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Horký ANONYM NA RADNICI: Ze špitálu utekl cikán

Držovice skladují

SE ŽLOUTENKOU!
Lapili ho na „Pujmance“

chemikálie!
RÁVIT
CHTĚJÍ OT
VANY?
PROSTĚJO

Půlhodina strachu. Rom nakažený
žloutenkou utekl z infekčního oddělení. Snad během svého krátkého
„špacíru“ po městě nikoho dalšího
nenakazil...
Ilustrační foto
Tají něco Držovice? Jestliže se prokáže, že do bývalé cihelny
na držovickém kopci navážejí škodlivé chemikálie, může tady
skutečně dojít k nebezpečné situaci!
Koláž Večerníku
Držovice, Prostějov/mik - Sousední
Držovice jsou na nohou. A nejenom
ony. Prostějovská radnice obdržela
v minulých dnech anonymní udání, které upozorňuje na navážení
toxického odpadu na pozemek bý-

valé cihelny na držovickém kopci.
Magistrát už zalarmoval odbor
životního prostředí, pod palbou je
nyní i Báňský úřad v Ostravě, který
má na skladování chemických látek dovážených z ostravských hutí

a z chemičky v Přerově dohlížet.
V nebezpečí totiž mohou být nejenom občané Držovic, ale zároveň
lidé z celého Prostějovska!
Více k tomuto žhavému tématu
čtěte na straně 13 dnešního vydání

Prostějov/mik - No ještě toto chybělo... Před
d
pár dny byli obyvatelé Prostějova v bezprostředním ohrožení žloutenky! Z infekčního
oddělení nemocnice totiž utekl mladý Rom
nakažený touto takzvanou nemocí špinavých
rukou. Událost spustila bleskový poplach, po
o
mladíkovi začaly okamžitě pátrat desítky polilicistů. A nakonec ho lapila místní kriminálka!

pokračování

na straně 6
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HL AS OV ÁN Í VR CH OL Í
vítěze budeme znát již v neděli
Kdo pojede na hrad
s hambáčem v ruce?
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Agresivní pes
S žádostí o pomoc se na linku
156 se obrátil muž. Uvedl, že
musí vyklidit byt své přítelkyně, ale v tom mu brání její pes,
který nechce nikoho k sobě
pustit. Strážníci vyjeli na uvedenou adresu, kde zjistili, že
chlapík nemá u sebe žádný
doklad opravňující k takovému úkonu a ani nemá psa
kam umístit. Myslel si, že by
pes mohl být po určitou dobu
umístěn na služebně městské policie, než zařídí jeho
náhradní pobyt. Toto ovšem
není možné, takové služby
městská policie neposkytuje.

Hledaná kradla
Celostátně hledaná žena na
sebe upozornila v obchodě
pokusem odcizit dětské pleny.
Jejího jednání si ovšem povšiml pracovník bezpečnostní
agentury společně s prodavačkou. Dvaatřicetiletá osoba
přehodila balík plen v hodnotě
450 korun přes přepážku oddělující prostor prodejny od
vstupu. Nato byla zadržena.
Strážníkům se snažila namluvit, že odcizit toto zboží
chtělo jjedno z ppřítomných
ý
dětí. Žena se snažila hlídku
oklamat falešnou totožností a
vymýšlela
y ý
si nepravé
p
jjméno.
Přivolaná hlídka Policie ČR
následně zjistila, že se jedná o
osobu v pátrání pro dodání do
výkonu trestu odnětí svobody.
Policisté si ji ihned převzali
k dalším úkonům.
„Přesčas“ před barem
V centru města personál provozovny obsluhoval v předzahrádce i po dvaadvacáté hodině. O půl jedenácté večer bylo
přijato sdělení o rušení nočního klidu provozem v předzahrádce. Hlídka zkontaktovala
obsluhu. Ta sice měla potřebná povolení v pořádku, ale
nedodržela stanovenou dobu
pro provoz. Zapomněla, kolik
je hodin. Strážníci odpovědné
osobě uložili blokovou pokutu. Skupina přítomných dělníků, kteří toho dne předzahrádku postavili, místo opustila.
Straka v hospodě
Neopatrností přišel o peněženku. Před jednadvacátou
hodinou bylo přijato na linku
156 oznámení poškozeného,
že mu byla odcizena v baru
peněženka.
Třiatřicetiletý
muž hlídce sdělil, že si na bar
odložil svoji šrajtofli. Poté se
pohyboval po provozovně
včetně navštívení toalety. Po
návratu již peněženku na místě nenašel. Z důvodu, že se nep
zjistit
j
ppachatele,, byla
y
podařilo
událost předána Policii ČR.
Uvězněné ženy
Tři ženy se „uvěznily“ na balkóně. Po dvaadvacáté hodině
na základě oznámení hasičů
vyjížděla hlídka městské policie na ulici Kotěrova. Zde
se dostaly zmíněné osoby do
nepříjemné situace. Při pobytu v lodžii si zabouchly dveře
a nemohly se dostat zpět do
bytu. Hasičům se dveře podařilo otevřít. Dotyčné ženy
byly „osvobozeny“ a mohly
se navrátit dovnitř.
Měděné rýny zmizely
Na linku 156 byla oznámena
krádež měděných rýn v obydlí poblíž místního nádraží.
Strážníci oznamovatele zkontaktovali a provedli následnou
kontrolu okolí i blízké sběrny.
Podezřelé osoby ani svody se
nalézt nepodařilo.
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ze soudní síně...

VYHAZOVAČE ze Simetrixu KOPLA DO VARLAT!
Bývalá barmanka klubu skončila se zlomeným palcem

Notně posílena alkoholem projevila velkou dávku
odvahy Lenka K. z Prostějova. Jednatřicetiletá
slečna před dveřmi diskotéky Simetrix napadla
vyhazovače Romana Kalu. Nakonec skončila se
zlomeným palcem v nemocnici. Vyhazovači za
ublížení na zdraví hrozila přinejmenším mastná
pokuta. U soudu se však nepodařilo prokázat, že
by Lenčin palec zlomil právě o rok starší Kala...
Prostějov/mls
Vyhazovači to nemají vůbec
snadné. Ani respekt budící postava jim při nečekaném útoku
nijak nepomůže. Své by o tom
mohl vyprávět dvaatřicetiletý Roman Kala, který už šest
let pracuje v klubu Simetrix.
Nedávno jej tam například napadla bývalá barmanka klubu.
A kopla ho přímo do varlat,
nebo chcete-li do koulí!

Konflikt, k němuž došlo na známé prostějovské diskotéce, měl
mnohem hlubší kořeny. Lenka
K. zde sedm let pracovala jako
servírka, nakonec však musela
nedobrovolně odejít. Do klubu
se ovšem pravidelně vracela
jako host. Inkriminovaného večera něco popila, jedné z obsluhujících brigádnic sprostě nadávala a následně na ni shodila tác
se sklenicemi. Podle svědků tak
učinila úmyslně...

Na to byla svým bývalým kolegou Romanem Kalou slušně
a opakovaně požádána, aby
odešla. „Vůbec jsem nechápala, proč bych měla jít ven. Tak
sem jej před dveřmi odstrčila.
On mně na to zkroutil ruku za
záda a zlomil palec,“ popsala
sled událostí Lenka K. Podle
Romana Kaly ale vše proběhlo
docela jinak. „Vyzval jsem ji,
aby odešla, ale ona namísto toho
šla tančit. Nakonec se přece jen
uvolila k tomu, že půjde pryč.
Při oblékání bundy mi však
přes ramena přehodila svoji
šálu, přitáhla si mě k sobě a kolenem mě praštila do rozkroku.
Bylo to nahrané i na záznamu
z naší bezpečnostní kamery. Můj
kolega skočil mezi nás a společně jsme ji vyvedli ven. Žádnou
ruku jsem ji nezkroutil. Ona ještě venku tloukla na dveře a vola-

Policisté už znají jméno
SEBEVRAHA z Vrahovic
Prostějov/mik - Předminulou
sobotu ve večerních hodinách
došlo k dalšímu neštěstí v blízkosti železničního přejezdu
u „myší díry“ ve Vrahovicích.
Jak Večerník informoval jako
první médium hned pár hodin
po události, tehdy neznámý
muž zřejmě vstoupil do kolejiště přímo před projíždějící
rychlík a byl na místě mrtev!.
Uběhl další týden a policie vyšetřuje už jen okolnosti celé
tragédie. Po několika dnech
pátrání se jim totiž podařilo zjistit identitu onoho nešťastníka.
„Bylo to ale náročné, ten muž
u sebe neměl žádné doklady,

pouze jediný klíč FAB. Operativním šetřením se však podařilo zjistit, že jde o devětatřicetiletého muže z Prostějovska.
Čeká se stále na výsledky pitvy,
ale už nyní je zřejmé, že šlo
o sebevraždu,“ uvedl pro Večerník Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Nám se z jiných
zdrojů navíc podařilo zjistit,
že uvedený sebevrah by měl
pocházet z Olšan u Prostějova.
Koncem minulého týdne jsme
získali také informaci, že těsně
před neštěstím se v nedaleké
letní hospůdce u železničního
přejezdu ostře pohádal mladý

muž se svou přítelkyní a pak vyhrožoval sebevraždou. Mohlo jít
o tu samou osobu, kterou vzápětí
rozcupoval vlak. Tato indicie se
ale do uzávěrky vydání nepotvrdila. A tak budeme pátrat dál.
A VY MŮŽETE PÁTRAT
S NÁMI? VÍTE NĚCO
O OKOLNOSTECH
TRAGICKÉHO ČINU
NEŠŤASTNÉHO MUŽE?
KDO TO BYL,
A PROČ TO UDĚLAL?
DISKUTUJTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ,
NEBO NAPIŠTE NA
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!

Ilustrační foto

la, že jí to ještě zaplatíme,“ popsal Roman Kala. Tomu dali za
pravdu svědci a nakonec i soud,
který jej zprostil obžaloby.
Přitom za ublížení na zdraví mu
hrozila vysoká pokuta a dále povinnost zaplatit Lence K. ušlou
mzdu za měsíc, kdy nemohla
chodit do práce. „Poškozená
skutečně utrpěla zranění, nebylo
však prokázáno, že by jí ho způsobil právě Roman Kala. Navíc
z výpovědí svědků vyplynulo,
že se v klubu skutečně chovala
konfliktně. Navíc jako první obžalovaného kopla do rozkroku,
což je, jak víme, u mužů neobyčejně slabé místo,“ vysvětlila rozhodnutí soudkyně Ivona
Otrubová.
Rozsudek už nabyl právní
moci, možnosti odvolání se na
místě vzdal nejen obžalovaný,
ale i státní zástupkyně.

snědého VYDĚRAČE

Prostějov/mik - Na prostějovskou policii se minulý týden
obrátil s prosbou o pomoc zoufalý sedmadvacetiletý muž.
Ten ohlásil, že mu vyhrožuje
násilník se snědou pletí, který
ho neustále vydírá a požaduje
po něm peníze. Ve dvou případech prý i pod pohrůžkou
nože přiloženého pod krk!
Jak jsme se dozvěděli, spor
dvou mužů začal v loňském
roce v Litovli. Poškozený muž
si tady našel práci u romské stavební firmy. Jeden z Romů ho
tady neustále obtěžoval. „V jednom případě mu muž přiložil
nůž na krk a požadoval vydání
finanční částky. Stejná situace
se opakovala i letos v únoru,“

potvrdil Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově. Vydíraný muž dal
výpověď, ale co čert nechtěl, se
svým pronásledovatelem se potkal minulý týden na náměstí
v Prostějově. „Tentokrát došlo
pouze ke slovnímu napadání,
vyděrač ale znovu po poškozeném požadoval peníze,“ uvedl
šéf prostějovské policie. Kriminálka se okamžitě dala do
pátrání a po krátké honičce po
městě osmatřicetiletého Roma
dopadla. Ten se k jednání přiznal a z policejní cely nyní může
zamířit do vazební věznice.
„Bylo mu sděleno obvinění
z trestného činu vydírání,“ dodal Pavel Novák.

První případ je zahalen dohady, proč muž ležel na silnici?

Během posledních dní došlo na Němčicku ke dvěma
dopravním nehodám, které si vyžádaly životy dvou
chodců. O prvním neštěstí
mezi Víceměřicemi a Němčicemi nad Hanou jsme informovali už minulý týden.
A to druhé na sebe bohužel
nenechalo dlouho čekat. Ve
čtvrtek usmrtilo nákladní auto stařenku přímo
v Němčicích!
Vraťme se krátce k tragickému okamžiku, ke kterému
došlo v sobotu 5. května před
čtvrtou hodinou ranní na silnici z Víceměřic do Němčic
nad Hanou. Řidič škodovky
je nyní podezříván policií, že
z nedbalosti usmrtil chodce.
Ten ale už ležel na vozovce,
muž za volantem ho navíc
v mlze jen těžko mohl vidět.

desátiletá žena z Prostějovska
přecházela silnici mimo přechod pro chodce, kdy vstoupila do jízdní dráhy nákladnímu
vozidlu, které řídil čtyřiašedesátiletý muž. Ten strhl vozidlo
vlevo a začal intenzivně brzdit,
ale i přesto nedokázal střetu
zabránit. Žena utrpěla vážná
zranění, se kterými byla převezena do nemocnice v Prostějově, kde o den později v pátek
zemřela. Dopravní nehoda je
stále v šetření policie,“ uvedl
Josef Bednařík.
Všichni, kdo se oběma případy
nyní zabývají, se shodují na
jedné věci. Obě tragické nehody byly úplně zbytečné…

„Řidič nepřizpůsobil rychlost
vozidla povětrnostním podmínkám, kdy v místě nehody byla hustá mlha. Pravou
přední částí vozu narazil do
čtyřiačtyřicetiletého muže,
který již ležel v jeho jízdním
pruhu,“ zopakoval policejní
verzi Josef Bednařík, mluvčí krajské Policie ČR. Tento
případ budeme i nadále sledovat. Nyní se čeká na výsledky pitvy, která určí, zda
muž ležel na komunikaci již
mrtvý, nebo byl totálně opilý. Samotný řidič je nyní ve
velmi těžké situaci a podle
našeho názoru jen těžko mohl
zabránit neštěstí.
Poměrně jasnější je tragická
nehoda ze čtvrtka 10. května.
„Kolem osmé hodiny na ulici
Masarykova v Němčicích nad
Hanou došlo k vážné dopravní
nehodě mezi chodkyní a nákladním vozidlem. Šestaosm-

První tragédie. Po rozednění
bylo u Víceměřic všem jasné, kde
chodec na silnici už ležel a ve kterých místech byl řidičem přejet.
Foto: Policie ČR

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

Pád paraglidisty
lidi t
V úterý kolem deváté hodiny ranní
bylo oznámeno
na policii, že na
letišti ve Stichovicích došlo k pádu
pilota paraglidingu. Devětačtyřicetiletý letecký instruktor při zalétávání motorového paraglidu prováděl
otáčku, kdy vlivem bočního
větru nezvládl řízení a propadl se o deset metrů. Při
nárazu o zem utrpět středně
těžké poranění páteře, se
kterým byl letecky transportován do olomoucké fakultní nemocnice. Inspektor
z Letecké amatérské asociace ČR vyloučil technickou
závadu na řízení a uvedl, že
příčinou pádu bylo nezvládnutí řízení ze strany pilota.

Kriminálka v pátek zatkla

SMRTELNÉ NĚMČICKO! Dva mrtví chodci…
Prostějovsko/mik

ČERNÁ KRONIKA

PETR KOČÍ

JOSEF PREISSNER

LENKA BRADECKÁ

VIKTOR ZATLOUKAL

se narodil 6. března 1975 a
trvalé bydliště má nahlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
11. května 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do
40 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu a hnědé
kudrnaté vlasy.

se narodil 2. června 1982 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
11. května 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do
30 let, měří 180 centimetrů,
má hubenou postavu a hnědočerné rovné vlasy.

se narodila 31. března 1976
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
7. května 2012. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 33 do 36
let, měří 170 centimetrů, má
střední postavu a plavé blond
rovné vlasy.

se narodil 18. července 1979
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
7. prosince 2011. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí do 32 do
33 let, měří 175 centimetrů,
má střední postavu a hnědé
krátké vlasy.

Zfetovaný šofér
Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky
je podezřelý jednadvacetiletý muž z Prostějovska, který
byl v neděli 13. května před
druhou hodinou ranní kontrolován na ulici Libušinka
v Kostelci na Hané jako řidič
motorového vozidla Citroen
Xara. Řidič se dobrovolně
podrobil dechové zkoušce, která byla s negativním
výsledkem. Jelikož jeho
chování bylo policistům
podezřelé, provedli test na
drogy, který byl pozitivní na
amfetamin. Muž se následně
k požití drogy přiznal, ale
odmítl lékařské vyšetření
spojené s odběrem krve. Na
místě mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další
jízda.
Vysál naftu
Neznámý pachatel se dopustil krádeže tím, že na
ulici Vyšehrad v Konici
odcizil motorovou naftu ze
strojů, které byly odstaveny na stavební ploše. Celkově tak způsobil škodu
přes 6 400 korun.
Peníze a šperky
Trestných činů krádeže
vloupáním,
poškození
cizí věci a porušování domovní svobody se dopustil neznámý pachatel, který v noci z úterý na středu
vnikl do rodinného domu
v obci Slatinky. Z objektu
odcizil finanční hotovost,
pět prstenů, hodinky,
elektroniku a dvě zubní
náhrady. Celkově tak majiteli způsobil škodu přes
106 000 korun.
Co dělá na silnici?
Ve čtvrtek ppřed devátou
hodinou ranní na ulici Českobratrské v Prostějově byl
kontrolován
pětadvacetiletý řidič osobního vozidla
značkyy Simca,, které nemělo
registrační značky. Šetřením
bylo zjištěno, že vozidlo
nemá sjednáno zákonné pojištění, nemá platnou technickou kontrolu a registrační
značky má uloženy v depozitu. U řidiče byl proveden
test na přítomnost omamných a psychotropních látek,
který byl pozitivní na amfetamin. Dále bylo zjištěno,
že muž má vysloven zákaz
řízení všech motorových
vozidel do listopadu 2012,
kdy k projednání deliktu se
nedostavil. Policisté vozidlo
zadrželi a muži uložili kauci
10 000 korun. Celý případ je
stále v šetření.

Zpravodajství

BLEŠÁRNA se rozpadá!
„Padající omítku zametám,“ oponuje spolumajitelka
jitelka
ji
Zoufalý pohled je na kdysi hojně navštěvovaný kulturní a společenský
klub Oděvního podniku na Vojáčkově náměstí. V minulosti tomuto
centru kultury v našem městě neřekl nikdo jinak než „blešárna“. Její
současnost je však smutná a tristní zároveň... Dnes je totiž budova
snad nejodpudivějším místem v Prostějově, její technický stav navíc každým dnem hrozí havárií! Problém
ém
m je ale v tom,
že stávající majitelé nechtějí
echtějí o rekonstrukci, natož o obnovení
novení
zašlé slávy ani slyšet...
Prostějov/mik
Minulý týden už došlo k tomu,
že omítka z polorozpadlé nemovitosti hyzdící Vojáčkovo
náměstí spadla na chodník a
málem zranila chodce. Otázka
tak zní i směrem k magistrátu
- není v silách města apelovat
na vlastníky domu, aby se
špatným technickým stavem
budovy něco udělali?
„To se ale už děje prostřednictvím stavebního úřadu! Ten
vlastníka už několikrát upozorňoval na havarijní stav budovy,“ prozrazuje Jiří Pospíšil.
Více se dočtete na straně 6
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Bezdomovec s koněm

hlídá Hloučelu

„Jerry“ nemá majetek ani střechu nad hlavou,
přesto se vzorně stará o hřebce Ronyho

Pomůže koště? Spolumajitelka dříve tolik populární „blešárny“ prý padající omítku pravidelně
z chodníku zametá. Že by ale koště bylo tím nejúčinnějším prostředkem, jak zabezpečit technický
stav chátrající nemovitosti, to si nemyslíme...
Koláž Večerníku

Prostějov/mls - Když Michal
Tučný psal text písně „Poslední kovboj“, jako by v několika větách přesně vystihl
život Luboše Procházky, kterému nikdo neřekne jinak
než „Jerry“. Urostlý muž v
riflích, kovbojském klobouku a vestě před přibližně
dvěma roky ztratil střechu
nad hlavou. Na rozdíl od
mnoha jiných bezdomovců,
kteří se nejsou schopni o nic
a nikoho (často ani sebe) postarat, on sám stále vzorně
pečuje o svého dvacetiletého
hřebce Ronyho. „Na koni
jsem šťastný jak blecha na
smetáku. Bez něj si svůj život
nedokážu představit,“ svěřil se Večerníku sympatický
„honák”.
(pokračování na straně 6)

Poslední kovboj. Luboš „Jerry“ Procházka se svým koněm Ronem vozí děti na Hloučeli už šestnáct let. Doprovází ho i věrný
vlčák Dill.
Foto: Martin Zaoral

MĚSTSKÁ KASA OPĚT „TEČE“: Zřejmě podraží poplatky za odpad!
„Hojit se na občanech ale nechceme, daň z nemovitosti nezvýšíme,“ uklidňuje primátor
VYBRANÉ DANĚ
DO MĚSTSKÉ POKLADNY

Mizérie v příjmech od státu do městské pokladny pokračuje. Za první čtvrtletí
tohoto roku vykazuje magistrát propad v příjmech z takzvaných sdílených
daní v částce převyšující tři miliony korun! „Zatím nevyhlašujeme poplach,
ale jestli to tak půjde dál, já sám vztyčím varovně svůj prst,“ uvedl Večerníku
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov. Žádné drastické hojení městského rozpočtu na úkor peněženek občanů se tedy dle vyjádření
jeho nejvyššího muže nechystá. A ani tolik v této republice diskutovanou daň
z nemovitosti radnice nehodlá zvyšovat, změny se ale ovšem dají očekávat
jen ve výši poplatku za odvoz komunálního odpadu!
Prostějov/mik
Výnosy z daní, které stát posílá do městské kasy, jsou stejně
jako vloni v mínusu. V roce
2011 vykázal Prostějov mínus v příjmech ze sdílených
daní ve výši PĚTADVACETI
milionů, nyní už tato ztráta
za první čtvrtletí roku 2012
dosáhla částky 3 135 000
korun. „Je zde patrné určité
zlepšení, současný stav není
nijak dramatický. Nicméně
mít tři miliony korun a nemít,
to je zásadní věc. Vždyť za tu
částku by mohly být opraveny
veškeré chodníky v Prostějově,“ míní primátor Miroslav
Pišťák. „Pokud ovšem propad v příjmech od státu bude
pokračovat i během druhého
čtvrtletí, bude to velké varo-

vání a budeme muset učinit
úsporná opatření,“ dodal první muž radnice.
A to je právě téma, na které
jsme se chtěli zeptat. Pokud se
radnice rozhodne nahradit výpadky z výběru daní, bude to
znamenat průvan ve šrajtoflích
občanů? „Zákon nám umožňuje rapidně zvýšit jak daň
z nemovitosti, tak až o dvojnásobek poplatky za komunální
odpad. V prvním případě jsme
už dříve zcela jasně řekli, že
nechceme finančně zatěžovat občany víc než je nutné.
Ovšem co se týká poplatku za
odvoz komunálního odpadu,
o jeho výši pro rok 2013 budeme diskutovat. Nevylučuji, že
se zvýší, ale nebude to o nijak
závratnou částku,“ uvedl Miroslav Pišťák.

Podporu zřejmě bude mít
i u koaličního partnera. „Samozřejmě je to jedno z témat, kterým se budeme zabývat. Zatím
ale není dána žádná konkrétní
částka. Jen chci podotknout,
že z městského rozpočtu ročně doplácíme na svoz odpadu zhruba pětadvacet milionů
korun. Myslím si, že jednou
z cest, jak tuto částku snížit
a možné navýšení neprovádět,
je především větší třídění odpadu. Jestliže nezměníme svůj
přístup, pak počítejme s tím,
že poplatky nám neustále porostou,“ přidává Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora.
„Druhou cestou, jak výrazně
ušetřit v odpadovém hospodářství, je výstavba spalovny.
Vím, že občané se tomu zuby
nehty bránit budou, ale podle

Ach, ty daně! Jak dokládá primátor města Miroslav Pišťák, kvůli
výpadkům příjmů magistrát nehodlá zvyšovat daň z nemovitosti.
Snad jenom ten odpad...
Foto: archiv Večerníku
mého názoru už dnes existují
tak kvalitní ekologické technologie, že žádné nebezpečí
či ohrožení životního prostředí
nehrozí,“ říká primátor Pišťák.
„Koncem května se na Krajském úřadě v Olomouci sejde
pracovní skupina, která problematiku spalovny řeší. V tuto

chvíli je vytipováno místo, kde
by zařízení na likvidaci mohlo
vyrůst. Neřeknu nic tajného, že
by to měl být Přerov. Jednání
pokračují. Určitě po zasedání
pracovní skupiny, jejímž jsem
členem, budu schopen říci
více,“ uzavírá toto téma první
náměstek primátora Pospíšil.

POLICISTA ŽIJE! Jak zemřel „bufeťák“ z nádraží?
Večerník vyvrací fámy o jeho smrti

Je na tom líp! Po havárii při pronásledování piráta silnic nedávali lékaři policistovi moc šancí na přežití. Nyní jsou zprávy o jeho
zdravotním stavu velmi optimistické.
Foto: archiv Večerníku
Ostrava, Prostějov/mik - Po
Prostějově šly minulý týden
fámy o policistovi, který se
v závěru března při těžké autonehodě při pronásledování
motorkáře ve Vrahovicích velmi vážně zranil. Zlí jazykové
tvrdili, že je po smrti. Večerník
však přímo od lékařů zjistil, že
naštěstí pravý opak je pravdou! Příslušník Dopravního inspektorátu v Prostějově nabyl
vědomí a jeho zdravotní stav se
dokonce výrazně zlepšil.
Jak známo, osmatřicetiletý policista byl po havárii vrtulníkem
přepraven se závažnými zraněními hlavy a hrudníku do Fakultní nemocnice v Olomouci. Odtud po dvou týdnech putoval do
speciálního zařízení v Ostravě. A
tady se lékařům podařily věci!
„Pan Sokol v našem Centru

hyperbarické medicíny Městské nemocnice v Ostravě absolvoval léčbu hyperbarickým
kyslíkem. Jednalo se celkem
o dvanáct expozic, nejdříve za
hospitalizace na oddělení ARO,
poté na neurologické jednotce intenzivní péče. Jeho léčba
měla vynikající efekt, dostavilo
se výrazné zlepšení stavu vědomí a neurologických funkcí.
V současné době jsme policistu
přeložili do Úrazové nemocnice
v Brně,“ podal nám podrobnou
a hlavně optimistickou zprávu Jiří Maléř, tiskový mluvčí
Městské nemocnice v Ostravě.
Případ sledujeme i z pohledu
vyšetřování nehody, a prozatím se neobjevilo nic nového.
Jakmile bude, ze stránek Večerníku se to zcela jistě dozvíte
jako první!

Tělo několik týdnů leželo v bytě,
který měl otevřená okna dokořán...

Prostějov/mls - Koncem ledna
byla v bytě ve Svatoplukově
ulici nedaleko prostějovského hlavního nádraží nalezena
mrtvola devětapadesátiletého Miroslava K. „Neměl sice
žádný velký majetek, ale bral
poměrně vysoký důchod. Nedivil bych se, kdyby ho někdo
kvůli tomu utloukl!“ prozradil Večerníku jeden z lidí,
kteří ho znali. Rozhodli jsme
se vydat po stopách tohoto
případu...

A podařilo se nám zjistit, že
Miroslav K. žil téměř jako
bezdomovec. Hodně chlastal,
vypadal jako troska. Do svého
bytu ve Svatoplukově ulici, ve
kterém měl už dlouho odstřižené jak topení, tak i elektřinu, si
nanosil nejrůznější harampádí.
Hodně se pohyboval kolem
hlavního nádraží.
„Co se týče jeho smrti, tak
o tom moc nevím. Určitě ho
našli poté, co byl už dlouho
mrtvý. Prý seděl v křesle a byl

U nádraží. V tomto domě bylo nalezeno tělo patřící muži, který žil
na okraji společnosti.
Foto: Martin Zaoral

pořezaný! Říká se, že to asi
byla sebevražda. Divné bylo,
že měl v bytě celou dobu otevřená všechna okna. Když ho
objevili, tak tady byla spousta
policajtů. Zkuste se zeptat u
nich, snad vám řeknou víc,”
vypověděla nám jedna z obyvatelek domu, ve kterém Miroslav K. žil.
Obrátili jsme se tedy na policii,
která nám obratem odpověděla. „Mohu potvrdit, že 26.
ledna 2012 bylo v bytě na ulici
Svatoplukova v Prostějově nalezeno tělo devětapadesátiletého muže. Jelikož byl mrtev
již delší dobu, nemohla být
na místě určena příčina úmrtí.
Na základě výsledků nařízené
soudní pitvy bylo vyloučeno
cizí zavinění a potvrzeno přirozené úmrtí. Případ byl zadokumentován a odložen,” uvedl
policejní tiskový mluvčí Josef
Bednařík.
Více něco vy o této nešťastné
události? Došlo k trestnému
činu, dobrovolnému odchodu z tohoto světa, nebo šlo o
přirozenou smrt! Napište nám
na redakce@vecernikpv.cz!

Rok 2008 ..........................................496
Rok 2009 ..........................................428
Rok 2010 ..........................................485
Rok 2011 ..........................................440
1/4 roku 2012...................................113
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000
000
000

korun
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korun
korun
korun

Zdroj: Finanční odbor Magistrátu města Prostějova

EVROPŠTÍ

SATANISTÉ
MÍŘÍ DO OTASLAVIC!?

Zchátralé koupaliště. Areál bývalé plovárny v Otaslavicích, kde by
se měl festival konat, už několik let chátrá. S jeho opravou už obec
nepočítá. Přijedou na něj řádit satanisté?
Foto: Martin Zaoral
Plumlov, Otaslavice/mls - „Povstaňte Hordy Pekelné! Očistěte Zemi! Vaše Ohnivé chřtány, nechť chrlí oheň, zkázu
a zmar. Kámen na kameni
nesmí zůstat!“ To je krátký
úryvek z textu kapely Root,
která nejen ve svých textech
koketuje se satanismem.
Brněnská kapela bude jednou ze dvou hlavních hvězd
mezinárodního dvoudenního
festivalu Hell Fast Attack. Tou
druhou je pak ukrajinská Kro-

da, která dříve neměla daleko k
propagaci nacismu. Dvoudenní
festival by se dle pořadatelů
měl konat od 29. do 30. června
v Otaslavicích. Místním se to
ale vůbec nelíbí, pořadatelé naopak vzkazují, že se není absolutně čeho se bát. Louku sousedící s areálem mají během léta
pronajatu skautové. Dojde tedy
na konci června v Otaslavicích
k družbě satanistů a skautů?
Více čtěte na straně 8
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Barometr

Číslo týdne

+

Cena asi zůstane. Města a obce dostaly
zákonem povoleno zdražit poplatky
Kradou jak
za odvoz komunálního odpadu od
straky. Drobní
1. ledna 2013 až o sto procent.
zlodějíčci mají v ProV Prostějově o tom ale nestějově nový hit. Všechno,
padlo ani slovo, cena
co je ze železa a lze tedy poměrby měla zůstat.
ně jednoduše zpeněžit, ukradnou.
Zatím...
Jenom letos eviduje policie 171
krádeží kovových předmětů. To je
hrůza!

-

80

Drtivé číslo je údaj o počtu
vykradených aut v Prostějově za první čtvrtletí tohoto
roku. Když si vezmeme, že
je to o 27 případů víc než za
stejné období v roce 2011,
je to důvod k zamyšlení.
Zejména proč sami dáváme
zlodějům šanci...

Osobnost týdne
RADOMÍR GURKA
RADO
Ředitel prostějovské záchranky už
druhým rokem šéfuje partě lidí, pro
které je záchrana zdraví a životů
pv
pr
prvořadým
úkolem. Jak sám
říká, jde o profesi, kde o adrenalin rozhodně není nouze.
Více čtěte na straně 16

Výrok týdne
„Jenom
J
upaluj,
l j
kreténe, můj brácha
potřebuje novou
ledvinu!“
Chodec si na přechodu
ulevil, když ho málem
přejel zběsilý motorkář

POČET SEBEVRAŽD NA KOLEJÍCH NEMÁ OBDOBY

Analýza
Martin Zaoral
Statistiky totiž
hovoří jasně:
hrůzné a zbytečné události
na železnici
prudce rostou.
Jako houby po
dešti. Přestože
sebevraždy na kolejích jsou
téměř stejně staré jako železnice, ten současný počet zřejmě

Každý z nás žije v docela jiném světě. Skvěle to vystihuje jedna anekdota o třech mužích jdoucích tunelem. Pesimista v něm vidí pouze tmu. Optimista
vidí na konci tunelu světlo. Realista vidí světla vlaku. A strojvůdce vidí tři debily na kolejích. Jedná se
o vtip, který skutečně vychází ze života. V této souvislosti se nám stále častěji vtírá mrazivá otázka:
Co na kolejích vidí sebevrah?
nemá v historii obdoby. Jejich
nárůst je takový, že nám už zevšedněly. „No a co?“ je čím dál
častější reakce lidí na zprávu o
smrti člověka pod koly vlaku.
Dříve platilo, že „ani ty deprese nejsou, co bývaly“, tak nyní
jako by to samé začalo platit i
o sebevraždách...
Obzvláště v Prostějově se z
tohoto způsobu smrti stal doslova trend. Na kolejích zde
našla smrt nejen řada životních ztroskotanců, ale i úspěšný mladý sportovec či mnoho

dalších lidí, u kterých bychom
něco podobného nikdy nečekali. Oblíbeným místem sebevrahů se stal přejezd u „myší
díry“ ve Vrahovicích. Jedná
se o odlehlé, ale přitom velmi
dobře přístupné místo. Rychlíky jedoucí od Olomouce tu
projíždí velkou rychlostí. Člověk, který se tu postaví proti
vlaku, nemá šanci na přežití.
Pro lidi, kteří to se smrtí myslí
vážně, je to sázka na jistotu.
Ze statistik vyplývá, že tento
způsob sebevraždy si vybíra-

jí hlavně muži. Naopak ženy
podle psychologů volí takový
způsob sebevraždy, aby i po
smrti zůstaly krásné. Nestřílí
se, nevěší se, ani neskáčou pod
vlak. Raději spolykají prášky,
či si pustí plyn.
Zajímavější než to, že „zas někde někdo skočil vlak“, jsou
důvody, proč se tomu tak děje.
Hlavní příčinou sebevražd jsou
fyzická a duševní nemoc, hned
za nimi neuspořádané rodinné
poměry. Teprve pak následuje
nešťastná láska. Čím dál častějším důvodem odchodu ze
života je pak špatná finanční
situace a dluhy.
Tento přehled samozřejmě nevysvětluje nárůst počtu sebevražd v současné době. Pokud
se jej pokusíme najít, přijdeme
na paradoxní fakt: obecně by se
dalo říct, že čím lépe se máme,
tím hůře se daří každému z nás.
Svědčí o tom fakt, že například

během druhé světové války,
kdy lidé byli vystaveni přímému ohrožení života, u nás
počet sebevražd klesl na minimum. Naopak od sametové
revoluce, kdy žijeme ve zdánlivém klidu, sebevrahů neustále přibývá. Je to skutečně paradoxní jev. Skoro tak zvláštní
jako fakt, že čím je společnost
bohatší, tím chudší jsou někteří
její členové. Existuje totiž přímá úměrnost mezi výší HDP
na jednoho obyvatele a počtem
bezdomovců. Zatímco v chudších evropských zemích jako
je například Bosna a Hercegovina na člověka, který se ocitl
„na ulici“ zcela bez prostředků
v podstatě nenarazíte, tak v bohatém Německu bezdomovců
živoří nepoměrně více.
A podobně jako s hmotnými
statky je to zřejmě i s duševním
zdravím. Zatímco v případě
špatných společenských podmí-

nek mají možnost lidé svůj trudný úděl svalovat na „společného
nepřítele“, pak v době, která
je založena na tom, že všichni
mohou mít všechno, lidé svůj
často jen zdánlivý neúspěch
hledají hlavně v sobě samých.
Navíc čím dál více dorůstajících zvyklých dostat vše a hned.
Pokud to nemají, upadají do depresí. Odolnost vůči nedostatku
se ztrácí a v případě neúspěchu
nejsou schopni bojovat a utíkají.
Sebevražda je pak jen jedním z
mnoha druhů útěků.
V každé době samozřejmě platí, že je lepší být bohatý a zdravý, než chudý a nemocný. Ještě
lepší je však mít dostatek sil na
to, abychom zvládli, že nejsme
ani bohatí, ani zdraví. Vždycky
totiž máme nárok druhou šanci. Nemáme-li štěstí v jednom,
může být dobří v něčem jiném.
Tuhle šanci bychom si nikdy
neměli nechat vzít...

Výrazný nárůst. V roce 2011 zemřelo při střetu vlaku s osobou o 33 osob více než v roce 2010. Celkově na železnici v roce 2011 zahynulo 265 lidí a 248 bylo zraněno, což bylo nejvíce v historii Drážní inspekce.
Počet pokusů o sebevraždu stoupl o téměř dvě stě procent!
Repro: Drážní inspekce ČD

Konstalace hvězd Prostějova
Jestli toužíte po romantice, běžte se projít s vyvoleným do
parku nebo vystoupejte na prohlídku radnice a mrkněte na
Prostějov z ptačí perspektivy. Květen skutečně přeje zamilovaným i v našem městě, chce to jen zvolit to nejvhodnější
prožití volného času.

Berani - 21.3.-20.4. Po úmorném nočním spánku nevstávejte ráno moc rychle, mohla by se
vám zatočit hlava. Ať už jste jakéhokoliv věku,
šetřete si tento týden zdraví. Přemíra fyzického
vypětí vám rozhodně neprospěje, kroťte se.

Váhy - 24.9.-23.10 Vaše umělecké skony je
škoda nevyužít. Jste mistři slova, tudíž byste na
nějakém románu či pamětech mohli dost dobře
vydělávat. Nepodceňujte to, skutečně se vám
v brzké době rýsují velké možnosti.

Býci - 21.4.-21.5. Zažijete spoustu nepříjemných chvil při návštěvách, které k vám nezadržitelně míří. Hrozí vám hned několik jednání
s exekutory. Pokud se tomu budete chtít vyhnout, hned z kraje týdne to začněte řešit!

Štíři - 24.10.-22.11. V zaměstnání se vám naskytne nečekaná šance na kariérní postup. Problém bude v tom, že nadřízený je ješitný a bude
to chtít nějakou tu lichotku na jeho adresu. A na
to vy nejste, takže zvolte vhodný kompromis.

Blíženci - 22.5.-21.6. Tento týden se doma ani
v práci moc ke slovu nedostanete, nebudete mít
totiž ty správné nápady, které byste mohli prezentovat. Ostatní budou mít bujnější fantazii, a
tudíž oproti vám budou mít navrch.

Střelci - 23.11.-21.12. Ve vaší rodině dojde k
zemětřesení, hned několik lidí se tu dostane do
velkých sporů. Pro uklidnění situace byste měli
něco vymyslet, třeba celorodinný výlet do přírody. Nebo si najměte psychologa!

Raci - 22.6.-22.7. Pokud si chcete naplánovat
něco dopředu, nepřehánějte to. Víte sami, že ve
vašem případě je hned druhý den všechno jinak.
Takže místo plánování se zabývejte pouze tím,
co se děje okolo vás ten daný den.

Kozorohové - 22.12.-20.1. Myslete na zadní
vrátka a neutrácejte. Pokud se přece jen rozhodnete k většímu nákupu, nechejte si v kapse
alespoň pár drobných. O víkendu vás totiž čeká
netušená investice v rodinném kruhu.

Lvi - 23.7.-23.8. Přestože jste od přírody klidné povahy, v nejbližších dnech se dostanete do
větších sporů s okolím. Potíž bude v tom, že ne
vždy budete mít pravdu. Pokud tento fakt včas
odhalíte, bude dobré včas vycouvat.

Vodnáři - 21.1.-19.2. Lidem se nezavděčíte,
takže tento týden nezkoušejte dělat žádné dobré skutky. Možná vám to půjde proti srsti, ale
dobrota se na tomto světě už nenosí. Naopak to
budete vy, kdo se dostane do úzkých.

Panny - 24.8.-23.9. Stále máte pocit, že se vám
děje nějaké příkoří. Možná jste až příliš přecitlivělí a nedokážete rozpoznat, zda vám skutečně
někdo ubližuje, nebo naopak vám chce pomoci.
Zkuste myslet pozitivněji.

Ryby - 20.2.-20.3. Někdo z vašeho blízkého
okolí s vámi nehraje čistou hru. Jde o člověka,
kterému bezmezně věříte a řídíte se jeho radami. Pokud jeho úmysly neprokouknete včas,
může vás to poškodit na dobré pověsti.

...ještě

+

fejeton
Rostislav Kocmel
Klasik tvrdí, že závist není
špatná lidská vlastnost, pokud se nijak neprojevuje.
Když někomu závidím mladost, hmotné statky nebo fyzickou krásu nic se neděje.
Nevím jak vy, ale svou tichou
závist nemohu ovlivnit, je to
vlastně Pavlovův reflex.
Rozdíl mezi slušnými a neslušnými lidmi v závisti je
v přejícnosti a nepřejícnosti.

ZÁVISTIVÁ NEPŘEJÍCNOST
Když závidím a přeji
nebo jsem
neutrální –
je všechno
v pořádku.
Jenomže
pokud závidím, nepřeji a podnikám
„odvetné“ kroky, je zle.
V našich zemích je nepřejícnost jevem běžným a Zdeněk
Svěrák říká: “Není důležité,
že mi koza dojí málo. Důležitější je, že sousedovi
zdechla.“ Tudíž je pochopitelné, proč u nás někomu ob-

čas hoří les, úly, auto, chata
nebo najde zničenou zahrádku. V těchto ohledech jsme
národem vynalézavým a velká skupina občanů se opravdu drží toho hesla o zdechlé
koze. V mozcích těchto lidí
v posledních desetiletích
napáchaly velkou škodu restituce a jak to tak vypadá,
ještě napáchají.
Česká a moravská závistivá
nepřejícnost už dávno překročila hranice našeho státu a
mnoho jiných národů to o nás
ví a mnohé ji tuší. Inu, co dělat.
Tak to je a ještě dlouho bude!

Agentura
KONOPÍ INDICKÉ - problém politický
Zemědělci naříkají na budoucí
neúrodu a pěstitelům marihuany se v našem regionu daří.
Jsou ke svým rostlinkám milí
a pozorní, proto mají výsledky.
Jestli by nebylo lepší zainteresovat tyto podivné občany do
zemědělské problematiky, aby
se s láskou věnovali pěstování
potřebnějších plodin...
To je myšlenka sice pokroková, na ministerstvu zemědělství
možná schůdná, ovšem na
ministerstvech vnitra a spravedlnosti asi předem odsouzená
k zániku. Marihuana je nádherný prevít. Představte si, kdyby
byla povolená legálně pěstovat.

Někdo by byl štěstím bez sebe, jinému by z toho vlasy zešedivěly...
Nějaká cesta se ovšem najít
musí. Léčivé účinky této rostli-

ny jsou nepochybné. Bohužel ty
psychotropní taktéž. Kdo jednou
povolí pěstování konopí? Kdo
bude vybírat šťastné a veselé
pěstitele? Že by čisté Věci veřejné? Nebo nová Strana Konopná? ODS asi ne - ta se k tomu
nehlásí. Ledaže by lobbisté?
Sociální demokracie kvůli tomu
nenaštve starší - podotýkám zdravé voliče. KSČM půjde vždy
od drog dále.
Tak jak to dopadne? Někdo
bude muset. To je větší problém
jak s korupcí. Ještě, že to není
tak důležité. Nebo je?
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu
dorazila do naší redakční pošty celá řada vašich
ohlasů, která se tentokrát
rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali trojici nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme... Současně
bychom vám chtěli všem za
jejich názory a podněty poděkovat. Pište dál!

Co je levné,
je pak drahé!
Mnozí nad vaším článkem
zřejmě zaplesali, jak město
dokáže velmi dobře šetřit
peníze daňových poplatníků, já jsem však hodně skeptický. Jde o záležitost ohledně elektronické aukce, díky
níž vyhrála firma městskou
zakázku na opravy chodníků. Prosím vás, když městští
odborníci spočítali, že tato
oprava bude stát šest milionů korun a zmíněná firma
slíbí, že ji zrealizuje za dva
a půl, co to může být za
firmu? A jak kvalitní práci
může odvést? Už to vidím,
že tyto chodníky vydrží pohromadě jeden, maximálně
dva roky a dlažba se bude
zase rozpadat. Proboha lidi,
nevěřte levným věcem, ty
pak bývají v konečném důsledku hodně drahé!
Petr Polcr, Prostějov
Ostuda
ulice
Před časem se opravila
Sladkovského ulice, je zde
nové parkoviště, chodníky
i cyklostezka, nová je i část
silnice. Potud je všechno
v pořádku, včetně vysázené
zeleně. Co mi sem ale pořád
nezapadá, je budova místního nádraží. Proč tu ratejnu
nikdo neopraví? Vím, že to
není otázka pro radnici, že
budovu vlastní České dráhy.
Na druhé straně, pokud se
město dalo do rekonstrukce
této části Prostějova, mělo
se lépe domluvit i s Českými drahami a opravit rovnou
všechno. Co je platné, když
všechno okolo svítí novotou, když budova nádraží už
z dálky nahání hrůzu…
Milan Ondroušek, Prostějov
Dej prachy
a nemel!
Rozhodně nejsem žádný škrt
či lakomec. Každý měsíc přispívám na různé charitativní
akce nebo posílám peníze
rovnou na účty různých organizací. Za žádnou cenu už
ale nedám ani korun mladým
křiklounům, kteří v rámci
„posledního zvonění“ chodí v převlecích po městě a
žebrají po lidech drobné na
maturitní večírek. Mám s tím
totiž nepříjemnou zkušenost.
Zastavila mě na náměstí skupinka hochů a slečen. Všichni
byli přiopilí a chovali se velmi nedůstojně. „Dej prachy
a nemel,“ naklonil se ke mně
jeden z mladíků, přičemž
slečna totálně namol mě chytla za tašku, jako by mi ji chtěla vyrvat. Jejich atak jsem odvrátil a mířil daleko od nich.
Ne, takovou mládež já rozhodně podporovat nebudu!
Radomír Kučera, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
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vodnáři - 20.2.-20.3.

Prostějov - Nikola Hrubá,
studentka SOŠPO
V období slunečných dnů si snad téměř každý z nás rád půjde sednout někam na letní zahrádku, dát si pivko, či točenou limonádu,
případně něco dobrého z grilu. Ostatně jít si někam poklábosit s
přáteli na čerstvý vzduch je vždycky příjemné a Češi tuto příležitost
vyloženě vyhledávají. Dnes je hodně takových míst, kam se dá zajít,
takže o letní zahrádky opravdu není nouze. A tak jsme minulý týden
v prostějovských ulicích ptali...

NAVŠTĚVUJETE LETNÍ ZAHRÁDKY RÁDI?
Veronika Šmídová,
mateřská dovolená, 25 let,
Prostějov

Jiří Malíšek,
OSVČ, 28 let,
Prostějov

ANO
„Samozřejmě,
ráda navštěvuji letní zahrádky. Když
je čas, zajdu si někam sednout
s přítelem a někdy i s dalšími
přáteli. Nejčastěji chodím na
posezení Na splávku. Je tam
příjemné prostředí a hlavně
grilované speciality, které
mám opravdu moc ráda...
(úsměv)“

ANO
„Posezení na
letních zahrádkách je
super. Mám
mnoho oblíbených míst, ale
nejraději chodím na Na farmu.
Většinou si sem zajdu s přítelkyní a dítětem. Líbí se mi tu,
protože tady mysleli i na ty
nejmenší. Ostatně specialitám
z grilu taky většinou neodolám... (smích)“

HLEDÁNÍ JE U KONCE

Napsali jsme obviněným
ODPOVÍ NÁM?
Prostějov/mik

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který o
tragédii, jenž se stala v pátek 2. března, věděl jako první a byl také tím,
kdo policii přivedl na stopu po pachatelích, se celý případ rozhodl i nadále sledovat. Týden co týden se vám
snažíme přinášet ty nejaktuálnější
informace... A čekáme, že se zapojíte i vy, což se zatím v přílišné míře
nestalo. Pokud byste nám tedy chtěli cokoliv sdělit, nebo máte jakýkoliv
dotaz, napište do redakce na e-mail:
vecernik@pv.cz . Žádná indicie, ani
zajímavost nesmí zůstat skryta!
Případ březnové vraždy v Okružní ulici míří
k soudu. Otázkou je pouze čas, kdy senát Krajského soudu v Brně poprvé vyslechne před
veřejností dva obviněné Prostějovany. Z brutální vraždy jednaosmdesátiletého důchodce je
obviněn jednapadesátiletý R. M. z Prostějova,

ze spolupachatelství pak šestatřicetiletý D. B.,
jehož udání a svědectví o společné výpravě do
bytu v Okružní ulici pro kriminalisty zajistil právě Večerník.
Jak už jsme několikrát uvedli, informovanost
o otřesném případu je nyní ze strany policie,
státního zastupitelství i soudu naprosto nulová.
Naše redakce ovšem ve snaze zajistit čtenářům
další podrobnosti a výpovědi, se tedy minulý
týden rozhodla zkusit štěstí přímo u pachatelů.
Poslali jsme dopis přímo do Vazební věznice
v Brně, kde R. M. i D. B. v současnosti pobývají
a čekají na soudní projednávání. Snad se naše
žádost o rozhovor ujme a oba muži prostějovské veřejnosti vysvětlí, co je k tomuto hrůznému
činu vedlo. Třeba za mřížemi skutečně usednou
ke stolu s tužkou v ruce a odpoví nám na naše
otázky. Možná ještě před soudem ucítí potřebu
omluvit se... Co myslíte?

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
J t velmi pozorní a nadmíru vášniví milenci. Když se
Jste
v posteli pustíte do partnera, a je úplně jedno jakého je
ten dotyčný pohlaví, tak jedině naplno, bez přetvářky se
všemi city a projevy vzrušení. Pro své okolí jste poměrně přitažlivými a tajemnými protějšky. Ovšem pozor, není
problém vás urazit nebo necitlivě se dotknout nějakého
vašeho sexuálního problému. Stačí i špatný pohled. Co se
týká sexu jako takového, dokážete být také hodně vybíraví.
Navíc si partnera přetváříte k obrazu svému, což může být
hlavně v těchto dnech problém, zejména u příležitostného
pohlavního styku
Co se týká nejbližších dní, kupodivu si moc nevrznete. Buďto
si partnera budete tak dlouho vybírat až přeberete, nebo si
náhradou za erotiku vyberete jinou zábavu. Muži zřejmě před
sexem dají přednost sledování mistrovství světa v hokeji.
Ženy si tak budou muset vystačit samy.
V dnešním čísle jsme se v sexhoroskopu naposledy zabývali erotickou věštbou pro jednotlivá znamení. Za týden jsme pro vás připravili zajímavou novinku. Těšte se!

INZERCE

jak šel čas Prostějovem ...
Žižkovo náměstí - východní fronta

Fungovalo tu i kino. Žižkovo náměstí je součástí bezprostředního historického centra města. Od roku 1881 bylo zváno Horní
nám. (Ober-Ring), od r. 1893 Žerotínovo nám. (v letech 19401945 Zierotin-Platz), současné pojmenování platí od července
1945 podle husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Stejně
jako na sousedním hlavním náměstí zde v přízemních prostorech měšťanských domů již v minulosti sídlily různé obchody a
živnosti. Rohový dům s náměstím T. G. Masaryka se nazýval
podle domovního znamení U sv. Rocha. V domě č. 7 byla na
začátku minulého století restaurace, kavárna a divadelní sál, v letech 1922-1991 zde fungovalo Kino Jas. Na rohu s Komenského
třídou je východní fronta náměstí ukončena domem, kde dříve
sídlila proslulá Habustova kavárna. Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: XXX

Návrat ke
„starým” případům

napsáno před
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Strážníci městské policie již mršiny nesbírají! Poznat sebevraha je horší,

Ještě nedávno plnili strážníci městské policie kromě
jiných úkolů i jednu nevděčnou
úlohu. Pokud občan nahlásil nález
uhynulého zvířete, strážníci okamžitě vyjeli na místo, naložili mršinu do
igelitového pytle a odvezli ji na veterinární stanici. To však již dnes neplatí a tak mohlo dojít i k případu,
o kterém jsme se přesvědčili sami na
vlastní oči.
V Brněnské ulici hned vedle kostela
celkem čtyři dny ležela mrtvá kočka. Teplé počasí s jejím tělem vyko-

nalo své a brzy se tudy nedalo ani
projít kvůli hejnu much. Až po třech
dnech umístili strážníci vedle kočky
tabulku s nápisem, že zde leží mrtvé
zvíře a že může jít o možný zdroj nákazy. Toť vše. Lidé kolem procházeli a jen nechápavě kroutili hlavami.
Teprve až čtvrtý den přijeli zástupci
kafilérní stanice z Makovic na Novojičínsku, kteří uhynulou kočku
odvezli. A tak se ptáme, není to
zbytečné? „Co se týká sběru uhynulých zvířat, platí zde zákon od roku
1992, který přesně stanovuje, kdo
má v těchto případech jaké povinno-

sti. V první řadě je důležité vědět, že
strážníci nejsou pro tuto činnost odborně vyškoleni. Přitom zákon jasně
stanovuje, že sběr uhynulých zvířat
mohou provádět pouze osoby, které mají od státní veterinární správy
potřebné školení a oprávnění. Dnes
je to kafilerní stanice v Makovicích,
do jejíž působnosti patří Prostějov,“
vysvětlil Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově. S odvoláním
na výše uvedený zákon je kafilérní
stanice povinnost do čtyřiadvaceti
hodin po nahlášení odstranit uhynulé zvíře z veřejného prostranství.

„V praxi to vypadá tak, že občan
nahlásí mršinu městské policii, my
zavoláme do kafilérky a o d nich někdo přijede uhynulé zvíře odklidit,“
dodal Jan Nagy.
To však může skutečně trvat desítky
hodin, přičemž dříve, když zvířata
odklízeli strážníc, šlo o několik minut. „To je pravda, několik let jsme
skutečně odvoz mršin prováděli
sami, ale byl to nesprávný postup.
Dnes to bude možné jen v případě
krajní nouze k odstranění hrozícího
nebezpečí,“ vysvětlil velitel prostějovských strážníků.

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

ZMRZLINY

Míša tvarohový
55 ml

Mrož jahoda
45 ml

Callipo tropical
105 ml

Eskymo
50 ml

Nogger caramel
90 ml

Ledňáček
vanilkový
45 ml

13,50

-

-

8,50

18,90

8,50

13,90

12,90

-

9,90

-

8,70

11,90

12,90

19,90

9,90

18,90

7,90

13,50

10,90

19,90

8,90

18,90

8,50

13,50

10,90

-

-

-

-

13,50

10,90

-

-

18,90

8,90

Naše RESUMÉ
Venku se definitivně usadilo jaro
a jsou dny, kdy sluníčko pálí jako
u moře. V takových případech
je nejlepší se zchladit, k čemuž
slouží hned několik způsobů.
Jedním z nich je dobrá zmrzlina,
načež jsme se vydali zjišťovat,
kam pro ni. Pokud máte rádi
tvarohového Míšu, zajděte určitě
do Intersparu, kde je nejlevnější
i Ledňáček. Jahodového Mrože
koupíte nejvýhodněji hned na
třech místech, karamelového
Noggera dokonce na čtyřech,
naopak tropické Calippo jen
vůbec seženete bohužel jen na
dvou.
Přejeme vám dobrou chuť!

než se postavit před vlak
Prostějov/mls

PONDĚLÍ 9. KVĚTNA 2011
V kolejišti poblíž Joštova náměstí byla vlakem doslova zmasakrována žena neurčitého věku. Její tělo bylo natolik zdevastované, že
nebylo poznat sto procent ani barvu jejích vlasů. Navíc neměla
u sebe žádný průkaz. Dosud se tedy neví, kdo vlastně byla...
KVĚTEN 2012
Přesně rok od tragické smrti poblíž Joštova náměstí došlo
k další z celé řady sebevražd na kolejích. Mimo jiné oba
případy spojuje to, že z kusů těl rozcupovaných podél trati
bylo třeba zjistit identitu sebevraha. Ta totiž nebyla známa.
Ani jedna z obětí u sebe neměla žádné doklady. Přitom obě
těla byla „na cucky”. V případě ženy, která na kolejích zemřela před rokem, se totožnost odhalit povedlo. Nakonec
ji poznali její příbuzní. Pohled na rozcupované tělo svého
vlastního dítěte přitom musí být například pro matku ten
nejhorší zážitek, jaký si kdokoliv z nás vůbec dokáže představit. Každý, kdo neví, jak dál, a zvažuje, že ukončí svůj
život na kolejích, by si měl celou věc pořádně rozmyslet.
Když už ne kvůli sobě samému, tak především kvůli svým
blízkým. Vystavuje je totiž do mnohem horší situace, než ve
které byl on sám.

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

VELKÁ SOUTĚŽ

O ZAJÍMAVÉ CENY

Čtěte na
straně 23

PÍŠE JIŽ PÁTÉ KOLO

Zpravodajství

6
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Mladý pár z Prostějovska okradl vykutálený „řemeslník“
„Věřili jsme mu, vyplatili mu zálohu a pak ho už čtyři měsíce neviděli,“ svěřila se nám důvěřivá žena

jenom rýsoval. „Normálně
Dnes je opravdu naprosto jednoduché naletět
s námi začal přátelsky kokdejakému podvodníkovi! Se svými neblahýmunikovat, tak jsme si
ní ka ,
mi zkušenostmi s vyčůraným řemeslníkem
říkali, že kdyby nás
Zn ám e id en tit u po dv od
chtěl okrást, pošle nás
ii!
af
gr
se naší redakci svěřila žena z Prostějovska,
to
fo
ho
má me i je
do háje a už s námi
?
hy
ac
která společně s přítelem uvěřila známépr
í
nebude mluvit. Nedávno
Př ih lá sí se a vr át
mu muži. Skoro by se dalo říct i kamarádose ozval, že jede z Ostravy
od rodičů, že si na to byl peníze
vi. Ten se jim nabídl, že zrekonstruuje koupelnu
ale už nedojel. Den nato
v jejich rodinném domku kousek od Prostějova. dělat, tak hned musel do práce, půjčit,
mi pak zase psal, že leží v neNasliboval velmi výhodnou cenu a vyinkasoval podruhé byl mimo Prostějov a mocnici a že jak ho převezou do
si od důvěřivé mladé dvojice zálohu třináct tisíc my mu to žrali i s navijákem. Pak Prostějova, mám si pro peníze
tak jsme chápali, že by přijet. No budiž, řekla jsem si.
korun na materiál. A co myslíte, že se stalo? Od mrzlo,
nám to popraskalo a posunuli to Po pár dnech jsem mu volala
ledna ho nikdo nespatřil!
o dalších čtrnáct dnů. Ale začalo a prý pořád leží v nemocnici v
Prostějovsko/mik
Žena, která Večerníku popsala
svůj životní omyl, si zatím přeje
zachovat anonymitu, proto jí pro
tento případ říkejme Zuzana.
„Byl to známý, se kterým jsme
se často vídávali. Jelikož rekonstruujeme domeček, sháněli
jsme někoho, kdo nám udělá
novou koupelnu, odpady, vodu
a elektroinstalaci. Právě náš
zmiňovaný známý se nabídl,
že jeho tatík má firmu a tak by
nám materiál dovezl levněji a
udělal by nám to. Zkušenost s

tím prý má, pracoval u
otce ve firmě. Přijel k nám,
vše
poměřil,
naplánoval
postup, napsal si seznam
potřebných věcí a že údajně
příští týden se pustí do
práce,“ začala své vyprávění
paní Zuzana. Podezření, že
sedmatřicetiletý muž je chce
podvést, nepojali oba partneři
ani tehdy, když je požádal o
finanční zálohu. „Začátkem
ledna jsme mu dali na základě
dokladu zálohu ve výši třinácti
tisíc korun na materiál. Když
měl pak ale nastoupit a něco

to nanovo. Samá výmluva!
Tak jsme se s přítelem naštvali
a chtěli vrátit zálohu zpět. To
nám pak psával denně, jak mu
do toho něco vlezlo a kdesi cosi.
Všechny jeho slibující SMS
zprávy máme přes mobilního
operátora vytištěné. Když už
jsme mu začali vyhrožovat
trestním oznámením, vypadalo
to nadějněji. Ale opravdu jen
vypadalo,“ pokračovala v popisu událostí paní Zuzana.
Možný zvrat v jednání muže
s vybranou zálohou třinácti
tisíc korun v kapse se rýsoval
před pár týdny. Ale opravdu

Jičíně. Tak mi to nedalo, sehnala
si číslo na chirurgii, kde měl
údajně ležet a opět jedna velká
lež. Neležel tam! Podobné lži
a výmluvy následovaly ještě
několik týdnů. A dnes? Teď už
má nedostupný mobil a na emailové zprávy neodpovídá,“
posteskla si paní Zuzana.
Mladé ženě společně s přítelem
už došla trpělivost a chystají se
na sedmatřicetiletého podvodníka podat trestní oznámení.
„Mám i jeho fotografii, kterou
bych ráda zveřejnila a požádala
tím veřejnost o pomoc. Tu
bych ráda uvítala i od policie.

Jsou peníze fuč? To je k vzteku, takhle naletět podvodníkovi! Paní Zuzana zřejmě doplatila na důvěřivost a je ve hvězdách, zda se se svými penězi ještě setká. Ilustrační koláž
Naše trpělivost je skutečně u
konce. Kdyby nám ten chlap
na rovinu řekl, že nám nic nedá
nebo že to bude aspoň splácet
po tisícovce měsíčně. Ale žádné
vstřícnosti z jeho strany jsme se
od ledna nedočkali,“ uzavřela
svůj příběh, kdy jednoznačně
naletěla podvodníkovi, paní
Zuzana.
Fotografii
zmíněného
muže, který je obral o
třináct tisíc korun, poskytla PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku. Zatím jsme se

eotisknout.
rozhodli ji neotisknout.
arně, ale
Možná marně,
m věříme,
přece jenom
že se paní Zuzaně a
teli sám
jejímu příteli
íze vrátí.
ozve a peníze
u budeme
Celou kauzu
pochopitelněě sledovat!

STALO SE VÁM NĚCO PODOBNÉHO?
NAPÁLIL VÁS NĚKDO?
NAPIŠTE NÁM NA:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ!

Prostějovská ODS volila BÝVALÁ MINERVA UŽ MŮŽE
kandidáta na prezidenta PŘEVZÍT ZBYTKY OP
Prostějov/mik - Kdo se v prezidentské volbě příští rok objeví na kandidátce Občanské
demokratické strany? O tom
se rozhodovalo na sklonku
minulého týdne také v Prostějově. Druhé prezidentské
„primárky“ občanských demokratů totiž pokračovaly
ve Zlínském a Olomouckém
kraji.
„V našem regionu se konaly už
od čtvrtka, kdy se v Olomouci
sešlo volební shromáždění, na
němž se představili oba kandidáti Přemysl Sobotka a Evžen
Tošenovský. Kdo se shromáždění nemohl zúčastnit, mohl
v pátek a v sobotu dát hlas
svému kandidátovi v oblastní
kanceláři v Prostějově,“ sdělil
Jiří Pospíšil, předseda ODS v
Prostějově. „Našeho volebního shromáždění se zúčastnil i
předseda ODS a premiér vlády
Petr Nečas, který s přítomnými
diskutoval mimo jiné i o současné vládní politice,“ dodal
Jiří Pospíšil.
První náměstek primátora statutárního města Prostějov nám
sice neprozradil, koho že volil
on sám osobně, co však bylo
v sobotu odpoledne známo
jsou výsledky. Zatímco přímo
v Olomouckém kraje uspěl o
jediný hlas Přemysl Sobotka, v
součtu se Zlínským krajem byl
v poměru 295:294 úspěšnější
Evžen Tošenovský.
Podle Sobotky je výsledek ve
Zlínském a Olomouckém kraji
úspěšný: „Druhé primárky se
konaly v teritoriu Evžena Tošenovského. To, že jsem získal

jen o jeden hlas méně, považuji
proto za úspěch.“ Klání mezi
Sobotkou a Tošenovským odstartovalo v Pardubicích a v
Hradci Králové. A vyhrál jej
Sobotka se 404 hlasy, jeho
soupeře Evžena Tošenovského
volilo 141 lidí. „V týdnu od 14.
května budou primárky pokračovat v Kraji Vysočina a Jihočeském kraji, kde proběhnou
volební shromáždění ve Stříteži
u Jihlavy 14. května a v Čes-

kých Budějovicích 17. května,“
konstatoval mluvčí strany Tomáš Bartovský.
ODS sáhla letos k formě primárek vůbec poprvé. Během devíti
týdnů uchazeči vystřídají stejný
počet regionů, kde po vzoru
kampaní v USA vystupují na
připravených mítincích. Tam
jim členové strany mohou odevzdat své hlasy, případně mohou hlasovat dodatečně například v regionálním sídle strany.

Prostějov/mls - Po dvou letech
od vyhlášení konkurzu na
Oděvní podnik (OP) získaly
zbytky výroby bývalého módního gigantu nového majitele.
Podle informací, které se nám
podařilo zjistit, by se novým
majitelem měla stát společnost
AMF Reece. Ta počítá se
zachováním výroby obleků
na míru v Prostějově. Nyní je
ovšem nutné, aby společnost
sjednanou sumu také zaplatila.
Do výběrového řízení na
měřenkovou
výrobu
OP
Prostějov přišla jediná závazná
přihláška. Česká spořitelna,
která coby největší věřitel ovládla průběh rozprodeje zkrachovalého OP, se ji rozhodla
přijmout. „Jsme připraveni
zachovat výrobu obleků na míru
v Prostějově. Víme, jak na to,“

Če sk á sp oř ite ln a
př ija la na bí dk u
sp ol eč no st i
AM F Re ec e

Prodá se? Do areálu OP
Prostějov ve Vrahovicích stále
míří zaměstnanci měřenkové
výroby, která je tu v ročním
nájmu. Do konce roku by i
areál měl změnit majitele.
Podle názoru realitních makléřů nebude jeho prodej ničím
snadným. Foto: Martin Zaoral

vyjádřil se Igor Komloš, spolumajitel firmy AMF Reece.
Ta se zabývá převážně výrobou
šicích strojů. V současné době
zaměstnává přibližně sto deset
lidí, na měřenkách by jich podle
posledních informací mělo pracovat do sto padesáti.
Definitivní prodej měřenek
však stále ještě není zpečetěn.
Čeká se na to, až nový majitel za
měřenky i zaplatí. Kolik to bude,
to zatím všechny strany pečlivě

tají. Podle posledního posudku z roku 2010 byla hodnota
měřenek přibližně 180 milionů
korun. Dá se však odhadnout,
že během uplynulých měsíců
tato výroba ztratila na hodnotě.
Důvodů je několik. Hodně
nahlas se například mluví o
tom, že způsob výroby obleků
na míru, tak jak funguje v OP
Prostějov, už delší dobu využívá
řada dalších společností. Policie
v této souvislosti vyšetřovala

například olomouckou firmu
Stylers made to measure. Její
jednatel Michal Šmíd to, že by
jeho společnost využívala know
how měřenek, kategoricky
popřel.
Ještě před rokem byl o odkoupení jediné funkční části
prostějovského Oděvního podniku podstatně větší zájem.
O měřenky usilovaly hned tři
velké textilní společnosti. Jednalo se o společnosti Scabal z Belgie, Ozeta Neo ze Slovenska a
českou Pietro Fillipi. Kvůli nejasné právní situaci ohledně OP
Prostějov nakonec z výběrového
řízení nevzešel žádný vítěz.
Navíc skrze průtahům v řízení
zkrachovaly i plány na odkup
areálu v Konici. I ten by se však
měl co nevidět konečně prodat...

Nakaženého Roma chytila policie za půl hodiny

Komu dal hlas? První náměstek primátora a předseda prostějovské
ODS právě hlasuje o kandidátovi na prezidenta republiky. Kdo je jeho
prezidentským esem, však Večerníku neprozradil... Foto: Michal Kadlec

SPUSTILI JSME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Mladému Romovi, který
evidentně neuvažoval, se zřejmě
nechtělo ležet v nemocniční
posteli v totální karanténě a tak
ve středu 2. května vzal „roha“!
„Mohu potvrdit, že v uvedený den uprchl z infekčního
oddělení prostějovské nemocnice jeden z pacientů. Tak jak
velí běžný postup, celou věc
jsme okamžitě nahlásili policii,
která muže krátce po našem
hlášení nalezla a dopravila ho
zpět do prostějovské nemocnice. Víc celou věc nebudeme
komentovat,“ sdělila na přímý
dotaz Večerníku Hana Szotkowská, tisková mluvčí Nemocnice Prostějov.
Podle ní a také podle vyjádření
policie byl mladý Rom „na

svobodě“ zhruba třicet minut,
zadržen byl na druhém konci
Prostějova. Od nemocnice
tak zřejmě odjel v pyžamu
autobusem, čímž mohl nakazit desítky lidí! „Na váš dotaz
mohu uvést, že šestnáctiletý
mladík skutečně ve středu 2.
května 2012 opustil infekční
oddělení, kdy nemocnice
promptně kontaktovala policii. Všechny hlídky okamžitě
obdržely popis mladíka a díky
policistům s místní znalostí byl
v Pujmanově ulici v Prostějově
zadržen kriminálkou a předán
zpět na infekční oddělení.
Jelikož byl mladík dopaden za
necelou půlhodinu, z tohoto
důvodu nebylo nutné vyhlásit
pátrání,“ uvedl k případu Josef
Bednařík, zastupující tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Otázkou zůstává, jak mladík
nakažený žloutenkou mohl
vůbec z infekčního oddělení
utéct.
„Nemocnice není vězení a
zdravotníci nejsou dozorci.
Pacienti jsou mnohdy velmi
vynalézaví, útěkům tak nelze úplně zabránit,“ uvedl na
to konto Hana Szotkowská,
mluvčí prostějovské nemocnice.
Podle námi oslovených
svědků
dopadla
policie
nakaženého Roma u jednoho
z domů v Pujmanově ulici.

„Před barákem stáli hasiči
a spousta policajtů. Pak nakládali do auta nějakého
snědého mladíka. Policisté
měli na rukách gumové rukavice,“ sdělila nám žena bydlící v téže ulici.
Všichni se nyní ale obávají,
zda s šestnáctiletým hochem někdo během jeho
útěku nepřišel do styku,
například v autobuse, či
při bezprostředním kontaktu na ulici?! Snad jeho
nerozvážnost nebude mít
dalekosáhlejší důsledky...

POTKALI JSTE ROMA, KTERÝ UTEKL
Z NEMOCNICE? A PŘIŠLI JSTE S NÍM
DO KONTAKTU? NAPIŠTE NÁM NA:
REDAKCE@VECERNIKPV.CZ !

Bezdomovec s koněm hlídá Hloučelu BLEŠÁRNA se rozpadá!
(dokončení ze strany 3)
Jerry v současné době
přespává na pozemku bistra
„U Šuldy” v lesoparku Hloučela v Prostějově. Zde je také
obvykle k zastižení. „Několikrát to tady už vykradli, tak
jsem se domluvil s majitelem, že mu to budu hlídat,“
vysvětluje Jerry.
Je nepřehlédnutelnou osobností a „dobrým duchem“
celé Hloučely. „Jsem něco
jako Karel Gott. Každý mě
zná, ale já znám jen pár
lidí...,“ poznamenává Jerry.
Milují ho především děti, které po lesoparku ochotně vozí
v krásném koženém sedle
svého trpělivého a klidného
dvacetiletého koně.

Ten se do přírody vrátil po
zimní pauze, během které byl
ustájen v Lešanech. „Ronyho jsem koupil před šestnácti
lety ve Stříbrných horách u
Rýmařova. Od té doby už se
mnou prošel pořádný lán světa.
Vždycky jsem byl schopný se
o něj postarat. Kupuji mu oves
nebo aspoň ovesné vločky, děti
mu nosí jablka, jinak se má pořád kde pást. Na zimu se mi o
něj stará kamarád Míra Vychodil,“ vysvětil Jerry, jak se stará
o svého koně, na kterém hodně
lpí. Loni o něj málem přišel.
„Objevily se totiž stížnosti, že
prý jej týrám. Byl to nesmysl,
zvíře podle mě patří do přírody. Tak na mě vytáhli to, že
kůň není očipovaný. Já jsem v

té době peníze na čipování neměl, naštěstí to zaplatil majitel
bistra Ivoš Urban,“ vzpomíná
třiapadesátiletý Jerry, který
pochází z Držovic a nějaký
čas žil v Určicích. V současné
době nemá kde bydlet a kromě
koně nevlastní žádný větší majetek. „Ani mi to moc nevadí,
vždy jsem žil rád v přírodě
jako tramp. Moc věcí k životu
nepotřebuju, peníze na jídlo a
pití jsem schopen si vydělat.
Dělám příležitostně na stavbách či střechách. Kromě toho
o prázdninách na hradě Sovinci
nebo ve westernovém městečku v Boskovicích vozím děti,“
vysvětluje Jerry.
Svým způsobem překvapivé je
i to, že Jerry je už jednatřicet

let ženatý. Jeho žena při něm
stále stojí. „Je to hodně zvláštní
manželství, ale pořád se máme
rádi. V současné době bydlím u
rodičů, kde Jerry být nemůže.
Stále se však na sebe těšíme,“
řekla Večerníku paní Ludmila.
Zdá se, že i díky tomu, že nemají děti, oběma jejich současný způsob života docela vyhovuje...
Jak to bude dál? S přibývajícím věkem mohou přijít zdravotní trable a v těchto chvíli
je i ten nejdrsnější kovboj rád,
pokud má střechu nad hlavou.
„Nějaké plány mám, ale nerad bych o nich nyní mluvil.
Nemusely by vyjít,“ uzavřel
stručně naše vskutku zajímavé povídání Jerry.

Můžeme uložit i finanční sankce.
I to se stalo, ale více dělat nemůžeme. Sám jsem objekt minulý
týden prohlížel a musím říci, že je
opravdu v žalostném stavu.
Je to škoda. Vzpomínám si na
svá mladá studentská léta, kdy
jsme Klub OP navštěvovali. Pro
mladší generaci jen připomenu,
že tady bylo kino, koncertní sál
a dokonce sál, kde se konaly plesy,“ uvedl pro Večerník Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Současní majitelé budovy jsou
dva, Leopold Binko a jeho sestra Jarmila Kracíková. Naše redakce minulý týden vlastníky

„blešárny“ kontaktovala. „Já vám
k tomu nemám moc co říct. Snažili jsme se dům prodat, ale marně. A pokud jsme přemýšleli o rekonstrukci a obnově kulturního či
společenského života v tomto dřívějším slavném klubu, pak jsme
tuto myšlenku zavrhli. Dnes už
o kulturu není v Prostějově takový
zájem a o nějaké společenské akce
či plesy už vůbec ne. Nevyplatilo
by se to,“ řekl Večerníku Leopold
Binko s tím, že co se týká údržby
„blešárny“, má ji na starosti jeho
sestra. „Já už se novinám odmítám k čemukoliv vyjadřovat. Před
časem jsem na toto téma poskytla
jinému regionálnímu periodiku
rozhovor, ovšem ten má vyjádření
zcela překroutil...,“ odmítla naši

žádost Jarmila Kracíková. Než
však položila telefon, jen letmo
alespoň odpověděla na otázku,
jakým způsobem zajistí, aby
padající omítka někoho nezranila. „Prosím vás, jaká omítka?
Tu a tam se na chodníku objeví
jen nějaký prach z popraskané
fasády, který ale pravidelně zametám. Lidem žádné nebezpečí
nehrozí,“ nepřipouští si žádný
problém Jarmila Kracíková.
To si ovšem Olomoučané o domech v ulici 8. května v centru
města před časem mysleli také,
a pak kusy historické fasády
zabily starší ženu jdoucí po
chodníku. Snad k něčemu podobnému nedojde na Vojáčkově
náměstí v Prostějově...

Téma Večerníku

UNIKÁTNÍ PREMIÉRA... DVĚ V JEDNOM
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl nabídnout vám v tomto týdnu unikátní novinku. Na základě stále většího počtu
kladných ohlasů na naše tématické strany vám nyní premiérově nabídneme hned dvě témata v jednom vydání, a to
dokonce na jedné straně! Naším plánem sice není činit takto
pravidelně, ale pouze jednou za čas v rámci zpestření... A takové „JARO V ZAHRADĚ“ a „STŘECHY“, to se přece k sobě
hodí, ne? Věříme, že tuto inovaci přivítáte pozitivně...
INZERCE

NEZAPOMEŇTE V KVĚTNU
Květen je jeden z nejkrásnějších měsíců v
roce. Co se týče zahrádky, je i také velice
rušný. A důležitý. Vysazují se předpěstované sazenice na své trvalé stanoviště, začínáme sekat trávník, vyséváme zeleninu
a podobně. Jaké další zahradní práce je
potřeba v květnu zvládnout? Máme pro
vás následující přehled…

Zeleninová zahrada
Na stanoviště vyséváme letní ředkvičky,
ředkev, špenát, celer, brokolici, mangolt,
cukrovou kukuřici.
Vyséváme pozdní kedlubny určené na skladování, např. Gigant a modrý Violeta.
Na výsevné záhony vyséváme košťáloviny pro podzimní sklizeň - zelí, kapustu a
květák.
Za teplého počasí bychom měli začít větrat
ve sklenících a pařeništích.
Na teplých a chráněných místech můžeme
vysazovat melouny, papriky a lilky.
Rajčata vysazujeme mírně šikmo a o něco
hlouběji.
Vysazujeme i bylinky, některé druhy je
vhodnější vysít – brutnák, měsíček aj.
Zeleninu po výsevu chráníme netkanou
textilií, kterou odstraníme až po projednocování.
K bramborám v řádcích přihrneme zeminu.
Sklízíme první ranou mrkev, letošní kopr,
cukety a špenát.
Okrasná zahrada
V první polovině května vysadíme
hlízy jiřin a mečíků, po ledových
mužích také dosny.
Odkvetlé jarní keře upravíme řezem.
Vysazujeme letničky a dvouletky pro podzimní výsadbu, jako
jsou například karafiáty, astry a
pomněnky.
Odstraňujeme průběžně semeníky u
odkvetlých narcisů a tulipánů.
Do poloviny měsíce ještě vyséváme
travní osivo na připravenou plochu.
Trávníkové plochy již pravidelně
sečeme a zaléváme.
Vysazujeme okrasné dřeviny v kontejnerech.
Lekníny a další vodní rostliny
přezimující v bezmrazých místj
nostech jjiž ppřemisťujeme
do jjezírka.

Mezi části domů, které dostávají v průběhu let nejvíce
zabrat, jsou střechy. Současné
střešní konstrukce již poznamenal zub času, jsou zastaralé
a potřebují rekonstrukci. Na co
všechno musíte pamatovat při
rekonstrukci a opravě střechy?
Jak postupovat při výběru té
nové? Pár tipů pro vás připravil
PROSTĚJOVSKÝ Večerník...

Plevel ze zeleninových záhonů dáváme
do kompostu, kde nám výborně poslouží.
V žádném případě ho nevápníme, protože
vápno by kompost akorát zmineralizovalo a
nezpůsobovalo by tlení.

Ovocná zahrada
V ovocném sadu je květen nejkrásnějším
měsícem. Postupně nakvétají hlavní druhy
ovoce, jen nejranější jsou již odkvetlé.
Během kvetení dokončíme řez broskvoní,
popřípadě i jiných peckovin.
Rovněž prosvětlíme nadměrně rostoucí a
zahuštěné koruny jabloní a hrušní.
Na začátku měsíce můžeme sázet vinnou
révu.
Provádíme postřiky proti nemocem a škůdcům prakticky u všech druhů ovoce.
Stromům, které bohatě kvetly, přidáváme do
postřiku proti nemocem a škůdcům kapalná
hnojiva, abychom zlepšili jejich výživu.
Výhony u ovocných stěn hrušní a jabloní
ohýbáme do vodorovné polohy, abychom
podpořili plození.
Ve chvíli, kdy dorostou letošní výhony vlašského ořešáku do průměru pěti centimetrů,
můžeme je začít seřezávat.
Vylamujeme letorosty vinné révy, které nemají nasazeno na kvetení.
Koncem května již sklízíme první drobné
ovoce připomínající chutí navinulejší borůvky, a to zimolez kamčatský.

Není asi krásnější období v zahradě než
vrcholné jaro. Svěží zeleň trávníku a bující
rostliny v nás probouzejí dřímající zahradnické pudy Letošní zahradnická sezóna je
v plném proudu a i Večerník tak přispěchal
s pár radami, na co byste neměli v květnu
zapomenout...

JARO V ZAHRADĚ
Chodíte na trh kupovat sazenice
zeleniny a květin na zahradu?

INZERCE

INZERCE

Střecha se musí i udržovat nebo vám spadne na hlavu
Nestačí, že máte právě novou a
krásnou střechu. Působí na ni
mnoho vlivů a její životnost se tím
zkracuje. Abychom dobu, po kterou musí střecha vydržet, prodloužili a zároveň aby střecha plnila na
sto procent svou funkci, musí se
její stav pravidelně kontrolovat.
Při zjištění jakéhokoliv poškození
je nutno přikročit k opravě.

V čem spočívá každoroční údržba
střechy? Zaprvé musíte provádět
vizuální kontrolu povrchu střechy.
Důkladněji provedeme prohlídku
střechy po pěti letech v průběhu
záruční doby. Po jejím uplynutí kontrolujeme střechu jednou
za dva roky, stejně jako veškeré
spojovací prvky. Uvolněné nebo
poškozené nám mohou přinést

Novou střechu? NIKDY DŘÍVE
TO NEBYLO SNAZŠÍ!
Prostějov/pr - Společnost SALVATOR STŘECHY s.r.o. jistě znáte
jako jednoho ze stěžejních regionálních dodavatelů kompletního
sortimentu pro vaši střechu. Co
možná ještě nevíte je, že tímto faktem to všechno teprve začíná...
Na pobočky společnosti SALVATOR STŘECHY s.r.o. v Prostějově,
Olomouci a Loukově denně míří
nároční zákazníci zvyklí na vysoké
standardy služeb a kvalitu materiálu. Profesionálové z řad pokrývačů,
klempířů, zámečníků nebo realizačních firem tu nacházejí nejen širokou nabídku zboží, ale také služby
zákaznického centra, poradenského
servisu, autodopravy, možnost využití profesionálních strojů či jejich
dlouhodobý pronájem.
Salvator zároveň ví, že nebýt přízně a spokojenosti těch, kteří stojí
na samém konci celého procesu.
Těch, kteří mu s důvěrou svěří
vlastní „střechu nad hlavou“, nemohl by se už více jak dvě desetiletí těšit ze svého renomé.
Nová střecha, případně rekonstrukce
té stávající je samozřejmě nezanedbatelnou investicí. Zároveň však
není dobré tuto investici podcenit!
V době, kdy veškeré výhody staveb-
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prosakování, napadení plísněmi,
korozi a přispívají k celkovému
chátrání. Pokud je povrch střechy
ošetřen barevným nátěrem, nezapomínáme na úžlabí střechy a
hrany okapového systému. Prasklé střešní tašky, odlupování barvy,
její blednutí, bubliny, praskliny
ukazují, že povrch střechy vyžaduje úpravy. Každý rok také vyčistěte okapy. Voda stékající ze
střechy přivádí do okapu nečistoty
a časem se okap zanese špínou. A
dobrou vizitkou majitele není pohled na rezavé okapové žlaby.
Dojem, že střechu umyje déšť,
není zrovna košeér. Na střechu se
může dostat a přichytit například
listí z okolních stromů. Nečistoty

rovněž podporují korozi, protože
zadržují vlhkost a špinavá střecha
také není zrovna ke koukání. Střechu očistíte nejlépe vodou a měkkým kartáčem, dobré je použití i
tlakové vody.
V zimních měsících nastává problém se sněhem. Většinou hmotnost sněhové pokrývky nepřesáhne maximální mez zatížitelnosti
střechy, přesto při pořádné nadílce
musíme na střechu a sníh odstranit. Samozřejmě, že na střechu
nešplháme při každém sněžení.
Dobré je odstraňovat sníh ze střechy, až sněhová vrstva dosáhne
tloušťky kolem jednoho metru. Ta
zaručí, že nepoškodíte při odstraňování povrch střechy.

Ilustrační foto
Nechce-li se vám na střechu nebo
nejste jisti v kramflecích, můžete
se obrátit na specializovanou firmu, která údržbu a čištění provede
za vás...

INZERCE

Jakou střešní krytinu máte
na svém rodinném domku?

ního spoření mizí v nenávratnu a díky
prohlubující se finanční krizi je každá
koruna v rodinných rozpočtech bedlivě střežena, není jednoduché svou
novou střechu zafinancovat. Ovšem
málo naplat - povětrnostní vlivy ani
životnost materiálů se finančními krizemi ani rodinnými rozpočty neřídí...
A čekání na „lepší časy“ může skončit
i pojistnou událostí za statisíce korun.
Jsme-li samozřejmě pojištěni...
SALVATOR má řešení. Během
několika málo minut můžete z jeho
prodejního skladu odjíždět s novou
střechou včetně okapového systému
a všech doplňků. A to bez jediné ko-

runy v kapse! Na tom by nebylo nic
divného, pokud to ovšem neznamená
„bez jediné koruny v kapse před samotným nákupem“!
Díky spolupráci s jednou z předních
úvěrových společností nakoupíte v Salvatoru veškerý materiál na
splátky. Navíc vám poradí s výběrem
vhodné střešní krytiny, okapového
systému či izolace a v případě vašeho
zájmu i doporučí odbornou realizační
firmu ve vaší blízkosti.
No řekněte sami. Nezní bubnování deště o střechu lépe s šálkem
něčeho dobrého, než s kbelíkem a
hadrem v ruce?

Více informací na www.salvatorstrechy.cz

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství
776 159 120

Expres
z regionu
Větřák
ák nazko
nazkoušel
kouš
ušell
třetího Cimrmana
Pivín,
Prostějov/red
Představení Vražda v salonním
coupé z tvůrčí dílny Divadla
Járy Cimrmana připravuje
pro prostějovské diváky Divadelní spolek Větřák z Pivína.
Po úspěšných nastudováních
Dobytí severního pólu a Záskoku - Vlasty si v Pivíně troufli na Cimrmana již potřetí.
Divadelníci z Pivína se na
prknech prostějovského divadla
představí ve čtvrtek 24. května v
19 hodin. „Věříme, že se hra Járy
Cimrmana v našem podání bude
opět líbit a z jeviště nás nebude
provázet vichr z hor, nýbrž
neutuchající potlesk ve stoje,“
prohlásil principál Větřáku,
režisér představení a současně
představitel policejního praktikanta Hlaváčka Jiří Vrba.
Patrioti si mohou počíst
o Drahanské vrchovině
Repechy, Bousín/red - Pro
milovníky Drahanské vrchoviny
vyšla nová kniha O Drahanské
vrchovině. Vydalo ji Občanské
sdružení Bousín a Repechy.
Jedná se o kolektivní monografií dvanácti autorů. Jejím
editorem je Josef Julínek. Publikace ve třech oddílech Historie,
Příroda a Lidé čtivým způsobem
přispívá k zachycení života a díla
zdejších obyvatel. Doplněna je
o množství fotografií. Počtou
si v ní hlavně místní patrioti.
OS Bousín a Repechy už vydalo Malý slovníček horáčtiny.
Autoři v něm populárním
způsobem seznamují čtenáře
se slovní zásobou a příklady
slovních spojení moravského
nářečí, jímž se mluví na Protivanovsku a Drahansku.
Škola v Kralicích
oslaví stovku
Kralice na Hané/red - Ve
čtvrtek 17. května se pro
širokou veřejnost otevřou dveře
Základní školy v Kralicích na
Hané. Dorazit do ní budou
moci všichni její žáci. Budou k
tomu mít jedinečnou příležitost.
Škola totiž letos slaví sto let od
svého založení. Od 13.00 do
17.00 hodin bude pro všechny
návštěvníky připravena prohlídka budovy s ukázkou didaktické
techniky, obdivovat budou moci
výtvarné práce současných žáků
a odnést si i speciálně vyrobené
upomínkové předměty.

www.vecernikpv.cz

JE U KONCE

„TAK TO BY BYL ČURBES! Něco podobného u nás nepovolíme,“ Vytrvalý déšť smyl zelenou stopu
Metalový festival v Plumlově zatrhli, pořadatelé chtějí do Otaslavic...

vzkazuje starosta Rostislav Drnovský

Jak informujeme na straně 3 dnešního vydání, do
areálu bývalého koupaliště v Otaslavicích by se měli
sjet všichni vyznavači „černé“ muziky a často i magie
z celé republiky i zahraničí. Na konci června se totiž
právě v obci nedaleko Prostějova má konat šestý
ročník festivalu Hell Fast Attack. Zahrát by na něm
by měla téměř dvacítka metalových kapel, přičemž
mnohé z nich se otevřeně hlásí k satanismu! Některé
z nich nemají daleko ani k propagaci nacismu...
Otaslavice, Plumlov/mls
To platí například o hlavní
hvězdě festivalu ukrajinské
kapele Kroda. Ta ve svých textech míchá odkazy na ukrajinskou historii, vikingské náboženství s rasovým poselstvím.
Skupina je někdy řazena k
takzvané nacistickému black
metalu... Ostatně na velký
koncert mají dorazit Satanisté nejen od nás, ale i z Polska,
Estonska, Německa a dalších
evropských zemí. Je tedy dost
možné, že v Otaslavicích může
být hodně veselo!

Starosta Otaslavic byl informací o chystaném festivalu, kterou
mu jako první sdělil Večerník,
upřímně zděšen. „Tak to by byl
čurbes! Něco podobného u nás
nepovolíme. Sokolové mají problémy s tím, když u nás pořádají
diskotéku. A tohle je úplně jiná
liga. Navíc hned vedle mají skauti
pronajatou louku, kterou využívají pro táboření. Myslím, že by to
určitě nedělalo dobrotu...,“ uvedl
Rostislav Drnovský. Otaslavický
úřad má ale stále možnost pořádání akce zarazit. Musí však jednat
rychle, už příští týden by to bylo
podstatně složitější. „Areál nám

patří. O jeho pronájem projevil
zájem jeden člověk s tím, že by
v něm rád pořádal
hudební akce. Měli jsme pro něj
už připravenu nájemní smlouvu,
kterou jsme chtěli v nejbližších
dnech podepsat. Po vašem upozornění si to ještě pořádně rozmyslíme...,“ prozradil Drnovský,
který byl evidentně hrozícími
patáliemi zaskočen.
Určitým negativem ale pro
Otaslavice bude finanční ztráta.
Pořadatelé festivalu byli totiž
připraveni zaplatit za pronájem
desítky tisíc korun. „Osobně jsem
připraven je oželet. Ale nic ještě
není zcela rozhodnuto, o všem
musí rozhodnout zastupitelstvo,“
dodal Drnovský.
Podobné dilema jako nyní v
Otaslavicích řešili před nedávnem
i v Plumlově. Festival Hell Fast
Attack se totiž měl původně konat v autokempu Žralok. „Jednání o tomto festivalu byla poměrně
dlouhá, ale nakonec jsme rozhodli, že jej nepovolíme. Návštěvníci

Text písně Intropricipio kapely
Root z alba Heritage of Satan

EXKLUZIVNĚ

Povstaňte Démoni!
Povstaňte Hordy Pekelné!
Povstaňte Běsové!
A shromážděte své
Armády Hlubin!
Očistěte Zemi,
Očistěte Lidskou Rasu.
Od bahna falše, pokrytectví
a svatozáře.
Vaše Ohnivé Chřtány,
nechť chrlí Oheň, Zkázu a Zmar.
Vaše Krvavé Pařáty,
nechť rozryjí Zemi.
Vaše Ocelové Čelisti,
nechť trhají, koušou a drtí.
Kámen na kameni nesmí zůstat.
Dokud Země nebude opět Čistá.
Jednou a Provždy.

této akce nejsou právě lidé, které
bychom chtěli do Plumlova přivést, po jeho konání bychom asi
počítali škody na majetku města.
Budeme raději preferovat místní sdružení,“ vysvětlil starosta

Plumlova Adolf Sušeň, com jej
vedlo k odmítnutí koncertu. A
to navzdory tomu, že by peníze
mohly výrazně vylepšit hospodaření kempu, které loni skončilo v
rekordně špatných číslech.

DO ÚTOKU !!!
Vezmi si mě, Vezmi si mě,
Vezmi si mě - jsem Tvůj.
Vezmi si mě, Vezmi si mě,
Vezmi si mě - jsem Tvůj.

Přesunout se musely i další víkendové akce

Organizátoři z řad občanského Sdružení SOPKA (Sdružení Občanů
Prostějoviček Kulturně Aktivních) se minulý týden s vervou sobě vlastní pustili do příprav čtvrtého ročníku terénního závodu rodinných týmů Zelená stopa.
Kvůli přechodu studené fronty pak v sobotu mohli nejen zplakat nad výdělkem,
ale také se nachladit. Následně měli plné právo využít pro své sdružení původně zamýšleného názvu Sopel. K tomu však nedošlo, pouze stále oblíbenější a
promakanější akci přesunuli na neděli 27. května. Nebyli rozhodně jediní, kdo k
tomuto kroku musel přistoupit.
Prostějovičky, Dubany/mls
Organizátoři z řad občanského
Sdružení SOPKA (Sdružení
Občanů Prostějoviček Kulturně Aktivních) se minulý týden
s vervou sobě vlastní pustili do
příprav čtvrtého ročníku terénního závodu rodinných týmů
Zelená stopa. Kvůli přechodu
studené fronty pak v sobotu

mohli nejen zplakat nad výdělkem, ale také se nachladit.
Následně měli plné právo využít pro své sdružení původně
zamýšleného názvu Sopel. K
tomu však nedošlo, pouze stále oblíbenější a promakanější
akci přesunuli na neděli 27.
května. Nebyli rozhodně jediní, kdo k tomuto kroku musel
přistoupit.

Fotoreportáž

Parta nadšenců z malebné obce
nacházející se na okraji vojenského újezdu se řídí heslem Ernesta Hemingwaye, že „Velké
ideály nepotřebují jen křídla, ale
i terén, odkud by mohly vzlétnout.” Mezi jejich aktivity patří
právě i příprava Zelené stopy,
která se měla konat tuto sobotu. Nekonala. „Nešlo to. Pršelo,
všude byla jen mokrá tráva a

bahno. Myslím, že by si to nikdo neužil. Věřím, že za čtrnáct
dní k nám dorazí více lidí. Pro
rodinné týmy a dvojice opět
připravíme sportovní a zábavné
úkoly na devateru stanovištích.
Registrace proběhne od tři čtvrtě na dvě do čtvrt na tři v areálu
Zahrádky. Startovné bude padesát korun za družstvo,” uvedla
předsedkyně Sopky Zuzana
Kožňárková s tím, že soutěž není
ani zdaleka určena pouze pro lidi
z Prostějoviček. „Akce je ideální
pro všechny rodiny, které chtějí ztrávit příjemné odpoledne v
přírodě,” potvrdila. V sobotu se
měl konat v pořadí čtvrtý ročník
Zelené stopy. „Kvůli počasí jsme
Zelenou stopu zatím nikdy přesouvat nemuseli, pouze loni jsme
ji kvůli stavbě hřiště rovnou zrušili. Nicméně díky zkušenostem
si dovolím tvrdit, že jsme stále
lepší,” nechala se slyšet Zuzana

Kožňárková. O tom, že se v Prostějovičkách schází opravdoví
recesisté se smyslem pro humor,
svědčil i večerní koncert kapely
Alpa, který se konal v místním
hostinci. Pro všechny návštěvníky byla na stole připravena
sklenice legendární Alpy francovky i s kostkami cukru. Díky
tomu mohli všichni zavzpomínat
na své dětství a někteří snad i na
něco víc...
Zelená stopa rozhodně nebyla jedinou akcí, která se kvůli nepřízni
počasí musela přesunout. K těm
dalším patřil například i pochod
na Svárov. Procházka po krásách
okolí zakončená opékáním buřtů
se přesunula na sobotu 19. května.
Od obchodu v Dubanech by se
mělo vycházet ve 14.30, z Vrbátek od dolního hřiště ve 14.50 hodin a ze Štětovic z parku v 15.20
hodin. Špekáčky a pití dostanou
všechny zúčastněné děti zdarma.

MARNÝ BOJ S POČASÍM

Organizátoři festivalu tvrdí: Metalu se není třeba bát
„Problémy rozhodně neděláme,“ vzkazují pořadatelé
Otaslavice/mls - Možnost, že
by se festival Hell Fast Attack v
Otaslavicích nemusel konat, se
vůbec nelíbí organizátorům této
hudební přehlídky. Vnímají to
jako cenzuru. Obvinění z propagace nacismu zcela odmítají,
odkazy na satanismus pak berou jako součást žánru „tvrdé,
neboli hororové muziky“.

„Naprosto se distancujeme od
jakýchkoliv politických názorů.
V případě Krody, která bývala
spojována s propagací „rasové“
čistoty, jde o něco, co už mají
její členové dávno za sebou.
Nyní se už v jejich textech ani
postojích nic podobného neobjevuje. Je to něco podobného
jako v případě Daniela Landy a

Orlíku,“ pustil se obhajoby akce
promotér Radek Sedlák.
Stejně mluví i pořadatel Ivoš Urban, který si chce areál bývalého
koupaliště od obce pronajmout.
„Pravdou je, že metal je tvrdá muzika. Nicméně jeho posluchačům
jde pouze o muziku. Rozhodně
nechtějí něco ničit. Všechny akce
probíhají zcela bez problémů,“ rea-

goval na dotaz Večerníku s tím, že
nikdo z pořadatelů rozhodně není
členem jakékoliv sekty. Odkazy na
satanismus on sám pak bere hlavně
jako součást určitého žánru. „Je to
prostě divadlo. Jde o něco jako
když sledujete horor. I k tomu patří
krev a napětí. Přitom je absurdní,
pokud byste někomu zakázal, aby
se díval na horory,“ vyjádřil se Ur-

ban, který už jeden ročník tohoto
festivalu v Otaslavicích dokonce
pořádal. „Bylo to za předchozí
starostky. A nikdo proti tomu
nic neměl,” upozornil a zároveň
zdůraznil, že se místní rozhodně
nemusí bát nějakého velkého náporu metalových fanoušků. „Na
akci dorazí tak tři stovky lidí,”
odhadl Ivoš Urban.
Pokud by mu areál přece jen
nebyl pronajat, on sám by to
vnímal jako cenzuru. „Žádná z

kapel, které mají vystoupit, není
zakázána. Absolutně nechápu,
proč by někdo měl určovat, co
někdo jiný může poslouchat a
co ne. Bohužel s tím bojuji celý
život...,“ neskrýval na závěr rozpaky Urban.
Jak celá záležitost dopadne,
a jestli se koncert uskuteční
v Otaslavicích, nebo někde
jinde, bude PROSTĚJOVSKÝ
Večerník pozorně sledovat a vás
čtenáře následně informovat.

Miroslav Grulich!

Alojzov/mls - Přestože už
je polovina května, v Alojzově stále nemají schválený
rozpočet obce na tento rok.
Může za to bezvládí, které v

letošním roce vyvrcholilo už
třetími volbami. Zdá se ale,
že ledy se pohnuly. Ve středu
se nově zvolené zastupitelstvo
obce poprvé sešlo a starostou

V Tištíně na plyn přestavěli i 6,5 l Hummer

zvolilo Miroslava Grulicha,
který ve funkci nahradí Pavla
Nohu. „Hlavně ať už nám nikdo z nových zastupitelů zase
nerezignuje...,“ přeje si nyní
většina obyvatel v obci.
Alojzov je všeobecně známý
tím, že se v něm od roku 2010
konaly už třetí volby. Nejprve
na svoji funkci rezignoval zastupitel Libor Zapletal, po následujících volbách to po něm
zopakoval bývalý starosta Pavel
Noha, který předtím Zapletalovo rozhodnutí kritizoval. Kvůli
tomu se obec dostala do rozpočtového provizoria. A Pavel
Noha se po velikonočních vol-

bách do zastupitelstva nakonec
těsně nedostal...
Ve funkci jej nyní nahradí Miroslav Grulich, který s ním šel do
voleb na společné kandidátce.
Nového starostu jsme v sobotu v
podvečer zkontaktovali, abychom
se zeptali na další směřování
obce. Mnoho jsme se ale nedozvěděli. „Nemám teď čas, zavolejte v pondělí...,“ reagoval na náš
dotaz o krátký rozhovor. Možná
ještě nový starosta potřebuje ve
vysoké funkci trochu času k lepší
komunikaci s veřejností.
Z vyjádření jiných občanů obce
se dá alespoň usoudit, že hlavní
prioritou by mělo být vybudová-

ní kanalizace. „Hoří nám termíny, v říjnu nám vyprší stavební
povolení,“ zmínil se další ze zastupitelů Josef Paníček. Fakt, že
kanalizace v obci dosud nebyla
postavena, kritizoval i Libor Zapletal. Ten se nakonec rozhodl
nekandidovat. „Nic se nepo-

stavilo, přestože jsme měli jak
stavební povolení, tak i peníze,“
vyjádřil se.
Pětice nových zastupitelů na
svém prvním zasedání vyjádřila zájem společně se domluvit.
Zda tomu tak skutečně bude,
ukáže čas...

Turisté vyrazí na SMRŽICKÉ VANDR UŽ TUTO SOBOTU

razně rozšířil, do Tištína jezdí lidé z
Brna či ze Zlína. Zatímco na jízdních vlastnostech svého vozu přestavbu na plyn prakticky nepoznají,
výrazně to pocítí na své peněžence.
Jejich náklady rázem klesnou na
polovinu a finance investované do
přestavby se jim brzy vrátí.
O tom, že se na plyn může přestavět skutečně jakékoliv auto, svědčí i
fakt, že v Tištíně před přibližně pěti
lety na plyn přestavěli i civilní off-road, vozidlo Hummer H2 s motorem o obsahu 6,5 litru. Prodejní
cena vozu této značky v roce 2006
začínala na 4 milionech korun. Jeho

majitel z Kroměříže od přestavby s
Hummerem ujel přes dvě sta tisíc
kilometrů. Přitom s výkonem svého
auta byl stále spokojen. Při obvyklé
spotřebě 25 litrů na 100 kilometrů
ovšem výrazně ušetřil.
To můžete i vy, stačí, když zajedete do Autoservisu LPG Kroupa.
Najdete ho na adrese Tištín 165,
telefonicky jej můžete kontaktovat na čísle 608 045 557, více
informací se dozvíte na www.lpg-kroupa.cz. Otevřeno zde mají
od pondělí do pátku od 8:00 do
13:00 a od 14:00 do 18:00 hod.

Překoná se loňský rekord? Na Smržické vandr minulý rok vyrazilo 1 470 turistů, což je nejvíce v historii akce.
Foto: archiv KČT
Smržice/red - Klub českých
turistů Smržice připravil na
sobotu 19. května pro všechny
příznivce turistiky a cykloturistiky další, v pořadí už osmý
ročník Smržického vandru.

Pěší turisté z Prostějova a
okolí mohou po ránu k cestě
do Smržic využít vandrovní
autobus, který bude odjíždět
v 7:30 hod, 8:30 hod. a 9:30
hod. vždy od budovy hlavního

nádraží a o pět minut později
od budovy místního nádraží.
Start Smržického vandru bude
tradičně ve sportovním areálu
za kulturním domem a bude
probíhat od 7 do 10 hodin. Pořadatelé připravili pro účastníky
„vandru“ pět pěších tras - 14,
24, 28, 40 a 50 kilometrů, čtyři
cyklotrasy pro horská kola - 14,
28, 40 a 59 kilometrů a čtyři
cyklotrasy pro silniční kola - 20,
35, 54 a 111 kilometrů. Všechny trasy jsou orientovány do
oblasti Velkého Kosíře, Slatinic
a Náměště na Hané.
Oproti loňskému ročníku vedou
všechny trasy opačným směrem, takže na účastníky čekají
úplně jiné kopce a také jiné
výhledy do naší hanácké krajiny. Na trasách bude rozmístěno
devět kontrol s občerstvením
zdarma a na třech z nich opět
svačinka se skvělou škvarko-

vou pomazánkou od firmy Makovec. V cíli za své snažení dostanou účastníci hezký diplom
a za příplatek také kovovou
medaili, která se průběžně mění
podle počtu účastí na této akci.
Zvláštní prémie potom čeká na
nejmladšího a nejstaršího účastníka vandru.
Nová restaurace „U hřiště“ pak
bude po celý den v prostoru
startu a cíle zajišťovat bohaté
občerstvení se dvěma výčepními místy, údírnou a specialitami
na grilu. Připraven bude též stan
pro sto návštěvníků pro případ
nepříznivého počasí. Pro ty,
kdo měří více než jeden metr, je
startovné dvacet korun, ti menší
zaplatí jenom polovic.
Přijďte se projít nebo projet po
některé z tras Smržického vandru, prožít aktivně hezký jarní
den a udělat tak něco pro své
zdraví a pro svoji kondici.

zavinila mladá pirátka silnic!

Neřízená střela? Devatenáctiletá dcera bohatého podnikatele způsobila v tomto drahém Audi závažnou nehodu u Hrochova. Podle svědků
se nejedná o její ojedinělý průšvih na silnicích.
Foto: Policie ČR
Hrochov, Olomouc/mik - Před dvěma týdny jsme informovali
o závažné dopravní nehodě, při které podle policie měl devatenáctiletý řidič drahého Audi na silnici mezi Hrochovem a Kostelcem na Hané zavinit havárii. Při ní utrpěl zranění řidič dodávkového Peugeotu. Nyní ovšem vyplynulo na povrch, že za
volantem Audi neseděl muž, ale devatenáctiletá dívka. A podle
svědků to zdaleka není její první malér!
„Mohu potvrdit, že v tiskovém servisu policie došlo bohužel k nedopatření. Vozidlo Audi TT řídila dne 26. dubna 2012 devatenáctiletá řidička. Viníkem nehody je právě ona, kdy předjížděla vozidlo
Peugeot v době, kdy jeho řidič předjížděl cyklistu. Věc je stále v šetření, kdy policie čeká na lékařský posudek zraněného řidiče. Na
základě lékařského posudku bude věc následně kvalifikována buď
jako přestupek nebo trestný čin,“ potvrdil s omluvou Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Na chybu nás během minulých dní upozornili mnozí čtenáři. „Jde o
dceru bohatého podnikatele ze Stražiska. Otec jí koupil drahé auto
a z ní se stala opravdová pirátka silnic. Nehoda u Hrochova není její
jediný prohřešek, na životě už ohrozila několik dalších lidí. Jezdí
jako čuně, ale tatínek ji vždycky ze všech malérů vysekal. Je pouze
otázkou času, kdy ta holka způsobí mnohem větší neštěstí,“ uvedla
v dopise žena z Prostějovska, která si nepřála zveřejnit své jméno.

U Brodku okradl manželský pár

Černé nebe nad Prostějovičkami. Mraky, ze kterých Nadšenci v pláštěnkách. Navzdory nepřízni se do are- No pasarán! Starostka Prostějoviček Zdeňka Růžičková na
se na malebnou obec snášel vytrvalý déšť, nevěstily nic álu trousili natěšení rodiče s dětmi. Organizátoři věří, že za jednom ze stanovišť u místního potoka názorně ukazuje, že
kvůli bahnu tudy nikdo neprojde.
3x Foto: Martin Zaoral
čtrnáct dní, jich přijde podstatně více.
dobrého.

Starosta Rakové u Konice dokládá význam loňské rekonstrukce obecního domu

Obecní úřad v Alojzově. Ve středu se tu sešlo
pětičlenné zastupitelstvo,
které zvolilo nového starostu. Foto: Martin Zaoral

ZMĚNA: Nehodu u Hrochova

Dálniční FANTOM znovu udeřil!

ALOJZOV MÁ NOVÉHO STAROSTU: Pavla Nohu ve funkci vystřídal Petr Hajkr: „Hospoda a obchod jsou základní pilíře. Bez nich obec nežije...“

představujeme regionální podnikatele

Tištín/pr - Autoservis LPG Kroupa v Tištíně funguje od roku
1996. Firma začínala s opravami
karoserie, ale postupně se začala
rozšiřovat. V současné době nabízí veškeré mechanické opravy,
diagnostiku vozů a to jak obecnou, tak originální pro značky
Renault a Škoda. Dále zajistí
servis klimatizace a přestavbu
na plyn. Už v tomto roce by zde
mělo být k dispozici zařízení pro
seřízení geometrie podvozku.
Tím řidiči ze širokého okolí na
jediném místě dostanou skutečně
kompletní služby.
Ale to není všechno. Tištínský
autoservis má k dispozici zařízení
na čištění benzínových vstřikovačů ultrazvukem značky ASNU.
Těchto špičkových přístrojů je
dle majitele autoservisu v celé republice pouze přibližně deset. Přitom se díky vyčištění vstřikovače
zlepší výkon každého motoru,
jeho chod se výrazně zklidní a navíc se i sníží spotřeba. Díky tomu
řidiči výrazně ušetří.
Už asi osm let Autoservis Kroupa
zajišťuje i přestavbu na plyn. Spokojení zákazníci doporučují další
své přátele. Jejich okruh se tím vý-

region@vecernikpv.cz

HLEDÁNÍ

SPUSTILI
JSME
NOVÉ
WEBOVÉ
STRÁNKY

Raková u Konice – I obec s pouhými dvěma stovkami obyvatel může vzkvétat. Jako příklad lze uvést
Rakovou u Konice, v jejímž čele šestým rokem stojí
Petr Hajkr. Zejména díky příjmům z provozu fotovoltaické elektrárny si může dovolit více investovat
a jen za poslední rok opravila multifunkční dům či
pokračovala v další fázi rekonstrukce zcela zaplněné školky. Nezahálí ani kulturní vyžití, o něž se
starají tři spolky.
Jiří Možný
Před dvěma lety vyrostla
poblíž Rakové u Konice
stejně jako u Ochozu či Boktrárhuslavic fotovoltaická elektrárna. Přináší vám pozitiva i negativa?
„Elektrárna je velkým finančním přínosem pro obec. Bez ní
li dobychom si nikdy nemohli
ená to
volit tolik investic a znamená
o místv nemalé míře peníze i pro
ní organizace. Navíc leží zhruba
jeden a půl kilometru od obce a
kticky
není téměř vidět, takže prakticky
ro nás
nikomu nevadí. Není to pro
cet let.
tedy žádný strašák na dvacet
ýhody
Podařilo se nám vysvětlit výhody
pro obec a většina obyvatell s tím
mizoval
neměla problém. Polemizoval
oltaika
bych nad tím, zda fotovoltaika
zdražuje elektřinu a možnáá za ni
budeme všichni brzy rádi. Zdragetické
žuje se dvacet let a energetické
společnosti to potřebovaly jen na
něco,, jak se říká, svalit.“
Překvapilo mě, že v tak
malé obci funguje i školka. Nemáte problém s nedostatkem dětí?
0. let.
„Školka tu funguje od 80.

Díky dětem docházejícím i z
okolních obcí, tedy z Rakůvky, Bohuslavic, Haček, Polomí,
Laškova, Krakovce, máme dvě
třídy a plný stav třiačtyřiceti dětí.
Budova však byla ve zbídačeném
stavu a od roku 2008 jsme do ní
začali vrážet značné
množství
peněz. Nejprve jsme kompletně
vyměnili světla
nesplňující hygienické
nor-

byl let balonem přímo ze hřiště.
Chtěl bych maminky vyzvednout, snaží se a dělají pro místní
občany zajímavé věci. Každé
pondělí jóga, ve středu hodiny
zumby, jednou za čtrnáct dní v
pátek výtvarný kroužek. Letos již
proběhlo pálení čarodějnic i otevření venkovního hřiště, v plánu
jsou dva dětské dny, okrskové
hasičské cvičení i taneční zábavy. Na to, že má obec dvě stě šest
y
obyvatel,
je tu celkem rušno.“
Do čeho jste se i díky vyšším příjmům pustili v
roce 2011?
„Loni jsme měli veleúspěšný rok,
získali jsme pět dotací. S půlmilionem z POV jsme spravili obecní
víceúčelový dům, který tvoří díky
obecnímu úřadu, obchodu, hospodě, knihovně i nocovně řidičů Veolie Transport srdce obce. Zhruba
tři sta tisíc jsme dostali z Programu rozvoje venkova na vybavení
školky, přes Místní akční skupinu
Region Haná ze Státního zemědělského intervenčního
„Polemizoval bych nad tím, fondu dal„Pol
ších čtyři sta
zd
zda fotovoltaika zdražuje padesát tisíc
na
opraelektřinu. Energetické vu střechy
mateřské
sp
společnosti to potřebovaly školy. Dostali jsme i
peníze na
jen na něco svalit“
lesní techniPetr HAJKR o negativním ku, protože
vnímání slunečních elektráren vlastníme
přes
šest
hektarů lesa,
seš letečtí modeláři a pro hasiče od Olomouckého krase sešli
prvn cenou tomboly je motorovou pilu.“
a první

my, předloni jsme díky Programu
obnovy venkova (POV) podizolovali budovu a vytěsnili jímku.
Loni jsme opravili střechu, takže
teď už jen opravit obal, tedy zateplit, vyměnit okna a dveře, a
máme školku jako lusk.“
Za vašeho starostování
se toho poměrně hodně
podařilo. Co vám udělalo největší radost?
„Vůbec první získaná dotace. Na
dětské hřiště ve středu obce sloužící díky lavičkám i jako parčík.
Bylo to v roce 2007 z ministerstva pro místní rozvoj a celkem
za zhruba čtyři sta tisíc jsme ještě
pořídili traktor na sečení travnatých
ý pploch.“
Zmínil jjste místní organizace. JJak tedy vypadá
živ Rakové?
společenský život
has
„Máme tu hasiče,
sportovce a
centru Mateřské cenmateřské centrum.
Rakováče vzniklo loni a
trum Rakováček
sídlí ve školce. Již loni uspořádalo Rakováčkův letecký den, kdy

Co vás vedlo k opravě
víceúčelového domu?
„Pohostinství tu fungovalo přes
dvacet let, ale nemělo potřebné
sociální zázemí. To se muselo
vybudovat jako prvořadá věc.
Také jsme dovyměňovali okna v
obchodě a udělali novou fasádu,
uvnitř schodiště, obklady, podlahy. Celkově to přišlo na milion
sedm set tisíc. Něco jsme museli
doplatit, ale dost jsme na to spěchali, takže nebyla jiná možnost.
Hrozilo nám, že bychom hospodu museli zavřít. Sice ji pronajímáme, ale když v obci padne
hospoda a obchod, tak obec nežije tak, jak by měla. To jsou základní pilíře, aby se lidé měli kde
setkat, povykládat a nakoupit.“
Stejně jako spousta jiných obcí využíváte i vy
každoročně pracovníky na
veřejně prospěšné práce
(VPP) a veřejnou službu
(VS). Jste s nimi spokojeni?
„Někdy je s nimi velká fuška,
ale vždy se to doladí. Letos
máme tři na VPP, dva na VS
a na drobnější odborné práce
zaměstnáváme místní občany.
Na VPP se musí druhým rokem
doplácet a myslím si, že je to
vůči obci nespravedlivé. Jde
totiž vesměs o dlouhodobě nezaměstnané a na starostovi je,
aby je uvedl zpět do pracovního procesu. Za VS až dvacet
hodin týdně pracující člověk
nic nedostává, což je od státu
také velká lumpárna. Zdaleka
ne každý, kdo veřejnou službu
vykonává, nechce pracovat.
Zadarmo ale, dle starého přísloví, ani kuře nehrabe.“

Brodek u Prostějova/mik - Zatím neznámý grázl si zřejmě
z dálnice u Brodku u Prostějova udělal výnosný kšeft. Už
podruhé za sebou v krátké
době zde okradl cizince, kteří
různých důvodů odstavili při
krajnici své auto. Policie po
něm pátrá.
„Trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku se dopustil neznámý pachatel,
který v úterý 8. května 2012 po
jednadvacáté hodině na silnici
R46 u Brodku u Prostějova vnikl
do vozidla Volvo, které muselo
zastavit při krajnici z důvodu
defektu pneumatiky. Manželský
pár cizí státní příslušnosti vystoupil z vozidla, kdy muž měnil po-

škozenou pneumatiku a žena mu
svítila kapesní svítilnou. V nestřežený okamžik pachatel vnikl
do vozidla, ze kterého odcizil
peněženku s osobními doklady,
kabelku s finanční hotovostí, tři
mobilní telefony, fotoaparát, cestovní pasy, kreditní karty, léky a
další osobní doklady. Celkově
tak majitelům vznikla škoda přes
32 tisíc korun,“ popsal nám čerstvý případ Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
V krátké době se jedná o druhý
podobný případ na stejném místě.
Před více než měsícem tady zloděj
okradl rovněž cizince, který stál u
auta a kouřil. Neznámý chmaták
potom s cennostmi za 72 tisíc korun utekl do pole vedle dálnice.

Drama na „Tiché“
Auto v saltech přimáčklo řidiče!
Prostějovsko/mik – Velmi závažnou nehodu nyní vyšetřuje
policie. Mladý řidič ze zatím nepochopitelných důvodů dostal
na „Tiché“ silnici mezi Mostkovicemi a Smržicemi smyk a vzápětí ho rotující auto přimáčklo
k zemi.
„V úterý po čtrnácté hodině na
silnici mezi obcemi Smržice a
Mostkovice došlo k dopravní nehodě vozidla Škoda Felicia. Čtyřiadvacetiletý řidič z Plumlova
nepřizpůsobil rychlost jízdy, s vozidlem dostal smyk, který nezvlá-

dl a vyjel mimo silnici. Na poli
mimo komunikaci se pak několikrát převrátil přes střechu,“ popsal
nám závažnou bouračku Josef
Bednařík, zastupující tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Nehoda měla pro mladíka za
volantem fatální následky a
v současnosti bojuje o život
v nemocnici. „Řidič při nehodě
vypadl z vozidla a to ho přimáčklo k zemi. Muž byl vážně
zraněn a převezen do Fakultní
nemocnice v Olomouci,“ potvrdil mluvčí policie.

Mladíkovi jde o život. Škodovka se několikrát na poli převrátila a
těžce zranila mladého řidiče.
Foto: Policie ČR

Kultura v Prostějově a okolí

Šamanka a cestovatelka! Štěpánka Jakešova může vyprávět zážitky, o kterých se nám ani nesnilo... Foto: Nikol Hlochová

Minulý čtvrtek byl v Prostěrostěro
jově na akce boh
bohatý,
ohatý, kromě
ě vernisáže
i ážže
e se konala
k
l i
velice zajímavá přednáška
ve Společenském domě.
Šlo o autentické promítání
fotografií z Peru Štěpánky
Jakešové. Už samotný název „PERU-178 dní sama
nejen po stopách Inků a šamanů“ napovídal o tom, že se
nebude jednat o obyčejnou a
suchopárnou přednášku.

„KASKO“ OVLÁDLA KULTURA Z PERU
Prostějov/nih
Všichni zúčastnění si mohli
vyposlechnout životní příběh a
cestu této mladé, sympatické a
usměvavé dámy. Její vyprávění
o životě prastarých kultur i současných obyvatel, o šamanech a
pralesních cestách ve mně a myslím, že i v ostatních návštěvnících
zanechalo skvělý dojem. Mohli
jste se dozvědět o tom, jak a proč
se do Peru dostala, o jejím putování bez peněz křížem krážem,
o tajemných místech v peruánských pralesích a také o zázračné
rostlině Ayahuasca. Ty prý vyléčí
vše a má očišťující charakter, během konzumace maximalizuje
všechny lidské smysly. V průběhu přednášky se mohli návštěvníci dozvědět také spoustu zají-
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iki, několik let pracovala s HIV
pozitivními či s křesťanskou
mládeží. Ti, kteří do „Kaska“ ve
čtvrtek nedorazili, mohou jen
litovat, protože si nechali ujít naprosto mimořádnou příležitost
vidět unikátní snímky a slyšet
autentické zkušenosti, kterými se
může pochlubit jen velmi málo
lidí na světě!
Součástí akce bylo také bohaté
občerstvení.
Přestože jsme si všichni mohli
poslechnout veliké množství
zážitků a zkušeností, jednalo se
pouze o první část z cyklu přednášek slečny Jakešové. Tentokrát se u nás zaměřila na sever
a my můžeme jen doufat, že do
našeho města zavítá znovu, třeba s druhou částí svého vyprávění o jihu Peru.

mavých informací o šamanech.
O tom, jak dlouho trvá, než se
šamanem stanete, o tom, co vše
se musíte naučit a obětovat a
v neposlední řadě také o tom, jak
by se měl správný šaman chovat.
Sama Štěpánka se šest měsíců u
šamanů léčila a žila s nimi, tudíž
má spousty zkušeností i zážitků.
Například s její tříhodinovou
smrtí, o které návštěvníkům také
vyprávěla. „Jde o krásný stav. Najednou nic není problém, je vám
strašně dobře, všechny problémy
se vysvětlí a vše najednou dává
smysl.“
Štěpánka Jakešová je bezesporu
všestranný a pozitivně nabitý,
silný člověk. To dokládá i výčet
některých jejích aktivit. Za svůj
život už stihla procestovat jednadvacet zemí, stát se mistrem Re-

PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA
aneb prezentace módy, extravagance a manýrů

bylo plno neotřelých a hlavně
i nevšedních modelů. Diváky
tak nadchla panenka Woodoo,
dortová panenka, modely v duchu Zodiaca a další.
„Každým rokem jsme v prosinci ve velkém očekávání,
kolik se nakonec přihlásí soutěžících, ale s velkou radostí
musím říci, že tento ročník
předčil ten minulý a stoupl jak
počet zúčastněných, tak celková úroveň,“ shrnula dění pro
Večerník Ilona Raková, řediLíbivá podívaná. Na 11. ročníku Prostějovské zlaté jehly bylo k telka pořádající ART ECON.
vidění plno neotřelých a hlavně i nevšedních modelů. Diváci tak A kdo se tedy stal tím šťastmohli vidět panenky Woodoo, dortovou panenku, modely v duchu ným? První místo v kategorii
Zodiaca a další.
Foto: Aneta Křížová „Znamení zvěrokruhu“ získala SŠ umělecko-průmyslová
Prostějov/akr - Jedenáctý uměleckého sochaře Jaroslava z Uherského Hradišti s kolekročník soutěže Prostějovská Srostlíka, hodnotila kolekce cí „Povahy ve hvězdách“. V
zlatá jehla 2012 zná své vítě- dle stanovených kritérií, a to kategorii „Absurdní realita“
ze. Tuto tradiční soutěž, kte- dle výstižnosti zadaného témará k našemu městu již řadu tu, vhodnosti výběru materiálu,
let patří, pořádá střední ško- kvality technického zpracovála ART ECON. Do letošního ní a dle celkového dojmu z koročníku se přihlásilo čtrnáct lekce. Měla tak nelehký úkol,
škol a sedmnáct jednotlivců, vybrat z tolika zúčastněných
celkem tak bylo předvedeno jen ty nejlepší.
pětačtyřicet kolekcí. Již pra- V jakých kategoriích se tedy
videlně se klání může pyšnit zápolilo? Byly čtyři - „Znamei mezinárodní účastí, neboť ní zvěrokruhu“, „Absurdní repřijeli studenti ze Slovenska, alita“, „Let´s rock“ a „Móda je
Rakouska i Polska.
hra (soutěž jednotlivců)“. KroOdborná porota složená na- mě klasických vítězných míst
příklad z šéfredaktorky časo- byla předávána i „Cena poropisu Burda Jany Šťastné nebo ty“ a „Cena diváků“. K vidění

zvítězila SŠ scénického odevníctva v Bratislavě za kolekci
„Extra Extravagance“, v kategorii „Let´s rock“ porotu
nejvíce zaujala SŠ scénického odevníctva v Bratislavě za
kolekci „Let´s rock rock“ a v
kategorii jednotlivců „Móda je
hra“ uspěla Karolína Vanclová
z Jilemnice s kolekcí Inkognito
Puzzle. Cenu poroty vybojovala Strážnice za kolekci Voodoo
Dolls v kategorii Absurdní realita. Pozadu nezůstala ani místní střední škola ART ECON,
která si diváky získala kolekcí
Kytarové variace, čímž získala
Cenu diváků.
O prestižnosti akce svědčila
i vysoká návštěvnost, celou
soutěžní exhibici sledovalo na
tisícovku diváků.

HLEDÁNÍ

JE U KONCE

Ohlédnutí za dvanáctým ročníkem Doteků módy 2012

„Invence a design jsou důležité, ale bez řemesla by to nešlo,“ pronesl designer Lukáš Linder
Prostějov/akr - O tom, že Prostějov je stále městem módy, se
mohli opět všichni přesvědčit
na dvanáctém ročníkuů Doteků módy, kde byla k vidění
celá řada takřka profesionálních modelů. Galavečerem
„Doteky módy 2012“ provázel
známý herec Tomáš Hanák,
který sršel jedním vtipem za
druhým a ani on nezůstal bez
potlesku s nápaditou přehlídkou svých dvou modelů, čímž
skvěle publikum pobavil.
Samotná soutěž byla určena pro
módní nadšence od patnácti let.
Tentokrát se soutěž mohla pyšnit i mezinárodní účastí, protože
do samotného finále se probojovali také soutěžící ze Slovenska.
Celkem devatenáct finalistů pak
zápolilo ve dvou kategoriích, a
to „Oděv“ a „Oděvní doplněk“.
„Všechny kolekce jsou tak profesionální, že si vůbec nedovedu
představit, koho porota vybere za
vítěze,“ prozradila o krátké přestávce jedna z divaček.
Kdo tedy tento rok na prestiž-

vem. V kategorii „Oděv“ se na
třetí místo probojovala Radka
Kosková s kolekcí LONDÝN
2012. Druhé místo vybojovala kolekce Sabiny Salčákové
s názvem FUTURE-CUBE a
na zlatý piedestal vystoupala se
svojí kolekcí C´EST LA FEMME Klára Válková, která v této
kategorii zvítězila již minulý
rok. Tehdejší studentka čtvrtého
ročníku Střední školy designu a
módy si porotu získala svou kolekcí elegantních modelů v černo-bílém provedení s názvem
BorGonzio.

„Tento rok jsem kvůli Dotekům
módy hodně zanedbávala školu, ale vyplatilo se to. Konkurence byla opravdu veliká, vůbec jsem nevěděla, zda porotě
moje kolekce padne do noty,
ale jsem šťastná, že to takhle
dopadlo. Za první cenu, tedy
deset tisíc korun patrně splatím dluhy, které mi díky kolekci
vznikly,“ prozradila s úsměvem
Večerníku vítězka v kategorii
„Oděv“ Klára Válková.
K soutěži Doteky módy již tradičně patří i zábavný program,
ve kterém každoročně vystu-

puje celá řada významných
osobností. K vidění tak byli
zpěvačka a modelka Viktoria,
módní návrhářka Iveta Řádková, designer Lukáš Linder,
finalistka České Miss Veronika
Hladíková nebo pražská skupina Nano Illusions. O vysoké
úrovni galavečera, ale i soutěžních modelů svědčí mimo jiné
pochvala ze strany profesionálů
„studenti nás velice překvapili,
opravdu smekáme, jsou to profesionálové,“ shodli se jak Iveta
Řádková či Lukáš Linder, tak i
Tomáš Hanák.

obchodní partneři Doteky módy 2012
Jedním slovem krása.... V kategorii Oděvní
doplněk, získala třetí místo kolekce secesních
šperků PURE SECESSION, jejíchž autorkou je
Miroslava Kosková.
Foto: SŠDAM
ní soutěži Doteky módy zvítězil? V kategorii „Oděvní doplněk“ získala třetí místo se svojí
kolekcí secesních šperků PURE

Carmen
dorazí
do Prostějova…
UŽ DNES!
Prostějov/nih - Už dnes můžete v městském divadle shlédnout nejslavnější z francouzských oper.
Do našeho města dorazí známá Bizetova opera
s názvem Carmen. Pod režisérskou taktovkou
Michaela Taranta se s ní přijede představit soubor Moravského divadla Olomouc. Ve francouzském originále doplněném o titulky tak budete
moci vidět skoro tří hodinový příběh o vášnivé
cikánce, slavném toreadorovi a zamilovaném
vojákovi. Na jevišti budou dnes, tj. v pondělí 14.
května od 19 hodin hrát a zpívat:
J. Kettner/D. Szendiuch/V. Zápražný,
J. Wallingerová/B. Polášková,
P. Martínek/J. Rousek,
O. Doležal/A. Valenta,
O. Koplík/M. Vlček,
J. Přibyl/V. Třebický,
E. Gazdíková/L. Vítková a další…
Paradoxní je, že při svém prvním uvedení, tedy 3.
března 1875 u domácího publika Carmen úplně
propadla- Už za pár let si však našla své fanoušky
a příznivce, i když až za hranicemi Francie. A 8 let
po Bizetově smrti už ovládla mnoho pódií, od té
doby patří k repertoárovým stálicím a jistotám úspěchu. Potvrdí Carmen toto své prvenství i dnes večer
v Prostějově?

Parádní akce. I na galavečeru Doteky módy
byl k vidění soutěžní model od vítěze soutěže
TEN DESIGNÉR ROKU 2012 - To jsem já, Josefa Konečného.
Foto: SŠDAM

SECESSION Miroslava Kosková, druhé obsadila s kolekcí
SWIMMING PUNK Katarína
Sidorová a první místo opano-

INZERCE

vala kolekce módních doplňků
do vlasů NETRADIČNÍ ELEGANCE autorek Andrei Prokelové a Soni Pořízkové s kolekti-

kvalitní poþítaþe a sluåby

Prostějov, a.s.

Ze života města
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Kam s tržnicí? Lidé mohou hlasovat v anketě!
Bude se stavět jinde nebo na současném místě?

Stará ohavná tržnice u Špalíčku počítá své poslední týdny života. Zajímá vás, zda je něco nového ohledně plánu výstavby nového stánku pro prodejce zemědělských
výpěstků? V poslední době jsme informovali o možnosti „pouhého přestěhování“ o pár metrů dál k cukrárně
Kocourek. Je tato alternativa stále favoritem, a budou
mít do toho co mluvit samotní občané?
Prostějov/mik
„Máme několik variant. V tuto
chvíli připravujeme pro veřejnost anketu, kterou bychom
chtěli zjistit názory občanů
na umístění tržnice. Z variant
můžu jmenovat stávající umístění tržnice, dále vámi jmenovaný prostor před kavárnou
Kocourek, potom v prostoru za
Mlýnskou ulicí, kde by moh-

lo vyrůst i nové multufunkční
zařízení. V hře je také varianta
parkoviště před Žudrem mezi
Mlýnskou a Palackého ulicí.
Jako poslední možnost, v případě výstavby multuifunkčního
centra v prostoru bývalých Jezdeckých kasáren, je navrhován
i tento prostor. V souvislosti se
stávajícím místem však musím
upozornit na jednu zásadní věc.
V případě, že by lidé volili toto

místo, bude výstavba nové tržnice zřejmě časově nejnáročnější,
protože současná stavba bude
nejdříve odstraněna a poté by
teprve došlo k výstavbě nové
tržnice,“ uvedl pro Večerník
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora města. Jak dodal, v
tomto případě by bylo nutné
stávající tržnici zbourat z důvodu výstavby podzemních garáží
u budoucího obchodně spole-

Zájem je obrovský! Jak jsme zjistili ve čtvrtek dopoledne, o služby
malých prodejců ovoce a zeleniny je na tržnici neobvyklý zájem. Kam
ale s novou tržnicí?
Foto: Michal Kadlec
čenského centra - prostějovské
Galerie. Co se týká výběru nového místa pro tržnici, město se
chce skutečně „odpíchnout“ od
názorů Prostějovanů. „Počkáme na názory občanů, a pak se
rozhodneme. Chtěli bychom do

konce června mít konečný verdikt. Své názory nám mohou
občané psát už teď buď elektronicky na adresu informační
služby: informace@prostejov.eu
nebo písemně na adresu úřadu,“
dodal Jiří Pospíšil.

Rondel na Poděbradově náměstí
je vyprojektován. Co na to hygienici?
Prostějov/mik - Už na podzim
loňského roku jsme jako první
informovali o rozhodnutí města urychleně vybudovat novou
kruhovou křižovatku na Poděbradově náměstí. Dokonce
tak rychle, že toto řešení dostalo přednost před již schváleným rondelem na křižovatce
ulic Plumlovská, Blahoslavova
a Palacká. Aktuálně je nyní už
vyprojektován elipsovitý rondel, k němuž se nyní mají vyjadřovat hygienici.
„Řešení dopravní situace na
Poděbradově náměstí dostalo
přednost z pochopitelných důvodů. Dochází zde k enormnímu dopravnímu zatížení,
časté dlouhé kolony aut jsou
toho dokladem. Naopak severní obslužnou cestou i jižním
kvadrantem se výrazně ulevilo

Řeknou hygienici ano? Nový elipsovitý rondel na Poděbradově náměstí by určitě vyřešil neskutečně
svízelnou dopravní situaci v této lokalitě.
Foto: Michal Kadlec

Radní pod palbou
„Rekonstrukce koupaliště Za Kosteleckou ulicí

je ODLOŽENA,“ prozradil Zdeněk Fišer
Prostějov - Smutná zpráva pro milovníky koupání, kteří
kdysi dávno byli zvyklí navštěvovat populární koupaliště
Za Kosteleckou ulicí, kterému se lidově říkalo „jednička“.
Prostějovská radnice hodlala po letech toto koupaliště rekonstruovat s přispěním státní dotace. Jenomže ta našemu
městu byla odmítnuta. Je tedy ve hvězdách, kdy se město
do rekonstrukce pustí. Na toto téma jsme vyzpovídali náměstka primátora Prostějova Zdeňka Fišera (na snímku).
Michal Kadlec
Pane náměstku, trvá
stále snaha města
o rekonstrukci koupaliště Za Kosteleckou ulicí? Máme informaci,
že celý projekt bude zřejmě odložen, protože město stále ještě nedostalo dotaci. Můžete to potvrdit
či vyvrátit? A jaké jsou vůbec
předpokládané náklady na opravu koupaliště a s jakými počítáte
dotacemi?
„Město Prostějov má akci stále zařazenu v plánu investic na letošní
rok s částkou 15 milionů korun.
Je pravda, že dotace v požadované
výši 10 milionů na letošní rok zatím
nebyla městu přidělena. Tudíž je

fakt, že bez této dotace nebude akce
zahájena. Zbylá část investičních
nákladů by byla hrazena z prostředků roku 2013. Celkové náklady
na první etapu, to znamená bazén,
technické a sociální zázemí zázemí
činí zhruba 40 milionů korun.“
Pokud byste mohl
nahlédnout do konečného projektu, k jakým změnám má na koupališti dojít?
„Je navržen padesátimetrový plavecký bazén se šesti plaveckými
dráhami tak, aby bylo možno jej
využívat ke sportovním účelům.
Právě toto bylo podmínkou přidělení dotace. Bazén bude sloužit jak
pro veřejnost, tak pro sportovní,
kondiční a rehabilitační plavání.

Foto: archiv

Dále bude vybudován menší rekreační bazén a dětský bazén pro batolata. Plavecký bazén je z důvodu
jeho rozměrů a orientaci ke světovým stranám umístěn v jižní části
areálu koupaliště vedle areálu lukostřelců. Severně plaveckého bazénu, soubežně s přístupovou komunikací, je umístěna budova sociálního
a technické zázemí.“
Bude bazén vyhřívaný a bude se k tomuto účelu využívat teplo z výrobny
ledu na zimním stadionu?
„Na střeše budovy se sociálním zařízením budou umístěny sluneční
kolektory, zároveň bude využíváno
odpadní teplo ze zimního stadionu,
jež činí ročně zhruba 350 tisíc kW
a je nyní téměř všechno vypouštěno
do ovzduší.“
Pokud město dotaci
letos nedostane, věříte, že tomu bude alespoň příští rok?
„Akce je připravena k realizaci a vše
závisí na finančních možnostech
města a dotační politice státu.“
A není v silách města
toto koupaliště zrekonstruovat čistě z vlastních prostředků vzhledem k tomu, jaký je
obrovský zájem veřejnosti o toto
koupaliště?
„Pokud dojde Zastupitelstvo města
k závěru, že je v zájmu města tuto
akci realizovat z vlastních prostředků či částečného úvěru, je realizace
možná.“
Platí stále varianta,
že kvůli novému bazénu ustoupí některé stávající tenisové kurty?
„Ano, bazén musí být vzhledem
k zásobování teplem a minimalizaci
tepelných ztrát umístěn co nejblíže
k zimnímu stadionu a orientován ve
směru východ - západ. Náhradní tenisové kurty, popřípadě víceučelová
hřiště, jsou navržena v místě zrušeného původního bazénu.“

Plumlovské ulici, tudíž tady
byla výstavba kruhové křižovatky zatím odložena. Ale do
budoucna se s ní určitě také počítá,“ sdělila Večerníku Alena
Rašková, náměstkyně primátora, která je v Prostějově zodpovědná za dopravu.
V Prostějově by tak měl brzy být
postaven rondel ve tvaru elipsy,
kterých po republice zrovna moc
není. Měl by se táhnout od budovy
Komerční banky až po restauraci
Fiesta. „První návrh projektového
řešení jsme zaslali hygienikům.
Jde totiž o to, zda nám schválí
poměrně těsnou blízkost rondelu
u budov okolo sídla energetického závodu. Pokud nám hygiena
řekne ano, mohla by se nová kruhová křižovatka na Poděbradově
náměstí stavět ještě letos,“ řekla
Alena Rašková.
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
styl a svět módy

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

Móda podle znamení
Blíženci
Ženy narozené v tomto znamení to nemají v módě
jednoduché, stejně tak jako
v životě. Jejich vnitřní rozporuplnost jim nedovolí být ani
odvážnou královnou extravagance, tak usedlou paničkou,
proto jejich skříně plní různé
styly oblečení. Spíše ale volí
opatrné kombinace. V jejich

Milé čtenářky Večernice,

fazole, probereme módu podle horoskopu a ani tentokrát
jsem nezapomněla na zajímavý rozhovor.
Příjemné a třeba i poučné čtení přeje Aneta Křížová (na
snímku). Věříme, že i nadále dokážeme zodpovědět všech-

Raci
Ženy ve znamení raka
jsou především známé tím, že
si poměrně brzy najdou svůj
osobitý styl, kterého se pak drží
pěknou řádku let a mění jej pou-

ze výjimečně a nerady. Tohle
znamení klade důraz na kvalitu,
komfort a dobrou značku. Jsou
schopny utratit i velkou sumu
peněz za oblečení, které stylově
už dávno nefrčí. Sluší jim pastelové barvy jako béžová, šedá až
stříbrná a odstíny modré a zelené, to však neznamená, že si
nemohou obléci třeba červenou
nebo oranžovou.

zdraví nade vše...

odpočinkem...
ce, neváhejte - napište na e-mail:
a my na všechny vaše dotazy zodpovíme!

BÍLÝ JED

FAZOLE VÁM VYLÉČÍ
jak ledviny a močový měchýř,
tak i revma či kožní choroby
Snad každé malé dítě ví, jak
zdravá a důležitá je zelenina
pro naše tělo, ale přímo luštěniny jsou ideálním zdrojem
bílkovin, minerálů, vitamínů
a podobně. Konkrétně se nyní
budeme věnovat fazolím.
Fazole jsou stravou, kterou se
již od nepaměti živili již naši
předkové. Je nesmírně bohatá
na aminokyseliny, flavonoidy,
inosit, glykosidy, organické
kyseliny, kyselinu křemičitou,
draslík, fosfor, kobalt, nikl,
vitamín C a další užitečné i
tělu prospěšné látky. Nesmíme
však zapomenout, že syrové
fazole jsou toxické, obsahují
totiž jedovatý toxalbumin, který se pouze varem rozkládá.
Semeno ani zelené lusky tak
nemůžeme konzumovat syrové jako například hrášek. Fazole proto jezte vždy uvařené

šatníku tak málokdy najdete
výrazné barvy. Mezi nejoblíbenější barvy patří žlutá, hnědá,
kaštanová a temnější odstíny.

nebo jinak tepelně upravené!
Jako podpůrný prostředek
můžete užít při léčbě lehčích
forem cukrovky.
Fazole jsou také dobrým pomocníkem při tvorbě červených krvinek, napomáhají
snižovat krevní tlak a udržovat
hladinu cukru v krvi na přijatelné míře. Mají silné močopudné účinky a rozpouští močové kamínky či se používají
při zvýšeném množství kyseliny močové v krvi. Při preventivním pojídání fazolí bráníte
vzniku hemeroidů a slupky fazolí vám krásně vyčistí střeva.
Dále je můžeme používat při
revmatismu a kožních chorobách.
Účinné jsou i horké nebo studené kašovité obklady z mletých fazolí. Horké obklady jsou
v lidovém léčitelství používá-

ny jako obklady na mokvavé
a svrbivé ekzémy. Konkrétně
pak fazole adzuki výrazně posilují ledviny a celou pánevní
oblast a také regulují menstruaci. Pokud nejíte fazole jen
kvůli nadýmání, není se čeho
bát, protože při pravidelném

pojídání si tělo začne samo
vytvářet enzym, který si s plynatostí dokáže hravě poradit.
V různých zdrojích je možné
naleznout řadu zajímavých
receptů, jak si z fazolí uvařit
třeba čaj na cukrovku, vitalitu
nebo na bílkoviny v moči.

Bílý jed, co si jen lze pod tímto
názvem představit? Asi každého z nás napadne něco jiného,
jen ne cukr. Konzumace cukru
je v dnešní době již takovou samozřejmostí, že bohužel už málokdo se pozastavuje nad tím,
jaké má nebezpečné účinky.
Kromě obezity totiž způsobuje
řadu dalších nebezpečných nemocí, které by nás ve spojitosti
s cukrem ani nenapadly. A kde
se cukr vůbec vzal?
Oficiální zmínka (z čínských spisů) o cukru spadá až do osmého
století před Kristem, původem je
prý z Indie. Jednalo se o rostoucí
cukrovou třtinu, kterou původně
používali jako platidlo (daň), ale
i lék. Avšak třtinový cukr, tak jak
jej známe dnes, vyráběli jako
první Egypťané.
V českých zemích byl prvním
pěstitelem třtinového cukru A.
Horský ze Zbraslavi (rok 1787).
V době rozmachu, počátkem
třicátých let, bylo na území Československa 170 cukrovarů! Ve
výrobě cukru, neboli „bílého
zlata“, jsme byli dominantní.
Jenomže zemědělská velkoprodukce v druhé polovině 20. století poskytovala suroviny stále
levněji a levněji, a až tak levně, že
se z původně vzácného sladidla
stala naprostou běžnou a levnou
cukrovinou.
Od druhé poloviny dvacátého
století se cukr začal přidávat
i tam, kde bychom to obvykle

nečekali, například do jogurtů,
omáček, kečupů, hořčice, chleba atd. Smutné je, že na sladkou
chuť pokrmů si bohužel už zvykly i malé děti a neslazené jídlo
či pití jim připadne neatraktivní
a tím pádem i nevyhledávané.
Tomuto trendu však dopomáhají
i samotní rodiče!
Cukr je přitom ve skutečnosti jen
prázdný, sladký krystal, ve kterém ostatní potřebné živiny pro
tělo chybí. Při jeho výrobě totiž
všechny potřebné živiny odcházejí a navíc pak následně prochází dalšími chemickými procesy, kde dochází k jeho bělení.
Výsledkem je pak produkt, který
bychom za normálních okolností
pokládali spíše za „výtvor“ z chemické laboratoře.
Kromě již zmíněné obezity cukr
především přispívá k odvápňování zubů, rozvoji zubního kazu,
oslabování imunity, tím pádem
k rozvoji chřipek apod., zvýšení
cholesterolu a srdečních onemocnění, ale i k hyperaktivitě,
poruchám koncentrace a chování u dětí, ale i ke kvasinkovému
onemocnění, k žaludečním vředům nebo dokonce k rakovině
prsu, pohlavních orgánů i konečníku. Mnohé výzkumy také
dokazují, že když matka konzumuje vysoké množství cukru,
právě toto ovlivňuje chování
u nově narozených dětí, které
se už rodí s oslabenou imunitou,
hyperaktivitou apod. Vysoká

koncentrace cukru mimo jiné
přispívá k překyselení organismu a vzniku osteoporózy. Stejně
tak je prokázáno, že cukr přispívá ke stárnutí pokožky i orgánů.
Ale vraťme se ještě ke kvasinkám. Velká část populace tímto onemocněním trpí, aniž by
o tom věděla. Kvasinky nepatří
jen mezi ženské problémy, jak se
někteří mylně domnívají. Mezi
projevy kvasinkového onemocnění nepatří jen vaginální záněty, výtoky či pokles pohlavních
hormonů, ale i zahlenění, chronická rýma, kožní problémy,
trávící problémy, bolesti žaludku, nadýmání, průjmy, povleklý
jazyk, tvorba lupů, lámání nehtů,
oslabení imunity, agresivita, výkyvy nálad atd. Navíc se zjistilo,
že cukr je těžce návykový a funguje v mozku podobným způsobem jako kokain.
Častí konzumenti cukru si vůči
jeho účinkům podobně jako drogově závislí vytvářejí odolnost
a potřebují tak větší dávky, což
je vysoce nebezpečné. Ale není
cukr jako cukr. Chcete-li za každou cenu užívat cukr, používejte
surový, nerafinovaný třtinový
cukr, ten totiž neprochází chemickými procesy a ani bělením,
neztrácí tak řadu potřebných
nutrientů. Rozhodně se vyvarujte umělého sladidla, protože to
skrývá snad ještě větší nebezpečí
než klasický cukr!
Ale o tom až příště...

rozhovor se zajímavou osobností...
„Jednou jsem měla v ordinaci i tilikvu, které samec při aneb NĚCO MÁLO PRO ZAHRÁDKÁŘE
Partnerství česneku a jahod zahradnických center, zakoupit drceného česneku a deset litrů
námluvách ukousnul dva prsty,“ popisuje netradiční
Česnek se používá jako pří- jednu větší rostlinu a použít ji vody se neředěná používá pro
rodní prostředek proti plísni jako matečnici k řízkování.
občasnou zálivku mladé mrkve,
zážitky veterinářka MICHAELA HEJLKOVÁ
šedé (Botrytis), která často
kterou chrání před napadením
Prostějov - V dalším dílu našich zajímavých rozhovorů jsme tentokrát
zavítali do prostředí zvířat, konkrétně k veterinářce, kterou jsme oslovili na
základě vlastních a hlavně dobrých zkušeností. Paní Michaela Hejlková
Večernici mimo jiné prozradila, co dělat, když nám zemře milované zvíře,
zda je vhodnější pořídit nové či raději nějakou dobu počkat nebo jaké nejexotičtější zvíře ošetřovala. To vše a ještě více se dozvíte v následujícím
exkluzivním interview, které bylo zajímavě otevřené...

Aneta Křížová
Úvodem se zeptám,
co vás vedlo k povolání veterinářky?
„K tomuto povolání mě přivedla
láska ke zvířatům a vidina pestrého i smysluplného povolání.“
Pojďme se věnovat
psům. Říká se, že pes
je nelepším přítelem člověka,
je tedy pravda, že když je člověk ve stresu nebo se zkrátka
necítí dobře, snaží se mu jeho
pejsek pomoci? Cítí tedy psi
emoce člověka?
„Nepochybně. Psi, ale i jiná zvířata vycítí vaši náladu, ale třeba
i zhoršený zdravotní stav a stojí
při vás v těžkých chvílích. Zvířata obecně hodně vnímají vaše
pohyby těla, gesta, tón hlasu,
změny chování a vyčtou z toho,
v jakém se nacházíte rozpoložení. Dala by se o tom napsat celá
kniha příběhů.“
Naopak, může člověk
stresovat svého psa?
„Ano. Příkladem je třeba očkování. Majitelka třese pejskem v náručí a říká mu: ´Chudáčku můj,

„Rodiče, kteří pořizují zvíře
malým dětem, musí počítat
s tím, že téměř veškerou péči
i všechny náklady ponesou
oni sami. Pokud vám zemře
zvíře, které pro vás hodně
znamenalo, nejlepší je pořídit
si rychle nové. S novým štěnětem nebo kotětem rychle
zapomenete na smutek.“

„Zvířata hodně vnímají vaše pohyby těla,
gesta, tón hlasu, změny chování
a vyčtou z toho, v jakém se nacházíte
rozpoložení. Když je majitel v klidu,
i pes je klidnější...“

Veterinářka Michaela Hejlková
o přirozeném vztahu člověka

bude to bolet!´ V tom pes začne
vyvádět, jako když ho na nože
berou. Když je majitel v klidu,
většinou je i pes klidnější...“
Co děti a psi? Často se
stává, že si děti v útlém
věku vyprosí pejska, ale než je

dítě dospělé, pejsek zemře a
děti to pak velice těžce nesou,
což neplatí jen u psů. Co je
v takové situaci nejvhodnější,
koupit nového psa nebo nějakou dobu počkat či malým
dětem psa vůbec nepořizovat?

Léčíte také exotická
zvířata, prozraďte
nám, jaké nejexotičtější zvíře jste ošetřovala?
„Jednou jsem ošetřovala
želvu, které pes prokousnul
krunýř. Ránu jsem překryla
pomocí dentální pryskyřice, kterou mi poskytl jeden
zubní lékař. Pak jsem měla
v ordinaci třeba tilikvu,
které samec při námluvách
ukousnul dva prsty. Z dalších netradičních zážitků
bych ještě vzpomenula fenku, která majitelce sežrala
antikoncepci...(úsměv)“

trápí mimo jiné také jahodiště
mezi jednotlivé rostliny nebo
po obvodu záhonu, ochrání je
nejen před plísní, ale navíc se
díky česneku zvyšuje úroda a
zlepšuje vůně plodů. Sklízíme
v červenci.

Brambory v seně
Aneb návod na trochu jiné,
snadnější pěstování brambor.
Místo náročné přípravy půdy
se brambory v běžném sponu
pokladou na čerstvě posekanou travnatou plochu a zakryjí
senem, slámou nebo jemně
posekanou trávou ze sekačky.
Vrstva by neměla být nižší
než čtyřicet centimetrů. Seno
pak zalijeme, aby vrstva sedla.
Během šesti týdnů by se měly
objevit první lístky. Až bramborová nať na podzim uschne,
stačí seno srolovat nebo odhrabat a sklízet bez náročného
vyrývání.
Jak namnožit fuchsie
Zkoušeli jste si někdy vypěstovat
fuchsie řízkováním? Je to velmi
jednoduché. Stačí odstřihnout
z rostliny vrcholy dlouhé asi osm
centimetrů, zbavit je spodních listů a ponořit dva až tři centimetry
do vody. Během několika týdnů
se vytvoří kořínky a řízky pak
lze dopěstovat v substrátu pro
balkónové rostliny. Komu se nepodařilo přechovat fuchsie přes
zimu, může využít první nabídky

Česnek jako pomoc
pro mrkev
Také česnek se velmi často používá při přírodním zahradničení
jako prostředek proti škůdcům
i chorobám. Například jícha
připravená z půl kilogramu
INZERCE

pochmurnatkou mrkvovou. Ta
způsobuje poškození kořenů
vyvrtáním chodbiček. Kromě
toho se česneková jícha používá také jako hnojivo. Ředí se
pak v poměru 1:10 a používá se
pro zálivku ke kořenům.

Zpravodajství
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Děje se v Držovicích něco nekalého? SKLÁDKU PROŠETŘÍ ÚŘADY!

INZERCE

„Upozornění nás zneklidnilo,“ přiznává prostějovský zastupitel Radek Zacpal
„Upozornění nás zneklidnělo,“ přiznává prostějovský zastupitel Radek Zacpal

Držovicemi, Prostějov/mik - Jak
informujeme straně 1 dnešního vydání, už delší dobu se nad Držovicemi vznáší stín pochybností, který
navíc v uplynulém týdnu rozvířil
jeden anonym, který byl doručen
na prostějovskou radnici. Vše se
točí kolem navážení toxického odpadu na pozemek bývalé cihelny
v Držovicích. Přestože občané, ale
i několik politiků, jsou situací znepokojení, tamní starostka situaci
bagatelizuje: „Nevím o tom, že bychom museli řešit nějaký závažný
problém. Divím se, že se tím vůbec
někdo zabývá,“ vzkázala přes večerník Blanka Kolečkářová s tím,
že za vším vidí závist některých spoluobčanů...
„Ty sračky se k nám do cihelny vozí
už pět let. Přijedou těžké nákladní
vozy plné rezavé strusky, vysypou
ji na zem, bagry vše rozhrnou do
souvislé vrstvy a zahrnou jílovitou
hlínou! „šokoval nás postarší chlapík,
když jsme se přijeli přímo do Držovic
podívat, cože se to vlastně děje. „Už
před lety jsme na to upozorňovali vedení obce, které však celou záležitost
bagatelizuje. Prý nejde o nic závadného. Jenomže vidíte, že od té doby, co
sem ten bordel vozí, tady nic zeleného neroste...,“ dodal muž z Držovic,
kterému časté dodávky podivných

chemických směsí nedávají spát už
dobrých pět let! Své jméno nám odmítl sdělit a na náš dotaz, zda snad on je
autorem anonymu, který nyní dal do
pohybu úřední mašinérii, odpověděl
jen pokrčením ramen...
„Mohu potvrdit, že na magistrát
ve středu 9. května skutečně došel
anonym stěžující si na skladování
nebezpečných látek na pozemku
kousek za Držovicemi. V tuto chvíli
je předčasné dělat nějaké závěry.
Upozornění ale i přesto, že je anonymní, nepodceňujeme a necháme
ho prošetřit. Už jsem pověřila odbor
životního prostředí, aby okamžitě
kontaktoval Obvodní báňský úřad
v Ostravě, který má celou záležitost
dozorovat. Zatím jsme se dozvěděli
pouze to, že Držovice i soukromý
majitel pozemku mají na skladování určitých látek povolení,“ sdělila Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov, která je zodpovědná za životní prostředí. „Občané se
tak nemusí děsit. Celým případem
se budeme určitě nadále zabývat,“
ujistila nás pro jistotu ještě jednou
Hemerková.
Celou situaci rozhodně nepodceňuje
ani prostějovský zastupitel a předseda dozorčí rady společnosti Vodovody a Kanalizace v Prostějově Radek
Zacpal. „Budu trvat na co nejrozsáhlejším vyšetření a kompletním che-

mickém rozboru půdy na uvedeném
pozemku. Jestliže se totiž prokáže,
že půda skutečně obsahuje toxické
látky, může to mít nedozírné následky pro celé okolí včetně Prostějova.
Naše město sice nemá v Držovicích
hlavní jímací zdroj pitné vody, ty
máme ve Smržicích, Hrdibořicích

náklaďáků, co ten bordel sem vozí.
Oni sami mi nedávno řekli, že po
půl roce navážení směsi z přerovské
chemičky mají prožrané a prohnilé
korby vozidel! Takže proboha, co to
může být za sajrajt? Ať mi nikdo nevykládá, že jde o nezávadné látky,“
dodává občan Držovic.

„Ty sračky se k nám do cihelny vozí už
pět let. Přijedou těžké nákladní vozy
plné rezavé strusky, vysypou ji na zem,
bagry vše rozhrnou do souvislé vrstvy
a zahrnou jílovitou hlínou!“
Starší občan Držovic popsal,
co že se to v jeho obci děje...
a Hrubčicích, ale tamní stará cihelna
je na kopci a případné chemikálie by
tak mohly stékat až do Prostějova,
kde pak nakazit například studny
zahrádkářů. Nemluvě o ohrožení
spodních vod, do kterých mohou toxiny prosakovat,“ neskrýval rozpaky
z celé situace Radek Zacpal.
Co se tedy na pozemek, kde před
lety skončila těžba horniny pro
bývalou cihelnu v Držovicích, vůbec dováží? „Zeptejte se řidičů těch

Večerník má k dispozici dokumenty, které přesně popisují látku, jež
by se dlouhodobě měla do Držovic
přivážet. Podle oficiálního prohlášení firmy Precheza Přerov jde o granulát aditivovaný pro technickou
rekultivaci s názvem PRESTAB.
„Jde o výrobek vyráběný jako hydratovaný síran vápenatý s obsahem oxidů železa, oxidu titaničitého a dalších
minoritních doprovodných látek. Je
neagresivní, nehořlavý, netoxický, ne-

radioaktivní a zdravotně nezávadný,“
dušuje se v prohlášení z února roku
2006 Karel Šimeček, výkonný ředitel
společnosti Precheza Přerov.
Můžeme ale těmto dokumentům
věřit? V Držovicích si běžní občané
o tom myslí své a ani prostějovské
radní celá záležitost nenechává chladnými. „Takových dokumentů a prohlášení o nezávadnosti už bylo! Klidní
nebudeme do té doby, než se provede
aktuální chemický rozbor půdy v bývalé cihelně v Držovicích,“ dodává
Radek Zacpal, předseda dozorčí rady
společnosti Vodovody a Kanalizace
v Prostějově.
A co na to vedení Držovic? „Divím se, že prostějovský magistrát
se vůbec hodlá zabývat nějakým
anonymem. Co se týká staré cihelny, jde o soukromý pozemek, který
dnes slouží jako skládka rumiska
a nepotřebné zeminy. O nějaké
navážce toxického odpadu vůbec
nic nevím,“ reagovala na náš dotaz
držovická starostka Blanka Kolečkářová. „Víte, mezi několika občany Držovic panuje závist, od které
je jen kousek k napsání pomlouvačného anonymu. Pokud dojde
k nějakému vyšetřování, věřím, že
podle úřadů bude všechno v pořádku,“ dodala Kolečkářová.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude
celou kauzu pochopitelně pečlivě sledovat a veřejnost informovat.

Exkluzivní rozhovor s Petrem Sokolem, který dohlížel na volby v zakavkazské zemi

PROSTĚJOVAN HLÍDAL ARMÉNY:
„Máme štěstí, že jsme se narodili ve středu Evropy...“
Jerevan (Arménie) - Až v daleké Arménii dohlížel minulý týden Petr Sokol z Prostějova na řádný průběh
tamních parlamentních voleb. PROSTĚJOVSKÝ
večerník se jej proto v exkluzivním rozhovoru přímo
z místa dění zeptal na to, jak se k této roli dostal a jak
vše ve vzdálené zemi na úpatí Kavkazu probíhalo...
Petr Kozák
Úvodem se nemohu nezeptat, jak
jste se k pozorování voleb právě
v Arménii vůbec dostal?
„V Arménii na to, aby volby probíhaly dle demokratických pravidel,
dohlíželo několik mezinárodních
organizací. Já jsem dostal příležitost
zapojit se do mise Evropského
parlamentu. Nebylo to moje první
dohlížení na volby, takže, když se
naskytla tato příležitost, neváhal
jsem a jel.“
Co vlastně dělá takový volební pozorovatel?
„Nejprve vás na místě proškolí, abyste
věděli, o co ve volbách půjde a na co si

dát v konkrétní zemi pozor. V den voleb potom jezdíte po volebních místnostech a sledujete, zda nikdo volby
nemanipuluje nebo zda schválně nedochází k chybám, které by ovlivnily
výsledek!“
Probíhají arménské
volby podobně jako
u nás?
„Základní pravidla jsou stejná. Ale
to, co se děje kolem voleb, si u nás
asi už představit neumíme...“
Povídejte...
„Moje
skupina
byla ve volební den vyslána do hor
kolem jezera Sevan. To je hranice
s Ázerbájdžánem, s nímž je Arménie ve válce a i přes příměří se
tam občas střílí! Něco takového

se nám naštěstí vyhnulo, ale zase
jsme viděli řadu pokusů o volební
manipulace. Domluvím se rusky,
takže jsem rozuměl tomu, když
nás voliči upozorňovali na to, že
mnozí dostávají od zástupců stran
za své volební hlasy zaplaceno.
Jinde zase byla u vchodu do volební místnosti obrovská fotografie
prezidenta, který vedl kandidátku
jedné ze stran...“
Říkal jste, že to nebyla vaše první
podobná cesta. Jak byste Arménii
srovnal s vašimi předcházejícími
zkušenostmi?
„Minule jsem byl pozorovatelem
v africkém Somálsku nebo
přesněji v zemi nazvané Somaliland, která se od Somálska odtrhává. Život v Somálsku je s Evropou naprosto nesrovnatelný,
ale bylo až dojemné, jak tam lidé
třeba tři hodiny stáli ve čtyřiceti
stupních horka ve frontě, aby
odevzdali svůj hlas. V Arménii už
lidé tolik z voleb nadšení nejsou,
ale na venkově mi to připadalo
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Jako ostříž. Petr Sokol sleduje sčítání hlasů v arménské obci Pokr
Masrik. Podle jeho slov měla mise Evropské unie, jejímž byl členem,
dost práce...
Foto: Zuzana Miláčková
jako velká společenská událost,
kdy se lidé setkali spíše, aby se
viděli se sousedy, než z touhy ovlivnit osud své země. Jinak bych

Za týden přijede
ŠAMAN Z PERU

konání bude 1. poschodí v domě na ulici Martinákova číslo 33 v Prostějově.
Změna místa bude uvedena na webových stránkách podle počtu uchazečů.
22. května v úterý je vám Juan Carlos
Pacaya Gomez k dispozici pro vyšetření osobní diagnózy a léčení. V případě
většího zájmu,může dojít k prodloužení léčení o jeden den tj. 23.května
Pro všechny termíny je nutné objednání předem.
Přihlaste se na e-mailové adrese: mandragoratarot@seznam.cz
Juan Carlos Pacaya Gomez je Šaman
z peruánské Amazonie.
Narodil se v Iquitos, severní části Peru a
pochází z nativního indiánského kmene
Bora. Celé dětství prožil v Amazonském
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MANDRAGORATAROT - Kamkoli se vydáte,
Prostějov/pr - Máte problémy v životě, nebo po finanční stránce? Trápíte
se s partnerem, láskou, zdravím či
rodinou? Nebo vás tíží cokoliv jiného? Nebojte se zavolat, nebo napsat.
Pokud vnímáte, že jsem to právě já,
kdo vám může poradit - neváhejte!
Jsem Mandragoratarot a mojí prioritou je vaše spokojenost, předností
profesionalita a dlouholetá zkušenost
na domácím i zahraničním trhu v
oboru Esoteriky. Navíc se snažím o
co nejrychlejší a nejefektivnější řešení
vašich problémů a dotazů. Samozřejmostí je pak osobní přístup a vysoká
pečlivost.
Vyberte si ze široké nabídky, kterou je
výklad z karet, numerologie, astrologie,
kyvadlo, automatická kresba, automatické písmo, očista čaker, akupresura, energetické zóny, ouija - vyvolávání pomocí
spirit.tabulky, bílá magie, léčivé kameny.
Mandragoratarot umí také poodhalit
tajemství vašich myšlenek.
A již za týden, tj. 21.- 22. května je pro
vás připravena ojedinělá akce. V pondělní večer se uskuteční skupinové sezení s peruánským šamanem Juanem
Carlosem Pacaya Gomezem.
Tématem bude seznámení se s šamanským léčením, bylinami a meditací.
Začátek bude v 19.00 hodin, cena 600
Kč na osobu. Tento výtěžek bude nejen
za poskytnuté služby p. Juana Carlose,
ale zbytek bude zaslán na pomoc dětem,
právě v oblasti narození J.C.P.G. Místem
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každému doporučil navštívit zemi
jako je Arménie, aby si uvědomil,
jaké štěstí máme, že jsme se narodili ve středu Evropy.“

INZERCE

jděte s celým srdcem
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pralese. Pochází z rodiny šamanů a léčitelů. Jeho maminka je také šamanka a
jeho dědeček byl uznávaný Curanderos
vegetalista (rostlinoznalec). V 8 letech
prodělal a překonal za pomoci dědečka
smrtelnou nemoc, čímž se stal vyvolencem duchovních sil, aby se stal šamanem.
Nemoc sama o sobě je druhem výuky a
osvícení, při níž se šaman seznamuje s
pomocnými duchy. Je proveden říší duchů, ve které bude muset jednou působit,
poznává skutečnou podstatu chorob a
neštěstí, proti kterým bude v budoucnu
bojovat... Ve 14 letech zahájil iniciační
šamanskou pouť: 4 roky přísné diety,
což značí abstinenci masa, kořeněných
jídel, sexu a alkoholu mimo civilizaci. U
každého šamana je délka diety individuální. Záleží na tom, jaké úkoly dostane od
Curaka (indiánský představený). Iniciační šamanský rituál podstoupil v 18 letech,
po mnohaletém tvrdém výcviku. Během
výcviku se šaman naučí ovládat své psychické i fyzické funkce, chemii těla a také
koncentraci. Šaman je předurčen, aby
ulehčil lidem jejich trápení....
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte
kontaktovat Mandragoratarot, na kterou se můžete obrátit telefonicky 732
486 761. Více najdete na internetových
stránkách www.mandragoratarot.cz.

HLED
HLEDÁNÍ
DÁNÍ
JE U K
KONCE
ONCE
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Adéla Greplová
5. 5. 2012 49 cm 3,40 kg
Prostějov

Eliška Ujcová
5. 5. 2012 51 cm 4,70 kg
Prostějov

Lucie Dostálová
6. 5. 2012 50 cm 4,00 kg
Prostějov

Sandra Kudláčková
6. 5. 2012 50 cm 3,30 kg
Prostějov

Alexandra Nedbalová
8. 5. 2012 49 cm 2,80 kg
Prostějov - Vrahovice

František Fródl
25. 4. 2012 47 cm 2,20 kg
Ptení

Matyáš Kučera
5. 5. 2012 48 cm 3,00 kg
Konice

Jan Pospíšil
6. 5. 2012 49 cm 2,70 kg
Olomouc

Mikuláš Skulník
6. 5. 2012 48 cm 3,0 kg
Prostějov

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.
ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV -HELEN DORON EARLY ENGLISH
došlo na naši adresu...
Zahájen zápis na školní rok 2012/2013:
Akce „ZAŽEŇME NUDU“ se vydařila na jedničku

Prostějov - Od první třídy je
naším spolužákem kamarád
Lukáš, který měl tu velkou
smůlu a z neopatrnosti, kterou sám nezavinil byl silně
popálen na celém těle. Z jeho
vyprávění víme, jak dlouhé
a náročné jsou dny strávené
INZERCE

v nemocnici. Proto jsme společně s Lukášem a jeho maminkou uspořádali ve třídě
hračkosběrovou akci „Zažeňme nudu“.
V pátek 11. května 2011 jsme
my, žáci 6. B ZŠ Jana Železného
navštívili dětské oddělení pro-

stějovské nemocnice. Malým
pacientům byly předány hračky,
stolní hry, knížky a plyšáci. Moc
nás potěšilo, že se k naší třídě
spontánně přidali i ostatní spolužáci z nižších i vyšších ročníků.
Tato sbírka vznikla na podporu
nemocných dětí. Ty netrápí pou-

ze jejich nemoci, ale podle nás
i dlouhý čas a nuda, kterou musí
děti prožít v nemocnici.
V rámci akce byla vybrána
a podpořena dětská oddělení
ve Vyškově, Prostějově a ve
Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, konkrétně oddělení
popálenin, hematologie a dětské
ARO. Žáci naší školy dokázali,
že umí vymyslet velice pěknou
a prospěšnou akci. Ukázali
jsme všem, že nám není všechno jedno.
Myslíme si, že se nám naše malá
akce povedla. Máme doposud
velmi hezké a pozitivní ohlasy,
jak z Vyškova, tak i ze všech
oddělení z Ostravy. Doufáme,
že i v naší nemocnici budou mít
děti radost. O to nám všem šlo,
vykouzlit úsměv na tvářích malých pacientů.
Žáci 6. B MŠ a ZŠ
Jana Železného Prostějov

„DO NOT BE FOOL, WE ARE COOL“

Prostějov/pr - Angličtina
pro děti Prostějov-Helen
Doron Early English zahájila od května 2012 zápis do
kurzů na příští školní rok.
Bezplatné ukázkové hodiny
budou realizovány v Prostějově ad hoc, všichni noví
zájemci se budou moci zúčastnit hodin s aktuálními
studenty Angličtiny pro
děti, pro větší skupiny, zejména nejmladších studentů, budou domluveny ukázkové hodiny. Pro studenty
ve Vyškově a Drnovicích
jsou stanoveny pevné demo
hodiny během prvních
dvou červnových pátků.
Angličtina vzkazuje všem
potenciálním studentům:
„DO NOT BE FOOL, WE
ARE COOL!“

Čerstvou novinkou nebo
spíš novinou Angličtiny pro
děti Prostějov je otevření
Learning Centra English for
Children (Angličtiny pro
děti) v Salzbursku pod vedením prostějovské manažerky
a lektorky Angličtiny pro
děti Prostějov Evy Šmídové. Prostějovská angličtina
tak konečně dostává plnohodnotného
zahraničního
sourozence a zájemci z řad
studentů HDEE se mohou
těšit na prázdninové pobyty
u našich sousedů s mezinárodními lektory.
Lektoři Angličtiny pro děti
Prostějov se v květnu zúčastní Mezinárodní konference
angličtinářů v Praze za osobní účasti zakladatelky Helen
Doron Early English-Helen

Doron. Z avizovaných novinek určitě všechny mladé
studenty potěší aktualizace
kurzů pro nejmladší, v nichž
se mohou mimo jiné těšit na
nové DVD s animovanými
hrdiny, které děti poznají na
hodinách a s nimiž budou
kromě zpívání, tancování a
výtvarných aktivit, zažívat
nejrůznější dobrodružství.
Osmého června bude Angličtina předprázdninově dovádět a rozdávat vysvědčení
v zahrádce Národního domu.
A pak už se bude nezadržitelně řítit na letní tábory
angličtiny: od 14. 6. v Jeseníkách (Po stopách Pippi
dlouhé punčochy) a od 13. 8.
příměstský v Prostějově.
Více najdete na
www.angličtinaprodetiprostejov.cz.

Co, kdy, kde, kam ...?

Svaz tělesně postižených v ČR,
MC Cipísek – komunitní
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
centrum pro rodinu
nabízí k zapůjčení kompenzační Sídliště svobody 6, Prostějov,
pomůcky, např. polohovací lůžka,
www.facebook.com/
ortopedické vozíky, chodítka, WC
cipisekprostejov
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o www.mcprostejov.cz, e-mail:
rozvoz pomůcek. Bližší informa- mcprostejov@centrum.cz tel.:
ce v kanceláři č. 106 nebo na tel.
723 436 339
č. 588 000 167.
nebo 602 364 874
Na všechny programy MC CiPůjčovna rehabilitačních a písek, kromě odpolední herny,
kompenzačních
pomůcek je potřeba přihlásit se z kapaLAZARIÁNSKÉHO SERVI- citních důvodů předem.
SU PV, Hacarova 2, zajišťuje Individuální psychologické
ortopedické vozíky, WC křes- poradenství – individuální pola, chodítka – pevná, pojízdná, radenství s psycholožkou / na
podpažní, servírovací stolky a objednávku
polohovací lůžka (mechanická, Kurz první pomoci pro maelektrická). Kontakt po telefonu minky s miminky – v rámci
pí. V. Zapletalová 776 054 299. Hopsánek a zpívánek s miminky.
Regionální pracoviště TyfloCen- Kurzy efektivního rodičovtra Olomouc v Prostějově nadále ství aneb jak porozumět děposkytuje služby nevidomým a tem a sami sobě – kurzy jsou
slabozrakým občanům na adrese: určeny pro rodiče dětí všech
věkových kategorií.
Kostelecká 17, Prostějov.
Probíhá zápis na letní příměstské tábory pro rodiče s dětmi.
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov Pohádkový týden s Cipískem 9.7. - 13.7.
pondělí 14. května
od 10.00 hod. Korálkování Okolo kolem s Cipískem pod vedením paní Marušky 16.7. - 20.7.
Sečkové si vyrobíme originál- pravidelné programy MC:
ní ozdoby z korálků a drátků. Cipískova školička – adaptační
Vhodné i pro nevidomé, s program před vstupem do MŠ.
výrobou ochotně pomůžeme, Hopsánky a zpívánky s miminje to práce zejména hmatem. ky, Broučci, Zajíčci, MéďovéSvoji účast hlaste ZÁVAZNĚ -programy pro rodiče s dětmi
dle věku dětí
z důvodu nákupu materiálu
pondělí 14. května – pátek 18.
pondělí 14. května
14.30 hod. až 15.30 hod. Re- května – Týden pro rodinu.
habilitační cvičení pro posílení Týden k Mezinárodnímu dni
tělesné kondice a zraku Každé rodiny-podpora zdravých rodruhé pondělí v měsíci pod ve- dinných vztahů, seznámení se
dením lektorky z Olomouce pí sociálně-právní ochranou dětí.
Světlany Kostrunkové.
středa 16. května
úterý 15. května
18.00 hod. – Poradna pro roHovory se dřevem. Setkání v dinu-krizová období v partnerČechách pod Kosířem s mis- ství a v rodině.
trem Srostlíkem při hudbě a Beseda s psycholožkou-předpoctivé práci rukou.
stavení Poradny pro rodinu
středa 23. května
Český svaz ochránců
18.00 hod. Kreativní večer –
přírody – Ekocentrum Iris malování na textil. Tvořivý
Husovo náměstí 67, Prostě- večer pro dospělé.
jov, www.iris.cz, iris@iris.cz, středa 30. května
tel: 582 338 278
18.00 hod. – Voňavý podvečer
tvořivá dílna
– Aromaterapie. Beseda nejen
pondělí 14. května Keramika o vůních
od 16.00 do 18.00. Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, JO HELIOS MOSTKOVIProstějov.
CE A JO PŘI SŠZE PŘEPracovní oblečení s sebou.
ROV Vás zvou na parkurové
hobby závody v sobotu 2.
INZERCE
června od 9.00 hod v areálu jezdeckého oddílu Hélios
v Mostkovicích.
11.00 hod až 12.00 hod. jízda
na koni zdarma pro děti i veřejnost, bohaté občerstvení.
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čtvrtek 17. května
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
SPECIÁLNÍ ŠKOLY
9.30 hod. Základní škola speciální, Tetín 7, Prostějov.
Muzeum Prostějovska,
nám. TGM 1, PV
Hlavní budova nám. TGM:
Stálé expozice:
Geologie a paleontologie
Prostějovska
Pravěk Prostějovska
Haná Jana Zbořila
Život a dílo Jiřího Wolkera
Hodiny a hodinky
výstavy:
Mezi snem a skutečností –
čtvrtek 5. dubna do neděle 3.
června v 17.00 hod. Lenka
Horňáková Civade.
Peníze králů a císařů jednoho rodu – výstava potrvá do
neděle 17. června. Muzeum
Prostějovska, Nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov.
Neživé poklady Země aneb
minerály ve sbírce J. Havlíčka.
Od úterý 24. dubna do čtvrtka
3. června. Muzeum Prostějovska, Nám. T. G. Masaryka
2, Prostějov. Otevřeno denně
mimo pondělí od 9.30 až 12.00
a 13.00 až 17.00.

TIP Večerníku

Kino metro 70

Líbáš jako ďábel

pondělí 14. května
14.00 Saxana a Lexikon
kouzel - pohádka
17.30 Street Dance 2 3D
- americký taneční film
20.00 Street Dance 2 3D

KDY: ČTVRTEK 17. KVĚTNAAŽ NEDĚLE 20. KVĚTNA
17.30 HOD., 20.00 HOD., 22.15 HOD.
KDE: KINO METRO 70

úterý 15. května
17.30 Street Dance 2 3D
20.00 Věra 68
- český celovečerní dokument

Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva
Holubová, Roman Vojtek,
Martha Issová, Milan Šteindler,
Jiří Langmajer, Petr Nárožný,
Tereza Kostková, Nela Boudová
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází autorka a
režisérka Marie Poledňáková s
volným pokračováním úspěšné
komedie. Příběh filmu začíná
ve chvíli, kdy staré manželské
svazky jsou definitivní minulostí
a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný život.

SAUNA V PLUMLOVĚ –
Po krátké letní přestávce bude
na podzim opět v provozu sauna v budově STAVA.
úterý 17.00 až 22.00 ženy
čtvrtek 17.00 až 22.00 muži
pátek 17.00 až 22.00 společná
Asociace rodičů a přátel zdra- Je možné si pro skupiny dovotně postižených dětí v ČR, mluvit i individuální termíny
klub RADOST, PS 145, Wol- na tel. čísle: 582 393 224
kerova 22,796 40 Prostějov 1
Pobyt u moře – Chorvatsko – V pondělí 21. května od
Makarská riviéra Zaostrog 7. 19.00 hod. v sále Milosrd– 19. 8. 2012. Pořádá Asociace ných bratří, Vídeňská 7, Brno
Radost Prostějov. Využijte hro- se bude konat koncert pro
madnou slevu a pojeďte s námi. Honduras na pomoc klinice
Kemp je 20 metrů od moře, duševního zdraví v San Pedro
v ceně podle druhu ubytování / Sula v Hondurasu.
pokoje v pavilonech s vlastním
soc. zařízením nebo chatky ( je Spolek pro rozhlednu zve
zahrnuta také doprava autobu- všechny příznivce v sobotu 26.
sem, polopenze, pobytová taxa května v 19.00 hod. na 2. LIa služba delegáta). Vhodné pro POVSKÝ COUNTRY BÁL
rodiny s dětmi, osoby ZTP i v sále Kulturního domu v Lipové.
seniory. Veškeré informace na
tel.: 724 390 204, 582 335 251 středa 16. května
nebo osobně Školní 32, 1. po- Tradiční sbírka ČESKÝ DEN
sch. kanc. OS Pomocná ruka PROTI RAKOVINĚ. Žlutou
květinkou
8.00 – 11.00 hod.
s oranžovou
Fit club Linie, újezd 3,
stužkou za
Prostějov Tel.: 608 881 704,
minimální
www.fitclublinie.cz :
ppříspěvek 20
DOVOLENÁ PRO RODINY
Kč podpořte
S DĚTMI – 22. až 28. 7. v Jesesnahu Ligy
níkách. Celodenní program plný
proti rakovipohádek, ubytování, plná penze. ně Praha upozornit na nebezHLEDÁME LEKTORY - pečí nádorového onemocnění
do dopoledních kroužků pro ledvin. Ligu proti rakovině je
maminky s dětmi v oborech: možné podpořit i odesláním
výtvarka, hudebka, angličtina, DMS ve tvaru DMS KVET na
cvičení. Zahájení v září 2012.
číslo 87 777.
inzerce

středa 16. května
17.30 Věra 68
20.00 Street Dance 2 3D

Ovšem, jak už to tak bývá, pouto
s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je
to vaše rodina, vaše okolí a vaši
bývalí partneři do společného
života nutně stále patří.
Václav Ševčík Konec války v Prostějově – výstava
fotografií k 80. narozeninám
autora. Vernisáž proběhne
od 3. května do 28. května.
Pernštýnské náměstí 8 (prostějovský zámek).
Svaz tělesně postižených v ČR, o.
s., místní organizace v Prostějově,
Máme několik volných míst
do Velkých Losin 11. června.
– 17. června., ozdravný pobyt
s rehabilitací.Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167, 724 706 773
Kulturní přehled Konice
sobota 26. května
17.00 hod. Opera Rusalka –
Antonín Dvořák, Janáčkovo
divadlo Brno.
Mateřské centrum Srdíčko
Pravidelný program:
pondělí 9.00 hod. až 12.00
hod. Rodiče sobě aneb jak to
uděláme u nás doma.
úterý 16.00 hod. až 17.00 hod.
Cvičeníčko v tělocvičně.
úterý 17.30 hod. až 18.30 hod.
Cvičení s Marcelou.
středa 8.00 hod až 12.00 hod.
Program pro starší děti.
Lazariánský servis vás zve i
v tomto roce v srpnu na ozdravný pobyt v Chorvatsku. Zúčastnit se mohou rodiče s dětmi,
senioři i handicapovaní. Počet
míst je omezen. Bližší informace na tel. čísle: 776 054 299

Oznámení o vypnutí elektrické energie

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...
Ludmila Paráková 1922
Klenovice na Hané
Eva Otipková 1931
Prostějov
Josef Šperka 1950
Kostelec na Hané
Milada Schwabová 1925
Prostějov
Oldřich Svoboda 1942 Držovice
Lubomír Švéda 1950
Kostelec na Hané
Růžena Matoušková 1927
Prostějov

Bohuslava Kadlecová 1928
Prostějov
Božena Štrofová 1932
Otaslavice
Antonín Nesvadba 1932
Brodek u Prostějova
Věra Galíčková 1926
Smržice
Marie Šuťjaková 1934 Prostějov
Michal Posypanka 1937 Prostějov
Jaromír Dedek 1972 Dobromilice
Luboš Růžička 1937
Prostějov
Alois Neumann 1932 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 14. května 2012
Ladislav Minář 1933 Kostelec na Hané
12.00 Obřadní síň Prostějov
Jindřich Babica 1943 Obědkovice
12.40 Obřadní síň Prostějov
Vlastimila Skoupilová 1939 Klenovice na Hané
13.20 Obřadní síň Prostějov
Jana Slaná 1957 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 16. května 2012
Františka Gricová 1914 Brodek u Prostějova
14.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Maderová 1945 Čechy pod Kosířem 14.00 kostel C+M Prostějov
Pátek 18. května 2012
Milan Pěkný 1939 Alojzov
11.20 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Kristková 1923 Kostelec na Hané 14.00 kostel Kostelec na Hané
František Páleník 1917 Olšany
14.00 kostel Olšany

Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Konice
Dne: 28. 5. 2012 od 7:30 do
12:30 hod
Vypnutá oblast: Bídov stolárna Mrňka, Chmelnice č.
265, 146, 721, chata č. 12
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 28. 5. 2012 od 7:30 do
9:00 hod. Vypnutá oblast:
zámek, provozovna Hanslík
s č. 100, 110, 111, 112.
Obec: Držovice
Dne: 28. 5. 2012 od 7:30 do
9:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce s celými ulicemi:
Na Romži, J. Ježka, Olomoucká (Za Olomouckou)

č.407 -246, od č.161 -227,
slepá ul. u aut. zastávky, Tichá od ul. Olomoucké po č.
469 a 442, Dr. Mičoly od č.
343 a 326 po č. 449 a 320, J.
Haška č. 9, Svadůvky 16
Dne: 28. 5. 2012 od 9:00
do 10:30 hod. Vypnutá oblast: část obce s celými
ulicemi: U cihelny (mimo
AQUASTYL), Zd. Fibicha
od ul. Olomoucké po č. 147
(a fa. AQUASTYL-mimo),
ul. Lomená, Úzká, SNP od
č. 2 po kostel, Gorkého od
ul. SNP po č. 26 a 409, vč.č.
435, Tichá ul. č. 448, 421.
Dne: 28. 5. 2012 od 10:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce s celými ulicemi:
Pod školou vč. Č. 292 a 291,
Na trávníku včetně pálenice,
zahradnictví, ul. Gorkého od

č. 13 a 16a po ul. Na trávníku, ul. SNP – SPŠ SOU+ fa.
Vrána, N Romži, fa. Pased
Dne: 28. 5. 2012 od 12:00 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce s celými ulicemi:
Za branou, celá pravá strana
Z. Fibicha od křižovatky s
ul. U cihelny po konec ulice
sm. Vrahovice, celá ul. SNP
od č. 5 a 30 (mimo SOU a
šicí dílny Vrána), sm. dálnice, Držovský háj vč. č. 280,
223, chaty č. 7, mýtná brána
Kapsch, Rubi.
Obec: Protivanov
Dne: 30. 5. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Protivanov od č.
48, 114, 82, 44, 96 po konec
ulic s č. 160, 171, chaty a č.
247.
E.ON Česká republika s.r.o.

Soudní dražba movitých věcí
už v pondělí
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu
nemovité věci, která se koná v pondělí 28.
května 2012 v 9.00 hodin v jednací síni číslo
dveří 17 ve druhém patře Okresního soudu
v Prostějově v Havlíčkově ulici.
Dražba je nařízena proti povinné Haně Svozilové z Brna. Dražit se budou tři pole s ornou půdou rozdělené do dvou položek na katastrálním území Výšovice. Vyvolávací cena
první položky - pole o výměře 2 676 metrů
čtverečních a 30 821 metrů čtverečních je
69 805 korun (dražební jistota 30 000 korun). Vyvolávací cena druhé položky – pole
o výměře 5 271 metrů čtverečních je 7 340
korun (dražební jistota 3 000 korun).

čtvrtek 17. května
17.30 Líbáš jako ďábel
- česká filmová komedie
20.00 Líbáš jako ďábel
pátek 18. května
17.30 Líbáš jako ďábel
20.00 Líbáš jako ďábel
22.15 Líbáš jako ďábel
sobota 19. května
17.30 Líbáš jako ďábel
20.00 Líbáš jako ďábel
22.15 Líbáš jako ďábel
neděle 20. května
17.30 Líbáš jako ďábel
20.00 Líbáš jako ďábel

Městské divadlo
v Prostějově
úterý 15. května
9.00 hod a 11.00 hod. JUMPING DRUMS – II – bubenická show přiblíží dětem vznik
a vývoj rytmických nástrojů.
středa 16. května
9.00hoda11.00 hod. DRUMS
– II – bubenická show.
pátek 18. května
19.00 hod. ONDŘEJ HAVELKAA JEHO MELODY
MAKERS uvádějí, POTKAL
JSEM SVŮJ SEN – Nejnovější
koncert – pocta Jiřímu Traxlerovi

Simetrix
pátek 18. května
od 21.00 hod. DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 19. května
od 21.00 hod. DJ Otto Šabaty

Kulturní klub DUHA
úterý 15. května
9.00 hod a 10.15 hod. – Princezna Konvalinka a královské hádanky
- Divadlo Pohádka Praha

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 18. května
HIP HOP & JAZZ CELEBRATION
DOUNY&FUDJA and EASY JAMMIN Hudební lahůdka
pro všechny milovníky kvalitní muziky!!! Spojení skvělého
HIP HOPU od prostějovského dua Douny&Fudja a výborných jazzmanů EASY JAMMIN naznačuje, že půjde o párty
letošního jara!!! Dj´s: MALDA end friends...
sobota 19. května
ROCK AND ROLL SHOW
Rock and rollová párty, na které nám zahrají prostějovské kapely 3P & Classic Rock and Roll... Obě kapely, ač mají svou
premiéru, jsou sestaveny z ostřílených matadorů prostějovské
bigbeatové scény.

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 14
14. DO 20
20. KVĚTNA 2012

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18. 00 hodin přednáška NA KŘÍDLECH FANTAZIE
ANEB SCI – FI ŽÁNR. Ing. Rostislav Rajchl, Uherský Brod.
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry a slunečních
protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek
v 15. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí ve 21. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin nabízíme dětem pohádku „PRINCEZNA LABUŤ?“
Ve středu v 16. 30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let věku. Přihlásit se do klubu lze kdykoliv.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ a „OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN“ lze na začátku výše uvedených pozorování. Posledně jmenovanou výstavu lze
zdarma zapůjčit školám, klubům seniorů, spolkům apod.

Blokové čištění
v Prostějově
17. dubna 2012, blok č. 9: Palackého, Palackého - cyklostezka, Podjezd, Podjezd cyklostezka, Vodní, Vodní - cyklostezka, průchod Vodní - Žeranovská, Žeranovská, Žeranovská
- vnitroblok, Knihařská, U spořitelny, Žižkovo nám., Žižkovo
nám. - parkoviště, Poděbradovo nám. - parkoviště před KB.
18. dubna 2012, blok č. 10: Mathonova, Mathonova - polovina parkoviště, nemocnice
19. dubna 2012, blok č. 11: Mathonova – polovina, parkoviště, nemocnice

INZERCE

STAVOMAT Prostějov, s.r.o.
– v likvidaci, ul. Kojetínská 15, 796 01 Prostějov

LIKVIDÁTOR ZAHAJUJE ÚPLNÝ
VÝPRODEJ ZÁSOB STAVEBNÍHO MATERIÁLU
fasádní materiály a izolace - cihly, tvárnice, překlady, zárubně, dveře, palety
- drobné nářadí a materiál - elektro - kanalizace - sypké materiály a fasádní
omítkoviny - krytiny, folie, lepenky - sádrokartony

S MIMOŘÁDNOU SLEVOU 25% - 90%
Kontakty: Stavomat s.r.o.
tel.: 582 340 261
více na WWW.STAVOMAT-PV.CZ

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se šéfem prostějovské Zdravotnické záchranné služby

„Přiznám se, že k záchrance jsem šel i kvůli většímu adrenalinu,“

prozradil MUDr. RADOMÍR GURKA
Prostějov - Před dvěma lety převzal po současném poslanci Pavlu Holíkovi funkci ředitele
Zdravotnické záchranné služby v Prostějově.
Radomír Gurka se Večerníku exkluzivně svěřil se
svými pocity při práci, u které se dají prožít smutné
i velmi šťastné chvíle.
Michal Kadlec
Pane řediteli, příští
měsíc to budou už dva
roky, co jste převzal funkci
ředitele prostějovské záchranky. Jaké to pro vás bylo
období?
„Z počátku to bylo pro mě
těžší, protože tato funkce je
trošku úplně o něčem jiném
než být řadovým výjezdovým lékařem na záchrance.
K medicíně a jedinému úkolu pomáhat pacientům mi
k tomu přibyla ona nepopulární úředničina. V úvodu mi
to chvíli dělalo problémy, než
jsem si zvykl. Navíc jsem se
musel naučit vést kolektiv.
Musím to zaklepat, snad se
mi to podařilo zvládnout.“
Když se vrátíte o čtvrt
století zpátky, co vás
vůbec přivedlo k medicíně?
Byla jste lékařská rodina?
„Ale kdepak! Maminka sice
ve zdravotnictví pracovala,
byla ovšem zubní instrumentářkou. Otec je inženýr ekonomie a bratr je právník. A
co se týká mě, opravdu vám
nedokáži říct, co mě k lékařství přivedlo. V dětství jsem
toužil dělat různá povolání,
ale tehdy mě vůbec nenapadlo, že někoho budu léčit
nebo zachraňovat. To tak
nějak vyplynulo až na gymnáziu, kdy jsme se poprvé
rozhodovali o skutečném budoucím povolání.“

Mnoho let jste pracoval
jako anesteziolog v jesenické nemocnici. Proč ta změna a odchod k záchrance?
„Pocítil jsem silnou touhu po změně. Těch třináct let na „áru“ mi
připadalo jako strašně dlouhá doba,
navíc jsem měl odlišné názory
na chod a práci oddělení. Ovšem
nejvíc jsem opravdu toužil po tom
zkusit něco úplně jiného. V medicínském oboru, ale jiného.“
Dá se říct, že v tom byla
i touha po větším adrenalinu?

Který okamžik za vašeho působení u záchranky vás nejvíce zarmoutil?
„Jde o více případů, které ve
mně zanechaly negativní stopy.
Nechtěl bych být konkrétní, ale
obecně jde například o výjezdy
k případům sebevražd, zejména mladých lidí. To vždycky
přemýšlím, co třeba osmnáctiletého kluka vede k tomu, že
skočí pod vlak. Stejně těžké
situace prožíváme u závažných
dopravních nehod, zejména
když umírají lidé, kteří za ni nemohou a způsobí ji někdo jiný.
To jsou hodně smutné věci.
Jsme ale profesionálové a po
takových výjezdech si nemůžeme sednout a plakat. Musíme
být připraveni na další výjezd.
Ale hned po službě o tom hodně přemýšlíte.“
A naopak, zažíváte při
vaš
ác i šťastné
šťast é chvíle?
c v e?
vaší p
práci

„Když se nám povedee vyrvat člověka
ze spárů smrti, vždycky
cky nás to nabije
novou energií. A jsme
me na to hrdí,“

„Vždy, když jedeme k těžkému
případu a toho dotyčného se
nám podaří na místě vyrvat ze
spárů smrti a ve stabilizovaném
stavu ho přivezeme do nemocnice. A to jsou věci, které nás
znovu nabíjí.“
Dokáží být lidé vděční?
Objeví se tu a tam někdo a přijde vám poděkovat za
záchranu života?
„Víte, lidé občas poděkují za pomoc na místě, potom už se s nimi
nepotkáváme. Někdy za naši pomoc přijde děkovný dopis. Že by
někdo přišel poděkovat potom
osobně, to není častý jev.“
Setkáváte se při práci
s násilím ze strany lidí,
kterým jedete pomoci? Bohužel, v poslední době je to častým jevem v naší republice…
„Musím říct, že za mého působení ve funkci ředitele k něja
ý
podob
ý
eexcesům
cesů
jakým
podobným
naštěstí nedošlo. V minulosti z vyprávění
kolegů vím, že

popisuje
suje práci svou i kolegů
Radomírr GURKA
„Svým způsobem ano, i když
na tom oddělení ARO máte také
plno rušných momentů, při kterých jde lidem o život. Je ale fakt,
že na záchrance je ten adrenalin
větší, jsme takzvaně v první linii.
Při příjezdu k těžce zraněnému
člověku, kterému jde o vteřiny,
jste na to sám, musíte se sám rozhodnout, jakým způsobem mu co
nejúčinněji a nejrychleji pomoci.
Nemůžete svůj postup s někým
konzultovat tak jako v nemocnici. Takže ano, adrenalin je tady o
mnoho vyšší, a to mě přitahuje.“

INZERCE

PRONÁJEM AREÁLU
BÝVALÝCH STAVEBNIN
NA ULICI KOJETÍNSKÁ 15.
K pronájmu jsou prostory
kanceláří, skladů a skladovacích
zpevněných ploch.
Vhodné zejména pro stavebniny,
logistické sklady.

Kontakt: Jan Vrána
Tel.: 777 694 355
e-mail: vrana@pozemstav.com

Před výjezdem. Ředitel a lékař prostějovské záchranky Radomír Gurka absolvoval už tisíce výjezdů
za pacienty.
Foto: Michal Kadlec
došlo k pokusu o fyzické napadení záchranářů, v jednom případě dokonce i sekyrkou. Pokud
hrozí nějaké nebezpečí, máme
výbornou spolupráci jak s městskou, tak i státní policií. Ta funguje i v častých případech, kdy
jsme přivoláni k ošetření výrazně podnapilých osob. A nesmím
zapomenout i na velmi dobrou
spolupráci s hasičským záchranným sborem při zásazích.“
Pane řediteli, v poslední
době se hodně diskutuje
o dojezdových časech sanitek.
V současnosti zákon stanovuje
dobu 20 minut, kdy musíte dojet k pacientovi. Je to podle vás
hodně nebo málo?
„Než byl přijatý tento zákon, byla
dojezdová doba patnáct minut.
Ta nebyla stanovena zákonem,
jen vyhláškou. Na celý bývalý
okres máme tři sanitní vozy ve
dvou výjezdových stanovištích.
Naprostá většina míst je do 20
minut dosažitelná. Může však
nastat situace, kdy jsou všechny
vozy na výjezdu, ale dispečer
operačního střediska v Olomouci
dokáže přesně vyhodnotit situaci
a může vyslat na místo události
leteckou záchrannou službu nebo
posádku zdravotnické záchranné
služby z okolního okresu či požá-

dat o spolupráci zdravotnickou
záchrannou službu sousedního
kraje. I přesto se vyjímečně
může stát, zvláště při nepříznivých klimatických podmínkách,
jako je mlha, namrzlá silnice, že
dojezd bude delší.“
Můžete na závěr prozradit vaše profesní přání?
„Těch by bylo! Přál bych si
například častěji obnovovat
vozový park nebo vylepšit

ještě už tak kvalitní vybavení
sanitek. Všechno je ale otázkou peněz a těch se v této
době nedostává. Víte co? Raději si budu přát, aby se lidé
nedostávali do nebezpečných
situací, při kterých by jim šlo
o zdraví či dokonce život.
A aby ani nikdo z nich sám
zbytečně neriskoval. Zdraví
a život máme každý pouze
jedno!“

kdo je
radomír gurka
Narodil se v roce 1965 v Brně
Brně, kde také vystudoval gymnázium a následně i tehdejší
Univerzitu J. E. Purkyně, fakultu všeobecného lékařství. Po nástupu do praxe si vybral obor anesteziologie a resuscitace. Po
studiích nastoupil do nemocnice v Jeseníku. Na tamním oddělení ARO pracoval
celkem třináct let. V roce 2004 odešel pracovat na Záchrannou službu v Jeseníku.
Má dvě atestace v oboru anesteziologie a
resuscitace a atestaci v oboru urgentní medicína a medicína katastrof. V roce 2007 se odstěhoval s rodinou do Vyškova a nastoupil
jako lékař na Záchrannou stanici v Prostějově. V roce 2010 se
tehdejší
j ředitel naší záchrankyy Pavel Holík stal pposlancem Parlamentu České republiky a Radomír Gurka nastoupil na jeho místo. Radomír Gurka je ženatý a má dvě dnes už dospívající dcery.

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
1.F K ZA PO ST UP EM

TRHÁK TÝDNE

Dvě výhry
v jednom týdnu
přiblížily tým k cíli

27

více čtěte
na straně

JESTŘÁBI ZAHÁJILI PŘÍPRAVU:

volejbal

PUPA SKONČIL!

PR VN Í PO SIL A!
"AGELKY" nuceně
oznámily příchod
talentu z Prahy

Zacharovým asistentem bude Kužílek

více čtěte
na straně
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V týmu dále nepokračují
ani Stejskal, Ševčík,
Paška, Meidl či Musil...

box
NA DĚ JE ŽIJ E

Prostějov/jim
Zatím jen jeden trénink má za sebou jádro nově se tvořícího mužstva prostějovských Jestřábů. Na čtvrtečním výběhu se sešla asi patnáctka převážně mladších
hráčů, o setrvání či odchodech zkušenějších hokejistů
a příchodech nových tváří se teprve rozhodne. Pokračující hlavní kouč Petr Zachar tak mohl alespoň odtajnit
jméno nového asistenta, jímž se pravděpodobně stane
Martin Kužílek.

BC DTJ nadále sní
o mistrovském
titulu
více čtěte
na straně
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basketbal

STŘEDA 16.5.

20:00

MATTONI NBL MUŽŮ – 5. SEMIFINÁLE

BK PR OS TĚ JO V

Federerovi podlehl až po třech setech

BK DĚ ČÍN

Městská hala Sportcentrum DDM

házená

SOBOTA 19. 5.

13:00

2. LIGA ST. DOROSTENCŮ, MORAVA – 22. KOLO

SO KO L II PR OS TĚJ OV
DTJ PO LAN KA
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici
ci

házená

SOBOTA 19. 5.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 22. KOLO

SO KO L II PR OS TĚJ OV
SO KO L KO STE LEC NA HA NÉ
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

nohejbal

NEDĚLE 20. 5.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 8. KOLO

TJ SO KO L I PR OS TĚ JO V
TJ SO KO L SE MI LY
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
MS DIVIZE, SK. „E“ – 25. KOLO
1.FK PROSTĚJOV
FC TVD SLAVIČÍN
SOBOTA 19. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL PROSTĚJOV

Berdych sahal v Madridu po titulu,

KRAJSKÝ PŘEBOR – 26. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FK KOZLOVICE
NEDĚLE 20. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V URČICÍCH

Madrid (Španělsko), Prostějov/jim – Vydařený pobyt na madridské modré antuce má za sebou Tomáš Berdych. Česká
tenisová jednička mezi muži a člen prostějovského TK Agrofert došel na turnaji s dotací přes tři miliony eur až do finále.
A kdyby Rogera Federera porazil, posunul by se dokonce
na páté místo světového žebříčku. Bývalé dlouholeté světové
jedničce nakonec podlehl po setech 6:3 5:7 a 5:7.
Cestou do souboje nejlepších dvou přešel šestadvacetiletý rodák
z Valašského Meziříčí hladce ve dvou setech přes Andersona z
Jihoafrické republiky, světovou čtrnáctku Francouze Gaela Monfilse, devatenáctého v žebříčku Fernanda Verdaska ze Španělska
a díky dvěma tie-breakům i jedenáctého tenistu světa Argentince
Juana Martina Del Potra. Vítězně začal i finále, Švýcarovi sebral
hned jeho první podání a set doservíroval do
6: Ve druhém vyrovnal Berdych
výhry 6:3.
ztrátu z 2:5 na 5:5, víc už ale nezvládl.
podo
A podobně
to bylo i v rozhodující sadě,
fin
kdy finalista
předloňského Wimblese
donu sebral
Federerovi servis a srovnal
P svém posledním podání sice
na 5:5. Při
odv
ještě odvrátil
tři mečboly za stavu 0:40,
č
ale čtvrtý
již nikoliv a na osmý titul
na okruhu ATP si musí minimálně
tý
týden
počkat.
Velmi
rychle se naopak s putV
ováním turnajovým pavoukem
rozloučila Petra Kvitová, po
výhře nad Novozélanďankou
Erakovičovou vypadla s další
Češkou Lucií Hradeckou. O
kolo dál pak došly shodně
Petra Cetkovská a Lucie
Šafářová, stovku jim vystavily hráčky top ten Samantha Stosurová a Maria
Foto: internet
Šarapovová.

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO
SOKOL KONICE „B“
SOKOL LEŠTINA
SOBOTA 19. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO
ORESVO SOKOL PLUMLOV
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
SOBOTA 19. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PLUMLOVĚ

Foto: Zdeněk Pěnička

expressem
LIŠKA MISTREM ČR

KRAJÍČEK BOJUJE O ZLATO

Liberec, Prostějov/pk - Prostějovský fotbalový odchovanec Jiří Liška vystoupal v sobotu na vrchol své
kariéry. Dlouholetý člen FC Slovan Liberec přispěl
k překvapivému zisku titulu mistrů České republiky, který Severočeši uhájili před pražskou Spartou
a nakonec i Plzní. Jirko, blahopřejeme! Poté, co Jiří
Cetkovský dopomohl k nejcennějšímu poháru v hokejové extralize, tak má Prostějov svého šampiona v
obou nejsledovanějších kolektivních sportech.

Stockholm, Prostějov/pk - Další
ze slavných odchovanců, hokejový obránce Lukáš Krajíček je
v těchto dnech oporou defenzívy
české reprezentace na právě probíhajícím mistrovství světa. Výkony zadáka z Minsku jsou tradičně spolehlivé a pokud se tým vzchopí,
uvidíme v závěru tohoto týdne bojovat Lukáše o
další cenný kov své slavné kariéry. Takže, fanděte!

HORÁKOVÁ má stříbro z ME!

Elita. Zleva Jana Horáková, Eva Ailloud a Aneta Hladíková.

Foto: archív SKC

Orléans (Francie), Prostějov/oš, pk
Z francouzského Orléans přijela Jana Horáková jako stříbrná medailistka Mistrovství Evropy
pro rok 2012. Bikrosařka SKC Prostějov odjížděla do Francie dokonce se šancí na zisk zlaté
medaile, když na vedoucí ženu seriálu Evu Ailloudovou z Francie ztrácela před jedenáctým
podnikem dvanáct bodů. Vzhledem k tomu, že v celkové klasifikaci po skončení seriálu se
každé závodnici smažou dva nejhorší výsledky, dělala si rodačka z Tištína oprávněný zálusk
na titul. Nakonec z toho bylo již zmíněné stříbro.

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 22. KOLO
SOKOL KLENOVICE
SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 5. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KLENOVICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOKOL PIVÍN
SOBOTA 19. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KOSTELCI

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 22. KOLO
SOKOL VRCHOSLAVICE
HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 19. 5. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE VRCHOSLAVICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 18: na snímku byl dům v Tyršově ulici v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala
Petra Pohanková, Prostějovská 82, Bedihošť. Naše dnešní
otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail: souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte 582 333 433 do 16. května 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 21. května
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve druhém květnovém
vydání pokračujeme v rámci
již zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ ve
stále více oblíbeném zápolení,
které můžete pravidelně nacházet na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. I
v tomto čísle se tudíž opětovně
setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života,
která je graficky mírně „pou-

pravena“ a vaším tradičním
úkolem je poznat, kdo že 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.
DNES můžete přitom JIŽ
POPATNÁCTÉ usilovat o
ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od firmy
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Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

O POTRAVINY OD MACHALŮ UŽ POOSMÉ...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Jak zní název dlouhodobé soutěže pro věrné čtenáře,
která právě v těchto týdnech probíhá na stránkách
nejčtenějšího regionálního týdeníku?
Co tak liga...

TIP
k obrazovce
SLUNCE, SENO,
EROTIKA
film ČR (1991)

SOBOTA 19. 5. 2012

20:00 HODIN

ASÁK, BARYTON, BODY, BURŠ, ČAKANA, DRAK,
DUNY, HERESE, INKA, KLEP, KUPY, MENU, OČKA,
ONEN, RÁNO, RÝČE, SAKR, STATUT, SUKY, SUNY,
ŠPECH, UČEŇ, UFON, VEKY, VELUR, VLNA, VLNKA,
YZOP
... 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 18. května 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla
bylo „TABLO“. Dalším vylosovaným výhercem se stal
L. PERNICE, Pivín 67, jenž se tak může těšit na POUKÁZKU pro NÁKUP ZBOŽÍ V HODNOTĚ 300 Kč,
kterou věnoval obchůdek POTRAVINY-VEČERKA
U MACHALŮ v Kostelecké ulici v Prostějově! Vyzvednout si ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne,
pondělí 14. května 2012.
A jak je již známo, dnes už poosmé můžete zápolit o ZMÍNĚNOU třísetkorunovou poukázku od zmíněné večerky
v Kostelecké ulici. Jméno dalšího šťastného výherce, který obdrží ryze PRAKTICKOU CENU, zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 21. května 2012.

POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ
Kostelecká 28, Prostějov
Vám nabízí:
Domácí a zabíjačkové speciality z Bedihoště a Vrahovic.
Bezlepkové uzeniny.
Zákusky z Benešovy cukrárny na Svatém kopečku.
Stáčená vína z Velkých Pavlovic.
Hotová jídla,polévky a GRAND lahůdky.

Otevřeno každý den:
po-pá 5.15 - 19.30 hod.
so-ne 6.00 - 18.30 hod.
Parkování u prodejny, věrnostní program.
U nás najdete vše potřebné a nakoupíte do 10-ti minut!
Potraviny U MACHALŮ - tak trochu jiný obchod.
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DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu již sedmapadesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Báru Basikovou. Tvář jedné
z nejznámějších hvězd české
hudební scény, která se již před
několika lety přistěhovala do
našeho regionu a nedávno vystoupila v Městském divadle,
poznala řada z vás, načež se
tak v osudí objevilo přesně 414
správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Denisu SOMROVOU, Žešov 68. Výherkyně od nás obdrží zajímavou
cenu v podobě POUKÁZKY
od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč, která jej už od dnešního dne čeká přímo v redakci
Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do sportovních vod a graficky mírně
poupravili jednu z nejlepších
tuzemských bikrosařek, která
se zúčastnila i letních olympijských her v Pekingu...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již osmapadesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 18. KVĚTNA
2012, 12.00 hodin - volejte
582 333 433, pište SMS na 608
960 042, či e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od
nás obdrží zmíněné ceny,
zveřejníme opět v příštím
čísle, které vyjde znovu za
týden, a to v PONDĚLÍ 21.
KVĚTNA 2012.

ké vísky Hoštice, ale s jejími
svéráznými obyvateli také do
Itálie. Tam se totiž vypraví na
pozvání družebního italského
zemědělského družstva, jehož
zaměstnanci se na oplátku
chystají do Hoštic. Zatímco v
první části filmu se pobavíme
Režie: Zdeněk Troška
neochotou přizpůsobit se místHrají: Helena Růžičková, Sta- ním poměrům či nezdařeným
nislav Tříska, Veronika Kánská, únosem, naplánovaným zhrVenuše Humheyová, Jiří Lábus, zenou Milenou a Evíkem, ve
Jaroslava Kretschmerová, Mi- druhé se rozjíždí ztřeštěná snaroslav Zounar, Petra Pyšová, ha zvelebit zanedbanou vesnici
Luděk Kopřiva, Pavel Vondruš- a “přiblížit“ ji světu, čehož se
ka, Jiřina Jirásková, Jiří Růžič- má dosáhnout především vyka mladší, Valerie Kaplanová, budováním nudistické pláže.
Martin Dejdar, Oldřich Kaiser, Jak už to ovšem bývá, italská
Jaroslava Hanušová
delegace se objeví v nejméně
vhodnou chvíli. Kupodivu se
Ve třetím pokračování blázni- jim hospodářství družstva zalívých letních komedií se podí- bí natolik, že navrhnou uchovat
váte nejen do známé jihočes- ho jako skanzen.

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM
TRHÁKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM PODRUHÉ...

Jak jsme informovali v minulém vydání, zápolení čísel
dostalo novou motivaci. V
rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme
se totiž rozhodli opětovně
oživit nabídku pro všechny
soutěžící a mírně poupravili
atraktivní galerii výher. V
sudoku se tak nově soutěží
o zajímavou a atraktivní
cenu, kterou věnoval sám
legendární DR. OETKER!
A jelikož pravidla této hry
zcela jistě všichni znáte, můžete se tak znovu a bez zbytečného ostychu pustit do
bádání, čímž současně začít
usilovat o motivační prémii,
kterou je dárkový balíček od
společnosti DR. OETKER,
jenž obsahuje teflonovou
pánev, kuchařku a malé
překvapení v CELKOVÉ
HODNOTĚ 500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,

či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo 582
333 433 a to do PÁTKU 18.
KVĚTNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 7 - 5 - 5, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už PADESÁTOU výherkyní stala Kateřina CHUDOBOVÁ, Dolní 34, Prostějov,
jenž si tak přímo v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou výhru věnovanou naším
partnerem, kterým nově je
DR. OETKER! A jak z uvedeného vyplývá, jelikož se
o jubilejního výherce, může
se těšit nejen na ceny od Dr.
Oetkera, ale i na dárkový balíček a předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku na
rovných PADESÁT týdnů!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 21.
KVĚTNA 2012.
Takže jak, ještě jste se nezačali luštit?...

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Nabídka realit a nemovitostí
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Reality Kocourek
TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
Garsonka C. Boudy, PV 5800Kč/měs. vč. ink.
1+kk, Palackého, PV, 43,5m24000Kč/měs. + ink.
3+kk, nám. TGM, PV. 146m2, vl. vytápění
6300Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
Pronájem GARÁŽE ul. Svatoplukova,
PV
Cena: 800Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
vl.,cihl, 2. patro, 78m2, v ceně garáž ve dvor.
traktu
Cena: 1 500 000Kč
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m2.
1+kk C. Boudy, PV, cihl.,os.vl.,34m2, 1.
patro
Cena: 580 000Kč
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 450 000Kč, 2x 2+1
za 560 000 Kč, zahrádka, dvůr, komory k bytům.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 099 000 Kč
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena: 1 200 000 Kč
Pronájem objektu bývalé školy v
Držovicích, vhodné na kanceláře, služby,
lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

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.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 579.000,2+1, sídl. Svobody
Kč 899.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, ul. B. Šmerala
Kč 1.049.000,3+1, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+kk, Školní ul. Kč 5.000,-/měs. + inkaso (1.500)
1+1, Krokova ul.
Kč 5.600,-/měs. vč. inkasa
1+1, Tylova
Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Žeranovská ul. Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+1 - zařízený, Krasická ul. Kč 6.800,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 1.800,-/měs. + ink. (3.500)
2+kk, Školní ul.
Kč 5.000,-/měs. + ink. (2.000)
2+kk, Raisova ul. Kč 5.000,-/měsíc + ink. (2.000)
2+1, sídl. Svobody Kč 7.300,-/měsíc vč. inkasa
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

znalecká a realitní kancelář
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
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
· Znalecké posudky a tržní ocenění nemovitostí

TIP TÝDNE
Prodej RD PV ul. Šafaříkova

Nabízíme:
BYTY – PRODEJ
Byt 2+1, Prostějov, Šárka, po rekonstrukci, podlahová plocha 70 m2, cena 840. 000,- Kč SLEVA!!!
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 750.000 Kč
Byt 1+1 Olomouc, I.P.Pavlova cena 820.000 Kč
při rychlém jednání SLEVA!!!

Prodej RD o dvou bytových jednotkách
3+1 a 2+1 s prostornou zahradou,
cena: 2890000,-

BYTY – PRONÁJEM

Prodej RD Přemyslovice

Byt 2+1 Plumlov, ul. Lesnická, cena 5.500 Kč+ink.
Byt 2+1 se šatnou, ul. Kpt. O. Jaroše, Prostějov,
cena 7.900,- Kč vč. inkasa
Byt 2+1, Prostějov, Šárka, po rekonstrukci, pod2
lahová plocha 60 m , cena 7.500,- Kč vč. inkasa
Byt 1+1 Prostějov, ul. Svatoplukova cena 5.500 Kč+inkaso

RD – PRODEJ

Prodej RD 3+kk s možností rozšíření,
Cena: 390000,-kč

Prodej RD Držovice
RD 2+1 Drahany - přízemní rodinný dům s komorou
a garáží, bez koupelny, celková výměra 119 m2.
Více informací a cena v RK

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření, velká
zahrada, celkově po rekonstrukci, vlastní
parkovací stání
cena: 1.850.000,- Kč
RD 4+1 a 1+1 Otaslavice– přízemní samostatně stojící
RD. K RD náleží garáž, místnost se soc. zařízením a objekt bývalé pily. Vhodné k bydlení i podnikání, zajímavá a
klidná lokalita s malebným pozemkem. Celková výměra
pozemků je 11.050 m2.
Více informací a cena v RK

Prodej RD Dobromilice

Prodej RD s velkou zahradou
s ovocnými stromy, cena: 495000,VilaPlumlov–Hamry–samostatněstojící,zděná,ulesa,
celková výměra pozemku 1780m² cena 2.180.000 Kč
RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se zahrádkou a
garáží,celkováplochapozemku517m²cena1.549.000Kč

Prodej bývalého zámečku v centru obce
Smržice. Obytný dům s bývalým mlýnem a
velkou zahradou. Pozemek 2 774m2. Obecní
voda, studna, plyn, el. energie, kanalizace.
Cena: 2 500 000 Kč

TEL: 775 246 321,
776 294 498

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!

Prodej cihlového bytu 2+kk, v nové
zástavbě.
Cena 990.000,- Kč

Prodej novostavby byt. domu v obci
Nezamyslice, byty 2x 1+1 a 2x 2+1, dvůr,
zast. plochy 368m2.Kolaudace 2011.
Cena: 2 020 000 Kč

RD 4+1 v Klenovicích na Hané,
s předzahrádkou a dvorem. Garáž a dílna.
Koupelna s vanou, plyn. ÚT, obec. voda.
Zast. plocha 343 m2. Cena: 500 000 Kč

Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou.
Cena: 650 000Kč
--------------------------------------------------------

Držovice, okr. Prostějov
Prodej pozemku na výstavbu RD o výměře
1118 m2, rozměr 17,5 x 65,5 m. Cena za m2 je
729 Kč.
Cena: Kč 815.000,-

Prostějov, sídl. Svobody
Prodej bytu 2+1 po rekonstrukci v osobním
vlastnictví. 55 m2, 4. patro, lodžie.
Cena: Kč 899.000,
-

Kobeřice, okr. Prostějov
PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ VÝRAZNÁ SLEVA!
Prodej RD 5+kk po komplet. rek. s uzavřeným
dvorem a dvojgaráží. Krb s rozvodem, kuchyňská linka s vestav. spotřebiči, velká koupelna.
Zast. plocha 693 m2, zahrada 1506 m2, stodola
Cena: Kč 2.640.000,220 m2.

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem
a zahradou o celkové výměře 990m²Cena 1.600.000 Kč
RD 7+kk Plumlov, Žárovice – zděný přízemní
dům s podkrovím, dvojgaráží a okrasnou zahradou,
celková výměra pozemku 3073m² cena info u RK

Petra Sedlářová

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty ve tvaru L s terasou v krásném prostředí. 3+kk, koupelna + WC. Nová el.
220/380 V, vrt. studna, krb, el. přímotopy. Zast. pl.
50 m2, pozemek 374 m2. Cena: Kč 1.350.000,-

POZEMKY

RD 4+1 Protivanov – přízemní cihlový rodinný
dům se zahradou a garáží, celková plocha pozemku 1300m²
Cena 1.390.000 Kč
NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Prostějov, ul. Svatoplukova vhodné jako kanceláře,
sklad, 132 m²
cena 1.200 Kč/m²/rok + ink.
Hala s kancelářemi – okrajová část Prostějova, ul. Za
Kosteleckou, užitná plocha 328 m2
cena 20.000 Kč/měsíc + inkaso
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - pronájem
2
1.NP, 350 m , objekt sloužící ke skladování a garážování,
cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…
…400m²
cena 1.000 Kč/m²/rok

Prostějov – Čechovice
POSLEDNÍ 2 DOMY K PRODEJI!
Prodej nových RD 4+kk (100 m2), parkovací
stání před domem. Pozemek 170m2. Ihned
k bydlení!
Cena: Kč 2.790.000,-

Výrobní a skladovací areál Čelechovice na
Hané – pražírna kávy sestávající se z administrativní budovy s bytem 4+kk a z výrobních a
skladovacích prostor
Cena info u RK

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

BYTY – PRODEJ:
2+1 Krokova, DB, 54 m2, 2.patro, cihla
790.000,-Kč
2+1 Šárka, DB, 70 m2, 1.patro, prostorný byt cena dohodou!
2
1.000.000,-Kč
3+1 Okružní, DB, 72 m , 1.patro
1.150.000,-Kč
3+1 B.Šmerala, DB, 74 m2, zvýš. přízemí
3+1 Nezamyslice, OV, 86 m2, po kompl. rek., posezení, dílna,
vl. topení, VELMI PĚKNÝ!
900.000,-Kč
4+1, OV, SÍDLIŠTĚ U NOVÉ NEMOCNICE, PO
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI
INFO V RK!
4+1 nám.T.G.Masaryka, OV, 150 m2 + 50 m2 sklep – vhodný
k vybudování vinárny, SNÍŽENÍ CENY!
2.100.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:
RD Víceměřice, 3+1, 2430 m2, vjezd, dvůr zahrada 850.000,-Kč

Prostějov, Vrahovice (u koupaliště)
Prodej RD s byty 2+1 a 3+1, průjezd, garáž,
sklep, dvůr, velká zahrada. Plyn. ÚT.
Zast. plocha 269 m2, zahrada 1019 m2.
Cena: Kč 2.100.000,-

Exkluzivní vydavatel

RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
2.150.000,-Kč
RD Víceměřice, 3+1, 759 m2, možnost rozšíření 1.150.000,-Kč
2
RD Biskupice, 1+1, 238 m , možnost rozšíření, po částečné
rekonstrukci
600.000,-Kč
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada
1.250.000,-Kč

RD Vřesovice, 2+1, 5+1, k bydlení i podnikání 1.650.000,-Kč
RD Olšany u PV, dvougenerační 2+1, 4+1, vjezd, garáž, dvůr,
zahrada, vynikající lokalita
info o ceně v RK!
RD Dobromilice, 3+kk, 1942 m2, možnost rozšíření do podkroví,
po částečné rekonstrukci
650.000,-Kč

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici,
celková výměra1665 m² , studna Cena 600 Kč/m²
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2

POZEMKY - PRODEJ

Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na
pozemek. El.energie 220/380V, studna, plyn
a kanalizace před domem. Cena: dohodou
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s
podílem 100m2 na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2

604 487 707

Plumlovská 64, Prostějov
Email: realitynadeje@seznam.cz

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Pronájem 2 kanceláří na ul. Havlíčkova, PV.
Přízemí, 43m2, kuchyňka, WC, alarm, plast.
okna, žaluzie. Cena: 5000Kč/měs.+ inkaso
-------------------------------------------------------Prodej zahrady 540m2 - st. místo v
Držovicích.
Cena: 800Kč/m2
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních tří st. pozemků v
Bedihošti na výstavbu RD. Výměry
pozemků 1197m2 a 2x 972m2. V lokalitě
již probíhá výstavba RD. Klidná lokalita,
5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2

Prodej RD Brodek u Prostějova - SLEVA!

Prodej dvougeneračního RD, 2+1 a 3+1
s velkým pozemkem. Cena 1790000,-

Pronájem nebyt. prostor - dříve obchod na
ul. Knihařská v PV. Přízemí, vlast. vchod,
90m2, WC, vl. vytápění.
Cena: 5000 Kč/měs. + ink.

Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a
200m2 uzavřený dvůr.
Cena: 16 000Kč/měs. + inkaso

Prostějov, Vrahovice – novostavba rodinného
domu s dvojgaráží a zahrádkou, celková výměra
pozemku 700m²
cena info u RK
RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný
dům s garáží, dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků 636m²
cena 949.000 Kč

STUDENEC - Prodej zahrady o celkové výměře
648 m2 v obci Čelechovice na Hané – Studenec.
Možnost i pronájmu.
Cena: 60.000 Kč
Prostějov - celková výměra 2303 m2, u
rychlostní komunikace E462 naproti čerp.
stanice OMV,
cena 200 Kč/m2.
Prostějov - celková výměra 4742 m2, možnost
pro komerční výstavbu.
Cena 450 Kč/m2.
Zahrada Ptenský dvorek, Paseky – celková
výměra 3395m², prodej možný po částech, vhodný
pro stavbu rekreačního objektu cena 120 Kč/m²
Slatinice - orná půda, výměra 9882m²,
výhledově stavební pozemek cena 250 Kč/m²
Slatinice – orná půda, výměra 7972m²,
výhledově stavební pozemek cena 200 Kč/m²
Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz

RD Trávnická, 2x2+1+nebytové prostory, 1106 m2, k bydlení
i podnikání VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY! 1.850.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:
Pivín, 749 m2, inž. sítě na hranici pozemku
Pivín, 889 m2, inž. Sítě na hranici pozemku

350.000,-Kč
410.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:
1+1, E.Beneše, 34 m2, 1.patro
1+1, Joštovo nám., 43 m2, 3.patro
2+1, Žižkovo nám., 73 m2, 1. patro
2+1, Plumlovská, 54 m2, 1.patro
2+1, Okružní, 1.patro, cihla
3,5+1, Sídliště Svobody, ihned volný!

5.500,-Kč
3.900,-Kč
6.500,-Kč
6.400,-Kč
6.500,-Kč
5.500,-Kč

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY,
POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

777 251 878

Rodinné domy:
VRCHOSLAVICE - RD 3+kk,
podsklepený, jednopodlažní s garáží
a s možností rozšíření obytné plochy do podkroví. Dům po částečné
rekonstrukci z roku 2008.
CENA: v RK
Prostějov - řadový
RD 2x 3+1se zahradou, byty 80 a
86 m2, podkroví je
možné využít pro
půdní vestavbu. Klidná lokalita u parku, školka,
škola.
CENA v RK.
PV - zděný nadstandardní byt 4+1,
113 m2 v 1. a 2. NP,
v lokalitě historického centra Prostějova.
CENA v RK.
URČICE - RD 3+1
s garáží a zahradou,
výměra pozemku
818 m2.
Cena v RK
KRASICE BYT
3+KK, 85 m2 s
balkonem 3,9 m2
ve 2.NP zděného
domu. Byt je orientovaný na jihozápad. Předmětem prodeje je kuchyňská linka včetně vestavných spotřebičů, v
ložnici vestavěné skříně. K bytu je možnost dokoupení garáž. stání v 1.PP domu.
Cena v RK
BRODEK u PV prodej novostaveb
nízkoenerg. RD o
disp. 5 + kk s garážovým stáním,
hosp. stavením a s užitnou pl. 125 m2, na pozemku 333
2
m.
CENA2.756.000,-Kč
ČELECHOVICE
- KAPLE - 3+1s
menším pozemkem. Výměra pozemku 251 m2.
CENA: 790.000,-Kč

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
REKREAČNÍ
A R E Á L
ČUBERNICE pozemky celkem
11274m2, 32 ubytovacích míst, restaurace se zázemím, společenský sál.
CENA: 4.800.000Kč.
PROSTĚJOV - RD
4+kk, přízemní, samostatně stojící, zast.
plocha 185m2, okr.
2
zahrada 436m , garáž, kolaudováno v září
2011.
CENA: 4.400.000Kč.
MOZARTOVA UL. BYT 1+1, 32m2, panel, OV, 1.patro, byt
před rek., lodžie, sklep,
dům po rekonstrukci. CENA: 580.000Kč.
RESSLOVA UL. BYT 3+1, 72m2, cihla, OV, 2.patro, byt po
částečné rek., nová
kuch. linka se spotř. Whirlpool.
CENA: 1.200.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA - rekreační chata 1+kk, dřevěná, zastavěná plocha
25m2,zahrada235m2.Blízkokvodě-IDEÁLNÍ
PRO RYBÁŘE !!
CENA: 670.000Kč.

Pozemky:
PLUMLOV - prodej exkluzivního
stav. pozemku k
výstavbě RD s pěkným výhledem na
Plumlovskou přehradu a Prostějov. Veškšré IS, výměra 1351 m2.
CENAv RK.

PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA - rekreační chata 3+kk s
garáží, zděná, užitná
plocha 70m2, terasa 15m2, pozemek 680m2,
vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

www.reality-domino.cz

Nabídka realit a nemovitostí

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

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

Supernovinky :

1) 1+1 OV, Joštovo nám.
450 tis.Kč
2) 1+1 DR, Plumlov
380 tis.Kč
3) 1+1 OV, Družstevní
650 tis.Kč
4) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
5) 2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
750 tis.Kč
6) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
2
7) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m
730 tis.Kč
2
8) 2+1 OV, Finská, 44 m
730 tis.Kč
2
9) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m
880 tis.Kč
10) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
11) 3+1 OV, Italská, po část.rek.
1.150 tis.Kč
2
12) 3+1 OV, Okružní, 82 m , 2 lodžie
1.350 tis.Kč
13) RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
480 tis.Kč
2
14) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr. 1.590 tis.Kč
2
15) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
16) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
2
17) RD 3+1 Mostkovice, ZP- 78 m , velmi pěkný 2.460 tis.Kč
1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
1+1 Libušinka
5 tis.+ ink.
1+kk Dvořákova
5,5 tis.vč.ink.
1+1 Dvořákova
4,5 tis.+ ink.
2+1 v RD Drozdovice
7,5 tis.vč.ink.
2+1 Poděbradovo nám.
5,6 tis.+ ink.
2+1 Fugnerova
7 tis.+ ink., terasa
2+kk Krasická
7,8 tis.Kč, část.zaříz.
2+kk Daliborka, podkr.byt, 56m2
5,3 tis.+ ink.
2
2+kk Daliborka, podkr.byt, 80m
6,5 tis.+ ink.
2
2+1 Daliborka, příz., 80m
6 tis.+ ink.
2
2,5+1 Olomoucká, 80m
7,5 tis.+ 600,- el.a plyn
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
3+1 E.Beneše
10 tis.vč.ink.
2
3+kk Olomoucká, příz.85m
6,5 tis.+ ink.
3+kk Olomoucká,1.P., 92m2
6,5 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :
3+1 okál, Pěnčín
3+1 okál, Přemyslovice
1+1 v Plumlově
1+1 OV, Kostelec n/H
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 DR Holandská, 44 m2, 730 m2
2+1 OV Finská, 44 m2, 740 m2
2+kk DR, Tylova, podkr.
3+1 OV E.Beneše
2+1 OV Bulharská, krásný zrek.
3+1 OV, E.Beneše
3+1 OV Italská, po část.rek.
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

350 tis.Kč
350 tis.Kč
380 tis.Kč
520 tis.Kč
750 tis.Kč
780 tis.Kč
999 tis.Kč
999 tis.Kč
1.300 tis.Kč
1.025 tis.Kč
1.150 tis.Kč
1.150 tis. Kč
1.190 tis.Kč
1.150 tis.Kč
1.350 tis.Kč
790 tis.Kč

RD :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
RD 2+1 Unčice, i jako chalupa
230 tis.Kč
RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Husovo nám., před rekonstr.
865 tis.Kč
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr. 940 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 tis.Kč
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 mil.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
2
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.590 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
2
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m
1.689 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
1.890 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.
2.080 tis.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.460 tis.Kč
RD 5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2
4.790 tis.Kč
Komerční prostory :

- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična,
spinning, vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení, lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
Garáže:

- Nejlevnější pronájem garáže v Prostějově, Plumlovská
ul. - 500,- Kč/měs. !!!
- Pronájem v lokalitách Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u nové nemocnice, Myslbekova, u Krasického rybníku, Bedihošť.
Chaty a chalupy :

2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.

REALITY

REALITY

REALITY

FINANCE

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

Koupím byt 3 + 1 v osobním vl.
Platím hotově 777 602 873.

Volejte: 739 322 895

Pronájem garážového stání, podzemní garáže, lokalita sídl. Západ, cena
od 900 Kč/měsíc. Tel.: 604 430 934

Pronajmu byt 2+1 se šatnou na
V. Špály. 7 500 včetně ink. Tel.:
777 163 747

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,
tel.: 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD 4+2 Žeranovská 2.500.000 Kč
* RD 2+1 Vrahovice 1.000.000 Kč
* RD 2+1 Doloplazy
390.000 Kč
* RD 3+1 Domamyslice
2.800.000 Kč
* Byt 3+1 Západní
1.150.000 Kč
* Byt 1+1 cihla, centrum 780.000 Kč
* Byt 1+1 Dobrovského 550.000 Kč
* Byt 3+1+garáž Niva 430.000 Kč
* Byt 1+1 Určická
320.000 Kč
* Chata Seč
490.000 Kč
* Chata Domamyslice 300.000 Kč
Ing. Marie Vymazalová,
774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 5+kk novostavba cena v RK
* RD 5+2 Kaple, rek. 1.990.000 Kč
* RD 3+kk Tovačov
995.000 Kč
* RD 3+1 Přemyslovice 650.000 Kč
* Zděná chata Seloutky 590.000 Kč
* Byt 2+1 Dolní
1.150.000 Kč
pronájem:
* Byt 1+1 Libušinka 6.500 vč.ink.
* Byt 2+1 Pod Kosířem 8.000+ink.
* Byt 3+1 Olomoucká
7.000+ink
* Byt 1+1 Libušinka 3.500 vč.ink.
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek
pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.

Prodám RD, 70 m2 se zahradou
v Dobromilicích. Bez velkých investic. Cena 390 000 Kč. Tel.:
732 316 220. RK nevolat.

Prodám stavební pozemek v ul.
Kubelíkova, PV-Vrahovice (za
Minervou) výměra 720 m2. Tel.:
732 909 368

Pronajmu skladovací prostor nebo
garážování, 75 m2, nám. Spojenců
6a, PV. Tel.: 737 924 952

Pronajmu 2+1. 723 565 897

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Šárka cihla
k jednání 530.000Kč
1+1 E.Beneše 39m2+lodžie
570.000Kč
1+1 Okružní po rekon., i zařízený 580.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
590.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 J. Zrzavého 58m2+lodžie
700.000Kč
2+1 Českobratrská OV 60m2 cihla 879.000Kč
2+1 Libušinka 63m2
839.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+1 Fanderlíkova 70m OV cihla1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.039.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
3+1 Sidl. Svornosti 86m2 OV cihla po rek.,
možno i garáž
1.429.000Kč
3+1 Krasická 99m2, zánovní 1.949.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Husovo nám. 43m2
489.000Kč
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
799.000Kč
2+1 Vápenice 50m2cihla
749.000Kč
3+1 Výšovice cihla, garáž
799.000Kč
Volejte: 732 285 189
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč
2+1 Sidl. Svobody 55m2 OV
720.000Kč

DOMY

Pronájmy :

519 tis.Kč
689 tis.Kč

Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
Domamyslice - 6000 m2,
1280 Kč/m2
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Vrahovice - 657 m2, zasíťovaný,
1 mil.Kč
- 2000 m2,
600 Kč/m2
2
- 1.142 m ,
1.435 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.250 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
Bedihošť - 940 m2
650 tis. Kč
Hrubčice - 2 pozemky
za 880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov, Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,
INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr k jednání 589.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
RD Pv- Žešov k rek.
735.000Kč
RD 2+1 Čechy pod Kosířem po rek, garáž
799.000Kč
Pozemek Žešov 563m2 pro výstavbu RD
445.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
100.000Kč
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
350.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 495.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 3+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2+1 Vápenice
749.000Kč
RD 2,5+1 Smržice 60m2 po rek. 999.000Kč
RD 4+1 Určice
1.625.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 4+kk Smržice v rekonstrukci 399.000Kč
RD 2+1 Kralice na Hané
550.000Kč
RD 1+1 Smržice zahrada
700.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.349.000Kč
RD Šlikova s byty 2x 3+1 dvůr k jednání
RD 5+1 Čechy p. Kosířem
1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1 699.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.799.000Kč
RD 4+1 J. Švermy dvojgaráž 2.500.000Kč+provize
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice velmi pěkný 3.999.000Kč
Pozemek Kostelec na Hané 2.400 m2 500Kč/m2
Volejte:731 541 589
RD 1,5+1 Vitčice dobrý stav
RD 3+1 Doloplazy

230.000Kč
550.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Žešov
1.734.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.860.000Kč
RD 3+kk Žešov
1.951.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.270.000Kč
RD 4+kk PV-Žešov
2.277.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.280.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.690.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+1 Knihařská po rekonstrukci 4.800Kč +ink
1+1 Šárka 35m2
5.000Kč vč.ink
1+1 E.Beneše 39m2+ lodžie 5.700Kč vč.ink
2+kk Krasická zánovní 56m2 6.300Kč+1.500ink
2+1 Krapkova cihla
7.000Kč vč. ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 6.400Kč + ink
3+1 Tylova 75m2 část. zař.
7.000Kč+ el.
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink.
1+1 Joštovo nám. 45m5
3.900Kč+650ink
2+1 Hliniky 54m2
6.000Kč+ink
2+kk Daliborka 56m2
5.300Kč+ink.
2+1 Daliborka
6.000Kč +ink
3+kk Olomoucká 80m2 nový
6.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+ink.
3+1 u Němčic, 70m2 garáž
7.000Kč vč. ink.
3+1 Hliniky
6.500Kč +ink
RD Určická
9.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
2+1 Rumunská cihla 55 m2
5.500Kč+ink
1+1 Studentská 45m2 cihla
6.000Kč vč.ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Garáž za Mechanikou 20m2
139.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Plumlovská
800Kč
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Mansarda 100m2 10.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 25.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
9
9
9
9
9
9

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
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189
9 PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

Hledám byt 2-3 + 1, DB, OV v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
737 613 617

ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní plochu. RYCHLÁ PLATBA.
Tel .: 608 601 719
Pronajmu byt 3+1 na Zrzavého od
2012. Tel.: 728 346 901
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
775161982
Pronajmu garáž, ul. Myslbekova
vedle ul. Italská. 734 572 028
Pronájem v Čelechovicích na Hané
výrobních prostor 18x6m, vlastní
měření el., plyn, voda, skladovací
prostor 120 m2, vlastní příjezdová komunikace, měření el., plyn.
Tel.: 774 871 620/1

Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !
B Y T Y prodej
1+1Žeranovská,35m2
1+1Dobrovského,34m2
2+1,OV,Dolní ,58m2
2+1,DB,Šárka,65m2
2+1,DB,Okružní,58m2
3+1,DB,Dolní,68m2
3+1,DB,Mozartova

599.000,-Kč
550.000,-Kč
1.100.000,-Kč
699.000,-Kč
699.000,-Kč
1.350.000,-Kč
1.050.000,-Kč

Poptáváme pro klienty
Byty, domy, chaty, pozemky…Prostějov
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci
- Děkujeme za nabídky, za případný
tip……. ODMĚNA ! ! !
Aktuální POPTÁVKA:
- Rodinný dům v Prostějově nebo
okolí do 15 km i k rekonstrukci
- Byty 2-3 +1, OV i DR, stav ani cena
nerozhoduje ! ! !
Vyplacení případných dluhů či EXEKUCÍ!!!

VOLEJTE ! I SMS !

Tel: 605 011 310
NOVINKA!!!
3+kk,OV,Palacká,PV,1.p. po kompletní rekonstrukci,
nízké měsíč.nákl.3.000,-Kč
1.550.000,.Kč
3+1,dr.Finská, PV, po rekonstrukci,
lodžie,1.p.,velmi nízké měsíč.nákl.2.500,-Kč!!!
Velmi pěkný!
1.100.000,-Kč
4+1,Belgická, PV,dr.5.p.,velmi pěkný- po komplet.
rekonstrukci možno i s garáží
1.340.000,-Kč
DOMY prodej
RD 3+kk,Křenůvky, zahrada
450.000,-Kč
RD 5+1,Otaslavice,po rekonstrukci garáž,dvůr
1.300.000,-Kč
RD 3+1,Smržice,dvůr, zahrada,
stolářská dílna
DOHODA O CENĚ ! ! !
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd,
po rekonstrukci
1.550.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda
část.rekonstrukce
950.000,-Kč
RD Kraličky, 5+1, po částečné rek.
vjezd, zahrada, 8km od PV
1.499.000,-Kč
RD 3+1,Držovice, zahrada 1690m2,
klidná část, k rekonstrukci
DOHODA!!!
RD 4+1, Čechy pod Kosířem,zahrada,
po část.rekonstrukci, pěkný
1.250.000,-Kč
RD Dobromilice,5+1,kolaudace 1988,
zahrada,velmi pěkný
1.499.000,-Kč
NOVINKA!!!
RD 2+1,4+1,PV-VRAHOVICE
po kompletní rekonstrukci,velmi pěkný
2.500.000,-Kč
- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
3.600,-Kč
1+1,PV,cihla,centrum,32m2
5.000,-Kč
1+1, PV,centrum,56 m2
2+kk,PV,po rekonstrukci
5.500,-Kč
6.500,-Kč
2+1,56m2, PV, od 1.6.,vč.ink.
5.500,-Kč
2+1,70m2,cihla,centrum
3+1, Mozartova ul.,dlouhodobě
7.900,-Kč
3+1, sídl.Svobody,zařízený
5.500,-Kč
3+1,Západní,Krasice
5.500,-Kč
- Pronájem nebytových prostor
Plumlovská ulice, Vápenice,
Svatoplukova ulice
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz
….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH,
STĚHOVÁNÍ, VYKLIZENÍ
REKONSTRUKCE, PRÁVNÍ SLUŽBY,
PRÁVNÍ SERVIS PŘI VYŘÍZENÍ POZŮSTALOSTI,
ZNALECKÉ POSUDKY
I PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ!!!

605 011 310

Pronajmu cihl. byt 1+1, ul. Šlikova,
PV, po rek., 50 m2, vl. kotel a měřidla + internet, 5.000 Kč + 1.500
Kč ink. 604 820 358
Prodám byt 2+1, 64 m2, 3. patro,
lodžie. Cena 699 000 Kč. Dům je
po revitalizaci. RK nevolat. Tel.:
775 950 404
Prodám udržovaný rodinný domek
4+1 v PV-Vrahovice. Cena k jednání 1 900 000 Kč. Tel.: 732 909 368.
RK nevolat
Prodám RD 4+1, PV-Krasice.
Dvůr, zahrada, parkování před domem. K rekonstrukci. RK nevolat.
Tel.: 739 920 190

Prodám velký cihl. slunný byt
1+1. Lokalita blízko centra PV,
nová okna. Tel.: 582 344 267

Pronájem bytu 1+1 blízko centra.
Cena 6 000 Kč vč. ink. Volný ihned. RK nevolat. Tel.: 604 222 661
Pronajmu byt 2+1 se zahradou,
6 km od PV. 5 500 + inkaso. Tel.:
775 758 828
Vyměním byt 2+kk, panel., v Brně,
za 2+1 až 3+1 v PV-cihla. Tel.:
736 291 085

Hledám RD nebo pozemek v PV a
okolí, stav ani cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji. T.: 605 011 310,
775 063 310 i SMS.

Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk,
PV, Krasická ul. 602 775 607

Prodám RD 4+1, Mostkovice,
dvůr, dílny, garáž, velká zahrada,
celkem 1 300 m2. RK nevolat.
Tel.: 775 322 317

Prodám DB 1+1, E. Beneše 2 NP,
43 m2, po kompletní rekonstrukci.
Tel.: 723 339 066

Pronajmu pěkný prostorný byt
1+1/2+kk. Tel.: 732 864 744

Pronájem garáže v ul. Brněnská. Tel.:
723 364 576

Pronajmu prostorný byt 2+1 nedaleko Hlavního nádraží v Pv. Tel.:
602 761 859

Prodám RD 4+1 Hvozd, možnost
rozšíření, garáž, zahrádka, kachlová kamna po rek., nové el. rozvody,
220 - 380 plyn před domem. Cena
550 000 Kč, rychlé jednání sleva.
Tel.: 774 035 931
Pronajmu garáž u Cíle. Cena 800
Kč/měsíc. Tel.: 606 712 341
Pronajmeme nebytové prostory
v centru PV blízko nám. T. G. M.,
115 m2, víceúčelové využití. Tel.:
777 691 077
Pronajmu byt 1+1, 34 m2, panel,
po kompletní rekonstrukci, nájem
4 300 Kč + ink. Kauce 7 000 Kč.
Tel.: 603 707 033
Pronajmu cihlový byt 1+1, 1.
patro, u lesoparku Hloučela. Tel.
776 810 375
Prodám samostatně stojící rodinný
dům 4+1 u rybníka v obci Niva – okr.
Prostějov. K domu patří garáž, zahrada 520 m2, hospodářská budova využitá jako sklad. Vytápění plynem, kotel na tuhá paliva. Cena 599 000 Kč,
při rychlém jednání sleva, volné ihned. Volejte 731 988 388, nebo pište
na: lukas.jakab@seznam.cz

Pronájem bytu 2+1, po část. rek.,
ul. Dvořákova, volný od 1. 6. 2012.
Tel.: 604 821 312
Pronajímám rekreační chalupu na Suchým u Boskovic. Tel.:
736 658 309
Prodám budovu pro podnikání
s nákl. rampou, soc. zázemím,
po celk. rekonstrukci v PV (bývalá Jednota). Ihned k použití.
Vhodné pro sklad, výrobu apod.
850 m2. Po dohodě možno část
ceny na splátky. Cena 4 000 000
Kč (možno i pronájem). Tel.:
608 887 539. RK nevolat.
Pronájem panel. bytu 2+1 se
šatnou, ul. Kpt. Jaroše, cca 60
m2 (lodžie+sklep), velmi pěkný
udržovaný, částečně zařízený,
volný ihned. Nájem: 7 900 Kč/
měs. (včetně inkasa) + kauce. Tel:
603 598 193
Pronajmu byt 2+1 (64 m2), cihla.
Nám. Spojenců, PV, zvýš. příz.
Cena 5 000 Kč + inkaso.
Tel.: 731 881 045
Prodám DB 2+1, 56 m2, po kompletní nadstandard. Rekonstrukci.
Cena 780 000 Kč. RK ne! Tel.:
777 858 319

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU
NABÍZÍME NEJATRAKTIVNĚJŠÍ
NABÍDKU pro ŘÁDKOVOU INZERCI

NOVĚ I

NA WEBU!

! AKCE 3+1 ZDARMA !
NADÁLE PLATÍ VELEÚSPĚŠNÁ

NEZÁLEŽÍ NA VELIKOSTI
Í
C
Ě
D
NEZÁLEŽÍ NA DÉLCE
ZAVÁ Y
CEN ANI ČASOVÉM ROZPĚTÍ

VAŠE INZERCE
V KVĚTNU

NA WEBU

ZA 50 KČ

od 1. 6. bude platný nový ceník řádkové inzerce na serveru www.vecernikpv.cz

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 744 459
RUČENÍ NEMOVITOSTÍ
(dům, byt i družstevní), bez
prokazování příjmu, VYPLÁCÍME I EXEKUCE.
VYŘÍZENÍ I DO 48 HODIN.
Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 608 744 459
NEVYŠLA VÁM VÝPLATA? PŮJČÍME VÁM 500 AŽ
4 000 Kč. POTŘEBUJETE:
OP A MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED HOTOVĚ. Tel.:
773 493 394, pracuji pro více
věřitelů.
Vyplatím dluhy na nemovitosti. Tel.: 773 579 975
Refinancování HYPOTÉK,
nebankovní úvěry bez doložení příjmů oproti zástavě. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal.rb@seznam.cz.
Rychlá půjčka. Tel.: 776 087 428
Prac. pro 1 spol.
Rychlá půjčka 10 – 50 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Více
možností. Tel.: 777 947 136
OSVČ POZOR!!! Konečně je
tu dostupná půjčka i pro Vás.
K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL 6 měsíců a účet.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 744 459
Dlužíte? Máte problémy
se splácením? Nebojte se
a vyhlaste na sebe osobní
bankrot!!! Konzultace zdarma.
777 947 136
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
KONEC EXEKUCÍM A
DLUHŮM! Nabízíme klientům výkup zadlužené nemovitosti. Vyplatíme dluhy, exekuce
a dražby na vaše nemovitosti.
Neváhejte a volejte na tel.:
731 554 444, 775 598 895
Půjčka z vlastního kapitálu až
do 2 milionů + odlužení. Vyplacení již do 24 hod! Volejte,
nebo zašlete sms ve tvaru: jm-př-rč-příjem-okres a výši úvěru na 608 745 312.
Rychlá půjčka do 40 000 Kč až
do domu. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 881 746
Pozor novinka! Úvěry bez poplatku a prokázání přijmu a bez rg.
- zajištění nemovitosti, na které již
může být zástavní právo
- lze zaručit i družstevním bytem
- vyplácíme exekuce i konsolidujeme úvěry
Tel.: 775 234 320
Najde se někdo, kdo má hotovost na ruku1 200 000 Kč,
1 500 000 Kč nebo 2 000 000
Kč. Vrátím 2 krát tolik na 15
až 20 let. Splátka 20 000 Kč
měsíčně možnost i někdy
více. Ručení bytem 3+1 a
vším! Čestnost a poctivost,
sejít a domluvit, slušné a
seriozní jednání. Prostějov.
Tel.: 604 575 695
Půjčka 5 - 50 000 Kč. Pro zaměstnané, důchodce, osvč a
md. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 607 401 926

Soutěž
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HLASUJTE O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO

Prostějovského Večerníku

SOUTĚŽ JDE DO FINÁLE!
UŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN VÁM PŘINESEME KONEČNÉ VÝSLEDKY!
Po čtrnácti dnech od jejího startu, můžeme potvrdit, že se soutěž
O nejoriginálnější tablo mezi našimi čtenáři setkala s nebývalým zájmem.
Velký souboj se odehrává především na našich webových stránkách. V průběhu uplynulého týdne
se však objevily námitky proti hlasování na internetu. Tyto problémy jsme se snažili řešit v průběhu
pátku a soboty, nakonec jsme se rozhodli vrátit k původnímu modelu. Po průzkumu hlasů byly odstraněny ty, které byly přiděleny nefér hlasováním.
V této souvislosti je třeba napsat, že naším cílem bylo vytvořit takové podmínky, aby byly pro všechny stejné. Redakce výsledky hlasování v žádném případě nijak neovlivňuje. Jak se jednotliví účastníci k hlasování postaví, je pouze jejich věcí.
V tuto chvíli nám nezbývá než věřit, že jejich přístup bude korektní.
Pokud ne, hrozí jim vyloučení ze soutěže!

801hlasů

01. Třída 4. E ze SOSp a SOUs na billbo
ardu v Plumlovské ulici prezentuje výsledky

svého pokusu.

173hlasů

504
hlasů
04. Oktava A z GJW ve výloze PENu na nám. TGM právě dohrála svoji
partii populární hry Tetris.

05. Sportovní třída 4.B z GJW ve výloze HZH
sportu na nám. TGM navlékla sportovní dresy.

06. Třída 4. A z GJW ve výloze obuvi Baťa
na nám. TGM prezentuje své hvězdné války.

07. Studenti CMG v prodejně H&D na nám. TGM ukazují,
jak vypadá pohoda na lavičce v parku.

e najít
V dnešním čísle můžet
průběžné výsledky,
enali
tak jak jsme je zaznam
ě po půlnoci.
v neděli 13. května těsn

252
hlasů

43hlasů

která své
de třída 6.N z reálky,
Po druhém týdnu ve
známých
jako hvězdy několika
studenty představila
amerických filmů.

105hlasů
09. Studenti SŠ automobilní si v prodejně uzenin
Makovec za podklad tabla vzali kapotu auta.

863
hlasů

352
hlasů

182hlasů

12. Třída 2.PA ze Švehlovy SŠ
v
na náměstí E.Husserla ukazuje, že hodinářství
život je boj.

303
hlasů

516hlasů

, která
4.E ze SOSp a SOUs
Na druhé místo klesla
sledky
vý
je
vu
ovské ulici vysta
na billboardu v Pluml
pokusu.
svého nepovedeného
a SOUs.
těsně drží 4.A ze SOSp
Na třetí místo se stále
šance!
nejsou ani zdaleka bez
Stále platí, že i ostatní

03. Třída 4.A z Obchodní akademie v Atriu
.
na Hlaváčkově náměstí ukazuje, jak šel čas..

612hlasů

soboty 19. května
Hlasovat můžete až do
těmito způsoby:
do pravé půlnoci a to
z
ty na www.vecernikpv.c
1. prostředictvím anke
z
v.c
ikp
souteze@vecern
2. emailem na adrese:
582 333 433
ím
3. na telefonn čísle

02. Třída 6.N z reálky v parfumerii na nám.
TGM ukazuje, že by je do akce povolal
nejeden režisér.

11. Barevné kreace SŠ Designu a
Studenti třídy 4. V z „Reálky“
módy v obchodě Fantazim collecti- 10.
ve výloze Daňkovy drogerie
se
on na náměstí E.Husserla.
proměnili v barevné lentilky.

,
e vy rozhodnete o tom
Vše je jen na vás! Pouz
ži.
utě
so
ší
které tablo zvítězí v na

08. Tři dívky ze třídy 4. A ze SOSp se v prodejně
Bábek na nám. TGM musí cítit jako královny.

Partnery soutěže jsou:

CO MŮŽETE ZÍSKAT?

...ještě

+

VÍTĚZNÉ TŘÍDY OD NÁS OBDRŽÍ TYTO CENY:

1. místo: výlet pro 30 osob na HRAD ŠTERNBERK VČETNĚ DOPRAVY tam i zpět
a poukázky na HAMBURGERY od OBČERSTVENÍ BRUTUS v Plumlovské ulici
plus BEDNU ŠAMPAŇSKÉHO!
2. místo: volná dvouhodinovka na bowling v BOWLING PALACE na ulici Újezd
a láhve vína z vinotéky "U Matěje" v Žeranovské ulici
3. místo: 30 volných vstupenek na libovolně zvolený koncert v rámci "Plumlovského léta"
(více na www.vecernikpv.cz nebo www.hittrade.cz) plus dvě basy lahvových piv
Všechny třídy od nás obdrží také jedno CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro danou školu!

NA CENY SE MOHOU TĚŠIT TAKÉ HLASUJÍCÍ.

Každý ze tří vylosovaných obdrží po dvou vstupenkách na libovolné představení
do olomouckého multikina CINESTAR a celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Vinotéka
U Matěje
hittrade.cz

HLASUJTE na www.vecernikpv.cz, kde najdete Všechny fotografie v plné velikosti

Řádková a sloupcová inzerce
SLUŽBY
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
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel. : 774 368 343
Nová vana do staré. Tel.:
608 729 479

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem
UNC, výkopové a terénní práce.
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku, byt.
doplňků, dř. obložení, plotů, pergol a plov. podlah. Všechny stol.
práce včetně oprav.
Domamyslická 104, PV,
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Demolice, zemní práce. Levně! Volejte 723 522 369
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Pokládka
plovoucích podlah, malířské
práce, zateplování budov, výkopové práce, bourací práce,
rekonstrukce koupelen, kuchyní, auto doprava. Jsme plátci
DPH. Tel.: 736 625 151
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, kvalitně za rozumné
ceny. Tel.: 723 522 369

SLUŽBY

KOOPERATIVA hledá obchodního zástupce pro novou
pobočku NETUŠILOVA 1.
Informace na tel. 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz
Do zavedeného Wellness studia v PV přijmeme 3 až 5 komunikativních aktivních lidí se
zájmem o zdravý životní styl.
Zaškolíme. Tel.: 603 395 755

Provádíme zednické práce,
stavbu rod .domů, zateplení
budov, strojní omítání, elektro + instal. práce.
Tel.: 776 036 750,
www.zednictvizbynekliska.cz
ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? Přijedu, opravím, poradím, provádím i záchranu dat. 722 668 334
Potřebujete elektrikáře? Stačí
zavolat. Tel.: 734 658 016

PRÁCI NABÍZÍ

Čištění hrobů z terasa Pobočka v PV hledá referenty/přebroušením přímo na místě. ky pro práci v kanceláři. Plat
Tel.: 721 817 009
25 000 Kč. Zapracování, další
výhody. Tel.: 603 218 330
Zednictví Vančura nabízí
svoje služby. Např. novostav- Centrum regenerace v Prosby, zateplování, rekonstruk- tějově. Ihned zapracujeme do
ce RD, bytů, fasád, komínů, různých pozic. Možnost i VČ.
mokrého zdiva chemickou Tel.: 602 810 644
cestou, rekonstrukce koupelen
a bytových jader a další zed- Vydavatelství Haná Press
nické práce i mimo okr. PV. přijme redaktora pro regionální zpavodajství. ŽivotoTel.: 774 627 358
pisy posílejte
na e-mail: kozak@pv.cz
www.kdy-kde-co.cz
Akce v Prostějově a okolí
Přijmeme kadeřnici, kosVšude dobře, tak proč sedět
metičku, manikérku. Tel:
doma…?!
605 483 602
Sečení trávy. Tel.: 608 462 346
Přijmeme lakýrníky. Nástup
Galanterie, metráž, oděvy. možný ihned Tel.: 733 340 484
Plumlovská 56, Prostějov.
Totální výprodej zboží, vše Firma KP-KOPRO/Prostějov hlese slevou 50 % do konce dá vhodné kandidáty/kandidátky
května. Otevřeno: po, st, pá: na pozici: Obsluha konvenčních
9 – 14, út, čt: 14 – 18. Tel.: strojů. Požadujeme: SOU/SŠ obráběč kovů, znalost seřízení a ob608 363 110
sluhy konvenčních strojů, znalost
čtení výkresové dokumentace.
Orientace v normách a technických podkladech pro provádění
operací. Náplň: Soustružení, broušení, vrtání, frézování. Seřízení
obráběcího stroje, kontrola nástroje a nastavení pomocí příslušných
obsluhovacích prvků. Evidence
technických dat o průběhu a výsledcích práce. Ruční obrábění a
zpracování kovových materiálů.
Měření a kontrola délkových rozměrů. Nabízíme: Zázemí stabilní
výrobní organizace, platové ohodnocení dle zkušeností, jednosměnný provoz, závodní stravování ajn.
Svůj strukturovaný životopis zasílejte prosím na emailovou adresu:
info@kp-kopro.cz
Bc. Pavlišová, 582 336 430

Provádíme rekonstrukce bytových jader, doba realizace 14
dní a po dobu provádění prací
možnost ubytování v penzionu U Paroháče v PV zdarma.
Tel.: 736 625 151

AUTO - MOTO

PRÁCI NABÍZÍ

STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
VOLEJTE 723 522 369.

Přijmu kadeřnici a masérku na
ŽL. Tel.: 607 634 098
„Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, odbor
Odloučené pracoviště Prostějov
vyhlašuje 2. kolo výběrového
řízení na prodej pozemku parc.
č. 246/1 v k.ú. Bílovice za min.
kupní cenu ve výši 528 000,00
Kč. Další informace poskytne
p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302
593, e-mail: katerina.zettelova@
uzsvm.cz, www.uzsvm.cz.“

Provádíme bytová jádra od
A až do Z. Cena celkem
95 000 Kč. Veškeré stavební
práce, obklady, dlažby. Tel..
774 349 851
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád, práce s plošinou.
Tel.: 723 522 369
Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce. Tel.:
608 747 788
Prodej a distribuce jídel do
firem i domácností, včetně
žlučníkových a diabetických
diet. Tel.: 603 479 833
Provádíme čistění fasád, dlažeb, střech od mechu, řas,
prachu, graffitu a následnou
impregnací proti nim, nátěry
fasád dle požadavku zákazníka. Info 603 545 121
www.graffitipv.ic.cz
Dámská kadeřnice až k vám
domů. Tel.: 774 212 447
M. Revay – dokonalé strojové
čištění keram. dlažby, koberců a sedacích souprav. Tel.:
604 439 302, 582 382 325
www. revay.cz
Stříhání a úprava psů, Prostějov. Tel.: 606 166 853

ZVÍŘATA

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
sad v Mostkovicích prodej
KVALITNÍCH JABLEK.
Prodejní doba
Po až pá: 7.00 – 15.00 hod.
Informace na tel.: 602 510 465.

VZPOMÍNÁME

Přijmeme skladníka na zkráce- Prodám řadovou betonovou
ný prac. úvazek. Řidičský prů- garáž vč. pozemku, ul. Josekaz skup. B. Tel: 605 483 602 fa Lady - u nové nemocnice.
Cena 265 000 Kč. RK nevolat!
Firma HANAKOV spol. s r.o. Tel.: 734 74 15 94
přijme do HPP seřizovače
CNC strojů se znalostí programování. Požadujeme zkušenosti a praxi v dané profesi,
bezúhonnost. Nabízíme záze- Koupím pohlednice, mince, vymí stabilní společnosti, dobré znamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
platové podmínky, závodní fotoaparáty, rádia, lustry, lampy,
stravování, uchazečům s byd- porcelán, sklo, stříbro, šperky, staré
lištěm mimo okres PV nabízí- hračky a další. Tel.: 605 138 473
me příspěvek na ubytování v
ubytovně. Životopisy zasílejte Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
na hanakov@hanakov.cz
i méně hledané regionální umělPřijmeme brigádníky na rozdává- ce. Přijedu. Platba v hotovosti.
ní letáku. T.č. + 420 606 522 802. Tel.: 603 161 569

KOUPÍM

Obsazujeme prac. pozice: telefonistu/ku, asistent/-ka, referent/-ka, obchodní zástupce, realitní
makléř, manažer týmu. Nehledáme dealery a prodejce! Výdělek
24 - 40 000 Kč. měs. firemní vůz
a benefity. T. 728 958 301

OZNÁMENÍ

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

Když zemřou rodiče,
sluníčko zajde.
V srdci nám zavane
podivný chlad, vždyť
na celém světě sotva
se najde, kdo by jak
rodiče uměl mít rád.

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.

Prodej palivového dřeva, tvrdé
950 Kč/m, měkké 700 Kč/m. Tel.:
Přijmeme zámečníky, auto- 734 481 013. Doprava zajištěna.
klempíře nástup možný ihned.
Tel.: 733 340 484
Prodám nový nerozbalený,
sklokeramický sporák, gril,
„Úřad pro zastupování státu horkovzdušnou troubu koupeve věcech majetkových, odbor nou 1/2012, p.c. 8 000 Kč nyní
Odloučené pracoviště Prostě- 5 000 Kč. Tel.: 739 116 315
jov vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na prodej nemovi- Prodám novou ledničku Zanustostí – budovy Bílovice, č.p. 25, si. 776 410 429. Cena dohodou.
budovy bez čp/če a pozemků
parc. č. 249 a parc. č. 250 v k.ú. Prodám kvalitní ornici. DopraBílovice za min. kupní cenu ve va zajištěna. Lokalita Konicko.
výši 164 000,00 Kč. Další in- Tel.: 777 990 022
formace poskytne p. Zettelová
na adrese Rejskova 28, Prostě- Prodám novinový stánek (trafijov, tel. č. 582 302 593, e-mail: ku) v provozu, stálý okruh zákazkaterina.zettelova@uzsvm.cz, níků. Cena dohodou. Zn.: zdrawww.uzsvm.cz.“
votní důvody. Tel.: 604 389 793

Pracovník oddělení jakosti.
Požadavky: SŠ s maturitou
– zaměření na technologii potravin. Praxe v oboru výhodou. Požadujeme: Pečlivost,
Prodám AUDI A6 - 1,9 TD, flexibilitu, komunikativnost.
perfektní stav, 2. majitel, r. v. Nabízíme: zajímavé platové
2002, cena dohodou, nutno vi- ohodnocení, práci v moderním
dět. Tel.: 602 570 805
závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte
na adresu firmy: PROFROST
a.s., J.B.Pecky 15, 796 01
Prostějov nebo e-mailem:
Nábor pro cvičení Krav Maga
sekretariat@profrost.cz
Kdo daruje bílé skříňky za od(moderní, jednoduchý, avšak
voz. Tel.: 734 360 550
Do zavedeného salonu v cen- razantní a efektivní izraelský
tru PV přijmu kadeřnice, systém sebeobrany vhodný i
kosmetičku, nehtařku, pedi- pro ženy) v Prostějově pod vekérku a tatéra. Výhodné pod- dením certifikovaného instrukmínky. Bližší informace na tora. Požadavky přijetí: věk
minimálně 18 let, čistý trestní
tel.: 608 200 295
rejstřík a negativní postoj k
Daruji koťata. Dvě kočky a jedProvozní
elektromechanik. extrémně pravicovým ideolonoho kocourka. 776 878 006
Práce v mužském kolektivu, giím. Hledáme začátečníky (12
nepřetržitý provoz – harmono- – 14 osob), kteří z důvodu např.
gram. Požadavky: SŠ vzdělání. pracovní vytíženosti, věku atd.
Praxe v oboru výhodou, vyhl.50 nemají příležitost pro aktivněj§ 6. Požadujeme: Pečlivost, ší sportovní činnost a rádi by
flexibilita,
komunikativnost. si cca 2 x do měsíce zacvičili
Nekuřák výhodou. Nabízíme: a naučili se základy KM. DalZajímavé platové ohodnocení, ší informace žádejte na: www.
práci v moderním závodě, per- kravmagaprostejov.webnode.cz
spektivu. Strukturované životopisy zasílejte na adresu firmy: Ozve se zdravotní sestra, která
PROFROST a.s., J.B.Pecky 15, v r. 1966, 67 pracovala v ne796 01 Prostějov nebo e-mailem: mocnici a bydlela v ul. Bulharská, Dr. Horáka, Manhardova
sekretariat@profrost.cz
a jeho okolí. Tel.: 721 450 317
Obsluha výrobní linky. Práce v
mužském kolektivu, směnný ne- Kosmetický salon Madona –
přetržitý provoz – harmonogram Atrium – Otevřeno i v sobotu.
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe
v oboru výhodou, Požadujeme: Club Zátiší opět v provozu. GriPečlivost, flexibilita, komuni- lujeme: stř, pá, so od 17.00 hod.
kativnost. Nekuřák výhodou. Disko: pá, so od 21.00 hod.
Nabízíme: Zajímavé platové Různé akce: srazy, svatby zaruohodnocení, práci v moderním čená sleva. Srdečně vás zveme.
závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte Kadeřnice paní Ivana Ovečková
pro příští číslo je
na adresu firmy: PROFROST z kadeřnictví v Lázních oznaa.s., J.B.Pecky 15, 796 01 muje všem zákaznicím návrat z
v pátek 18. května
Prostějov nebo e-mailem: mateřské dovolené. Objednávky
v 10.00 hodin
na tel. číslo 604 538 944
sekretariat@profrost.cz

DARUJI

PRODÁM

Zavedená stavební firma při- Králičí farma Vícov prodává
jme zedníka a pomocníka na chlazené králíky 1kg/110 Kč.
Objednávky na tel.: 777 936 723.
stavbu. Tel.: 774 062 253

Provádím práce zednické, rekonstrukce bytů, koupelen, NON STOP ODTAHOVÁ
montáž sádrokartonu a jiné SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
práce. Tel.:603 498 695
Provádíme veškeré tesařské, pokrývačské a klempířské práce, montáž střešních
oken, pergoly, podhledy. Tel.:
733 207 004
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Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla,
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Havelka, Hudeček, Jambor, Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda,
Loukota, Macoun, Marold, Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
Obrovský, Panuška, Preisler, Procházka, Radimský, Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
i jiné zlaté mince . Info zdarma tel.: 736 127 661 p. Simon
Svářečky do provozu. Tel.:
722 714 094
Galerie umění Prostějov (bývalá
galerie Bašta) vykupuje kvalitní i
méně kvalitní sbírky obrazů, grafiky a ostatní umělecká díla. Nabízíme odhady uměleckých děl
zdarma s možností jejich vystavení v naší galerii a na webových
stránkách www.gupv.cz Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Navštivte
nás ve Školní ulici 49 v Prostějově (út až pá 13 - 17, so 9 - 12)
Tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel

SEZNÁMENÍ
Vdova 65 let hledá kamarádku přiměřeného věku, nejlépe
z Pv. Tel.: 739 420 843
Žena 42/165 z Prostějova hledá
pro vážnější vztah inteligentního a
sympatického muže s pokud možno vyřešenou minulostí ve věku
42 až 48 roků. Tel.: 774 14 07 78

Dne 18. května 2012
122

z Plumlova.
Kdo s Tebou žil, ten ví,
co ztratil.
Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš,
neporadíš.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi
dcery Jindra a Vlasta
s rodinami.

Dne 15. května 2012
tomu bude 10 roků,
co nás opustila
paní Hedva
KOUDELKOVÁ

a 21. března 2012
tomu bylo 7 roků,
co nás opustil
pan František

Dne 16. května 2012
by oslavil 57. narozeniny
pan Bohuslav
MICHÁLEK
a zároveň vzpomeneme
dne 23. června 2012
1. smutné výročí úmrtí.
Stále vzpomíná rodina.

Tatínku drahý,
starostlivý,
tvůj život byl dokonán,
ale láska
a vzpomínky
na Tebe zůstanou.
Dne 20. května 2012
uplyne 5 let od úmrtí
pana Rudolfa
SEDLÁKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 15. května 2012
si připomeneme
smutné 21. výročí úmrtí
pana Pavla KLUČKY
z Prostějova.
Vzpomínají sestry
Majka, Jarka
a Hana

Děkujeme
všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Ludvíka
ONDRUCHA.
Zvláštní poděkování
patří také
celému kolektivu
Soukromé pohřební služby
pí. Václavkové
za vstřícný přístup
a důstojné rozloučení.
Manželka, syn Pavel
s manželkou,
syn Tomáš,
vnoučata Kubíček
a Dominiček

Dne 15. května 2012
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava
ŠTĚPANÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Zdena s
rodinou.
Roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá
slova, že jsi odešel
a nevrátíš se zpět.

Dne 14. května 2012
uplynulo 18 let,
kdy nás navždy opustil
pan František BUGIR.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a
dcery s rodinami.

Co osud vezme, nevrací,
když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 19. května 2012
si připomeneme
4. výročí úmrtí
pana Pavla ZNOJILA.
Stále vzpomíná
manželka, synové Pavel,
Jiří a Tomáš s rodinami.

VZPOMEŇTE NA ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE JE
ZNÁMÝM I PŘÁTELŮM
ŠIROKÁ NABÍDKA OZDOBNÝCH RÁMEČKŮ
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

Prezentace, sport
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Kostelecké holky remizovaly v Ocmanicích,
neposílené „béčko“ prohrálo v Drnovicích
Ocmanice, Kostelec na Hané/jim
– Teoretickou naději na třetí místo v ženské divizi živí i dvě kola
před koncem fotbalistky Kostelce na Hané. Přestože ještě čtvrt
hodiny před koncem prohrávaly
na hřišti Ocmanic o dvě branky,
vezou ze čtvrtého týmu tabulky
jeden bod a na třetí Kotvrdovice jim schází bodů pět. Naopak
na termínovou kolizi doplatil v
souběžně hraném duelu B-tým,
v Drnovicích navzdory bojovnému výkonu podlehl 0:3. O víkendu hostí áčko v domácí derniéře
poslední Jevišovice, béčko jede
do Lipové.

Ocmanice
FC Kostelec na Hané

3:3 (2:1)
Branky Kostelce na Hané: 3. a
85. Tomešová, 75. Jelínková
Rozhodčí: Nováček
Sestava Kostelce na Hané: Zdřálková – Knápková (70. Látalová),
Zapletalová, Konrádová, Sekaninová – Hájková (88. Kučerová),
Adamová, Urbanová – Tomešová,
Jelínková – Řezníčková. Trenéři:
Petr Merta a Mojmír Drápal.
Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané Petra Merty:
„Hned ve třetí minutě se nám
povedla rychlá brejková akce
a dali gól na 0:1. Jinak jsme se
ale celkem dost bránili, vlivem
silného větru jsme nebyli schopni míč odkopnout. Stále se nám

to vracelo, byli jsme pod tlakem
a vyrovnávací gól jsme dostali
v pětadvacáté minutě přesně z
takové situace. Zdřálková střelu
sice vyrazila na tyč, ale od ní to
šlo do brány, smolný gól. Druha
branka padla po chybě krajního
beka, kdy jsme pozdě zakřižovali hráčku, třetí jsme dostali
ve druhém poločase hlavou po
rohu. Druhý poločas to bylo
výrazně lepší, převzali jsme aktivitu, snažili jsme se hrát. Soupeř byl ale vzadu zodpovědný a
strašně dlouho se nám nedařilo
snížit. Až v pětasedmdesáté minutě krásně prostrčila Tomešová
na Jelínkovou a ta obloučkem
přehodila gólmanku. Na 3:3
vyrovnala z přímého kopu To-

Ostatní známé výsledky 16. kola MSDŽ, skupiny „C“:
Horní Heršpice „B“ – Studenec 1:3
1. Sokol Studenec
2. SFK Vrchovina
3. Rakovec Kotvrdovice
4. Ocmanice
5. FC Kostelec na Hané
6. Horní Heršpice „B“
7. SK Moravské Budějovice
8. FC Vysočina Jihlava „B“
9. DFC Rena Ivančice
10. Fotbal Jevišovice

Tabulka:
16 12
15
9
15
9
16
9
16
8
16
5
15
4
15
4
15
3
15
2

mešová a remíza je asi zasloužená. Chtěl bych vyzvednout dvě
hráčky. Lídu Zdřálkovou, která
na to, že není ortodoxní gólmanka, zachytala výborně, a Barču

2 2
5 1
3 3
1 6
4 4
2 9
3 8
2 9
1 11
1 12

56:15
48:16
33:21
37:22
48:35
19:35
28:34
12:43
18:31
8:55

35
32
30
28
28
17
15
14
10
7

Adamovou, která sbírala a rozehrávala spoustu balonů uprostřed zálohy. První poločas měl
více ze hry soupeř, druhý my a
bod bereme. Za týden proti Jevi-

Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané „B“
Mojmíra Drápala:
„Nastoupilo absolutní béčko, protože áčko hrálo ve stejnou dobu v
Ocmanicích. Všechny holky hrály
dobře. Jarošová poprvé chytala a
byla vynikající, v útoku byla velmi nebezpečná zraněná gólmanka
Mikešová. První půlku jsme hráli
Sokol Drnovice
výborně, ve druhé jsme dostali hned
FC Kostelec na Hané „B“
v první minutě gól, vzápětí po chybě
3:0 (0:0)
zálohy druhý. Změnili jsme rozeRozhodčí: Brach
Sestava Kostelce na Hané: Ja- stavení jen na tři obránce, byli jsme
rošová – Václavková, Burgetová, lepší, ale bohužel to k brance nevedDrápalová, Pavlíčková – Mrňková, lo a v poslední minutě jsme potřetí
Vykopalová, Zemanová, Schöno- inkasovali. Na to, že jsme museli dát
vá – Mikešová, Konečná. Střídaly: v jeden okamžik dohromady šestaA. Píchalová, Horáková. Trenéři: dvacet hráček, tak jsme hráli dobře a
prohráli celkem smůlovatě.“
Petr Merta a Mojmír Drápal.

šovicím bychom měli být kromě
Martiny Křupkové kompletní a
nic jiného než tři body nečekám.
Musíme hrát s takovým soupeřem na výhru. Máme ale problém
s brankařkou, Monča Mikešová
se nám proti Brnu zranila a do
konce sezony asi chytat nebude.“

Skvělý zápas nohejbalistů Prostějova proti lídrovi
značil vítězství a posun v tabulce druhé ligy
Prostějov/pk - V sobotu 12.
května odehráli muži oddílu
nohejbalu Sokola I Prostějov
své další utkání na domácí půdě
proti momentálně vedoucímu
celku druhé ligy TJ Plazy a nutno konstatovat, že sehráli skvělý
zápas - bezesporu nejlepší v letošním ročníku soutěže! A ten
Hanákům přinesl cenné dva
body do tabulky.
K dispozici m ěl kapitán celku
Procházka a trenér Beneš téměř
celý základní kádr. V první dvojici po bojovném průběhu zvítězila
nejlepší dvojka hostů nad naším
párem Klaudy - Husařík v rozhodujícím setu až závěrečným
míčem a hosté se poprvé ujali
vedení. Ve druhé dvojce sehraný
debl Pacejka-Valenta po bojovném a kvalitním výkonu srovnali
stav zápasu na 1:1, když svému
soupeři nedovolili získat ani set.

Ve trojicích to z hlediska prostějovského týmu bylo stejné jako
ve dvojicích, prostějovští hráči
neuvěřitelně bojovali a i když sestava Husařík – Valenta - Wiesner
své utkání prohrála, důležitý bod
získala trojice Sokola I ve složení
Drobil - Pacejka - Klaudy a stav
zápasu byl opět srovnán na 2:2.
Třetí dvojka Prostějova v sestavě Procházka a Wiesner vyhrála
hladce ve dvou setech a domácí
tým šel poprvé do vedení 3:2.
Singlista Klaudy měl v zápase
singlů proti Mocovi z Plazů velmi
těžkou úlohu neboť jeho soupeř
před týdnem porazil i mistra světa
v singlu Bubniaka z Modřic „B“.
V utkání vynikající úrovně nakonec odešel Klaudy poražen pouze
o dva míče v rozhodujícím setu,
když především v 1.setu doslova
exceloval. Soupeř tak opět srovnal zápas na 3:3.

V obrácených utkáních trojic to
ovšem bylo ze strany Sokola I přímo vynikající, noboť obě dvě trojice
dokázali prostějovští hráči rozhodnout pro sebe i přesto, že především
v první trojce neměli vůbec dobrý
úvod a prohrávali o pět míčů. Nakonec svému soupeři v žádné trojici
nepustili ani set a zvýšili tak vedení

v zápase na nadějných 5:3 pro Sokol
I. Další dvojice již mohla rozhodnout celý zápas, prostějovští hráči
Husařík – Klaudy to ovšem neměli
vůbec jednoduché. Soupeř vyhrál
první set a utkání bylo vyrovnané až
do samého konce. Nakonec až závěrečným útokem Husaříka domácí
tým rozhodl tuto dvojku a celý zápas

pro sebe. Sokol I Prostějov – TJ Plazy 6:3 a důležité body do druholigové tabulky.
„V utkání vynikající úrovně podali
naši hráči skvělý a velmi bojovný
výkon. Nerad bych za této situace příliš vyzvedával jednotlivce,
všichni zahráli své letošní nejlepší výkony, přesto bych vyzvedl

v tomto zápase výkon K.Husaříka,
Jakuba Klaudyho a Tomáše Drobila - troufám si říci, že podali prvoligové výkony. Po dlouhé době
jsem na svůj tým i náležitě hrdý,
takto je ovšem třeba přistupovat
ke každému zápasu,“ zhodnotil
vydařený part Richard beneš, kouč
prostějovských nohejbalistů.

Dorostenci sehráli další důležitý zápas v neděli na půdě
pražské Kotlářky a především
po dvou smolných porážkách
šlo týmu TJ Sokol I o hodně.
Výsledek se můžete dozvědět
v příštím vydání, nebo už teď
na internetových stránkách
www.vecernikpv.cz.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

INZERCE

LIGA PŘEDPLATITELŮ VSTUPUJE DO DRUHÉ TŘETINY!
Na všechny
N
š h věrné
ě é čt
čtenáře
ář ččeká
ká hhned
d plný
l ý TUCET kkoll
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25. května

2 0 12
Městský stadion
Os trava - Vítkovice

PŘEDPROGRAM:
15:30 hodin
HLAVNÍ PROGRAM:
18:15 hodin

LIGA PŘEDPLATITELŮ SE NÁM POMALU, ALE JISTĚ BLÍŽÍ
KE SVÉ POLOVINĚ, ČÍMŽ SE BLÍŽÍ TEN SPRÁVNÝ ČAS
ODHALIT VEŠKERÁ ROUŠNA TAJEMNA... Soutěžící
mají momentálně za sebou čtyři kola, ve kterých na ně
lehčí či trochu těžší otázky. Můžeme prozradit, že do
zmiňované poloviny pojedeme v tomto duchu, ale
pak už to vypukne naplno. Takže, doporučení všem,
kdo mají zálusk na dovolenou u moře, ale třeba také
hodnotnou elektroniku nebo romantický výjezd, nezmeškejte žádné kolo. Každá ztráta tak může být citelně
bolestivá... Je tedy veskrze důležité, být v první polovině
maximálně trpěliví. Kdo vydrží, bude mít více jak za tři...
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A jak se totiž sluší a patří, zaměřili jsme se zprvu na naše stálé, věrné a oddané čtenáře, tedy předplatitele
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Právě pro ně jsme přichystali ojedinělou příležitost vyhrát některou ze
zajímavých cen. A i když už určitě netrpělivě čekáte, ještě ani dnes není ten správný den, kdy se vytasíme
se všemi svými trumfy a především lákadly pro vás! Tím bude až příští číslo, ve kterém už zveřejníme
průběžné pořadí po polovině celého zápolení.
Naším záměrem i nadále je, aby pro vás byla soutěž nejen zajímavá, ale i dramatická! A vězte i potřetí, že
nebudete litovat. Za vaši trpělivost, snahu i aktivitu budete po zásluze odměněni...
Co však prozradit můžeme - a především i tentokrát chceme - je, že HLAVNÍ VÝHROU BUDE
AVIZOVANÁ DOVOLENÁ PRO DVĚ OSOBY U MOŘE!
Co je k tomu potřeba? Dá se říct, že nic složitého. Stačí každý týden znát odpověď na námi položenou
otázku, u níž bude bodové ohodnocení. A jelikož to nejlepší přichází na konec, připravte se, že náročnost
dotazů bude i takto vystupňována... Vyhrát můžete nejenom každé pondělí (počet šťastlivců se bude
měnit), ale především se vám budou bodíky sčítat a na konci celého seriálu, jenž bude rovných TUCET
KOL, vyhodnotíme ty nejlepší...
další informace se dočtete v příštím vydání

ZNÁME ČTVRTÉ VÝHERCE...
Ve třetím kole soutěže uspěli ti, kteří věděli, že PROSTĚJOVSKÝ Večerník MĚL SVÉ PRVNÍ SÍDLO NA
SKÁLOVĚ NÁMĚSTÍ. Jsme rádi, že přestože tato otázka vám dala zabrat, opět se našly více jak dvě stovky z
vás, kdo se trefili do černého. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali trojici: Olga SVOBODOVÁ, Polišenského 3, Prostějov * Adolf HOŘAVA, Vojáčkovo nám.
10, Prostějov
Pro výherce jsou opět připraveny věcné ceny v podobě poukázek do relaxačního
studia a bonusů od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, pro něž se můžete stavit
INZERCE
přímo v redakci PV Večerníku, a to OD ČTVRTKU 17. KVĚTNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO PÁTÉ KOLO ZNÍ:
JAK SE JMENUJE ŽENSKÁ PODOBA VEČERNÍKU?
2 BODY
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 18. KVĚTNA, již v
příštím vydání pak zveřejníme jména dalších dvou výherců.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ s heslem „LIGA PŘEDPLATITELŮ“. Můžete
nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433,
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit
osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
MÍT PRAVIDELNĚ DOMA VEČERNÍK – TO SE PROSTĚ VYPLATÍ!

Fotbal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. května 2012

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Divize, skupina „E“
24. kolo: Nový Jičín - Loko Petrovice 1:1 (1:0) *
Mikulovice - Dolní Benešov 6:2 (3:0) * Lískovec
- Kravaře 2:0 (1:0) * SFC Opava B - Mohelnice *
1:0 (1:0) * Slavičín - FK Šumperk 3:1 (1:1) * MFK
Havířov - Brumov 2:0 (1:0) * Val. Meziříčí - Prostějov
0:1 (0:1) * FK Krnov - Slavia Orlová 1:0 (0:0)
1. FK Orlová-Lutyně 25
2.1.FK Prostějov
25
3.FK Šumperk
25
4.FK Mikulovice
25
5.FK Mohelnice
25
6.Loko Petrovice
25
7.Sokol Lískovec
25
8.FC Brumov
25
9.SK Kravaře
25
10.Valašské Meziříčí 25
11.Slezský FC Opava B25
12.FK Nový Jičín
25
13.MFK Havířov
25
14.FK Krnov
25
15.FC Dolní Benešov 25
16.FC TVD Slavičín 25
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54:22
47:20
50:30
58:41
39:40
32:32
40:38
34:45
37:39
41:48
38:47
44:53
36:48
36:49
21:45
33:43
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35
31
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30
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24
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Přebor Olomouckého KFS
25. kolo: Ústí - Určice 1:3 (0:3) Ševčík Skopalík,Vodák,Hochmann. Kralice - Hranice 0:1 (0:0)
Kušner. Zlaté Hory - Oskava 0:1 (0:1) Plachý p.k.. Dolany Hněvotín 1:0 (0:0) Večeřa. Loštice - Velké Losiny 2:2 (2:2)
Salomon,Ďurček - Kloss,Uvízl p.k.. Konice „A“ - Litovel
0:0. Kozlovice - Troubky 3:0 (1:0) Vrba 2,Dohnal. 1. HFK
„B“ - Želatovice 4:0 (1:0) Svorada 3,Grézl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hranice
Určice
1. HFK ‚“B“‘
Litovel
Oskava
Konice ‚“A“‘
Želatovice
Ústí
Zlaté Hory
Kozlovice
Hněvotín
Troubky
Kralice
Velké Losiny
Dolany
Loštice

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
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11
9
11
11
12
10
9
7
7
7
7
5
5
4

4
7
9
12
6
5
2
4
6
9
7
6
4
8
7
6

2
3
5
4
8
9
11
11
10
9
11
12
14
12
13
15

67:18
50:23
51:32
42:32
46:38
51:37
40:59
51:51
30:43
48:45
28:32
36:52
34:43
41:52
32:59
30:61

61
52
42
39
39
38
38
34
33
30
28
27
25
23
22
18

I.A sk. “A” muži:
21. kolo: Šternberk - Jeseník 4:0 (3:0)
Valtr,Jurečka,Mudrák,Coufal. Štěpánov - Mohelnice
„B“ 2:2 (1:0) Tichý,Donda - Kožela,Falout. Šumvald
- Štíty 3:1 (2:0) Veselý 2,Jořenek - Lakomý.
Vikýřovice - Mor. Beroun 1:2 (1:0) Křesina Chaloupka,Handl. Písečná - Konice „B“ 2:4 (1:1)
Novák,vlastní - Kryl 2,Muzikant,Kořenovský. Leština
- Troubelice 2:1 (2:1) Trunkrát 2 - Pur. Medlov Bludov 2:0 (0:0) Král 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Šternberk
Štíty
Jeseník
Písečná
Medlov
Mor. Beroun
Troubelice
Leština
Konice ‚“B“‘
Bludov
Šumvald
Mohelnice ‚“B“‘
Štěpánov
Vikýřovice

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
13
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10
8
9
6
7
8
8
7
5
4
3

2
2
4
5
8
5
9
5
2
2
3
7
5
3

3
6
5
6
5
7
6
9
11
11
11
9
12
15

60:17
51:29
58:30
49:41
38:31
34:40
43:29
40:42
44:63
27:50
37:40
32:42
26:45
26:66

Ústí, Určice/jim – Do konce
krajského přeboru schází ještě
pět kol, přesto je stále jasnější,
kdo obsadí první dvě místa. Vedoucí Hranice si udržují pohodlný náskok na čele, stejně tak určičtí hráči kráčejí jistým krokem
za stříbrem. Přesvědčili o tom i v
Ústí, kde již po půlhodině vedli o
tři branky a žádné drama nedopustili ani po vyloučení ve druhé
půli.
Před týdnem s Troubkami z toho
byl rychlý stav 0:2 a dotahování v
závěrečných minutách, nyní hosté dali velmi rychle najevo, že o
body se dělit nehodlají. Již po pěti
minutách jásali díky Hochmanovi
poprvé, o další pětiminutovku později díky Skopalíkovi podruhé a
vydařený vstup korunoval Vodák.
„První poločas jsme byli jednoznačně lepší, do šedesáté minuty
taky. Pak byl vyloučen náš hráč,
ale nezatlačili nás. Zápas se vyrovnal a kdybychom dohrávali v
jedenácti, skončil by větším rozdílem,“ hodnotil trenér Určic Evžen
Kučera.
Jeho týmu se vyplatila zejména
důslednost a podporování útoku.
Při první brance totiž levý záložník
hostí vrátil gólmanem vypíchnutý
míč do branky, při druhé sedma-

Opatovice
Kojetín
Bělotín
Nové Sady
Hlubočky
Slatinice
Dub nad Mor.
Čechovice
Klenovice
Bělkovice
Lipník
Náměšť n. H.
Plumlov
Jesenec

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
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55:29
42:28
37:29
57:38
42:46
44:37
30:33
28:32
24:28
35:29
32:42
36:52
30:43
28:54

44
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29
28
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25
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I.B třída, skupina “A”
21. kolo: Radslavice - Želatovice „B“ 3:2 (1:2)
Lukáš,Samohýl,Zich - Baďura,Calábek. Haná
Prostějov - Hor. Moštěnice 1:0 (0:0) Strouhal.
Všechovice - Vrchoslavice 3:4 (1:1) Přikryl
2,Chlup - Lacina 3,Horák. Nezamyslice - Kostelec
0:4 (0:1) Valtr 3,Menšík. Pivín - Lipová 2:0 (1:0)
Tydlačka,Šišma. Hustopeče - Býškovice 0:1
(0:0) Vašina. Beňov - Mostkovice 5:0 (1:0) Ďopan
2,Zemánek,Schlehr Mi.,Hrabovský.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Haná Prostějov
Lipová
Mostkovice
Hor. Moštěnice
Vrchoslavice
Beňov
Býškovice
Všechovice
Nezamyslice
Radslavice
Pivín
Kostelec
Hustopeče
Želatovice ‚“B“‘

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
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dvacetiletý stoper udeřil z druhého
centru po původně ubráněné standardce a napotřetí se druhý nejlepší střelec týmu prosadil po dorážce.
„Máme dost kvalitní mužstvo, v
Určicích je čtrnáct velmi kvalitních
hráčů, na nichž se dá stavět,“ mne
si ruce Kučera.
A právě vhodný hráčský materiál mu spolu s bilancí domácích
umožnil vsadil na netradiční rozestavení 3-4-3. „Věděli jsme, že
Ústí má jeden z nejlepších útoků
podle počtu vstřelených branek,
ale i horší obranu podle inkasovaných branek. Vaněk je současně
schopný ze zálohy odskakoval do
obrany a Kiška z útoku do zálohy,“
vysvětlil variace se sestavou.
V neděli od půl páté čekají na Určické Kozlovice a tři body pro domácí mohou rozhodnout o jistotě
druhého místa. O pár týdnů později
pak dojde i na vrchol jara a souboj
prvního s druhým. „Druhé místo je
pro Určice asi historické a budeme
se ho snažit definitivně udržet. Byl
jsem se dívat na Hranice v Konici,
pojedu i do Kralic. Chtěli bychom
ukázat, že nejsme o moc horší.
Zápas by mohl být vyvrcholením
soutěže i když v té době již půjde
spíše o prestiž,“ těšil se krátce po
vítězném utkání Kučera.

TJ Sokol Určice

se celky z Prostějovska. Již v sobotu Kostelec na
Hané vysoko zvítězil na hřišti Nezamyslic, včera pak
ještě více překvapil Pivín, když porazil Lipovou. Oba
celky se tak vzdálily již na sedm bodů od předposledních Hustopečí a o víkendu si to rozdají o přiblížení
se středu tabulky. Debaklem naopak skončil výjezd
Mostkovic do Beňova, domácí týden po třinácti brankách do sítě Hustopečí skórovali pětkrát i proti třetímu
mužstvu soutěže.

Konice/jim – Diváci v Konici
ani Litovli se nemusejí závidět,
souboj těchto dvou účastníků
krajského přeboru skončil na
podzim i na jaře bezbrankovou remízou. Konické hráče
tak na šesté pozici i nadále dělí
jen bod od čtvrtého místa, které drží právě Litovel.
Největší možnost ke skórování
zahodil po půlhodině hry Pavel
Kryl, když nevyužil možnosti
pokutového kopu po faulu na
Smětáka, Urbánek v hostující
brance zneškodnil i dorážku.
Konický útočník se dostával
často do koncovky, ale na rozdíl od sobotního duelu v dresu

Branky Určic: 5. Hochman, 10. Skopalík, 28. Vodák
Rozhodčí: Lakomý – Kubec, Boháč.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Peka, Skopalík, Ján – Bokůvka, Vaněk, Los,
Hochman – Kiška, Trajer (90. Petržela), Vodák (70. Javořík).
Trenér: Evžen Kučera.

béčka ani jednou neuspěl. Nevyšlo to ani lobem, ani střelou. Podobně si vedl v první
čtvrthodince i Martin Schön.
Více štěstí neměli ani hostující
střelci a všechny jejich pokusy zpacifikoval Peter Kmecik.
Konice tak počtvrté za sebou
neprohrála, z toho však hned
potřetí remizovala.
Tým Romana Jedličky nyní zajíždí do Troubek, na podzim z
toho byla pětibranková kanonáHaná Nezamyslice
da. Domácí stále nemají jistou
FC Kostelec na Hané
záchranu, od předposledních
0:4 (0:0)
Dolan je dělí jen pět bodů. Duel
startuje v neděli od šestnácti Branky: Walter 3, T. Menšík.
Rozhodčí: Majer – Vedral, Jetřiceti.
línek.
Sestava Nezamyslic: Buriánek
– Hájek, Mir. Lakomý, Michal
Lakomý, Letocha – T. Přidal,
Přikryl (80. Coufalík), J. Přidal
(65. Kiriljuk), Fialka – Musil
(55. Matoušek), Oulehla.
Rozhodčí: Kouřil – Knoll, Vodák.
Trenér: Drahomír Crhan.
Sestava Konice:
Sestava Kostelce: Drčka – M.
Kmecík – P. Křeček, Rus, Řehák, Růžička – Cetkovský, Schön,
Synek (65. Merta), Hon, Začal,
Klobáska, Směták (76.Václavský) – Kryl, Petrů (76. Novotný).
Horák – Baláš (87. L. Menšík),
Trenér: Roman Jedlička.
Grepl, T. Menšík, Vyhlídal –
Walter, Konečný (87. Chocholáč).
Trenér: Vladimír Staněk.
Hodnocení trenéra Nezamyslic Drahomíra Crhana:
„Hrůza. První poločas dobrý
FK Nové Sady
SK Slatinice
a druhý zcela odešli. Útočníci
TJ Oresvo Sokol Plumlov
SK Jesenec
nedostali za celý druhý poločas
7:2 (3:0)
3:1 (1:1)
jediný balon ani do nohy, ani
Branky Plumlova: 60. Matou- Branka Jesence: Konečný.
přes beky. Sestava byla špatná,
šek, 90. Frýbort.
Rozhodčí: Sigmund – Oulehla, obrana z polovičky béčková,
Rozhodčí: Vachutka – Petr, To- Knop.
ale první poločas jsme uhráli
meček.
Sestava Jesence: Kýr – Horák, 0:0 a opticky jsme měli více ze
Sestava Plumlova: Kovařík – Burian, J. Tichý, Mrňka – Zajíček, hry. Hned po přestávce nikde
Krč, Kutný, Bureš (80. Vrána) – Václavek, Čížek, Vysloužil – KoŠevcůj, Staněk – Ježek, Křupka, nečný, Z. Tichý (70. P. Mrňka).
Matoušek, Hrstka – Frýbort st.
Trenér: Petr Tichý starší.
Trenér: Jan Pešek.
Prostějov/ol, pk – V jednadvaHodnocení trenéra Jesence
cátém kole skupiny „A“ I.B
Hodnocení trenéra Plumlova
Petra Tichého staršího:
Jana Peška:
„Výkon nebyl odlišný jako před třídy Olomouckého KFS hosti„Věděli jsme, že Nové Sady týdnem, přestože jsme nastoupili la prostějovská Haná, bojující
hrají na jaře výborně, proto v kombinované sestavě. Hned v o postup, na trávníku SCM
jsme chtěli vycházet ze zajištěné první minutě jsme mohli prohrá- Horní Moštěnice. Obě mužstva
obrany a hrát na rychlé brejky. vat, ale přišli jsme na to, že soupeř praktikují běhavý technický
Bohužel ve 12. minutě byl stav balony pouze nakopává a první fotbal a tak se útoky střídaly
po našich chybách 0:2 a prak- poločas jsme byli jasně lepší. Po- na obou stranách. Střetnutí naticky po zápase. Soupeř byl ve ločas skončil sice 1:1, ale mohlo konec rozhodla jediná trefa, o
všech směrech lepší, vůbec jsme to být mnohem veselejší. Penaltu kterou se ve druhé půli postaral
nestíhali a s naší rádoby obranou viděl snad jen rozhodčí a těsně domácí forvard Strouhal.
si dělal, co chtěl. Ve druhé půlce před poločasem jsme vyrovnali Jak se utkání vyvíjelo? Už ve 4.
jsme se začali trochu zvedat, za na 1:1. Čížek nastřelil břevno minutě střílel hostující Martin
stavu 4:1 jsme soupeře zhruba z trestňáku, Konečný měl dva Bednář, ale gólman Pastyřík jeho
patnáct minut přehrávali, nastře- nájezdy na gólmana, Zdena Ti- střelu tělem vytěsnil na roh. Dolili tyčku a Hrstka nedal tutov- chý jeden. Aspoň dvě z těchto mácí odpověděli o dvě minuty
ku. Závěr patřil opět domácím šancí proměnit. Druhý poločas později, avšak Mlčouškově střele
a nebýt výborného Kovaříka byl trošičku odlišný, po patnácté chyběla přesnější muška. Útočné
v brance, který navíc chytil i minutě nám odcházela fyzička. řady obou týmů se rozbíjely o
penaltu, skóre mohlo být ještě Bez pěti chlapů základu se to asi pevné obrany a také zpočátku jim
vyšší. Co se týká naší hry, moc hrát nedá, přestali jsme běhat, scházela na mokrém terénu přespozitivního tam nebylo a potvr- přestali jsme se nabízet a góly nost. Největší šanci hostí zmařil
dilo se, že Nové Sady jsou úpl- jsme soupeři nachystali. Histo- gólman Pastyřík ve 42.minutě,
ně jinde. Odhalili v plné kráse rie se neptá, je to 3:1, ale výkon když hlavičku Fikra ztlumil ve
naše chyby. Přes týden musíme v první půli, kdy jsme jeli do pl- svém náručí. Stejně tak skončila
debakl dostat z hlav, protože ných, byl solidní. Už asi neexis- v náručí hostujícího Kundráta i
nás čekají tři kola pravdy, kte- tuje ani teoretická naděje na zá- střela Mašíka v samém závěru
rá rozhodnou o našem osudu. chranu, chceme hlavně dát kádr prvního poločasu.
Máme Náměšť, pak jedeme do dohromady. Co jsem k mužstvu Ve druhé půli se snažila obě mužLipníka a hostíme Slatinice. Tři nastoupil, tak jen lepíme sesta- stva strhnout vítězství na svou
zápasy, které musíme vyhrát, vu. Když už přes zimu vyléčíme stranu a jeden útok střídal druhý.
žádná jiná cesta není.“
Ve 49.minutě unikl bekům Hané
zranění, objeví se další.“
Suchánek a orazítkoval břevno
Pastyříkovy branky. O pět minut
později pro změnu trestný kop
Krajská soutěž skupina “A”
Krajská soutěž skupina “B”
domácího Mlčouška těsně míjel
- starší žáci
- dorost
16. kolo: Velký Týnec - Náměšť na Hané 2:0 (1:0) * KMK Kundrátovu svatyni. V 60. minutě
21. kolo: Nezamyslice - Kostelec 3:3 (0:0) *
Zubr Přerov - Želatovice 1:0 (1:0) Přehnálek. Červenka byl domácí Strouhal blízko úspěLipník - Hlubočky 2:1 (0:0) * Velký Týnec - Slatinice 1:3 (0:1) Jureček - Křeček,Valsa,Mačák. chu, když Zbožínkovu přihrávku
Tovačov 2:0 (1:0) * Nové Sady - Nemilany 1:4
Brodek u Př. - Nové Sady 3:11 (1:2) Baďura 2,Chytil (1:1) * Litovel - Určice 11:2 (5:1) * Náměšť na
Novotný
3,Antoníček 2,Prchal 2,Bunček 2,Kryl,Rozsíval. poslal pod Kundrátem směrem k
Hané - Želatovice 2:1 (1:0) * Brodek u Př. Chomoutov
- Hlubočky 9:0 (1:0) Rigo 2,Ondrejka 2,Pírek brance, ale hostující zadák před
Kralice 5:0 (1:0)
2,Beránek 2,Vodáček. Nemilany - Zábřeh „B“ 7:0 (4:0) čarou zakopl míč do autu. Stejný
Sliž 3,Adámek 2,Pavelka,Šteiger.
1. Litovel
21 18 0 3 148:59 54
hráč o tři minuty později trefil
2. Velký Týnec 21 16 3 2 100:36 51
břevno hostující branky. Gólové1. KMK Zubr Přerov15 14 1 0 97:20 43
3. Tovačov
21 15 2 4 92:27 47
ho zakončení se ještě nedočkala
2. Chomoutov 16 12 2 2 76:28 38
4. Nemilany
21 12 6 3 77:39 42
3. Želatovice
16 11 1 4 94:40 34
5. Určice
21 12 1 8 67:57 37
ani střela domácího Konečného v
4. Náměšť na Hané16 10 2 4 79:40 32
6. Náměšť na Hané21 10 3 8 72:70 33
66. minutě. O minutu později už
5. Brodek u Př. 16 8 0 8 63:57 24

0:0

Sokol Konice
Tatran Litovel

Ilustrační foto

I.A třída: Klenovice s Konicí vezou tři body zvenku, Plumlov schytal debakl
Prostějovsko/jim – Směrem k brzkému zajištění
záchrany vykročili víkendovými výhrami fotbalisté
Konice „B“, Čechovic a Klenovic. Všechny tři týmy
dělí jen bod od horní poloviny tabulky a zejména
Konice se již výrazně vzdálila posledních dvěma
celkům své skupiny. Naopak na proměňování šancí doplatil Jesenec porážkou u šestých Slatinic a
sedmibrankový příděl si přivezl Plumlov ze čtvrtých
Nových Sadů. To přitom Kovařík ještě chytl penaltu.

Písečná
Sokol Konice „B“
2:4 (1:1)
Branky: vlastní Kaprál, vlastní
Křeček – Muzikant 2, Kryl, Kořenovský.
Rozhodčí: Kubíček – Boháč,
Paščinský.
Sestava Konice „B“: Nakládal
– M. Drešr, Burget, Rus, T. Křeček – Muzikant (85. Gottwald),
I.A třída, skupina “B”
Václavský, Kaprál, Kořenovský
21. kolo: Opatovice - Dub nad Mor. 3:0 (3:0)
–
Kryl, Antl.
Bernard,Šigut,Strnadel M.. Čechovice - Kojetín 2:1
(0:0) Kolečkář,Hodulák- Lízal. Bělotín - Klenovice Trenér: Martin Slezák.
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DO AKCE!

Čtěte na
straně 23

VELKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVVÉÉ CENY

PÍŠE SVŮJ PÁTÝ DÍL

www.vecernikpv.cz

Určice vyhrály i v oslabení, druhé místo je na dosah Konice zahodila penaltu I.B třída: Předposlední Pivín vyzrál na druhou Lipovou, body bral i Kostelec
1:3 a s Litovlí jen remizovala Prostějovsko/jim – Velmi štědré kolo v boji o záchraTJ Sokol Ústí
nu příslušnosti k I.B třídě mají za sebou zachraňující
(0:3)
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0:1 (0:0) Labonek. Náměšť na Hané - Bělkovice 4:0
(0:0) Šoupal 2,Konečný,Heil. Lipník - Hlubočky 4:0
(3:0) Kolařík 3,Simon. Slatinice - Jesenec 3:1 (1:1)
Pavlík,Kryl,Prucek - Vysloužil. Nové Sady - Plumlov
7:2 (3:0) Vacek,Pápica,Škoda,Andrýsek,Christomidis,
Novotný,Andreev - Matoušek,Frýbort.

sport@vecernikpv.cz

PŘEDPLATITELÉ

TJ Sokol Čechovice
Slavoj Kojetín
2:1 (0:0)
Branky Čechovic: Kolečkář,
Hodulák
Rozhodčí: Žvátora – Ráb, Majer.
Sestava Čechovic: Švéda –
Šťastný, Vinklárek Peka, Prášil
(60. Mach) – Kolečkář (75.
Chmelík), Zacpal – Haluza (85.
Kvapil), Hodulák, Žídek – Jahl.
Trenér: Radim Weisser.

pětatřicet let, což si chodím zahrát já, dneska hráči pochopili,
že když chceme být úspěšní, tak
se hraje trochu jiným stylem.
Hráči si vítězství zasloužili,
změna byla markantní. I v Klenovicích budeme chtít hrát aktivně, abychom mohli určovat
vývoj a průběh utkání. Nakolik
se nám to podaří, záleží na hráčích na hřišti.“

Sokol Bělotín
TJ Sokol Klenovice na Hané
0:1 (0:0)
Branka: Labounek.
Rozhodčí: Slota – Kučera, Rýpar.
Sestava Klenovic: Polák – Chytil, Liška, Cetkovský, Slamenec
– Fabiánek (80. Suchánek), Borovský (75. Václavík), Kaděra,
Róza – Všianský, Labounek (90.
Šimek).
Vedoucí mužstva: Josef Kubíček.

Hodnocení trenéra Konice „B“
Martina Slezáka:
„Celé utkání jsme měli mírnou
převahu a dali jsme šest branek
(smích). Výborný výkon celého
mančaftu plus vynikající výkon
dorostence Pavla Muzikanta.
Jeho výkony jsou lepší a lepší. V
pátek jsme řešili, jestli utkání vůbec odehrajeme a nakonec se to
v dobré obrátilo. Měli jsme velký
problém dát sestavu dohromady,
máme totiž hodně zraněných,
někteří jsou v práci a spousta
mladých maturuje a dělá přijímačky. Rus si na poslední chvíli
přehazoval směny, v záloze hrál

dorostenec Pavel Muzikant, doplnil nás důležitý hráč áčka Václavský, který pochází ze Šumperku a nabrali jsme ho cestou.
Vedle něj Zdeněk Kaprál, který
dělal zkoušku a na poslední chvíli to stihl. Že bych nastoupil já?
Láká to, ale zdaleka nemám výkonnost, s fotbalem jsem skončil
v osmnácti letech po vážném
úraze a je to již dvaadvacet let,
co trénuji. Sestava byla útočně
laděná a kluky jsem nabádal, aby
hráli aktivně, žádného zanďoura.
Ujali jsme se vedení, měli jsme
mírnou převahu, ovšem po jejich první standardce a tečovaném balonu si dal Zdena Kaprál
vlastní branku. Do druhé půlky
jsme vstoupili opět aktivně, ale
domácí nedali tutovou šanci, to
asi rozhodlo. Brzy přidal naší
druhou branku Pavel Kryl po
přihrávce Kaprála a v 60. minutě Muzikant zvyšoval na 3:1.
Opět jsme si ale dali gól, po střele za šestnáctkou Tomáš Křeček.
Pro nás to bylo klíčové utkání,
potřebovali jsme uhrát další
body venku. Záchrana se rýsuje
velmi dobře, na jaře máme aktivní skóre 15:12.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Radima Weissera:
„Udělali jsme změny a poprvé
na jaře nastoupili kompletní.
Hrál proti nám velmi kvalitní
soupeř, který neustále uvažuje
o postupu do krajského přeboru. V prvním poločase jsme byli
lepším týmem a vytvořili jsme
si vyložené šance, Marek Žídek
i Hodulák mohli dát minimálně
dva góly. V závěru jsme měli
pasivnější pětiminutovku a po
jedné chybě mohl vstřelit branku i soupeř. Ve druhém poločase utkání bylo i díky několika
sporným výrokům rozhodčího
bojovnější, hosté polovlastním
gólem srovnali, ale důležité
bylo, že jsme udrželi kvalitu a
po velmi pěkné fotbalové akci
dával Hodulák sám z malého
vápna na 2:1. V závěru se hra
zjednodušila, soupeř nakopával
do šestnáctky, kde měl velice
kvalitní útočníky. Závěrečný
tlak soupeř jsme ale přestáli a po nevydařeném utkání v
Plumlově jsme získali tři body.
Minule to bylo podle úsilí a nasazení utkání starých pánů nad

Hodnocení vedoucího
mužstva Klenovic Josefa
Kubíčka:
„Kluci hráli konečně srdíčkem. Dali do toho bojovnost a
Bělotín jsme dosti přehrávali.
Hráli jsme ze zajištěné obrany
na brejky a hned ve třetí minutě šel Všianský sám na branku.
Ve druhé půlce jsme skórovali
a hráli jsme na to, abychom
stav udrželi. Snažili jsme se
více využívat zálohu, roztahovat hru do křídel. Domácí
mohli vyrovnat, trefili břevno,
ale i my jsme měli ještě několik zajímavých šancí. Branku
dal Roman Labounek, skvěle
zachytal gólman, Tomáš Cetkovský odedřel obranu, ale
pochvalu si zaslouží všichni.“

DIVIZE, SKUPINA „D“
starší dorost
22. kolo: Havl. Brod - Velké Meziříčí 3:3 (3:1) * Žďár
n.Sázavou - 1.SK Prostějov 4:4 (2:2) * SFK Vrchovina
- Bohunice 3:5 (2:1) * MSK Břeclav B - FC Veselí 7:1
(2:1) * Blansko - Vikt. Otrokovice 2:1 (1:0) * SK Líšeň
B - Sparta Brno 0:4 (0:2) * Humpolec - FK Pelhřimov
1:1 (1:0)

DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost
22. kolo: MSK Břeclav B - FC Veselí 8:1 *
Havl. Brod - Velké Meziříčí 3:0 * Blansko - Vikt.
Otrokovice 5:1 (3:1) * Žďár n.Sázavou - 1.SK
Prostějov 2:1 (1:1) * SFK Vrchovina - Bohunice 2:2
(2:1) * SK Líšeň - Sparta Brno 3:3 (2:0) * Humpolec
- FK Pelhřimov 0:0

Krajský přebor starší dorost
23. kolo: Černovír - Šumperk 0:4 (0:2) Indra
2,Němeček,Valenta. 1.FC Vikt. Přerov - Čechovice
5:2 (3:0) Pelikán 2,Vychodil,Nevřela,Vlk Křepký,Spurný. Konice - Mohelnice 1:2 (1:2)
Muzikant - Najman,Gasparics. Šternberk - Opatovice
2:3 (1:1) Koláček,Steklý - Hostaša,Klvaňa,Zbořil.

Krajský přebor mladší dorost
23. kolo: Černovír - Šumperk 0:5 (0:1) Podhorný
4,Slončík. 1.FC Vikt. Přerov - Čechovice
4:3 (0:1) Štibora 2,Bouchalík,Herman Němeček,Pokorný,Bontempo. Konice - Mohelnice 0:3
(0:2) Ryba P.,Selingr,Petruška. Šternberk - Opatovice
3:3 (3:1) Tvarbožek 2,Sláma - Rolnic,Klvaňa,Ševčík.

1.FC Sparta Brno
2.FK APOS Blansko
3.FK Pelhřimov
4.1.SK Prostějov
5.FC Žďár n.S.
6.FC Otrokovice
7.FC Velké Meziříčí
8.SK Líšeň B
9.FC Havl. Brod
10.SFK Nové Město
11.Brno Bohunice
12.FK Humpolec
13.SK Břeclav B
14. FC Veselí n. M.

1.FC Sparta Brno 22
2.Brno Bohunice 22
3.FC Havlíčkův Brod 22
4.SK Líšeň
22
5.FK APOS Blansko 22
6.FK Pelhřimov
22
7.FC Otrokovice
22
8.FC Žďár n.Sázavou 22
9.1.SK Prostějov 22
10.SFK Nové Město 21
11.SK Břeclav B
21
12.FK Humpolec 22
13.FC Velké Meziříčí 22
14.FC Veselí n. M. 22
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Šumperk
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Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

88:17
67:33
52:35
52:55
59:50
54:49
44:98
11:90

53
49
39
37
33
32
19
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nikdo kromě našich beků, míč
jsme však neodkopli a dostali
branku. Během dalších pěti minut 0:3. Jedině třetí branka byla
pěkná, nádherný brejk a ideální centr, všechny ostatní góly
jsme jim nachystali. Sami nevystřelíme a když si chlapi nenahrají z jedničky, je to špatné.
Bylo vidět, že Kostelec hraje o
záchranu a druhý poločas dřel,
kluci jezdili po zadku. Vítězství
si opravdu zasloužil. Z celků na
spodku byl rozhodně lepší než
Hustopeče, o třídu lepší jak Želatovice.“
Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Vladimíra Staňka:
„Byli jsme lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Mám z kluků
velkou radost, že jsme utkání
zvládli. Všichni makali, nechyběla tam bojovnost, nasazení. V
prvním poločase jsme zahodili
jednu vyloženou šanci a řekli
jsme si, že ve výkonu musíme
pokračovat. Hned na začátku
druhého poločasu jsme dali
šťastnou branku, která nám
hodně pomohla, a brzy jsme
přidali další po krásných cen-

trech. Nezamyslice jsme do
ničeho nepustili a jsem rád, že
se chytil i Honza Walter, ve
druhém poločase dal čistý hattrick. Čtyři branky nepamatuji,
to jsme dali naposledy někdy v
minulé sezoně. Teď nás čekají
klíčová utkání s Pivínem a Hustopečemi: Musíme je zvládnout, chceme vítězství.“

Sokol Pivín
SK Lipová
2:0 (1:0)
Branky: Šišma z penalty, Tydlačka.
Rozhodčí: Polanský – Boháč,
Krutovský.
ČK: Novák – Liška.
Sestava Pivína: Dostál – R.
Švéda, Vláčilík, Filka, Vrba
(80. Fréhar) – Tydlačka, Novák, Fialka (75. Zbožínek),
Šišma – M. Sedlák, Přikryl (70.
Štěpánek).
Trenér: Jaroslav Svozil.
Sestava Lipové: Dostál – R.
Švéda, Vláčilík, Filka, Vrba
(80. Fréhar) – Tydlačka, Novák, Fialka (75. Zbožínek),
Šišma – M. Sedlák, Přikryl (70.
Štěpánek).
Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Je to asi překvapení kola.
Věděli jsme, že Karel Spáčil
je nebezpečný připravili jsme
na Lipovou překvapení. Filku
jsme vytáhli z brány na pozici
předstopera a do brány šel dorostenec Martin Dostál. Chytal
velmi dobře, zaslouží si pochvalu. Věděli jsme o standardkách a fotbalovosti Lipové,
překvapilo mě ale, že přijeli

HANÁ po boji porazila Horní Moštěnice

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lipník
Hlubočky
Brodek u Př.
Želatovice
Kostelec
Nové Sady
Kralice
Nezamyslice

21
21
21
21
21
21
21
21

9
8
8
7
5
5
4
1

3
2
2
4
4
1
1
2

9
11
11
10
12
15
16
18

41:46 30
69:67 26
65:80 26
49:62 25
46:59 19
39:83 16
42:89 13
22:155 5

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Velký Týnec
Nové Sady
Hlubočky
Nemilany
Slatinice
Červenka
Zábřeh ‚“B“‘

16
16
16
16
16
15
16

7
7
6
6
4
2
1

2
1
3
0
1
1
0

7
8
7
10
11
12
15

71:64 23
68:50 22
48:74 21
35:56 18
32:64 13
29:88 7
28:139 3

TJ Haná Prostějov
TJ Sokol Horní Moštěnice

1:0

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík – M. Kolář, J. Zbožínek, Bartoš, Trnavský - Varga, Mlčoušek (90.Vyskočil), Krupička, Mašík - Konečný, Strouhal (87.
Studený).
Trenér: Daniel Kolář

kož i střela domácího Mlčouška
v 78. minutě skončila vyražena
Kundrátem na roh a poslední minuty už svěřenci trenéra koláře
víceméně pouze hlídali výsledek,
připsali si domácí potřebné tři
body za nejhubenější možný výsledek.
V příštím kole zajíždí Haná Prostějov na „horkou“ půdu do Vrchoslavic, kde se budou snažit
svoje prvenství v tabulce ještě
prodloužit.

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Na tuto soutěž se hrál solidní fotbal. Přispěla k tomu obě mužstva, která
se snažila pouze hrát a nic jiného. Do poločasu byl však zápas téměř bez
gólových šancí, ve druhém jsme se do několika příležitostí dostali a jednu
z nich proměnili.“

Jan DIVIŠ - TJ Sokol Horní Moštěnice:
„My vybojujeme v prvním poločase osmdesát procent balónů a
devadesát jich ztratíme... Pak uděláme jednu chybu a dostaneme
gól. Vypracovali jsme si poté ještě dvě slušné brankové šance, ale
nejsme schopni je dotáhnout do konce. Finální přihrávky byly špatné a zbrklé...“

NAVŠTIVTE
NOVÉ WEBOVKY:

Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Utkání jsme vůbec nezvládli. Domácí hráli od začátku na
hranici tvrdosti, s čímž jsme
se nevypořádali. Hra byla stále
rozkouskovaná. V patnácté minutě se nám zranil Karel Spáčil
a po dvou tvrdých zákrocích
také Zdeněk Koudelka, takže
jsme museli nasadit náhradního
gólmana Laďu Krče. Tři minuty před pauzou Milan Macourek z tutovky trefil gólmana,
byli jsme nuceni hrát vabank a

domácí nám do otevřené obrany dali z ofsajdu druhý gól.
Zápas opanovaly emoce, domácí dostali červenou a také
my jsme se nechali vyloučit,
takže máme tři nejlepší hráče mimo. Je to pro nás ztráta,
chtěli jsme toto utkání zvládnout. Nechci se vyjadřovat k
rozhodčím, ale pomezní z Prostějovska nás celý zápas dusil a
poškodil. Budeme to řešit tím,
že ho budeme vetovat. Mám s
ním špatné zkušenosti již z Jesence a dneska se to potvrdilo.“

FC Beňov
Sokol Mostkovice
5:0 (1:0)
Rozhodčí: Balún – Kubíček,
Valouch.
ČK: V. Vojtíšek.
Sestava Mostkovic: Lukáš
– Hanák, Šmíd, Milar, V. Vojtíšek – Šlambor (79. Bureš),
O. Zapletal, M. Vojtíšek (75.
Musil), Jansa – Kapounek (46.
Pospíšil), Dadák.
Trenér: Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Počasí nic moc a naše hra ještě
horší. Docela solidní utkání, ale
domácí na nás spustili uragán.
S takovou hrou na nás ještě nikdo nevyrukoval, jejich výkon
byl úplně jinde a nemuseli by se
stydět hrát I.A třídu. Nic nevypustili, hráli jednoduše, jejich
hra se mi velmi líbila. Nestíhali
jsme, hned zpočátku jsme dostali gól. Hráli jsme nedůrazně, chyběl nám klid ve finální
přihrávce, špatně jsme kopali
standardky. A přišel trest. Pět
minut před koncem se nám na-

víc po druhé žluté vykartoval
Vojtíšek a kalich jsme si vypili
až do dna. Musíme to odjezdit
do poslední minuty, musí tam
být agresivita. Minulý týden
dali třináct branek Hustopečím
a v koncovce byli přesní i proti
nám. Lipová ovšem prohrála v
Pivíně, Haná má těžké nalosování, takže ještě nikdo nemá na
růžích ustláno a trojka se možná ještě zamotat.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic Romana Šmída:
„Prohrávali jsme 1:2, ale otočili jsme to na 4:2 a domácí až v
poslední minutě snížili. Druhý
poločas jsme na hřišti kralovali, dali jsme i tyčku a Holub šel
sám na brankáře. Utkání poznamenala nešťastná událost,
kdy domácí hráč dostal míčem
do krku a přiletěl pro něj vrtulník. Čtyřicet minut se nehrálo a
bylo to znát na psychice hráčů.
Teď hostíme Hanou, bude to
zajímavé utkání. Haná přijede k
nám zvítězit, my budeme chtít
také vyhrát. Také nehraje nakopávanou a bude se jako my
snažit o kombinaci.“

Zápasové meníčko

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E“:
25. kolo: 1.FK Prostějov – Slavičín (sobota 19.5, 16.30,
rozhodčí: Dresler – Pustějovský, Zika).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
26. kolo: Oskava – Kralice na Hané (sobota 19.5, 16.30,
Křepský – Tomeček, Žvátora), Určice – Kozlovice (neděle 20.5., 16.30, Slabý – Vodák, Vičar), Troubky – Konice (neděle 20.5., 16.30, Tomeček – Boháč, Ráb).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
22. kolo: Konice „B“ – Leština (sobota 19.5, 16.30,
Petr – Januš, Valouch).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
22. kolo: Jesenec – Opatovice (neděle 20.5., 10.00,
Žvátora – Vyroubal, J. Dorušák), Plumlov – Náměšť
na Hané (sobota 19.5., 16.30, Chládek – Knoll, Krutovský), Klenovice na Hané – Čechovice (sobota 19.
května, 16.30, Oulehla – Sigmund, Knop).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
22. kolo, neděle 20. května, 16.30: Mostkovice – Všechovice (Lasovský – Svozil, Antoníček), Horní Moštěnice – Nezamyslice (sobota 19.5., 16.30, Baďura – Navrátil, OFS), Kostelec na Hané – Pivín (sobota 19.5.,
16.30, Langhammer – OFS, OFS), Vrchoslavice
– Haná Prostějov (Jelínek – Vedral, Majer), Lipová –
Radslavice (Tomášek – Petr, Lizna).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
– starší dorost:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Blansko (sobota 19.5, 10.15,
hřiště Olšany u Prostějova, Dubravský – Ol. KFS, Ol.
KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
– mladší dorost:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Blansko (sobota 19.5,
12.30, hřiště Olšany u Prostějova, Ol. KFS – Dubravský, Ol. KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
- starší dorost:
24. kolo: Šumperk – Konice (sobota 19.5., 14.00, Janků – OFS, OFS), Čechovice – Šternberk (neděle 20.5.,
10.00, Boček – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– mladší dorost:
24. kolo: Šumperk – Konice (sobota 19.5., 16.15, Janků),
Čechovice – Šternberk (neděle 20.5., 12.15, Boček).

1. Protivanov
21 13 4 4 54:30 43
2. Čechovice “B” 21 12 5 4 44:26 41
3. Přemyslovice “A”21 11 7 3 33:20 40
4. Kralice
21 11 1 9 49:46 34
5. Hvozd
21 9 3 9 42:36 30
6. Zdětín
21 8 4 9 39:30 28
7. Určice B
21 8 4 9 38:43 28
8. Olšany
20 7 5 8 34:31 26
9. Držovice
21 7 5 9 39:41 26
10. Brodek u PV 21 7 5 9 40:48 26
11. Vrahovice
21 8 2 11 37:50 26
12. Otaslavice
21 7 2 12 43:50 23
13. Otinoves
20 6 3 11 24:42 21
14. Dobromilice 21 5 4 12 32:55 19
Kanonýři: 20 - Bukovec Svatopluk (Kralice), 15 - Bílý
Vojtěch (Hvozd),14 - Rolný Jaroslav (Držovice)

III. třída
21.kolo: Bedihošť-Kostelec B 2:4 (2:3), branky:, PavloviceHaná Prostějov B 1:2, Vícov-Tištín 5:0, 1.SK Prostějov
A-Horní Štěpánov 2:1, Vyšovice-Kladky 5:0 (4:0), branky:,
Zdětín B-Němčice 4:0, Nezamyslice B-Smržice 0:5.
1. 1.SK Prostějov A 21 17 2 2 71:19 53
2. Smržice
21 15 2 4 72:23 47
3. Nezamyslice B 21 14 2 5 52:37 44
4. Vyšovice
21 13 4 4 54:28 43
5. Haná Prostějov B 21 13 4 4 54:29 43
6. Bedihošť
21 8 3 10 48:54 27
7. Vícov
21 7 6 8 31:38 27
8. Kostelec B
21 7 2 12 41:61 23
9. Tištín
21 7 2 12 27:48 23
10. Němčice
21 6 3 12 45:54 21
11. Zdětín B
21 5 4 12 28:39 19
12. Horní Štěpánov 21 6 1 14 32:53 19
13. Pavlovice
21 6 0 15 37:76 18
14. Kladky
21 4 3 14 28:61 15
Kanonýři: 23 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B), 15 Maška Jan (Kladky), Musil Martin (Bedihošť), 14 - Filgas
Josef (Smržice)

Tatran Všechovice
Sokol Vrchoslavice
3:4 (1:1)
Branky Vrchoslavic: Lacina
3, P. Horák st.
Rozhodčí: Pumprla – Grečmal,
Bělaška.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík –
Olšanský (P. Horák st.), Novák,
L. Zatloukal, Spiller – P. Horák
IV. třída skupina A
ml., Polášek, M. Fousek, Ha- 13.kolo: Jesenec B-Malé Hradisko 3:1 (2:1), branky:,
mala (T. Zatloukal) – Lacina, Brodek u Konice-Plumlov 3:1, Mostkovice B-Drahany
Holub.
6:0, Ptení-Čechy pod Kosířem 2:0, -Přemyslovice B.
Trenér: Roman Šmíd.

(0:0)

Branka: 67.Strouhal. Rozhodčí: Kučera - Lakomý, Lasovský.
Žluté karty: Mlčoušek - Nikolén. Diváků: 50.

to však přišlo. Rychlonohý Varga
poslal dlouhý centr do moštěnického vápna a Strouhal umístil z
první míč k tyči - 1:0. I když měli
hráči za sebou více jak hodinu
hry, nadále se neúnavně vrhali do
útoků ve snaze zvrátit výsledek
zápasu. Blízko vyrovnání byl v
69. minutě hostující Fikr, avšak
Pastyřík byl proti a nadvakrát šanci zneškodnil. Hanáci mohli ještě
v 71. minutě zvýšit, ale Konečný
trefil ležícího gólmana. A jeli-

jen ve třinácti lidech a nakonec
musel na hřiště i jejich náhradní brankář Vladimír Krč. Karel
Spáčil odstoupil kvůli natažení
svalu, přeji mu brzké uzdravení. Do utkání jsme vstoupili
aktivně, hosté dokonce faulovali ve vápně a Šišma v desáté minutě proměnil pokutový
kop. Lipová byla fotbalovější,
ale Pivín do toho dal srdíčko,
které jsem již dlouho neviděl.
Měli jsme ještě krásnou střelu
Tydlačky ze třiceti metrů, kterou Abrahám vyškrábl, Lipová
měla dvě pološance. Druhý
poločas jsme chtěli co nejméně standardek, protože mají
dobrého hlavičkáře Ohlídala,
ale hned v 55. minutě se nechal
po druhé žluté vyloučit Novák.
Dostali jsme se pod tlak, ale
využili jsme jeden brejk a od
té doby jsme se dobře bránili.
Hosté nastřelili tyčku, ale Lipová nebojovala jako my a také
pro postup se musí bojovat.
Pochválil bych celý mančaft
bez výjimky. Bohužel se utkání
nepovedlo rozhodčímu, kazil to
na obě strany.“

Přebor OFS Prostějov
II.třída
21.kolo: Dobromilice-Určice B 0:3 (0:2), branky: - Vodák
2, Uličný, Protivanov-Držovice 4:0 (1:0), Přemyslovice
“A”-Hvozd 1:0 (0:0), branky:, Kovář, Olšany-Otinoves
-Nehráno,nezpůsobilá HP, Čechovice “B”-Vrahovice 1:5
(1:4), branky:, Nakládal - Farný 3, Dvořák, Šedivý, Zdětín-Kralice 5:2 (3:1), branky:, Kalvach, Keluc, Langer, Navrátil, Zdráhal
- Bukovec, Filický, Otaslavice-Brodek u PV 0:0 (0:0), branky:.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
22. kolo: Kralice na Hané – Nezamyslice (sobota
19.5., 14.00, Majer), Určice – Velký Týnec (sobota
19.5, 14.15, Lasovský), Kostelec na Hané – Nové
Sady (neděle 20.5, 11.00, Přikryl).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
22. kolo, sobota 19. května, 16.30: Určice „B“
– Otaslavice, Vrahovice – Olšany, Otinoves –
Přemyslovice (neděle 20.5., 16.30), Držovice –
Dobromilice, Hvozd – Protivanov, Kralice „B“
– Čechovice „B“ (neděle 20.5., 16.30), Brodek u
Prostějova – Zdětín (neděle 20.5., 16.30).
III. TŘÍDA:
22. kolo, neděle 20. května, 16.30: Kostelec na
Hané „B“ – Nezamyslice „B“, Němčice nad Hanou – Výšovice, Kladky – 1.SK Prostějov, Smržice
– Zdětín „B“, Horní Štěpánov – Vícov, Haná Prostějov „B“ – Bedihošť (sobota 19.5., 10.00), Tištín
– Pavlovice.
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“:
14. kolo, neděle 20. května, 16:30 hodin: Malé
Hradisko volno, Přemyslovice „B“ – Ptení (sobota 19.5., 16.30), Plumlov „B“ – Jesenec „B“, Čechy pod Kosířem – Mostkovice „B“ (sobota 19.5.,
16.30), Drahany – Brodek u Konice.
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“:
14. kolo, neděle 20. května, 16:30 hodin: Pivín
„B“ – Ivaň, Hrubčice – Otaslavice „B“, Brodek u
Prostějova „B“ – Tvorovice (sobota 19.5., 16.30)
Biskupice – Doloplazy, Vrahovice „B“ – Želeč.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
12. kolo, sobota 19. května, 10.00 hodin: Němčice
nad Hanou – Pivín, Olšany u Prostějova – Protivanov (sobota 19.5., 15.00), Vrahovice – Mostkovice
(neděle 20.5., 10.00), Držovice – Výšovice (neděle
20.5., 11.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN,
SKUPINA. „C“:
16. kolo: Kostelec na Hané – Jevišovice (neděle
20.5., 14.00, Trávníček – Ol. KFS, Ol. KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
17. kolo: Lipová – Kostelec na Hané „B“ (neděle
20.5., 10.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

1. Ptení
12 9 1 2 32:7 28
2. Mostkovice B 12 6 4 2 28:15 22
3. Brodek u Konice 12 6 1 5 30:26 19
4. Malé Hradisko 12 6 0 6 19:24 18
5. Jesenec B
12 5 2 5 22:22 17
6. Přemyslovice B 11 4 4 3 22:22 16
7. Čechy p. K. 11 4 2 5 15:18 14
8. Plumlov
11 3 4 4 21:20 13
9. Drahany
11 0 0 11 7:42 0
Kanonýři: 11 - Burget Aleš (Brodek u Konice), 9 Sekanina Jan (Ptení),7 - Gavrylchuk Yevgen (Plumlov),
IV. třída skupina B
13.kolo: Ivaň-Biskupice 3:1, Tvorovice-Pivín B 4:1,
Otaslavice B-Brodek u PV B 1:0, Želeč-Hrubčice 1:0,
Doloplazy-Vrahovice 1:1.

1. Vrahovice
13 10 2 1 60:27 32
2. Pivín B
13 10 1 2 54:19 31
3. Želeč
13 7 0 6 32:37 21
4. Ivaň
13 5 2 6 24:36 17
5. Biskupice
13 5 1 7 35:29 16
6. Tvorovice
13 5 1 7 37:36 16
7. Otaslavice B 13 5 1 7 25:42 16
8. Doloplazy
13 4 2 7 27:44 14
9. Hrubčice
13 4 1 8 28:36 13
10. Brodek u PV B 13 4 1 8 30:46 13
Kanonýři: 14 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 11 - Rieger
Roman (Otaslavice B), 9 - Šišma David (Pivín B),
Okresní přebor dorostu
11.kolo: Pivín-Olšany 6:1, Vyšovice-Němčice 0:9,
Mostkovice-Držovice 5:1 (3:1), Protivanov-Vrahovice
5:2 (2:0)
1. Mostkovice
12 9 0 3 63:14 27
2. Protivanov
12 7 2 3 48:17 23
3. Pivín
12 7 2 3 36:15 23
4. Vrahovice
12 7 1 4 45:21 22
5. Němčice
12 6 2 4 35:25 20
6. Držovice
12 5 1 6 28:28 16
7. Olšany
12 3 0 9 19:44 9
8. Vyšovice
12 0 0 12 4:114 0
Kanonýři: 16 - Baránek Michal (Mostkovice), 13 - Jodl
Daniel (Vrahovice),12 - Grmela Marek (Protivanov),
Preisler David (Držovice)
Okresní přebor žáků
19.kolo: Haná Prostějov-Určice 4:1, Držovice-Dobromilice 0:6, Pivín-Protivanov 1:6, Nezamyslice-Kostelec 0:6, Vyšovice-Plumlov 3:4, Přemyslovice-Lipová 4:1, Smržice-Klenovice 5:0.
26.kolo: Určice-Nezamyslice 3:2 (2:0), Vyšovice-Pivín 1:2 (1:1), Přemyslovice-Držovice 5:2 (3:0),
Smržice-Haná Prostějov 9:5 (5:2), Klenovice-Dobromilice 0:6 (0:2), Lipová-Protivanov 1:7 (1:3), Plumlov-Kostelec 3:3 (3:3),
1. Dobromilice 21 19 2 0 118:19 59
2. Protivanov 20 19 1 0 149:6 58
3. Kostelec
21 14 4 3 98:35 46
4. Určice
21 13 1 7 59:34 40
5. Pivín
21 12 2 7 63:43 38
6. Haná Prostějov21 11 4 6 115:69 37
7. Smržice
21 12 0 9 60:39 36
8. Plumlov
20 7 4 9 41:61 25
9. Vyšovice
21 7 2 12 53:98 23
10. Nezamyslice 21 6 3 12 52:85 21
11. Klenovice
21 4 3 14 22:82 15
12. Přemyslovice 21 4 2 15 29:10114
13. Lipová
21 2 4 15 23:10610
14. Držovice
21 0 0 21 12:116 0
Kanonýři: 46 - Milar Ondrej (Protivanov), 40 Gábor Patrik (Haná Prostějov), 34 - Frehar Jan
(Dobromilice)
Okresní přebor mladších žáků
11.kolo: Brodek u PV-Olšany 4:4, Pivín-, Haná Prostějov-Němčice -Nehlášeno, Kralice-Otinoves 6:1.
1. Kralice
9 6 1 2 45:11 19
2. Haná Prostějov 7 5 2 0 51:4 17
3. Němčice
9 5 0 4 41:37 15
4. Otinoves
10 5 0 5 34:35 15
5. Olšany
9 4 1 4 23:26 13
6. Brodek u PV 11 2 2 7 26:51 8
7. Pivín
1 0 0 1 0:8 0
Kanonýři: 13 - Tyrner Jan (Haná Prostějov), 12 - Porupka
Jakub (Němčice), 11 - Růžička Tomáš (Otinoves)
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

21. kolo okresního přeboru: Vítěze střetnutí třetího s pátým určil rohový kop

PŘEMYSLOVICE PORAZILY I HVOZD A DOTAHUJÍ SE NA ČELO
Nejlepší celek jara zvítězil popáté za sebou, hosté již půl roku venku nebodovali

Jen dva body ztratili na jaře fotbalisté Přemyslovic.
Stalo se tak hned na úvod při remíze 1:1 v Olšanech,
od té doby z toho vždy byly tři body. Pátý korálek na
vítěznou šňůru a jedenáctý na šňůru neporazitelnosti připojil tým vedený Jaroslavem Liškou v sobotním
podvečeru proti Hvozdu. Domácí, spoléhající se
celou sezonu především na pevnou defenzivu, podeváté neinkasovali a z posledních pěti zápasů mají
při patnácti získaných bodech i výrazně aktivní skóre
12:2. I hosté pokračují v jarním trendu a také napotřetí
venku prohráli, rozhodl krátce po přestávce hlavičkují
Oldřich Kovář.

P

Č

Přemyslovice/jim

tvrthodinová
přestávka
přinesla další várku temných mraků a ty se začaly
stahovat zejména nad hostujícím celkem. Do druhé
půle totiž vstoupily zcela jiné
Přemyslovice a nezpůsobila
to jen změna pozic Deutsche
s Růžičkou. Minimálně v
úvodních deseti minutách
měla domácí jedenáctka jasně
navrch, do vápna létal jeden
nebezpečný centr za druhým
a k tomu hrozily i průniky po
zemi. Růžička se zasekávačkou
zbavil obránce po střele na pravou tyč již mohl téměř jásat,
překonaného gólmana však

O

bě mužstva se musela
vypořádat s několika
chybějícími oporami a zejména dlouhodobá absence
hvozdeckého Vojtěcha Bílého,
s patnácti brankami druhého
nejlepšího střelce soutěže byla
znát. Navzdory tomu to mohli
být právě hosté, kdo půjde
do vedení. V sedmé minutě
převzal kousek před vápnem
míč Mlýnský a po krátkém
předkopnutí vystřelil pod
břevno. Kamil Konečný byl
ale připraven a míč vytáhl nad
břevno. Tím ovšem nebezpečí
neskončilo, míč točený do
brány dopadl po rozehře z
levé strany přesně na břevno.
vozdu se i nadále dařilo
držet míč a zkoušel jeden
ětšina
průnik za druhým. Většina
pokusů se vyznačovala velmi
krátkou životností, alee na
druhé straně to nebylo o nic
mácí
lepší, spíše naopak. Domácí
ihrát,
si nedokázali pořádně přihrát,
ní
snaha o rychlé přenesení
hry do soupeřova teritoria končila víceméně
odkopy na náhodu a
celý poločas byl velmi skoupý na přesnéé
álzakončení.
Individuálobě
ní akce hostí v podobě
prokličkování do vápna vedla jen k rohového kopu,
anice
Zbyněk Poles pálil z hranice
šestnáctky vedle pravé tyče,
Davidu Grulichovi by místo
klasické branky sedělo spíše
obně
ragbyové háčko. Obdobně
učera
se dařilo i domácím. Kučera
poslal příliš dlouhý míčč na
utu z
pravého útočníka, po autu
víček
levé strany kopal Slavíček
vysoko nad dvě branky postapálil
avené na sebe, Růžička napálil
bombou protihráče, rána
ho z
Josefa Rozsívala staršího
velké dálky prosvištěla nad
břevnem, rohový kop z pravé
strany proletěl malým vápnem netečován a na další
roh Kučera jen velmi těsně
nedosáhl.

po gólové hlavičce předvedl i
několik dalších možností, jak
poslat míč na bránu, leč již
bez kýženého efektu. Nejprve
opět hlavou do břevna, pak nohou těsně nad, vzápětí ve stylu
Zlatana Ibrahimoviče a jeho
branky patičkou na Euru 2004
proti Itálii.
řed domácí ofenzivou se
otevírala stále větší okénka
a několikrát se schylovalo ke
zvýšení z rychlého brejku. Po
ubráněné standardce vyslal
nepřesně Růžička Kučeru,
střídající Barna po dalším
nákopu jen těsně nedosáhl,
branka pět minut před koncem nemohla vinou pozdní
nahrávky do postavení mimo
hru platit a promyšlený lob
Růžičku z velké dálky narazil
jen na lehce nedotažené provedení. Diváci již nadšením
zvedali ruce nad hlavu,
chybělo jen pár decimetrů.
Málem z toho tak byla dělba
bodů jako na podzim i o sezonu dříve. Již deset minut
před
koncem
hvozdečtí
zčistajasna nastřelili při jednom z velmi vzácných proniknutí do hloubi obrany
tyčku a v poslední minutě

přežili domácí dva kolapsy.
Nejprve po nepřerušení hry v
bezpečné vzdálenosti od brány
proskotačil míč až do vápna
a po obloučku přes gólmana
si to mířil i do sítě, když ho z
brankové čáry odkopl Možný,
po rohovém kopu z levé strany
a prohraném hlavičkovém
souboji scházely centimetry.
omácí tak sedmé vítězství
uhájili a díky vysoké
porážce dosud vedoucích
Čechovic „B“ se k nim dotáhli na jediný bod, u hostů se
na páté pozici při jakémkoliv
výsledku nemohlo nic změnit.
Přemyslovičtí nyní zajíždějí
na trávník oproti podzimu silné Otinovsi, Hvozdečtí o den
dříve – v sobotu od šestnácti
třiceti – svedou bitvu s Protivanovem, třetím aspirantem na
první místo.

D

Břevno. Hosté (v červeno-bílém) nastřelili celkem dvakrát brankovou konstrukci, zato domácí po rohu
ze stejného místa dosáhli jediné branky utkání.
Foto: Jiří Možný

JAROSLAV LIŠKA – Sokol Přemyslovice:

21. KOLO PŘEBORU OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA

Sokol Přemyslovice:

H

střídání: 81. Barna za J. Rozsívala ml., 90. Zahradníček
za Růžičku
trenér:
JAROSLAV LIŠKA
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3 36. Po přihrávce z pravé strany minul Poles z hranice šestnáctky

jen těsně pravou tyč.
3 48. Jistý gól po střele Růžičky na vzdálenější tyčku vyhlavič-

koval Bílý na roh.
0 54. ÚDER SHORA Přemyslovický tlak vyústil v jedinou
branku, po rohu Slavíčka procedil míč do brány Kovář.
3 61. Po centru z levé strany hlavičkoval Kovář do břevna, o pár
vteřin později ten samý hráč z hranice vápna těsně přestřelil.
3 63. Po přímém kopu takřka z půlky zakončoval opět Kovář,
gólman si však u levé tyče poradil.
3 80. Hosty dělil kousek od vstřelení branky, centr z pravé strany
se stočil na bližší tyč.
3 83. Domácí se hnali do přečíslení, ale Kovář pozdě předal míč na
levou stranu a kvůli zvednutému praporku gól nemůže platit.
3 89. Pokus o lob domácího Růžičky je téměř úspěšný, ze čtyřiceti metrů jen o fous minul vzdálenější tyč.
3 90. Hvozd dvakrát odmítl vyrovnání. Nejprve propadený míč
odkopl za překonaným gólmanem z brankové čáry Možný,
následně hostující hlavička po závěrečném rohu jen těsně
minula pravou tyč.
zaznamenal Jiří Možný

„Byl to spíše bojovný zápas, krásy moc nebylo. Opět nám chybělo mnoho hráčů, ale s tím jsme se již smířili. Naštěstí máme
dost široký kádr a hodně mladých kluků. Proti tak kvalitnímu
soupeři, kterého jsem již před začátkem sezony tipoval na aspiranta na postup, kluci první poločas hráli aktivně, bojovně.
Druhý poločas už nebylo takové nasazení, Přemyslovice převzaly iniciativu. Předváděly pěkné akce a podařilo se jim dát
šťastný gól z rohu, naše menší chybička rozhodla zápas. Ke
konci utkání jsme mohli vyrovnat, bohužel se to nepovedlo a
Přemyslovice zaslouženě vyhrály. Nedocházely nám síly, spíše
to vyplývalo z nervozity za stavu 0:1. Několikrát jsme mohli
jít do útočné akce, ale špatnými nahrávkami jsme to zkazili.“

„Kluci mají enormní snahu něco dokázat,“
vysvětluje úspěchy Josef Rozsíval starší

J. Vánský

J. Bílý
Szekulics

RUDOLF ŠVEHLA – FC Hvozd:

T. Vánský

Mrázek

na poslední chvíli
zastoupil Josef Bílý
a vyhlavičkoval míč
alespoň na roh. Hosté
odpověděli tvrdým projektilem po ruce kousek
za půlkou a sami po další
standardce inkasovali. Kovář

„Pro nás to byl hodně těžký zápas. Soupeř je nevyzpytatelný a
měl jsem z utkání strach. Potvrdilo se to, hráli fakt dobře. První
poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme měli rozhodnout. Za
stavu 1:0 jsme nedali tři tutovky čtyři pět minut před koncem
těsně minul levou šibenici. To byla škoda. Jinak jsme spokojený, kluci podali bojovný výkon. Musím jim poděkovat, hráli
fakt dobře. První poločas to doma vždy není ono, pak si řekneme, co máme zlepšit. Věřil jsem, že branku dáme, nabádal
jsem kluky chodit do brankoviště a vyplatilo se nám to. Dlouhé
série si cením, ale bude to stále těžší. Jedeme do Otinovsi, což
nebude lehký soupeř. Nemáme ale co ztratit. Budeme se i nadále snažit nasbírat body a hrát tak, aby lidé byli spokojeni.“

DOKONALÝ POČIN
SOKOL PŘEMYSLOVICE
Na devět branek rozšířil svou letošní bilanci v okresním pře-boru nejlepší střelec přemyslovického oddílu Oldřich Kovář.
Právě díky jeho přesné hlavičce z rohového kopu Milana Slavíčka
íččk
k zvítězili
í ě ili
ili ddomácí
il
á í nad
d
Hvozdem 1:0 a. krajní záložník měl ještě několik možností k navýšení skóre. Ale po hattricku do sítě Dobromilic se čtyřiatřicetiletý kapitán musel spokojit s jedním zásahem. K
tomu jednou hlavičkoval do břevna, ve zbylých případech byl buďto gólman na místě,
nebo střela šla vedle. I tak díky Kovářovi utvořili Přemyslovičtí po páté výhře v řadě na
čele soutěže z tandemu trio a posledních pět kol slibuje velké drama.

Přemyslovice – Čtyřicítka není
ve fotbale nepřekonatelný věk.
Kromě Jaroslava Frýborta z
Plumlova to dokazuje mimo jiné
i Josef Rozsíval starší (na snímku) v Přemyslovicích. Třiačtyřicetiletý obránce odehrál i proti
Hvozdu na pozici stopera celých
devadesát minut a dirigoval tak
mančaft k již devátému čistému
kontu v sezoně. Po pravici měl
Vzal vám zápas hodně sil?
navíc mladšího syna Josefa, star„Samozřejmě. Teď mi bere
ší Martin v roli gólmana zůstal
již každý zápas hodně sil (smích).
tentokrát na lavičce.
Mužstvu taky. Hvozd se snažil hrát
dlouhé nakopávané balony, což
Jiří Možný
nám nesedí.“
Přidělení bodů určila jeV mužstvu jste nejstarší a
diná úspěšná akce utkádokonce hrajete spolu se
ní. Co rozhodlo ve váš pro- svými dvěma syny. Jak to vníspěch?
máte?
„Měli jsme více ze hry, více jsme „Jsem prodloužená ruka trenéra,
to nakopávali. Fotbal byl ale ne- Jarek na mě hodně spoléhá. Na
uspořádaný, na obou stranách hřišti jsou mými syny i ostatní a
chybělo hodně hráčů ze základ- nepřijde mi to divné.“
Držíte dlouhou sérii neponí sestavy. Rozhodla jedna akce
razitelnosti Co tým tolik
dotažená do konce, při ostatních
nám chybělo štěstí a důraz ve stmelilo?
„Trenér, který zavedl disciplínu,
vápně.“
Prověřil Hvozd i vaši řád. Vyšla nám i zimní příprava a
obranu?
mančaft chce. Kluci mají enormní
„Myslím si, že ne. Na to, že tam snahu něco dokázat, pro hodně z
měli mladší kluky, nic nepředved- nich je to jedna z posledních šanli. Čekal jsem to horší. V poslední cí, protože mají kolem třiceti let.
minutě sice měli závar, ale ten Vidím na nich, jak výkonnostně
jsme si způsobili sami.“
rostou.“
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1.FK vyrabovalo Petrovice a drží druhé místo
Petrovice, Prostějov/jim –
Ztráta dvou bodů s Krnovem zapomenuta, 1.FK Prostějov se vrátil na vítěznou
trasu. Čtyři dny po bezbrankové remíze s posledním
celkem divizní „E“ skupiny
dokázal tým Františka Jury
zvítězit na hřišti šestých Petrovic a díky dvěma brankám
Michala Pospíšila a jedné
Martina Hirsche popatnácté v řadě neprohrál. Zisk tří
bodů v předehrávaném třicátém kole rovněž znamená,
že si 1.FK udrželo druhé místo o skóre před Šumperkem.
Téměř celý první poločas se
hostům nedařilo vyzrát na petrovickou obranu, vysvobození
přišlo až po vyloučení domácího Dittricha. Sedmadvacetiletý záložník dostal během

několika minut dvě žluté karty
a Efkáčko sotva o dvě minuty
později dosáhlo první regulérní branky. Pospíšil prodloužil
hlavou centrovaný míč a ten
zapadl na zadní tyč.
„Zbytečný faul, jejich hráč
tam šel zcela nesmyslně. Ještě před tím jsme dali branku
z trestného kopu, ale byl mávaný ofsajd, dost diskutabilní.
Po faulu na Poláčka jsme ještě
měli kopat penaltu, ale rozhodčí to již kompenzoval a bál se
po vyloučení ještě zapískat
penaltu,“ zmínil se k oslabení
soupeře a několika výrazným
nepřesnostem rozhodčího prostějovský kouč František Jura.
Na výkonu vlastního týmu
ocenil zejména aktivitu, nepodcenění a koncentrovanost.
„Zcela jiný nástup než o víken-

du. Byli jsme aktivní a zaslouženě jsme vyhráli. Věděli
jsme, že Petrovice mají kvalitní tým, navíc hrály doma.
A proti kvalitním mužstvům
a zejména těm, které chtějí
hrát fotbal a nebrání v deseti,
se ve většině případů prosadíme,“ pochválil hráče za výkon srovnatelný proti Orlové.
Dvoubrankový náskok zajistil krátce po hodině hry a
položení si brankáře opět Pospíšil, třetí gól přidal po míči
do šestnáctky podél vybíhající-ho muže s rukavicemi Martin
Hirsch. „Pak už bylo po zápase
a domácí rezignovali. Do té
doby se pořád snažili a dokud
jim stačily síly, běhali. Bylo
tam několik závarů, které jsme
vyřešili, ale museli jsme se mít
na pozoru,“ podotkl Jura.

TJ Lokomotiva Petrovice
1.FK Prostějov

0:3

Klenovice ztratily trenéra,

Zdeněk Válek odstoupil

Klenovice na Hané/jim – Bez
hlavního kouče se v polovině
minulého týdne ocitli fotbalisté Klenovic. Před víkenBranky: Pospíšil 2, Hirsch. Rozhodčí: Nesrsta – Lalík, Krištof
dem desátý celek I.A třídy
ČK: Dittrich (Petrovice)
šest utkání v řadě nevyhrál a
vytrácel se ze středy tabulky,
Sestava Prostějova:
dnes již bývalý šéf lavičky se
Bureš – Hloch, Kocourek, Zbožínek, Dostál – Hirsch (78. Hatle),
navíc potýkal s extrémně nízZelenka (75. Matula), Svozil, Poláček (81. Zatloukal) – Pospíšil,
kou tréninkovou docházkou.
Machálek.
„Ve středu jsem odstoupil, jedTrenér: František Jura.
nou vám prostě dojde trpělivost.
Nemůžu trénovat se dvěma
Do druhé půle hráče nabádal k hodčí chtěl kompenzovat. Na- třemi lidmi, takto to trvalo delší
opatrnosti, aby se nečervenalo štěstí se to dohrálo,“ oddechl si
i na druhé straně a k žluté kartě Jura. Jedinou komplikací pro
pro Dostála přibyla již pouze složení sestavy tak představopro dalšího obránce Pavla Hlo- vala čtvrtá žlutá karta pro Hlocha. „Měl jsem strach z vylou- cha, která znamenala stovku
čení a říkal jsem klukům, aby pro včerejší duel ve Valašském
si dávali pozor, kdyby to roz- Meziříčí.

(0:1)

dobu. Nemám k tomu víc co říct,
asi si dám delší pauzu od fotbalu.
Dost mě to znechutilo,“ shrnul
důvody svého odchodu Válek.
Vedení A-týmu tak převzal kolektiv nehrajících členů oddílu
a o nového trenéra by chtělo vedení klubu jmenovat v letní přestávce. „Zatím to vedeme sami
a nikoho jsme neurčili. Musíme
dojet sezonu a shánět náhradu
po jejím skončení,“ sdělil aktuální stav věcí předseda klubu
Stanislav Cetkovský.

Béčko Hané veze body z Pavlovic
Pavlovice u Kojetína
TJ Haná Prostějov „B“

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov

0:3
(0:1)

Branky: Pospíšil 2, Hirsch. Rozhodčí: Nesrsta – Lalík, Krištof
ČK: Dittrich (Petrovice)

SPORTOVNÍ POVRCHY

Sestava Prostějova:
Bureš – Hloch, Kocourek, Zbožínek, Dostál – Hirsch (78.
Hatle), Zelenka (75. Matula), Svozil, Poláček (81. Zatloukal) –
Pospíšil, Machálek.
Trenér: František Jura.

1.FK vyhrálo i druhý duel venku a zvýšilo náskok
Výhru nad Valmezem zařídil Machálek, teď je na řadě poslední Slavičín
Valašské Meziříčí, Prostějov/
jim – Jediná branka stačila
fotbalistům 1.FK Prostějov
ke třem bodům z Valašska.
Oproti středečnímu duelu
v Petrovicích ovšem nebyl
kouč František Jura s výkonem příliš spokojen a kvitoval tak v prvé řadě body.
Díky nim a souběžné porážce Šumperku ve Slavičíně
získal Prostějov tříbodový
náskok na druhém místě, porážka Orlové v Krnově pak
znamená i snížení ztráty na
první pozici.
„Bylo to těžké utkání. Měli
jsme územní převahu i drželi
míč, ale herně to nebyla žádná
sláva. Sice jsme brzy dali branku hned ve třinácté minutě a
měli jsme navrch, ale pak jsme
se vytratili ze hřiště,“ hodnotil
rozpolceně Jura.
Machálka vybídl ke skórování
prostrčením do šestnáctky Zelenka a hostující útočník se s

pomocí tyče nemýlil. Ještě do
přestávky mohl zvýšit Zelenka
a znovu Machálek, stejně jako
Hirschovi ve druhé půli jim ale
kousek chybělo. „Martin netre-

fil prázdnou bránu, když gólman vyběhl až na šestnáctku a
chtěl ho přehodit. Pak neuspěl
ještě Machálek. Domácí to ke
konci otevřeli a jednou Tomáš

TJ Valsašské Meziříčí
1. FK Prostějov

0:1
(0:1)

Branka: 13. Machálek
Rozhodčí: Batík – Mikula, Hanák

Sestava 1.FK:
Bureš – Zatloukal, Hunal, Zbožínek, Dostál – Hirsch (90. Hatle), Svozil, Zelenka, Poláček (88. Fládr) – Pospíšil, Machálek.
Trenér: František Jura.

Zatloukal zblokovat střelu hrozící vyrovnáním,“ popsal zásadní dění ve druhé půli Jura.
Nyní hostí Efkáčko šestnáctý Slavičín a prostějovský
trenér si opakování výkonu
ze včerejška či proti Krnovu
nepřipouští. „Není možné,
abychom to podcenili. Pokud
nedokážeme hráče podruhé
za sebou namotivovat na domácí střetnutí, tak je to chyba
nejen hráčů, ale i nás. Musíme

to zvládnout,“ má jasno Jura.
A varuje před tím, že být poslední nic neznamená. „Ráno
porazil Krnov Šumperk 3:1.
V této skupině je jedno, jestli
je někdo čtvrtý nebo poslední.
Kvality má každý a když poslední dvakrát vyhraje, hned je
osmý,“ upozorňuje na velkou
vyrovnanost. Domácí střetnutí
1.FK se Slavičínem má výkop
v sobotu o půl páté, na podzim
stačila Hanákům jedna branka.

Kralické dělily minuty od remízy
s Hranicemi, po dvou výhrách prohráli

Kralice na Hané/jim – Až
nepokrytá standardka v 86.
minutě znamenala pro domácí Kralice ztrátu remízového stavu s vedoucím
celkem soutěže. Tým Petra
Gottwalda se na Hranice
náležitě připravil a téměř
mu i sebral body. Přesto
nakonec hosté popáté za sebou zvítězili.
„Víc než výsledek hodnotím
hráče, kteří předvedli fantastický výkon. Vyrovnali se
Hranicím, hráli na maximum,
znepříjemňovali jim život
a nepouštěli je takřka do žádné šance,“ vysekl poklonu
vlastním hráčům Gottwald.

Výkon soupeře ocenil i hranický trenér, což Gottwalda rovněž potěšilo. „Takový výkon
od soupeře ještě letos na hřišti
neviděl. Bylo to pro mě zadostiučinění. Dobře jsme se na
ně připravili, ale Hranice jsou
kvalitní mančaft, který do této
soutěže určitě nepatří a myslím
si, že i v divizi bude hrát na špici,“ předpovídá.
Na rozdíl od předešlých utkáních nestálo u jeho týmu tolik
štěstí a žádná z možností nevedla ke vstřelené brance. Na
výkonu ale ocenil zejména
nasazení a bojovnost, takto
by si to představoval každý
týden. „Hranice měly štěstí,

my ne, žádnou tragédii z toho
ale nedělám. Čekají nás důležitější zápasy, tady jsme mohli
jen překvapit. Překvapili jsme,
ale bohužel jsme na bodík nedosáhli,“ mrzela ho smolná
porážka.
Dalším soupeřem Kralických
bude pátá Oskava, která až
proti Zlatým Horách uťala
měsíc a půl dlouhé čekání na
výhru. Stačila jí k tomu také
jedna branka. „Budu se snažit
připravit sebe a kluky, abychom přivezli cenný bodík,
víc by byla třešinka. Neviděl
jsem ji hrát, ale mám spoustu
kamarádů z řad bývalých spoluhráčů a funkcionářů, takže

FC Kralice na Hané
SK Hranice

0:1
(0:0)

Rozhodčí: Krobot – Straka, Boček.

Sestava Kralic:
Winkler – Jano (46. Šlézar), Halenka, Vybíhal – Neoral, Lisický – Valtr, Růžička (46. Bross, 86. Trnavský), Deutsch – Cibulka, Vitásek. Trenér: Petr Gottwald.

sbírám informace jako na
Hranice,“ podotkl Gottwald.
Výhodou pro jeho tým by mohl
být fakt, že Oskavě již prakticky
o nic nejde, sestup jí z pátého
místa nehrozí a k postupu má

taktéž daleko. „Mohou hrát volně bez emocí. Budeme se snažit
od tam něco dovézt, uděláme
pro to maximum,“ slíbil. Duel
šestadvacátého kola začíná v sobotu o půl páté.

Pavlovice, Prostějov/pp – Na
podzim tápající „B“ mužstvo
Hané zajíždělo k jednadvacátému kolu III. Třídy OFS
Prostějov na hřiště předposledních Pavlovic. Důležitost
zisku plného počtu bodů
netřeba zdůrazňovat, nicméně postavení v tabulce není
vždy tím přesvědčujícím důkazem. Důkazem byl vstup
domácího celku do utkání.
Nakonec však Haná potvrdila roli favorita a veze si cenné
body z venkovního hřiště
Uběhlo jen několik málo minut, respektive v probíhající
5.min se domácí celek ujal
vedení. Než se stačili borci
z Hané pořádně zapotit, brankář Hlávka už lovil míč ze své
sítě. Obrana si vybrala svou
slabou chvilku a dala tak soupeři šanci ke skórování – 1:0.
V jarní části je to již poněkolikáté, co museli „Hanáci“ dotahovat nepříznivý výsledek.
Ne vždy se jim však podařilo
uspět a získat tak důležité body
v boji o špici tabulky. Vědomi
si této skutečnosti, podnikali několik vpádů na polovinu
soupeře, bohužel bez gólového efektu. Nastřelení břevna

bylo prvním impulsem, že by
se přeci jen „Hanáci“ mohli
dočkat i vytouženého vyrovnání. To nakonec přišlo, když
se prosadil záložník Hané,
Vybíhal, a srovnal stav utkání
– 1:1. Domácí i nadále byli vyrovnaným soupeřem. Z jejich
aktivity bylo vidět, že nikomu
nedávají body zadarmo. Hosté
však i nadále kontrolovali hru,
snažili se přetavit své snažení
ve vedoucí branku a dočkali
se. Šťastným střelcem, který
uklidnil všechny hráče Hané
se stal Světlík a rázem bylo
zase o co hrát – 1:2. Domácí se nechtěli smířit s tímto
výsledkem, hraném na jejich
domácím hřišti a snažili se o
vyrovnání. Byla to však Haná,
která opět orazítkovala břevno
domácí branky. Do konce zápasu si už pohlídala své vedení
a naplnila svůj cíl, se kterým
do Pavlovic odjížděla. I nadále
tak společně s A – týmem patří mezi špičku svých soutěží a
do poslední chvíle určitě bude
míchat kartami v boji o postup.
To se bude o příštím víkendu
snažit potvrdit ve svém dalším utkání, kdy hostí mužstvo
z Bedihoště.

NÁBOR FOTBALOVÝCH TALENTŮ
Fotbalový klub 1.HFK Olomouc hledá nové talentované hráče fotbalu ve věku 6 až 10 let (rok narození 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Co nabízíme?

► možnost hrát nejvyšší mládežnické soutěže,
► možnost navštěvovat sportovní třídy na ZŠ Heyrovského
v Olomouci,
► kvalitní tréninkovou přípravu pod vedením kvalifikovaných trenérů,
► tréninkový proces je zajišťován na kvalitních hřištích - čtyři travnaté
plochy, hřiště s umělou trávou 3. generace, posilovna, regenerační
linka,
► výrazný sportovní růst podložený ochotou na sobě pracovat,
► být součástí vybraných 42 sportovních center dorostu a 51 sportovních tříd žáků v ČR.

V případě zájmu kontaktujte:
Šéftrenéra mládeže pana Vlastimila Paličku,
tel. 728 864 083, e-mail: pvlastik@centrum.cz
Hlavní trenér U11 - Lošťák Ivo,
tel. 608 811 700, e-mail: lostak.ivo@seznam.cz
Hlavní trenér U10 - Musil Vladislav, tel. 736 766 044
e-mail: Vladislav.Musil@seznam.cz Hlavní trenér U9+U8+U7+U6 Vlček Roman, tel. 602 238 840, e-mail: roman@v-team.cz

Neváhej a přijď mezi nás!

HLEDÁNÍ

Béčko Hané veze body z Pavlovic JE U KONCE
Haná stále šlape na paty kvartetu lídrů

Pavlovice, Prostějov/pp – Na
podzim tápající „B“ mužstvo
Hané zajíždělo k jednadvacátému kolu III. Třídy OFS
Prostějov na hřiště předposledních Pavlovic. Důležitost zisku
plného počtu bodů netřeba
zdůrazňovat, nicméně postavení v tabulce není vždy tím přesvědčujícím důkazem. Důkazem byl vstup domácího celku
do utkání. Nakonec však Haná
potvrdila roli favorita a veze si
cenné body z venkovního hřiště.

Uběhlo jen několik málo minut, respektive v probíhající
5.min se domácí celek ujal
vedení. Než se stačili borci z Hané pořádně zapotit,
brankář Hlávka už lovil míč
ze své sítě. Obrana si vybrala svou slabou chvilku a dala
tak soupeři šanci ke skórování – 1:0. V jarní části je to
již poněkolikáté, co museli
„Hanáci“ dotahovat nepříznivý výsledek. Ne vždy se
jim však podařilo uspět a zís-

kat tak důležité body v boji
o špici tabulky. Vědomi si
této skutečnosti, podnikali
několik vpádů na polovinu
soupeře, bohužel bez gólového efektu. Nastřelení břevna bylo prvním impulsem,
že by se přeci jen „Hanáci“
mohli dočkat i vytouženého
vyrovnání. To nakonec přišlo, když se prosadil záložník Hané, Vybíhal, a srovnal
stav utkání – 1:1. Domácí i
nadále byli vyrovnaným sou-

peřem. Z jejich aktivity bylo
vidět, že nikomu nedávají
body zadarmo. Hosté však i
nadále kontrolovali hru, snažili se přetavit své snažení
ve vedoucí branku a dočkali
se. Šťastným střelcem, který
uklidnil všechny hráče Hané
se stal Světlík a rázem bylo
zase o co hrát – 1:2. Domácí se nechtěli smířit s tímto
výsledkem, hraném na jejich
domácím hřišti a snažili se
o vyrovnání. Byla to však

Haná, která opět orazítkovala břevno domácí branky. Do
konce zápasu si už pohlídala
své vedení a naplnila svůj cíl,
se kterým do Pavlovic odjížděla. I nadále tak společně
s A – týmem patří mezi špičku svých soutěží a do poslední chvíle určitě bude míchat
kartami v boji o postup. To se
bude o příštím víkendu snažit
potvrdit ve svém dalším utkání, kdy hostí mužstvo z Bedihoště.

NAVŠTIVTE

NAŠE N O V É WEBOVKY:

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova vydřeli doma výhru, v Děčíně však padli

JDE O VŠECHNO: VÍTĚZSTVÍ NEBO KONEC SEZONY
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„Chceme splnit cíl a hrát o titul,“ burcuje kouč Orlů Zbyněk Choleva

r

Tak teď už se není na co šetřit. Semifinálová
série mezi Prostějovem a Děčínem dospěla
podle očekávání až do rozhodujícího střetnutí.
Předcházející duely, v nichž si soupeři udrželi domácí neporazitelnost, jsou zapomenuty.
Výsledky jsou dobré tak maximálně pro statistky.
Finalistu určí posledních čtyřicet minut hrací doby, možná až prodloužení... Střet titánů vypukne
ve středu 16. května od 20.00 hodin v Městské
hale Sportcentrum-DDM. Zápas bude vysílat přímým přenosem ČT4 SPORT.

Mattoni NBL, semifinále - 3. zápas
průběžný stav série 2:1

BK Prostějov - BK Děčín

75:74

Čtvrtiny:

Prostějov/lv

Sestava
t a body Prostějova

15:25, 17:17,
7 17
16:8, 27:24

Slezák 3
Pelikán 2
Bohačík 0
Bratčenkov 0
Venta 0

Smith 21
Nicholson 15
Peterson 15
Pandula 12
Švrdlík 7

trojky: 15/3:19/9
střelba 2b.: 49/26:42/19
trestné hody: 18/14:12/9
asistence: 11:6
doskoky: 31:32
osobní chyby: 18:20
získané míče: 7:7
ztracené míče: 11:13
rozhodčí: Vrážel, Gabara, Hošek
Diváků: 940

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Děčína
Houška 20, Sanders 15, Pomikálek 13,
Stria 12, Burke 9, Alič 3, Houška 2, Bejček
0, Boyer 0, Jiříček 0, Landa 0, Soukup 0

Mattoni NBL, semifinále - 4. zápas
průběžný stav série 2:2

BK Děčín - BK Prostějovv
Čtvrtiny:

Sestava a body Prostějova

15:15, 21:9
16:18, 24:24

trojky: 15/6:17/6
střelba 2b.: 42/18:50/23
trestné hody: 36/24:16/10
asistence: 12:13
doskoky: 35:34
osobní chyby: 21:28
získané míče: 8:3
ztracené míče: 11:16
rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Vondráček
Diváků: 850
nejlepší hráč: Travis Peterson

Nicholson 2
Slezák 2
Švrdlík 2
Bratčenkov 1
Pelikán 0

Smith 20
Venta 16
Peterson 10
Pandula 7
Bohačík 6

„Musíme se vrátit zpátky na
zem. Po úvodním vysokém
vítězství jsme vylétli někam
do oblak a ještě nepřistáli.
Něco podobného se nesmí
opakovat,“ burcuje svůj tým
trenér Zbyněk Choleva. Z vyrovnaného stavu po čtyřech
utkáních přesto nedělá tragédii. Podobný průběh basketbaloví odborníci očekávali ještě
před začátkem play off. „Oba
týmy jsou hodně vyrovnané.
Rozhoduje momentální forma,
ccož není klišé, ale holý fakt,“
pprohlásil dále kouč Prostějova.
O
Obhájce loňského stříbra zattím oba domácí zápasy zvládl,
v Děčíně ale ani v jednom
ppřípadě své vítězství nedokázal
ppotvrdit. Teď už nesmí zavváhat. Bronz je po dvou postupech do finále pro Orly málo.
„Chceme hrát o titul, ale ke
splnění tohoto cíle musíme ze
sebe vydat všechny síly. Cítím,
že ještě máme rezervy. Teď je
zapotřebí, aby se ke Smithovi
při zakončení přidali také
další hráči. Nemůžeme chtít,

aby horké kaštany z ohně
tahal jenom Jamar,“ nabádá
hráče lodivod Orlů.
Oba
tábory
očekávají
v klíčové bitvě urputné
souboje. Série se s blížícím
se koncem přiostřuje, což
je logické. Jde o hodně.
„Pochopitelně, čím víc se zápasy blíží ke konci, tím ten tlak
a atmosféra začíná houstnout
a oba týmy si uvědomují, v
jaké situaci jsou,” uznává kouč
Děčína Pavel Budínský. „Čeká
nás vrchol semifinále a jsem
přesvědčený, že máme šanci,“
dodal.
O svůj postupový sen se
nechtějí připravit ani domácí
a těžkého protivníka se nebojí.
„Chceme tentokrát od první
minuty ukázat, kdo je na hřišti
pánem. První minuty budou
z pohledu konečného výsledku nesmírně důležité. Když
se nám podaří vstup do utkání, bude to dobré,“ tvrdí šéf
lavičky BK Prostějov Choleva.
Tak co, jak to ve středu dopadne?
TIPUJTE NA STRÁNKÁCH
WWW.VECERNIKPV.CZ!

Tým. Tohle slovo je v těchto dnech nejvíce skloňováno. Právě na chemii a soudržnost kolektivu spoléhají oba trenéři semifinálových soků. Má tedy lepší partu Prostějov, nebo Děčín? Rozsudek padne ve
středu.
Foto: Zdeněk Pěnička
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VE HŘE HNED DVA ZÁJEZDY
Prostějov/lv – Vedení BK Prostějov, které chce vyvinout vše pro maximální divácký zájem na zápasech Orlů ve vyřazovací části Mattoni NBL,
přichází v letošních bojích play off už tradičně lákavou nabídkou pro fanoušky, a i tentokrát se bude při rozhodujícím pátém utkání semifinálové série bojovat nejen
o body a postup, ale také o atraktivní zájezd k moři. Až do konce play off bude při domácích
programech probíhat losování o atraktivní cenu. Pro příznivce jsou přitom tentokrát připraveny hned dvě šance vyhrát zájezd do Řecka od cestovní kanceláře Hellas Tour. „Losování
bude probíhat tradičním způsobem a o přestávce zápasu. Ve středu ovšem vylosujeme hned
dva výherce,“ potvrdil generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich. „Chceme tím ještě
více zvýraznit důležitost utkání a také pochopitelně nalákat co nejvíce fanoušků do hlediště.
Jejich podporu budeme potřebovat,“ dodal Fridrich.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Děčína
Sanders 15, Soukup 12, Alič 10, Burke 9,
Houška 9, Stria 8, Pomikálek 7, Houška 6,
Bejček 0, Boyer 0, Landa 0, Žampach 0

koše Mattoni NBL v číslech
SEMIFINÁLE
S
Á PLAY
A OFF
O
3. ZÁPAS: BK Prostějov – BK Děčín 75:74 (15:25, 32:42, 48:50). Stav
série: 2:1. Nejvíce bodů: Smith 21, Cadri-Nicholson a Peterson po 15, Pandula 12 - P. Houška 20, Sanders 15, Pomikálek 13, Stria 12. Rozhodčí: Vrážel,
Gabara, Hošek. Trestné hody: 18/14 - 12/9. Fauly: 18:20. Trojky: 3:9 * ČEZ
Basketball Nymburk – BC Kolín 96:63. Stav série: 2:1. Nejvíce bodů:
Wilson 18, Pumprla a Simmons po 16, Nečas 11, Vyoral 10 - Ličartovský 14,
Ames a Marko po 11, Zuzák 10. Rozhodčí: Lukeš, Hošek, Kučera. Trestné
hody: 16/13 - 13/6. Fauly: 19:18. Trojky: 11:9.
4. ZÁPAS: BK Děčín – BK Prostějov 76:66 (15:15, 36:24, 52:42). Stav
série: 2:2. Nejvíce bodů: Sanders 15, Soukup 12, Alič 10 - Smith 20, Venta
16, Peterson 10. Rozhodčí: Dolinek, Macela, S. Kučera. Trestné hody: 29/18
- 17/9. Fauly: 22:27. Trojky: 4:9 * BC Kolín – ČEZ Basketball Nymburk
59:104 (24:29, 37:53, 50:84). Konečný stav série: 1:3. Nejvíce bodů: Field
11, Ličartovský a Marko po 10 - Wilson 29, Nečas a Abrams po 15, Lenzly 13,
Benda 10. Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Galajda. Trestné hody: 25/19 - 16/12.
Fauly: 17:18. Trojky: 6:10.

BARÁŽ O MATTONI NBL
2. kolo: Zlín - Opava 76:79 (23:18, 37:36, 47:55). Nejvíce bodů: Pavlík 23, Harčár 14, Sedlák a Šušák po 10 - Šiřina 17, Vaňák 12, Kolovrat 11,
Blažek a Strnisko po 10. Rozhodčí: Paulík, Matějek, Holubek. Trestné hody:
11/8:25/20. Fauly: 22:18. Trojky: 8:1 * Jindřichův Hradec - Plzeň 70:59
(17:11, 36:24, 56:38). Nejvíce bodů: Klimeš 14, Kraus 12, Eisman a Zachrla
po 9 - Honomichl, Kubizňák a Vrubl po 11, Kozlík 10. Rozhodčí: Macela,
Galajda, Baloun. Trestné hody: 30/18:20/13. Fauly: 23:30. Trojky: 6:6.
3. kolo: Opava - Jindřichův Hradec 90:57 (27:7, 48:26, 64:37). Nejvíce
bodů: Blažek 16, Klečka a Dokoupil po 13, Vaňák a Strnisko po 10 - Zachrla
16, Kraus 11, Klimeš 9. Rozhodčí: Holubek, Kapaňa, Paulík. Trestné hody:
23/17 - 14/11. Fauly: 16:21. Trojky: 11:8 * Plzeň - Zlín 78:74 (21:16, 40:36,
58:55). Nejvíce bodů: Kubizňák 16, Tóth 13, Vrubl 12 - Pavlík 24, Harčár 16,
Sedlák 14, Nehoda 12. Rozhodčí: V. Lukeš, Hošek, Karásek. Trestné hody:
24/16 - 16/7. Fauly: 22:25. Trojky: 6:9.
4. kolo: Zlín - Jindřichův Hradec 68:89 (18:27, 37:47, 50:68). Nejvíce bodů:
Šušák 19, Pavlík 14, P. Nehoda 10 - Tomanec 20, Zachrla 18, Čech 15, Kysela
10. Rozhodčí: Kurz, Nejezchleb, Komprs. Trestné hody: 18/12 - 16/14. Fauly:
18:19. Trojky: 6:11 * Opava - Plzeň 94:93 po 2. prodl. (22:14, 37:27, 46:53,
67:67, 81:81). Nejvíce bodů: Vaňák 19, Blažek a Miklošík po 15, Šiřina a Dokoupil po 14 - L. Tóth 26, Vrubl 19, Pecka a Kovanda po 10. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Matějek. Trestné hody: 31/24 - 24/12. Fauly: 20:24. Trojky: 10:11

tabulka bařáže po 4. kole
z
1.
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Tým

Z

V

P

Skóre

B

BK B&W Opava
BK Lions Jindř. Hradec
BK Loko Interconex Plzeň
Proton Zlín

4
4
4
4

4
3
1
0

0
1
3
4

333:291
308:296
295:308
297:338

8
7
5
4

Za bezednými koši
PLAY OFF - SEMIFINÁLE
5. ZÁPAS: BK Prostějov - BK Děčín (středa 16.5., 20:00)
FINÁLOVÁ SÉRIE ZAČÍNÁ V SOBOTU 20. KVĚTNA
OD 18.00 HODIN V NYMBURKU. SOUPEŘEM OBHÁJCŮ
TITULU BUDE VÍTĚZ SÉRIE PROSTĚJOV - DĚČÍN

V loterii „PÁTÝ ZÁPAS“ mají Orli vyrovnanou bilanci
Prostějov/lv - Pekelný stres,
velké emoce a obrovské nervy. To všechno patří k rozhodujícímu zápasu každého
play off. Vypjaté duely milují všichni. Diváci i samotní
hráči. Při vědomí rizika, že
v poraženém dlouho zůstane
pachuť z promarněné šance.
Radovat se může jen jeden...
„V takových situacích je důležité udržet nervy na uzdě. Nesledovat ukazatel skóre, nevnímat
rozhodčího a výhradně se soustředit sám na sebe. Každé zaváhání bolí dvojnásobně,“ říká
z vlastních zkušeností trenér
Prostějova Zbyněk Choleva.
V novodobé historii klubu
hrál Prostějov páté semifiná-

lové utkání v pěti případech.
A třikrát se radoval z postupu. Rozhodující střetnutí
prohrál naposledy v sezoně
2007/2008 v Novém Jičíně.
V posledních dvou ročnících
Mattoni NBL se pokaždé Orli
přes pátý duel dostali do finále.

3:33
„Chceme tuto sérii prodloužit.
Doma to zvládneme. Stejně
jako loni s Pardubicemi,“ věří
generální manažer Orlů Petr
Fridrich, který doufá, že domácí
tým požene plná hala.

Před pěti lety byli protivníci
ve stejné situaci. Páté střetnutí
se hrálo v Děčíně a na severu
Čech hosté vydřeli svůj první
postup do finále. Už je to dávno, přesto „Válečníci“ touží po
odvetě. „Teď to bude jiné,“
nechal se slyšet děčínský kapitán Jakub Houška, podle
něhož Orli páté zápasy neumí...
Přitom skóre 3:3 není úplně
špatná bilance. O její vylepšení se bude snažit parta kolem
střelce Jamara Smitha. A ten
se na utkání těší. „Já ty zápasy, kdy jde o všechno, miluji.
Situace, kdy jde o všechno, mě
strašně baví,“ tvrdí nejlepší
skórer Orlů.

Historie pátých zápasů
BK Prostějov
2010-2011 - BK Pardubice 3:2
5. zápas doma - 84:77
2009-2010 - Nový Jičín 3:2
5. zápas venku 77:64
2007-2008 - Nový Jičín 2:3
5. zápas venku 68:73
2006-2007 - Děčín 3:2
5. zápas venku 83:71
2005-200 - Nový Jičín 2:3
5. zápas doma 76:77
2004-2005 - Nový Jičín 2:3
5. zápas doma 79:90

Míčové sporty
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Poslední střela zápasu přinesla mečbol Smutná tradice byla dodržena.
V Děčíně se nedaří...
Očima trenérů
Očima trenérů

průběžný stav série: 2:1
Prostějov/lv - S notnou dávkou štěstí uhájili basketbalisté Prostějova domácí neporazitelnost v letošních zápasech
proti Děčínu. O vítězství
75:74 rozhodl Jamar Smith
povedeným průnikem přes
bránícího Striu. Orli v semifinálové sérii získali vedení 2:1
a přiblížili se k vysněnému
postupu do finále.
Přestože se třetí utkání semifinálové série Mattoni NBL odehrálo v nezvyklý čas hodinu po
svátečním poledni, na divácké
návštěvě se to nijak drasticky
nepodepsalo.
Tradiční návštěva viděla ale
spíše rozháraný, než-li nějak
efektivní basketbal. Především
první poločas to na žádnou
slávu nevypadalo. Domácímu
týmu chyběla šťáva. Špatný
výběr střeleckých pozic v útoku
doplňovala propustná obrana,
díky níž šli hosté rychle do ve-

dení 13:7. O chvíli později se
prosadil Stria s Pomikálkem a
po deseti minutách Hanáci prohrávali 15:25.
Na krátkou chvíli se probrali po
příchodu Škrdlíka. Jeho sedm
bodů pomohlo výběru Zbyňka
Cholevy stáhnout průběžnou
ztrátu na čtyři body, po dalších
chybách se přesto Severočeši
urvali po několika těžkých střelách na 37:24 ve svůj prospěch.
Hráči Prostějova se pomalu
protrápili ke konci poločasu,
kdy skóre ukazovalo nepříznivý výsledek 32:43.
Několikrát v sezoně se Orli
zvedli po návratu z kabiny a
situace se opakovala také ve
třetím semifinále. Po sérii 10:2
upravili na 42:44 a od té chvíle
se oba soupeři začali přetahovat
ve vedení. Domácí se snažili,
hosté ale náskok jediného koše
udrželi do konce třetí čtvrtiny a
bylo zřejmé, že vítěze určí až
koncovka dramatického duelu.
V deváté minutě přestřelka
kulminovala. Prostějov po koších Panduly a Smitha získal
vedení 71:68. Na druhé straně kontroval trojkou Sanders

Zbyněk CHOLEVA – BK Prostějov:
„Především na začátku zápasu to na vítězství
vůbec nevypadalo. Nebyli jsme nebezpeční
v útoku a slabí v obraně. Více než čtyřicet
inkasovaných bodů za poločas mluví za všechny
komentáře. Až s nástupem do druhého poločasu
se to zlepšilo. Děčín hrál opravdu výborně a navíc
dokázal proměnit těžké trojky. Naštěstí jsme zvládli koncovku,
přesto uznávám, že druhý bod v sérii jsme získali se štěstím.
Příště musíme hrát lépe.“
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
„Oproti prvnímu zápasu v Prostějově jsme
dnes nechali v zápase daleko víc energie a byl
to jednoznačně lepší výkon. V první polovině
utkání jsme hráli přesně to, co jsme měli a podali
jsme opravdu výtečný výkon. Po pauze nám
ale chyběl zabijácký instinkt, kterým bychom
soupeře dorazili. Závěr ovládl Smith, který potvrdil, že je
výjimečných hráčem. Jsem smutný, protože náš tým měl na
vítězství.“

a po dalších bodech Panduly
dokonce Pavel Houška další
dlouhou střelou otočil skóre.
Do konce zbývalo čtrnáct
sekund. Ty dokázal využít
Smith, který ve druhé půli za-

znamenal devatenáct ze svých
jednadvacet bodů. Na tento
úder Děčín nedokázal odpovědět. Houška nezkrotil lehkou
přihrávku a jeho ztráta odstartovala domácí radost.

„V polovině zápasu jsem si vyměnil boty a bylo to,“
prozradil hrdina úterního mače střelec Jamar Smith
Prostějov/red - O zápasu číslo dvě v Děčíně, kdy
závěrečnou čtvrtinu prakticky rozhodnul duel mezi
domácím Sandersem a naším Smithem, už bylo
hodně napsáno. V zápase číslo tři ale téměř generační souboj pokračoval. Mládí a dravost na jedné
straně nebo zkušenost a rozvaha na straně druhé,
kdo bude mít nakonec navrch? Jisté je, že v utkání číslo tři Orel Jamar Smith jednoznačně zastínil
staršího kolegu Sanderse, když ve druhé polovině
táhnul domácí za vítězstvím a rozhodující koš pocházel z jeho pravačky. Bohužel o tři dny později
tomu bylo naopak...
Co bylo v první polovině špatně, že jste své
střely nedával, ale ve druhé
části jste podal úplně jiný výkon?
„To je basketbal, dáš nebo nedáš. Jednoznačně to ale musíš
vyzkoušet. Moji spoluhráči mi
věřili, řekli mi, ať to vystřelím,
tak jsem to zkusil a začalo to
tam padat. Abych to trochu odlehčil, tak mi v poločase spoluhráči řekli, ať si vyměním boty,

tak jsem si vyměnil boty a bylo
to. Ve druhé půlce už to vypadalo úplně jinak...(úsměv)“
Jak zněly pokyny trenéra Cholevy pro poslední akci?
„Trenér nám řekl, že kdokoliv
by byl přebrán jiným typem
hráče soupeře a dostal se do
výhody mismatche, musí využít tuto výhodu a skórovat. Ani
jsem si nemyslel, že dostanu
míč, ale nakonec se tak stalo.

Moji spoluhráči mi věřili, že
to zvládnu a tak jsem najel a
skóroval.
Bylo podle vás dnešní
vítězství klíčovým vítězstvím v celé sérii?
„Myslím si, že ano, protože
teď jsme přesunuli tlak na Děčín a pokud chtějí pokračovat
dál v sérii, tak musí zvítězit
doma na své palubovce. My je
ale doufám porazíme a ukončíme tak sérii.“
V posledním zápase jste
se s Levellem Sandersem v závěrečné čtvrtině doslova utkali jenom vy dva a
bohužel jsi byl na poražené
straně. Byla to dnes z tvojí
strany tak trochu odplata?
„V podstatě ano, ale až tak
bych to nebral. Se Sandersem
jsme si navzájem vybudovali
vztah jenom přes herní projev
na hřišti. Sem tam na hřišti
spolu i něco prohodíme, ale
jinak nic. Zrovna dneska mi
říkal, že to vítězství urvou. Naštěstí se tak nestalo.“

A po zápase už jste spolu komunikovali?
„Abych řekl pravdu, tak já
tuhle komunikaci po zápase
nemám rád. Něco mu řeknu
a on se pak zbytečně moc vyhecuje. Já jsem prostě rád, že
se nám podařilo vyhrát dnešní
zápas a teď uvidíme, co se stane v ppátek.“
Jste hodně mladým
hráčem, takže jste asi
takových zápasů moc ve své
kariéře nezažil. Jak se vlastně cítíte v těchto situacích a
vyrovnaných zápasech?
„Já takové situace miluju,
vážně. Pokud chceš být konkurenceschopný s top hráči,
tak prostě musíš zvládat takovéto situace a musíš se v nich
cítit dobře. Žít nebo zemřít,
to jsou v basketbalu úžasné
situace. Takový vyrovnaný
stav a drama si nemůžeš sice
nacvičit, ale sami na tréninku
si to zkoušíme. Tři, dva, jedna a musíš vystřelit. Dáš nebo
mineš....

Prostějov po pěti výhrách padl, bronzového určí derby
Kuřim, Prostějov/jim –
Dvougólový náskok ztratili
v posledních pěti minutách
házenkáři Prostějova a po
brance z posledních desítek
vteřin hry si nakonec z Kuřimi neodvezli ani bod. Skončila tak jejich pětizápasová
vítězná série a hanácký klub
musel minimálně na týden
odložit oslavy třetího místa v
jihomoravské skupině druhé
ligy.
„Nezopakovali jsme výkony
z posledních utkání a porazili
jsme se sami. Promeškali jsme
první půlku, kdy jsme dali pouze dvanáct gólů. Po poločase
jsme zlepšili obranu a obrátili
jsme stav z 12:16 na 27:25 šest
minut před koncem. Pak jsme

ale šli po špatném střídání do
čtyř a soupeř srovnal,“ popisoval výsledkové turbulence prostějovský kouč Josef Zedníček.
Minutu a půl před koncem si
tak za nerozhodného stavu vzal
oddechový čas, s hráči si řekli,
co zahrají. Ale praxe dopadla
jinak než teorie, ani jeden ze
dvou signálů se nepodařilo
úspěšně sehrát a hostům nezbyl ani bod, který jim stačil z
potvrzení bronzu. „Třikrát jsme
ztratili balon a domácí dali půl
minuty před koncem branku, na
níž jsme už nestačili reagovat.
Za posledních šest utkání nejslabší výkon, takový je ale sport
Ještě nemáme takticky vyzrálé
mužstvo a závěr jsme nezvládli,“ smutně konstatoval.

Prostějov doplatil zejména na
dvě věci – zahazování šancí a
velký počet vyloučení. Z osmi
dvouminutových trestů připadly
dva na špatní střídání a jeden na
řečnění, to třech proviněních pak
Kozlovský dostal v závěru červenou kartu. „Šancí jsme měli
dostatek, ale špatně jsme s nimi

SK Kuřim
Sokol II Prostějov

naložili. Trefovali jsme gólmana
a tyče. Je to hrozná škoda. Porazili jsme se sami, soupeř byl průměrný. Takto se ještě budeme
rvát s Kostelcem,“ připomněl
Zedníček sobotní odpolední
duel, který teprve zodpoví otázku, kdo skončí hned za suverény
z Hustopečí a Nového Veselí.

28:27
(16:12)

Vyloučení 2:8, ŽK: 3:3, ČK: Kozlovský po třetím vyloučení, sedmičky 1/1:1/3. Brankový sled: 6:4, 11:7, 16:12, 20:17,
23:25, 28:27

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zabloudil – Černíček 9, Kosina 6, Kozlovský 2, Bečička, Valach
1, Gazdík 3, Burget, Jurečka 6, Ordelt, T. Jurik. Trenér: Josef Zedníček.

Až poslední kolo druhé ligy rozuzlí bitvu o třetí místo
budou hru zpomalovat, držet
dlouho balon a nepokoušet
se o rychlé kontry, mohou
uspět,“ myslí si a těší se na
pěknou házenou i vysokou
návštěvu.
To jeho protějšek z kosteleckého týmu Alois Jurik již považuje souboj o bronz za rozhodnutý a derby vidí jako utkání
čistě o prestiž. „Za oddíl Kostelec zvu všechny příznivce
dobré a kvalitní házené. Když
je plný dům, hraje se jinak, než
když je prázdná hala. Ani Prostějov, ani Kostelec se nemají
čím překvapit, velmi dobře se
známe. Rozhodne momentální
herní pohoda a štěstí,“ podělil
se o svůj názor Jurik.
Věří, že diváci uvidí dramatickou házenou bez přehnaných
emocí, kde si všichni zahrají.

Děčín/lv - Ani na pátý pokus
se v probíhající sezoně nepovedlo basketbalistům Prostějova vyválčit dva body na
děčínské palubovce. Ve čtvrtém pokračování semifinále
byli od začátku horším týmem a přes několik světlých
chvilek prohráli 66:76, když
doplatili na malou úspěšnost
střelby a horší doskok.
První čtvrtina přitom slibovala dramatickou podívanou. Na
vedení hostů odpověděl především Venta. Prostějovský
rozehrávač byl při chuti a do
konce úvodní desetiminutovky trefil tři trojky. Díky jeho
apetitu hosté srovnali krok.
Poslední projektil vypustil
současně se sirénou a vyrovnal na 15:15.
Po krátké pauze si opět vzali
slovo Severočeši. Následných
pět bodů v jejich koši ale
hostům přineslo jednobodové vedení a naději do dalšího
průběhu střetnutí. V tu chvíli
přišla rozhodující pasáž duelu. Děčín udeřil silou dvanácti
bodů, o které se postaral Sanders a Soukup a odskočil na
dvouciferný rozdíl. Snaha se

Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
„Bylo to urputné a bojovné utkání v pekelné
atmosféře. V zápase byla spousta fyzických
kontaktů, hodně soubojů, zajímavých akcí,
úžasných reakcí publika - byla to letos nejkrásnější
atmosféra. Nevím, jestli ještě letos dostaneme
nějaký zápas do Děčína, ale jsem moc rád za kluky,
že jsme sérii natáhli až do pátého rozhodujícího zápasu. Byli jsme
v těžké situaci, přesto zůstali ve hře o finále.“
Zbyněk CHOLEVA – BK Prostějov:
„Domácí hráli velmi dobrou agresivní obranu, my
jsme se nedostávali do střel, a když, byly to střely
vynucené a procento padalo dolů. Pak jsme se už ani
nedostávali do pozic. Pod košem hráči také zahodili
spoustu zdánlivě jednoduchých pozic, ale bylo
to přes tvrdou obranu. Nedostali jsme se proto do
tempa, a jakmile nám Děčín odskočil a byl v pohodě, tak už to bylo
hodně těžké. Dokonce nás i přeskákal. My na konci zkoušeli trochu
vabank a mírně jsme skóre zkorigovali, ale na úspěch to bylo málo.“
hostům nedala upřít. Neproměněné pokusy z dálky i vymezeného území jim ale braly
sebevědomí. To se projevilo
v poločasovém výsledku –
36:24 pro domácí.
Jiskřičku naděje na začátku
druhé půle vykřesal Peterson
a Smith. Jejich dlouhé střely
přinesly snížení ztráty až na
šest bodů. Přesto to nestačilo na obrat. Hostující obrana
měla tentokrát den otevřených
dveří a toho Děčínští dokázali
patřičně využít. Rychle si vzali své dvouciferné vedení zpět

a zásluhou tria Pavel Houška,
Burke a Soukup upravili až na
52:39.
Do závěrečné pasáže Orli
vstupovali s desetibodovým
mankem. I když nešlo o propastný rozdíl, „Válečníci“
drama nepřipustili. Během
několika minut natáhli své
vedení až na 63:48 a přes celoplošnou obranu Hanáků už
vedení bez větších potíží udrželi. Pohodlně proměňovali
trestné hody po taktických
faulech a užívali si závěrečního aplausu natřískané haly.

Minižačky se vrátily z Jičína

BRONZOVÉ

Prostějov/lv - Na kvalitní
formu z celé sezony, kdy
v oblastním přeboru prohrály pouze dva zápasy z
osmadvaceti duelů, navázaly
v národním finále basketbalové mladší minižačky TJ
OP Prostějov. Dvanáctileté
a mladší naděje prostějovského sportu v konkurenci
dvanácti týmů obsadili třetí místo a z Jičína přivezly
bronzovou medaili.
O titul nejlepších mladých
basketbalistek své kategorie
soupeřilo v Jičíně dvanáct
družstev z celé republiky a
v základní skupině čekaly
mladé reprezentantky Prostějova soupeřky z domácího Jičína
a západočeské Plzně. Nad Jičínem prostějovské basketbalistky zvítězily 87:57 a nad Plzní
65:59. Ve čtvrtfinále sihráčky
poradily s družstvem Basketu
Slovanka Praha, které porazily
poměrem 62:46. V semifinále
prostějovské basketbalistky
narazily na velkého soupeře
BK Studánku Pardubice a tomuto týmu podlehly 68:55.

„Soupeř byl největším favoritem celého turnaje, což potvrdil
celkovým vítězství. Naše hráčky dlouho vzdorovaly, hráčky
Pardubic ale nakonec byly nad
jejich síly,“ uvedla trenérka minižaček Váša Mazalová, která
vedla družstvo společně s Karlem Schneiderem.
V boji o bronzové medaile porazily hráčky TJ OP Prostějov
po nervy drásajícím závěru
družstvo HB Basket Praha
o jediný koš 59:57. Vítězem
celého turnaje se staly hráčky BK Studánka Pardubice,
které ve finále porazily Plzeň
66:39. Nejlepší střelkyní celého turnaje byla prostějovská

Kateřina Galíčková, která
byla zároveň nominována do
All stars turnaje.
O další úspěch mladého prostějovského basketu se zasloužily Adéla Buráňová, Kateřina
Galíčková, Kateřina Frgálová,
Sarah Švagerová, Barbora
Burešová, Adéla Buřtová, Veronika Pořízková, Nikol Kubíčková, Vendula Schindlerová,
Michaela Brančíková, Karolína Herníková, Adéla Svobodová, Anna Rindová, Tereza
Rozehnalová a Ela Filoušová.
Vedení i hráčky TJ OP Prostějov děkují městu Prostějov a
klubu BK Prostějov za finanční podporu.

Kostelec nestačil na lídra,
stále však může být třetí

Kostelec na Hané/jim – S
vedoucím celkem druhé
ligy disponujícím nejlepším
útokem i obranou poměřili
své síly v předposledním kole
soutěže házenkáři Kostelce.
Před zápasem ztráceli ze
čtvrtého místa tabulky na
„Je úplně jedno, zda skončíte ale vyhrát o pět branek. Začíná bronz dva body a navzdory
druzí nebo předposlední. Ve se za stavu 0:0, ať vyhraje vlastní porážce zůstal rozesthře je sice třetí místo, musíme lepší,“ přeje si.
up nezměněn. Definitivně
tak rozhodne až závěrečné
kolo, v němž se v sobotu
Ostatní známé výsledky 21. kola II. ligy: střetnou právě dva adepti na
bronz – Prostějov a Kostelec.
Maloměřice – Bohunice 25:29,
Do souboje s Hustopečemi
Nové Veselí – Sokolnice 31:26.
vstupovali domácí povzbuzeni
pěti výhrami z posledních pěti
Tabulka:
utkání včetně skalpu tehdejšího
1. Hustopeče
21
19 0
2
677:462 38
lídra z Nového Veselí, tentokrát
2. Nové Veselí
21
19 0
2
681:536 38
již ovšem padli. Kosteleck3. Prostějov
21
13 0
8 622:603 26
ému kouči chyběl nemocný
4. Bohunice
21
12 0
9
553:542 24
Smékal, pětigólový Varhalík
5. Kostelec na Hané 21
12 0
9 560:552 24
hrál s horečkou a oslabení na
6. Velké Meziříčí
20
10 1
9
507:512 21
spojkách podle Jurika seh7. Ivančice
20
9 1 10
506:517 19
rálo výraznou roli. „Udělali
8. Kuřim
21
7 2 12
564:623 16
jsme chybu, že jsme se tlačili
9. Havlíčkův Brod
20
7 0 13
542:596 14
středem a málo chodili přes
10. Sokolnice
21
5 2 14
532:603 12
křídla a krajní spojky. Chyběla
11. Maloměřice
21
6 0 15
505:576 12
další spojka, která by hru roz12. Telnice
21
1 2 17
468:593
4
táhla a hrozila by,“ upozornil

Házenkáři Prostějova vyzvou v derby Kostelec
Prostějov/jim – Menší obdobu fotbalového superfinále
mezi Libercem a Plzní nabídne v sobotu od patnácti
hodin jihomoravská skupina
druhé ligy. O dva body lepší
Prostějov přivítá pět kilometrů vzdáleného souseda
z Kostelce na Hané a ještě
čtyřbranková porážka mu
zajistí udržení třetí příčky.
„Charakterizoval bych to jako
utkání zkušeného Kostelce
proti prostějovským mladíkům. Jsme tak o osm deset let
mladší a bude to moje mateřská škola proti veteránům,“
přemítal o šlágru prostějovský
kouč Josef Zedníček. Jeho
týmu vyhovuje rychlá házená
a domnívá se, že pokud na
ni Kostelec přistoupí, zůstanou dva body doma. „Pokud

průběžný stav série: 2:2

Jurik na neprostupný střed
obrany, o čemž se jeho hráči
několikrát přesvědčili.
Hosté vedli po celý zápas, rozhodující trhák se jim podařil
zkraje druhého poločasu a
bezpečný náskok si pohlídali
až do konce. „Pokud nás ale
rozhodčí nechali hrát, byli
jsme v kontaktu. Nemohu se
zbavit dojmu, že fauly se na
jedné straně pískaly a na druhé
ne. Rozhodčí byli přísnější na
nás než na hostující celek, z
celkového pohledu jsme ale
prohráli zaslouženě. S naší obrannou fází jsem byl spokojen,
bohužel v útoku jsme se nepro-

sadili podle našich představ,“
mrzelo ho jen třiadvacet
nastřílených branek.
Významnou
roli
podle
zkušeného a temperamentního
kouče sehrál fakt, že hosté
museli a chtěli svůj úkol zvládnout. „Zvládli to se ctí a
ke dvou bodům jim gratuluji.
My jsme mohli jen překvapit a
kdybychom odvedli tak skvělý
výkon jako proti Veselí, výsledek mohl byl jiný. Zůstává
před námi poslední kolo.
Doufám, že se rozloučíme
bodovým ziskem,“ těší se Alois Jurik na sobotní derby v
prostějovské hale.

Legata Hustopeče
Sokol Kostelec na Hané

23:27
(13:16)

Rozhodčí: Malínek, P. Novotný. Vyloučení 2:1, sedmičky:
1/3:1/2. Diváků: 270. Pětiminutovky: 2:3, 5:6, 7:8, 9:11,
11:13, 13:16, 13:18, 15:20, 17:21, 19:22, 21:24, 23:27.

Sestava a branky Kostelce:
Varha, Navrátil – Vasyliev 2, T. Grulich 8, M. Grulich 2, Jurka
2, Rikan, Ševčík 1, Vymětal 1, M. Grepl 2, Palička 0, J. Grepl 0,
Varhalík 5, Říčař. Trenér: Alois Jurik.

Sport
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Bikerka je mistryní republiky
a má na dosah londýnské OH
dokončení ze str. 17
Francouzské Orléans hostilo o víkendu 5. a 6.května vyvrcholení
seriálu mistrovství Evropy 2012.
Velkou pozornost jsme upínali k
Janě Horákové, která bojovala o
čelní umístění. S domácí hvězdou
Ailloudovou se členka SKC utkala už v sobotní semifinálové jízdě,
kde si obě závodnice s přehledem
zajistily postup do finále. Horáková byla na cílové pásce druhá,
hned za Ailloudovou. Ve finále
neodstartovala bikerka z Hané
nejlépe, ale z první zatáčky už
vyjížděla na čtvrté pozici, hned za
Ailloud, která v druhé rovince vytvořila na Janu zhruba dvoumetrový náskok, jenž udržela až do cíle.
Z vítězství radovala další z Francouzek Laëtitia Le Corguilleová,
před druhou Elke Vanhoofovou
z Belgie, třetí se umístila již zmiňovaná Eva Ailloudová a na čtvrtém místě pak dojela Jana Horáková. Šance na zisk zlata se tak po
sobotě ještě zmenšila a posunula
již jen do teoretické roviny.
O den později Jana opět s přehledem postoupila do finále, kde
však nechyběla ani největší sokyně Ailloudová. V semifinálové
jízdě mohla na úkor francouzské
závodnice do finále postoupit další z českých reprezentantek Aneta
Hladíková, ale ve velmi těsném
souboji o postupové čtvrté místo
Francouzce podlehla. Ve finále se

Horáková umístila na pátém místě, Ailloudová na místě šestém, ale
i to francouzské bikrosařce stačilo
k celkovému prvenství v seriálu!
Jana Horáková tak celkem po
odečtu dvou nejslabších výsledků
dosáhla na 211 bodů, což znamenalo zisk stříbrné medaile, čímž
prostějovská reprezentantka vylepšila výsledek z loňského ročníku, kdy brala bronz. Zlato tedy
zásluhou Evy Ailloudové putovalo do Francie, bronz na posledním
podniku pro sebe získala Aneta
Hladíková, která na čtvrté místo
odsunula Vilmu Rimsaiteovou
z Litvy.
Tímto výsledkem tak Horáková
potvrdila pozici jedničky mezi
českými bikrosařkami a ještě více
se přiblížila vysněné nominaci na
OH do Londýna. Své postavení
upevnila následně i na domácí
půdě, když na konci dubna v Praze-Řepích na domácím MČR získala titul domácí šampiónky!

První prozrazenou posilou je mladá SMEČAŘKA

z pražského Olympu ANDREA KOSSÁNYIOVÁ
Vedení VK AGEL Prostějov chtělo nové posily pro
svůj hráčský kádr udržet v tajnosti až do oficiální tiskové konference, jež se chystá na příští dny. Jedno
ze čtyř víceméně jistých jmen na tvořící se soupisce
však už proniklo na veřejnost prostřednictvím sociálních sítí a internetu, takže skutečně platí: na Hanou
přichází Andrea Kossányiová. Byť její přestup ještě
není po všech stránkách administrativně dotažen...
Prostějov/son

Talentovaná smečařka se narodila 6. srpna 1993 v Příbrami, měří 184 centimetrů
a v posledních letech patřila
k oporám PVK Olymp Praha.
Během uplynulé sezóny se
stala šestou nejvíce bodující
MČR BMX 2012
hráčkou UNIQA extraligy žen
v kategorii ženy elite :
ČR s absolutně nejlepším po1. Jana Horáková
SKC Prostějov dáním, se svým týmem získala
2. Aneta Hladíková
ONE bicycles stříbro a své nové působiště
3. Romana Labounková PELLS team již dobře zná, neboť proti našim volejbalistkám nastoupila
v ročníku 2011-2012 hned devětkrát včetně finálové série.
Andrea Kossányiová má na
kontě řadu úspěchů z mládež-

Celkové pořadí
Mistrovství Evropy 2012:
1. Eva Ailloudová (Francie) 220 bodů
2. Jana Horáková (ČR)
211 bodů
3. Aneta Hladíková (ČR) 196 bodů

nických kategorií. Na klubové
úrovni zlato z extraligy juniorek 2010 a stříbro z extraligy kadetek 2010, v reprezentaci České republiky
se podílela na bronzu
z mistrovství Evropy
juniorek 2010 (vybrána
do All Stars turnaje)
a na 10. místě
z evropského
šampionátu
kadetek
2009. Loni se

dokonce stala dost nečekaně
tahounkou našeho národního
výběru na mistrovství Evropy
žen, kde z toho byla konečná
osmá pozice.
„Informace o příchodu Andrey
Kossányiové k nám je poněkud
předčasná. Je pravda, že jsme
s ní podepsali smlouvu, ale z administrativního hlediska ještě
není celá věc dotažená a tím
ani uzavřená,“ sdělil Večerníku
a webovým stránkám klubu Peter Goga, sportovní ředitel VK AGEL.
„Kossányiová je velký talent, výrazně se
prosazovala v mládežnických
kategoriích
včetně reprezentace a poslední
d v ě
sezóny
i v ženách

Mladá hvězda. ANDREA KOSSÁNYIOVÁ se v nejbližších dnech
stane součástí elitního ženského volejbalového týmu VK AGEL
Prostějov.
2x foto: internet
Olympu. Byl o ni nemalý zájem
ze zahraničí, proto jsme rádi, že
se nám ji podařilo získat,“ dodal na adresu prvního úlovku
předseda Správní rady prostějovského oddílu Petr Chytil.
„Prostějov měl o mě velký zájem, což mě těší. Nejprve jsem
chtěla maturitou dokončit střední školu a to se povedlo, teď
mohu udělat další krok ve své

sportovní kariéře. Snad se v silné konkurenci kvalitního prostějovského kádru prosadím,“
připojila samotná hráčka.
A jedna důležitá drobnost na
závěr: příjmení nové akvizice
AGELu se vyslovuje Košányová, protože otec Andrey pochází
z Maďarska. Snad jí bude štěstěna v dresu úřadujících čtyřnásobných mistryň přát...

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

VEDENÍ KLUBU PODĚKUJE
svým mládežnicím za skvělé výkony
i výsledky v letošní sezóně

Prostějov/son - Zaslouženého
poděkování ze strany vedení VK
AGEL Prostějov se dočkají mládežnická družstva našeho volejbalového oddílu. Dojde k tomu
v rámci setkání coby slavnostního zakončení soutěžního ročníku
2011-2012, které proběhne ve
čtvrtek 17. května od 18.00 hodin
v hotelu Tennis Club.
„Akce je určena všem hráčkám
i členům realizačních týmů našich
juniorek, kadetek, starších žákyň
a mladších žákyň. Sejde se okolo
stovky děvčat a desítka trenérek či
trenérů, abychom všechny odmě-

nili za to, jak výborně reprezentovali prostějovský volejbal v uplynulé sezóně,“ informoval sportovní
ředitel VK Peter Goga.
Připomeňme, že juniorky vyhrály
Český pohár i první ligu, kadetky
skončily čtvrté v extralize, starší žákyně získaly mistrovský titul i stříbro v Českém poháru a mladší žákyně vybojovaly bronz v krajském
přeboru. „Ale nejde zdaleka jen
o výsledky. Hlavní je, že všechny
holky na sobě poctivě pracují pod
vedením kvalitních koučů a s mládeží jdeme celkově správným směrem,“ zdůraznil Goga.

Devět hráček VK AGEL a trenér Čada navazují

na klubovou sezónu v národních výběrech
Prostějov/son - Odpočinek
a klidná dovolená? Pro tři
čtvrtiny stávajícího hráčského kádru žen VK AGEL Prostějov a hlavního kouče nic
takového neexistuje. Sotva
prostějovskému volejbalovému ansámblu skončil soutěžní ročník 2011-2012 v mateřském oddílu, hned se většina
z něj vrhla do reprezentačního kolotoče.
Nejpočetnější zastoupení má
mistrovský tým ČR už tradičně v národním výběru Slovenské republiky. Ten dlouhodobě
vede z pozice prvního trenéra
Miroslav Čada, který na sou-

pisku zařadil tři své klubové
svěřenky: nahrávačku Moniku
Smákovou, blokařku Veroniku
Hrončekovou a univerzálku
Solange Soaresovou.
Všichni společně zahájili přípravu týdenním soustředěním
v Bojnicích, na něž navazují
tři přátelské zápasy ve Francii
a dva v Maďarsku. Protože
Slovenky nehrají Evropskou
ligu, bude následovat delší
pauza a až od konce července vrcholná fáze přípravy se
zářijovou kvalifikací na mistrovství Evropy 2013. „Ve skupině máme Španělsko, Izrael
a Švédsko, což je určitě přija-

telný los. Proto chceme udělat
všechno pro další postup na
evropský šampionát, což by
byl pro slovenský ženský volejbal rozhodně úspěch. Jeho
dosažení je v našich silách,“
uvedl Miroslav Čada.
Reprezentace České republiky
pod vedením nového kormidelníka Carla Parisiho z Itálie
začala trénovat velice brzy, již
od pondělka 30. dubna. A z prostějovských děvčat jsou v Brně
u toho nahrávačka Šárka Kubínová, blokařka Michaela Monzoni a libero Markéta Chlumská.
Na jihu Moravy setrvají s volnými víkendy až do úvodu

června, kdy je tam na programu první turnaj základní skupiny „C“ Evropské ligy 2012.
Češky mají v grupě za protivnice Nizozemky, Řekyně
a Izraelky, přičemž bez ohledu
na výsledky všech čtyř červnových turnajů (postupně v Brně,
Nizozemsku, Izraeli a Řecku)
automaticky postoupí do závěrečného Final Four (5. a 6.
července v Karlových Varech).
Poté dostane kolektiv ČR zasloužené volno, aby se zkraje
srpna znovu sešel a nachystal na kvalifikaci ME 2013.
V ní svedou zástupkyně naší
země boje o postup s Bulhar-

skem, Maďarskem a vítězem
předkvalifikace Litva - Kypr.
Průnik na kontinentální šampionát v příštím roce je pro Parisiho soubor jasným cílem.
Výčet aktuálních reprezentantek z VK AGEL doplňuje izraelská dvojice Anna Velikiyová
– Tatiana Artmenková (absolvuje Evropskou ligu i kvalifikaci ME) a chorvatská bomberka
Sanja Popovičová (má před
sebou pouze kvalifikační klání).
Ze dvanácti současných Agelek si tak po volejbalové stránce úplně volného léta užívá jen
trio Helena Horká, Darina Košická a Vesna Jovanovič.

Smůla mladších žákyň: Na Mistrovství Moravy
a Čech bez prohry, ale až deváté...
Brno/pk - Tak to je pech!
V průběhu turnaje neprohrály, což se podařilo jen
šesti z devatenácti družstev
zúčastněných na mistrovství. Bohužel hned dalším
dvěma v naší skupině „A“
a druhé místo uniklo o třináct míčů. „Na druhou stranu Svitavy jsme měli porazit,“ zdůraznil trenér žákyň
Jindřich Němeček.
Rozjezd vyšel mladým prostějovským hráčkám velmi
slibně, když výrazně přehrály
Frýdek-Místek 2:0 na sety.
V dalším zápase proti domácímu KP Brno jakoby se holky v prvním setu bály a podle
toho také hra vypadala. „Do
stavu 14:13 držely vyrovnaný průběh, ale pak přišlo pár
nevynucených chyb, zkažený

servis a soupeř získal náskok,
který do konce setu uhájil.
Holky se naštěstí o přestávce
otřepaly a nastoupily soustředěně a bojovaly o každý míč.
Výsledkem bylo vítězství ve
druhém setu,“ popsal utkání
kouč Němeček. V dalších zápasech dostaly příležitost také
hráčky z lavičky, bohužel to
znamenalo další ztráty setů
proti Svitavám a Hlincovce.
„Zejména set proti Svitavám
šel vyhrát. Opět se ukázalo,
že volejbal se rozhoduje v pár
klíčových rozehrách a nevyplácí se, vybrat si v nich slabou chvilku,“ podotknul lodivod žákyň VK.
V konečném účtování základních skupin tak jeho svěřenkyním chybělo pár míčů ke
druhému místu a bojům o me-

daile. Bohužel systém turnaje
je takový, hrálo se na dva hrané sety a mladé Prostějovanky
čekal pouze boj ve skupině o 9.
až 12. místo.
„Ano, hrací systém turnaje nebyl zrovna přívětivý k vyrovnaným soupeřům, nasazeným
do stejné skupiny, ale s tím se
nedá nic dělat,“ konstatoval
smířeně Jindřich Němeček.
Před prostějovským družstvem stála ve druhém hracím
dnu výzva to ukázat. Holky
si apel trenérů vzaly k srdci
a v prvním ze dvou zápasů
play-off o 9.až 12. místo nenechaly nic náhodě a v prvním setu jednoznačně přejely
Lanškroun 25:9. „Na začátku
setu druhého ovšem přišlo
drobné podcenění a vlažný
výkon a soupeř toho využil

k viditelnému náskoku. Ten
se zvýšeným úsilím podařilo srovnat až za stavu 11:11.
Další průběh byl vyrovnaný
až do koncovky, kterou se ale
už holkám podařilo zvládnout
a potvrdit převahu,“ uvedl J.
Němeček.
Ve druhém zápase o celkové
deváté místo se na druhou
stranu sítě postavilo družstvo
Jilemnice s dobře rostlými
a pohyblivými volejbalistkami. „Houževnatý soupeř. Naštěstí se nechal zaskočit hned
na začátku několika dobrými
útoky a zejména servisem
a do konce setu se z úvodního
nástupu našich holek nedokázal vymanit. Druhý set začal
opět slibně, ale přes důrazná
upozornění trenéra udělaly
holky několik zbytečných

chyb a dostaly se pod tlak.
Soupeř byl stále o dva,tři
míče nahoře a když už holky
dotáhly, zase vyrobily nějakou hrubku. S koncovkou
však zapnuly na vyšší rychlost a koncentrovaným výkonem stáhly na 24:24 a začala
nervy drásající přetahovaná
s několika setboly i mečboly, která skončila nadšeným
vítězným pokřikem našich
hráček i trenéra za stavu
31:29 pro VK Prostějov,“
usmíval se na závěr Jindřich
Němeček, který udílel rady
z trenérské lavičky společně
Michaelou Jančíkovou a Lucií Kučerovou. „Holky, zejména za výkony a nasazení
ve druhém dni vám náleží
velká pochvala,“ vzkázalo
trenérské trio.

Držely se. Družstvo mladších žákyň VK AGEL Prostějov odehrálo republikový šampionát ve velkém stylu. Na výraznější úspěch
to nestačilo a tak při vyhlášení konečného pořadí nebyla holky z
Hané zrovna veselé...
Foto: www.vkprostejov.cz
V poli za VK Prostějov na
mistrovství bojovaly: Baláková Tereza, Cetkovská Ema,
Dokoupilová Monika, Dvořáčková Klára, Dvořáková Niko-

la, Hartlová Petra, Hebelková
Markéta, Kratochvilová Sabina, Meidlová Pavla, Muzikantová Jana, Rašková Martina
a Slavíková Tereza.
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Jestřábi zahájili přípravu: PUPA SKONČIL!

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

Zacharovým asistentem bude Kužílek
(dokončení ze strany 17)
„Teprve se skládáme a zatím
jednáme s hráči, kteří tu hráli
loni. Uvidíme, kdo tu zůstane a jak to bude dál. Máme
určitý rozpočet a na jeho základě jsme oslovili zatím jen
některé hráče. Čekáme, jak
se vyjádří a když nám řeknou
ne, tak oslovíme další,“ popsal Zachar práce na vzniku
nového kádru. Mimo jiné tak
reagoval i na zprávu z oficiálních klubových stránek, že
v Prostějově nebude pokračovat šestice Musil, Doseděl, Paška, Ševčík, Meidl a
Stejskal. „K tomu bych se zatím nechtěl moc vyjadřovat.
Jedná se o ty, které jsme ještě
neoslovili. Řekli jsme jim,
že jsou spíše ve druhé řadě,“
doplnil.

O jménech zatím spekulovat nechtěl, dokud není nic podepsané,
mohou se snadno rozprchnout do
ostatních oddílů. „Oslovili jsme
jedenáct dvanáct hráčů, kteří s
námi absolvovali loňskou sezonu a chtěl bych s nimi počítat i
letos,“ nebyl Zachar konkrétnější. Zmínil jen, že útočníci David
Zachar s Martinem Krylem se
již po zranění dali do pořádku,
naopak kolenní vazy či meniskus
vyřadily na nějakou dobu Davida
Šebka.
Tým se bude stejně jako v nedávné minulosti připravovat čistě v
domácích podmínkách, cílem je
nabrat fyzičku pro úspěšné boje
ve vyřazovací části. „Nemáme v
plánu soustředění a neměli jsme
ho ani v minulosti. Většina kluků
pracuje, další část studuje. Dva
roky jsme se připravovali v do-

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
21
21
21
21

mácích podmínkách a nebylo to
špatné. Pokud hráči nejsou uvolněni z práce, tak nemá cenu absolvovat soustředění jen s půlkou
mančaftu,“ konstatoval Zachar.
Tréninky naordinoval kouč A-týmu v pondělí a úterý na pět
odpoledne, ve čtvrtek od půl
páté. Mladíci do dvaadvaceti

Prostějov/sh - Borci z DTJ
Prostějov opět na domácí
půdě dominovali, oplatili
Děčínu porážku a určili tak
hostujícímu týmu konečnou
třetí příčku v soutěži. Boxeři
z Hané stále zůstávají ve hře
o titul, i když nejblíže k vítězství v extralize má celek
Nitry. Podle předpokladů
by měla Nitra bodovat s posledním Ústím a poskočit na
osm bodů, Prostějov má nyní
bodů šest a za čtrnáct dní
jej čeká také utkání s Ústím.
Pokud vše dopadne podle papírových předpokladů, bude
o vítězi extraligy rozhodovat skóre a titul získá někdo
z dvojice Nitra-Prostějov.
V nejnižší váze 54 kg zápolil
elitní prostějovský borec, Norbert Kalucza a hned na úvod
dokázal porazit hostujícího
Burzynskiho.
Čtyřnásobný
mistr Maďarska Kalucza s přehledem vybojoval první dva
body a do akce se vydal Ruslan
Shakaldaev. Toho ze začátku
soupeř Patrik Velký nebezpečně ohrožoval, ale po čase začal
v ringu vládnout Shakaldev.
Děčínský soupeř už se pouze
bránil a ustupoval, a tak přišla
zasloužené vítězství Ruslana
Shakaldaeva na body. V kategorii do 60 kg využíval domácí boxer Hamo Aperjan svou
výškovou převahu na soupeřem
a Filip Barák měl od začátku
s Aperjanem potíže. Dvakrát
byl sražen na zem, ve třetím
kole byl navíc počítán a Hamo

po jasném průběhu zápasu navyšoval na 6:0 pro Prostějov.
Váhu 64 kg navíc Děčínští neobsadili a tím pádem už byly
dva body za vítězství jednou
nohou v Prostějově.
V kategorii do 69 kg naskočil
mezi provazy hostující Karel
Nečesánek, mistr světa v kickboxu a svou kvalitu prokázal
také v boxerském souboji proti devatenáctiletému Jakubovi
Bambuchovi. Ve velmi atraktivním střetnutí se ve třetím kole
vydařil nástup Nečesánkovi,
který zasypal Bambucha, ten se
snažil odpovědět, ale do konce

let mají navíc povinnost připravovat se ve středu a pátek s juniory. „Někteří hráči i fanoušci
si myslí, že junior může přijít a
naskočit ihned do zápasu. On ale
musí s muži dlouhodobě trénovat. Teprve když se v tréninku
dokáže mužům vyrovnat, může
jít do zápasu. Někteří mi ale

řekli, že když nebudou hrát za
muže, nebudou ani trénovat. To
je pak těžké,“ zmínil se Zachar o
tom, že někteří borci živí v sobě
představu, že ihned po přechodu
do vyšší kategorie naskočí do
druhé pětky...
V každém případě to vypadá, že
Jestřáby čeká horké léto...

zápasu už dojem rozhodčích ze
zápasu nezměnil a Děčín-Most
získal první dva body. O žádné
oťukávání rozhodně nešlo ani
v dalším vyhecovaném zápase.
Dvojnásobný mistr ČR Michal
Vodárek zvládl soupeře Jana

Klikara porazit na body a pojistil výhru Prostějova. V kategorii do 81 kg nastoupil maďarský
mistr Petr Nagy, ale na zkušeného Stanislava Stárka nestačil.
Po většinu utkání Nagy krvácel
z nosu, rozhodčí však nechali

Váhová kategorie do 54 kg:
Norbert Kalucza
Mariusz Burzynski
2:0 na body
Hodnocení trenéra Pavla
Dudy: „Výborný výkon. Patří
k těm nejzkušenějším boxerům. Téměř se kvalifikoval
na olympiádu, je prvním náhradníkem, takže čeká. Zná se
se soupeřem, první kolo bylo
vyrovnanější, ale potom začal
Kalucza přebírat iniciativu a
bez problémů ho vybodoval.“

tlačil soupeře. Patrik se snažil
uhýbat, ale už vůbec neboxoval
a Ruslan bez problémů vyhrál.“

Váhová kategorie do 69 kg:
Jakub Bambuch
Karel Nečesánek
0:2 na body
Hodnocení trenéra Pavla
Dudy: „Kuba Bambuch dostal Karla Nečesánka, oba
dva jsou to mladí nadějní
boxeři. První dvě kola byly
vyrovnaný, ve třetím kole
Kubovi utekl začátek a už
to nestihl srovnat. Karel měl
dobrej dvojitej kryt.“

Kol V VP R PP P K

Skóre
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0

0
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0

246:134 558:351
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2 Miagi Mohelnice

21

14
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225:157 528:413
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3 Dobří bobři Olomouc
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4 Sportingbet.cz OL
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5 Victoria Šumperk
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8
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2

11 0

172:208 441:490
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6 Vetřelci Prostějov

20

6

4

0

2

7

1

183:183 438:448
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7 Študáč Olomouc

21

4

0

0

1

16 0

141:238 366:541

13

Legy

Body

8 Tygři Šternberk

21

2

1

0

0

18 0

121:258 342:579

8

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
21
21
21
21
21
21

z

zápas pokračovat. Oba soupeři
se dostali na pokraj sil, vyrovnané utkání nakonec připadlo
Stárkovi. Předposlední zápas
svedl dohromady Petra Novotného s Martinem Horákem,
prostějovský kapitán Novotný
však měl na své straně zhruba
o dvě stě odboxovaných zápasů
více. A to se také projevilo, Novotný zvládl svůj úkol poctivě
takticky a na body zvítězil.
Tečku za boxerským dopolednem udělal souboj, který
místy připomínal boj Davida
s Goliášem. Polský boxer Děčína Wlodzimierz v prvním
kole dokázal silně trefit do
břicha o dvě hlavy většího
Pavla Šoura tak, že musel být
počítán. Pak už se ale tělesné

parametry zkušeného domácího boxera projevily a Šour
zvládl připsat další body. Nakonec se tak mohli domácí
radovat z výsledku 14:4.

Váhová kategorie do 81 kg:
Peter Nagy
Stanislav Stárek
0:2 na body
Hodnocení trenéra Pavla
Dudy: „Bylo to úplně jiné
utkání než v Děčíně. Vypadl nám ze sestavy Vardan
Besaljan, je teď v Německu.
Peter mě překvapil, kdyby
to rozhodli rozhodčí opačně
tak bysme se nemohli divit.
Bylo to fyzicky náročné
utkání, Nagy se snažil pracoVáhová kategorie do 75 kg: vat na distanc, aby ho Stárek
neubil. Stárek je taková maMichal Vodárek
šinka, která se natočí na zaJan Klikar
čátku kola a jede celej zápas.
2:0 na body
Bylo to dobré, ale bohužel to
Hodnocení trenéra Pav- nevyšlo.“
la Dudy: „Bylo to takový
divoký, soupeře taky zná. Váhová kategorie do 91 kg:
Ale Michal boxoval hodně
Petr Novotný
z dálky, nepracoval s předHorák Petr
ní rukou. Snažil se zasaho2:0
na body
vat zadním direktem, občas
tam něco prošlo a Michal Hodnocení trenéra Pavla Dudy: „Pořád kapitán.
vyhrál.

Dokud tady bude tak bude
kapitánem, zatím určitě jo.
Předvedl svůj stabilní výkon. Vyhrává skoro každé
utkání, dneska si to pohlídal
od prvního kola. Ve třetím
kole už mu trochu chyběla
přesnost, ale dobře bral soupeři od spodu kyslík a tomu
se to nelíbilo. Novotný to
potom dotáhl do vítězného
konce.“

Běž do něj. Trenér Pavel Duda připravuje svého svěřence Pavla Šoura
během zápasu v nejvyšší váhové kategorii +91 kg. Foto: Stanislav Heloňa

Hodnocení trenéra Pavla Dudy:
„Zvítězil bez boje. To mě trošku překvapilo, že Děčín nedovezl váhu, když chtěli bojovat
o titul.“

Tým

Domácí
Asi Prostějov
Mexičani Čelčice
O tečku Prostějov
Rafani Čelčice
U Žida Ivanovice n. H.
V Zeleném Prostějov

Hosté
Berini Ivanovice na Hané
Jiřina Black Bears Prostějov
Sport bar-Zelené peklo 1. Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
KRLEŠ Kralice na Hané

BD BH LD LH
7
11 18 24
5
13 17 28
9
10 18 20
neznámo v době uzávěrky
1
17 4 35
16
2
33 7

Ligová tabulka - průběžné pořadí

Vítěz Ruslan. Prostějovský boxer ve váze do 56 kg Ruslan Shakaldaev slaví vítězství v domácím ringu, naposledy si poradil s Patrikem
Velkým z Děčína.
Foto: Stanislav Heloňa

Váhová kategorie do 64 kg:
Miroslav Šerban
2:0 soupeř nenastoupil

BD BH LD LH
13
5
29
16
2
16
9
33
neznámo v době uzávěrky
17
1
35
5

1 Pitbulls Prostějov

z
První výběh. Na úvod letní přípravy se stávající členové prostějovského týmu vydali po svých k Hloučeli.
Foto: Zdeněk Pěnička

„Šance na titul pro Prostějov vidím tak na 40 procent,“ odhaduje kouč Duda

Váhová kategorie do 56 kg:
Ruslan Shakaldaev
Patrik Velký
2:0 na body
Hodnocení trenéra Pavla
Dudy: „Ze strany Ruslana bylo
první kolo takový neslaný nemastný. Patrik měl ještě fyzičku, přehodili si váhu s Filipem
Barákem. Od druhého kola
bylo vidět, že Ruslan trénuje
poctivě, byl připravenější a při-

Hosté
Dobří bobři Olomouc
Pitbulls Prostějov
Sportingbet.cz Olomouc
Študáč Olomouc

Ligová tabulka - průběžné pořadí

Prostějovští boxeři doma nezaváhali a živí naděje na titul

Váhová kategorie do 60 kg:
Hamo Aperjan
Filip Barák
2:0 na body
Hodnocení trenéra Pavla
Dudy: „Dnes mě trochu překvapil. Má takovou těžší práci,
první kolo bylo vyrovnané, ale
pak Hamo povolil. Takže jsem
čekal, co bude. Ale Hamo se
nezapře a šel tvrdě po soupeři a
ten byl dokonce počítán. Bylo
vidět, že je ve své váze a soupeř na tuto váhu zvyklý nebyl.“

Domácí
Miagi Mohelnice
Tygři Šternberk
Vetřelci Prostějov
Victoria Šumperk

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Celkové hodnocení trenéra
Pavla Dudy:
Je to super, jsem spokojený.
Teď uvidíme, jak se popereme
o to první místo. Je to asi 40 na
60 pro Nitru. Nitra má dobrý
tým, je to osvěžení. A je to jen
dobře, pro kluky i pro diváky,
že vidí tak kvalitního soupeře.
Bude záležet na tom, kolik bodů
uzme Ústí Nitře, kdyby jim vzali
aspoň čtyři, tak bych byl spokojený. Ale počítat s tím nemůžeme a pak musíme ještě vyhrát
za čtrnáct dní vysoko v Ústí.

Váhová kategorie +91 kg:
Pavel Šour
Wlodzimierz Letr
2:0
Hodnocení trenéra Pavla
Dudy: „Toho Poláka jsem
neznal, nevěděli jsme co předvede. V prvním kole dostal
Pavel do spodku, přímo na
solar, byl počítanej. Naštěstí to rozdýchal a od druhého
kola už ho přitlačil. Soupeř šel
dozadu a už nebyl tolik nebezpečněj a Pavel ty poslední dvě
kola vyhrál.“

Tým

Kol V VP R PP P K Skóre
288:91

Legy

BO

1 Zavadila o jedličku Čechovice 21

19

1

0

0

1

0

626:243 59

2 Jiřina Black Bears Prostějov

21

19

0

0

1

1

0 272:107

587:311

58

3 Asi Prostějov

21

15

0

0

0

6

0 217:161

494:411

45

4 Berini Ivanovice na Hané

21

12

3

0

0

6

0 232:149

537:388 42

5 V Zeleném Prostějov

21

12

2

0

1

6

0 237:144

532:356 41

6 O tečku Prostějov

21

11

0

0

3

7

0 192:189

447:460 36

7 Rafani Čelčice

20

9

0

0

0

11 0 140:220

361:505 27

8 Sport bar-Zelené peklo 1. PV

21

7

1

0

0

13 0 167:212

403:484 23

9 KRLEŠ Kralice na Hané

21

6

0

0

1

14 0 147:232

374:531 19

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

20

3

1

0

0

16 0 124:237

327:518 11

11 Mexičani Čelčice

21

2

0

0

2

17 0 137:243

368:553 8

12 U Žida Ivanovice na Hané

21

2

0

0

0

19 0 105:273

299:595 6

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
21 Asi Prostějov
21 Mexičani Čelčice
21 O tečku Prostějov
21 Rafani Čelčice
21 U Žida Ivanovice na Hané
21 V Zeleném Prostějov

Hosté
Berini Ivanovice na Hané
Jiřina Black Bears Prostějov
Sport bar-Zelené peklo 1. PV
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
Zavadila o jedličku Čechovice
KRLEŠ Kralice na Hané

BD BH LD LH
7 11 18
24
5 13 17
28
9 10 18
20
neznámo v době uzávěrky
1 17 4
35
16 2 33
7

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

1 Darts Club Držovice

21

19

0

0

1

1

0

300:79

640:248 58

2 Seniors Hamry

21

16

1

0

0

4

0 237:142

533:370 50

3 Banditos Hamry

21

14

0

0

0

7

0 226:152

516:404 42

4 Skalní Na Nové Doloplazy

20

14

0

0

0

6

0 201:159

474:396 42

z

Tým

BO

5 Hospoda Č. Hora Doloplazy

21

13

1

0

0

7

0 214:165

499:422 41

6 Hroši od Jedličky Čechovice

21

10

1

0

1

9

0 196:184

467:431 33

7 Němčická střela

20

9

0

0

1

10 0 193:168

451:392 28

8 Capa team U Jedl. Čechovice

20

7

1

0

1

11 0 161:201

404:468 24

9 Soběsuky 49

21

5

1

0

2

12 1 153:228

380:523 16

10 Věčná žízeň Ivanovice n. H.

21

4

1

0

0

16 0 125:254

345:560 14

11 Eufrasio - PhotoClub.Cz

21

4

1

0

1

14 1 138:242

344:548 12

12 U kulaté báby Dobromilice

20

1

1

0

1

17 0

278:569 6

96:266

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.
partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Extraliga v boxu mužů ČR 2011-2012
JAK TO MEZI PROVAZY DOPADLO?
9. KOLO: BC DTJ PROSTĚJOV – Společenství Děčín - Most 14:4

výsledky jednotlivých utkání:
do 54 kg: Norbert Kalucza - Mariusz Burzynski 2:0 na body (2:0)
do 56 kg: Ruslan Shakaldaev – Patrik Velký
2:0 na body (4:0)
do 60 kg: Hamo Aperjan – Filip Barák
2:0 na body (6:0)
do 64 kg: Miroslav Šerban
2:0 bez boje (8:0)
do 69 kg: Jakub Bambuch – Karel Nečesánek
0:2 na body (8:2)
do 75 kg: Michal Vodárek – Jan Klikar
2:0 na body (10:2)
do 81 kg: Peter Nagy – Stanislav Stárek
0:2 na body (10:4)
do 91 kg: Petr Novotný – Martin Horák
2:0 na body (12:4)
nad 91 kg: Pavel Šour – Wlodzimierz Letr
2:0 na body (14:4)
Rozhodčí: Nechvátal (Pardubice) – Duraj (Olomouc), Hečko
(Olomouc), Němeček (Brno)
Diváků: 250

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 6. kole:
1. KB Baník Most+Doprava Děčín
6 4 0 2
2. BC DTJ Prostějov
5 3 0 2
3. BC Stavbár Nitra
5 3 0 2
4. BC SKP Sever Ústí n/L
4 0 0 4

48:42
54:36
52:38
16:38

8
6
6
0

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 14. května 2012

Exkluzivní interview s největším talentem české polní kuše - 2. část

„Překonat všechny rekordy u mužů je běh na dlouhou trať...,“
usmívá se držitel všech historických maxim u kadetů i juniorů
Jan Nedělník vypráví o soubojích s Bohumilem Korbařem, zážitcích ze šampionátů či výhře po prohýřené noci...
Kostelec na Hané - V minulém vydání Večerníku jste mohli najít úvodní část exkluzivního rozhovoru
s talentovaným kušistou Janem Nedělníkem. Ten se od roku 2006, kdy se plně vrhnul na závodní
pole, stal již šestkrát halovým a pětkrát venkovním mistrem republiky ve své věkové kategorii, stejnou bilanci pak má i v Českém poháru. Teprve jednadvacetiletý člen oddílu Savana Kostelec na
Hané nepřestal vítězit ani po svém přechodu z kadetů a juniorů mezi dospělé, ba právě naopak.
Hned při své premiérové sezoně mezi domácí elitou se zařadil na druhé místo za dlouholetou jedničku Bohumila Korbaře, na halovém mistrovství republiky pak vyzrál i na něj a s propastným náskokem
devatenácti bodů přidal první zlato mezi muži. Společně se sestrou Hanou, maminkou Jaroslavou
a otcem Janem pak tvoří dynastii, která nemá asi nejenom v českém sportu momentálně obdoby.
A jak Jan Nedělník prozradil v úvodní dílu obsáhlého rozhovoru, byla to právě rodina, která jej ke
kuši přivedla. „Zkoušel jsem i kolektivní sporty, ale raději si zahraji sám a bez příkazů,“ okomentoval
s nadsázkou, proč jej nechytil fotbal ani házená. Své momentálně úspěchy pak vidí následovně:
„Vždy jsem se srovnával s muži a teď jsou asi naštvaní, že jsem přešel do jejich kategorie. Někteří
se asi již těší, až půjdou do seniorů a budou zase bojovat o to nejlepší umístění,“ smál se kostelecký
kušista. Co nejen na sebe prozradil ve druhé části interview?
Jiří Možný
V kadetech ani juniorech jste v posledních letech víceméně neměl konkurenci...
„Zpočátku tomu tak ale vůbec
nebylo. Když jsem začínal, tak
byli jen junioři a kadetská kategorie vznikla až v roce 2006. Byl
jsem věčně třetí, jen když jeden
z lepších nepřijel, tak jsem se
umístil druhý. Jak postupně odcházeli do starších kategorií, tak
jsem tam zůstal sám, a protože
v kadetech jsem byl takřka pět
let, pomalu jsem si nasbíral zkušenosti a vytvořil rekordy, které
ani sestra nepřekonala. V juniorech jsem ještě trošku zvedl laťku, ale bylo těžké překonat platné rekordy. Kadetská kategorie
totiž byla nová a v juniorech se
už konkurence zvětšila. Ale stejně na mě nikdo neměl.“
Také mezi juniory
jste překonal české rekordy?
„Nakonec se mi to povedlo
u všech. Poslední rok mi chyběl rekord na jednu vzdálenost,
ale ten jsem také udělal, takže
momentálně držím všechny rekordy u kadetů i juniorů.“
Takže teď ještě
zbývá překonat
všechny rekordy u mužů…
„To je běh na dlouhou trať
(smích). Korbař z Plumlova střílí výborně a já se
mu přibližuji maximálně
v hale. Venku je rozdíl desítky bodů, a když se mi povede držet s ním krok jednu
vzdálenost, jsem rád. Ale že
bych ho na všech třech tratích
přestřílel, to se mi ještě nestalo.
Ale doufám, že se tak stane...“
Počasí hraje venku poměrně velkou roli. Jak lehce
se přizpůsobujete podmínkám?
„Já snadněji než ostatní, protože když prší, tak mi to až tolik
nevadí a i v dešti podávám
oproti ostatním poměrně vysoké výkony. Třeba sluníčko
INZERCE

Chvíle soustředění. Člen kostelecké Savany si umí na výstřel počkat a poslat
šíp „do žluté“.
Foto: archív J. Nedělníka
mi ale vadí, protože při střílení
na sobě rád mívám více vrstev
oblečení, a když začne svítit, je
mi vedro, potím se, což není
dobré.
Není vám výška
někdy trochu na
škodu?
„Možná když fouká vítr a stojím na začátku střelecké čáry.
Rozrážím ostatním střelcům

sluníčku ještě víc. Nevěděli
jsme, v čem máme střílet, protože jen v tričku je to strašný
nezvyk. V mikině si mám kuši
o co zapřít a čím si ji podržet.
A závod byl strašně ubíjející.
Šampionát trvá déle a navíc
celou dobu ještě vedro, nebylo to příjemné. Na Bohemia
Cupu v Otrokovicích pro změnu zase strašně pršelo a padaly

gmatik,
„V rodině jsme odlišní. Já jsem fle ím.
řeš
je mi to jedno a stresové faktory ne emí.
záz
Taťka je taky přizpůsobivý, je naše dle ní
hyb ve
Mamce naopak vadí jakýkoliv po
nálady.“
a sestra nastřílí podle momentální
vítr, na mě ale stále fouká a nemám se za koho schovat. Někdy to se mnou hodně mlátí ze
strany na stranu.“
Pamatujete
si
bláznivý závod,
kde by to kvůli počasí extrémně létalo?
„Takových bylo hodně...
Třeba na mistrovství světa
ve Švýcarsku bylo extrémní
vedro, snad čtyřicítky a na

kroupy. Lilo v jednom kuse
a jednou dokonce i tak foukalo, že mistři včetně Chorvatů si
odstřelili šíp ze žluté až do černé, tedy o šest bodů na jeden
šíp méně. Na delší vzdálenost
déšť sráží šípy o trochu níž,
takže musíme někdy předělávat mířidla. Když se mine terč,
je to ale chyba střelce, to by se
stávat nemělo, přestože někdy
tomu vítr pomůže.“

v šoku. Málem nám ukončili
mistrovství. Už se nám to stalo i na šampionátu v Rakousku 2006, kde poprvé soutěžili
i kadeti. Závod se musel přerušit a střelnici přesměrovat.
Nejprve jsme stříleli na šířku
fotbalového hřiště, posléze
na délku. Stříleli jsme pak od
šesti ráno do šesti večer. Bylo
to úmorné a dlouho se čekalo,
než se odstřílela sada.“
Oddílové stránky
vás charakterizují
jako
nejlepšího
střelce klubu, který dokáže
výborně nastřílet bez pořádného tréninku i po prohýřené noci...
„Jednou se mi stalo, že jsem
zapomněl na závod. V pátek
večer jsem šel ven a protáhl
to natolik, že jsem se vrátil až
pozdě v noci, takže jsem ani
nešel do postele (smích). Ráno
jsem se převlékl do dresu a jel
jsem na střelnici. Závod jsem
vyhrál s velkým nástřelem.
Něco podobného mi říkal i kamarád z Ostravy. Když den
před závodem téměř nespí, tak
nastřílí dobře.“

Vzácná shoda. Na halovém závodě v Opavě se Jan Nedělník
díky shodnému součtu bodů i desítek podělil o druhé místo s
opavským Václavem Losertem. Vítězný Dalibor Lhotský nastřílel
jen o bod víc.
Foto: archív J. Nedělníka
vlohy a nevěděl jsem, jak mu
poradit. Do člověka nevidím
a třeba u sebe pocitově vím,
zda to byl dobrý, nebo špatný
výstřel. Moc se mu nedařilo,
tak se toho ujali i Svatoslav
Kuba a můj taťka. Střídali jsme
se a už to bylo lepší. Postupně
jsme chyby odstraňovali a už

„Loni jsem byl poprvé nominovaný
jako dvojka. Svaz vyslal také mamku,
sestru a díky povedené sezoně i taťku.
Takže jsme měli takový rodinný výlet...“

Lonii jste se zúčastnil i mistrovství
opy dospělých.
Evropy
Jak na šampionát v Budapešti vzpomínáte?
„Měl jsem stabilní výsledky již
v nižších kategoriích a teď jsem
byl nominovaný jako dvojka.
Svaz vyslal také mamku, sestru
a díky povedené sezoně i taťku.
Takže jsme měli rodinný výlet
na mistrovství Evropy (smích).
Nebylo to ale až tak úspěšné,
jak jsme čekali. Na svět to stále
nestačí. Ujal se jen Korbař, ale
ani jemu se příliš nedařilo.“
Dalo se od špičky
něco odkoukat?
„Dívám se, ale většinou se zaměřuji spíše na to,
co dělají špatně a co by se dělat
nemělo. Pak zvažuji, zda je to
dovolené a zda vůbec mohli
projít kontrolou.“
Co by šlo vyjmenovat?
„Třeba Francouzi
při míření strašně nadhazují
kuši, což by se nemělo. Kuše
by mohla omylem vystřelit.
To se tam i dokonce stalo.
Jeden Maďar přestřelil a zabodlo se to do jedoucího auta,
kde na zadním sedadle seděl
malý kluk. Přijeli policisté
a vyšetřovali to, byli z toho

Talentovaný kušista JAN NEDĚLNÍK
o výpravě své rodiny na evropský šampionát
Jak často trénujete?
„Jak mi to čas a nálada dovolí. Když
se mi nechce, tak to ani nejde.
Chodím trénovat zhruba dva
týdny před závodem, jinak ani
ne. V práci se mi střídá dlouhý
a krátký týden, čili mám vždy
dva nebo tři dny volno. Takže
tréninky stíhám, ale až tolik je
nepotřebuji. Každý druhý víkend pracuji, ale většinou mi
na závod vyjde volno.“
Je nutné pilovat
i fyzičku?
„Ani ne, stačí si
jen udržovat střelecký trénink a kuši párkrát natáhnout.
Zlepšit fyzičku ale potřebují
naši mladí. Jejich kuše váží
skoro tolik co naše a dělá jim
to problémy. Zastřílejí třeba
deset sad a už nemohou. Kuš
jim padá a nedokáží pořádně
namířit.“
Zapojujete se do
přípravy začátečníků?
„Ze začátku jsem měl na starosti jednoho, ale bylo to všelijaké. Asi nemám k trenérství

střílí bez problémů. Uvidíme,
jak se mu bude dařit venku
a jestli dostřelí na pětašedesát
metrů. Dosud střílel hlavně
halu, protože začal až na podzim.“
Šlo by říci, že celá
vaše rodina patří
mezi podobné typy
střelců?

„Ne, určitě jsme odlišní. Já jsem
flegmatik, je mi to jedno a stresové faktory neřeším. Říkám si, že
to ostatní pokazí a většinou to tak
je. Taťka je taky přizpůsobivý, je
naše zázemí. Není dobré, když má
starosti navíc. Mamce vadí jakýkoliv pohyb vedle ní a třeba v Ostravě je za námi park s rybníkem,
kde pořádají rybářské akce pro
děti a rozruch jí vadí. Musí střílet
v klidu. Sestra nastřílí podle momentální nálady a třeba já nemohu
střílet vedle mamky, nedávám to
(smích). Ale se sestrou jsme stříleli
vedle sebe a šlo nám to parádně.
Někdo hecování snese, na někoho to má spíše stresující účinky...
(úsměv)“
Halová sezona pro
vás skončila vítězně.
Co si přejete od venkovních závodů?
„Minulou sezonu jsem průměr
něco přes osm set bodů a Korbař
mívá kolem osmsetpadesáti bodů.
Takže zvednout laťku aspoň o deset dvacet bodů na závod. Když
se ho podaří v nějakém závodě
přestřílet, o to lépe, ale zatím si tolik nevěřím, abych byl suverénně
před ním. Výsledky na to zatím
nemám. Uvidí se podle prvního
závodu, jak si našlápnu. Ale minimálně druhé místo bych chtěl
uhájit.“

kdo je
jan nedělník
Brzy dvaadvacetiletý střelec Savany
KK Kostelec na Hané začínal s polní kuší coby třináctiletý mladíček.
Během svého pětiletého pobytu mezi
kadety vytvořil všechny dosud platné
české rekordy v hale i venku, totéž se
mu následně povedlo i mezi juniory.
V loňském roce se přesunul mezi dospělé a hned ve své první venkovní sezoně se zařadil mezi
absolutní domácí špičku a zúčastnil se i mistrovství Evropy
v Maďarsku. Největšího úspěchu dosáhl letos počátkem
jara, když se stal halovým mistrem republiky, v roce 2006
pak získal bronz na kadetském mistrovství světa.

