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Případ jako v majoru Zemanovi

NESOULOŽILY MRTVOLA
A TAK KRADLY
Prostějov/mls

Na prostějovském nádraží se občas
dějí věci. Divit se nestačila například
dvojice slovenských dělníků, která
do Prostějova dorazila za prací. Tu si
vytipovaly dvě mladé cikánky, které
jim za úplatu nabídly sex! Když muži
odmítli, tak je okradly o peněženku,
ve které starší z nich měl osm stovek.
K celé záležitosti došlo za okolností,
které se jen tak často nevidí...

více na straně 6

Nabízela sex a kradla jako straka. Alice Lakatošová z Prostějova společně se svou kamarádkou
nabízela nedaleko prostějovského nádraží mužům sex. Nyní ale byla odsouzena za krádeže...
Foto: Martin Zaoral

ve STUDNI!

Ptení, Prostějov/mik Vražda, sebevražda nebo
jen pouhé neštěstí? Celá
obec je v těchto dnech
na nohou. Ve Ptení řeší
záhadu okolo pátečního
hrůzného nálezu ve studni v areálu základní školy.
Místní fotbalová chasa si
chtěla postříkat prašné
hřiště, a tak jeden z mužů
odkryl betonový poklop
staré studny. Ponorné
čerpadlo však nechtělo
fungovat, zasekávalo se.
Brzy se přišlo na důvod.
Ve studni ležela lidská
kostra, nad vodní hladinu
vystupovala jen lebka.
Hrůzný nález byl okamžitě
nahlášen policii.

Patří nalezená
kostra tři roky

pohřešovanému

Jaroslavu
Trbuškovi?

Ptení je na nohou. Před třemi lety, přesně 16. května 2009,
odešel z tohoto domu místní důchodce Jaroslav Trbušek.
Kousek od tohoto domu je studna, kde byla nalezena kostra
zatím neznámého člověka…
2x foto: Michal Kadlec
„V pátek 25. května kolem
osmnácté hodiny oznámil na
policii devětadvacetiletý muž,
že v obci Ptení na Prostějovsku byla při čištění studny na
pozemku základní školy nalezena mrtvola dosud nezjištěné totožnosti ve značném
stádiu rozkladu. Policisté ve
spolupráci s hasiči vyprostili
torzo těla ze studny. Přivolaný soudní znalec provedl

tohledání, kdy na těle mrtvého muže neshledal zjevné stopy násilí. Ve věci byla
nařízena soudní pitva k úkonům identifikace, ztotožnění
a příčiny úmrtí,“ rozletěla se
zpráva do světa z úst tiskového mluvčího Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci
Josefa Bednaříka.
Co se týká identifikace kostry
nalezené ve studni, přímé od-

Foto: Policie ČR

ědii nahrává
h á á nedávná
dá
povědi
historie. Před třemi lety ve Ptení
záhadně zmizel důchodce Jaroslav Trbušek. Je to on? Této
teorii nahrává několik indicií.
A jelikož je případ zahalen
mnoha tajemstvími, rozjeli
jsme se o víkendu pro další informace přímo do Ptení.

Čtěte na straně 8!

INZERCE

Nově otevřená discotéka
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Ničili sochy!
Předminulý pátek po dvaadvacáté hodině bylo nahlášeno ničení dřevěných soch
ve Smetanových sadech třemi mladíky. Strážníkům se
na místě podařilo postupně
zadržet všechny tři vandaly.
Jednalo se o muže ve věku
od 18 do 20 let. Ti jsou pro
své jednání podezřelí z trestného činu. Všichni tři byli
předáni Policii ČR.

Nahý oslavoval
Svým chováním na sebe
upoutal pozornost. Po dvacáté hodině nahlásila žena
na linku 156 podezřelý pohyb do půli těla svlečeného
muže na parkovišti v ulici
Mozartova. Strážníci v uvedené lokalitě dotyčného
zkontaktovali. Vyšlo najevo,
že třiadvacetiletý muž slovenské národnosti oslavoval
vítězství hokejistů.
Muž v trenýrkách
Předminulou neděli před polednem nahlásil občan na linku 156, že v lesoparku Hloučela, přibližně 150 metrů od
Olomoucké ulice, se povaluje nahý muž. Strážníci v dané
oblasti objevili sedmatřicetiletého chlapíka, který ležel
na dece a četl knížku. Na
sobě měl oblečeny trenýrky.
Vzhledem k okolnostem a
místním poměrům, kdy lesopark Hloučela slouží k rekreaci osob, nebylo zjištěno
protiprávní jednání.
Mrtvola důchodkyně
Starost o sousedku byla na
místě. V ranních hodinách
se obrátila s žádostí na linku
156 žena, která uvedla obavu o paní bydlící v domě.
Vypověděla, že důchodkyně
nebyla delší dobu viděna.
Po chodbě se šířil zápach.
Strážníci pojali podezření,
že seniorka zemřela. Proy na místo přivolána
p
to byla
Policie ČR, která rozhodla
o otevření bytu a následně
potvrdila obavy sousedky.
Třiaosmdesátiletá žena byla
nalezena mrtvá. Na služebnu
byl převezen v bytě se nacházející pes, kterého si po
vyrozumění o úmrtí příbuzné převzala rodina.
Dvě piva a jel!
Vypil dvě dvanáctistupňová piva a sedl za volant. Po
dvaadvacáté hodině byl nahlášen na linku 156 podnapilý řidič, který jede ve voze
po ulici Plumlovská směrem
k centru. Strážníci řidiče dostihli při vystupování z vozu
na Přikrylově náměstí. Vozidlo nechal nastartované,
v ruce držel hamburger a šel
vykonat potřebu. Jeho chůze
byla nejistá. Bodejť by také
ne, když strážníkům nadý, promile!
p
chal 1,71
Muže si
převzala hlídka Policie ČR.
Pokuta za týrání
Hodinu po půlnoci nahlásila
žena, že u sousedů spadl pes
do bazénu a nemůže ven.
Zvíře bylo strážníky vytaženo. Pes nepatřil bydlícím,
a proto ho hlídka převezla
na služebnu. Podle čipu byl
zjištěn majitel., který si psa
přišel vyzvednout. Muži
byla udělena bloková pokuta ve výši 1 000 korun pro
porušení zákona na ochranu
zvířat proti týrání.
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Policie lapila dálničního zloděje

NEUVĚŘITELNÉ: šlohnul dvě a půl tuny svodidel!
To se hned tak nevidí! Dělníci, kteří nyní na rychlostní komunikaci okolo Prostějova
vyměňují středová svodidla, nevěřili ve středu ráno vlastním očím. Když přišli na
své pracoviště v úseku u Brodku u Prostějova, naskytl se jim neuvěřitelný pohled.
Svodidla, která měli z předchozího dne připraveny na výměnu, byla fuč!

než prostějovská kriminálka ve
spolupráci s němčickou policií
dopadla hlavního pachatele!
„Mohu potvrdit, že díky operativnímu a rychlému šetření jsme

Brodek u Prostějova, Prostějov/ mik
Dělníci z dálniční údržby pochopitelně ihned zavolali policii. Ta se okamžitě dala do
pátrání. A úspěšného. „Trestného činu krádeže se dopustil neznámý pachatel, který ve středu
23. května 2012 v ranních hodinách z volně přístupného areálu
Silničního střediska dálniční
údržby v Brodku u Prostějova
odcizil 139 kusů železných pozinkovaných středových svodidel o hmotnosti 2 390 kilogramů. Tímto jednáním celkově
způsobil škodu kolem 200 tisíc
korun. Za tento trestný čin hrozí
pachateli trest odnětí svobody
od jednoho roku do pěti let,“
popsal Večerníku už ve středu
celou situaci Josef Bednařík,
zastupující tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Trvalo však pouhé dva dny,

Případ vyřešen. Na rychlostní komunikaci mezi Prostějovem a Brodkem u Prostějova došlo k výměně středových svodidel. Dvě a půl tuny z nich ale zmizelo, zloděj je už zatčen.
Koláž Večerník

dopadli pachatele této krádeže.
Je jím mladý muž, který zřejmě
ještě s dalšími komplici svodidla
prodal do sběrných surovin,“
sdělil nám v pátek odpoledne telefonicky Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově. Určitě nikdo nepochybuje o tom, že usvědčený
muž nepracoval na krádeži dvou
a půl tuny svodidel sám. Zřejmě došlo k nebývalé zlodějně
pomocí nákladního automobilu,
na který grázlové železné a pozinkované součásti středových
svodidel naložili. „Je to smutné,
když se někdo snaží udělat pro
bezpečnost na této rychlostní
komunikaci maximum a někdo
tuto snahu chce zhatit. V tomto
případě se ale naštěstí brzy podařilo ukradená svodidla nalézt,“
dodal šéf prostějovské policie
Pavel Novák. Pouze odmítl sdělit, ve které sběrně surovin byli
tak hloupí, že svodidla vykoupili. Muselo být přece hned jasné, že jde o nějakou lumpárnu.
„Můžu jen prozradit, že o prostějovskou sběrnu nešlo,“ uzavřel
toto téma Pavel Novák.

Notorický chmaták je ve VAZBĚ Cyklista s 2,95 promile
Policie nasadila na zloděje kovů speciální tým
Prostějov/mik - Kradl rychle
a kradl rád. Touto větou by
se dal charakterizovat devatenáctiletý mladík z Prostějova, kterého minulý týden
ve středu lapila prostějovská
kriminálka. Jeho činy nebyly
z těch, kterými by někomu
ubližoval na zdraví, ale svými zlodějnami dokázal pořádně vytočit majitele domů,
firem i různých organizací.
Kradl totiž vše, co bylo ze železa a co mu přišlo pod ruku.
Nyní už je ve vazební věznici.
„Uprostřed týdne Služba kriminální policie zajistila pachatele celé série krádeží. Je jím
devatenáctiletý mladý muž,
který byl usvědčen z odcizení
měděných svodů na domech,

autobaterií z nákladních vozidel i železných komponentů
z areálů soukromých firem,“
sdělil Večerníku Pavel Novák,
vedoucí Odboru Policie ČR
v Prostějově. Jak dodal, jde už
o několikátou zatčenou osobu
v tomto roce, která se zaměřovala na krádeže kovových
věcí. „V tomto konkrétním případě nejde o žádného „nováčka“. Letos už byl za krádeže
odsouzen okresním soudem,
pak následovalo další obvinění
ze strany policie. Ani toto ho
však neodradilo a v trestné činnosti pokračoval. Převzal další
obvinění z krádeže a soudce
akceptoval náš návrh na uvalení vazby,“ řekl Pavel Novák.
Jak šéf prostějovské policie

Ilustrační foto
ještě dodal, v objasňování této
trestné činnosti se strážcům
zákona začíná neobvykle dařit. V Prostějově byl totiž na
zloděje kovů nasazen speciální vyšetřovací tým. Večerník
bude o podrobnostech informovat příští týden.

Strážníci mu sebrali kolo!

Prostějov/mik - Tak to už je
příliš! V úterý odpoledne zalarmovali strážníky obyvatelé Drozdovické ulice, kteří
pozorovali cyklistu totálně
zpitého pod obraz, šněrujícího si to na silnici z jedné
strany na druhou. Stačil jeden žhavý telefonát a strážníci se ho vydali zajistit.
„Třicet minut po patnácté hodině bylo přijato sdělení na
linku 156 o podnapilém cyklistovi, který při jízdě na kole
stále padá a ohrožuje ostatní
účastníky silničního provozu. Strážníci muže zastihli
v Drozdovické ulici přímo při
pádu na pozemní komunikaci.
Čtyřiapadesátiletý muž se do-

znal k požití čtyř piv a dvou
rumů. Dechovou zkouškou
byla u něj naměřena hodnota 2,95 promile,“ uvedla
k případu Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově. Celá událost měla ovšem
další pokračování. Ochmelka
chtěl totiž pokračovat v jízdě
na kole. „Nebyl schopen pochopit, že ve stavu, ve kterém
se v té době nacházel, jet nesmí. Proto strážníci přistoupili
k odebrání jeho jízdního kola.
Celá událost byla postoupena
příslušnému správnímu orgánu. Za tento přestupek je
možné udělit pokutu mezi 25
až 50 tisíci korunami,“ řekla
Jana Adámková.

ze soudní síně...

PO ZAPLACENÉ OPRAVĚ ZŮSTAL DŮM BEZ STŘECHY
Případů nepoctivých řemeslníků stále přibývá...

Protivanov, Prostějov/mls Katastrofou. Právě tím může
skončit oprava vašeho domu,
pokud si na ni najmete vykutálené řemeslníky. O této praxi svědčí čím dál více případů.
Své o tom ví i důchodkyně
Jitka Kopalová z Prostějova,
která si na opravu střechy své
chaty v Protivanově najala
devětatřicetiletého Ladislava
Sekaninu. „Byla jsem maximálně opatrná. Ale když narazíte na šmejda, nepomůže
vám nic!“ shrnuje svoji trpkou životní zkušenost prostějovská důchodkyně. Celý
případ skončil až u prostějovského okresního soudu...

Opilí řemeslníci, děravá střecha zakrytá igelitem a peníze
v tahu. Tak dopadla důchodkyně Jitka Kopalová. „Myslela jsem si, že oprava střechy na mojí chatě je ta pravá
šance pro malé podnikatele.
Nakonec jsem ale dopadla
hodně špatně. Na opravu
střechy jsem složila zálohu
osmasedmdesát tisíc korun,
řemeslníci mi nejdříve rozebrali střechu a částečně
opravili krovy. To bylo vše.
Novou krytinu mi už nikdy
nepoložili...,“ šokovala nás
svojí výpovědí Jitka Kopalová. „Nakonec mě stálo hodně
sil, abych je přesvědčila, aby

mi střechu alespoň zakryli
igelitem. I ten jsem si musela koupit! Chata po této
´opravě´ zůstala v podstatě
bez střechy. Kvůli setrvalým
dešťům došlo k poškození
stropů a mnoha dalším problémům. Následné opravy
mě už přišly na nemalé peníze. Přitom ani zdaleka nejsou
u konce, ale já už peníze na
další rekonstrukci bohužel
nemám,“ popsala zoufalou
situaci nešťastná žena.
Šéfem party řemeslníků, kterému Jitka Kopalová předala
peníze, byl Ladislav Sekanina.
Ten se k celé záležitosti také
doznal. „Peníze na krytinu

jsem od paní Kopalové skutečně převzal. Použil jsem je na
zaplacení svých dluhů, které
jsem měl vůči dalším lidem.
O tom, že jsem krytinu koupil,
jsem lhal,“ přiznal se u soudu
Ladislav Sekanina. Ten podnikal, ač kvůli svým dluhům měl
doma vypnutou elektřinu. Za
vším zřejmě stál jeho problém
s alkoholem, který se promítl i
do průběhu prací. Ladislav Sekanina podle slov svých spolupracovníků jezdil na stavbu
pravidelně opilý. Po obědě si
pak dal pivo a na dvě hodiny
usnul.
Říkáte si, jak k takovému
„pracantovi“ paní Kopalová

přišla? „Už předtím mi dělal
nějaké práce a podle mě to byl
skvělý řemeslník. Přesto jsem
při jednání s ním byla opatrná,
od všeho jsem měla podepsané
doklady. Ovšem když narazíte
na šmejda, nic vám nepomůže...,“ reagovala důchodkyně.
Prostějovský soud Ladislava
Sekaninu v celé věci uznal
vinným, udělil mu podmíněný
trest na půldruhého roku a
povinnost paní uhradit způsobenou škodu. „Teď mi dluží
osmašedesát tisíc korun. Jsem
opravdu hodně zvědavá, jestli
své peníze ještě někdy uvidím...,“ posteskla si na závěr
Jitka Kopalová.

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.

RADEK SPILKA

PETR KOČÍ

GABRIELA SUCHÁ

MIROSLAV BARTONĚK

se narodil 2. srpna 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 22.
května 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 39 do 40
let, měří 180 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlasy.

se narodil 6. března 1975 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
35 do 40 let, měří 175 centimetrů, má hubenou postavu a
hnědé kudrnaté vlasy.

se narodila 13. května 1994 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 24. února 2012. Její zdánlivé stáří je v
rozmezí od 18 do 20 let, měří
170 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

se narodil 29. července 1962
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
už dne 26. ledna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí
od 49 do 50 let a měří 170
centimetrů. Další údaje policie neuvádí.

ČERNÁ KRONIKA
VVykradený
k d ý Fi
Fiatt
Ve čtvrtek vypáčil zatím
neznámý pachatel v obci
Služín zámek na vozidle
Fiat Ducato. Takto
odblokoval i ostatní
zámky a následně
po otevření bočních posuvných
dveří vozidla z
úložného prostoru
odcizil ledvinku. Zde se nacházela peněženka s finanční hotovostí, osobními doklady, dále mobilní telefon
stříbrné barvy
y a značkový
ý
tachometr. Škoda na odcizených věcech činí 8 100 korun, škoda na poškozeném
zámku pak 15 000 korun.

Šel po železe
Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který na volně přístupném
poli u obce Bedihošť vnikl
do kabiny pásového vozidla. Z místa odcizil dvě
autobaterie i s propojovacími očky a dvacetilitrový
kanystr s motorovou naftou.
Dále z místa odcizil 18 kusů
železných podpěr pro svařované potrubí. Celkově tak
způsobil škodu přes 34 000
korun
Vysál naftu
Trestného činu krádeže se
dopustil
p
neznámý
ý ppachatel,,
který v Žešově vnikl do nádrže zaparkovaného vozidla
DAF. Z nádrže odčerpal 110
litrů motorové nafty, kdy
majiteli celkově způsobil
škodu přes 3900 korun.
Rozebral potrubí
Neznámý pachatel odcizil
z volně přístupného pole
v katastru obce Bedihošť
ocelová kolena pplynového
y
potrubí. Škoda byla vyčíslena na částku 60 tisíc korun.
Zloději hrozí za přečin krádeže trest odnětí svobody až
na pět let.
Vrchol drzosti
Kolem ppůl čtvrté odpoledne
p
bylo hlídkou Policie ČR na
silnici mezi obcemi Konice a Jesenec kontrolováno
vozidlo Volvo. Při kontrole
řidička nepředložila řidičský
průkaz, kdy uvedla, že tento
jí před chvílí zadržela hlídka
dopravní policie v Přemyslovicích, kdy se stala účastníkem dopravní nehody a hlídce předložila kopii potvrzení
o zadržení řidičského průkazu. Poté se řidička podrobila dechové zkoušce, kdy jí
byla naměřena hodnota 3,19
promile alkoholu v dechu.
V současné době je žena podezřelá z přečinu ohrožení
pod vlivem návykové látky,
kdy jí hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
Hrozí mu vězení
Z trestného činu maření
úředního rozhodnutí je podezřelý sedmapadesátiletý
muž z Prostějovska, který
byl mezi obcemi Bousín a
Repechy
p y kontrolován jjako
řidič vozidla Škoda 120.
Šetřením bylo zjištěno, že
má vysloven zákaz řízení
všech motorových
ý
vozidel
do prosince 2012. Řidič byl
na místě zadržen.
Stromy zmizely
Neznámý pachatel zatím
v přesně nezjištěnou dobu
odcizil z lesních parcel u
obce Brodek u Konice a Lhota u Konice deset vzrostlých
smrků. Tímto jjednáním tak
způsobil Lesům České republiky škodu kolem 21 000
korun.

Zpravodajství
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Dělníci odkryli v zámku Lidé z Držovic volají o pomoc:

Žijeme tu jako na poušti!

Může skládka v areálu bývalé cihelny za zaprášený Prostějov?

500 let poté! Unikátní nález se podařil odkrýt v prostějovském zámku. Půl tisíciletí staré fresky nyní
čekají na restaurátory.
2x foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Příjemný šok zažili v minulých dnech dělníci a řemeslníci, kteří pracují
na rekonstrukci západního křídla prostějovského zámku, do kterého se brzy přestěhuje
část Základní umělecké školy v Prostějově. Po
odkrytí nánosu staré malůvky nad okny našli starodávné fresky. Vzácný objev sice může
pozdržet stávající rekonstrukci, ale renovace
historických maleb za to určitě stojí!
Z nečekaného nálezu jsou celí „paf“ nejen dělníci na zámku, ale také vedení města i pracovníci
oddělení památkové péče prostějovské radnice.
„Uvedené fresky, tedy historická nástěnná výmalba, jsou raně renesanční a vznikly v letech 1527
až 1535. Takto přesně je můžeme datovat díky některým motivům, zejména erbu šlechtického rodu
Šelmberků, který symbolizuje manželku Jana Bohatého z Pernštejna Hedviku ze Šelmberka. Sňatek
se uskutečnil v roce 1527 a paní Hedvika zemřela v roce 1535. Malby tedy zcela jistě vznikly v
tomto krátkém časovém rozmezí,“ uvedl na dotaz
Večerníku Daniel Zádrapa, vedoucí oddělení památkové péče stavebního úřadu Magistrátu města
Prostějova. Podle něj se jedná o unikátní dílo raně

MÁTE

Vítr se zvedá a nese tmavý mrak přímo proti nám. Dusí a sedá všude kolem nás. Není skoro nic vidět.
Přestože majitelka domu okenní parapet před chvílí zametala, je na něm opět tmavá vrstva. „Žít se
tu absolutně nedá. Odstěhovali bychom se, ale ty domy jsou neprodejné,“ tvrdí Jana Krytinářová,
žijící v ulici U cihelny v Držovicích. Z jejího domu je výhled na Prostějov, který je dle měření Českého
hydrometeorologického ústavu nejzaprášenějším městem Olomouckého kraje! „Jsem přesvědčen,
že tahle skládka je jednoznačně největším zdrojem prachu v Prostějově,“ tvrdí další zdejší obyvatel
Petr Sochor. Něco podobného však majitelé skládky v areálu bývalé cihelny v Držovicích kategoricky
popírají. Stejně jako to, že by se tu měly skladovat toxické látky.
Prostějov/mls

Jaká TAJEMSTVÍ
ještě sídlo Pernštejnů
v sobě ukrývá?
renesančního umění, které kromě řady dekorativních motivů obsahuje i medailónky s mužskými a
ženskými portréty, o nichž se odborníci domnívají, že představují malovanou rodovou galerii předků pánů z Pernštejna, jediný dosud známý doklad
malované pernštejnské erbovní pověsti. „Fresky
na prostějovském zámku navíc zcela jistě souvisejí s podobnými, velmi známými freskami na taktéž
pernštejnském zámku v Pardubicích. Na rozdíl od
nich jsou však nepochybně starší, jsou mnohem
lépe a zřejmě i ve větším rozsahu dochovány,“ řekl
nám dále šéf prostějovských památkářů.
Aktuální otázkou ovšem je, co se nyní s unikátním nálezem bude dít.
Dokončení na straně 6

Skladují se v Držovicích
nebezpečné
chemikálie,
nebo ne? Prostějovský
magistrát celou záležitost
nechce podcenit a věc už nechává prověřit. „Nyní čekáme na výsledky šetření Českého báňského úřadu. Jeho
rozhodnutí nechceme předjímat,“ uvedla na konci uplynulého týdne náměstkyně
primátora Ivana Hemerková,
zodpovědná za životní prostředí. S nejrůznějšími úřady
už v této souvislosti komunikovali samotní obyvatelé
Držovic, kterých se věc týká
nejpalčivěji. „Stejnou cestou
jako prostějovský magistrát jsme šli už před čtyřmi
roky. Nejrůznější jednání
trvala asi dva roky. Báňský
úřad uznal, že se u nás ne-

Nedá se tu žít! Na tom se shodují obyvatelé ulice U cihelny. Prach ze skládky se podle nich snáší
na celý Prostějov.
Foto: Michal Kadlec
snesitelně práší. Co se týká
ukládání toxických látek,
tak v tomto bodě žádné pochybení neobjevil,“ vyjádřil
se pro Večerník Petr Sochor,

který však zpochybňuje, že hlasovat na zastupitelstvu,
by na skládce byl proveden ale k tomu nakonec vůbec
nezávislý rozbor půdy. „Ve- nedošlo...,“ dodává Sochor.
dení Držovic nám slíbilo, že
Více se dočtete na straně 13
jej zaplatí. Mělo se o tom

170 MILIONŮ? AREÁL OP MŮŽE BÝT VÁŠ

Potvrzeno: ani kompletní rozprodej podniku miliardové dluhy nepokryje...

Po bývalém oděvním gigantu a symbolu Prostějova
s obrovskou tradicí zůstane hodně hořkosti. Výroba
zde de facto skončila, tisíce lidí skončily na dlažbě
a jak se Večerníku podařilo zjistit, probíhající rozprodej ani z jedné třetiny nepokryje více jak dvě
miliardy dluhů, které vedení podniku v posledních
letech svého „hospodaření“ dokázalo nadělat!
Hodnotu celého OP odborníci odhadli na 637 milionů korun, přitom svým věřitelům podnik dluží
přes dvě miliardy korun...
Prostějov/mls
Kompletní analýzu hodnoty
zkrachovalého podniku dokončil znalecký úřad TPA Horwath. „Na základě provedené
analýzy k 30. červnu 2011
byla námi určená celková cena
položek v účetní a operativní
evidenci dlužníka OP Prostějov 637 576 000 Kč,“ píše se
ve znaleckém posudku. Společnost zároveň upozorňuje,
že to neznamená, že jednotlivé
části podniku budou za tyto
peníze také prodány. To podle
ní vždy záleží na konkrétních

jednáních. Například hodnota přežívající výroby obleků
na míru byla v posudku odhadnuta na přibližně osmdesát milionů korun. Dá se
však předpokládat, že prostějovská firma AMF Reece,
jako jediný vážný zájemce, ji
nakonec koupila za výrazně
méně. Podle dosud neověřených informací to bylo za 37
milionů korun.
Z posudku rovněž vyplývá,
že zřejmě nejcennější nemovitostí v celém seznamu
je ubytovna v ulici Marie
Pujmanové v Prostějově. Její

CO ZBYLO Z OP PROSTĚJOV?

Kolos ve Vrahovicích. Výrobní komplex OP Prostějov byl otevřen v roce 1964, svého času do něj za prací
chodilo kolem deseti tisíc lidí. Letos by měl poprvé ve své historii změnit majitele.
Foto: Martin Zaoral
hodnotu renomovaná kancelář odhadla na necelých dvacet milionů korun. Zatímco
mnoho z nemovitostí už bylo
prodáno, tak tato ubytovna,
stejně jako například výrobní
areál v Konici, Brodku u Konice či Drahanech, na nového
majitele stále čeká.
Úplně na závěr pak do dražby půjde hlavní výrobní are-

ál ve Vrahovicích, ve kterém
je výroba měřenek v ročním
nájmu. Jeho hodnotu odborníci odhadli na necelých sto sedmdesát milionů korun, prodej
by měl proběhnout ještě letos.
Zda tento kolos někdo koupí,
zůstává velkou otázkou. Je
totiž spíše nepravděpodobné,
že by se v dnešní době u nás
našla firma, která by tak roz-

sáhlý výrobní areál dokázala
využít. Není však zcela vyloučeno, že by o něj mohl projevit
zájem některý ze zahraničních
investorů. Pokud se tak nestane, hrozí, že se chátrající
objekt, otevřený v šedesátých
letech minulého století, stane
jednou z největších ubytoven
pro bezdomovce ve střední
Evropě.

Výrobní areál Prostějov
169 800 000 Kč
Areál skladů Sladkovského 14, Prostějov
10 450 000 Kč
Výrobní areál Konice
6 000 000 Kč
Výrobní areál Brodek u Konice
1 050 000 Kč
Výrobní areál Drahany
3 800 000 Kč
Ubytovna Olomoucká ulice, Prostějov
4 500 000 Kč
Ubytovna M. Pujmanové, Prostějov
19 400 000 Kč
Sklad-bývalá spalovna M. Pujmanové, Prostějov 380 000 Kč
Plynová kotelna - M. Pujmanové, Prostějov
470 000 Kč
Rekreační středisko Čubernice
1 600 000 Kč
Pozemky Prostějov - pozemky sadu
9 800 000 Kč
Pozemky Prostějov - pozemky hlavního sadu 3 900 000 Kč
Pozemky Prostějov - Partyzánská
820 000 Kč
Zemědělské pozemky Mostkovice
1 300 000 Kč
Pozemek Jarošov
57 000 Kč
Výrobní areál Olomouc
16 100 000 Kč
Výrobní areál Uherské Hradiště
23 000 000 Kč
Výrobní areál Jeseník
5 500 000 Kč
Výrobní areál Uherský Ostroh
2 200 000 Kč
Výrobní areál Loštice
3 800 000 Kč
Rekreační středisko Karlštejn
10 400 000 Kč
Celkem

318 757 000 Kč
zdroj: znalecký posudek TPA Horwath Valuation Services

Muži po zahradě
Drozdovickou májku ČERNÁ SKLÁDKA v Krasicích
ŠOK: běhal NOSÁL!
SKOLILI K ZEMI Pachatel vypátrán díky své naivitě...

Drozdovice/mik - Májový
čas definitivně skončil. Svědčí o tom slavnostní pokácení
májky, kterou drozdovičtí
nadšenci pečlivě jako oko
v hlavě hlídali po celý měsíc.
V neděli šel ale symbol máje
definitivně k zemi...
„Jsem rád, že se nám ji podařilo ustrážit, kdyby nám ji někdo pokácel předčasně, brali

bychom to jako ostudu,“ řekl
s úsměvem Pavel Makový,
hlavní organizátor znovuobnovené tradice v Drozdovicích.
Nedělní slavnostní dopoledne
plné her, soutěží a řízné muziky bylo provázeno i slavnostními jízdami účastníků na
koňském povozu. Ti šťastnější
se projeli i po prostějovském
náměstí přímo před radnicí...

Sláva v Drozdovicích. Kácení májky bylo okořeněno atrakcí
v podobě jízdy na žebřiňáku taženým koňmi. Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Buď vlastní
hloupost, a nebo totální
naivita. Jinak nelze nazvat
počínání muže z Prostějova,
který u hřbitova v Krasicích naházel do křoví tři
černé pytle plné odpadků.
Mohl zůstat nevypátrán, to
by ovšem nesměl do svých
„igeliťáků“ naházet také
listiny a doklady vystavené
na své jméno!
V úterý ráno obdrželi strážníci
městské policie hlášení z Krasic o nálezu černé skládky.
„Před devátou hodinou ráno
byla naše hlídka vyslána k
prověření oznámení o založení
černé skládky. Strážníci
danou oblast zkontrolovali a
přibližně po pěti stech metrech za místním hřbitovem
v Krasicích u polní cesty za
vysokým porostem objevili
pytle s odpadky. Po prohlédnutí obsahu nalezli převážně
směsný odpad a různé písemnosti s nacionále.Ty nakonec

Prostějov/mik - Nezvykle napilno měli v uplynulém týdnu
strážníci městské policie. Na odchyty běžných zvířat jsou
zvyklí, ovšem nyní řešili kuriózní případy. Cestu jim zkřížili
vystrašené sovičky, kačeny a dokonce i cizokrajný nosál!
„V minulých dnech strážníci mnohokrát vyjížděli na různá
oznámení o nálezu zvířat. Tolik odchytů najednou už nepamatujeme dlouho..,“ prozradila přitom Večerníku Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově.
(dokončení na straně 6)
aly“

Jednoduché pátrání. Tmavé pytle nalezené u hřbitova v Krasicích obsahovaly listiny, které usvědčily pachatele ze založení
černé skládky.
Ilustrační foto
přispěly k dohledání osoby
podezřelé z odložení tohoto
odpadu. To se také hlídce
podařilo. Po zkontaktování se
muž dostavil na naši služebnu
k podání vysvětlení,“ prozradila Večerníku Jana Adámková z Městské policie
v Prostějově.
Jak se věci dostaly na místo ke
hřbitovu, však muž vysvětlit
nedokázal! „Tvrdil, že pytle
uložil na místo určené pro

svoz u svého domu a jak se
dostaly ke hřbitovu, údajně
neví... Ovšem i toto jednání je
přestupkem proti veřejnému
pořádku, neboť odkládat odpadky mimo vyhrazená místa
je zakázáno. Pětadvacetiletý
muž věci za přítomnosti
hlídky odklidil,“ dodala ke
kurióznímu případu Jana
Adámková s tím, že mladý
muž byl ihned pokutován
nejvyšší možnou sazbou...

Po Brněnské „špacírov
i kačeny, byly odchyceny

Nosatý tulák. Pro cizokrajného nosála toulajícího se po sousedově zahradě si naštěstí přišel jeho majitel.
Foto: internet

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Takových mít víc! Občané po nějakém
čase prokázali, že magistrát není
Kdo je chytí?
hoden pouze kritiky. Za nové dětské
To je jakoby hrách
hřiště v Tylově ulici si radnice
na stěnu házel! Motorvysloužila desítky pochvalkáři jsou, zdá se, naprosto
ných dopisů. Škoda
nepoučitelní. Všimněte si, jak i
jen, že takových
během dopravní špičky projíždějí naše
hřišť není
ulice obrovskou rychlostí a mnohvíc…
dy je slyšet kvílení brzd. Jsou to opravdu dárci orgánů?

-

3,19

Osobnost týdne
JJIŘÍ VRBA

Tolik promile alkoholu měla
v sobě řidička, kterou v pondělí chytili policisté na silnici mezi Jesencem a Konicí.
Navíc neměla řidičák. Proč?
Protože půl hodiny předtím
jí ho vzali u Přemyslovic jiní
policisté za nehodu, kterou
způsobila!

Prin
Principál
Divadelní společnosti
Větř
Větřák z Pivína režíroval adaptaci
v po
pořadí třetí hry z pera génia Járy
C
Cimrmana Vražda v salonním
coupé, jejíž úspěšná premiéra
se konala ve čtvrtek v Městském divadle Prostějov.

Výrok týdne
„Basu
B
vína
í
vyměním
za sedm
milionů.
Značka:
spěchá!“
I takový inzerát přišel
na adresu naší redakce…

ZASTAVIL SE V PROSTĚJOVĚ ČAS?
vzpomněl. Jsou to výlohy obchodů a provozoven v různých
ulicích, namátkou Trávnické,
Dolní, Netušilově atd., kde se
ještě donedávna drobně podnikalo. Dal jsem si tu práci a zkoušel prozkoumat, teď již cíleně,
jak na tom drobné podnikání ve
městě je podle výloh a řekl bych,
že stav obzvláště ve čtvrtích,
které nejsou nějak navázány na
centrum města, je tristní.
Logicky se pak nabízí otázka,
Chodím pravidelně přes proč tomu tak je? Ano, určitá
Petrské náměstí a ještě procenta padají na vrub nenájmům majitelů
donedávna jsem si zde horázným
domů, ve kterých živnostníci
kontroloval čas podle působili, další procentuální
velkých otáčejících se podíl tvoří i to, že ne každý se
podnikání hodí. Část podhodin. Posledních ně- na
nikatelů skončila i kvůli tomu,
kolik týdnů tomu tak již že je doslova vykradli vlastní
není, hodiny se zasta- zaměstnanci, na které je dnes
vily, netočí se a zmizely mimochodem nový zákoník
práce daleko hodnější a jejich
z nich i reklamy.
šéf se spravedlnosti nedomůže
ani náhodou, ale vcelku zásadMartin Mokroš
ní problém tkví v tom, zda je
Přemýšlel jsem, co mi tato dnes vůbec drobný živnostník
prázdnota připomíná, prázdné v tomto státě podporován.
sklo bez reklamy, a pak jsem si (Upozorňuji, že všechna před-

Analýza

fejeton
Rostislav Kocmel
Otevřete jakékoliv noviny
nebo televizi a okamžitě na vás
jukne nějaká zpráva o zpronevěře peněz, loupeži, úplatkářství, bankrotu nebo alespoň o
sociálních problémech. Byly
doby, kdy si lidé stěžovali na
nedostatek financí. Chybělo
nám, chybělo a stěžovali jsme
si na potkání. Tentokrát už
nám chybí doopravdy.
Podle posledních analýz už
více než sedmdesát procent

cházející slova jsou citována
z úst místních podnikatelů, někteří z nich byli a jsou i našimi
inzerenty.)
Já osobně se domnívám, že
opravdu ne. Jednou jsem se
zúčastnil konference na Krajském úřadě v Olomouci, na
které přednášel, mimo jiné, host
ze Švýcarska. Nastínil ideu tzv.
stavění mostů mezi drobnou
firmou, potencionálním zákazníkem a státem, ze které vyplynulo, že švýcarská ekonomika
na drobných firmách v podstatě stojí jednak kvůli rozložení
obyvatelstva v horských oblastech a ekologickému myšlení
Švýcarů, ale hlavně kvůli jejich
neutralitě, i když pochopitelně
výhodné spolupráci s molochem EU se nikdo ve Švýcarsku nebrání. Pak došlo na
diskuzi a padl dotaz na krajské
úředníky, jakou koncepci pro
drobné podnikání má připraven
náš kraj? A ejhle, dotazovatel
se dočkal vodopádu neurčitých
frází, ze kterých vyplynulo, že
nic takového de facto neexistuje, že jsou jakési vize, ale spíše

Optimismus nebo bláznovství?
jakkoliv pracujících nedosáhne na průměrnou mzdu
a více než
dvacet procent
lidí, co na to
ještě mají, začíná sahat do svých dlouhodobých úspor. Finanční znalci
odhadují vrchol této krize asi
tak za pět let, kdy asi patnáct
procent z těch, co se stále tváří
solventně, solventní nebude.
K tomu si připočtěte asi čtyři
procenta těch, co už do toho
spadli. V těchto číslech nejsou
samozřejmě uvedeni lidé, jež
žijí dlouhodobě na podporách

a sociálních dávkách. Připočítat bychom měli méně movité
důchodce. Z toho vyplývá, že
za oněch pět let bude mít vážnější finanční starosti asi čtvrtina všech obyvatel naší země.
Tedy včetně dětí a seniorů.
Tolik suchá čísla ekonomů a
prognostiků.
Přesto jsem v jádru optimista.
Situace za příštích pět let se
začne zlepšovat. Snad se přestane trošku krást, podvádět,
podplácet a tunelovat. Moji
odpůrci tvrdí, že jsem blázen.
Možná mají pravdu. Ona totiž
hranice mezi mým optimismem a bláznovstvím je velice
úzká.

Konstalace hvězd Prostějova
Do města vás nic táhnout nebude, kdo by se taky v tomhle vedru štrachal někde po náměstích. Na druhé straně je v centru města spousta krásných hospůdek, kde si pěkně v chládečku můžete vychutnat své pivečko. Záleží na vás, ovšem
koupaliště je koupaliště…

Berani - 21. 3. - 20. 4. Lidem se nelíbí, že se
až příliš uzavíráte do sebe a málo komunikujete.
Zřejmě vás osobní problémy budou trápit i nadále, ovšem neměli byste přehlížet ostatní. Co
když stejný problém má i někdo okolo vás?
Býci - 21. 4. - 21. 5. Ve vašem případě je už
nejvyšší čas na dovolenou. V práci se vám to
už všechno motá, nemluvě o soukromém životě. Buďto okamžitě vypadnete, nebo se z toho
zblázníte. Pak ani Chocholoušek nepomůže…
Blíženci - 22. 5. - 21. 6. Tento týden se dostanete do několika sporů s partnerem. Jediným
důvodem bude žárlivost. Vy jste totiž pěkní pokušitelé, navíc se vám výrazně zapalují lýtka.
Co se dá dělat, budete si to muset přetrpět.
Raci - 22. 6. - 22. 7. Měli byste se více hýbat,
určitě to prospěje vaší kostře. Na datum, kdy
jste naposledy sportovali, si snad už ani nevzpomenete. Nechte se alespoň na pár hodin týdně
ukecat a vyběhněte na trávník nebo na antuku.
Lvi - 23. 7. - 23. 8. Starost vám bude dělat rodina a všechny věci okolo. Poslední dobou se
totiž u rodinného krbu neustále hádáte, hlavně s
partnerem. A když se do problému zapojí ještě
potomci, není o co stát. Vydržte, bude líp.
Panny - 24. 8. - 23. 9. Můžete si už předem blahopřát, váš plán z minulého týdne vám v těchto
dnech konečně vyjde. A na sto procent! Zřejmě
trochu zbohatnete, protože svůj úspěch dokážete navíc zpeněžit. Ale pozor na závist!

...ještě

+

Váhy - 24. 9. - 23. 10. Nenadávejte pořád na
všechny a na všechno. Umíte dokonale v hospodě u piva nebo doma pomlouvat cokoliv, ale
ruku na srdce, zkusili jste někdy tu ruku přiložit
k dílu a změnit něco? Nejvyšší čas to udělat!
Štíři - 24. 10. - 22. 11. Než něco řeknete nebo
uděláte, zkuste nejdříve napočítat do desíti. Vy
totiž spoustu věcí řešíte v emocích, což není
zrovna ten nejlepší způsob, jak dosáhnout úspěchu. O víkendu vás čeká zajímavá návštěva.
Střelci - 23. 11. - 21. 12. Z nebe vám bude
pršet láska. Vy tento týden vynechte pracovní
povinnosti a užívejte si líbánek v romantickém
prostředí. Nečekejte vůbec na nic, využijte příležitosti než zestárnete. Pak už to nebude ono…
Kozorohové - 22. 12. - 20. 1. Stanete se svědkem trapné situace, která může mít nedozírné
následky pro celé vaše okolí. Máte na výběr,
buď mlčet, nebo si pustit hubu na špacír a způsobit poplach na vašem pracovišti i v rodině.
Vodnáři - 21. 1. - 19. 2. Dozvíte se informaci, která na první pohled bude vypadat hodně
pravdivě. Jenomže než ji použijete, pořádně si ji
prověřte. Pokud všechno dobře dopadne, mohli
byste díky ní získat velmi zajímavé kontakty.
Ryby - 20. 2. - 20. 3. Vy v nejbližších dnech
konečně poznáte, co je to štěstí. Na nic nečekejte a vsaďte si! Paní Štěstěna vám bude nakloněna více než dost, konečně se stanete milionáři!
Už nyní přemýšlejte, co si všechno koupíte.

v mlhách a že vše je provázáno
s evropskými fondy a kvótami a
tak dále a tak dále.
Po této odpovědi jsem začal
Švýcarům závidět jejich neutralitu, jejich silný švýcarský frank a jejich ideu stavění
mostů v podnikání a už vím,
kde je v tom našem podnikání
zakopaný pes. Jsme obklíčeni
bruselskými chapadly, která
však pomalu, ale jistě krachují
a to, co se náhodou má šanci
dostat jako podpora drobného
podnikání až do měst, končí
dle posledních událostí zřejmě
jen v krabicích od vína anebo
podlahách partičky zlodějů
tam nahoře, kterým nahrávají
buď úplně špatně nebo nekonkrétně sestavené zákony s přílepkami. Dávno již také neplatí, že peníze leží na zemi a
stačí je jen sebrat. Ony už tam
takřka žádné nejsou a až padne euroměna, na což si půjdu
velmi brzy vsadit do místních
sázkových kanceláří, nebude
na zemi ležet ani halíř. A ten
poslední halíř, který sebrán
bude, padne na nehorázné daně

a odvody, kterým Kalouskovo
ministerstvo svoje vlastní živnostníky tak osekalo, že tito raději s podnikáním končí, neboť
prostě nemohou dál investovat
do rozvoje svých firem, což je
mimochodem, pane Kalousku,
jedna ze základních ekonomických teorií, že část zisku jde
do dalšího firemního rozvoje a
tím je podpořen i celý stát.
Stále si myslím, že jsou i mezi
námi v Prostějově šikovní lidé,
šikovní řemeslníci, šikovní živnostníci, šikovní drobní podnikatelé... Bohužel si také myslím, že pokud se něco nestane,
tak budu i nadále chodit kolem
výloh se střídajícími se nápisy,
což nebude svědčit o žádné
stabilitě, nebo tam bude jedno
velké nic, případně tam vznikne
něco ve stylu finančního poradenství, pojištění atd. - což je
mimochodem v našem městě
zřejmě poslední hit, neboť na
takové výlohy narážím stále
častěji - a já budu i nadále chodit kolem stojících hodin na Petrském náměstí a budu si říkat,
zastavil se čas, něco je špatně,

něco se neposouvá a budu se
modlit, aby se ty hodiny třeba
náhodou nerozeběhly pozpátku. To mne jako historika bude
upřímně děsit, neboť všichni,
kdo jsme rozum pobrali, víme,
kam by se ten čas mohl vrátit.
A tak přeji všem živnostníkům
v Prostějově, ať se hodiny zas
rozeběhnou kupředu a ať se
třeba také podaří, jako v ne
zas tak vzdáleném Švýcarsku,
začít stavět pomyslné mosty
mezi státem, podnikatelem a
zákazníkem. Je to v zájmu Prostějovanů, Olomoučanů, Přerovanů a vlastně všech v tomto
státě, tedy těch poctivých, slušných a rozumných.

Naši zloději nás přijdou draho
dne

glosa tý

Martin Zaoral

„Sám jste to
viděl! To je
nespravedlnost! Chtěli
jí přišít něco,
co neudělala!“ láteřila
maminka
mladé Alice Lakatošové.
Měla svým způsobem pravdu. U soudu se nepodařilo
prokázat, že to byla právě
její dcera, kdo nedaleko prostějovského nádraží okradl
jednoho z dvojice slovenských dělníků. Přitom bylo
nesporné, že spolu se svojí
kamarádkou oba muže vábila
na sex. Činila tak se zjevným
úmyslem je okrást, což se její
kolegyni nakonec i povedlo.
Navíc sama Alice Lakatošová za podobné a neustále se
opakující „čórky” už sedí ve
vězení. Reakce její maminky
pak přesně vystihuje přístup
některých Romů a dalších
zlodějíčků. Ačkoliv kradou,
sami se cítí být poškozeni.
Drobné krádeže považují za
svůj životní styl, v němž jim
nikdo nemá právo bránit.
Nejblbější na celé věci je to,
že na jejich „čórky” nedoplácí pouze okradení, ale ve

finále všichni, kteří ze svého
příjmu přispívají do státního
rozpočtu. Tedy v případě, že
se zlodějíčky podaří dopadnout. Ač oni sami své oběti
vezmou pár korun, celá mašinerie, která následuje, přijde
na podstatně více. Jeden detail
za všechny. Slovenský dělník
přišel o osm stovek, jeho kolegovi, který žije ve vzdálené
slovenské vesnici, soud musel
vyplatit svědečné 711 korun,
což byla cena jeho zpáteční
jízdenky na vlak. Přitom je to
ten nejmenší náklad. Každý
podobný případ musí policisté
vyšetřit (jinak by čelili kritice,
že nic nedělají), státní zástupce sestavit žalobu, soudce
zvážit všechny jeho okolnosti

a vynést rozsudek. Následný
případný pobyt ve vězení pak
taky něco stojí. Sečteno, podtrženo - často pologramotný
zloděj na různě dlouhý čas
zaměstná řadu vysokoškolsky
vzdělaných lidi. Náklady na
celkové projednání jedné z
řady neustále se opakujících
krádeží nedokáži odhadnout.
Předpokládám, že se jedná o
několik desítek tisíc korun.
Spolu se štědře rozdávanými
sociálními dávkami je to další z výdajů, bez kterého by se
zadlužená Česká republika
jistě ráda obešla. Ale možná
se pletu. Jak by řekla maminka Alice Lakatošové: „Stejně
do těch novin napíšete samé
lži!”

Agentura
Těžký zločinec propuštěn na svobodu
Slavný řidič Smetana několik
dnů ze svého stodenního trestu.
Neřídil podnapilý ani nejel příliš rychle, jenom maloval politikům na předvolebních plakátech, brýle, fousy a jiné ozdoby.
Zvláště se mu prý povedl Ivan
Langer s anténkami, jehož u
soudu nazval Smetana gaunerem. Prý to bylo hezky nahlas.
Nezaujatá soudkyně Markéta
Langerová - manželka zmíněného anténkového politika, mu

„nasolila“ sto hodin veřejných
prací. Smetana odmítl, tak dostal sto dnů kriminálu!
K výkonu trestu nenastoupil
a nějaké týdny se skrýval. Na
demonstraci v Praze se policii
vzdal - no a šel sedět. Aby si
to užil, tak rovnou na pražský
Pankrác. I sám ministr spravedlnosti se ho zastával. Marně!
My „z HÓSERA“ jsme se na
to už nemohli dívat a zakročili
jsme rázně. A výsledkem je, že

Roman Smetana je na svobodě.
Politici všech stran byli jemně
obeznámeni, že jsou možnosti,
jak je zmalovat ještě lépe a na
kterých místech. My tady v redakci se přikláníme u karikatur Ivana Langera k fousům
a brýlím. Anténky lépe pasují
politikům Věcí veřejných. Stejně u sebe všelijaké vysílače a
přijímače neustále mají. Nebo
alespoň měli...
Za Agentura 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 dvojici nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme...

Kdo zaplatí škody?
S radostí jsem si přečetl článek ve vašem Večerníku, že
město po několikaletých stížnostech a prosbách občanů
Melantrichovy ulice konečně
opraví tu naši hrůznou silnici.
Jenom by mě zajímalo, zda
bude nějak postižen ten, kdo
způsobil až půlmetrové převýšení uprostřed komunikace
a zda nám někdo zaplatí škody, které utrpěla naše vozidla
při průjezdu po této silnici.
Nejsem totiž sám, kdo si na
autě poničil podvozek.
Michal Janoušek, Prostějov
Kam za kvalitou a ochotou?
V dnešní uspěchané, hektické
a nervózní době, kdy se každý
obává budoucnosti, prodavači
jsou neochotní, zlostní a nevlídní, bych chtěla vyzvednout
prodejnu, která srší ochotou,
vlídností a úsměvy. Jsem pětasedmdesátiletá důchodkyně,
která se rozhodla vyměnit práh
před svým bytem. Pro někoho
snadná věc, ale pro ženu mého
věku věc přímo nemožná. Tak
jsem se vypravila na strastiplnou cestu přes celé město do
OBI. Se starým prahem v tašce jsem s obavou vstupovala
do prodejny. Vybrala jsem si
nový vhodný práh a přistoupila k pokladně. Bylo mi na
první pohled jasné, že rozměry jsou rozdílné a přemýšlela
jsem, jak se s tím vypořádám.
Slečna v pokladně mi nabídla,
že mi pracovníci práh upraví.
Velké naděje jsem si nedělala, když jsem spatřila mladé
prodavače. Ale několik slov
k vysvětlení stačilo. Zkrátit, obrousit, vyvrtat díry pro
šrouby. Ochotně a s úsměvem
a ještě mi chlapci vysvětlili,
co a jak. S upraveným prahem jsem opět přistoupila
k pokladně, zaplatila a když
jsem vycházela z prodejny,
ještě mi mladá prodavačka
pomohla s vozíkem, protože
viděla, jak zápasím s berlemi. Byla jsem jako v Jiříkově
vidění. Dnes, když se hubuje
na mladé, jak jsou bezohlední, drzí a nepomůžou, mně
zaměstnanci této prodejny
dokázali, že to není všude
stejné. Chtěla bych všem zaměstnancům prodejny OBI
vedle Tesca poděkovat za
ochotu a milé rady. Opravdu
s takovým přístupem se člověk nesetkává často. Vím, o
čem mluvím, prodavač je též
mým oborem, který jsem léta
vykonávala. Všem pracovníkům velké díky a určitě budu
každému tuto prodejnu s láskou doporučovat.
Miroslava Hrachovinová,
Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své
o tom, co se děje
na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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bÝci - 21.4. - 21.5.
Prostějov - Michaela Mačáková, studentka
Významnou investiční akcí v roce 2011 byla komplexní
mpl
pllexn
exní rrekonstrukekonst
eko
nstru
ns
nst
rukru
ce přednádražního prostoru v lokalitě místního nádraží. Investiční
akce byla realizována za příspěvku z ROP Střední Morava ve výši
11,5 milionu korun. Budova místního nádraží přitom pochází z doby výstavby tehdejší Moravské západní dráhy, která zahájila provoz
roku 1889 a spojovala Prostějov s Třebovicemi v Čechách. Jak
rekonstrukci Sladkovského ulice vnímají obyvatelé Prostějova nebo
cestující jsme se ptali před místním nádražím...

Fotografie muže podezřelého
z vraždy vyvolala ROZRUCH
Prostějov/mik

LÍBÍ SE VÁM ZREKONSTRUOVANÝ PROSTOR
PŘED PROSTĚJOVSKÝM MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM?
Rudolf TOMAN,
důchodce, 82 let, Prostějov

Eva VYROUBALOVÁ,
švadlena, 58 let, Stražisko

ANO

ANO

„Nyní je tento
prostor velice
pěkný. Bydlím
poblíž
místního nádraží již pětadvacet let, takže
tuhle rekonstrukci vnímám
jako změnu k lepšímu. Občas
využívám místní cyklostezku
při cestě na nákup nebo spolu se svým pravnukem, který
tudy jezdí na kole.“

„Po rekonstrukci je to
tu velmi pěkné, jak nové
parkoviště, cyklostezka tak i
autobusové zastávky. Žila jsem
poblíž tohoto místa několik let
a podle mého názoru měla tato
změna přijít mnohem dříve.
Většinou jezdím vlakem, ale
občas využiji i zdejší parkoviště,
jehož úprava se mi velice líbí.“

Bude na přehradě méně kaprů?

Návrat ke
„starým” případům
Prostějov/mls
26. LISTOPADU. 2009
Lidí jako na Václaváku bylo v
neděli na Plumlovské přehradě. Slunečného počasí využily
stovky zvědavců k procházce
kolem holých břehů, rybáři
odhodlaně nahazovali vlasce
s návnadou ve snaze ulovit v
posledních dnech pořádný kou-

V minulém čísle Večerníku jsme zveřejnili fotografii Romana Mičky, který je podezřelý z vraždy jednaosmdesátiletého důchodce v jeho bytě v Okružní ulici. Jeho
snímek vzbudil značný ohlas a rozruch
mezi našimi čtenáři i obyvateli domu, kde
k brutálnímu činu došlo...
„Teprve až podle této fotografie jsem si
uvědomila, že to byl můj spolužák ze
základní školy. Je to už spousta let, ale
vybavuji si ho velmi dobře. Byl vždy takový plachý a slušný. Těžko uvěřit tomu,
že teď spáchal tak hnusnou věc,“ svěřila
se Večerníku, který se tragédii věnuje
od samého prvopočátku, například paní
Marie z Prostějova. „Je to on, viděl jsem
ho toho osudného dne u nás v baráku.

Však jsem taky svědčil na policii, která
sestavovala jeho identikit. Ten se nakonec moc nepovedl, ale naštěstí ho i tak
chytili,“ uvedl zase muž bydlící přímo
v domě, kde k vraždě došlo. Další ohlasy
našich čtenářů přineseme příští týden.
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!

sek. Jejich dny už byly sečteny,
zanedlouho amatérským rybářům na Plumlovské přehradě
odzvonilo. Část vodní nádrže
od Plumlova již byla zcela bez
vody a jen nekonečné bahno
dávalo tušit, odkud kam sahala
vodní hladina. Lidé to tehdy
vnímali jako nezapomenutelný
zážitek, který prožívali pamětníci před desítkami let.

KVĚTEN 2012
Na Plumlovskou přehradu
bez vody jsme si po více jak
dvou letech už zvykli jako na
samozřejmost a tento „nezapomenutelný” zážitek nám
už hodně zevšedněl. Ovšem
rybáři, kteří na podzim 2009
nahazovali udice na břehu
přehrady, určitě nečekali, že
si na ní hned tak nezaloví. V
současné době hojně diskutují
o tom, jaká bude rybí osádka
poté, co se přehrada opět na-

pustí. Už nyní se dá předpokládat, že se změní zastoupení
jednotlivých druhů ryb. Více
by mělo být dravých ryb na
úkor kaprů. Podle biologů
totiž kapři uvolňují ze dna živiny, které jsou potřebné pro
růst sinic. Podobně se situace
řešila na Brněnské přehradě.
Přitom kapr je pro sportovní
rybáře jednou z nejcennějších
ryb. Proto rybáři věří, že k
jeho omezení na Plumlovské
přehradě nedojde. „Podle nás

kapr za rozvoj sinic nemůže.
Na vině jsou fosfáty a dusičnany, které se do přehrady dostávají z domácností a z polí.
O tom, jaká bude nová rybí
osádka, se však bude teprve
jednat. Nyní tedy nevíme, jak
celá věc dopadne. Budeme se
snažit, aby po napuštění bylo
na přehradě podobné množství kaprů jako před jejím
vypuštěním,” vyjádřil se jednatel Moravského rybářského
svazu Prostějov Pavel Müller
Müller.

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......

Váš problém je, že se jen tak s někým nesnesete.
Na každém vám něco vadí, a to jak v běžném životě,
tak i v posteli. Nejvíce jste vysazeni na Střelce a jejich panovačnost. Tudíž se ženami či muži tohoto
znamení vám králíci dupat prostě nebudou. Ovšem
pozor, v některých ojedinělých případech se zápory
mohou přitahovat. Pokud se vám do cesty postaví milenec ve znamení Střelce, zkuste ho svést.
Možná právě proto, že jej nesnášíte, vám přidá
na sexuální výkonnosti. Co se však týká reálného
času tohoto týdne, v posteli se nyní zaručeně potkáte s Pannou. Proč ne, jde snad o jediné znamení
z dlouhého seznamu, se kterým byste si v erotice
mohli rozumět po všech stránkách. Pokud vám
bude záležet pouze na ukojení svého sexuálního
chtíče a nebudete k tomu potřebovat žádné city, rozdejte si to v posteli s Rakem nebo Rybou. Ti vám
nebudou odporovat ani při pokusech o sadomasochistický sex. A ten vy tuze rádi!

Příště: Blíženci
napsáno před
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Daniel Hůlka slavil
svatbu v Prostějově!

jak šel čas Prostějovem ...
Vrahovická ulice
Foto: archív Večerníku

FFungoval
Fu
unnggoovval
val
al ttu
u A
Ag
Agro
Agrostroj
gro
r t j i sirkárna. Ulice je pojmenovaná
podle směru k bývalé samostatné obci Vrahovice. Svůj název
získala roku 1881 (do r. 1892), v letech 1940-1945 se jí říkalo
německy Wrahowitzer-Gasse a v letech 1951-1991 se nazývala ulicí Julia Fučíka. V minulosti zde sídlila řada průmyslových
podniků. Již v r. 1871 byla kousek za Třebízského ulicí zřízena
plynárna, ve dvoře č. 23 stávala proslulá Riessova sirkárna.
Po levé straně ulice, ještě před železničním přejezdem, se nachází rozsáhlý areál bývalé firmy Wichterle a Kovářík, později
Agrostroj Prostějov. Dnes v areálu působí řada firem. Vlevo za
železničním přejezdem stávala vápenka, vpravo byl sklad uhlí.
Nedaleko stojí po levé straně budova bývalého akciového pivovaru z r. 1897, naproti sladovna. Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Kostelecká ulice
INZERCE

Idol ženských srdcí a protagonista mnoha slavných novodobých českých muzikálů
Daniel Hůlka spojil v sobotu
svůj život s jednadvacetiletou
tanečnicí Libuší Harantovou
ze Žďáru nad Sázavou. Jejich
hodně dobře utajovaná svatba
však neunikla naší redakci.
Již ve středu jsme se dozvěděli,
že jeden z našich nejlepších
zpěváků v poslední době velmi
často navštěvoval prostějovský
hotel Grand, kde si nakonec
objednal i svatební hostinu.
„Pan Hůlka do Grandu jezdil
v poslední době skoro obden.
Prostředí se mu zde líbilo,
přestože několik hotelových
pokojů
právě
procházelo
rekonstrukcí. Několikrát přijel i
s nějakým manažerem, ovšem
nikdo ze zaměstnanců netušil,
jaký je účel jeho návštěv. O
INZERCE

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

CO NA GRIL

Špekáčky
1 kg

Grilovací
klobása
270 g

Kuřecí stehna
zadní
1 kg

59,90

55,90

69,90

18,50

13,50

49,90

79,90

89,90 (1 kg)

89,90

-

11,90

-

79,00

54,90

64,90

17,90

12,90

79,90 (3 kg)

99,90

49,90 (580 g)

74,90 (1 kg)

17,90

-

54,90 (3 kg)

94,00

44,90 (400 g) 44,90 (600 g)

-

-

-

107,00

179,00 (1 kg)

17,90

-

-

79,90

Grilovací speciál Tekutá marináda
koření bez soli česnek a bylinky
Vitana 20 g
Vitana 80 g

Grilovací uhlí
Grillino
2,5 kg

Naše RESUMÉÉ
Zahrady nám zezelenaly a s jarem přišel čas oblíbené činnosti
grilování. Proto jsme v uplynulém
týdnu vyrazili na výrobky, které jakýmkoliv způsobem upravené na
ohni, chutnají jako báseň... Pro
ty nejlevnější špekáčky můžete vyrazit do Albertu, naopak Tesku se
raději vyhněte, stejně jako při koupi grilovací klobásy, pro kterou je
nejlépe vyhledat Lidl. Zadní kuřecí stehna nakupte v Intersparu,
kde můžete vzít i grilovací koření
speciál. Tekutou marinádu pak
nabízí nejlevněji Billa a grilovací
uhlí Kaufland.
Tak ať vám u chvilek pohody
chutná!

svatbě se vědělo až ve chvíli,
kdy zde byla konkrétní objednávka na sedmdesát sobotních
večeří. Objednávka ale nezněla
na konkrétní jméno,“ řekl nám
člověk z dobře informovaného
zdroje. Naše redakce již ve středu
vypátrala všechny dostupné
informace, podle nichž jsme
přesně určili časový harmonogram Hůlkovy svatby. Přestože
se blízké okolí zpěváka snažilo
před novináři vše utajit a některé
informace úmyslně zkreslovat,
nám se podařilo zdokumentovat
nejenom svatební obřad na Svatém Kopečku u Olomouce, ale
rovněž jako jediní jsme se dostali přímo na svatební hostinu
do hermeticky uzavřeného hotelu Grand! Z našich informací
a fotodokumentace nakonec
čerpala většina celostátních
deníků a magazínů.

Zpravodajství
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AUZA
Sedmdesátiletý Prostějovan žije z HAZARDU, K
Davida Ratha

sází výlučně na „TUTOVKY“!
Když jsme se zaposlouchali do vyprávění sedmdesátiletého důchodce z Prostějova, říkali jsme si
v redakci, že takto bychom se v jeho letech chtěli
mít. Stále velmi vitální senior totiž nespoléhá na
to, že jednou za měsíc každého třiadvacátého si
zajde na poštu pro důchod. Přilepšuje si sázkami,
přičemž nevyhrává miliony, ovšem jen pár tisícovek za měsíc mu stačí na to, aby si žil nad poměry
současných důchodců...
Prostějov/mik
Říkejme mu třeba Oldřich,
protože zveřejnit své pravé
jméno z pochopitelných důvodů odmítl. Není chlubivý, naopak. Dlouho váhal, zda i pod
zárukou anonymity nám svůj
příběh svěří. Ale nakonec jen
mávnul rukou a v exkluzivním
vyjádření pro Večerník popsal,
jak si „bezpracně“ vydělat měsíčně deset až dvacet tisíc korun navíc.
„Mám důchod něco málo nad
devět tisíc, družka ještě o něco

míň. Ne že by nám to nestačilo,
ale pomáháme finančně ještě
každý svým dětem a vnukům,
takže toho moc nezbude. A protože jsem celý život sportoval
a docela se v tomto oboru vyznám, začal jsem před několika
lety denně navštěvovat sázkové
kanceláře. A mám v tom svůj
systém, který funguje,“ pustil se
do vyprávění pan Oldřich. „Nikdy nehazarduji. Osobně nechápu sázkaře, kteří vsadí tisícovku
na zápas, kde je vítěz nejistý a
pak trnou u televize, jestli jim to
vůbec vyjde. Já to dělám úplně

jinak, takzvaně na jistotu. Sázím
naprosté tutovky,“ dodal senior
s lišáckým úsměvem.
Oldřich navštěvuje pravidelně
několik sázkových kanceláří
a vyhledává ty nejlepší kurzy.
„Neříkám, že občas nevsadím
vysokou částku. Ale maximálně
dávám tři zápasy na jeden tiket.
Vyberu si utkání, ve kterých figuruje jasný favorit s kurzem
okolo 1,40 na vítězství. A já tip
na tento zápas pojistím ještě
tím, že dám takzvanou desítku, to znamená, že ten favorit
může i remizovat. Je na to malý
kurz okolo 1,15 a když dám tři
podobné zápasy na jeden tiket,
vznikne celkový kurz kolem 1,5.
V těchto případech sázím tisíc
korun, takže po odečtení desetiprocentního poplatku vyhraju
čtyři stovky čistého. Někdy si
takhle vsadím dva až tři tikety
za den, prohraju jen jednou,
maximálně dvakrát z deseti
případů,“ dal nám, a de facto i
vám všem, recept na životní přilepšení pan Oldřich. Přitom držel

Co na to říkají
prostějovští radní?

Prostějov/mik - Českou republikou otřásá korupční
skandál obřích rozměrů.
Není ho třeba ani našim čtenářům šířeji popisovat, jde
totiž o již notoricky známou
kauzu sociálnědemokratického poslance Davida Ratha. Večerník zajímal také
názor prostějovských politiků na celou záležitost.

„Je to spolehlivější,
než si zakládat
důchodové pojištění,“
šokoval nás senior
v ruce tiket, na kterém se mimořádně rozšoupnul. Za pětistovku
měl vsazeno skutečně jen na tři
utkání. Na dvě fotbalová a pak
také na prohru prostějovských
basketbalistů ve finálovém souboji v Nymburku. Za uvedenou
částku vyhrál dvanáct stovek.
„Vedu si pravidelně evidenci
sázek, takové malé soukromé
účetnictví. Třeba v dubnu jsem
postupně vsadil celkem 35 tisíc
korun a vyhrál něco málo přes
sedmačtyřicet tisíc. Takže přes
dvanáct tisícovek jsem v plusu,“
dodal sedmdesátiletý Oldřich.
„Opravdu nejsem žádný hazardér, stačí mi málo. Nikdy
bych nevsadil na vítězství ně-

Málokdy prohraje. Pan Oldřich z Prostějova podle svých slov
sází na úplně jasná sportovní utkání. Má tak zajištěn druhý důchod...
Ilustrační foto
kterého mužstva, o němž bych
nebyl stoprocentně přesvědčen.
Jednou jsem zkusil vsadit stovku na hokejovou remízu s kurzem 4,2 a ten zápas skončil
8:1 pro domácí! Vidíte, na toto
bych už neměl nervy. Z každého vsazeného tiketu mi stačí pár
stovek,“ uzavřel své vyprávění.
Jeho slova při naší návštěvě
potvrdila i pracovnice nejmenované sázkové kanceláře.
„Toho pána znám velice

dobře, chodí si pro výhry
velmi často. Však tady taky
dokáže prosedět i několik hodin, pečlivě studuje nabídkové listiny s kurzy, než si něco
vsadí. Víc vám ale neřeknu,
o klientech a jejich výhrách
informovat nesmíme,“ sdělila Večerníku žena ze sázkové
kanceláře.
Tak co, zkusíte to taky?
Ovšem pozor, ať nepřijdete
na buben!

PROBLÉM v Šárce: nedá se tudy projet! NEDĚLE V CENTRU
Budou si muset řidiči kamionů najít jinou cestu?
PATŘÍ IGELITU...

Prostějov/mik - Prostějovský
magistrát je postaven před
další dopravní problém. Tentokrát se středem pozornosti
konšelů stává ulice Šárka.
Radnice je totiž bombardována stížnostmi občanů, že se
touto ulicí nedá projet autem!
Důvodem jsou parkující auta
po obou stranách komunikace
a časté průjezdy velkých nákladních vozidel i autobusů.
Dopravní komise tak nedávno navrhla razantní řešení, a
to zpřísnit parkovací režim a
také zakázat průjezd kamionů!
„Mohu potvrdit, že zákaz vjezdu
nákladním vozidlům do ulice
Šárka se opravdu projednával
a je to jeden z návrhů dopravní
komise, jak řešit neutěšenou
situaci v této lokalitě,“ sdělila
Večerníku Alena Rašková, náměstkyně primátora Prostějova,
která je v našem městě zodpovědná za dopravu. „Když se
zrealizoval rondel na Petrském
náměstí, vybudoval se zároveň

Typický obrázek. V ulici Šárka dochází denně ke kolizním situacím.
Parkující vozidla zužují zdejší komunikaci a ostatní auta zde jen těžko
projíždějí, natož, aby se navzájem vyhnula...
Foto: Michal Kadlec
široký odbočovací pruh z Dolní
ulice do Jezdecké. Ten měl být
využitý právě k tomu, aby řidiči nákladních vozidel využívali
více tuto komunikaci a neprojížděli Šárkou. Bohužel, pravý
opak je pravdou, přes Šárku míří
kamiony například do Kauflandu. Situace je tady opravdu neúnosná. Navíc majitelé osobních
vozidel tady nerespektují předpisy a parkují po obou stranách
silnice, čímž ještě více zužují její

průchodnost. Takže pokud tudy
projíždí jedno vozidlo, jen těžko
se vyhne tomu druhému z protisměru. A to nemluvím o tom,
když se tady má vyhýbat auto
s náklaďákem nebo autobusem.
Doprava je tady značně přehlcena,“ popisuje problém Alena
Rašková.
Pokud by město zakázalo průjezd nákladním automobilům
touto ulicí, muselo by pro tato
vozidla určit náhradní trasu.

Nabízí se už jmenovaná Jezdecká ulice. „To ano, ovšem to
by znamenalo, že by touto ulicí
projíždělo enormní množství
nákladních aut. Jenomže tudy
chodí spousta dětí do školy a
tím jim hrozí velké nebezpečí. Já
bych spíše viděla řešení v tom,
že bychom v ulici Šárka zakázali
parkování vozidel po krajnicích.
Tím by pro veškerou dopravu
byla uvolněna celá komunikace
a k žádným problémům by tady
už nedocházelo. Na druhé straně
jsem si vědoma, že parkovací
plochy na zdejším sídlišti jsou
nedostatečné a vznikl by zde další problém. Je to velmi svízelná
situace a rozhodnutí bude velmi
těžké. Očekávám na toto téma
živou diskuzi...,“ dodala s výzvou
Alena Rašková, náměstkyně prostějovského primátora.
Máte na tento palčivý problém
nějaký názor, či dokonce disponujete nějakým návrhem, který by pomohl situaci vylepšit?
NAPIŠTE NÁM na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz!

Prostějov/mls - Opakuje se to víkend co víkend. Centrum
se po sobotním obědě téměř vylidní. Po prázdném náměstí
poletují igelity. Jejich hlavní „hnízdo“ se pak nachází v Dukelské bráně. Nepořádek, z něhož se místy i zvedá žaludek,
zůstává po stánkařích, stojících přes týden před Priorem...
„V sobotu po obědě stánkaři sbalí svá ´fidlátka´ a neuklidí
po sobě. Po zbytek soboty a celou neděli pak igelity, ale i
nejrůznější odpadky, či zbytky jídla rozfoukává vítr po celém
náměstí. Jelikož obvykle vane ze západu, tak většina z nich
končí na náměstí E. Husserla. Někdy však létají i po náměstí
T. G. Masaryka. Už to mám zmapované, situace se totiž opakuje každý víkend. Nepořádek pak uklidí až technické služby
vždy v pondělí ráno,” popsal situaci Josef Drozd, který Večerník na celou situaci upozornil a zároveň ji i fotograficky
zdokumentoval.
Co si tak páni živnostníci
h
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Cikánky nabídly sex opilým Slovákům, pak je okradly
V Prostějově hledali práci, přišli o peníze

Už cesta Slováků do Prostějova
se neobešla bez komplikací. „Můj
kamarád z Černé nad Tisou si
spletl Pardubice a Prostějov. Svůj
omyl si uvědomil až v Pardubicích, tak jsem na něj v Prostějově
musel počkat,“ vypověděl u prostějovského okresního soudu přibližně třicetiletý Silvestr Jaš.
Soudkyni Ivonu Otrubovou zajímalo, jestli byli oba „bratia“ v

době, kdy se potkali s Romkami,
opilí. „Ani ne. Dali jsem si tak tři
piva a několik panáků, prostě normálka, když se dva Slováci potkají...,“ reagoval bezprostředně Jaš.
V této náladě se slovenští občané v jedné z restaurací nedaleko
prostějovského nádraží setkali s
dvojicí cikánek. „Napřed chtěly,
abychom je pozvali na pivo. Pak
se nás ptaly, jestli bychom neměli

ŠOK: Muži po zahradě

chuť s nimi souložit. Odmítli jsme,
přesto se s námi stále bavily,“ popsal vývoj dalších událostí Silvestr
Jaš.
Celé setkání vyvrcholilo tím, že
jedna z cikánek staršímu z mužů
v hospodě sebrala peněženku.
„Jednu jsem stihl chytit za vlasy,
ale ta, co peněženku ukradla, nám
bohužel utekla,“ dodal Jaš.
K soudu se tak podařilo dostat

pouze Alici Lakatošovou z Prostějova, která však jméno své
kolegyně neprozradila....
V tomto případě se tedy Alice Lakatošová mohla radovat, za tuto
krádež jí trest nehrozí. Přesto z
vězení hned tak nevyjde. Za jiné
„čórky“ totiž už byla pravomocně odsouzena a žaloba za další ji
teprve čeká. Vykutálená prostějovská Romka by se tak z vězení
neměla dostat dříve než v květnu
2014... Do té doby

Proč to po sobě neuklidí? Odpady v Dukelské bráně zůstávají svévolně „opuštěny“ od sobotního odpoledne až do pondělního
rána....
Foto: Josef Drozd

SPUSTILI JSME
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

běhal NOSÁL Dělníci odkryli v zámku UNIKÁTNÍ FRESKY

(dokončení ze strany 3)
A její slova potvrzuje statistika.
Jenom třikrát řešili strážníci
případy, kdy na různých
místech Prostějova byly nalezeny bezbranné a vystrašené sovy.
„Nejdříve se mladá sovička
nacházela pod stolem v bistru
na Hloučeli. Za dva dny poté
byl proveden další odchyt na
ulici Průmyslová a následující
den byli opět strážníci přivoláni
do lesoparku Hloučela. Dvě
sovy putovaly k ochráncům
přírody IRIS na Husovo
náměstí a jedna do stanice
pro handicapovaná zvířata v
Němčicích nad Hanou,“ uvedla
Jana Adámková.
Ovšem
nejoriginálnější
odchyt zaznamenali strážníci
ve středu večer. Na linku 156
volal muž, že na jeho zahradě
mu běhá nějaké divné zvíře
s dlouhým nosem!

„To byl skutečně kuriózní
případ. Strážník na místě zjistil,
že jde o vzácný druh nosála a že
zvíře patří sousedům. Po krátkém zjišťování skutečností se
podařilo vypátrat, že nosál patří
sousedovi, který si ho přišel
sám odchytnout,“ popsala nám
Jana Adámková.
U ochránců přírodu z IRISU
skončilo minulý týden i šest
malých kačenek, které se
zmateně pohybovaly po silnici
v Brněnské ulici...

Foto: MP Prostějov

(dokončení ze strany 3)
„Vzhledem k významu a hodnotě fresek navrhlo oddělení
památkové péče vedení města
Prostějova, aby byly na odkrytí, restaurování a následné
budoucí prezentování fresek
veřejnosti vyčleněny z rozpočtu města potřebné finanční prostředky. Pan primátor i
jeho náměstci se k této žádosti
postavili kladně a restaurátorské práce již započaly.
Ukončeny by měly být během
prázdnin současně s probíhajícími stavebními pracemi. Přesné datum ovšem závisí ještě
na jedné okolnosti,“ prozradil
dále Zádrapa s tím, že prozatím se totiž počítalo pouze s
restaurováním tří izolovaných
okenních záklenků v prostorách budoucího tanečního sálu,
kde již na pohled byly malby
velmi dobře dochovány. „Po

započetí odkryvu a restaurování se však prokázalo, že malby
představují souvislý iluzivní
celek, jakousi zdobenou sloupovou síň, a dá se očekávat,
že výsledná podoba sálu díky
dobrému stavu maleb může v
konečném výsledku odpovídat
představě předpokládané renesanční podoby sálu zachycené
na obrázcích Tomáše Štětky z
roku 1901.To znamená z doby,
kdy se na zámku uskutečnila
velká rekonstrukce pro potřeby Úvěrního spolku záložna a
zastavárna v Prostějově, tehdejšího majitele zámku. Pokud
by došlo k restaurování omítek
celého sálu, práce by se o něco
prodloužily, v každém případě by však bylo vše hotovo v
srpnu tak, aby po nezbytném
úklidu a dokončení prostor
mohla i v těchto místnostech
již od září vyučovat Základ-

ní umělecká škola Vladimíra
Ambrose,“ popsal Večerníku
další možné postupy Daniel
Zádrapa.
Uvnitř prostějovského zámku
už rekonstrukční práce probíhají nějaký ten rok, proto nás
ještě zajímalo, jak je možné,
že se na vzácné fresky přišlo až
nyní. „O existenci renesanční výmalby se ví již poměrně dlouho.
Některé její části byly zdokumentovány již počátkem minulého
století, ale pak byly na řadu let
překryty, což bylo jejich štěstí. V

době, kdy byly tyto prostory často
necitlivě užívány nájemníky bytů,
nebyly alespoň malby významně
poškozeny a do budoucna tak
bude možné veřejnosti alespoň
část tohoto renesančního skvostu
předvést téměř v plné kráse,“ vysvětluje Zádrapa.
Reakci na vzácný objev jedinečných skvostů ze strany prostějovských radních přineseme
v příštím Večerníku. Stejně tak
už budeme vědět, kolik radnice
bude ochotna vyčlenit peněz na
renovaci fresek.

ZAJÍMÁ VÁS HISTORIE
PROSTĚJOVSKÉHO ZÁMKU?
A CO ŘÍKÁTE NA NOVÝ OBJEV?
MYSLÍTE, ŽE PAMÁTKA SKRÝVÁ
JEŠTĚ NĚJAKÁ DALŠÍ TAJEMSTVÍ?
DISKUTUJTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ!

Náměstkům primátora
města jsme položili dvě
otázky:
Reakci samotného primátora Miroslava Pišťáka přineseme v samostatném
článku příští týden.
1. Co říkáte na zatčení Davida Ratha a jeho pověstných sedm milionů v krabici od vína?
2. Myslíte, že policie nyní
už bude měřit všem stejným
metrem a prověří všechny
další korupční kauzy?

Jiří POSPÍŠIL,
první náměstek
1. „Tím, co jsem se dozvěděl
ze sdělovacích prostředků,
jsem byl zděšen. Politik v takovém postavení s pověstí bojovníka proti korupci je přistižen při takové příležitosti... Se
závěrečným soudem bych ale
počkal až na výsledky vyšetřování, a především na výrok
soudu.“
2. „Pevně věřím tomu, že pokud
má policie důkazy, pak koná ve
všech případech stejně. Pokud
tomu tak není, pak je celý systém v nepořádku a je ho nutné
změnit, nebo spíše vyměnit ty,
kteří nedodržují zákonem daná
pravidla. Jen bych dodal, že
vnímám nálady veřejnosti, která je silně rozladěná některými
kauzami. Když někdo ´káže
vodu a pije víno´, tak to většina
občanů vnímá negativně.“
Zdeněk FIŠER, náměstek
1. „Je dobře, že úplatkářské
aféry se začaly konečně sledovat a člověk, který sáhne
k takové metodě, je po zásluze
povolán k zodpovědnosti. A to
bez ohledu na politickou příslušnost. Je ovšem chybou, že
mediálně se propírá jen tato
kauza a o dalších politicích
podezřelých z korupce se jaksi mlčí.“
2. „To by policie každopádně
měla! Rathovi se přičítá korupce v řádu desítek milionů korun,
ale existuje víc politiků, díky
nimž jaksi podivně ze státní
pokladny zmizely miliardy. A
tyto případy policie nevyšetřuje
vůbec nebo je podezřele brzy
odloží.“
Ivana HEMERKOVÁ,
náměstkyně
1. „Je to prostě hrůza. Když
tak arogantní a vulgární člověk, kterým David Rath bezesporu je, brojil na každém
jednání poslanců proti korupci a teď vyjde najevo, že sám si
mastil kapsu na veřejných zakázkách, je mi z toho divně...
Jenomže veškeré informace
mám zatím, stejně jako každý
běžný občan, jen z médií.“
2. „Chtěla bych věřit tomu,
že policie se konečně pustí do
všech podezřelých kauz, které
jsou možná i většího kalibru než
ta Rathova. A je úplně jedno,
jestli se podaří prokázat korupci
členu koalice nebo opozice.“
Alena RAŠKOVÁ,
náměstkyně
1. „Pokud se korupční jednání
panu Rathovi prokáže u soudu, pak je to v pořádku a ať je
po zásluze potrestán. Ale co ti
druzí? Kolik podobných kauz
se přešlo bez povšimnutí nebo
po krátkém vyšetřování bylo
zameteno pod stůl? Nyní byl
při korupci přistižen jeden,
ale spousta dalších vysoce postavených politiků bere úplatky také. Na to dám krk!“
2. „Neměří se všem stejným
metrem teď a obávám se, že se
tak nebude konat ani v budoucnu. V tomto jsem pesimistka...“

Téma Večerníku

Velmi citlivé téma. Jenomže
pohřební službu bude jednou
potřebovat každý z nás. A ať o
tom diskutujeme, jak chceme, takzvaní
„funebráci“ jsou součástí každodenního
života. Pomáhají pozůstalým přemoci ty
nejtěžší chvíle a v době, kdy člověk zarmoucený nad ztrátou svého nejbližšího
není schopen ani hledat vhodná slova,
mu pomohou zařídit vše potřebné ohledně posledního rozloučení se zesnulým,
a to od „A“ až do „Z“. Na Prostějovsku
působí celkem pět pohřebních služeb a
tři největší a nejtradičnější se prezentují
právě dnes.
Připravil: Michal Kadlec

Které pohřební služby znáte?

(parte). Pohřební služba také zajišťuje
pohřby do země i kremace, církevní i
civilní obřady. Podmínkou pro sjednání
pohřbu je předložení občanského průkazu zemřelého a občanského průkazu
toho, kdo zajišťuje pohřeb (případně
ještě rodný list zemřelého). Pokud váš
blízký zemřel doma, je nutné při sjednávání pohřbu doložit List o prohlídce
mrtvého. Tento list vyplňuje praktický

sdělil Pavel MAKOVÝ a dodal,
že nic není nemožné

lékař nebo lékař lékařské služby první
pomoci. První pomoc musíte při úmrtí
vašeho blízkého vždy zavolat z toho
důvodu, aby lékař konstatoval smrt.
Pak stačí jen zavolat pohřební službu,
která se o vše postará. Vám zbývá už
jen splnit přání zesnulého ohledně způsobu posledního rozloučení, zda chtěl
mít například kremaci či si za místo posledního odpočinku zvolil hrob v zemi.

INZERCE

Soukromá pohřební služba
Václavková a spol. s. r. o.
Prostějov/pr - Soukromá pohřební služba Václavková a spol. s. r. o.
byla založena v roce 1993 a v současnosti má dvě provozovny. Ta
hlavní sídlí v Mlýnské ulici číslo
31 poblíž rybníka a další na Masarykově náměstí v Kralicích na
Hané. O rozhovor jsme požádali
Dagmar Kratochvilovou (na snímku), spolumajitelku této pohřební
služby.
Vaše pohřební služba působí v Prostějově již devatenáctým rokem. Dokážete si
vzpomenout na začátky podnikání v tomto oboru v roce 1993?
„Začátky podnikání bývají jistě vždy těžké, ale je na každém z
nás, jak se s danou situací vyrovnává. Pokud již na samém začátku
do toho dáte vše, výsledky se jistě
dostaví. Samozřejmě žádný soukromník nesmí, jak se říká, usnout
na vavřínech, ale musí neustále vymýšlet, jak zdokonalit své služby.
Stále je co vylepšovat.“
O kvalitách vašich služeb
svědčí dlouholetá tradice.
Denně řešíte smutek a bolest pozůstalých. Je to těžká práce?
„Samozřejmě, že ano, protože se
každodenně setkáváme se smrtí a
velkou bolestí pozůstalých.“
Co je na této práci vůbec
nejtěžší?
„Nedá se říct, co je nejtěžší, ale
náročné bývá sjednat objednávku
pohřbu tak, aby pozůstalí odcházeli s pocitem, že tomu nejbližšímu
splnili veškerá jeho poslední přání
týkající se odchodu z tohoto světa,
protože v daném okamžiku je tíží
zármutek.“
Vaše pohřební služba nabízí svým zákazníkům
vlastní obřadní síň. Je o ni mezi
pozůstalými zájem?
„Tuto smuteční síň jsme vybudovali
v roce 2007 jako místo pro rozloučení se zesnulými v úzkém rodinném kruhu a stává se stále častěji
vyhledávaným místem posledního
rozloučení.“

„Každodenně se setkáváme
se smrtí a velkou bolestí
pozůstalých,“
říká spolumajitelka
Dagmar Kratochvilová

Vyřízení pohřbu není jen
starost o zesnulého, ale je
s tím spojeno i mnoho dalších, často i úředních záležitostí. Co všechno obnáší vaše práce?
„Vyřízení úředních formalit, květinovou výzdobu, parte, kopání hrobů,
převozy a zajišťování posledního rozloučení atd. Zajišťujeme vše tak, aby
pozůstalí vyřídili smuteční rozloučení
na jednom místě kompletně.“
Kromě pohřebnictví nabízíte občanům i jiné služby. Můžete říct jaké?
„Od začátku existence firmy rozvážíme květiny na objednávku po
celém Prostějově a okolí, dále nabízíme květinovou výzdobu k slavnostním příležitostem. Například na
rauty, svatby a podobně.“
Kdybyste se ještě jednou
měla poohlédnout do minulosti a zhodnotit celých devatenáct let působení firmy, jak by vyznělo vaše hodnocení?
„To je těžká otázka, kterou by snad
měli spíše zodpovědět ti, kteří u nás
už smuteční rozloučení sjednávali.
Zadostiučiněním ale pro naši firmu

Pavel Makový - Pohřební služba, s. r. o.
„Lidskost a ochota je mou povinností!“
„Jako jediná pohřební služba
disponujeme na okrese
speciálními
pohřebními automobily
a jsme také schopni zajistit
historický kočár s koňmi.“

Zemře váš blízký. Co teď?
Potřebujete ulehčit v těžké životní
situaci? Potřebujete pomoci, když
vám zemře někdo blízký a vy máte
pocit, že na nic nestačíte? Pak se nebojte. Dnes se o to postarají jiní lidé
a rádi.
Smrt blízké osoby je rozhodně vysoce
stresující záležitost, dramatická změna v dosavadním průběhu života. Tato
změna je velmi bolestivá a vy potřebujete co největší oporu, abyste tuto
těžkou životní situaci zvládli. Zvolte
tedy pohřební službu, ta vám při úmrtí blízkého člověka pomůže vyřídit
pohřební obřad a také vyplnit veškeré
formuláře, které jsou potřeba. Zajišťuje
také převozy zesnulých a postará se o
rakve, urny, smuteční kytice, pohřební
věnce a dokonce i o smuteční oznámení
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je, když se tito lidé vracejí nám poděkovat a opětovně využijí našich
služeb.“
Máte vlastní vazárnu květin. Připravujete pro své
klienty letos něco speciálního?
„Každým rokem se snažíme vytvořit
něco nového, ať už se to týká barev
výrobků nebo tvarů. Přednější jsou
ale pro nás jednotlivá přání zákazníků, kterým se snažíme vždy vyjít maximálně vstříc.“
Jak vidíte budoucnost vaší
firmy a pohřebnictví vůbec?
„Nadále se budeme snažit zkvalitňovat
naše služby a výrobky tak, aby od nás
zákazníci odcházeli s dobrým pocitem
a vědomím, že pohřebnictví už není tak
negativně vnímané povolání, jak tomu
bývalo dříve.“

KONTAKTY:

NONSTOP 582 343 883
NONSTOP 582 340 004
mobil: 723 143 419
mobil: 723 059 327

Prostějov/pr - Pavel Makový –
Pohřební služba, s. r. o. začala
v Prostějově působit 16. května
1998, kdy majitel společně s manželkou otevřeli svoji provozovnu
v Kravařově ulici a od roku 2004
je hlavní sídlo firmy v Drozdovicích 79, kam se můžete dovolat
na telefonní číslo 582 341 368.
„Od té doby měli Prostějované
možnost si vybírat ze tří pohřebních služeb ve městě, což, myslím,
přispělo k většímu výběru poskytovaných služeb ohledně kvality
v tomto oboru. Za tuto dobu se
naše firma Pavel Makový – Pohřební služba s. r. o. snažila získat
pozornost zákazníků svojí ochotou, vstřícností a kvalitou služeb.
Právě lidskost a ochota je mou
povinností,“ říká Pavel Makový,
majitel této pohřební služby. Firma
se v celé své více než čtrnáctileté
historii snaží neustále zdokonalovat jak svou prací, přístupem, tak i
různými školeními a dostala mnohá ocenění za poskytované služby.

Firma kromě opakovaného obhájení Znaku kvality získala v roce
2008 také osvědčení na úpravu lidských pozůstatků a o dva roky později Pavel Makový složil úspěšně
maturitní zkoušku z oboru provozování pohřebnictví. „Myslím si, že
firma jde správným směrem. Za své
čtrnáctileté působení vypravujeme
víc než 50 procent z celkového počtu pohřbů v okrese,“ dodává Pavel
Makový. O kvalitách činnosti jeho
pohřební služby svědčí i zajišťování

posledního rozloučení s mnoha významnými osobnostmi. V loňském
roce firma zajišťovala například pohřeb legendy českého a světového
hokeje Oldřicha Machače a dalších
významných osobností.

KONTAKTY:
Drozdovice č. 79
582 341 368
Kravařova č. 11
582 332 100
Webové stránky www.makovy.cz

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství
776 159 120

Expres
z regionu

U prostějovského okresního soudu se začal projednávat známý případ okradačů mrtvol

Zelenéé S
Smržice
mrži
ž ce
ži
dostaly pozvání do světa
Smržice/mls - Vzhledem k
úspěšnému působení obce
Smržice v národním (Zelená
stuha 2010) a mezinárodním
(Entente Florale Europe 2011,
stříbrná medaile) měřítku dostala obec Smržice pozvánku
zúčastnit se celosvětové soutěže International Challenge
2012 Communities in Bloom.
Vlastní hodnocení obce Smržice proběhne v první polovině
srpna 2012. Vyhodnocení celé
soutěže se uskuteční v Edmontonu v Kanadě letos v říjnu.

DRZOST ZLODĚJŮ ZE SMRŽICKÉHO HŘBITOVA NEZNÁ MEZÍ!

Muzejní noc
propukne i v Kořenci
Kořenec/mls - Obec Kořenec
zve všechny na IV. Muzejní noc
pod názvem „Kořenecká svatba
aneb jak sme se na Kořenco brale” konanou v rámci muzejních
nocí pořádaných Asociací muzeí
a galerií ČR. V sobotu 2. června
2012 akce proběhne v muzeu v
Kořenci, kde vystoupí soubor
Kořeňáček i Kořeňák. Po skončení programu zahraje k tanci i
poslechu duo Pohoda. Součástí
muzejní noci bude výstava fotografií Petra Novotného.

Z míst posledního odpočinku mizí kovy ve velkém. Chytit lupiče se podaří málokdy...

Někteří lidé si opravdu myslí, že jim projde všechno.
Milana a Radka Hermanovi načapala smržická starostka, jak na místním hřbitově berou kříže a sošky.
Byli natolik drzí, že tak činili za bílého dne. Bratři přitom do obce dorazili až z Ústí nad Orlicí. Oni sami se
však stále cítí nevinní! „Nic špatného jsme nedělali.
Pouze jsme se vypravili po stopách našich předků.
Na smržický hřbitov nás přivedla náhoda. Kříže,
které se tam povalovaly, jsme chtěli jenom schovat,
aby je nikdo nevzal,“ tvrdil sedmkrát trestaný Milan
Herman. Neuvěřitelné...
Prostějov, Smržice/mls
Jak se dozvídáme dnes a denně,
obzvláště vesnické hřbitovy čelí v
poslední době doslova nájezdům
zlodějů kovů. Chytit se je přitom
podaří opravdu jen málokdy. Ve
Smržicích se to v září loňského
roku podařilo díky pohotovosti
místní starostky Hany Lebedové
a dobré práci policie z Prostějova
i Ústí nad Orlicí. Hana Lebedová
oba pachatele načapala přímo při
činu. Radek Herman právě bušil

majzlíkem do jednoho z náhrobků.
Poté, co si jí všiml, zavolal na svého bratra a společně se dali na útěk.
Starostka se rozběhla na parkoviště
a naštěstí si stihla zapsat značku jejich vozidla, které bylo registrováno na orlickoústecku. Patřilo matce
obou výtečníků. Blonďatého a
urostlého Radka Hermana pak
starostka poznala při rekognici.
Oba stihli poškodit celkem třináct
hrobů. Minulý týden oba výtečníci
stanuli před prostějovským soudem.

HONIČKA se zlodějem v Brodku u Prostějova
Okradený ho držel za límec, ale neudržel...
Brodek u Prostějova/mik Chybělo málo, aby okradený
pracovník firmy z Brodku
u Prostějova chytil svého
zloděje. Ten mu z kanceláře
ukradl „šrajtofli“ s více než
třemi tisícovkami korun!
S pachatelem se pustil do
křížku, pak ho honil po ulici.
Lump ale nasedl do auta a
ujel...
„Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel, který
v úterý kolem čtrnácté hodiny
vnikl do otevřené kanceláře
v budově na ulici Císařské
v Brodku u Prostějova. Z
místa odcizil černou koženou
peněženku s finanční hotovostí,
platebními kartami a osobními
doklady poškozeného,“ seznámil
Večerník s fakty zločinu Josef
Bednařík, zastupující tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Zlodějna se ovšem neodehrála bez povšimnutí. Svědkem
krádeže se stal pracovník firmy.

Ilustrační foto

A došlo k nebývalé honičce.
„Čtyřiačtyřicetiletý muž z
Prostějova na pachatele narazil,
když se vracel zpět do kanceláře.
Poškozený si všiml, že pachatel
má v ruce jeho peněženku a dává
si ji za opasek kalhot. V daný
moment muže začal pronásledovat, kdy mu strhl kšiltovku a
sundal triko. Pachatel doběhl na
ulici Legionářská, kde nasedl do
vozidla Seat Ibiza bílé barvy s
dalšími dvěma muži. Poškozený
se chytil vozidla, ale v moment, kdy se auto rozjelo, tak
se ho pustil. Majiteli vznikla
škoda přes 3 300 korun,“ popsal
událost Josef Bednařík.

Policie České republiky Prostějov žádá občany,
kteří se v uvedenou dobu pohybovali v okolí ulic
Císařské a Legionářské v Brodku u Prostějova a
viděli výše uvedený incident nebo vozidlo, aby kontaktovali Policii České republiky Prostějov na bezplatnou telefonní linku 158.

představujeme regionální podnikatele
Stawaritschové z Kostelce kovají pravé skvosty
Kostelec na Hané/ pr Pravidelné
údery těžkých kovářských kladiv dopadajících na kovadlinu
udávají životní rytmus mužům
z rodu Stawaritschů. Alfred Stawaritsch, který kovářství v srpnu
1992 v Kostelci na Hané založil,
se s prací kováře seznámil jako
malý v dílně svého strýce Bohumíra Kratochvíla. V této rodině se řemeslo dědilo z generace
na generaci. Ke konci roku 1992
v kovářství začal pracovat i jeho
syn Ivo. Společně pak po malých
krůčcích vybavovali kovářskou
dílnu, která byla v roce 1999
rozšířena o další prostory. Díky
tomu vznikla další pracovní možnost pro druhého syna Milana,
který zde pracuje od roku 2002.
Přestože trojice mužů má v současnosti v dílně veškeré potřebné technické vybavení, které jim usnadňuje
těžkou kovářskou práci, stále se drží
osvědčených postupů, které na
předmětech zanechávají nesmazatelnou stopu.
Společnými silami se Stawaritschové snaží především co nejlépe
splnit přání svých zákazníků. Jsou
schopni ukovat výrobky ve starém
i moderním stylu, od interiérových

doplňků přes zábradlí, branky, brány, mříže, ploty, vývěsní štíty a další. Při své práci kladou důraz především na to, aby jejich výrobky v
sobě spojovaly krásu a funkčnost.
Klientům je pak dodávají včetně
montáže a povrchové úpravy.
Důkazem kvality jejich práce je i
to, že od založení firmy jejich výrobky získaly řadu nejrůznějších
ocenění nejen u nás, ale i v zahraničí. Od roku 1998 pravidelně vozí
ceny z kovářského Hefaistonu
na hradě Helfštýně. V roce 2010
na této vrcholné přehlídce kovářského umění získali první cenu v
kategorii Klasické kovářské práce
za restaurování barokní brány. Podařilo se jim to v konkurenci tří set
čtyřiceti vystavovatelů z dvaceti
zemí.

Jejich oceněnou práci nyní může
obdivovat každý, kdo vchází ke
kostelu v Kostelci na Hané. V
tomtéž roce získal Alfred Stawaritsch titul Nositel tradice lidových řemesel. Tento titul ministerstvo kultury ČR každý rok uděluje nejvýše
pěti řemeslníkům, kteří na vysoké
úrovni ovládají zánikem ohroženou technologii výroby, zajišťují
její uchování a předání budoucím
generacím. Spolu s certifikátem
Stawaritschové obdrželi ochrannou
známku, která jednoznačně garantuje kvalitu a jedinečnost jejich
výrobků. Kovářství Stawaritsch
najdete v Kostelci na Hané ve Sportovní ulici. Více se o jejich práci
dozvíte na webových stránkách
www.kovarstvi-stawaritsch.
kvalitne.cz.

DO?
ZASTAVÍ JE NĚK

region@vecernikpv.cz

Skryli svoji tvář. Ač se cítili obžalovaní neprávem, ani jeden z bratrů, kteří měl krást na smržickém
hřbitově, se fotit nechtěl.
Foto: Martin Zaoral
Ani jeden z obou bratrů nebyl
z krádeže obžalován poprvé.
Zatímco šestatřicetiletý Milan Herman má za sebou
sedm trestů, jeho osmad-

vacetiletý bratr Radek už
byl trestán pětkrát. Oběma
mužům v krádeži nezabránilo
ani to, že jsou v podmínce.
Při jejich drzosti se tedy nedá

počítat s tím, že by s krádežemi
přestali. U soudu totiž svoji vinu
jednoznačně popírali, přičemž
jejich výmluvy byly více než
prostoduché a kdyby nešlo o

JE U KONCE

www.vecernikpv.cz

Zelená stopa voněla lesem i dobrodružstvím V Koválovicích chytili policisté
V kouzelném prostředí údoli Brodečky se utkalo 28 rodinných týmů

Užít si úžasnou přírodu a zároveň naplno projevit soutěžního ducha mohli všichni, kteří v neděli o půl třetí dorazili do areálu Zahrádky v Prostějovičkách. V malebné obci ležící na hranici vojenského újezdu Březina se letos počtvrté konala
soutěž Zelená stopa. Tu uspořádali členové občanského sdružení Sopka ve
spolupráci s místními hasiči. Zatímco před čtrnácti dny soutěž odložil chladný
déšť, tuto neděli v Prostějovičkách panovala pravá idylka.
Prostějovičky/mls

tak závažnou věc, člověk by se
musel začít snad smát... K soudnímu jednání přišli s jediným
cílem: zatloukat, zatloukat a
zatloukat! Podobných výtečníků
přitom v dnešní době stále
horem i dolem přibývá. „Takoví chlápci nepřestanou krást
nikdy. Ti se policistům a soudům
akorát vysmívají,“ mínil Vojtěch
Tincl, jeden z postižených na
smržickém hřbitově. „Z náhrobku mi odsekali kovový kříž.
Přemýšlím, jestli má vůbec cenu
dávat ho zpátky. Za chvíli ho
beztak někdo ukradne,“ přemítal
s velkou dávkou skepse Tincl.
Rozsudek tentokrát nepadl,
jednání bylo odročeno. Jak
to dopadne, Večerník bude
pochopitelně sledovat!

HLEDÁNÍ

Vražedné převýšení, labyrint, hbité prsty, otec Fůra,
Esmeralda, Tapinův závod,
zběsilé koule, ráj symbolů
a badminton. To bylo devatero stanovišť, na které
narazili soutěžící, kteří se
vydali po Zelené stopě v
Prostějovičkách.
Zajímavé
klání prověřilo nejen jejich
fyzickou kondici, ale i hbitost
a bystrost.„Většinu disciplín
každoročně vymýšlí Zuzana
Kožňárková. Všichni hledíme
na její vtipné a neotřelé nápady, které je radost realizovat. Zuzana je zároveň šéfkou

občanského sdružení Sopka,
jehož členové byli na jednotlivých stanovištích,” objasnila starostka Prostějoviček
Zdeňka Růžičková.
Letos se do soutěže zapojilo
celkem osmadvacet rodinných týmů po dvou až čtyřech
členech. Bojovali jak místní,
tak i lidé z Prostějova. „Na
katastru obce leží devadesát
chat. Právě chalupáři jsou
rádi, když u nás společně se
svými dětmi mohou prožít
i něco zábavnějšího, než je
sekání trávy,” dodala Zdeňka
Růžičková. Kromě vtipně
vymyšlených soutěží musel být každý z účastníků

Fotoreportáž

Zelené stopy uchvácen zdejší
přírodou. Trasa Zelené stopy
totiž vedla kouzelným údolím
potůčku Brodečka. Na závěr
celé soutěže pak zvítězil
každý, kdo voněl trávou, lesem a dobrodružstvím.
Parta nadšenců z občanského
sdružení Sopka z Prostějoviček
se řídí tvrzením Ernesta
Hemingwaye, že „Velké ideály
nepotřebují jen křídla, ale i terén,
odkud by mohly vzlétnout.”
Soutěž skutečně pro každého. Zelenou stezkou zvládl úspěšně
Zároveň dokazují, že i v malé
projít i tento pár zvědavých jezevčíků.
Foto: Martin Zaoral
obci lze pořádat skutečně atraktivní akce. Příští akcí, která se
bude v Prostějovičkách konat, „Mezi lesy”. Desetikilome- kam je obvykle vstup zakázán,
bude zářijový čtvrtmaraton pro trová trasa by měla vést i přímo budoucnost akce tedy bude
všechny amatérské nadšence vojenským újezdem Březina, záležet i na jednání s armádou.

NA ZELENÉ STOPĚ...

Ptení ochromil páteční nález mrtvoly
„Strach? To ne, ale lidé u nás řeší záhadu,“ potvrzuje starosta Porteš

Ptení, Prostějov/mik - Jak
informujeme na titulní straně dnešního vydání, v pátek
v podvečer byla na zahradě
Základní školy ve Ptení nalezena ve studni mrtvola ve
značném stádiu rozkladu.
Téměř kostra zatím neznámého člověka nadzvedla celou
obec. Všichni tu vzpomínají
na tři roky starou záležitost,
kdy za záhadných okolností
zmizel zdejší důchodce Jaroslav Trbušek. A všichni domorodci si pokládají stejné otázky. Ten člověk ve studni, je to
pan Trbušek? A jak se tam
dostal? Skočil tam sám nebo
ho snad někdo zavraždil?
Ještě než jsme se v neděli rozjeli do Ptení na místo hrůzného
nálezu a vyzpovídat zdejší lidi,
snažili jsme se získat aktuální
informace od policistů. „Jsou
to teprve dva dny po nálezu
těla, moc nového vám k tomu
neřeknu. Kostra byla převezena
na soudní patologii a nyní vše
záleží na soudních lékařích.
Počítáme ale, že tak do čtrnácti dní bychom měli vědět, zda
tento člověk zemřel násilnou
smrtí či šlo o nešťastnou nehodu. Zároveň budou odebrány
vzorky DNA, které posléze
budou porovnány a tím zjistíme totožnost mrtvého. Zda se
jedná o vámi jmenovaného pohřešovaného z roku 2009, to je
v tuto chvíli předčasné určovat.

Nejsme kriminálka Miami, kde
výsledky rozboru DNA mají
hotové během jediného seriálového dílu,“ sdělil nám Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Samozřejmě jsme
mu dali za pravdu a nezbývá
nic jiného, než čekat na výsledky pitvy. Světlo do celého
případu nevnesl ani ředitel prostějovské záchranky, jejíž lékaři
byli na místě nálezu kostry ve
studni. „Lékař provedl ohledání
mrtvoly, ale skutečně nešlo poznat příčinu smrti toho člověka.
Něco si o tom sice myslím, ale
nemám od policie povolení podávat informace,“ odmítl naše
otázky Radomír Gurka, šéf
prostějovské záchranné služby.
Po příjezdu do Ptení jsme se

nejdříve obrátili na starostu.
On sám nám potvrdil, že zdejší
lidé mají v celém případu jasno.
„Víte, před třemi lety, když pan
Trbušek odešel z domu a pak ho
už nikdo nikdy nespatřil, měl na
sobě tepláky. A když vytáhli ze
studny ten zbytek lidského těla,
bylo potaženo teplákovinou.
Z toho nyní soudíme, že mohlo jít bohužel o Jardu Trbuška.
Když si vzpomenu, jak jsme ho
před těmi třemi roky celá obec
hledali všude možně po okolních lesích a on byl už možná
dávno mrtvý ve studni jen pár
desítek metrů od svého domu,“
sdělil nám starosta Ptení Jiří Porteš. Vzápětí ještě odmítá, že by
lidé tady prožívali nějaký strach
z možnosti, že mohlo jít také o
vraždu. „To ne, žádný strach,

Foto: Michal Kaldec

akorát tady teď všichni řeší samé
záhady a všemožné spekulace. Je
totiž divné, že tělo bylo ve studni,
která byla zakryta těžkým betonovým poklopem. Kdyby spadl
dovnitř, kdo pak studnu zakryl?
Je to skutečně záhada,“ dodal
ptenský starosta.
Ve Ptení jsme nejdříve zazvonili u dveří domu rodiny Trbušků. Bohužel nikdo neotvíral a
tak jsme se vydali do blízkého
okolí. „Těžko říct, jestli je to
pan Trbušek nebo ne. Ale dala
bych ruku do ohně zato, že je to
on. Pokud ano, na jedné straně
je to hrůza a velice smutná záležitost pro rodinu i nás všechny,
ale na straně druhé alespoň jeho
manželka a děti budou vědět,
na čem jsou,“ sdělila nám starší
žena z těsného sousedství. „Někdo tady roznáší drby o tom, že
Jarda spáchal sebevraždu kvůli
svému neutěšenému zdraví. To
je ale blbost, on byl naprosto pohodový a veselý člověk.
Mluvil jsem s ním dva nebo tři
dny předtím, než zmizel. Říkal,
že se těší, až zase vyrazíme na
houby,“ dodal smutně muž stejného věku, jakého by se dnes
dožil Jaroslav Trbušek. V době
svého zmizení v roce 2009 mu
bylo sedmašedesát let. Zhruba
dva týdny po jeho zmizení po
něm pátraly desítky policistů,
hasičů i místních dobrovolníků.
Marně. Našli ho nyní ve studni
na školní zahradě? To brzy potvrdí nebo naopak vyvrátí soudní lékaři a policie.

Plán Dobromilic: Z bývalé školky se stane obecní dům včetně ordinace
Obec dále chystá druhou etapu opravy hrobky s kaplí a vybudování dětského hřiště
Dobromilice/jim - První důležitý a potřebný krok k přeměně bývalého sídla hraběnky v
budovu nabízející společenskou místnost pro pořádání
oslav či zasedání, knihovnu,
ale také případnou ordinaci
obvodního lékaře plánují učinit v letošním roce v Dobromilicích. Historická budova stará více než dvě stě let sloužila
do roku 1982 jako mateřská
škola a od té doby víceméně
jako archiv a sklad, nyní obec
požádala o dotaci z ´Programu obnovy venkova na její
statické zajištění.

„Záměrem je, aby budova sloužila k využití občanům a obci.
Naší představou je, že by tam
mohla být i ordinace obvodního
lékaře, který by do vesnice dojížděl některý den v týdnu, aby
občané nemuseli vážit cestu za
lékařem do okolních obcí,“ vysvětlil starosta Pavel Drnovský s
tím, že po změně majitele zámku se tam v roce 2002 přestěhovalo i obecní muzeum.
Investičních akcí plánují v Dobromilicích více. Ještě koncem
loňského roku podalo zastupitelstvo žádost o příspěvek na
druhou fázi památkově chrá-

něné hrobky s kaplí. „V první
etapě se pořídil materiál, tedy
střešní krytina bobrovka, latě a
trámy, ve druhé etapě by se měla
realizovat samotná výměna.
Celkové náklady činí 401 tisíc,
první etapa přišla na dvě stě osm
tisíc. Z ní jsme zhruba polovinu
dostali z ministerstva kultury,“
vyčíslil výdaje Drnovský.
Obec rovněž požádala Nadaci
ČEZ o tenisový kurt s umělým
povrchem v projektu Oranžová
hřiště a ministerstvo pro místní
rozvoj o podporu při tvorbě nových bytů v nástavbě současné
budovy mateřské školy. „V pro-

jektové dokumentaci počítáme
se sedmi byty. Dotace na jeden
byt činí 550 tisíc a celkové náklady jsou cirka čtyři a půl milionu,“ doplnil částky starosta.
Na obci tak je uvolnit zbylého
tři čtvrtě milionu korun.
Dalším záměrem Dobromilických je vybudovat i nové dětské
hřiště s herními prvky, neboť na
tom stávajícím se již podepsal
zub času. „Provozním řádem
by bylo určeno spíše pro matky
s dětmi při sobotních a nedělních procházkách, mateřskou i
základní školu,“ uvedl starosta
Dobromilic Pavel Drnovský.

Vražedné převýšení. Jedním z nejnáročnějších úkolů Ráj symbolů. Originální soutěž probíhala přímo v lese, Otec Fůra. Vědomostní kvíz, který účastníci luštili u hábylo vyvést parťáka z týmu v kolečkách co nejrychleji do kde byly na stromech rozvěšeny symboly. Ty si soutěžící jenky, byl plný zapeklitých, ale i vtipných otázek. Foto:
Martin Zaoral
museli zapamatovat a následně je i nakreslit.
kopce zvedajícího se od potoku Brodečka.

Polomí žije již od února přípravami velkých letních oslav a nechce nic podcenit:

řidiče pod vlivem EXTÁZE

Koválovice-Osíčany/mik - Bohužel, v současné době už nejde o
nic neobvyklého. Kromě požívání alkoholu před jízdou policisté stále častěji řeší případy, kdy za volantem vozidel přistihnou
„šoféry“ pod vlivem drog. Podobně tomu bylo ve čtvrtek večer
v Koválovicích.
„Ve čtvrtek navečer kontrolovala hlídka Obvodního oddělení Policie ČR z Němčic nad Hanou v Koválovicích - Osíčanech osobní
motorové vozidlo značky Seat Leon. Šestadvacetiletý řidič byl vyzván k předložení dokladů předepsaných pro provoz a řízení motorového vozidla, které předložil. Byl vyzván k dechové zkoušce na
zjištění alkoholu s negativním výsledkem. Přesto se policistům na
něm stále něco nezdálo a tak ho podrobili speciálnímu orientačnímu
testu, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,“ sdělil Večerníku
Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Podezření policistů se záhy potvrdilo. „Tento test byl pozitivní na
látku Amphetamin a Metamfetamin. Řidič uvedl, že před čtrnácti
dny užil jednu tabletu Extáze s přídavkem Amfetaminu. Byl vyzván
k provedení lékařského vyšetření s odběrem biologického materiálu, kdy toto po výzvě odmítl. Na místě mu byl okamžitě odebrán
řidičský průkaz a zakázána další jízda motorovými vozidly,“ dodal
Bednařík.

Němčice i Kostelec
dokončily kanalizaci
V Plumlově by měla být hotová
letos na podzim

Němčice nad Hanou/ mls Definitivní tečku za nejnáročnější
i nejnákladnější akcí posledních let udělali v pátek 25.
května v Němčicích nad Hanou. Dostavba čističky odpadních vod a kanalizace přišla na
šedesát milionů korun.
Němčice nad Hanou se po
Konici staly dalším městem na
Prostějovsku, které má splněno.
V pátek slavnostně otevřelo
moderní čističku odpadních
vod, která ve zkušebním provozu funguje už od listopadu minulého roku. Důvodem její staby
byla nedostatečná kapacita staré
čističky. Zároveň s čističkou
byla dokončena i kanalizace.
„V tuto chvíli mají možnost
napojit se na kanalizaci celé

Němčice a Vrchoslavice,” potvrdila starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková. Městská
kasa se kvůli kanalizaci pořádně
prohnula. Stavba ji přišla na
34 milionů korun, dalších 21
milionů se podařilo získat od
Ministerstva zemědělství ČR
a necelými pěti miliony korun
přispěl Olomoucký kraj. Koncem týdne skončilo také budování kanalizace v Kostelci
na Hané. Termín předání stavby
tam měli naplánovaný právě
na 25. května. V Plumlově budou s kanalizací hotovi letos
na podzim. Do náročné akce,
kterou vybudování kompletní
kanalizace představuje, se letos v březnu pustili také ve
Smržicích a Přemyslovicích.

„Když nám vyjde počasí, půjde o velmi vydařenou akci,“ Občané mohou nominovat
zve starosta STANISLAV PIŠŤÁK
zajímavosti do ankety
Polomí – Nejsevernější částí Bohuslavic bylo dříve
Polomí. Od roku 1990 je tato obec se zhruba sto
padesáti obyvateli samostatná a již desátým rokem
stojí v jejím čele Stanislav Pišťák. Za jeho úřadování
prošly opravami cesty, kaplička, kříže, rozhlas i park,
nyní se hlavní pozornost obce upíná k největší společenské akci posledních let, na níž dojde v úvodu
prázdnin.
Jiří Možný
Na začátek července plánujete velkou slávu. Prozradíte, co přesně chystáte?
„Na sobotu 7. července jsme
sloučili tři velké akce – svěcení
obecních symbolů a hasičského
praporu, 110. výročí založení
hasičského sboru a sjezd rodáků.
Začínáme venkovní mší svatou
v deset hodin, kterou u kapličky
odslouží olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner. Máme tu šikovné a pracovité hasiče a rovněž
myslivce, kteří zajistí občerstvení.
To jsou hlavní aktéři, kteří nám
vždy ve všem pomohou, je na
ně spolehnutí. Nemáme dostatek
finančních prostředků na to, abychom si mohli platit firmy. Většinu práce tak vykonáváme sami
g
brigádně.“
Rozhodli jste již o dalším
programu?
„Celým dnem nás bude doprovázet dechová kapela Věrovanka
včele s kapelníkem Janem Uhlířem a začne již ráno budíčkem.

Na hřišti u obecní hospody, kde
máme taneční parket, bude odpolední koncert a dále jsme pro
děti objednali vznášení v balonu.
Večer se uskuteční taneční zábava
a ohňová show, akci pak s největší
pravděpodobností zakončíme ohňostrojem. Když nám vyjde počasí, tak se domnívám, že půjde
o velmi vydařenou akci. Všechny
vás tímto srdečně zveme.“
Jak jste daleko s přípravami?
„Věnujeme se jim již od února,
nechceme to nechat až na poslední chvíli. Obdrželi jsme dotaci z
Olomouckého kraje i Mikroregionu Konicko. MAS Haná nám
zapůjčí stany. Nechali jsme vyšít
prapory a stuhy, teď pracujeme
na kapličce. Zastupitelé a hasiči
pracují na renovaci kapličky, ještě
nás čekají úpravy na hřišti a kolem hospody, generálkou projde i
hasičská zbrojnice. Tam umístíme
výstavku fotek z historie. Už za
měsíc to chceme mít nachystané.“
Obec doteď neměla vlastní symboly?

„Měli jsme pouze pečeť. Prapor a
znak už téměř všechny obce mají,
navíc je to 710 let od první zmínky o Polomí, tak nám heraldik
Lubomír Kaprál ze Seloutek tento obecní znak navrhl. Napotřetí
nám ho heraldická společnost
v Praze schválila a na zeleném
podkladě ho tvoří zlomený smrk,
rádlo a dva lněné květy. 26. ledna nám předsedkyně Poslanecké
sněmovny Miroslava Němcová
ppředala dekret.“
Polomí působí velmi
upraveným
dojmem.
Jak jste toho dosáhli?
„Děkuji, jsem rád, že je naše práce
vidět i navenek. Napomohla nám
k tomu především tříapůlmilionová dotace ze Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF).
n i
Upravili jsme za
park a pořídili
zejména bezdrátový rozhlas, dva a půl
isíce metrů
tisíce
čtverečných
místních as-

faltových komunikací, parkoviště
u obecní hospody, sekačku a křovinořez. V roce 2005 jsme museli
se souhlasem památkářů opravit
střechu na kapličce a díky dotaci z
Olomouckého kraje jsme předloni
zrestaurovali dva kamenné kříže.“
Společenskou akcí číslo
jedna jsou pro letošek letní oslavy. Jakými dalšími akcemi obec žije?
„V únoru pořádali hasiči dětský
karneval, poté se slavilo MDŽ.
V květnu žije obec každoročním stavěním a kácením máje,
v červenci se u nás koná turnaj
v malé kopané. Tradiční srpnovou akcí je Polomiáda sponzorovaná z velké části soukromou
firmou „kaps“, hasiči se každoročně účastní okrskového hasičského cvičení. Přestože nejsme
velká obec, vytvoříme družstva
mužů, žen, veteránů, žáků i dorostenců. Na konci roku připravujeme pro děti Mikulášskou
nadílku spojenou s Mikulášský-

mi dílnami a každý rok zakončí
hasiči Silvestrovským ohňostrojjem.“
Okolní obce se k větrným
a slunečním elektrárnám
staví přívětivě. Jaký je váš postoj?
„Nechceme si přírodu ničím kazit, jsme odpůrci fotovoltaických
a větrných elektráren. V minulosti
tu plánovala obec Luká postavit
jeden větrník, stejně tak jsme již
třikrát nesouhlasili se stavbou
vysílače. Myslím si, že jsme se
rozhodli dobře. Lidé si to nepřejí,
chalupáři sem jezdí, protože je tu
klid.“
Musíte řešit i nějaké nepříjemnosti?
„S občany ne. Nechci je přechvalovat, ale jsem spokojen. Kdyby
tak každá vesnice měla takové občany, je na ně spolehnutí. Podporujeme v první řadě obchod, aby
si starší občané měli kde nakoupit,
a místní hospodu, tou obec žije.
Ovšem velkou nepříjemností je

„Z
„Zastupitelé
a hasiči pracují
na renovaci
kapličky, ještě nás čekají
reno
úpravy
úpra na hřišti a kolem hospody,
generálkou
projde i hasičská zbrojnice.“
generá
První muž Polomí Stanislav PIŠŤÁK
o průběhu příprav
pro nás zejména v poslední době
vykrádání právě místní hospody
a s tím související ničení obecního majetku. Vynaložené finanční
prostředky by se jinak daly jistě
využít lépe.“

7 divů Olomouckého kraje
Olomoucký kraj - Až do
konce května je možné nominovat zajímavosti z regionu
do druhého ročníku ankety
7 divů Olomouckého kraje.
Kraj z nominovaných vybere
21 nejzajímavějších adeptů
na titul Div Olomouckého
kraje. O pořadí v anketě pak
v létě rozhodnou hlasováním
na internetu opět občané.
„Chceme touto formou propagovat populární i méně
známá místa našeho kraje a
přispět k rozvoji cestovního
ruchu,“ uvedl hejtman Martin Tesařík.
Nominace mohou zájemci
zasílat elektronicky na e-mail tiskove.oddelení@kr-olomoucky.cz, případně klasicky na adresu Olomoucký
kraj, tiskové oddělení, Jeremenkova 40a, 779 11 Olo-

mouc. Každá zpráva může
obsahovat vždy pouze jednu
nominaci.
Námět na pořádání ankety 7
divů Olomouckého kraje si
hejtman Tesařík přivezl z loňské návštěvy Slovenska. Ještě
v roce 2011 se uskutečnil první
ročník této akce, v němž zvítězila Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Hlasování
se tehdy zúčastnilo 4 135 občanů. Kraj poté výsledky prezentoval v celostátní kampani v síti
vlaků Pendolino i na veletrzích
cestovního ruchu. První ročník
ankety připomíná také stejnojmenná putovní výstava. Ta je
do konce května k vidění na
hradě Helfštýně, odkud se na
celý červen přestěhuje do Zlatorudných mlýnů ve Zlatých Horách. Více informací na webu
www.7divuok.cz.

Kultura v Prostějově a okolí

JOSÉ CURA nabídne to nejlepší z Verdiho a Pucciniho

Už v sobotu se olomouckým náměstím rozezní hlas světoznámého tenora
Prostějov, Olomouc/pk - Pěvecká
hvězda první velikosti José Cura
ozdobí letošní mezinárodní hudební
festival Dvořákova Olomouc. Koncert slavného argentinského tenoristy,
který žije ve Španělsku, pořádá marketingová společnost TK PLUS společně s Magistrátem města Olomouce
a Moravským divadlem. Záštitu převzal sám primátor Martin Novotný.
Naprosto jedinečný kulturní zážitek
pak bude hostit olomoucké Horní náměstí v sobotu 2. června.
José Cura patřín vedle Placida Dominga či Josého Carrerase k naprosté
světové špičce. Půjde přitom o jediné
jeho vystoupení ve střední Evropě a
jeden z nejlepších operních pěvců současnosti vystoupí společně s vynikající
korejskou sopranistkou Wonsin Lee.
Na programu budou nejznámější árie
a duety z oper G Verdiho a G. Pucciniho. „Tento koncert patří mezi naše letošní velmi významné projekty. Snažíme
se na akce, které pořádáme, přilákat ty
největší hvězdy a v tomto případě se to
jednoznačně potvrdilo,“ říká majitel TK
PLUS Miroslav Černošek.

S jeho slovy souhlasí také primátor Olomouce Martin Novotný, podle něhož
vystoupení slavného pěvce potvrzuje
snahu vedení města pořádat kulturní
podniky mnoha žánrů. „Nápad pořádat
tento koncert vznikl za přispění Moravské
filharmonie Olomouc. Jde o pokus ukázat
Olomouci světové špičky tenoru. Akce má
obrovský potenciál přilákat diváky nejen z
okolí, ale i z celé republiky a blízkého zahraničí. Jsem rád, že můžeme spolupracovat se společností TK PLUS, která stojí za
velkými a úspěšnými projekty,“ řekl první
muž olomouckého magistrátu Martin Novotný.
Zpěváka pod taktovkou argentinského dirigenta Mario de Rosa doprovodí na Horním
náměstí Moravská filharmonie Olomouc.
K vystoupení se chystá také korejská sopranistka Wonsin Lee, která má bohaté
zkušenosti z Evropy, především pak Itálie.
Samotné Horní náměstí se tak druhý červnový den stane velkou operní arénou. V
ohraničeném prostoru, do kterého půjde
vstoupit pouze s platnou vstupenkou, bude
vybudováno hlediště pro sedící diváky s
kapacitou 2300 míst. Součástí bude velkoplošná obrazovka.

„Věřím, že díky velké podpoře města,
našim zkušenostem a zkušenostem
Moravské filharmonie zvládneme tuto
akci na jedničku,“ říká Josef Váňa,
vedoucí projektu a manažer marketingové společnosti TK PLUS
Prostějov. Podle jeho slov jsou vstupenky již takřka vyprodány! „Z celkové kapacity jsou k sehnání poslední
desítky.“
Ten, kdo se ještě rozmýšlí, by tak neměl
váhat, má poslední šanci. A že půjde o
výjimečný zážitek, je nad slunce jasné.
„Pro návštěvníky to bude bezesporu
obrovský emocemi nabitý prožitek.
Olomouci to pomůže v tom směru,
že ukáže, jak je schopna takovou akci
zorganizovat. Myslím, že to do Olomouce přitáhne řadu lidí, kteří nejsou
místní. Odhadujeme, že přibližně polovina návštěvníků nebude z Olomouce.
Zájem je nejen z různých míst České
republiky, ale speciálně na tento koncert
dorazí diváci i z Německa, Rakouska
či Polska,“ dodává Josef Váňa s tím, že
by chtěl bych ocenit především přístup
primátora Martina Novotného. „Přestože je známý jako rocker, je vidět, že

V prodeji
poslední
LÍSTKY
podporuje i jiné hudební žánry. Město
Olomouc kromě vytvoření podmínek
poskytlo i finance, bez kterých by se tento koncert nemohl odehrávat. Velmi vysoce lze hodnotit i profesionální přístup
a úroveň spolupráci s pracovníky Moravské filharmonie. Věřím, že díky tomu
bude mít letošní Dvořákova Olomouc
výjimečné vyvrcholení, které myslím v
historii tohoto festivalu nemá obdoby.“
Pořadatelé dále vzkazují, že koncert
proběhne za každého počasí. V případě deště dostanou posluchači pláštěnky.
Vstupenky jsou tedy stále ještě k dispozici v Informačním centru v podloubí radnice a na dalších místech v
síti Ticketportal.

Páteční noc bude patřit všem kostelům
Prostějov/nih - Na pátek 1. června
letos připadá nejen všem známý
´Den dětí´, ale také ´Noc kostelů´.
Myšlenka otevřít kostely v noci
vznikla před sedmi lety ve Vídni,
kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů - „Lange Nacht der
Kirchen“.
V roce 2009 se touto zahraniční
zkušeností inspirovali pořadatelé v
České republice a poprvé pozvali
širokou veřejnost na noční program

do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci
kostelů povzbudil zástupce z mnoha
dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce se akce konala po celé
České republice.
I letos lze v osmi prostějovských
kostelech, kaplích a modlitebnách
získat do poutnického pasu pamětní razítko. Po získání všech razítek
obdržíte na Centru laických aktivit
(Biskupské nám. 2 v Olomouci)

certifikát poutníka. Tento certifikát umožní držiteli i s rodinnými
příslušníky od června do září jeden
volný vstup do některých kulturních
zařízení.
A do jakých kostelů se můžete
v Prostějově v noci podívat? Otevřeny budou kostely sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, Povýšení
svatého kříže, Husův sbor, kaple svatých Andělů Strážných a modlitebna
Českobratrské církve evangelické či

kostel sv. Bartoloměje ve Vrahovicích. Mimo Prostějov můžete zajít
třeba do kostela v Kostelci na Hané,
Konici, Smržicích, Tištíně a dalších.
Program ve všech církevních institucích bude probíhat mezi 18.00 a
24.00 hodin. Přijďte se také podívat, přístup bude i do sakristií, na
kůry a další místa.
Časový harmonogram najdete
také na straně 15 dnešního vydání
v rámci našeho kaleidoskopu.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ALEŠE BRICHTU!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner všech akcí
PLUMLOVSKÉHO LÉTA, vám již v minulém čísle začal rozdávat vstupenky a můžeme slíbit, že se tak bude dít po celé léto!
Ve spolupráci s pořádající agenturou HIT TRADE pro vás totiž
budeme VŽDY připravovat SOUTĚŽ O VSTUPENKY na veškerou
akci, kterou bude hostit proslulá pláž „U Vrbiček“. Připomeňme,
že v případě nepříznivého počasí se každý koncert přesouvá do
prostor Víceúčelové haly-ZS v Prostějově.
A jak jsme napočali v minulém vydání, tak zvesela pokračujeme
dál. První exkluzivní událostí, která je již takřka za dveřmi, bude
plejáda hitů z úst rockera Aleše Brichty, jenž přijede na plumlovskou přehradu již příští sobotu 9. června. Právě v tento den se tak
Hanou rozlehnou hity jako Dívka s perlami ve vlasech, Výlet do
bájí, Barák na vodstřel, Jsem prý blázen jen, Nechte vlajky vlát či
Slečna Závist. A je dost pravděpodobné, že pláž „U Vrbiček“ bude
doslova našlapaná.
Chcete u toho být taky? A zadarmo? Pak díky Večerníku máte
jedinečnou příležitost! Během probíhajících tří týdnů totiž mezi vás
rozdělíme hned DESET LÍSTKŮ!
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při
losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 21. května do pátku 8. června ve třech dějstvích.

V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že Aleš Brichta začínal
pochopitelně se skupinou ARAKAIN! Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí sešlo hned 143
správných odpovědí. Děkujeme!

Z nich jsme vylosovali trojici:

Jana KUČEROVÁ, E. Beneše 13/19, Prostějov * Zdeněk SOKOL,
Filipov 15 * Zdeňka JEDLIČKOVÁ, Joštovo nám. 4, Prostějov
Výherci se pro vstupenky mohou zastavit přímo v redakci PV
Večerníku, a to od ČTVRTKU 31. KVĚTNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
JE ČLENEM SOUČASNÉ KAPELY ALEŠE BRICHTY ŽENA?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 1. ČERVNA, jména již druhé trojice výherců zveřejníme opět v následujícím
čísle, tj. v pondělí 4. června, v němž také najdete otázku
s pořadovým číslem tři. Své odpovědi, či tipy zasílejte na
e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„Koncert Aleše Brichty“. 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.

OKEM „ŠÉFKY”

prostějovské kultury
„Již počtrnácté se s vámi setkávám na stránkách
nejčtenějšího prostějovského periodika, kde pravidelně na konci měsíce otevírám své kulturní
okénko. S radostí mohu i nadále konstatovat,
že i nadále se setkávám především s pozitivními
reakcemi, a tak doufám, že jako předsedkyně
kulturní komise Rady města Prostějova je vám
moje přibližování novinek a aktualit z prostějovské kulturní scény přínosem.“

Zmizelí sousedé
Květen není každoročně jen měsícem lásky, ale také
obdobím, kdy vzpomínáme na tragické období druhé světové války. Poslední dny druhé světové války
v našem městě letos připomíná výstava Konec války
v Prostějově na zámku v Regionálním informačním

INZERCE
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centru. Souvislost s válkou
měla také přednáška, která
ve mně zanechala v uplynulém měsíce největší stopu. Byla to přednáška Ivana
Čecha ´Naši zmizelí sousedé´ ve Státním okresním
archivu. Ta přibližovala osudy židovských občanů
Prostějova, kteří zahynuli za druhé světové války.
Fakt, že za války postihla nacistická genocida stovky
židovských Prostějovanů je hrůzný, když ovšem Ivan
Čech na zmíněné přednášce představoval životní osudy a fotografickou podobu konkrétních obětí, dostala
historická fakta ještě strašnější rozměr.
Když si připomínáme historická výročí, dáváme tím
vlastně význam určitým číslům. A právě vliv čísel na
náš život představil další díl z cyklu knihovních přednášek - Čísla a my.

Již dlouho před vernisáží jsem se těšila na další
výstavu prostějovské výtvarnice Terezy Skoupilové, jejíž velkou fanynkou jsem nejen já,
ale i další vystavující v galerii U Hanáka - Bob
Pacholík představující fotografie Hamburku.
Vtipné obrázky s myšlenkou prezentuje Tereza
Skoupilová pod názvem ´Letem zvířecím světem´.
Svou výstavu otevřel v květnu také známý prostějovský fotograf Jiří Andrýsek, který v galerii
v kině Metro tentokrát nepředstavuje jiného autora, ale průřez svou vlastní tvorbou.
Z hudební oblasti bych pak ráda připomněla už
tradiční promenádní koncert žáků ZUŠ nebo
společný koncert sboru Exaudi a hostujícího
sboru z německého Erfurtu v prostějovském
´hlavním´ kostele.
A kam za kulturou v dalších týdnech? Třeba
na výstavu Spolku prostějovských fotografů se
snímky z balkánské Černé Hory.
Milada Sokolová,
radní a předsedkyně kulturní komise
při Radě města Prostějova

INZERCE

José

Cura

Koncert se koná pod záštitou primátora
statutárního města Olomouce Martina Novotného

Olomouc, Horní náměstí 2. 6. 2012 ve 2000

www.josecuraolomouc.cz

Mediální partneři

Ze života města
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PODEZŘELE levnou opravu chodníků
budou kontrolovat úředníci. A to DENNĚ!
Občané se ale mohou těšit na další nové komunikace pro pěší
Bude levná oprava chodníků i dostatečně kvalitní? Tak tuto otázku si dnes
kladou i prostějovští radní. Jak už jsme v předešlých vydáních Večerníku avizovali, městskou zakázku na rekonstrukci určených chodníků vyhrála firma,
která nabídla o více než tři miliony korun nižší cenu, než se původně předpokládalo a než na tuto investici bylo vyčleněno. Teď jenom zbývá dohlédnout
na to, aby za levný peníz byla odvedena kvalitní práce…

Prostějov/mik
„Pro letošní rok jsme z rozpočtu
města vyčlenili na opravy chodníků celkem deset milionů korun.
Na první fázi, kde se počítalo
s investicí šesti milionů korun,
proběhlo výběrové řízení, které
pro město dopadlo více než dobře.
Vítězná firma slíbila uvedenou
veřejnou zakázku zrealizovat za
zhruba dva a půl milionu, což
znamená pro městskou pokladnu
úsporu zhruba tři a půl milionu.
Tyto uspořené finanční prostředky
použijeme na další opravu chodníků, která bude následovat ještě
v tomto roce,“ uvedl již známá
fakta Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Prostějova. Město tedy
kromě zbývajících čtyř z deseti
původně plánovaných milionů
může využít také již zmíněnou
úsporu tři a půl milionu korun.
Tím tedy další rozsáhlé opravy

chodníků na sebe jistě nenechají
dlouho čekat. „Všichni víme, že
další opravy jsou nezbytné. Vybraly se nové lokality a vypsala
se další výběrová řízení. Nový seznam chodníků nutných k opravě
je ale stále ještě živý, budeme ho
ještě určitě doplňovat. Při výběrových řízeních chceme nyní pochopitelně vycházet z ceny, kterou
jsme nedávno dosáhli v soutěži.
Předpokládáme tedy, že za určené peníze opravíme daleko více
chodníků, než jsme si na začátku
tohoto roku vůbec představovali,“
uvedl Jiří Pospíšil.
Prostějovští radní se minulý týden ještě jednou vrátili k již avizovanému výběrovému řízení,
které proběhlo nad očekávání
dobře, kdy vítězná firma opraví předem určené chodníky za
částku 2,5 milionu korun místo
plánovaných šesti milionů. „Tuto
zakázku jsme vysoutěžili za mimořádně výhodnou cenu, o to
více a důsledněji ale bude muset
zafungovat stavební dozor. Vím,

že mnohým se tato zakázka může
zdát až podezřele levná. Abychom zajistili zároveň potřebnou
kvalitu, rozhodli jsme se k pečlivým kontrolám. Práci firmy bude
každý den kontrolovat dvojice

pověřených pracovníků magistrátu, z nichž jeden bude z odboru
rozvoje a investic města a druhý
z odboru komunálních služeb,“
vysvětlil Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.

Jak na závěr Jiří Pospíšil dodal,
seznam navrhovaných chodníků určených pro opravy v roce
2012 byl konzultován s odborem
rozvoje a investic, aby nedošlo k
opravě chodníků v lokalitě, kde
je plánovaná investiční akce, případně je zpracována projektová
dokumentace na investiční akci.
„Opravu chodníku v Olomoucké
ulici, tedy na východní straně po
ulici Lužickou, plánujeme až po
rekonstrukci vozovky, kterou zrealizuje Olomoucký kraj,“ uvedl
první náměstek primátora.

Město ušetří. Jak nám doložil náměstek primátora
Jiří Pospíšil, v plánu je rekonstrukce dalších chodníků
včetně tohoto v Brněnské ulici.
Koláž: Večerník

dokladů. Úplně zbytečné!

Slavnostní chvíle. Prostějovští radní předali v úterý Ceny města
Prostějova vybraným osobnostem.
Foto: Jana Gáborová

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Jak nás upozornila mluvčí prostějovské
radnice, během pondělí a středy se na magistrátu při vyřizování cestovních dokladů a
občanek tvoří neúměrné fronty žadatelů. A zcela zbytečně.
Během dalších pracovních
dnů jsou totiž pověření úředníci naopak bez práce!
Provozní doba Magistrátu
města Prostějova neboli takzvané úřední hodiny jsou totiž
každý pracovní den. V pondělí
a středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a čtvrtek od 8.00
do 16.00 hodin a v pátek od
8.00 do 14.00 hodin. „V průběhu celé této provozní doby si
mohou zájemci o vydání pasu
přijít vyřídit svou záležitost.
Lidé přesto neustále preferují
pondělí a středu, protože mají
zažito, že toto jsou úřední dny.
Již řadu let tomu tak není a
své záležitosti mohou občané
na prostějovském magistrátu
vyřizovat každý den. To také

Ilustrační foto
zdůrazňujeme vzhledem k
velkému zájmu o vydání pasů,
eventuálně občanských průkazů. Co se týče žádostí o vydání občanských průkazů, je tu
ještě jedna důležitá informace.
Lidé se závažným zdravotním
postižením si mohou dohodnout termín návštěvy doma
předem a využít tak mobilní
pracoviště. Objednání termínu pro mobilní pracoviště je
možné na telefonním čísle
582 329 778. Upozorňujeme,
že k tomu musí být velmi vážný zdravotní důvod,“ uvedla
vedoucí oddělení cestovních
dokladů a občanských průkazů Alena Veverková.

Je životní prostředí postrachem Prostějova?
„Víc než nečistoty z Ostravska mě trápí zplodiny z aut a z topení,“
říká náměstkyně primátora IVANA HEMERKOVÁ
Prostějov - Jak se nám v Prostějově dnes žije a jaké vůbec máme kolem sebe
životní prostředí? Pomalu se už stává obehranou písničkou, že naše město často
zahaluje smog proudící k nám až z dalekého Ostravska, naši občané trpí potížemi
dýchacích cest kvůli velké prašnosti a podobně. A teď navíc přichází potencionální hrozba ze sousedních Držovic, kde mají údajně skladovat chemické látky.
O tom všem jsme si minulý týden povídali s náměstkyní primátora Prostějova
Ivanou Hemerkovou (na archivním snímku).
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, kdybyste bez
jakýchkoliv příkras měla popsat, v jakém prostředí to vůbec v Prostějově žijeme, jaký
by byl váš komentář?
„V Prostějově je velká prašnost.
Z tohoto důvodu zde občany trápí nemoci dýchacích cest
a alergie.“
Není tajemstvím,
že Prostějov trpí
zplodinami, které k nám putují až z dalekého Ostravska. Je
vůbec v něčích silách tomu zabránit?
„Touto situací se intenzivně zabývám. S odborem životního
prostředí chceme nechat zpracovat odbornou studii o zdrojích
znečišťování ovzduší. To, co k
nám takzvaně putuje ze severní

části republiky, je pouze jedním zdrojem znečištění. Daleko
víc naše město trápí znečištění
z automobilové dopravy a z lokálních topenišť. Bránit se tedy
určitě můžeme, otázkou zůstává,
jak účinně. S tím, co se nachází
v ovzduší a dostalo se na území
Prostějova, si příliš neporadíme. Jinak ale prašnost můžeme
zmírnit. Osobně se domnívám,
že by pomohl účinnější úklid,
častější kropení ulic a výsadba
stromů a keřů.“
Trendem magistrátu v posledních měsících je právě kácení
starých stromů v ulicích města
a nová výsadba. Budete v tomto trendu pokračovat? A ve
kterých lokalitách?
„Neřekla bych, že kácení
stromů je trendem magistrátu. Vždy mu totiž předchází

V rámci vítězné veřejné zakázky

Martinákova ulice - jižní strana od ul. Kostelecká po č. 7
Wolkerova ulice - severní strana od č. 5 po č. 15
Janáčkova ulice - západní strana od ul. Svatoplukova po
ul. Vrahovická
Svatoplukova ulice - severní strana od ul. Kollárova
po nám. Padlých hrdinů
Okružní ulice - severní strana od ul. Tylova po č. 95
Riegrova ulice - severní strana od ul. Jungmannova po
ul. Máchova

Další plán oprav chodníků pro rok 2012
vnitroblok Brněnská č. 29 - 55 + chodník k novému
dětskému hřišti
Vrahovická ulice - jižní strana od nám. Padlých hrdinů
po autobusové nádraží
Čechovická ulice - od hospody po poštu
Fanderlíkova ulice - jižní strana od ul. Krapkova po
J. B. Pecky
nám. Spojenců - pravá a levá strana vnějšího okruhu
Vrahovická ulice - jižní strana od ul. M. Alše po ul. Čs.
armádního sboru
Žitná ulice Domamyslice - kolem zastávky MHD
Žešov - od č. 77 k palírně
INZERCE

Ceny města předány vyvoleným PATÁLIE při vyřizování
Prostějov/mik - Minulý týden
v úterý byly v obřadní síni
prostějovské radnice slavnostně předány Ceny města Prostějova za rok 2011. Pracovní
skupina vybírala z bezmála tří
desítek návrhů. Některé osobnosti přitom byly nominovány
i více subjekty.
Šestici nových držitelů tvoří
Maud Michal Beerová za zachování historické paměti na
židovské občany, Mgr. Renata
Čekalová za dlouhodobé působení v oblasti sociálních služeb,
Leopold Färber za činnost předsedy Historicko - dokumentační
komise OV ČSBS Prostějov,
MUDr. Bohumil Hruban, CSc.
za publikační a charitativní činnost a MUDr. Radomír Růžička, CSc. za publikační činnost v
oblasti tradiční čínské medicíny.
Cena in memoriam byla udělena
Adolfu „Došínovi“ Vlkovi za
propagování sokolské myšlenky.

Chodníky, které se už opravují

kontrola, posouzení zdravotního stavu dřevin a povoluje
se většinou z důvodu provozní bezpečnosti. V případech,
kde jsme přistoupili k většímu
kácení stromů, to bylo prokazatelně kvůli jejich špatnému
stavu. Větší úprava bude probíhat letos na podzim ve Smetanových sadech.“
Nedávno převzaly správcovství
nad částí biokoridoru Hloučela Lesy města Prostějova.
Myslíte, že je to správné rozhodnutí, že tato organizace se
o lesopark bude starat lépe?
„Toto rozhodnutí samozřejmě
nevzniklo bez dohody všech
stran včetně ochránců přírody
IRIS. Tato organizace se podílí na údržbě části biokoridoru
Hloučela, spolupráce funguje a
probíhá bezkolizně.“

Paní náměstkyně, jakým způsobem probíhá prověřování anonymu, který upozornil na
navážení nebezpečného odpadu na skládku do Držovic?
„Je podána žádost o prověření skladby naváženého materiálu. Toto prověření je v

kompetenci Báňského úřadu
v Ostravě.“
Pokud by se prokázalo, že v Držovicích se skladují nebezpečné
chemikálie, může to nějakým
způsobem ohrozit město?
„Domnívám se, že předbíháte
zjištění.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
styl a svět módy...

Hledáte informace ze světa módy?
H

Háčkovaná krása je opět tady

Chcete vědět, jaké jsou nejnovější

Už dávno neplatí, že háčkování bylo nebo je výsadou našich
babiček. Kouzlu háčkování
podléhají všechny generace
a i letos se můžeme těšit na
háčkovanou módu. A vůbec
není potřeba se obracet na babičky, stačí si jednoduše zajít
do ochodu. Letošní háčkované
kolekce pro jaro - léto mají ale
trochu jinou podobu. Vynikají
svou odvážností, vzory a imitací krajek. Krásně romanticky
budete působit v háčkovaných
šatech, topech, svetřících, ale i
šortkách. K dostání jsou i háčkované kozačky a krásné kabelky.
Hvězdou celého náměstí se také
stanete, když svůj háčkovaný

Pak jste na správné adrese!
Milé kamarádky Večernice,

me, který orgán je v měsíci květnu nejohroženější a také si vy-

i poučné čtení přeje Aneta Křížová.
mace, neváhejte - napište na e-mail
a my na všechny vaše dotazy zodpovíme!

rády vám poradíme...

Echinaceové kapky přímo z vaší zahrádky
V lékárnách najdeme nepřeberné množství tablet i kapek s obsahem Echinacei. Co
Echinacea ale vlastně je? Věřte
nevěřte, je to velmi zajímavá
a dekorativní trvalá rostlinka,
která spolehlivě roste i v našich
zahradách. Je dokonce možné,
že ji už na své zahrádce máte a
pouze nevíte o jejích léčivých
účincích. A právě nyní je nejvyšší čas pro výsadbu Echinacei na stanoviště.
Echinaceu neboli třapatku nachovou, redbekii nachovou,
někdy též i terčovku purpurovou užívali domorodí obyvatelé
Ameriky již mnoho staletí před
objevením jejich kontinentu
Evropany. Užívali ji při hadím uštknutí, při nachlazení a
chřipkách. Během posledních
padesáti let dosáhla světové
proslulosti pro své antivirové,
protiplísňové a antibakteriální
vlastnosti, používala se rovněž
při terapii AIDS. Jak se tato
rostlinka pěstuje? ěstuje se jako
trvalka, u nás nejčastěji na okrasných záhonech a na zahrádkách.
Vyžaduje lehkou humózní půdu
s obsahem vápníku, stanoviště
na slunečném místě, spolehlivě

přezimuje, bohatě kvete. Jak se
rozmnožuje? ozmnožuje se semeny, která jsou běžně k dostání
v distribuční síti semenářských
prodejen. Vysévá se v únoru a v
březnu do truhlíků. Vzešlé rostlinky dvakrát pikýrujeme a právě v květnu je nejvyšší čas pro
vysazení na stanoviště. Sbíranou
částí je kořen a květ. Květ se suší
ve stínu nebo v sušárnách, kde
ovšem teplota nesmí překročit
40 °C. Kořeny se ze země dobývají v hloubce 10 cm z dvou
až tříletých rostlin. Očistí se od
zeminy, omyjí a větší se podélně
rozříznou. Suší se ve stínu nebo
také ve zmíněných sušárnách,
opět do teploty 40 °C. Účinnými
složkami jsou pryskyřice, silice,
glukóza, fruktóza, betain, inulin
a echinocoid.
Praktické použití: Účinné látky
bojují proti plísním a bakteriím.
Užívá se jako podpůrný prostředek při revmatismu a artitidě, má
dokonce i protinádorové účinky.
S vynikajícími výsledky je třapatka používaná při chřipkových
a jiných virových onemocnění a
pro posílení imunity organismu.
Také výborně hojí opary a akné.
Zevně se používá na nehojící se

rány, na proleženiny či omrzliny.
Echinaceové kapky lze zakoupit v každé lékárně, pokud ale
máme zahrádku, kde by se pro
tuto rostlinku našlo místo, můžeme si takové kapky vyrobit
úplně sami…
Výroba tinktury: Tinktura z
květů proti nachlazení, proti
chřipce a k posílení imunity.
20 g čerstvých jazykovitých
listů vložíme do láhve a přelijeme 100 g čistého 60 % lihu.
Směs necháme 10 dní macerovat v dobře uzavřené láhvi na
tmavém místě. Potom scedíme

líh, květy vylisujeme přes čisté
plátno a obě tekutiny smícháme.
Necháme dva dny odpočinout.
Čirou tekutinu odsajeme injekční stříkačkou, usazeninu a kal
přefiltrujeme přes filtrační papír.
Dávkování: ři infekčních onemocněních každé tři hodiny jedna čajová lžička tinktury, později
jedna čajová lžička třikrát denně
v čaji nebo v nápoji. Pokud nemáte čas na výrobu vlastní tinktury, zavítejte do zdravé výživy,
kde najdete echinaceové kapky,
čaje atd. od desítek výrobců za
rozumnou cenu.

rozhovor se zajímavou osobností...

„Drahé boty musí být i kvalitní,“

říká odbornice přes obuv Veronika Janáčková
Olomouc - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů jsme tentokrát vyslyšeli vaše přání a zabrousili také do světa obuvi. Jaké lodičky jsou tento rok
v kurzu? Jak je to se srovnáním kvality obuvi z tržišť a klasických prodejen?
Na otázky týkající se obuvi Večernici odpověděla profesionálně vyškolená
odbornice na obuv Veronika Janáčková.
Aneta Křížová
Slečno Janáčková, již
celou řadu let k ženám
patří lodičky, jak je to letos
s tvarem špiček? Jaké jsou
nyní v módě?
„Letos jsou v módě především
kulaté špičky, velmi vysoký
podpatek i platforma. Tuto sezonu jsou dále velkým hitem hlavně pestrobarevné barvy lodiček
jako růžová, lososová, modrá,
zelenkavá, ale i tradiční barvy
jako červená, černá, béžová a
hnědá. Barev se tento rok vůbec
nemusíte bát, ba naopak.“
Mám pocit, že za poslední dobu začaly i
známé firmy produkovat
méně kvalitní obuv, než tomu
bylo před lety, je to jen můj
pocit nebo skutečnost?
„Záleží na tom, co od obuvi očekáváme. Známé firmy vyrábí
kvalitní obuv, ale i značkovou
módní obuv, kde platíme spíše
za značku než za kvalitu. Zejména vysoce módní obuv většinou
postrádá kvalitu. Skutečně to neznamená, že každá značková a
drahá obuv musí být i kvalitní.“
Jak je to se srovnáním kvality obuvi od
Vietnamců a klasických prodejen? Je tam opravdu nějaký rozdíl?

Je vhodné nosit každý
den stejné boty, na které
jsme již zvyklí a dobře nám
sedí? Nebo je máme raději
střídat s obuví dle potřeby a
módy, i když není zrovna pohodlná?
„Rozhodně je nutné boty střídat. Důležité především je, aby
byla pohodlná každá obuv,
kterou nosíme. Proto se vyvarujte nákupů obuvi za každou
cenu. K čemu vám budou boty
ve slevě, když vás v nich bolí

„Boty od Vietnamců jsou vyrobeny
z naprosto nevhodných a nekvalitních
materiálů. Často tak díky této obuvi
vznikají různé zdravotní potíže,“
odbornice na obuv všeho druhu
VERONIKA JANÁČKOVÁ o kvalitě bot

Trendy. „Letos jsou v módě především kulaté špičky, velmi vysoký
podpatek, platforma a zejména pestrobarevné barvy lodiček,“ míní
profesionálnka v tomto oboru. Foto: archiv Veroniky Janáčkové
„Boty od Vietnamců jsou
vyrobeny z naprosto nevhodných a nekvalitních materiálů. Často tak díky této obuvi
vznikají různé zdravotní potíže. Zejména pro děti je nutné
vybírat kvalitní obuv, zde by
se rodiče měli vietnamských
obchodníků určitě vyvarovat,
také nákupy v second handech

nejsou určitě vhodné. Použité
boty jsou vždy zchozené, i
když na první pohled mohou
působit jako nenošené či minimálně nošené, ale podrážka
již byla vytvarována podle
původního majitele boty, čímž
si pak dítě ničí svoji nožičku,
která potřebuje novou, pevnou a hlavně kvalitní obuv.“

nohy? Nejen noha tímto trpí.
Obuv, která je pouze módní a
nepraktická, by neměla v našem botníku co dělat.“
Jaké boty jsou tedy nejvhodnější?
„Nejvíce bychom měli dbát na
to, aby pro nás obuv byla pohodlná. Nejvhodnější je obuv, kde
je anatomicky tvarovaná stélka,
nejlépe však kožená na mírném
klínku nebo podpatku. Obuv,
která je na vysokém podpatku,
ničí nohy, protože jsou ve velice nepřirozené poloze. Stejně
tak baleríny, které mají rovnou
stélku a téměř žádnou podrážku, nejsou vůbec vhodné.“

ohoz doplníte ležérními doplňky, jako například čelenkami,
sponkami, náušnicemi či náhrdelníky s peřím. Velkým hitem
letošní sezóny jsou i háčkované
plavky. Seženete jak klasické

dvojdílné plavky, tak jednodílné
či monokiny. S barvou si vůbec
nelamte hlavu. Dnes jsou již
všechny háčkované kolekce dostupné v těch nejmodernějších
barvách. Tak hurá na nákupy…

Móda podle znamení
Lvi
Ženy narozené ve znamení Lva jsou
opravdovými módními šelmami. V módě se
vyznají velice dobře. Rády experimentují,
šokují a jsou schopné utratit celý majlant
jen za to, aby si jich lidé všimli. Velmi jim
lichotí, když jsou středem pozornosti. Milují
kombinaci všech barev, materiálů a zajímavých detailů a i přes množství kombinací dovedou vytvořit zajímavý, ale přesto přirozený
koncept. Mezi oblíbené barvy patří červená,
oranžová, žlutá a fialková. Zkrátka nebojí se
být tím nejvýraznějším, co právě prochází
ulicí, stejně jako Madonna nebo Coco Chanel, které se narodily v tomto kočkovitém
znamení.

Panny
Panny jsou ztělesněním romantismu,
nevinnosti a absolutního perfekcionalismu.
Ženy tohoto znamení volí raději nevýrazné
a nenápadné oblečení, které jim ale zbytečně
ubírá na kráse. Dovedou velice dobře
odhadnout, jaký oděv se hodí pro jakou
příležitost. Nosí raději klasické, ale přesto
velice ženské oblečení. Nebojí se ani vlastní
výroby, pokud umí, klidně si uháčkují nějaký
ten konzervativní svetřík. Panny v životě staví
především na harmonii a tu se snaží dodržovat
i v módě. Nesnáší, když jsou neupravené, proto se vždy snaží vypadat bezchybně jako stará
známá Twiggy, která je právě narozená ve znamení Panny.

zdraví nade vše...

Chraňte své srdce!
V květnu volá o pomoc
Jak jsme již několikrát avizovala, ke každému měsíci přísluší orgán, který je v určitý
měsíc nejvíce ohrožen, a je
tak zapotřebí se na něj soustředit, protože v tento měsíc
je léčba nejúčinnější z celého
roku. V květnu je proto vhodné věnovat se oblasti srdce…
Tak jako většinu nemocí i
onemocnění srdce provází duchovní příčiny. Ne nadarmo se
říká „Nemohl to přenést přes
srdce!“ Srdce je neobyčejný
sval, který pro svoji práci potřebuje jak dostatek výživných
látek, tak i skutečný cit. Ač se
vám to může zdát jako nesmysl, je tomu skutečně tak. Naše
srdce onemocní, pokud se v
životě začneme řídit pouze
hlavou. Srdce takzvaně trpí nedostatkem nebo poruchou citu.
Pokud jsou city dlouhodobě
potlačovány, vyskytne se angína pectoris, kornatění srdečních tepen, srdeční arytmie a
další neduhy, které doprovázejí
jiné nemoci. Avšak pozor, psychosomatika funguje i opačně.
Negativisticky a nenávistně
naladění lidé jsou vlastně srdcem trestáni za to, že dělají to,
co není původním produktem
srdce. Výstupním orgánem
srdce je jazyk - pokud má jazyk jinou barvu než růžovou,
může to znamenat potíže právě v této oblasti. Už dávno je
překonaný mýtus, že infarktem
trpí hlavě ředitelé a lidé na vedoucích funkcích. Klíčovým
prvkem není práce, ale to, jak
se k ní stavíme a s jakou náladou a přístupem ji vnímáme.
Je dokázáno, že převážně více
strádají lidé, kteří jsou nezaměstnaní a bez společenského
žití, než ti, kteří jsou přechodně
pracovně vytížení a přetížení.
Infarkt je vlastně shluk nenávistných a negativistických
myšlenek a citů, které leží hluboko v našem srdci. Je těžké si
připustit, že právě vaše srdce
onemocnělo vlastně díky vaší
duši. Důležité je uvědomění,
protože chybou nebyly ani tak
události, které se vám v životě přihodily, ale vaše reakce a

postoj k nim. Přemýšlejte, jaké
myšlenky ve vaší mysli převládají, a při každé nahodilé situaci se nad nimi zkuste zamyslet.
Právě díky změně přístupu k
věcem a událostem v životě
a také jejich přehodnocením
léčíme své srdce a nejen to
(viz. minulé články - ledviny,
játra, pozn. red.). Již mnohokrát jsem se vám snažila
vnuknout myšlenku pozitivního smýšlení, protože právě to
je základní podmínkou úspěchu a dobrého zdraví! Řiďte
se jí, protože stav naší mysli
INZERCE

výrazně ovlivňuje zdraví těla!
Kromě myšlenek srdci ještě
pomohou i bylinky jako černý jeřáb, bělotrn kulatohlavý,
kozlík lékařský atd. Z drahých
kamenů pak rubín a růženín.
Také je určitě vhodná kombinace bylin, kamenů a masírování reflexních zón. Zónu srdce jemně masírujte těsně pod
základním kloubem palců na
vnitřních hranách obou chodidel a také těsně pod linií hlavních kloubů prstů levé nohy,
mačká se klešťovitě, současně
na nártu i šlapce.

Zpravodajství
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Na záhoncích v sadech se daří bodlákům Ucpanou Dolní ulici by měl vyřešit
odbočovací pruh doleva do Šárky

Shrábli zahradníci peníze a vykašlali se na to?
Prostějov/mls - V rámci
rozsáhlé revitalizace Kolářových sadů byly na podzim
roku 2008 u cyklostezky
v Kolářových sadech vysázeny květinové záhony.
Na jaře následujícího roku
krásně rozkvetly, ale už
po třech letech jsou však
záhonky v katastrofálním
stavu! „Je to bordel. Původní myšlenka byla určitě
dobrá, ale nechápu, proč se
o ty čtyři záhony teď nikdo
nestará,“ postěžoval si Večerníku Miroslav Zatloukal, který Večerník na celou
situaci upozornil. Firma,
která revitalizaci prováděla, si je nelichotivé situace
vědoma a přislíbila, že dá
trvalky v Kolářových sadech do pořádku. Kdy? To
se prý neví...
Rozsáhlá revitalizace, která v
Kolářových sadech proběhla
v roce 2008, přišla celkem
na pět a půl milionu korun.
O financování se postarala
prostějovská radnice spolu
se Státním fondem životního
prostředí. „Akorát se utratily
peníze a už se o to nikdo ne-

Dolní ulici čeká brzy Kritické místo. Z Dolní ulice se během dopravní špičky dá jen
další dopravní úprava. těžko odbočit do Šárky. Brzy by to měl vyřešit nový odbočovací
Foto: Michal Kadlec
Neutěšenou situaci, kdy pruh.
zejména ráno a odpoledne tíží tuto lokalitu
dopravní zácpy a nemožnost odbočit z Dolní
doleva do ulice Šárka,
by měl v co nejkratší době vyřešit nově vybudovaný odbočovací pruh.
To se pochopitelně
neobejde bez rozšíření aut a pokud někdo jede ve směru jedinečná možnost už za pár
od motorestu U Rodenů a chce měsíců. Má to ovšem jeden hástávající komunikace.

!

Trvalky nevytrvaly. Čtyři roky po revitalizaci vzaly trvalky ve čtyřech záhoncích v Kolářových sadech za
své.
Foto: Martin Zaoral
staral. Zajímalo by mě, kdo se
na tom napakoval,“ komentoval situaci v Kolářových sadech Miroslav Zatloukal, kterému vadilo, jak ozdoba sadů
postupně upadala. „První rok
to bylo krásné, druhý rok horší a nyní je to na ostudu,“ shrnul celý vývoj Zatloukal.
Péči o městskou zeleň má na
starosti společnost .A.S.A.
Technické služby Prostějov.

Obrátili jsme se tedy její
představitele. „Tyto záhonky
dosud nejsou v naší správě,
stále by se o ně měla starat firma, která výsadbu provedla,“
reagovala na dotaz Večerníku
jednatelka společnosti Iveta
Jurenová.
Že jsou záhonky v hrozném
stavu, připustil i Libor Tandler.
Právě jeho zahradnická firma
revitalizaci parku zajišťovala.

„Máte pravdu. Všechny čtyři
záhony budou chtít kompletně
přesázet. Během následujících
dvou týdnů se do toho pustíme,“ přislíbil Tandler, který
za neutěšeným stavem rostlin
viděl především dva důvody.
„Některé trvalky jsou drahé a
tak nám je lidé rozkradli. Druhým důvodem je svlačec, který rostliny i přes naši snahu zahubil,“ vysvětlil Libor Tandler.

Prostějov/mik
Jak Večerník zjistil, radnice už
vytváří projekt, který by měl
usnadnit odbočování z hlavní
komunikace a tím ji uvolnit a zabezpečit větší plynulost provozu. „Jsem přesvědčena, že řidiči
určitě náš záměr uvítají. Vždyť
se podívejte, co se děje ráno,
když stovky vozidel míří do
průmyslové zóny a jejich řidiči
jedou odpoledne zpátky. V Dolní ulici se vytváří dlouhé kolony

odbočit doleva do Šárky, zablokuje celou vozovku. Odbočit
totiž není možné, protože v protisměru jezdí při dopravní špičce
neustálé kolony jiných vozidel.
To už dál není možné, musí se
to řešit,“ uvedla Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov, která je v
rámci magistrátu zodpovědná za
dopravu.
Rozšíření komunikace a následné vybudování odbočovacího pruhu by nemuselo
trvat dlouho. Nabízí se totiž

ček. „Zanedlouho přikročíme
k realizaci dočasného rondelu
na křižovatce U Rodenů. Byla
jsem přesvědčena, že by šlo
spojit obě akce, tedy i s budováním zmíněného odbočovacího pruhu. To ale není možné,
kvůli stavbě rondelu musíme
někudy vést objízdné trasy.
Takže obě akce budeme realizovat postupně. Každopádně
bych ale chtěla, aby vše bylo
hotovo ještě v letošním roce,“
prozradila Alena Rašková.
Tak co, uleví se řidičům?

Zloději kradou vše. I květiny! HOSPODY BOJUJÍ S AGRESIVNÍMI HOSTY
„Paní sousedka je pěstovala
tři měsíce doma v květináčích, než jsme je pak společně zasadily před domem.
V pátek večer jsem je ještě
zalévala, už pěkně kvetly.
No a v sobotu ráno jsem šla
do obchodu a nestačila jsem
se divit. V záhonu samá díra
a asi dvacet květinek někdo
ukradl. Popadl mě hrozný
vztek a zároveň lítost. Nad
květinkami i kvůli naší sousedce. Ta má už skoro devaTo je k vzteku! Žena z domu v Moravské ulici nám ukázala záhodesát let a měla z nich velkou
nek, ze kterého neznámý zloděj ukradl vysázené květiny.
radost,“ svěřila se Večerníku
Foto: Michal Kadlec
žena z domu v Moravské ulici, která si nepřála být jmenoProstějov/mik - Ze záhonku kánek. Květinky zde zasadily vána.
za domem v Moravské ulici společně dvě nájemnice z to- Tak co zloději, přihlásíte se a
číslo čtyři zmizely dvě desít- hoto domu. Teď jim zbývají vrátíte ukradené afrikánky?
ky čerstvě vysázených afri- jen oči pro pláč.
Není vám trapně?

Restaurace a diskotéky se mění v klubová zařízení

Prostějov/mls - Většina restaurací a diskoték v Prostějově se
mění v klubová zařízení. Brání
se tak proti návštěvám nezvaných hostů. Jde o jednu z mála
zákonných možností, jak dovnitř nepustit někoho, u koho se
dá počítat, že bude dělat problémy...
Mezi problémové návštěvníky
často patří někteří Romové. S těmi
měl potíže i nedávno otevřený
klub K Dance působící v objektu
bývalého Kastrolu v centru města.
„Nebylo u nás příliš bezpečno.
Od té doby, co jsme z diskotéky
udělali klubové zařízení, nám sice
klesla návštěvnost, na druhou stranu si od tohoto kroku slibujeme,
že si k nám najdou cestu lidé, s

Vstup jen pro někoho? Vytvořením klubového zařízení se restaurace brání vstupu problémových hostů. Kdo se však chová
slušně, toho obvykle dovnitř pustí.
Foto: Martin Zaoral
nimiž nebudou problémy,” potvrdil odpovědný vedoucí Michal
Ondica.
Potíže však podniky rozhodně
nemají pouze s Romy. Své by
o tom mohli vyprávět například
„U Templáře“. Příjemně zařízená

restaurace nabízející i vlastní specialitu podniku, kterou je Templářské pivo, se nachází v ulici
Šárka. Nemají to tedy do ní vůbec daleko nájemníci z blízkého
„parlamentu“. Mnozí z nich mají
k alkoholu víc než kladný vztah.

ALIMENTY: Neplatíš, nepojedeš Lidé z Držovic volají o pomoc:

S Petrem Sokolem o novém návrhu
ministerstva spravedlnosti
Praha, Prostějov - Ministr spravedlnosti České republiky Jiří Pospíšil přišel se zajímavým návrhem,
jak si posvítit na ty, kteří neplatí alimenty. Jak by
plánované úpravy měly konkrétně fungovat, se
Večerník zeptal poradce ministra Petra Sokola.
Petr Kozák
Pane Sokole, co by
mělo na neplatiče alimentů v budoucnu čekat?
„Podle nového návrhu by ti,
kteří ´zapomínají´ platit na
své děti alimenty, museli počítat s novým trestem. Ten by
spočíval v tom, že dlužníkům
bude zabaven řidičský průkaz,
a to do doby, než celé své dluhy vůči dětem zaplatí! Týkalo
by se to jen těch, kteří s neplacením takzvaně začínají.
Na notorické neplatiče bude i
nadále čekat vězení..“

Zabere to podle vašeho názoru?
„Samozřejmě, že mezi tisíci
neplatiči výživného se najdou i tací, na které nezabere
nic, ale určitě si část z nich
rozmyslí, zda zaplatit, nebo
přijít o možnost jezdit autem!
Smyslem návrhu je samozřejmě také to, aby se odlehčilo
přetíženým věznicím. Patříme
totiž mezi země s nejvyšším
počtem vězňů! Proto bude určitě dobře, když někteří neplatiči pod hrozbou ztráty ´řidičáku´ zaplatí a neskončí díky
tomu až ´v base´. Musíme si

také uvědomit, že ve vězení
většinou odsouzení na alimenty nevydělají a dětem to příliš
p
nepomůže.“
Funguje tento systém
i někde jinde?
„S podobným nápadem přišli
před pár lety na Slovensku. A
zatím se osvědčil. O řidičák
tam přišli stovky neplatičů.
Podobný systém funguje již
také v Polsku.“

Žijeme tu jako na poušti!
Může skládka v areálu bývalé cihelny
za zaprášený Prostějov?

(dokončení ze strany 3)
Majitelé skládky s jeho vyjádřením ostře nesouhlasí.
„Vše je to naprostý nesmysl!
Rozbory zpracovali nezávislí
soudní znalci. Máme od všeho
podrobnou dokumentaci, kterou jsme ochotni vám předložit,“ reagoval jeden z majitelů
skládky Petr Očenášek, kterého
se nám podařilo zkontaktovat
v pátek po poledni. „Více se k
celé záležitosti nyní nebudeme
vyjadřovat, zastavte se u nás
příští týden,“ uzavřel telefonický rozhovor Očenášek.
Ať už dopadnou rozbory
půdy jakkoliv, obzvláště v
těchto suchých dnech je jasné, že žít v ulici U cihelny by

nikdo z nás nechtěl. Prašnost
je zde opravdu nesnesitelná.
„Prach je všude. Pomalu ani nemůžeme otevřít dveře od domu,
jsme pořád zavřeni uvnitř. Žít
v tomto prostředí například s
malým dítětem se prostě nedá,“
popsala Večerníku situaci Jana
Krytinářová, podle které majitel
skládky řešil zvýšenou prašnost
tím, že během sucha využíval
kropící vůz. „Udělal to párkrát,
teď už na to zase úplně kašle,“
doplnila.
Podle jejích slov i dalších lidí
sedá prach z cihelny na celý
Prostějov. „Pořád se mluví o
tom, že je v Prostějově vysoká prašnost, ale nikdo neřekne
proč!? Myslím, že tahle skládka

tomu hodně přispívá. Vítr prach
nese přímo na město,“ uvažuje
Petr Sochor.
Zda skládka v Držovicích skutečně může za zvýšenou prašnost ve městě, zůstává ovšem
otázkou. Pravdou je, že zdrojů
znečištění může být více. Prach
jde z polí, na znečištění se podílí i
automobily projíždějící po rychlostní komunikaci R46. Faktem
zůstává, že dle měření Českého
hydrometeorologického ústavu byl v Prostějově za minulý
rok překročen limit pro jemný
prach celkem čtyřiašedesátkrát,
zatímco povolená hranice je
téměř o polovinu nižší. Prostějov se tak stal nejzaprášenějším
městem v Olomouckém kraji...

Výstavba energetického centra v průmyslové zóně je v plném proudu
Prostějov - Společnost Gama
Investment realizuje v prostějovské průmyslové zóně
projekt energetického centra, právě se dokončuje první
etapa. V souvislosti s touto
investicí Večerník požádal o
rozhovor ředitele společnosti
Marka Ciencialiho.
Michal Kadlec
Pane řediteli,
můžete Prostějovanům objasnit, o jaký
projekt se vůbec jedná?
„Naše společnost Gama Investment a. s. realizuje projekt
´Teplárna Prostějov´ nebo-li
Energetické centrum Prostějov. Tento projekt je rozdělen
do dvou etap, přičemž první
se skládá z projektu ´Špičkový

zdroj o instalovaném výkonu
58 MWe´, a druhá z projektu
´Paroplynový zdroj o instalovaném výkonu 82 MWe´. Obě
etapy jsou nezávislé z hlediska
harmonogramu projektování,
územního a stavebního povolení, výstavby, konečných uživatelů, rovněž tak i v části provozování. Z druhé strany obě
etapy projektu sdílejí společný
pozemek, stavební objekty,
některé provozní soubory, vysokotlakovou přípojku plynu a
přípojku vyvedení elektrického výkonu 110 kV.“
V jaké fázi realizace se nachází stavba obou projektů?
„První etapa projektu Špičkový zdroj je ve fázi blížící
se dokončení projektu. Byla
ukončena výstavba stavebních

Jaký je přínos
následující etapa, respektive
obou projektů
projekt Paroplynový zdroj, je
ve fázi realizace projektové pro město Prostějov, občany
dokumentace a souvisejících města a veřejnost?
„Smyslem etapy projektu Špičkový zdroj je výroba elektrické
energie ve špičkovém režimu po„Naším cílem je nabídnout všem
skytování podpůrných služeb propotencionálním odběratelům
vozovateli přenosové soustavy,
který zabezpečuje vše pro správvýhodnou a nižší cenu tepla,
nou, spolehlivou a bezpečnou
funkci celé energetické soustavy
spolehlivý a bezpečný režim
ČR. Následná etapa - projekt Paroplynový zdroj - je zaměřen na
dodávek v průběhu celého roku“
Ředitel společnosti MAREK CIENCIALI výrobu elektrické energie v trvalém provozním režimu a rovněž
o plánech společnosti Gama Investment k poskytování podpůrných služeb
provozovateli přenosové soustakterá předchází uvedení díla do příprav pro zahájení územního vy. Současně s výrobou elektrické
komerčního provozu. Cílem řízení. Záměrem je dokončit energie je i záměrem využívání
je ukončit všechny nezbytné všechny legislativní kroky a tepla spalin a dodávka tepla, páry
zkoušky a uvést dílo do pro- dílo realizovat do konce roku a horké vody, případně chladu
vozu ještě v tomto roce. Druhá 2013.“
pro externí odběratele v průmysobjektů, montáž základní technologie, probíhá realizace jednotlivých provozních souborů,
příprava na zahájení zkoušek,

lové zóně a zejména však městu
Prostějovu, to znamená občanům
města. Naším cílem je nabídnout
všem potencionálním odběratelům výhodnou nižší cenu tepla,
spolehlivý a bezpečný režim dodávek v průběhu celého roku.“
Chtěl byste něco
dodat na závěr?
„Rovněž bychom rádi upozornili
na fakt, že převážná většina informací byla dostupná veřejnosti již
před zahájením samotné výstavby
projektu. Naše společnost komunikuje s příslušnými dotčenými
úřady státní správy, institucemi,
která vydávají příslušná povolení
a rozhodnutí potřebná pro pokračování projektu. Dovolujeme si
také sdělit, že stavba je realizována
standardním způsobem a v souladu s platnou legislativou České
republiky.“

„Jako klubové zařízení fungujeme od svého otevření. Hned na
začátku jsme stanovili jasná pravidla a každý je přijal. Určitě se
nám to osvědčilo,“ popsala svoji
zkušenost provozní Petra Hovorková.
Dlouholetou zkušenost s provozováním klubového zařízení mají
také v restauraci Beseda na Žižkově náměstí. „Pravidla klubového
zařízení nikdo příliš nerespektuje.
Přesto u nás k problémům často
nedochází. Nějaký se vyskytne
tak jednou za půl roku. Pokud se
někdo chová agresivně, spolupracujeme s ochrankou. Nikdo jiný
vám totiž dnes nepomůže,” popsal
svoji zkušenost provozovatel Besedy Jan Belo.

okénko
právníka
Nový občanský zákoník
Proč „sňatečný obřad“?
V současné úpravě rodinného
práva se hovoří o občanském a
církevním sňatku. V novém zákoníku se uvádí pojem „sňatečný obřad“ jako obřad veřejný a
slavnostní. Dále se uvádí, že manželství vznikne tak, že snoubenci
prohlašují svou sňatečnou vůli a
zavádí nový pojem „sňatečný projev vůle“. Těchto nových pojmů
- sňatečný obřad, sňatečná vůle a
sňatečný projev vůle se objevuje
v novém zákoníku v paragrafech
648 až 661 mnoho.
V diskusi jsem oponoval profesoru
Eliášovi a docentce Zuklínové, že
spojení „sňatečný obřad“ může evokovat v řadě občanů pojem „jatečný
obřad“ a „jatečný projev vůle“. Požádal jsem řídícího diskuse náměstka ministra spravedlnosti, aby slovo
sňatečný bylo nahrazeno slovem
svatební. Od roku 1963 jsou zaužívány nejen v rodinném právu, ale
také v široké veřejnosti pojmy svatební obřad, svatební hosté, svatební
dar, svatební hostina a podobně.
Docentka Zuklínová mi asi na osm
mých návrhů na změnu pojmu sňatečný za svatební odpověděla, že
toho nadělám. Trvala důrazně na
pojmu sňatečný, že tento pojem je
nejen užíván v teorii rodinného práva a v akademické obci, ale také při
projevech oddávajících. Oponoval
jsem, že jako oddávající od června
roku 1981 jsem za 30 let při svatebních obřadech nikdy nepoužil slovní
spojení sňatečný obřad, nevítal jsem
sňatečné hosty ani nežádal snoubence o sňatečný projev vůle. Nakonec
mi paní Zuklínová opáčila, že slovní spojení sňateční – jateční je jako
spojení vemene - semene. Na tento
argument významné odbornice v rodinném právu jsem neměl slov, a tak
jsem boj o nahrazení pojmu sňatečný za svatební vzdal. Všem budoucím snoubencům se tímto hluboce
omlouvám.
JUDr. Josef Augustin,
člen odborné komise ÚV KSČM

Společnost a školství

14

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. května 2012

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

A GRATULUJEME!!!

Tereza Burgetová
4. 5. 2012 51 cm 3,80 kg
Vrbátky

Natálie Rybková
18. 5. 2012 48 cm 2,65 kg
Prostějov

Marie Češková
20. 5. 2012 50 cm 3,30 kg
Mostkovice

Eliška Čopáková
20. 5. 2012 51 cm 3,70 kg
Prostějov

Bára Barabášová
21. 5. 2012 47cm 2,75 kg
Těšetice

Liliana Zacharová
21. 5. 2012 50cm 3,40 kg
Kralice na Hané

Dobromila Maurerová
22. 5. 2012 50cm 3,40 kg
Prostějov

Petr Čech
18. 5. 2012 50 cm 2,90 kg
Prostějov

Matěj Žilinčík
19. 5. 2012 47 cm 2,80 kg
Kostelec na Hané

David Franc
21. 5. 2012 47 cm 3,15 kg
Prostějov

Jáchym Lasovský
21. 5. 2012 51 cm 3,45 kg
Prostějov

Tomáš Vojta
22. 5. 2012 48 cm 2,75 kg
Prostějov

Třeťáci ze ZŠ Kollárova

Prostějov/akr - Ve středu odpoledne předvedli žáci 3. třídy ZŠ Kollárova své pohádkové vystoupení
s názvem Kocour Modroočko.
Celkem jedenáct dětí nacvičovalo několik měsíců pilně své role,
děti si zahrály roli křečka, krtka,
veverky, hada a spoustu dalších
zvířátek, ale i skutečných lidí.
S nadšením, nefalšovanou dětskou
radostí, se snahou potěšit své blízké
odhodlaně předstoupily před plný
sál maminek, babiček, tatínků i sourozenců. V hodinovém programu
děti předvedly pěkné hudební, pěvecké i divadelní vystoupení, jenž
na klávesy doprovázela paní učitelka Mgr. Jarmila Ottová, která má na
starosti dramatický kroužek. „Obdivuji, jak se děti byly schopny naučit
tak obsáhlý scénář, protože před pár
lety jsem tohle vystoupení nacvičovala se žáky 5. třídy a i děti 3. třídy
se své role zhostily naprosto úžasně.
Mám z nich velkou radost,“ netajila
své nadšení učitelka dramatického
kroužku Mgr. Jarmila Ottová, která
je autorkou scénáře a zároveň režisérkou představení. „Dramatická
výchova je důležitá pro všechny
děti, nacvičí si nejen jiné role, ale naučí se i správně vyslovovat a vlastně
i vystupovat, což je pro vývoj dítěte
velice důležité,“ pokračovala Jarmila Ottová. Toto vystoupení děti

Divadelní představení. Celkem jedenáct dětí nacvičovalo několik měsíců
pohádku Kocour Modroočko, děti si zahrály roli křečka, krtka, veverky, hada a
spoustu dalších zvířátek, ale i skutečných
lidí.
Foto: Aneta Křížová

předvedly i MŠ Aloise Krále, prvnímu stupni ZŠ Kollárova a na závěr
právě rodičům. „Děkujeme všem,
kteří si našli čas a přišli se podívat
na vystoupení dětí. Především bych
ráda poděkovala vedení školy, panu

řediteli RNDr. Josefu Hrachovcovi a
paní zástupkyni ředitele Mgr. Zdeňce Rychterové za jejich podporu
školní činnosti. Velké díky také patří
všem rodičům, kteří dětem připravili
kostýmy.“

JE U KONCE

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

PŘEDPLATITELÉ

předvedli divadelní pohádku

HLEDÁNÍ

Fotografie narozených
miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již
maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat
své snímky i s potřebnými
údaji na e-mailovou adresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.

DO AKCE!

Čtěte na
straně 21

O ZAJÍMAVÉ CENY
POKRAČUJE
INZERCE

Co, kdy, kde, kam ...?

Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili
i o rozvoz pomůcek. Bližší
informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO
SERVISU PV, Hacarova 2,
zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu pí.
V. Zapletalová 776 054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
pondělí 28. května
14.30 hod. až 15.30 hod. Rehabilitační cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku.
středa 30. května
výlet do Přerova s vycházkou
okolo Bečvy a rybníka do přírodního parku Michalov. Odjezd
z PV od Alberta v 8.30 hod.
ze stan. č. 9.
čtvrtek 31. května
8.00 hod. až 11.00 hod. Tvoření z
keramické hlíny v Lipce.
pátek 1. června
Výlet do Tyflopomůcek Olomouc. Představení nových i stávajících užitečných pomůcek,
kompenzujících zrakové postižení s možností jejich vyzkoušení a nákupu.
Odjezd z PV busem od Alberta
v 9.00 hod ze stan. č. 9.
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
tvořivá dílna
pondělí 28. května Keramika
Od 16.00 hod do 18.00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou.

TOUR NORDIC WALKING
v sobotu 2. června od 13.00 do
17.00 v Kolářových sadech u Lidové hvězdárny.
MC Cipísek – komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874
Na všechny programy MC Cipísek,
kromě odpolední herny, je potřeba
přihlásit se z kapacitních
důvodů předem.
Individuální psychologické poradenství – individuální poradenství s
psycholožkou (na objednávku)
Kurz první pomoci pro maminky s miminky – v rámci Hopsánek a zpívánek s miminky.
Kurzy efektivního rodičovství
aneb jak porozumět dětem a
sami sobě – kurzy jsou určeny
pro rodiče dětí všech věkových
kategorií.
Probíhá zápis na letní příměstské tábory pro rodiče s dětmi.
Pohádkový týden s Cipískem 9.7. - 13.7.
Okolo kolem s Cipískem 16. - 20.7.
pravidelné programy MC:
Cipískova školička – adaptační
program před vstupem do MŠ.
Hopsánky a zpívánky s miminky, Broučci, Zajíčci, Méďové-programy pro rodiče s dětmi
dle věku dětí
středa 30. května, 18.00 hod.
Voňavý podvečer - Aromaterapie.
Beseda nejen o vůních
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.
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.

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
Kulturní přehled Konice
pátek 1. června
Od 17.00 hod. NOC KOSTELŮ
2012. Kostel Narození Panny Marie
v Konici.
Program KČT Konice
sobota 2. června – DZBEL POHÁDKOVÝ LES – odjezd vlakem 8.48 hod.
neděle 3. června – KONICKÁ
POUŤ
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
JO HELIOS MOSTKOVICE A JO PŘI SŠZE PŘEROV vás zvou na parkurové
hobby závody v sobotu 2.
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.
pátek 1. června
NOC KOSTELŮ
18.15 HUSŮV SBOR
19.15 POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
21.00 SV. ANDĚLŮ ‚
STRÁŽNÝCH
20.30 POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
20.30 SV. PETRA A PAVLA
21.00 SBOR ČESKÝCH
BRATŘÍ
21.15 SV. CYRILA
A METODĚJE
22.00 SV. JOSEFA, KRASICE
Ve čtvrtek 31. května
v 16.00 hod. se koná
vernisáž fotografií pánů
Josefa France
a Dušana Vězeňského
ve výstavním sále
Regionálního informačního
centra v prostějovském zámku.
Výstava potrvá do 19. června.

Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.

TIP Večerníku

Moje letní prázdniny
KDY: PONDĚLÍ 28. KVĚTNA, 17.30 HODIN
KDE: KINO METRO 70

Hrají: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris, Bob Gunton,
Kevin Hernandez, Scott Cohen,
Patrick Bauchau, Stephanie Lemelin, Gustavo Sánchez Parra,
Daniel Giménez Cacho, Jesús
Ochoa, Dolores Heredia.
Ten den pro Portera (Mel
Gibson) nebyl jedním z
nejlepších. Nejdřív se mu
podaří ukrást slušný balík
peněz, který by mu stačil
na báječné doživotní prázdniny strávené na pláži s dostatkem vína, žen a zpěvu.
Ale pak už se mu situace
poněkud vymyká z rukou.
Dostává se do šílené honičky s pohraniční stráží, na jejímž konci končí jeho auto
na kapotě těsně za mexickými hranicemi. Pak už je
zadržen mexickými úřady
a po peprné výměně názorů
je vržen do podivně drsného
a nebezpečného světa zvaného El Pueblito, což rozhodně není pětihvězdový
hotel, který si představoval
pro svou zaslouženou dovo-

XIX. GASTRODEN se koná
ve čtvrtek 7. června od 9 hod.
v přednáškovém sále Národního domu proběhne praktická část závěrečných zkoušek
žáků III. ročníku oboru vzdělání Číšník – servírka.
V úterý 29. května v 18.30
se koná seminář INDIE země
podivná v budově CASD Šafaříkova 9, Prostějov.

lenou. Je to místo, které je
symbolem násilí, korupce a
promiskuity. V El Pueblitu
Porter potká malého chlapce, který se ho snaží naučit
přežít v tomto zvláštním
světě. A díky němu nejen
přežívá, ale potká i jeho
krásnou maminku. Situace
se však začíná vyhrocovat,
všichni se dostávají do více
než velkých potíží, protože
gangsteři chtějí zpět své peníze. O tom, jestli se Porter
se situací plnou honiček a
přestřelek popere, a navíc
si zachová i svůj pověstný
sarkastický humor, se již
přesvědčíte v kinech.
Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola Prostějov
Komenského 10, restaurace
Na Kovárně a hudební klub
Apollo 13 pro vás připravili
v sobotu 2. června speciální
charitativní dětský den v areálu letního posezení „ Na Boudě“ (zahrádka na ulici Cyrilala
Boudy). Pro děti budou připraveny soutěže a hodnotné
ceny, opékání špekáčků, trampolína, velké dětské hřiště.
Vše pod dohledem zástupců
Střední školy, Základní školy
a Mateřská školy Prostějov,
Komenského 10. Speciality
na grilu pro vás nachystá kuchařský tým z restaurace Na
kovárně a nebude ani chybět
unplugged koncert kapely
KLEMENTŮV LAZARET.
Výtěžek z akce bude věnován
Střední škole, Základní škole a
Mateřské škola Prostějov Komenského 1.

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

Rozloučíme se...
Pondělí 28. května 2012
Jiří Šlézar 1946 Přemyslovice
12.40 Obřadní síň Prostějov
Středa 30. května 2012
Václav Bernatík 1950 Hluchov
10.40 Obřadní síň Prostějov
Anna Kalová 1943 Kobeřice
11.20 Obřadní síň Prostějov
Josef Trejtnar 1951 Kostelec na Hané 12.00 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Krč 1940 Prostějov
12.40 Obřadní síň Prostějov
Karel Zifčák 1941 Brodek u Prostějova 13.20 Obřadní síň Prostějov
Jan Doubrava 1943 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Pelikánová 1953 Prostějov
14.40 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Kröner 1933 Stražisko – Růžov 15.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 1. června 2012
Rostislav Kohout 1923 Výšovice
12.40 Obřadní síň Prostějov
13.20 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Bébar 1943 Bedihošť
Miroslav Píchal 1947 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov

úterý 29. května
17.30 Moje letní prázdniny
20.00 Tady to musí být
koprodukční tragikomedie

čtvrtek 31. května
17.30 Muži v černém 3 3D
americká sci-fi komedie
20.00 Muži v černém 3 3D
pátek 1. června
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3 D
22.15. Muži v černém
sobota 2. června
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3D
22.15 Muži v černém 3 3D
neděle 3. června
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3D

Městské divadlo
v Prostějově
čtvrtek 31. května
19.00 Dan Gordon
- RAIN MAN
Divadlo Pod Palmovkou Praha

Simetrix
pátek 1. června
od 21.00 DJ Mark
sobota 2. června
od 21.00 DJ Doktor

Letní kino
Mostkovice
pátek 1. června
21.30 Twilight sága
Rozbřesk 1. část
sobota 2. června
21.30 Saxana a lexikon kouzel

PŘEHLED kulturních akcí
najdete také na

www.vecernikpv.cz

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 1. června
SUMMER VIBE
Skvělá letní párty v rytmu Salsa, Reggaetone, Dancehall. V
průběhu večera bude probíhat hromadná výuka SALSY, párty
není omezena věkem a tentokrát nemusíte mít ani dress code.
Na baru jsme pro Vás připravili speciální SANGRII za low
price!!!
sobota 2. června
KLEMENTŮV LAZARET & Mezinárodní den dětí
Již tradiční oslava Mezinárodního dne dětí s Klementovým
Lazaretem. Jako vždy zazní nějaké ty nové songy, nová taneční show a speciální cena za svazáka JAMESONA. Akce na
baru: Jameson za 35,- !!!

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

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 a ve čtvrtek od 21.30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin nabízíme dětem pohádku PRINCEZNA
LABUŤ.
Ve středu v 16.30 hodin se koná KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let věku.
KLUB GEMINI určený mládeži ve věku 10 - 20 roků se koná ve
čtvrtek v 16.30 hodin.
1. 6. v 10.00 hodin vernisáž výstavy „VESMÍRNÝ DOMOV
PRO DĚTI“
Shlédnout výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a O KOSMONAUTICE lze na začátku výše uvedených
pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově

Nejsou již mezi námi...
Miloslava Marcinová 1932
Kostelec na Hané
Alois Mlčoch 1932
Jednov
Olga Kuncová 1925 Vrahovice
Věra Pospíšilová 1925
Mostkovice
František Špičák 1919 Otaslavice
Vladimíra Stradiotová 1925
Dobrochov
Božena Čevelová 1915 Slatinky
Rostislav Beneš 1944 Prostějov
Zdeněk Daněček 1938 Určice

pondělí 28. května
17.30 Moje letní prázdniny
americký akční film
20.00 Moje letní prázdniny

středa 30. května
17.30 Moje letní prázdniny
20.00 Tady to musí být

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.

Marie Zatloukalová 1938
Ohrozim
Jiří Zatloukal 1940
Prostějov
Františka Zámečníková 1932
Prostějov
Josef Zlámal 1931
Držovice
Marta Hrabalová 1948 Krumsín
Miroslav Soldán 1947
Kostelec na Hané
Elena Vystavělová 1927 Prostějov
Anna Rampouchová 1933 Ptení
Ivo Hanák 1954
Baldovec

Kino metro 70

OD 28
28. KVĚTNA DO 33. ČERVNA 2012 TELEFON 582 344 130

Soudní dražba nemovitostí UŽ DNES!
Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu nemovité věci,
která se koná už dnes, 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).
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Pes kříženec, menší velikos- Pes kříženec, černé barvy, Pes boxer, odchycen na ulici
ti, štěně, odchycen na ulici odchycen na ulici Určické Určické dne 22. března
dne 18. března
Konečné dne 26. března.
inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Držovice a Prostějov
Dne: 11. 6. 2012 od 7:30 do
15:00 hod
Vypnutá oblast: Držovice ul.
V zahradě č. 2/255, ul. Olomoucká od č. 235 po kruhovou křižovatku sm. Pv, ul.
Konečná č. 224, 328. Prostějov, ul. Olomoucká autosalon
u ČS PHM, č.p. 5051, fa. Wapro, výroba palet pan Drbal.
(mimo ČS PHM!)

Obec: Prostějovičky
Dne: 13. 6. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. p.97 po obchod + č.p. 32.
Obec: Prostějov - Vrahovice
Dne: 13. 6. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice Smetanova oboustranně (mimo č. 24 a 27),
ul. kpt. Jána. Nálepky od č.
1 po č.39, od č. 30 po č.40,
č.p. 617.
Obec: Hluchov
Dne: 15. 6. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:

chaty Hluchov směr Čechy
pod Kosířem
Obec: Prostějov
Dne: 18. 6. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
Šmeralova ul č. 9 -17 včetně,
garáže za č. 13 a 15
Obec: Smržice
Dne: 18. 6. 2012 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: areál vodárny Smržice včetně bytů
Obec: Prostějov
Dne: 20. 6. 2012 od 7:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
Floriánské nám. 442, 441, 440,
439, 206.
E.ON Česká republika, s.r.o.

29. května 2012, blok č. 23: Žešov - křižovatka směr palírna k
mostu 1/46, křižovatka směr přes obec, křižovatka - odbočka
v centru obce, točna
31. května 2012, blok č. 24: Barákova I, Českobratrská, náměstí Padlých hrdinů, Erbenova, náměstí U Kalicha, Kollárova, náměstí Spojenců, Divišova, Slovenská, Miličova, Al.
Krále, Budovcova, Lužická.

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

Čtěte na
straně 21

VELKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY
POKRAČUJE

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s principálem Divadelní společnosti Větřák

JIŘÍ VRBA: „Do Cimrmana jsme propašovali i ženy!“
Pivínský soubor ve čtvrtek v divadle zabodoval s třetí hrou z pera slavného všeuměla
Pivín, Prostějov - Dlouholetý divadelník, aktivní milovník folkloru, ředitel
festivalu, skvělý cyklista, vystudovaný horník, špičkový hasič, profesionální pečovatel, pojišťovací agent a čtyřnásobný otec, to je jen několik málo
z mnoha rolí, ve kterých „vystupuje” dvaašedesátiletý Jiří Vrba. Při tomto
výčtu se hned na první pohled nabízí srovnání s Járou Cimrmanem, jehož
divadelní hry Divadelní společnost Větřák od svého založení inscenuje.
Nejprve tak činila pouze pro obyvatele Pivína, v roce 2004 se poprvé představila na prknech Městského divadla v Prostějově s hrou Dobytí severního pólu, o tři roky později následovalo představení Záskok-Vlasta. Ve
čtvrtek pak v podání Větřáku měla premiéru hra Vražda v salonním coupé,
která se od zaplněného sálu dočkala neutuchajícího potlesku...
Martin Zaoral
Hry Járy Cimrmana
lidi zaručeně rozesmávají.
Předpokládám
však, že není snadné získat souhlas s jejich uváděním. Bylo to
pro vás složité?
„Napřed jsme to příliš neřešili.
Větřák vznikl v roce 1991, hned
rok nato jsme začali dělat divadlo. V souboru tehdy byli samí
mladí kluci, kterým se Cimrman
líbil, tak jsme se do něj pustili a
jeho hry uváděli například při
mikulášském posezení pro pivínského občany. S panem Svěrákem jsem se potkal později v
prostějovském divadle, kam jsem
chodil jako hasič. Tehdy jsem mu
prozradil, že hrajeme jejich hry
pro naše občany. Omlouval jsem
se mu, že to děláme a on reagoval, že v Pivíně určitě můžeme.“
V případě uvádění v
prostějovském divadle,
kam už přijde podstatně více lidí, už to zřejmě muselo
být jinak...
„Nastudovali jsme Dobytí severního pólu a přišlo nám to hodně
dobré a tak nás napadlo, že bychom s tím mohli vyrazit i do
Prostějova. Navázali jsme tedy
kontakt s panem Kotkem, který
INZERCE

žižkovské Divadlo Járy Cimrmana v těchto věcech zastupoval.
Od něj jsme dostali povolení na
premiéru a dvě reprízy. To se
opakovalo i v dalších dvou případech.“
V čem je vaše zpracování jiné, než u pražského
souboru?
„Těch změn není moc, protože
originál je výborný. Lidé jej mají
rádi a nedá se do něj příliš zasahovat. Jinak byste jej zničili. Ovšem
například v inscenaci Dobytí
severního pólu nás u originálu
nijak zvlášť nenadchlo, jak tam
byla podána polární záře. V podstatě se jednalo pouze o zablikání
barevného světla nad scénou. To
nám přišlo hodně slabé. Vždyť se
mělo jednat o motivaci pro chlapy, kteří jsou na pokraji smrti, k
tomu, aby se nevzdávali a šli dál.
Vymysleli jsme si tedy, že polární záři ztvárníme jako tanec čtyř
lehce oděných děvčat a to se divákům hodně líbilo.“
Cimrmani jsou známí
tím, že v souboru nemají ženy. Je to i váš případ?
„Není. Ve Větřáku působí spousta šikovných děvčat. My bychom
bez ženských nemohli nic dělat!
Ovšem přímo v Cimrmanových

hrách nehrají. Poslední inscenace
je však výjimkou. V této hře se
má těsně před koncem na jevišti
objevit Vilma, která je jinak po
celou dobu ve vedlejším kupé,
takže na ni není vidět. Policejní
praktikant Hlaváček pro ni jde,
ovšem u „Cimrmanů“ žádnou
nepřivede, pouze se zhasne a je
konec. U nás ale máme děvčicu,
která nám dělá nápovědu, a ta se
díky svým fyzickým předpokladům pro tuto roli dokonale hodí.
Takže jsme do Cimrmana propašovali i ženu. Ale skutečně jen na
chvíli.“
Větřák není pouze o divadle, stojí za spoustou
zajímavých akcí. Jak
vznikl?
„V roce 1968 byl v Pivíně obnoven ostatkový průvod. Od té
doby jej pořádal Svaz socialistické mládeže. Ten však po revoluci
skončil a nebylo jasné, kdo bude
v roce 1992 pivínský masopust
organizovat. Z tohoto důvodu
jsme 1. prosince 1992 založili
Větřák, který funguje dodnes. Z
pěti zakládajících členů jsme zůstali dva. Nyní má společnost asi
pětadvacet členů, kteří se neustále rekrutují z dorůstající mládeže,
zatímco zasloužilí ženáči pomalu
odpadají.“

Naplnily se představy, se
kterými jste spolek zakládali?
„Kromě masopustu jsme několik let pořádali například kácení
Máje, a to nejen v Pivíně, ale i v
Prostějově. Velkou oblibu si získalo i kosení louky, hod školní
brašnou či domlácená, kterou
jsme vždy spojovali s autorským
představením, ale i další akce.
Ovšem největší úspěch pro nás
znamenalo, když jsme si zahráli
na prknech krásného prostějovského divadla. Naším snem je,
abychom zde jednou vystoupili s
vlastní autorskou hrou. Muselo by
to však být něco vtipného, co by
bylo schopné zaujmout hodně lidí.
Píšeme si vlastní skeče, třeba se z
nich jednou něco vyvine...“
Šestatřicet let jste pracoval v prostějovském
hasičském záchranném
sboru. Po pětatřiceti letech služby jste v listopadu 2007 dostal
od generálního ředitele HZS
ČR a ministra vnitra medaili.
Přitom jeho nařízení nakonec
vedlo k tomu, že jste od hasičů v
osmapadesáti letech odešel. Jak
na to vzpomínáte?
„Vyšel nový služební zákon a já
jsem navzdory pětatřiceti letům
praxe rázem na svou pozici neměl dostatečné vzdělání. Pokud
vám v šestapadesáti letech nařídí,
abyste začal studovat vysokou
školu, jedná se o degradaci školství. A nejen toho, ale i člověka,
který na školu nastoupí jen proto,
aby splnil nějaký nesmyslný paragraf zákona. Přitom šlo jen o
ten diplom, mohl jsem studovat
cokoliv, třeba teologii nebo práva
v Plzni. Většina lidí, kteří kvůli
tomu museli odejít, věděla, že
něco podobného je naprostý nesmysl. Předtím mi vysokou školu
nahrazovalo pět let praxe. Kvůli
tomu odešly tisíce zkušených

„Přál bych si zemřít v devadesáti letech
naskakujíc v Pivíně do prudce jedoucí
tramvaje ohlížeje se za krásnou dívkou...“

DivadelníkJiří VRBA o tom,
jak si představuje svoji smrt

hasičů i policistů. Myslím, že se
to projevilo na fungování obou
těchto složek.“
Začínal jste tedy od začátku...
„Udělal jsem si pečovatelský kurz. Když mi nabídli
místo v Domově na zámku v
Nezamyslicích, tak jsem od
hasičů na vlastní žádost odešel.
Nyní v Domově stále pracuji
na poloviční úvazek, tři dny v
týdnu pak pracuji pro Hasičskou
vzájemnou pojišťovnu.“
Kromě divadla působíte ve folklórním souboru Klas, jste i trojnásobným mistrem ČR v
cyklistice. Jak jste to všechno
stíhal?
„Dařilo se mi všechno vzájemně
propojovat a u jednoho odpočívat
od druhého. Pravdou je, že často
jsem si přál, abych nemusel vůbec spát. Přitom nespím mnoho,
v průměru tak šest hodin denně.“
Nabízí se otázka, zda
jste se tomu všemu nemohl věnovat i díky
tomu, že jste po rozvodu nebyl
delší čas ženatý. Nezměnilo se
něco po vaší druhé svatbě?
„Jsem ženatý od roku 2003, ale
myslím, že od té doby se toho
zas tolik nezměnilo. Pravdou
je, že moje žena Marie je zlatý
člověk, který mě bere takového,
jaký jsem. Přesto se snažím rodinu nešidit. Například jedna z
dcer tancuje v Klásečku, takže

tam můžeme být spolu. Návštěvu
rodiny v Pivíně pak vždy spojíme
se zkouškou Větřáku a tak dále.
Nicméně stále častěji u některých
věcí cítím, že je třeba, aby to převzali mladí. Naštěstí se už ve Větřáku takoví našli. Nedávno začali
nacvičovat divadelní pohádku,
doufám, že se osamostatní a doká-

ží vše dotáhnout do konce. Těším
se na to, že se budu moci chodit
jen dívat a že mi to nezabere tolik
času. Mám i podobný sen týkající
se vlastní smrti. Přál bych si zemřít
v devadesáti letech naskakujíc v
Pivíně do prudce jedoucí tramvaje
ohlížeje se za krásnou dívkou. Tož
uvidíme..“

kdo je jiří vrba
N dil se 114.
Narodil
144 ddubna
b
1950 v Pivíně. Pochází
z pěti dětí, jeho rodiče byli drobní rolníci. Své
dětství, na které stále rád vzpomíná, strávil mezi
zvířaty. Po základní škole nastoupil na pětiletý
obor důlní technik na hornické průmyslovce.
V průběhu studia si udělal ještě záchranářský
kurz. Jako horník nakonec nikdy zaměstnaný
nebyl. Už během vojny si domluvil místo u prostějovských hasičů, kam v roce 1972 nastoupil.
U požárníků prošel nejrůznějšími pozicemi, postupně se vypracoval a
stal se operačním důstojníkem. Po šestatřiceti letech u hasičů v osmapadesáti letech skončil. Udělal si rekvalifikační kurz na pečovatele a začal pracovat v Domově na zámku v Nezamyslicích. Jiří Vrba je podruhé
ženatý. Z předchozího manželství má dceru a syna, se současnou manželkou Marií dvě dcery. Je pětinásobným dědečkem. Mezi jeho záliby
patří kromě sportu, divadla a folkloru také práce na zahradě.

sportovní menu
www.tkplus.cz

HLEDÁNÍ
JJEE U K
KONCE
ONCE

TRHÁK TÝDNE

BOX
PR OS TĚJ OV LOU PIL V ÚS TÍ

BERDYCH A KVITOVÁ CHTĚJÍ V PAŘÍŽI
ÚTOČIT VYSOKO!

Tým BC DTJ
se dotáhnul
na špici extraligy!
více čtěte
na straně
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rozhovorr
LIŠ KA MÁ TR PK Ý TIT UL

Pod dohledem šéfů uspěla. Postup Lucie Šafářové do 2. kola French Open přímo v Paříži osobně sledovali (v
horní řadě zleva) tenisová ředitelka TK Prostějov Petra Langrová, šéf marketingové agentury TK PLUS Miroslav
Černošek, volejbalový boss VK AGEL Prostějov Petr Chytil a manažer UniCredit Czech Open Jaroslav Navrátil.
2x foto z Paříze exkluzivně pro Večerník: Jiří Vojzola

Odchovanec prostějovské
kopané slavil s Libercem,
ale chce pryč...
více čtěte
na straně
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ORLI SE BUDOU
LOUČIT S FANOUŠKY
se už
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u
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proběhne tradičně v Městs
května
Sporcetnra DDM v pondělí 28.
od 18.00 hodin.

atletika

STŘEDA 30. 5.

8:00

ZÁVODY VE SKOKU VYSOKÉM

5. RO ČN ÍK
PR OS TĚ JO VS KÉ VÝ ŠK Y
Školní hřiště ZŠ a RG Prostějov ve Studentské ulici

nohejbal

NEDĚLE 3. 6.

12:00

Prostějov/son
Druhý grandslamový turnaj letošního roku French Open 2012 včera
již otevřel své zápasové brány. Mocně bušit na ně s touhou postoupit
až do závěrečných bojů bude i dvojice hvězdných zástupců tenisového
oddílu TK Agrofert Prostějov Tomáš Berdych a Petra Kvitová.
Oba do bojů na Roland Garros vstoupí právě dnes, když „Berďa“
změří síly s Izraelcem Selou a jeho klubovou parťačku vyzve teprve
šestnáctiletá držitelka divoké karty Bartyová. Postup je povinností
v podstatě až do osmifinále, kde Tomáše velmi pravděpodobně potká velmi nebezpečný Argentinec Del Potro, zatímco Petra (pokud ji
nepotká výpadek) by asi narazila na Italku Francesku Schiavoneovou.

Prostějov/son - Ekonomické
problémy, s nimiž se momentálně potýká LHK Jestřábi
Prostějov, nejsou ve společnosti oddílů 2. ligy mužů ničím
výjimečným. Naopak potíže
s penězi sužují téměř všechny
kluby pohybující se ve třetí nejvyšší soutěži ČR (a samozřejmě nejen je), finanční strašák
obchází celým českým hokejem.
Někde přitom trable dokážou
překonat lépe, jinde přichází na
řadu krizové scénáře či dokonce
hrozba úplného zániku mužské
složky, případně celého klubu.
Tím pádem není v tuto chvíli – tři
dny před čtvrtečním aktivem druholigových účastníků v Praze –
zdaleka jisté, kdo do nové sezóny
2012/13 vstoupí a kdo ne.

MIREK PÍCHAL

Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

9:30

UNICREDIT CZECH OPEN

1. A 2. KO LO KV AL IFI KA CE

Čest jeho
památce

Areál TK Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
MS DIVIZE, SK. „E“ – 27. KOLO
1.FK PROSTĚJOV
MIKULOVICE
SOBOTA 2. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL PROSTĚJOV

Například z jedenáctičlenné skupiny Východ (Havířov, Karviná,
Přerov, Prostějov, Vsetín, Opava,
Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Uherské Hradiště, Poruba) řeší hned dva oddíly
existenční starosti. „Valmez ani
Hradiště se podle mých zpráv
kvůli nedostatku peněz vůbec
nerozjedou,“ řekl Večerníku v exkluzivním rozhovoru kapitán Jestřábů Lukáš Duba coby výborně
informovaná osoba.
V dalších dvou grupách Střed
a Západ není situace o nic lepší, klubů schopných zvládat finanční náročnost soutěže je stále
méně. Nejsou tedy vyloučeny
změny v obsazení jednotlivých
skupin a tím i hracích systémů
na základě toho, kdo se do druhé
ligy (ne)přihlásí. Nejbližší dny a

ODEŠLA HÁZENKÁŘSKÁ
LEGENDA „BAŤA“

TJ SO KO L I PR OS TĚ JO V
SK KA RL OV Y VA RY
NEDĚLE 3. 6.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 28. KOLO
TJ SOKOL URČICE
SOKOL KONICE
NEDĚLE 3. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V URČICÍCH

ská (v úvodním dějství se
střetne s Rumunkou Halepovou)
a Lucie Šafářová, která dokonce do bojů v městě nad Seinou už vstoupila. A to výborně, když Jakimovovou z Běloruska smetla 6:2, 6:0.
Aktuální informace před blížícím se UniCredit Czech Open 2012
si můžete přečíst na straně 21!

Hokejové kluby pronásledují

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 10. KOLO

tenis
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Nechce se věřit, všechny nás zaskočila
smutná zpráva. Mirek Píchal prohrál
svůj poslední těžký zápas, skonal po těžké nemoci, ve věku 65 let.
Vynikající kamarád, házenkář Kostelce a
Prostějova, a také trenér, člověk.
Optimista, který stmeloval a bavil, rozdával radost a dobrou náladu.
Na hřišti i v životě, čestný bojovník.
„Baťo“, nikdy nezapomeneme, děkujeme...
Spoluhráči, kamarádi.
Poslední rozloučení se koná v pátek 1. června
června
ve 14.00 hodin v Obřadní síni v Prostějově

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO
SOKOL KONICE „B“
SOKOL VIKÝŘOVICE
SOBOTA 2. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 24. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
SOBOTA 2. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KLENOVICÍCH

E
L
B
A
R
T
Í
N
FINANČ

týdny budou každopádně velmi
zajímavé.
„Dle mých informací by měl být
zachován stávající model druhé
ligy se třemi skupinami. I když
má řada oddílů nemalé potíže,
mělo by se dát dohromady třicet
mužstev tak, aby se vytvořily tři
skupiny po deseti účastnících.
Všechno se vyjasní na nadcházejícím aktivu, který 31. května absolvujeme v hlavním městě společně
s Petrem Zacharem,“ sdělil nám
předseda LHK Michal Tomiga.
Foto: internet

Fotbalisté 1.FK mohou doma ROZHODNOUT O POSTUPU!
Pokud v sobotu odpoledne porazí Mikulovice,
propuknou již s předstihem oslavy průniku do třetí ligy

Prostějov/son - Plánovaný
úspěch je na dosah! Muži
1.FK Prostějov s vypětím
všech sil urvali další výhru
v Lískovci a v průběžné tabulce divizní skupiny E zvýšili
coby druhý tým pořadí tři
kola před koncem soutěže svůj
náskok na šest bodů. Ve 28.
dějství se střetnou se třetími
Mikulovicemi a matematika
tak zní jasně: vítězství = jistý
postup do MSFL!
I kdyby totiž ze druhých míst skupin D a E pronikl výš jen ten

bodově lepší, bude to vzhledem
k nízkému zisku v déčku určitě
efkáčko. „Do jara jsme vstupovali s určitou ztrátou, kterou se nám
vinou dvou venkovních remíz
nedařilo zpočátku zlikvidovat.
Jakmile se však tým zkonsolidoval, šly naše výkony nahoru a
šňůrou vítězství jsme poskočili
na kýženou druhou příčku. Je
skvělé, že jsme momentálně
v tak výhodném postavení, a za
žádnou cenu nesmíme tuto svou
převahu promarnit,“ řekl trenér
1.FK František Jura.

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 24. KOLO
SK JESENEC
SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 3. 6. 2012 16.30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE DZBELI

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 24. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 3. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V MOSTKOVICÍCH

Po dlouhých letech se tak
Prostějov může začít těšit na
třetiligový fotbal. Utkání proti
Mikulovicím se hraje v sobotu
2. června od 16.30 hodin v areálu Fotbal Prostějov v ulici E.
Valenty a domácím by v podstatě
mohla stačit i remíza. „Takhle
však absolutně neuvažujeme,
určitě chceme vyhrát. Aby jistota
postupu byla stoprocentní, navíc
oslavy chutnají po vítězství mnohem víc,“ zdůraznil Jura.
Fandové, tento zápasový šlágr si
rozhodně nenechte ujít!

III. TŘÍDA – 24. KOLO
TJ SMRŽICE
1.SK PROSTĚJOV
SOBOTA 2. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE SMRŽICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 20: na snímku byla ulice Fügnerova
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala Hana Majerová,
Krasická 59, PV. 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 6. června 2012, 15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 11. června 2012. Cenu do soutěže, bavlněné
povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37,
tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v posledním 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. Také v tomto
čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného života, která je

graficky mírně „poupravena“
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 POSEDMNÁCTÉ usilovat o ZA-

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

60x

UŽ POŠEDESÁTÉ!
JÍMAVOU CENU v podobě
poukázky od firmy DRŮBEŽ
JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již devětapadesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Pavla
Sekaninu. Náměstka hejtmana
Olomouckého kraje a prostějovského rodáka poznal nejeden soutěžící, načež do soutěže se zapojilo
přesně 423 správných tipujících.
Z osudí se nakonec usmálo
štěstí na Miloše Kratochvíla,
Seloutky 33, Určice. Výherce
od nás obdrží zajímavou cenu
v podobě POUKÁZKY od
OBČERSTVENÍ BRUTUS
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 kulturní
oblasti a graficky mírně poupravili dlouholetou divadelnici, jejímž spolkem prošlo přes
stodvacet herců...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již šedesátého kola čekáme v redakci do
PÁTKU 1. června 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 4. ČERVNA 2012.

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

Na webu www.vecernikpv.cz najdete
v průběhu celého týdne žhavé...

TIP
k obrazovce
PŮL DOMU
BEZ ŽENICHA
komedie ČSR (1980)

PONDĚLÍ 28. 5. 2012

20:00 HODIN

ALBIT, ALNUS, AMATI, ANEROID, ASTARTA, ELTON,
GODŽA, HAPAT, CHITONY, JINAN, KATAN, MADLO,
NAPĚTÍ, OTOKY, PADOL, PLIHÝ, RADIT, ROTNÝ,
SLEAT, TRIOL, ZCELA, ZLATĚ, ŽESTĚ, ŽITNÉ
... 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 1. června 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„GASTRO“. Další vylosovanou výherkyní se stala Dita
Kroupová, Komenského 56, Němčice nad Hanou 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 28. května 2012.
A jak jste si již mohli zvyknout, dnes už podesáté
můžete zápolit o 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 4. června 2012.

POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ
Kostelecká 28, Prostějov
Vám nabízí:
Vybrané domácí a zabíjačkové speciality z Bedihoště a Lešan.
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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Režie: Hynek Bočan
Hrají: Vladimír Menšík,
Blažena Holišová, Veronika
Freimanová, Václav Vydra
nejml., Marta Malá, Ivan Vyskočil, Dana Medřická, Květa
Fialová, Josef Somr, Karel
Augusta, Renáta Doleželová, Zdena Burdová, Mnislav
Hofmann, Jan Kraus, Milan
Liška, Martin Velda, Oldřich
Velen, Hana Vávrová - Heřmánková, Robert Vrchota,
Marcela Loučímová

ho ani v nejmenším nezajímá.
Energický muž na stavbě zaměstná nejen celou rodinu, ale
i Jiřinina snoubence a chlapce,
s nímž Olina chodila do tanečních. Navíc o něm začne
uvažovat jako o druhém potenciálním ženichovi. Dívky
však nesdílejí otcovo nadšení
a už vůbec se jim nelíbí, že se
jich nikdo na nic neptá. Jak se
blíží onen slavný den, kdy by
si oba páry měly říci své ano
a Franc by jim měl s velkou
slávou předat klíče od domu,
Poněkud hořká komedie o situace se stále více komplitom, že sny rodičů a dětí jsou kuje. Franc odmítá pochopit,
jen málokdy stejné. Hrdinou že dívky mají vlastní předstapříběhu je Franc, otec Oliny vu o životě, a tak není divu,
a Jiřiny, který se rozhodl, že že se mu situace začne vymyjim jako svatební dar postaví kat z rukou právě v okamžiohromnou a luxusní vilu. Ná- ku, kdy se blíží naplnění jeho
zor jeho dcer na budoucí život velkého snu...
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM
SNÍMKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM POČTVRTÉ ...

Dnes již počtvrté můžete
soutěžit o novou motivační prémii. V rámci projektu
nejčtenějšího
regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
jsme totiž oživili nabídku pro
všechny soutěžící a mírně poupravili atraktivní galerii výher.
V sudoku tak již počtvtrté
soutěžíte 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 cenu, kterou je
dárkový balíček od společnosti
DR. OETKER, jenž obsahuje
teflonové nádobí, 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 1. ČERVNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 7 - 4 - 1 - 1, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už dvaapadesátou výherkyní stala Kamila Cetkovská,
Svatoplukova 68, PV, která
si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout zmíněnou
výhru věnovanou naším
partnerem, kterým nově je
DR. OETKER!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 4.
ČERVNA 2012.
Takže se směle pusťte do luštění a třeba si právě vy odneste domů atraktivní ceny...

HLEDÁNÍ

JE U KONCE
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Reality Kocourek
TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
2+1 Petrské nám., PV
4000Kč/měs. + ink.
Garsonka C. Boudy, PV 5800Kč/měs. vč. ink.
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.

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

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

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

Nabízíme:

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, 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+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
2+kk (120 m2), ul. Újezd Kč 8.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Garáž – za ul. Tylova
Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz
NOVINKA!

Prostějov, ul. Na vyhlídce
Prodej řadového zděného RD 4+1 v klidné lokalitě poblíž nemocnice a lesoparku Hloučela.
Napojeny veškeré inž. sítě, nutné opravy,
zahrada na jih. Zast. plocha 179 m2, zahrada
Cena: Kč 1.595.000,126 m2.
NOVINKA!

BYTY – PRODEJ
Byt 1+1, Prostějov, sídl. Svobody, podlahová plocena 600.000,- Kč
cha 35 m2,
Byt 2+1, Prostějov, Šárka, po rekonstrukci, podla2
hová plocha 70 m , 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!!!

BYTY – PRONÁJEM
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
RD 3+1 Štarnov - přízemní řadový, koncový rodinný dům bez sociálního zařízení. K RD patří zděná
stodola, garáž, předzahrádka a rozsáhlá zahrada.
Celková výměra pozemků je 3425 m2.
Vyjednávací cena 1.500 000,- Kč.

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

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

VilaPlumlov–Hamry–samostatněstojící,zděná,ulesa,
celková výměra pozemku 1780m² cena 2.180.000 Kč
RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný
dům s garáží, dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků 636m²
cena 949.000 Kč

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem
a zahradou o celkové výměře 990m²Cena 1.550.000 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

Prostějov, ul. Újezd
Pronájem obchodu o ploše 330 m2 v centru s
velkými výlohami. Přístup i z dvorní části, možnost
parkování na dvoře. Vlastní měření energií, plynové ÚT, soc. zázemí. Možnost rozšíření do 1. patra
o 250 m2. Cena: Kč 33.000,-/měsíc + energie

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

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

Prostějov, ul. Újezd
Pronájem bytu 2+kk po rekonstrukci, 120 m2, 3.
patro. Plyn. ÚT, krb, šatna, spíž, plovoucí podlahy. Možnost parkování na dvoře. Inkaso cca
2.500 Kč. Volný k nastěhování ihned!
Cena: Kč 8.000,-/měsíc + inkaso
NOVINKA!

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
1.NP, 350 m2, 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

TEL: 775 246 321,
776 294 498
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
Krapkova - atypický podkrovní byt v
OV, 4+kk s terasou
v 5. NP, 141 m2. Byt
je velmi tichý a
slunný. Neprůchozí pokoje, vytápění bytu je ústřední vlastním kotlem na zemní plyn, v OP je krb a klimatizace. Nízké náklady, cena dohodou v RK.
DRŽOVICE - podskl. dvoupodl. bytový dům se zahradou, 4 byty, 2x2+1 a
2x3+1 v pův. stavu.
Půdu lze využít pro vybudování půdních bytů. Zast.
2
2
CENAv RK
plocha 256 m , zahrada 650 m .
ČELECHOVICE - KAPLE 3+1s menším pozemkem. Výměra
pozemku 251 m2.
CENA: 790.000,-Kč

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

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Petra Sedlářová

TIP TÝDNE
Prodej RD Nezamyslice

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
Prodej RD 3+1 s velkou zahradou,
cena: 1290000,-Kč

Prodej bytu 2+kk,
Prostějov ul. Tylova

Prodej krásného mezonetového bytu s
lodžií,
cena: 950000,-Kč

Prodej RD, Kostelec na Hané

Prodej RD po kompletní ,zdařilé
rekonstrukci o dispozici 3+1 s šatnou,
zahrada,
cena: 2890000,-

Prodej RD PV ul. Šafaříkova

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

Prodej RD Držovice

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření,
velká zahrada,celkově po rekonstrukci,
vlastní parkovací stání
cena:
1650000,-Kč-Výrazná sleva!!!!!!

Prodej RD,PV ul. Libušinka

Prodej RD 3+1 po rekonstrukci s terasou a
zahradou,
cena:2590000,-Kč

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. zahrada 436m2,
garáž, kolaudováno v září 2011.
CENA: 4.400.000Kč.
KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1
se zahrádkou, řadový, všechny ing.
sítě, pozemek 194m2, ihned volný.
CENA: 470.000Kč.
RESSLOVA UL. BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 2.patro,
byt po částečné
rek., nová kuch. linka se spotř.
Whirlpool.
CENA: 1.150.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA rekreační chata
1+kk, dřevěná, zastavěná plocha 25m2, zahrada 235m2.
Blízko k vodě - IDEÁLNÍ PRO
RYBÁŘE !!
CENA: 670.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA rekreační chata
3+kk s garáží, zděná, užitná plocha 70m2, terasa 15m2,
pozemek 680m2, vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.

www.reality-domino.cz

604 487 707

Plumlovská 64, Prostějov
Email: realitynadeje@seznam.cz

BYTY – PRODEJ:
NOVINKA ! ! !
2+1 A.Slavíčka, DB, 58 m2, 8.patro, po kompletní rekonstrukci
CENA K JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

2+1 Krokova, DB, 54 m2, 2.patro, cihla
790.000,-Kč
2+1 Šárka, DB, 70 m2, 1.patro, prostorný byt cena dohodou!
1.000.000,-Kč
3+1 Okružní, DB, 72 m2, 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 NÁM.T.G.MASARYKA, OV, 150 m2 + SKLEP 50 m2
– VHODNÝ K VYBUDOVÁNÍ VINÁRNY, K BYDLENÍ I
PODNIKÁNÍ! VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY! 1.850.000,-Kč

DOMY – PRODEJ:

Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a
200m2 uzavřený dvůr.
Cena: 16 000Kč/měs. + inkaso
Pronájem kanceláří v centru města PV:
- 25m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

Prostějov, centrum
Pronájem obchodu v centru o ploše 118 m2, 8
výloh. Vlastní elektroměr, vytápění centrální.
Možnost pronájmu i skladu o výměře 120 m2.
Volné od 1. 8. 2012. Neplatíte provizi r. k.!
Cena: Kč 4.900,-/m2/rok = Kč 48.183,-/měsíc

POZEMKY
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 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.
SLEVA : 695 000 Kč
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2

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,NOVINKA!

Prostějov, nám. Svat. Čecha
Pronájem nyní zavedené restaurace v centru města za Priorem, vhodné i jako obchod.
Výměra 230 m2, kapacita rest. 60 míst + bar,
salonek, WC, kuchyně. Nový vstup přímo z ulice.
V domě je penzion. Cena: Kč 19.000,-/měsíc

Exkluzivní vydavatel

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

RD Víceměřice, 3+1, 2430 m2, vjezd, dvůr zahrada 850.000,-Kč
2.150.000,-Kč
RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
RD Víceměřice, 3+1, 759 m2, možnost rozšíření 1.150.000,-Kč
RD Biskupice, 1+1, 238 m2, možnost rozšíření, po částečné
rekonstrukci
SNÍŽENÍ CENY! 540.000,-Kč

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Štarnov - pozemek se nachází na okraji obce,
potenciální stavební pozemek o celkové výměře
2464 m².
Cena 180,- Kč/m2.
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.
Cena 900,- Kč/m2
výměra cca 1500 m2.

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 SNÍŽENÍ CENY! 1.850.000,-Kč

POZEMKY - PRODEJ
Štarnov, Konice – zemědělské pozemky o
celkové výměře 32846 m2. Cena 10 Kč/m2.
Štarnov, Budětsko – lesní pozemky o celkové
výměře 5377 m2.
Cena 13 Kč/m2.
Prostějov, ul. Brněnská - pozemek v územním
plánu jako plochy smíšené výrobní, rezerva,
celková výměra 27 766 m2, Cena 250 Kč/m2.
Prostějov, ul. Okružní - pozemek v územním
plánu jako plocha pro výstavbu bytových domů,
celková výměra 9760 m2,
Cena v RK.
Prostějov -pozemek u rychlostní komunikace
E462 naproti čerp. stanice OMV ve směru na
Brno, celková výměra 2303 m2,cena 200 Kč/m2.
Prostějov – pozemek u čerpací stanice OMV mezi
výpadovkou na Brno a rychlostní komunikaci E462
určen pro komerční výstavbu, celková výměra 4742
m2.
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 Dobromilice, 3+kk, 1942 m2, možnost rozšíření do
podkroví, po částečné rekonstrukci
650.000,-Kč
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:
2+1, Bulharská, 54 m2, přízemí
2+kk, Daliborka, podkrovní byt, cihla
2+1, Daliborka, přízemí, cihla
2+1, Žižkovo nám., 73 m2, 1. patro
2+1, Okružní, 1.patro, cihla
3+1, Olomoucká, NOVÝ BYT!
3,5+1, Sídliště Svobody, ihned volný!

5.700,-Kč
5.300,-Kč
6.000,-Kč
6.500,-Kč
6.500,-Kč
7.000,-Kč
5.500,-Kč

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

HLEDÁNÍ

JJE
E U KONC
KONCE
CE

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 :

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

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,
774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD 4+2 Žeranovská 2 500 000 Kč
* RD 2+1 Nerudova
1 600 000 Kč
* RD 2+1 Vrahovice
950 000 Kč
* Byt 2+1 A. Slavíčka
850 000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, centrum 750 000 Kč
* Byt 1+1 Dobrovského 550 000 Kč
* Byt 3+1+garáž, Niva
430 000 Kč
* Byt 1+1 Určická
290 000 Kč
* Byt 1+1 Resslova
cena v RK
* Chata, Seč
469 000 Kč
* Chata, Domamyslice
295 000 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 5+2 Čechy p/K 1 290 000 Kč
* RD 3+kk Tovačov
995 000 Kč
* RD 3+1 Přemyslovice 650 000 Kč
* Zděná dvojchata Seloutky 590 000 Kč
* Byt 2+1 Dolní
1 050 000 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 3+1 E.Beneše
8 000+ink.
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

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

Prodám zahradu v Prostějově, v klidné lokalitě, v těsné blízkosti lesoparku
Hloučela. Vhodná k výstavbě rodinného
domku. Jen vážným zájemcům. Rozloha zahrady je 2 733 m2 zastavěná plocha
nádvoří 181 m2. Na pozemku se nachází
rozestavěná rekreační chata. Pozemky
nejsou napojeny na inženýrské sítě, pouze na elektřinu. Na zahradě je studna.
Cena 2 000 000 Kč. Tel.: 604 407 406

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

Prodám cihlový byt v os. vlastnictví, 3+1, (76 m2), 5. patro s výtahem, v centru města, vl. vytápění,
(lodžie, sklep, pl. okna, nový plyn.
kotel). 723 691 185, RK nevolat.

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Šárka cihla
k jednání 530.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
590.000Kč
2+kk Olomoucká cihla, nízké náklady
1.019.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 J. Zrzavého 58m2+lodžie
700.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.039.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 81m2
1.189.000Kč
3+1 Krasická 99m2, zánovní 1.949.000Kč

1) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
720 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.
700 tis.Kč
6) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
2
7) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m
699 tis.Kč
2
8) 2+1 DR Finská, 44 m
699 tis.Kč
2
9) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m
880 tis.Kč
10) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
2
11) 3+1 OV, Okružní, 82 m , 2 lodžie
1.350 tis.Kč
12) RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
450 tis.Kč
13) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr. 1.590 tis.Kč
2
14) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
15) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
2
16) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný
2.460 tis.Kč

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+kk Krasická 87m2 cihla
1.799.000Kč
3+1 Výšovice cihla, garáž
799.000Kč

Pronájmy :

Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr k jednání 589.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč

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+kk Krasická
7,8 tis.Kč, část.zaříz.
2
2+kk Daliborka, podkr.byt, 56m
5,3 tis.+ ink.
2+kk Daliborka, podkr.byt, 80m2
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
2+kk v RD Vrahovice, zahr.
7,7 tis.
2+1 Bulharská, po rekon.
5,7 tis.+ ink.
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 OV, Kostelec n/H
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 DR Holandská, 44 m2
2+1 DR Finská, 44 m2
2+kk DR, Tylova, podkr.
3+1 OV E.Beneše
2+1 OV Bulharská, krásný zrek.
3+1 OV, E.Beneše
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
520 tis.Kč
700 tis.Kč
780 tis.Kč
699 tis.Kč
699 tis.Kč
999 tis.Kč
999 tis.Kč
1.300 tis.Kč
1.025 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.
500 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Husovo nám., před rekonstr.
865 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, 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
1.550 tis.Kč
2
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m
1.880 tis.Kč
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
1.890 tis.Kč
2
RD 6+kk Vícov, 1579 m
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
2
RD 5+1 Čehovice, 1135 m , zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.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, celý objekt pro 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 m
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
2

Garáže:

- 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.

490 tis.Kč
689 tis.Kč

Volejte: 732 285 189
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč

DOMY

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+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2+1 Vápenice
749.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.600.000Kč
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 1+1 Smržice zahrada
650.000Kč
RD 3+1 Dětkovice zahr.
650.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
850.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
950.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Čechy p. Kosířem
1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.749.000Kč
4+1 Dětkovice velká zahr.
1.740.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.889.000Kč
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+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
2+kk Krasická zánovní 56m2 6.300Kč+1.500ink
2+1 Bulharská po rekonstrukci 5.700Kč+ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 6.400Kč + ink
2+1 Sidl. Svobody
7.600Kč vč. ink
3+1 Tylova 75m2 část. zař.
7.000Kč+ el.
3+1 Okružní v RD 90m2
8.500Kč vč. ink
3+1 Outraty 90m2 v RD
9.000Kč+ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+0 Olomoucká 20m2
4.550Kč vč.ink.
1+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink.
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.
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

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Stav. pozemek Oplocany 1.900m2 299.000Kč
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
Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný - 2000 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
750 tis.Kč
600 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.250 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
za 880 Kč/m2
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2

OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,
INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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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

Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. Pv a okolí
739 322 895.
Hledám byt 2-3 + 1, DB, OV v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
737 613 617
Pronájem bytu 3+1, (75 m2), ul. K.
Svolinského, zděný, vlastní topení, lodžie na jih, výtah, MHD, nemocnice a nákupní středisko 5 min,
6 000 Kč + ink. Volný od 1. 7. Tel.:
602 790 863
Pronajmu cihlový byt 2+1 v Plumlově. Tel.: 776 469 936
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+kk nám.Spojenců 53m2 ,
2+1,OV,Dolní ,58m2
2+1,DB,Šárka,65m2
2+1,DB,Okružní,58m2,lodžie
2+1,DB,V.Špály,58m2,lodžie
3+1,DB,Dolní,68m2,lodžie
3+1,DB,Mozartova, lodžie

599.000,-Kč
550.000,-Kč
750.000,-Kč
DOHODA!
699.000,-Kč
699.000,-Kč
749.000,.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.
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
5+1,Fanderlíkova,PV ,dr.1.p.,velmi pěkný, po zdařilé
rekonstrukci!
DOHODA!!!
DOMY p
prodejj
NOVINKA:
RD 5+1,Brodek u Konice,zahrada, krásné prostředí
2.290.000,-Kč
2.290.000,
Kč
Činžovní dům,Prostějov, zahrada, 5 bytových jednotek
3.090.000,-Kč
RD 4+1,3+kk Lešany u PV, zahrada,garáž 2.640.000,-Kč
RD 2+1, Konice, část.rekonstrukce
699.000,-Kč
RD 3+kk,Křenůvky,dvůr,zahrada
450.000,-Kč
RD Dobromilice,5+1,kolaudace 1988,
999.000,-Kč
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd, po rekonstrukci
1.550.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda část.
rekonstrukce
850.000,-Kč
RD Kraličky, 5+1, po částečné rek. vjezd, zahrada, 8km od
PV
1.499.000,-Kč
RD 4+1, Čechy pod Kosířem,zahrada, po část.
rekonstrukci,, ppěknýý
1.250.000,-Kč
,
NOVINKA!!!
RD 2+1,4+1,PV-VRAHOVICE
- ppo kompletní
rekonstrukci,velmi
2.500.000,-Kč
p
,
ppěkný
ý
,

Pronájem garážového stání, podzemní garáže, lokalita sídl. Západ,
cena od 900 Kč/měsíc. Tel.:
604 430 934
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní plochu. RYCHLÁ PLATBA.
Tel .: 608 601 719
KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
775161982
Pronajmu byt 2+1 se šatnou na
V. Špály. 7 500 včetně ink. Tel.:
777 163 747
Pronajmu 2+1. 723 565 897
Pronajmu prostorný byt 2+1 nedaleko Hlavního nádraží v Pv. Tel.:
602 761 859
Prodám RD 4+1, Mostkovice,
dvůr, dílny, garáž, velká zahrada,
celkem 1 300 m2. RK nevolat.
Tel.: 775 322 317
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 RD 4+1, PV-Krasice.
Dvůr, zahrada, parkování před domem. K rekonstrukci. RK nevolat.
Tel.: 739 920 190
Pronajmu byt 2+1 se zahradou,
6 km od PV. 5 500 Kč + 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
Pronajímám rekreační chalupu na Suchým u Boskovic. Tel.:
736 658 309
Pronajmu byt 2+1, ul. Blahoslavova, 60 m2, parkování ve dvoře.
Tel.: 739 494 850
Prodám DB 2+1, 56 m2, po kompletní nadstandard. Rekonstrukci.
Cena 780 000 Kč. RK ne! Tel.:
777 858 319
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: 7 500 Kč/měs. (včetně
inkasa) + kauce. Tel: 603 598 193

Prodám RD 4+kk s garáží, ul.
Ohrozimská,
Plumlov.
Cena
2 450 000 Kč. Tel.: 608 813 222
RK ne!
Pronajmu 3+1, ul. Západní. Tel.:
608 839 131 po 16.00 hod.
Prodám stavební pozemek v Prostějově, výměra cca 30x19m. Kompletní inženýrské sítě na pozemku,
připraveno ke stavbě RD. Cena
750 000 Kč. Tel.: 737 257 269
Pronajmu RD. Tel.: 723565897

5.800,-Kč
3.900,-Kč
3.600,-Kč
4.800,-Kč
4.800,-Kč
6.000,-Kč
5.500,-Kč
5.000,-Kč
6.500,-Kč
7.900,-Kč
5.500,-Kč
5.000,-Kč
,

Pronájem nebytových prostor-Wolkerova ulice –
kadeřnictví- 50m2
Plumlovská ulice- obchod 50m2, Vápenice –obchod
40m2-výloha, Svatoplukova ulice –obchod, výloha, rampa,
kancelář, sociální zázemí, 40m2-ihned volné……8.000,-Kč
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
ŘÍZENÍ!!!
O DĚDICKÉ
C
N !!!

605 011 310

Prodám byt 1+1, OV, 34 m2,
4. NP, cihla, před rekonstrukcí,
nízké náklady. Cena 420 000 Kč.
Tel.: 777 059 024.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nemovitostí pro k.ú.
Kostelec na Hané, obec Kostelec na
Hané: pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový
katastr (PK) p. č. 2378 o výměře 10
314 m2 a pozemek parc. č. 2404/2 o
výměře 9 000 m2 za minimální kupní
cenu 313 000,00 Kč. Další informace
poskytne p. Cinková na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 591, e-mail: ludmila.cinkova@uzsvm.cz
Pronajmu byt 1+1, cena 3 000 Kč
+ ink. Tel.: 582 343 711
Pronajmu byt 3+1 v PV, sídl. E. Valenty. Tel.: 775 642 306
Pronajmu byt 1+1 Určická –
B. Němcové, část. zař., 5 500 Kč
vč. služeb. Tel.: 777 180 563

Od 1. 7. 2012 pronajmu byt 2+1 na
náměstí v Konici. Tel: 777 888 067
Pronajmu byt 1+1 v RD, blízko
centra a hl. nádraží, kompletně vybavený, dlouhodobě, cena 3 500 +
ink. Tel.: 731 993 031
Pronajmu 1+1
607 919 040

v

PV.

Tel.:

Reality BEZ – STAROSTI, Mlýnská
16, 796 01 Prostějov. Tel.: 774 422
260 * Pronájem bytu 2+1, 6 500 Kč/
měsíc vč. inkasa. * Pronájem prodejny, ul. Mlýnská, 12 000 Kč/měsíc. *
St. pozemek, Vrahovice, 506 m2, 700
000 Kč. * Patrový RD s velkou zahradou, Kostelec na Hané, 2 995 000 Kč.
www.bez-starosti.cz

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.
Refinancování HYPOTÉK, nebankovní úvěry bez doložení příjmů
oproti zástavě. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal.rb@seznam.cz.
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro Vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Rychlá půjčka do 40 000 Kč až do
domu. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 608 881 746
Půjčka 5 - 50 000 Kč. Pro zaměstnané, důchodce, osvč a md. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 607 401 926
www.pujcky-prostejov.com
605 453 062

Tel.:

Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na
Hané. Tel.: 602 751 535
Pronajmu byt 1+1 v PV. RK nevolat.
Tel.: 777 251 878
Pronajmu slunný byt 1+1 v Prostějově blízko centra. Nájem
4 500 Kč + ink. Nejsme RK. Tel.:
776 808 064
Prodám 2+1 v OV na Sídl. svobody.
Tel.: 775 758 775
Prodám družstevní cihlový byt
v OS, 3+1, 3. patro, euro výtah, ul.
Olomoucká, cena 950 000 Kč. Tel.:
773 999 621 RK ne!
Pronajmu byt 4+kk, dům v centru
města, zařízený, nadstandardní,
terasa, parkování v uzavřeném
dvoře,(možnost služeb-úklid), manažerský byt. Tel.: 603 854 210
Pronajmu zánovní cihlový byt
2+kk v Prostějově. T:602775607

Prodám RD v Bedihošti byty 4+1,
2+1, garáž, dílna a zahrada. Tel.:
737 112 123

- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1,PV,E.Valenty ,35m2
1+1,PV, Okružní,lodžie,44m2
1+kk,cihla,centrum od 1.7.
1+kk,PV,centrum,48m2
1+kk,PV,centrum,44m2
2+kk,PV,cihla,pěkný,70m2
2+kk,PV,po rekonstrukci
2+1, PV,A.Slavíčka,57m2
2+1,56m2, PV, od 1.6.,vč.ink.
3+1, Mozartova ul.,lodžie
3+1, sídl.Svobody,zařízený
3+1,Západní,Krasice
, p
,
,,včet.ink.

Koupíme dům v okrese Prostějov
se zahradou. Stav nerozhoduje.
Platby u advokáta. RK nevolat.
Tel.: 774 414 525

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

Prodám zd. chatu v Seči. Celoroční užívání, terasa, studna, septik,
el. 380V, krb, nutno vidět, cena
580 000 Kč, rychlé jednání sleva.
Tel.: 777 911 296. Ne RK.

!POZOR!
Nyní máte
možnost
inzerovat
i na webu
www.

vecernikpv

.cz
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Tenisový svátek se blíží,Večerník chystá již tradiční čtyřiadvacetistránkový speciál

UNICREDIT CZECH OPEN 2012: schyluje se k rekordu
Pokud všechno klapne, bude v Prostějově hrát až patnáct tenistů
první světové stovky v čele s Verdascem a Štěpánkem!

Už na konci tohoto týdne odstartuje 19. ročník mezinárodního tenisového turnaje mužů
UniCredit Czech Open. Největší lákadla a nejzajímavější příběhy nadcházejícího klání kategorie challenger dotovaného částkou 100
tisíc euro, jež proběhne v areálu TK Agrofert
Prostějov od 3. do 9. června, jsme shrnuli do
sedmi stěžejních bodů.
Prostějov/son

1. Bude nejlepší
obsazení v historii?
Do hlavní soutěže dvouhry
je přihlášeno dvanáct členů
elitní stovky světového žebříčku, navíc jsou připraveny tři divoké karty pro top
hvězdy hanáckého podniku.
To znamená, že v ideálním
případě se na kurtech za
Kosteleckou ulicí představí až patnáct hráčů do 100.
místa ATP Tour, což se ještě
nikdy v historii Czech Open
nepovedlo. „Ať už to vyjde
nebo ne, mělo by k nám dorazit minimálně deset borců
z nejlepší stovky, což je na danou kategorii turnajů vynikající. Daří se nám držet sportovní
kvalitu na nejvyšší úrovni a
jsme za to samozřejmě moc
rádi,“ řekla ředitelka prostějovského dostaveníčka Petra
Langrová.
2. Šéfové mají
políčeno na Verdasca
Jednu z volných karet
by měla dostat španělská
hvězda, někdejší osmý plejer
planety a současná patnáctka Fernando Verdasco. „Po-

depsali jsme s ním předběžnou
smlouvu, že jestli nepostoupí
do druhého týdne na Roland
Garros, přicestuje k nám. Jako
někdejší číslo osm na žebříčku ATP a člen užší mezinárodní špičky určitě znamená
lákadlo pro příznivce bílého
sportu. Kdyby Verdasco nevyšel, máme rozjednaná další tři
velmi zajímavá jména, například jiného Španěla Marcela
Granollerse. Všechno doladíme osobně v Paříži,“ prozradil
šéf marketingové agentury TK
PLUS Miroslav Černošek.

3. Štěpánek touží
po hattricku
Při jasné neúčasti Tomáše
Berdycha (na challengerech
nesmí startovat příslušníci
nejlepší světové desítky) by
měl český prapor na UniCredit Czech Open 2012 držet
hlavně druhý daviscupový
tahoun Radek Štěpánek. Pochopitelně jen pokud vypadne
v úvodním týdnu French Open.
„Zkusím v Paříži postoupit
co nejdál, ale pokud mě vyřadí, strašně rád do Prostějova
přijedu. Už dvakrát se mi tam
v minulosti povedlo vyhrát a
láká mě vybojovat třetí titul,

program UniCredit Czech Open 2012
neděle 3. června: 1. a 2. kolo kvalifikace (9.30 hodin).
pondělí 4. června: finále kvalifikace,
1. kolo dvouhry a 1. kolo čtyřhry (10.00 hodin).
úterý 5. června: 1. kolo dvouhry a 1. kolo čtyřhry (11.00 hodin).
středa 6. června: 2. kolo dvouhry a čtvrtfinále čtyřhry (11.00 hodin).
čtvrtek 7. června: čtvrtfinále dvouhry a semifinále čtyřhry (11.00 hodin).
pátek 8. června: semifinále dvouhry a finále čtyřhry (11.00 hodin).
sobota 9. června: finále dvouhry (11.00 hodin).

dosáhnout na vítězný hattrick.
Dohnal bych tím Honzu Hájka
a nabral dobrou formu před
dalšími nesmírně důležitými
akcemi Wimbledonem a olympiádou,“ svěřil se Štěpánek.

4. Další karty
ro Veselého a Mayera
Po veleúspěšných dvou letech mezi juniory se mladý
člen TK Agrofert Jiří Veselý
snaží prorazit v mužské kategorii a zatím to jde ztuha.
V domácím prostředí se coby
držitel jedné z divokých karet může pokusit o průlom.
„Lidi Jirku znají jako juniorského vítěze grandslamů Australian Open a US Open, snad
svůj talent prokáže i v tvrdé
konkurenci dospělých,“ přála
si Petra Langrová. Čtvrtá volná
karta je nachystaná pro německého reprezentanta Floriana
Mayera. „Pohybuje se na hraně druhé a třetí světové desítky,
hraje za nás extraligu a proto
ho také bereme tak trochu jako
našeho zástupce.“
5. Obhájce bude asi muset
do kvalifikace
Loňský senzační vítěz Czech
Open Jurij Ščukin z Kazachstánu je momentálně až
239. hráčem ATP Tour a tím
pádem se téměř jistě nevyhne
kvalifikaci. Pouze její úspěšné
absolvování mu následně dovolí obhajovat nečekaný titul.
Mezi přihlášenými dále figuruje spousta známých jmen,
například Češi Lukáš Rosol a
Jan Hájek (jediný trojnásobný
triumfátor na Hané!), ambici-

Přihlášení tenisté do UniCredit Czech Open 2012
Hlavní soutěž: Michail Kukuškin (Kazachstán, 53.), Lukasz
Kubot (Polsko, 54.), Steve Darcis (Belgie, 62.), Albert Montaňes
(Španělsko, 65.), Ruben Ramirez Hidalgo (Španělsko, 72.), Flavio Cipolla (Itálie, 73.), Filippo Volandri (Itálie, 76.), Igor Andrejev (Rusko, 78.), Xavier Malisse (Belgie, 83.), Guillermo Garcia-Lopez (Španělsko, 85.), Lukáš Rosol (Česko, 91.), Potito
Starace (Itálie, 95.), Horacio Zeballos (Argentina, 109.), Michael
Berrer (Německo, 115.), Joao Souza (Brazílie, 118.), Marsel
Ilhan (Turecko, 127.), Jan Hájek (Česko, 129.), Daniel Muňoz-De La Nava (Španělsko, 131.), Wayne Odesnik (USA, 137.),
Guillaume Rufin (Francie, 150.), Jerzy Janowicz (Polsko, 152.),
Tejmuraz Gabašvili (Rusko, 162.), Danai Udomčoke (Thajsko,
163.), Tsung-Hua Yang (Tchajwan, 164.).
Pod čarou (například): Sergej Bubka (Ukrajina, 171.), Jan
Mertl (Česko, 182.), Kamil Čapkovič (Slovensko, 221.), Jurij
Ščukin (Kazachstán, 239.), Jan Minář (Česko, 320.), Michal
Konečný (Česko, 348.), Jaroslav Pospíšil (Česko, 393.), Tommy Robredo (Španělsko, 471.).

tenisovou elitu i hvězdy showbyznysu, na což jsme právem
hrdí. Ani za současné ekonomické krize přitom neslevujeme z maximální kvality díky
dlouhodobě výborné spolupráci
se stěžejními partnery, kterými
jsou v případě našeho turnaje UniCredit Bank, T-Mobile,
Třinecké železárny a Český te6. Lahůdkou bude
nisový svaz. Všechny tyto spoexhibice Australanů
lečnosti jsou v nadmíru dobré
Doprovodný
program kondici, tím pádem nemá žádné
s golfovým turnajem na potíže ani Czech Open,“ ujistil
brněnských Kaskádách a Miroslav Černošek.
V.I.P. párty, kde zahraje legendární slovenská kapela
Elán, vyvrcholí 9. června od
10.00 hodin tenisovou exhi4. – 9. června
bicí mezi dvěma bývalými
skvělými hráči z Austrálie.
Střetnou se Pat Cash a Mark
Phillipoussis, přičemž oba ve
své době patřili k nejlepším na
Zemi. „Opět jsme zvolili model, kdy tento souboj osobností
nažhaví fandy před následným
finále singlu. Klokani od protinožců jsou zárukou výborné
hry i zajímavé show, k čemuž
určitě přispěje také kamarád
Pata s Markem Karel Nováček
v roli spolumoderátora. Vstup
pro diváky je na exhibici stejně jako během celého turnaje zdarma,“ zdůraznila Petra
Langrová.
ózní Polák Lukasz Kubot, ještě
loni vysoko postavený Albert
Montaňes ze Španělska či syn
famózního ukrajinského tyčkaře Sergeje Bubky téhož jména.
„Obsazení bude bez přehánění znovu parádní,“ spokojeně
konstatoval Miroslav Černošek.

2012 AREÁL TK PROSTĚJOV

MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ TURNAJ
MUŽŮ KATEGORIE ATP

7. Pozice Czech Open
je pevná
O prestiži prostějovského
turnaje svědčí mimo jiné to,
že nad ním převzal záštitu
premiér ČR Petr Nečas. „Už
devatenáct let rok co rok přivádíme do Prostějova světovou

Již nyní pro vás připravujeme speciální přílohu,
která bude součástí příštího vydání Prostějovského Večerníku.

* exkluzivní rozhovory
* představení hvězd
kompletní
hrací program
*

v čísle 23 vás čeká příloha

vychází 4. 6. 2012

LIGA PŘEDPLATITELŮ

LIGA PŘEDPLATITELŮ NÁM PO KRÁTKÉ
PŘESTÁVCE DOSPĚLA KE SVÉ POLOVINĚ
A JIŽ DOSLOVA ZA HUMNY JE ČAS,
OBEZNÁMIT VÁS SE VŠEMI LÁKADLY, ALE I
DALŠÍMI NOVÝMI PRAVIDLY... Soutěžící mají
momentálně za sebou pět dějství, ve kterých
na ně lehčí či trochu těžší otázky. A přestože
jste se již dnes měli dozvědět průběžné pořadí
i veškeré další náležitosti, z ryze prostorových
důvodů si na tento „balíček“ musíte ještě týden
počkat. Můžeme však slíbit, že čekání se vám
stoprocentně vyplatí...

ZNÁME PÁTÉ VÝHERCE...
V pátém kole soutěže uspěli ti, kteří věděli, že ŽENSKÁ PODOBA PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se
jmenuje VEČERNICE. Jsme rádi, že jste opět věděli,
lidově řečeno, kam sáhnout, a že se opět našlo více jak
tři sta z vás, kdo se trefili do černého. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali dvojici: Libor NAKLÁDAL,
Ptení 256 * Zbyněk ŠEBESTÍK, Trávnická 8, Prostějov
Pro výherce jsou opět připraveny věcné ceny v podobě
poukázek do relaxačního studia a bonusů od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, pro něž se můžete stavit
přímo v redakci PV Večerníku, a to OD ČTVRTKU
1. ČERVNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO ŠESTÉ KOLO ZNÍ:

VEČERNÍK VYCHÁZÍ KROMĚ PROSTĚJOVA
JEŠTĚ V JINÉM MĚSTĚ. VÍTE VE KTERÉM?

2 BODY

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 1.
ČERVNA, 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!

dospěla do své poloviny
INZERCE

INZ_UCO12_PV_148x223.indd 1

21.5.12 11:38

Řádková a sloupcová inzerce
SLUŽBY

SLUŽBY

Provádíme čistění fasád, dlažeb, střech od mechu, řas,
prachu, graffitu a následnou
impregnací proti nim, nátěry
fasád dle požadavku zákazníka. Info 603 545 121
Stěhování, vyklízení. Tel.: www.graffitipv.ic.cz
775 132 134
Dámská kadeřnice až k vám
Odvoz fekálií,
domů. Tel.: 774 212 447
čištění odpadu a kanalizace.
M. Revay – dokonalé strojové
Tel. : 774 368 343
čištění keram. dlažby, koberNová vana do staré. Tel.: ců a sedacích souprav. Tel.:
604 439 302, 582 382 325
608 729 479
www. revay.cz
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb,
renovace koupelen, kuchyní, atd.
Tel.: 774 062 253
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Hledám švadlenu do provo- Hledám vyučenou kadeřnici
zovny v PV. Tel.: 608 331 141 s ŽL na zařízenou provozovnu
v centru PV. Tel.: 732 915 592
Přijmu automechanika do autoservisu v PV. Praxe v oboru Zavedená firma na výrobu
podmínkou. Nástup možný ih- konfekce, přijme do zaměstned. Tel.: 608 824 136
nání vyučenou pán., dámskou
krejčovou na hotovení kapes.
Stavební firma v Prostějově Praxe v oboru nutná příkladhledá svědomitého a zodpo- ná samostatnost po zaučení.
vědného pomocníka a zed- Nabízíme soc. jistotu, velmi
níka. Řidičský průkaz sk. B dobrý kolektiv. Tel k pohovovítán. Volejte od 8.00 do 14.00 ru: 582 800 837, 725 516 331,
773 979 759.
602 790 377.

KOUPÍM
Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473
Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569

Zaplatíme v hotovosti české
svatováclavské dukáty z let
Přijmeme svářeče. Nástup mož- 1923 - 1938: dukát - 5 000
ný ihned. Tel.: 733 340 484
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

Přijmeme pracovníka do výroby, nutné vzdělání v kovo nebo
Zednictví Vančura nabízí svoje elektro, min. výuční list. Tel.:
služby. Např. novostavby, zatep- 606 031 220, p. Novák.
lování, rekonstrukce RD, bytů,
STĚHOVÁNÍ,
vyklízení fasád, komínů, mokrého zdiva Restaurace u Chmelu přijme
Hájek, 721 344 771. Prá- chemickou cestou, rekonstruk- správce na tenisové kurty.
ce strojem UNC, výkopové ce koupelen a bytových jader a Praxe a znalost tenisového Pila K+L s.r.o., Doloplazy
a terénní práce.
další zednické práce i mimo okr. prostředí podmínkou. Tel.: u Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, kráPV. Tel.: 774 627 358
582 345 508
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
cené. 1prm./600 Kč. Doprava
Zakázková výroba nábytku, byt.
www.kdy-kde-co.cz
Centrum regenerace v Pro- zajištěna. Kontakt: 582 388 101.
doplňků, dř. obložení, plotů, perAkce v Prostějově a okolí
stějově. Ihned zapracujeme
gol a plov. podlah. Všechny stol.
Všude dobře, tak proč sedět
do různých pozic. Možnost Prodám novou ledničku Zanussi. 776 410 429. Cena dohodou.
práce včetně oprav.
doma…?!
i VČ. Tel.: 602 810 644.
Domamyslická 104, PV,
Prodej palivového a štípaného Přijmu kadeřnici a masérku na Prodám dětské kolo „Author“
www.stolarstvijancik.cz,
dřeva. Tel.: 608 525 350
modré barvy, 5 – 8 let. Levně.
Tel.: 604 820 358
ŽL. Tel.: 607 634 098
Tel.: 774 965 156
Demolice, zemní práce. Levně! Provádíme vyklízení čehokoliv Kadeřnice/-níku platíte vynepotřebného. Rychle, levně. sokou cenu za nájem (salonu Králičí farma Vícov prodáVolejte 723 522 369
Tel.: 603 503 763
nebo křesla)? Máte svoji klien- vá chlazené králíky 1kg/110
Provádíme rekonstrukce bytotelu? Čekám na vaši spoluprá- Kč. Objednávky na tel.:
vých jader, doba realizace 14 ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? Při- ci skoro v centru PV, v max. 777 936 723.
dní a po dobu provádění prací jedu, opravím, poradím. Tel.: výhodných podmínkách. Tel.:
možnost ubytování v penzio- 722 668 334
Prodám
obývací
stěnu
777 874 211
nu U Paroháče v PV zdarma.
a válendu. Cena 1 000 Kč.
Tel.: 736 625 151
Přijmu řidiče sk. C, vozidla 776 181 075
do 12 t na MKD i vnitro, praKompletní pokládka zámkové
Prodám el. troubu s varnou el.
xe nutná. Tel.: 777 797 260
dlažby, kvalitně za rozumné
sklokeramickou deskou GoreHledám řidiče pro mez. dopra- Přijmeme pracovníka do pozi- nje, 4 roky v občasném proceny. Tel.: 723 522 369
vu do 3,5 t. Tel.: 608 331 141
ce vedoucího v potravinářské vozu. Barva nerez. Pořizovací
Stříhání a úprava psů, Prosvýrobě. Nutná praxe ve ve- cena 10 000 Kč za 2 000 Kč.
Pobočka v PV hledá referenty/-ky dení většího prac. kolektivu. Jako nová. Tel.: 602 481 262
tějov. Tel.: 606 166 853
pro práci v kanceláři. Plat 25 000 582 342 095
Čištění hrobů z terasa Kč. Zapracování, další výhody.
Prodám ocelový trapézopřebroušením přímo na místě. Tel.: 603 218 330
Přijmeme pracovníka do pe- vý plech tl. 1,2 mm, rozměr
Tel.: 721 817 009
kařské výroby na obsluhu š. 1,05 x 5 m – 11 ks. Cena pc.
Vydavatelství Haná Press pece. (možnost zaučení, noční 240 Kč, nyní 150 Kč vhodné
Zednické práce, zateplení, ná- přijme redaktora pro regio- směna). Tel.: 582 342 295
na stropy. Tel.: 602 553 222
těry fasád, práce s plošinou. nální zpavodajství. ŽivotoPřijmeme zámečníka se svá- Prodej palivového dřeva, měkpisy posílejte
Tel.: 723 522 369
řečským průkazem. Nejlépe na ké od 750 Kč/m, tvrdé od 950
na e-mail: kozak@pv.cz
Vodo topo plyn a veškeŽL. Tel.: 603 216 044.
Kč. Doprava zajištěna. Tel.:
ré instalatérské práce. Tel.: KOOPERATIVA hledá ob734 481 013
chodního zástupce pro novou Hledáme pracovité a spo608 747 788
pobočku NETUŠILOVA 1. lehlivé lidi na pozici: svá- Ložnicové skříně rakouský
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK, Informace na tel. 777 164 309, řeč TIG. Volejte od 8.00 do lak polyester 4 ks i jednotlivě,
OPLOCENÍ. CENY R. 2011. jiri.dostal@kooperativa.cz
15.00: 582 345 186 nebo při- nutno vidět sobota i neděle,
VOLEJTE 723 522 369.
jďte: M.B.S. Mini Brewery cena dohodou. Adresa: AntoDo zavedeného salonu v cen- Systém, Průmyslová 4273/3, nín Nesvadba, Kroužek 405,
tru PV přijmu kadeřnice, Prostějov.
Brodek u Prostějova.
kosmetičku, nehtařku, pedikérku a tatéra. Výhodné pod- Přijmeme řidiče sk. C, profesní Vaše prodejna Ivka přestěmínky. Bližší informace na průkaz. Tel.: 603 532 801.
hovaná na Plumlovkou ul. 21
tel.: 608 200 295
v PV (naproti Kubusu) nabíH&D, a.s., Olomoucká 37, zí velký sortiment zdravotní
KOSMETICKÝ
SALON Prostějov přijme
obuvy na velmi problémové
SEDMIKRÁSKA přijme do do velkoobchodního skladu nohy a další zajímavý sortizavedeného salonu pedikérku nábytku v Prostějově
ment. Jsme tu pro Vás.
na ŽL. Vlastní klientela není TRUHLÁŘE – důchodce
nutná. Tel.: 775 033 016, email: Částečný prac. úvazek na oprasalon.sedmikraska@email.cz, vy a montáž nábytku.
www.salon-sedmikraska.cz
Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte e-mail: perFirma HANAKOV spol. s r.o. sonal@hdas.cz
přijme do HPP seřizovače Informace na tel. 582 305 645,
CNC strojů se znalostí pro- pí. Málková.
gramování. Požadujeme zkušenosti a praxi v dané profesi,
bezúhonnost. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, dobré
platové podmínky, závodní
stravování, uchazečům s bydlištěm mimo okres PV nabízíme příspěvek na ubytování v
ubytovně. Životopisy zasílejte
na hanakov@hanakov.cz
STUDIO 365 hledá nové tváře
Přijmeme strojníka na kolové pro reklamu. T.: 605 427 271,
rýpadlo. Požadujeme strojnic- 9–12 h. www.studio365.eu
ký průkaz + ŘP sk. C. Profesní
průkaz vítán. Tel.: 603 532 801 Přijmu kuchaře do restaurace Routeus 66 Konice. Tel.:
Hledáme brigádníka (muže) na 777 729 149
Zaplatíme aukční ceny v hotoobčasné mytí aut do prostějovvosti za obrazy kvalitních česského autobazaru. Vhodné pro Přijmeme zámečníka-svářeče kých malířů: Bauch, Blažíček,
Bukovac, Boettinger, Beneš,
i brigádně. Tel.: 582 330 341
studenty. Tel.: 604 878 060
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

PRODÁM

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

Svářečky do provozu. Tel.:
722 714 094

VZPOMÍNÁME

Kdo s Tebou žil,
ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš,
nepohladíš, nepomůžeš,
neporadíš.

Dne 28. května 2012
uplynuly 3 roky,
co nás opustil
pan Otto FILIPI
z Prostějova.
Vzpomínají manželka,
děti s rodinami a rodina.

Koupím svěrák York, dveře,
okna, stav. kolečka, WC, malé
umyvadlo, lednici. 608 539 783

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
PRODÁM MOPED BABETU Tel.: 605 736 378

Smutno je žít,
bez drahého člověka,
stále se ohlížíš,
zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí,
co nám vzal, vrací jen
krásné vzpomínky
a s nimi žal.

Kdo Tě znal,
ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme
v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ
věčně dále, spi sladce,
vždyť se opět shledáme.

Dne 30. května 2012
si připomeneme
10. výročí úmrtí
paní Marty ŠROTOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
dcera Marta
s rodinou.

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

DARUJI
Kdo daruje bílé skříňky za odvoz. Tel.: 734 360 550

ZVÍŘATA
Prod. štěně drsnosrstého foxteriéra - pes, PP. 774 365 320
Darujeme koťátka, stáří dva
měsíce, obyčejná, v Prostějově.
Tel.: 737 607 098

Dne 26. května 2012
si připomeneme
19 smutných roků,
kdy nás navždy opustil
pplk. pan Ivan HAVLÍK
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.

OZNÁMENÍ
Nábor pro cvičení Krav Maga
(moderní, jednoduchý, avšak
razantní a efektivní izraelský
systém sebeobrany vhodný
i pro ženy) v Prostějově pod
vedením certifikovaného instruktora. Požadavky přijetí:
věk minimálně 18 let, čistý
trestní rejstřík a negativní
postoj k extrémně pravicovým ideologiím. Hledáme
začátečníky (12 – 14 osob),
kteří z důvodu např. pracovní vytíženosti, věku atd.
nemají příležitost pro aktivnější sportovní činnost a rádi
by si cca 4x do měsíce zacvičili a naučili se základy KM.
Další informace žádejte na:
www.kravmagaprostejov.
webnode.cz
Ozve se zdravotní sestra, která
v r. 1966, 67 pracovala v nemocnici a bydlela v ul. Bulharská, Dr. Horáka, Manhardova
a jeho okolí. Tel.: 721 450 317

Kdo v srdci žije,
neumírá.

Dne 3. června 2012
uplyne 1 rok od úmrtí
pana Jaroslava KALY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina

Těžko se s Tebou
loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 12. května 2012
uplynulo 20 roků,
kdy nás opustila paní
Marie PROKOPOVÁ
z Vrahovic.
S láskou vzpomínají
dcera a syn
s rodinou.

Těžko se s tebou
loučilo,
těžko
k je bez
b Tebe
b žít.
í
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 29. května 2012
tomu bude 20 roků,
p
p
co nás opustila
paní
Libuše JENEŠOVÁ

a 22. července 2012
tomu bude 24 roků,
p
co nás opustil
pan Jaromír JENEŠ.
Zaa vzpomínku děkuje
dcera a syn s rodinami.

Kadeřnice paní Ivana Ovečková
z kadeřnictví v Lázních oznamuje všem zákaznicím návrat z
mateřské dovolené. Objednávky
na tel. číslo 604 538 944

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 31. května 2012
si připomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana
Oldřicha ŘEZNÍKA
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
dcery Martina a Olga
s rodinou.

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 1. června
v 10.00 hodin

Oči se slzami zarosily,
zaplakaly bolem,
když jsme Ti naposled
dávali sbohem.
Pro Tebe přestaly hvězdy
svítit a slunce hřát,
ale kdo Tebe miloval,
nepřestane vzpomínat.

Dne 28. května 2012
by se dožil 70 let
pan Petr MUSIL
ze Ptení.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami, vnoučata
a pravnouček
Kubíček.

Atletika
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51. ZLATÁ RETRA 2012 OSTRAVA

Městský stadion Vítkovice, Ostrava

NEJVĚTŠÍ ATLETICKÝ MÍTINK TUZEMSKA V ZÁŘI OŠTĚPU
Bolt zaspal, v blocích měl nejpomalejší reakci. Své soupeře
předstihl až po sedmdesáti metrech a v protivětru osm desetin
metru za vteřinu proťal cílovou
fotobuňku v čase nad deset
vteřin. Pro většinu sprinterů by
to nebyl důvod k mračení, trojnásobný olympijský vítěz je ale
jiná třída. Vždyť pomaleji kromě
rozběhů na vícekolových šampionátech a předkol na mítincích
stometrovou trať ve finálových
kláních ještě neběžel... „Necítil
jsem se úplně v pohodě. Nebyl
jsem nervózní, ne, to vůbec. Ale
prostě to vypadá tak, že jsem dnes
asi neměl svůj den. V tuto chvíli
si ještě sám neumím vysvětlit, co
se stalo,“ přiznal světový rekordman. Zaplněnému hledišti to
ale tolik nevadilo, při čestném
kolečku trochu přimraženého
cetiletý držitel tří světových re- showmana halasně povzbuzokordů letos běžel pod otevřeným valo a Bolt roztál: „Ostravo,
nebem jen v Kingstonu. Stovku miluji tě!“ vzkázal divákům.
tam zvládl za 9,82 sekundy a tímto časem vévodí světovým tabulV soutěži oštěpařů Veselý dokákám. Na Zlaté tretře chtěl dosáhzal, že jeho nedávné vítězství na
nout času kolem 9,70. Publikum
mítinku Zlaté ligy v Šanghaji
svého hrdinu hlasitě vzývalo,
vůbec nebyla náhoda. Znovu
hravý Jamajčan předvedl několik
pobil všechny hvězdné soupetypických opiček. Jenže samotný
ře a bombardoval pětaosmdezávod nepřinesl očekávaný útok
sátimetrovou hranici, nejdále
na nejlepší čas roku. Stovce předse dostal na 85,67. Do Ostravy
cházel ulitý start, který zhmotnil
přitom zavítala takřka absolutvzpomínku na finále stovky na
ní světová elita, jen mistr světa
loňském mistrovství světa v KoNěmec Matthias de Zordo se
reji, kde musel Bolt senzačně
odhlásil kvůli bolesti zad. „Série
kvůli porušení pravidel odstoupit.
je to pěkná, jen škoda, že mi to
Tentokrát křivil zklamaně tvář
aspoň jednou neuletělo,“ litoval
Jihoafričan Magakwe, pohodě
trochu Vítězslav Veselý. „Začáhlavního favorita ale zádrhel
tek sezony mi ale vyšel, je to dobnepřidal. Po druhém výstřelu
ré pro sebevědomí, i že se zúroču-

Čeští oštěpaři ozdobili 51. ročník Zlaté tretry IAAF WORLD CHALLENGE,
který proběhl v pátek na Městském stadionu ve Vítkovicích za organizace
a marketingového zajištění společnosti TK PLUS Prostějov. A byla to opět
super podívaná! Tuzemská jednička Barbora Špotáková prolomila ostravské
prokletí, když vylepšila světový výkon roku na 67,78 metru a radovala se z
toužebného triumfu. Na vítězství dosáhl i Vítězslav Veselý, který podruhé v
řadě porazil olympijského vítěze Thorkildsena a spol. Největší hvězda mítinku
Usain Bolt stovku vyhrál, ale jeho čas 10,04 vteřin v protivětru zůstal za očekáváním. Nejhodnotnější mužský výkon večera tak předvedl v tyčkařském
sektoru francouzský mušketýr Renaud Lavillenie, který rozjásal tribuny skokem přes 590 centimetrů a pak se dokonce pokoušel zdolat šestimetrovou
hranici. Celkem viděla Zlatá tretra 2012 sedm rekordů mítinku. „Myslím, že
to bylo po všech stránkách povedená atletická paráda,“ usmíval se spokojený Miroslav Černošek, spolumajitel pořádající marketingové společnosti TK
PLUS. Podobně hodnotily mítink i další osobnosti královny sportů. Všechny
nadchla i atmosféra na vítkovickém stadionu, jenž byl stejně jako v minulých
letech beznadějně vyprodán - v hledišti se tísnilo 22 000 diváků!
Ostrava-Vítkovice/pk

„Je to krásný,“
jásala Bára

metrů,“ řekla po závodě médiím
šťastná česká hvězda. Světová rekordmanka, která bude v Londýně
obhajovat olympijské zlato, přehodila v Ostravě třikrát hranici 66 metrů, nejdelší pokus předvedla v třetí
sérii. Letošní světové tabulky dosud
vedla Abakumovová hodem 66,86
metru z Dauhá. Špotáková vyhrála Zlatou tretru po pěti letech.
Abakumovové oplatila porážku z
loňského mítinku a také z úvodního
závodu letošního ročníku Diamantové ligy v Dauhá.

Hlavní program Zlaté tretry ještě
ani nezačal a statistici už evidovali
čtyři rekordy mítinku. Ve čtvrtečním kladivářském předkrmu se o to
postarali Krisztián Pars z Maďarska
a Němka Betty Heidlerová, v pátek
odpoledne pak ve sprinterské štafetě
polské kvarteto (39,01 sekundy) a
již zmíněná oštěpařka Špotáková.
„Tohle jsem si přesně přála, vyhrát
v rekordu mítinku i ve výkonu roku.
Další metry přijdou na dalších závodech. Trochu si s námi zahrával vítr,
ale nakonec mi to vyšlo. Letošní se- Krátce po půl osmé měl přijít očezona je úplně jiná písnička než loni. kávaný vrchol mítinku - stovka s
Ještě to chce trochu víc dravosti a fenomenálním Boltem. Pětadva-

Bolt: „Ostravo,
miluju tě!“

Foto
Fotoreportáž
o rep
p o rtá
áž

Senzační Veselý

hvězdy zlaté tretry...
3x foto: www.zlatatretra.cz

Ať žije král! Jamajského sprintera organizátoři Roste hvězda? Vítězslav Veselý pod vede- Oscar se neprosadil. Jihoafrický běžec
hostili a diváci vítali jako opravdového panovníka. ním Jana Železného jen roste. Druhý skalp Pistorius tentokrát na vítkovickém tartanu
norské star Thorkildsena musí hřát u srdce! neuspěl. I tak jej ale publikum vytleskalo...
Usain Bolt má Ostravu rád a Ostrava jeho...

Výsledky Zlaté tretry Ostrava 2012
MUŽI
Kladivo:
1. Pars (Maďarsko) 82,28 m (rekord mítinku, nejlepší výkon sezóny, 2. Fajdek (Polsko) 80,36, 3. Zagornyj (Rusko) 78,40, 5. Melich
(Česko) 75,34.

400 metrů překážek

800 metrů
1. Kszczot (Polsko) 1:44,90 min, 2. Osagie (Velká Británie) 1:45,24,
3. Rotich (Keňa) 1:45,52, 5. Holuša (Česko) 1:46,63.

Štafeta 4x100 metrů
1. All-Stars 38,59 sec (rekord mítinku), 2. Kanada 38,77, 3. Polsko
38,88, 4. Česko 39,41.

ŽENY

1. LaRue (USA) 49,61 sec, 2. Prorok (Česko) 50,25, 3. Barák (Česko) 50,58.

Tyč
1. Lavillenie (Francie) 590 cm (rekord mítinku, nejlepší výkon sezóny), 2. Dilla (Německo) 572, 3. Lewis (Velká Británie) 572, 4.
Kudlička (Česko) 562.

Koule
1. Armstrong (Kanada) 21,29 m, 2. Majewski (Polsko) 21,01, 3. Rodhe (Kanada) 20,84, 5. Prášil (Česko) 19,78.

110 metrů překážek
1. Faulk (USA) 13,13 sec, 2. Porter (USA) 13,29, 3. Wilson (USA)
13,35.

100 metrů
1. Bolt (Jamajka) 10,04 sec, 2. Collins (Svatý Kryštof a Nevis)
10,19, 3. Patton (USA) 10,22, 7. Veleba (Česko) 10,73.

Oštěp
1. Veselý (Česko) 85,67 m, 2. Thorkildsen (Norsko) 84,72, 3. Tarabin (Rusko) 81,37.

200 metrů
1. Spearmon (USA) 20,14 sec, 2. Anderson (Jamajka) 20,41, 3. Mathieu (Bahamy) 20,45, 5. Maslák (Česko) 20,85.

400 metrů
1. Merritt (USA) 45,13 sec, 2. Santos (Dominikánská republika)
45,76, 3. Brenes (Kostarika) 45,84, 6. Prorok (Česko) 46,97.

3000 metrů
1. Koech (Keňa) 7:37,14 min, 2. Kangogo (Keňa) 7:39,73, 3. Baddeley (Velká Británie) 7:39,86.

Kladivo
1. Heidlerová (Německo) 78,07 m (rekord mítinku), 2. Zhangová
(Čína) 76,99, 3. Wlodarczyková (Polsko) 74,81, 8. Šafránková (Česko) 66,09.

Oštěp
1. Špotáková (Česko) 67,78 m (rekord mítinku, nejlepší výkon
sezóny), 2. Abakumovová (Rusko) 64,34, 3. Mitchellová (Austrálie)
64,34.

400 metrů překážek
1. Stambolovová (Bulharsko) 54,15 sec, 2. Hejnová (Česko) 55,28,
3. Shakesová-Draytonová (Velká Británie) 55,82, 5. Bergrová
(Česko) 56,70.

200 metrů
1. Campbellová-Brownová (Jamajka) 22,38 sec, 2. Knightová
(USA) 22,85, 3. Townsendová (USA) 23,18, 8. Čechová (Česko)
23,92.

100 metrů překážek
1. Porterová (Velká Británie) 12,65 sec (rekord mítinku), 2. LopesováSchliepová (Kanada) 12,80, 3. Jonesová (USA) 12,94.

400 metrů
1. Richardsová-Rossová (USA) 50,65 sec, 2. Ohuruoguová (Velká
Británie) 51,19, 3. Hallová (Jamajka) 51,75, 5. Rosolová (Česko)
52,10.

800 metrů
1. Jelimová (Keňa) 1:58,49 min, 2. Semenyaová (JAR) 2:00,80, 3.
Magisová (Etiopie) 2:01,03, 8. Masná (Česko) 2:02,22.

je tréninková dřina.“ Konkuroval
mu jen světový suverén poslední
dekády Andreas Thorkildsen z
Norska, navzdory svému letošnímu maximu mu však na Čecha
chyběl skoro metr. „Zatím jsem
ho porazil jen dvakrát a pořád je
to teprve začátek, důležité závody
ještě přijdou,“ brzdil čtvrtý muž z
loňského MS předčasné naděje.

Hejnová splnila
limit pro OH

Na čtvrtce překážek útočila na
vlastní světové maximum roku
Bulharka Vania Stambolovová,
nakonec za svým pět dnů starým
časem ze Smyrny zaostala o jedenáct setin a vyhrála za 54,15
sekundy. Zuzana Hejnová finišovala jako druhá s více než
sekundovou ztrátou, splnila
však limit pro účast na OH i
ME. „Jsem spokojená, ale v prvním startu na překážkách v sezoně jsem čekala lepší výkon, byl to
spíš souboj s větrem a vlastními
silami než se soupeřkami. Kvůli
větru jsem musela v mezerách
přidávat kroky,“ posteskla si Hejnová. Vyhořela úřadující světová
šampionka z Tegu Lashinda Demusová - favorizovaná Američanka doběhla až šestá. Účast na
mistrovství Evropy v Helsinkách
si zajistila pátá Zuzana Bergrová,
totéž se na stejné trati mužů povedlo Josefu Prorokovi a Václavu
Barákovi.
Dvoustovku ovládla podle očekávání Veronica Campbellová-Brownová z Jamajky kvalitním časem 22,38 sekundy, na
dvojnásobné trati vládla Sanya
Richardsová-Rossová (50,65).
Domácí Denisa Rosolová, která v
Ostravě favoritku v minulosti dokonce porazila, obsadila až pátou
příčku. „Nikdy jsem takhle pomalu sezonu nezačala,“ kroutila
hlavou nad časem 52,10.
V dalším z vrcholů hvězdami
nabitého podvečera dominovala na osmistovce keňská
olympijská vítězka Pamela Jelimová, která nedala šanci jiné
africké královně půlky Caster
Semenyaové z JAR. Maximum
mítinku ani sezony se však ve větrné loterii neměnilo, stejně jako
na očekávané čtvrtce, kterou vyhrál jiný zlatý z Pekingu Lashawn
Merritt z USA.

INZERCE

Bára to dokázala! Česká oštěpařka konečně prolomila mnohaleté
prokletí, které ji provázelo na jinak oblíbeném vítkovickém mítinku.
Není divu, že po vynikajícím výkonu a vítězství v soutěži měla velkou
radost. Tak ať to vyjde i v Londýně.
Foto: www.zlatatretra.cz

Velké představení
tyčkaře Lavillenieho
Co se nepovedlo běžcům, předvedl v tyčkařském sektoru francouzský mušketýr Renaud Lavillenie, který rozjásal tribuny
skokem přes 590 centimetrů a
pak se dokonce pokoušel zdolat
šestimetrovou hranici. Neuspěl,
ale zařadil se mezi miláčky páteční ostravské atletické slávy. Jeho
výkon byl dokonce organizátory
označen za vůbec nejhodnotnější
v mužské části. Naopak o olympijský limit se naopak marně
pokoušel handicapovaný jihoafrický čtvrtkař Oscar Pistorius.
K cestě do Londýna potřeboval
zaběhnout čas 45,30, ale daleko
za ním zaostal a výkonem 47,66
skončil poslední.

Další rekordy...

V překonávání bariér se pokračovalo i v podvečer, i když se z
rekordních listin se stále nepodařilo dostat výkon Polky Grazyny
Rabsztynové z roku 1980. Její
počin 12,65 na stovce překážek
totiž jen vyrovnala Britka Tiffany Porterová, která dopadla
stejně jako Brigitte Fosterová v
roce 2003. Sedmý zápis přidal v
závěrečné štafetě na 4x100 metrů All-Stars výběr, který vylepšil
odpolední polský počin na 38,59.
A tak přestože točící se vítr
dělal atletům problémy, komplikoval život hlavně běžcům
a v roli „škodiče“ vystřídal

obvyklý déšť. Na dvacet tisíc
nadšených lidí v ochozech se
však náladu zkazit nenechalo
a bylo odměněno nejen sedmičkou mítinkových rekordů,
ale řadou nejlepších světových
výkonů sezony! Za více jak
čtyřhodinové vystoupení si zaslouží všichni absolutorium.
Vše klapalo i organizačně včetně závěrečné jízdy šampiona
šampionů Usaina Bolta v historickém vozidle kolem stadionu
a barevného ohňostroje.. Vše
dohromady byla prostě jedním
slovem galaparáda...
„Letošní ročník Zlaté tretry
určitě naplnil naše očekávání a
představy,“ liboval si Miroslav
Černošek, boss marketingové
společnosti TK PLUS. „Nejvíce
si cením vyprodaného stadionu, přičemž zájem příznivců
byl ještě větší. Na to navazovala
nejen skvělá atmosféra, ale i vynikající mediální krytí, o čemž
svědčí fakt, že přenos šel do sto
padesáti zemí pěti kontinentů
světa! V neposlední řadě mě samozřejmě těší výborné výkony
českých atletů a pochopitelně
přítomnost světové sportovní
megastar, kterou bezesporu
Usain Bolt je,“ vypíchnul pro
Večerník o víkendu z letošního ročníku nejzářivější body
Černošek, který v tu dobu už
pobýval se svým týme v Paříži
na Roland Garros. O tom ale
už na jiném místě...
Tak zase za rok, Ostravo!

Fotbal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. května 2012

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Divize, skupina „E“
27. kolo: Val. Meziříčí - FK Krnov 1:0 (0:0 * Nový Jičín Mohelnice 3:4 (0:2) * Loko Petrovice - Brumov 2:3 (2:1) *
Mikulovice - FK Šumperk 2:0 (1:0) * Lískovec - Prostějov
1:2 (1:2) * SFC Opava B - Dolní Benešov 4:0 (2:0) * Slavičín
- Slavia Orlová 2:0 (1:0) * MFK Havířov - Kravaře 6:0 (3:0)
1.FK Orlová-Lutyně
2.1.FK Prostějov
3.FK Mikulovice
4.FK Šumperk
5.FK Mohelnice
6.FC Brumov
7.LokoPetrovice
8.Sokol Lískovec
9.SK Kravaře
10.Val. Meziříčí
11.FC Opava B
12.MFK Havířov
13.FK Nový Jičín
14.FK Krnov
15.FC TVD Slavičín
16.FC Dolní Benešov

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

20
16
15
14
13
13
10
10
9
10
9
9
8
7
7
6

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

5
4
8
8
9
12
10
11
11
14
12
14
14
14
15
15

56:24
51:21
62:46
50:32
45:44
41:47
35:37
41:40
42:47
42:50
42:51
44:48
48:61
40:51
35:45
21:51

62
55
49
47
44
41
37
36
34
33
33
31
29
27
26
24

Přebor Olomouckého KFS
27. kolo: Ústí - Hranice 1:6 (1:1) Orava - Málek,Kufa,Žoc
h,Kušner,Ferenc,Čáp p.k. * 1.HFK „B“ - Oskava 4:0 (1:0)
Dluhý-Smith,Hapal,Filipský,Vykydal p.k. * Kralice - Hněvotín
1:1 (0:1) Deutsch p.k. - Křižan * Zlaté Hory - Velké Losiny
5:0 (1:0) Charalambidis 2 (1p.k.),Křivan,Bruckner,Biedrava *
Dolany - Litovel 1:0 (0:0) Pospíšil * Loštice - Troubky 2:4
(2:1) Hejný,Salomon - Ticháček,Čevela,Koutný,Stoklásek *
Konice „A“ - Kozlovice 3:1 (2:0) Petrů,Kryl,Řehák - Dohnal
L.. * Želatovice - Určice 0:2 (0:1) Los,Trajer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21
17
12
10
12
11
12
11
10
9
8
7
7
6
6
4

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

2
3
6
5
10
9
13
12
11
12
11
11
14
13
14
17

78:20
55:23
56:37
48:34
55:40
46:42
41:64
55:58
36:52
42:55
38:34
49:51
35:44
44:59
35:62
33:71

67
58
45
42
41
40
38
37
36
33
32
30
27
26
25
18

I.A sk. “A” muži:
22 kolo: Písečná - Mohelnice „B“ 2:2 (1:1)
Zykmund,Červenka J. - Kožela,Šrot. * Jeseník
- Konice „B“ 3:0 (2:0) WoitekBenák,,Glac P., *
Šternberk - Štíty 6:1 (2:1) Vojtášek 2,Kymlička,V
inkler,Jurečka,Coufal - Lakomý * Šumvald - Mor.
Beroun 4:3 (1:1) Malínek,Brijár,Valíček,Mencl Lofítek,Komenda,Mužátko. * Medlov - Troubelice 2:2
(1:0) Skopal 2 - Lolek M.,Lolek T. * Vikýřovice - Leština
1:4 (1:1) Mičo - Král,Lukáš,Martínek,Smékal * Štěpánov
- Bludov 4:1 (1:0) Tichý,Tuška,Boleček,Sládek - Vývoda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

17
14
14
10
8
9
9
7
9
8
6
8
5
3

2
4
2
6
10
6
5
10
2
3
8
2
5
3

4
5
7
7
5
8
9
6
12
12
9
13
13
17

67:20
65:31
54:36
52:47
41:34
38:45
48:44
51:31
32:56
43:47
36:45
45:70
31:48
27:76

53
46
44
36
34
33
32
31
29
27
26
26
20
12

I.A třída, skupina “B”
23. kolo: Nové Sady - Klenovice 4:1 (1:0) Pápica
2,Škoda,Raiskub - Všianský * Hlubočky - Jesenec 6:0 (2:0)
Melichárek 3,Goldscheid 2,Stloukal. * Slatinice - Bělkovice
0:4 (0:1) Vrána 2,Kluka,Zdráhal * Čechovice - Dub nad
Mor. 1:0 (1:0) Jahl * Náměšť na Hané - Kojetín 1:2 (1:2)
Kvapil - Nguyen Duc,Bosák * Lipník - Plumlov 1:0 (1:0)
Kovařík * Bělotín - Opatovice 1:2 (1:1) Lhotský - Šigut 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opatovice
23
Kojetín
23
Hlubočky
23
Nové Sady
23
Bělotín
23
Čechovice
23
Dub nad Mor. 23
Bělkovice
23
Slatinice
23
Lipník
23
Klenovice
23
Náměšť na Hané23
Plumlov
23
Jesenec
23

16
13
13
12
11
11
10
8
9
10
7
9
7
3

2
4
0
2
4
2
3
7
4
1
8
1
2
4

5
6
10
9
8
10
10
8
10
12
8
13
14
16

60:32
47:29
50:47
61:42
39:33
31:32
32:35
40:31
45:43
35:43
25:34
40:54
30:47
30:63

50
43
39
38
37
35
33
31
31
31
29
28
23
13

I.B třída, skupina “A”
23. kolo: Býškovice - Mostkovice 2:1 (0:1)
Skácel,Mikulík - Šmíd. Nezamyslice - Vrchoslavice
1:5 (0:1) Pavelka - Moravec,Horák,Lacina,Holub,Polá
šek. Radslavice - Kostelec 2:3 (1:2) Dolák,Matyáš Začal,Valtr,Grepl. Haná Prostějov - Všechovice 5:0
(0:0) Mašík,Zacha,Strouhal,Levinský,Trnavský. Beňov
- Želatovice „B“ 2: 1 (0:1) Schlehr M.,Vaněk - Mackovík.
Hustopeče - Lipová 0:2 (0:0) Macourek 2. Pivín - Hor.
Moštěnice 2:1 (0:0) Šišma,Švéda R. - Suchánek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

16
14
12
11
12
11
11
9
9
7
6
6
4
4

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

3
3
6
6
9
8
8
11
11
9
13
13
16
16

46:25
60:27
51:34
59:34
45:33
60:39
34:29
46:45
34:43
38:39
29:51
19:55
37:61
35:78

52
48
41
39
38
37
37
30
30
28
22
22
15
15

sport@vecernikpv.cz

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

Čtěte na
straně 21

VELKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY

POKRAČUJE

www.vecernikpv.cz

Určice vyhrály v Želatovicích, teď hostí Konici I.B třída: Pivín s Kostelcem slaví výhru a de facto i záchranu
Želatovice, Určice/jim – Jediné
utkání chybí A-mužstvu Sokola
Určice k tomu, aby dvacetkrát
v řadě neprohrálo. K dvanácti
výhrám a šesti remízám z tohoto
období přidali třináctý tříbodový zisk a pojistili si pozici druhého nejlepšího týmu podle počtu
bodů, vstřelených a také inkasovaných branek.
Proti Želatovicím se týmu Evžena
Kučery dlouhodobě velmi daří a
potvrdil to i v sobotu odpoledne.
Podzimní výhra 4:0 byla již čtvrtou z posledních pěti vzájemných
utkání a ve dvacátém sedmém kole
krajského přeboru k nim přibyla

další. Miroslav Nejezchleb navíc
již podvanácté v sezoně vychytal
veškeré pokusy soupeře.
Stejně jako o týden dříve se hostům podařil úvod střetnutí a přes
několik neproměněných šancí se
v devatenácté minutě dostali do
vedení. Kapitán Tomáš Los se z
dobrých pětatřiceti metrů opřel do
míče a svůj pozdrav umístil přesně
do šibenice – 1:0. V oboustranně
pohledném a ofenzivně atraktivním utkání se střídaly gólové šance na obou stranách, ovšem jako
jediný již uspěl až v samotném
závěru Michal Trajer. Krátce před
koncem řádné hrací doby upravil

po samostatném úniku na 2:0 a Určice díky němu počtvrté za sebou
vyhrály venkovní zápas.
„Bylo poznat, že o nic nešlo. Na
obou stranách převládal útok nad
obranami a mohlo to klidně skončit 8:6 pro nás. Fotbal byl bezstrostný a první poločas musel být
pro oko diváka velmi pohledný.
I ve druhé půli jsme měli mírně
navrch a třeba Trajer s Vaňkem šli
sami na brankáře. Vyhrál ten, kdo
byl lepší v zakončování,“ užíval si
utkání kouč Určic Evžen Kučera.
Jubilejní dvacátý duel bez porážky
mohou jeho hráči přidat v neděli
od půl páté, soupeřem jim bude

Konice. A v derby se momentálně
nejlepšímu regionálnímu celku v
župním přeboru velmi daří, všechny tři utkání vyhrál s výrazně pozitivním skóre 11:2. „Série je již
dlouhá a výhodou takového derby
je, že kluky nemusíte na nic motivovat. Jsou sami nažhaveni a chtějí ukázat, že jsou na Prostějovsku
nejlepší,“ těší se na víkend.
Na podzim to v Konici bylo velmi
vyrovnané, domácí i přes oslabení
dlouho sahali aspoň po bodu, žádnou drtivou převahu neočekává
lodivod druhého týmu kraje ani
nyní. „Při derby se maže rozdíl,
zda je někdo druhý, třetí, pátý

0:2

FC Želatovice
TJ Sokol Určice

(0:1)

Branky: 19. Los, 88. Trajer. Rozhodčí: Straka – Krobot, Tomeček. ŽK: Zehnálek, Mrázek – Skopalík

Prostějovsko/jim – Téměř stoprocentní rozuzlení situace
na dně „A“ skupiny I.B třídy se naskýtá tři kola před koncem.
Zatímco jedenáctý Kostelec a dvanáctý Pivín berou tři body, poslední Želatovice „B“ a Hustopeče vyšly naprázdno. Jejich ztráta
tak narostla na sedm bodů a ve hře jich je jen devět. To na čele
se kromě další ztráty Mostkovic nic nezměnilo, vedoucí Hanou
dělí od Lipové stále čtyři body. Hodně tak napoví nedělní derby
mezi třetími Mostkovicemi a první Hanou.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Peka, Mlčoch (46. Petržela), Ján – Bokůvka, Vaněk (73. Kiška), Skopalík, Hochman – Los, Trajer.
Trenér: Evžen Kučera.

TJ Haná Nezamyslice
Trenér: Jiří Kamenov.
TJ Sokol Vrchoslavice
Hodnocení trenéra Mostkovic
1:5 (0:1)
Jiřího Kamenova:
Velmi detailně o tomto šlágru „Némlich to stejné. Promarnili
na straně 26 tohoto vydání jsme šance a vybrali jsme si to
nebo dvanáctý. Mají útočnou fázi ten, kdo do toho dá větší srdíčko
ještě víc než před týdnem. Sami
TJ Haná Prostějov
lepší než obrannou a doufejme, že a bude mít větší vůli po vítězství,“
před brankářem se neprosadíme a
Tatran Všechovice
to bude pohledný fotbal. Vyhraje domnívá se.
přestože po jasné penaltě vedeme
5:0 (0:0)
1:0, nedokážeme to dotáhnout. Po
Podrobněji na jiném místě hrubé chybě, neodkopnutém balotéto strany nu před vápnem, dostáváme na 1:1
a z podobné situace čtvrt hodiny
FK Býškovice/Horní Újezd
před koncem na 1:2. Kluci jsou
TJ Sokol Mostkovice
pod tlakem a není u nich chlad2:1 (0:1)
Pro Jedličku ale tak trochu pronokrevnost a rozvaha. Nehledě
Branka Mostkovic: Šmíd z pe- na to, že nám chybějí hráči, třeba
vokativně není prioritou nedělní
nalty.
duel v Určicích, nýbrž konická
(2:0)
gólman Lukáš, dirigent Vojtíšek,
Rozhodčí: Zavřel – Štětka, Kulič- zabiják Pospíšil. Kdybychom propouť o stejném víkendu. „Důka.
vodem je utužování kolektivu. V
měňovali padesát procent, můžeSestava Mostkovic: Fischer – P. me každý zápas dohrávat v klidu.
sobotu máme pouťovou, tak uviBranky Konice: 2. Kryl, 5. Petrů, 47. Řehák. Rozhodčí: KřepZapletal, Milar, O. Zapletal, V. Teď se v koncovce trápíme a jsou
díme, jak to bude vypadat v neský – Tomeček, Vachutka. ČK: Pola (Kozlovice)
Vojtíšek – Šmíd, Šlambor, Musil, pak z toho takové výsledky. Máme
děli. Jsme ti, kdo jim může sérii
Sestava Konice:
Hanák – Dadák, Jansa (70. Kapou- před sebou Hanou Prostějov, měli
utnout, ale už zkoušíme varianty
nek).
Kmecik – Cetkovský, Řehák, Růžička – Kryl, Petrů, Klobáska,
na příští sezonu. Chtěli bychom
by se těšit všichni hráči. Mostkobýt aspoň třetí, ale když to neBednář, Schön (63. Antl) – Směták (85. F. Drešr).
vyjde, svět se nezboří,“ nedělá si
Trenér: Roman Jedlička.
těžkou hlavu Jedlička.

Konice rozhodla hned v úvodu a těší se na pouť
Konice/jim – Nástup jako v
nejlepším snu se povedl konickým fotbalistům. Již po pěti
minutách vedli nad Kozlovicemi 2:0 a minutu po přestávce
přidali třetí branku, čímž si po
měsíci připomněli, jak vypadají vítězné pocity. Víceméně se
tak opakovala situace ze zimní
přestávky, kdy Koničtí na stejného soupeře také vlétli a již do
poločasu skórovali čtyřikrát.
„Ale utkání bylo daleko těžší než
v zimě, hosté se mi hodně líbili.
Kdyby to skončilo 5:5 nebo 6:6,
tak by nikdo nic neřekl. Fakt to
bylo pěkné utkání,“ hodnotil
naprosto klidným a spokojeným

hlasem konický trenér Roman
Jedlička.
Po dvou rychlých brankách se
utkání vyrovnalo, se šancemi
se ani na jedné straně nešetřilo.
Jednou hosté trefili tyč, jednou
se vytáhl Kmecik, jednou ho
zastoupil hlavičkující obránce.
„Bylo to nahoru dolů. Před poločasem jsme přečkali tři jejich
velké šance, udrželi jsme stav
2:0 a velmi rychle jsme dali další gól. Kolem šedesáté minuty
Kozlovice snížily, ale pořád se
hrálo nahoru a dolů a co čtyři minuty gólovka,“ přiblížil Jedlička.
Několik minut před koncem dosáhli hosté druhé branky, kterou

na radu pomezního hlavní sudí
neuznal. A pro Kozlovice to byl
dvojitý trest, neboť nervy neudržel Pola a za protesty dostal červenou kartu.
Domácí tak zvládli utkání i bez
potrestaného Pavla Křečka, maturujícího Adama Novotného i
kvůli škole absentujícímu Ladislavu Václavskému. Do sestavy
se naopak po delší době vrátila
stabilní tvář podzimu Jan Bednář
a nasazení do základu využila i
zimní akvizice Bedřich Petrů. I
díky nim Koničtí po delší době
opět poznali, jaké to je dát více
než jednu branku, a mohou být
před derby klidnější.

3:1

Sokol Konice
FK Kozlovice

NAVŠTIVTE

HLEDÁNÍ

NOVÉ WEBOVKY:

JE U KONCE

Poslední Jesenec ztratil i teoretickou šanci na záchranu, Plumlov hájí náskok tří bodů

FK Jeseník
Sokol Konice „B“
3:0 (2:0)
Rozhodčí: Vyroubal – Paščinský,
Bartůněk.
ČK: Kořenovský.
Sestava Konice „B“: Nakládal –
Novotný, Burget, Rus, Jurník – M.
Drešr, Fiala (80. Antl st.), T. Křeček,
Kořenovský, F. Drešr (60. Gottwald) – Antl ml.
Zastupující trenér: Roman Jedlička.

v Opatovicích, aby nás bylo aspoň
jedenáct. Ale utkání nebylo až tak
hrozné. Dostali jsme dva blbé góly
a v pětatřicáté minutě byl vyloučen
Kuba Kořenovský. Na začátku druhé půle dali domácí na 3:0 a pak už
následovala údržba až do konce.
Jeseník patří k lepším mužstvům,
Měl dobré standardní situace a
rychlé útočníky. Dávali si balony za
obranu a všechny góly jsme dostali
stejné, vždy přehodili vybíhajícího
Vojtu.“

TJ Sokol Čechovice
Hodnocení zastupujícího trenéra
TJ Sokol Dub nad Moravou
Konice „B“
1:0 (1:0)
Romana Jedličky:
„Měli jsme problémy se sestavou, Branka: 18. Jáhl.
ráno nás bylo pět. Snažili jsme se Rozhodčí: Hampl – Lepka, Fojtek.
tým doplnit dorostenci z utkání Sestava Čechovic: Švéda – Šťast-

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

DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost
23. kolo: Humpolec - MSK Břeclav B 1:4 (1:2)
* FK Pelhřimov - SK Líšeň 1:1 (0:0) * Sparta
Brno - SFK Vrchovina 5:0 (2:0) * Bohunice - Žďár
n.Sázavou 2:2 * 1.SK Prostějov - Blansko 2:1 *
Vikt. Otrokovice - Havl. Brod 0:3 * Velké Meziříčí
- FC Veselí 8:0 (6:0)

1.FC Sparta Brno 24
2.FK APOS Blansko 24
3.1.SK Prostějov 24
4.FK Pelhřimov
24
5.FC Žďár n.Sázavou 24
6.FC Otrokovice
24
7.FC Velké Meziříčí 24
8.SK Líšeň B
24
9.FC Havlíčkův Brod 24
10.SK Břeclav B
24
11.SFK Nové Město 24
12. Brno Bohunice 24
13. FK Humpolec 24
14. FC Veselí n. M. 24

1. FC Sparta Brno 23
2.FC Havlíčkův Brod 23
3.Brno Bohunice 23
4.SK Líšeň
23
5.FK APOS Blansko 23
6.FK Pelhřimov
23
7.FC Otrokovice
23
8.FC Žďár n.Sázavou 23
9.1.SK Prostějov 23
10.SK Břeclav B
22
11.SFK Nové Město 22
12.FK Humpolec 23
13.FC Vel. Meziříčí 23
14.FC Veselí n/M 23
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59:17 54
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62:31 42
57:39 39
38:37 36
45:55 30
37:38 28
34:43 28
39:39 24
36:54 24
23:56 15
30:65 13
19:104 8

FK Nové Sady
ný, Vinklárek, Peka, Prášil – KolečTJ Sokol Klenovice na Hané
kář, Hodulák (60. Zacpal) – Žídek,
4:1 (1:0)
Haluza, Kvapil (60. Mach) – Jáhl
Branka Klenovic: Všianský.
(88. Chmelík).
Rozhodčí: Koláček – Křepský,
Trenér: Radim Weisser.
Kulička.
Sestava Klenovic: Polák – Chytil,
Hodnocení trenéra Čechovic
Cetkovský, Liška, Václavík – RoRadima Weissera:
„Se soupeřem, který minulý týden zehnal, Kaděra, Slamenec, Fabiáporazil Bělotín a musí mít nějakou nek – Všianský, Borovský.
kvalitu, jsme byli v prvním poloča- Trenér: Jan Kubalák.
se jasně lepším týmem a diktovali
Hodnocení trenéra Klenovic
jsme tempo. Vytvořili jsme si góJana Kubaláka:
lovky, z nichž jen jednu proměnil
Jáhl. Ve druhém poločase soupeř „Věděli jsme, že nastoupíme proti
zjednodušil hru a bez nějaké me- kvalitnímu mančaftu, o čemž svědzihry dlouhými nakopávanými čily jejich poslední výsledky. Vymíči se snažil dostat do šance. Tím soko vyhrávali, ale i tak jsme chtěli
se rychle přenášelo těžiště k naší uspět. Začali jsme ze zajištěné
šestnáctce, ale opět celý tým v de- obrany a docela nám to vycházelo.
fenzivní činnosti pracoval velmi Chtěli jsme hrát na brejky, jenže
dobře a nedovolili jsme soupeři ty nám nevycházely. Po poločase
žádnou gólovou šanci. My jsme jsme prohrávali 0:1 po vlastním
ve druhém poločase měli Žídkem gólu a ve druhém poločasu jsme se
minimálně dvě možnosti, kdy jsme porazili individuálními chybami.
mohli zvýšit a utkání zklidnit. Takže Měli jsme tři brejky a neproměnili
v prvním poločase jsme byli vylo- je, oni naopak ano. Byli lepší, ale
ženě dominantní, ve druhém bylo i my jsme tam mohli získat bod,
utkání oboustranně vyrovnané. Do kdyby Všianský, Rozehnal a Fabivedoucích Opatovic určitě neje- ánek proměnili tutovky. Proti Nádeme prohrát. S Kojetínem, který měšti chceme tři body, bude se ale
pomýšlel na postup do té doby, než muset zlepšit tréninková docházka
hrál u nás, jsme hráli vyrovnanou a uzdravit marodi. Naše základna
je totiž strašně úzká.“
partii a nakonec i vyhráli.“

Spartak VTJ Lipník n / B
TJ Oresvo Sokol Plumlov
1:0 (0:0)
Rozhodčí: Reich – K. Pospíšil,
Baďura.
Sestava Plumlova: Kovařík – Bureš, Kutný, Hladký, Staněk – Hrstka, Křupka, Ševcůj, Daněček – Frýbort st., Frýbort ml. (85. J. Kiška).
Trenér: Jan Pešek.

Krajský přebor starší dorost
25. kolo: Šternberk - 1.FC Vikt. Přerov 5:3 (3:2) Pol
áček,Šogor,Vinkler,Coufal,Polák - Halamíček 2,Pelikán.
Konice - Opatovice 0:6 (0:1) Klvaňa L.2,Číhal
2,Hostaša,Sigmund. Černovír - Čechovice 5:0 (3:0)
Pešák 4,Homolka. Šumperk - Mohelnice nehlášeno.

Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
23. kolo: Nezamyslice - Tovačov 1:4 (0:0) nehl..
Lipník - Nemilany 0:3 (0:1) Nové Sady - Kralice
5:1 (2:1), Hlubočky - Určice 1:2 (1:1), Litovel Želatovice 4:2 (1:0), Náměšť na Hané - Kostelec
2:1 (2:1), Brodek u Př. - Velký Týnec 1:3 (0:3)

1.
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8.

Šumperk
24
Opatovice
25
Šternberk
25
Černovír
25
Mohelnice
24
Konice
25
1.FC Vikt. Přerov25
Čechovice
25
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Krajský přebor mladší dorost
24. kolo: Mohelnice - 1.FC Vikt. Přerov 0:2 (0:0)
Herman,Štibora. Čechovice - Šternberk 2:1
(1:1)nehl.. Šumperk - Konice 9:0 (6:0) Šabršula
4,Podhorný 2,Novák 2,Slončík. Opatovice Černovír 0:4 (0:2) Ryšánek,Kupka,Koupil,Slouka.
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Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

97:17 56
67:35 49
60:57 43
55:39 42
63:55 36
59:52 35
50:104 22
13:105 6

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„I přes porážku musím kluky
pochválit, protože po delší době
předvedli celkem solidní výkon a
minimálně bod si zasloužili. Nenastoupili jsme ve zcela kompletní
sestavě, když nám kvůli studijním
a pracovním povinnostem chyběli
tři hráči základu. Naštěstí se uzdravili Daněček s Frýbortem mladším,
kteří dlouhodobě laborovali se zraněním. Bohužel jsme některé slibné
šance nedotáhli do gólového vyústění a dokonce po střele Daněčka
zastoupil brankáře na čáře obránce
domácích. Víme, jak jsou rozdány
sestupové karty a pokud by z I.A třídy měly padat tři mančafty, nezbývá nám než udržet zatím tříbodový
náskok na Štěpánov ze druhé skupiny. To znamená, že musíme doma
každopádně vyhrát.“

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

Litovel
23
Velký Týnec 23
Tovačov
23
Nemilany
23
Určice
23
Náměšť na Hané23
Lipník
23
Hlubočky
23
Brodek u Př. 23
Želatovice
23
Nové Sady
23
Kostelec
23
Kralice
23
Nezamyslice 23

Sokol Hustopeče nad Bečvou
SK Lipová
0:2 (0:0)
Branky: Macourek 2.
Rozhodčí: Valouch – Dömisch,
Damek.
Sestava Lipové: Abrahám – Žilka,
Barák, Ohlídal, P. Koudelka – Takáč, Klicpera, Macourek, Barták
(60. Přikryl) – Liška (85. Spáčil),
Jamrich.
Trenér: Jaroslav Ullmann.
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158:63 60
105:41 54
99:29 53
80:42 45
73:60 43
77:71 39
43:50 33
72:75 26
67:86 26
52:68 25
49:86 22
49:66 19
49:95 16
24:165 5

FK Hlubočky
SK Jesenec
6:0 (2:0)
Rozhodčí: Zemánek – Petr,
Valouch.
Sestava Jesence: Kýr – Horák, Burian, Václavek, D.
Mrňka – Zajíček, D. Čížek,
Konečný (46. P. Mrňka), Tyl
(70. V. Čížek) – P. Tichý ml.,
Z. Tichý.
Trenér: Petr Tichý starší.
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého staršího:
„Jednoznačná převaha to byla,
zvlášť ve druhém poločase.
První poločas jsme drželi do
třicáté minuty, ale konec poločasu rozhodl. Dostali jsme
dva hloupé góly, navíc hned
po obrátce se nám zranil kapitán mančaftu a tvůrce hry Pepa
Konečný. Pak už to nemělo
s fotbalem nic společného a
mohli jsme prohrát i vyšším
rozdílem. Nebyli s námi ani
Jirka Tichý s Fidlerem, takže
středová osa se nám zcela rozpadla. Vůbec jsme to nezvládli, ale ještě tři zápasy musíme
nějak dohrát. Musíme setrvat,
nějaké posily jsou rozjednané.“
Krajská soutěž skupina “A”
- starší žáci
19. kolo: Červenka - Nové Sady 2:8 (0:5), Velký
Týnec - Nemilany 5:0 (3:0), Chomoutov - Náměšť
na Hané 0:2 (0:0), KMK Zubr Přerov - Hlubočky 6:1
(1:0), Slatinice - Želatovice 0:4 (0:2), Brodek u Př. Zábřeh „B“ 8:1 (5:0)
předehrávka 22. kola: Želatovice - Brodek u Př.
9:2 (2:0) Braun 4,Hlobil 2,Cagaš,Jánský,Plocek Bundil,Jurník.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KMK Zubr Přerov19
Nemilany
19
Želatovice
20
Velký Týnec 19
Chomoutov 19
Nové Sady
19
Náměšť na Hané19
Hlubočky
19
Slatinice
19
Zábřeh ‚“B“‘ 19
Červenka
19
Brodek u Př. 20

18
16
14
12
11
9
8
6
5
2
2
1

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

0
3
5
6
7
8
9
10
11
11
17
17

83:5 55
88:29 48
97:27 43
66:35 37
78:38 34
83:61 29
46:63 26
47:70 21
36:55 18
26:69 12
19:152 6
24:89 5

Prostějov/ol, pk - Třiadvacáté kolo skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS svedlo proti
sobě lídra soutěže, prostějovskou Hanou a fotbalisty TJ Tatranu Všechovice. Přestože hosté
přijeli pouze s jedenácti hráči a
dres musel obléci i trenér, drželi
s domácími favority vyrovnaný
krok po celý první poločas. Bezbrankovou remízu ale ve druhé
půli dlouho neudrželi a po úvodní trefě Mašíka spustila Haná
brankostroj, který se nakonec
zastavil na pěti „kusech“. Tři
body tak dle očekávání zůstaly v
Prostějově.
Hostující borci ale skutečně nezačali špatně. Napadali domácí
hráče hluboko v poli, čímž tak
narušovali jejich kombinační hru
už v zárodku. Byl to běhavý fotbal
plný dlouhých centrů či nákopů a
místy i nepřesných přihrávek. V
16. minutě poslal domácí Mašík
jeden takový míč do vápna hostí,
kde ho obránce srazil přímo před
Vargu, který svou střelou řádně
protáhl gólmana Kunze. Hosté
se osmělili o dvě minuty později, když po křídle unikl Hulman,
avšak jeho pokus z ostrého úhlu
vyrazil Pastyřík do pole. Za dalších
šest minut zachraňoval opětovně
domácí gólman těžkou situaci po
střele Sehnálka, ale nadvakrát míč
chytil. Stejně blízko ke vstřelení
branky byl v 35. minutě hostující Přikryl, ale Pastyřík jeho ránu
srazil na roh. Hanáci kontrovali v
37. minutě střelou Strouhala, které
chyběla přesnější muška. Hostující Chlup se o dvě minuty později
snažil překonat Pastyříka, ale ten
byl opět připraven. Při záváru před
brankou hostí ve 40.minutě měli
domácí naráz dvě šance. Nejprve
hlavičku Strouhala a následující
střelu Zbožínka vyboxoval Kunz
z brankové čáry.
Ve druhém poločase Hanáci zpřesnili hru a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Již ve 48. minutě utekl s míčem po křídle Varga a
poslal další dlouhý centr do vápna.
Mašíkovu hlavičku ještě Kunz
vyrazil, ale na následnou dorážku
už byl krátký - 1:0. O šest minut
později putoval z nohy Krupičky
centr do vápna hostí, kde nejvýše
vyskočil Zachar a hlavou zvýšil na
2:0. Hosté se blýskli o dvě minuty
později, avšak střela „ex-druholigového“ Hupky trefila pouze břevno. A v 58.minutě to bylo 3:0! Opět
dlouhý Mlčouškův centr do vápna
a znovu hlavička, tentokrát Trnav-

dát branku, až v sedmdesáté minutě se Macourek krásně trefil z přímého kopu. Za dalších pět minut
mu Liška dal zpětnou nahrávku
a Milan dal na 2:0. Dneska mu to
zase vyšlo střelecky a pro tým je to
jen dobře. Pak už se soupeř položil
a zápas jsme dotáhli do vítězného
konce. Beňov bude nebezpečným
soupeřem, na podzim byl jeden z
nejlepších mančaftů, s nimiž jsme
hráli. Ovšem teď doma vyhrává a
venku prohrává. Uvidíme, v jaké
sestavě budeme hrát a v jakém složení přijede on.“

Sokol Radslavice
FC Kostelec na Hané
2:3 (1:2)
Branky Kostelce na Hané: Začal,
Walter, Grepl.
Rozhodčí: P. Dorušák – Žvátora,
Knop.
Sestava Kostelce na Hané: Jan
Drčka – M. Synek, Hon, Začal,
Horák – Baláš (20. R. Doležel),
Hodnocení trenéra Lipové Jaro- Grepl, T. Menšík, Vyhlídal – Jiří
Drčka (65. Zelinka, 80. Konečný),
slava Ullmanna:
„Fotbalově jsme soupeře přehráli, Walter.
jen v prvních patnácti minutách Trenér: Vladimír Staněk.
jsme měli tak deset standardek.
Byli jsme po všech stránkách fot- Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Vladimíra Staňka:
balovější, ale chyběl nám klid ve
finální fázi. Nebyli jsme schopni „Zpočátku měly více ze hry Rad-

HANÁ ROZSTŘÍLELA VŠECHOVICE ve druhé půli

I.A třída: Čest zachraňovaly Čechovice, zbytek nebodoval
Prostějovsko/jim – Tristní bilancí pouhých dvou
vstřelených branek v pěti utkáních se mohou
chlubit regionální zástupci v I.A třídě. Čechovicím
stačila jediná trefa na tři body, gól klenovického
Všianského jen mírnil porážku 1:4 a zbylá trojice Jesenec, Plumlov a Konice „B“ vyšlo bodově
i brankově zcela naprázdno. Sestup Jesence je
tak definitivně zpečetěn, předposlední Plumlov
má stále o co hrát a před třináctým Štěpánovem z
druhé skupiny si drží tříbodový odstup.

vice jsou de facto Prostějov, takže
je to velké derby. Haná má velký
náskok, ale je škoda, že nebudeme
mít stoprocentní kádr. Věřím tomu,
že budeme kompletnější. Budu
čekat až do pátku a konkrétnější
nechci být, ať se to zbytečně nemedializuje. Máme jim co vracet,
minule jsme byli lepší a prohráli u
nich, snad si v domácím zápase vybereme trošku štěstí. Ať přijdou fanoušci a ať se hraje pěkný fotbal.“

TJ Haná Prostějov
TJ Tatran Všechovice

5:0
(0:0)

Branky: 48. Mašík, 54. Zachar, 58. Trnavský, 65. Strouhal, 83. Levinský. Rozhodčí: Kubíček - Damek, Lakomý. Žluté karty: Mlčoušek (Pv).
Diváků: 50.

slavice, pak ale my a zaslouženě
jsme zvítězili. Jsou to odbojované a
vydřené body. První dva góly jsme
dali z rohů, při třetím Grepl krásně
po vysunutí přehodil brankáře. Za
stavu 3:1 šel Pavel Vyhlídal sám na
gólmana, ale nedal. Mohlo být 4:1
a bylo by vymalované. Takto jsme
museli dřít až do konce. Kluky na
konci chytaly křeče, ale dali do
toho srdíčko a mohu jim poděkovat. Hráli dobře. Stále musíme hrát
zápas od zápasu a proti Hustopečím chceme doma vítězství.“

TJ Sokol Pivín
Sokol Horní Moštěnice
2:1 (0:0)
Branky Pivína: Šišma, R. Švéda.
Rozhodčí: Jar. Šmíd – Hetmánek,
Majer.
Sestava Pivína: Dostál – R.
Švéda, Přikryl, Filka, Zbožínek
(80. Pavelka) – Tydlačka, Vrba,
Fialka, Šišma – Nesvadbík (70.
Fréhar), Sedlák.
Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína Jaroslava Svozila:
„Museli jsme hodně improvizovat,
kluci mě ale překvapili. V týdnu
nám onemocněl Vláčilík, Novák je
stále v trestu, před zápasem napsal

Štěpánek, že je nemocný. Tomáš
Přikryl hrál s horečkou, Nesvadbík
hrál s poraněným svalem. Moštěnice jsou i fotbalově špice soutěže
a řekli jsme si, že my to nahradíme
bojovností, která nám chyběla v
Kostelci. První poločas se šancemi na obou stranách skončil 0:0.
Hosté ve dvacáté minutě proti nám
kopali pokutový kop, který Martin
Dostál chytl. Byli bychom rádi i za
bod, přesto jsme si řekli, že trpělivě
budeme čekat na další šance a ty
přišly. V šedesáté minutě také po
faulu penalta pro nás, kterou Šišma
proměnil. Potom nás začali hosté
fotbalovostí i rychlostí přehrávat,
ale kluci bojovali. Do žádné šance
jsme je nepustili a nám vyšla jedna
standardka. Roh zahraný Šišmou,
Radek Švéda prodloužil, takže
jsme vedli 2:0. A v 78. minutě šel
Martin Sedlák sám na brankáře,
přehazoval ho a trefil spojnici. A
z protiútoku jsme dostali na 2:1.
Tím jsme se dostali pod tlak, ale
úspěšně jsme se bránili a vyloženou gólovou příležitost si hosté vypracovali jen jednu po standardce.
Jsem hodně šťastný a myslím si, že
jsme udělali velký krok k záchraně. Náskok sedmi bodů nesmíme
v posledních třech kolech prohospodařit.“

fotbalové aktuality
Exkonický Hlouš
postupuje do třetí ligy

Žďár nad Sázavou/jim – Vítězství v divizní „D“
skupině může již tři kola před koncem spolu se svýSestava TJ Haná Prostějov:
mi spoluhráči slavit i bývalý útočník Sokola Konice
Pastyřík - M. Kolář, J. Zbožínek, Bartoš, Trnavský – Mašík, Krupička,
Martin Hlouš. Rozhodla o tom výhru jeho ŽďáMlčoušek (75. Studený), Zachar (64. Vyskočil) - Varga, Strouhal (73.
ru nad Sázavou 4:2 nad poslední Spartou Brno a
Levinský).
Trenér: Daniel Kolář
současně porážka do té doby druhé Bystrce 0:1 ve
Spytihněvi. Čtyřiadvacetiletý kanonýr tak rok po
sestupu s Konicí zažívá zcela opačné pocity a pokud
ského, překonala brankáře Kunze. gólu v 72.minutě, ale Chlupovu v mužstvu zůstane bude moci od léta s největší pravV 64.minutě přišel na hřiště stří- střelu Pastyřík robinzonádou vy- děpodobností nastupovat i proti 1.FK Prostějov.
dající domácí hráč Vyskočil a po razil. Poslední knock-out dostali
minutovém rozkoukání se poslal hosté sedm minut před koncem.
z levé strany dlouhý centr do po- To Kolář opět poslal míč do vápkutového území, kde byl Strouhal na hostí, kde se po závaru nejlépe
a - jak jinak - než opět hlavou na zorientoval Levinský a za pomoci
zadní tyč - 4:0. Hosté se ještě po- všechovického obránce protlačil
koušeli aspoň o vstřelení čestného míč za Kunzova záda - 5:0.

Marodka Jesence nekončí,
zranil se i špílmachr

Snajpr opět v akci. V jarní části sezóny je už téměř pravidlem, že
se David Strouhal střelecky prosazuje, stejně jako při této akci.
Foto: Zdeněk Pěnička

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Hosté byli v tom prvním lepší,
skvěle kombinovali a my jen běhali, nebo spíše klusali, bez míče. Ve druhém poločase jsme k tomu přistoupili zodpovědněji a během několika
málo minut zápas rozhodli. Výrazně jsme zlepšili hru a hostům zřejmě
došly síly, ale i tak je výsledek pro Všechovice docela krutý...“

František ROLINC - hrající trenér
TJ Tatran Všechovice:
„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme podali velice
dobrý výkon a mohu nás jen mrzet dvě nevyužité šance, Ve druhé půli
jsme udělali pět individuálních chyb a domácí už nás celkově přehráli. Nechci se vymlouvat, ale náš gólman musel naskočit v poli a někteří hráči, co jsou přes týden ve světě, nějak nechtějí od manželek...
My chceme kombinovat a hrát hezký fotbal, avšak na to musí být lidi!
I tak jsme hráli dobrý fotbal, byť porážka je až moc krutá. Ve druhém
poločase si naši hráči chtěli hrát s míčem a nechtěli běhat, najednou
nikdo nebránil. Za první poločas je pochválím a za druhý pokárám...“

1. Protivanov
23 14 5 4 55:30 47
2. Čechovice “B” 23 12 5 6 45:31 41
3. Přemyslovice “A”23 11 8 4 33:22 41
4. Kralice
23 12 2 9 53:48 38
5. Hvozd
23 10 3 10 47:38 33
6. Zdětín
23 9 5 9 46:33 32
7. Držovice
23 9 5 9 51:44 32
8. Brodek u PV 23 8 6 9 44:50 30
9. Vrahovice
23 9 3 11 42:52 30
10. Určice B
23 8 5 10 41:51 29
11. Olšany
22 7 6 9 37:37 27
12. Otinoves
22 7 4 11 26:42 25
13. Otaslavice
23 7 3 13 46:57 24
14. Dobromilice 23 5 4 14 35:66 19
Kanonýři: 21 - Bukovec Svatopluk (Kralice), 16 - Rolný
Jaroslav (Držovice), 15 - Bílý Vojtěch (Hvozd), Studený
Jan (Vrahovice),

III. třída
23.kolo: Haná Prostějov B-Kostelec B 4:2, Bedihošť-Tištín
4:2, Pavlovice-Horní Štěpánov 2:3, Vícov-Kladky 5:2, 1.SK
Prostějov A-Němčice -Nehlášeno, Vyšovice-Smržice 2:1,
Zdětín B-Nezamyslice B 4:1.
1. 1.SK Prostějov A 22 18 2 2 75:19 56
2. Smržice
23 16 2 5 78:25 50
3. Vyšovice
23 15 4 4 61:29 49
4. Haná Prostějov B 23 14 4 5 58:35 46
5. Nezamyslice B 23 14 3 6 55:43 45
6. Bedihošť
23 10 3 10 56:56 33
7. Vícov
23 9 6 8 37:40 33
8. Tištín
23 8 2 13 33:54 26
9. Kostelec B
23 7 3 13 45:67 24
10. Zdětín B
23 6 4 13 32:45 22
11. Horní Štěpánov 23 7 1 15 35:56 22
12. Němčice
22 6 3 13 45:59 21
13. Pavlovice
23 6 0 17 41:83 18
14. Kladky
23 4 3 16 30:70 15
Kanonýři: 23 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B), 15 Filgas Josef (Smržice), Maška Jan (Kladky), Musil Martin
(Bedihošť),13 - Drčka Jiří (Kostelec B),
IV. třída skupina A
15.kolo: Plumlov-Malé Hradisko 2:3, Jesenec
B-Drahany 8:1 (5:0), branky:, Brodek u Konice-Čechy
pod Kosířem 3:0, Mostkovice B-Přemyslovice B 3:0,
1. Ptení
13 10 1 2 35:9 31
2. Mostkovice B 14 7 5 2 34:18 26
3. Brodek u Konice 14 8 1 5 38:26 25
4. Malé Hradisko 13 7 0 6 22:26 21
5. Jesenec B
14 6 2 6 30:30 20
6. Plumlov
13 4 4 5 30:23 16
7. Přemyslovice B 13 4 4 5 24:28 16
8. Čechy p. K. 13 4 3 6 18:24 15
9. Drahany
13 0 0 13 8:55 0
Kanonýři: 11 - Burget Aleš (Brodek u Konice), 10 Gavrylchuk Yevgen (Plumlov), Sekanina Jan (Ptení),
7 - Karafiát Jaroslav (Mostkovice B)
IV. třída skupina B
14.kolo: Biskupice-Doloplazy 2:2, Vrahovice-Želeč 3:3,
Hrubčice-Otaslavice B 0:5, Brodek u PV B-Tvorovice
-Nehlášeno, Pivín B-Ivaň 1:2.

Jesenec/jim – Těžký výběr, koho nasadit, musí před
každým duelem řešit jesenecký kouč Petr Tichý starší. 1. Vrahovice
14 10 3 1 63:30 33
Do sestavy se mu sice již vrátil smolař Lukáš Václavek 2. Pivín B
14 10 1 3 55:21 31
i Petr Tichý mladší, dlouhodobě mimo ale zůstávají 3. Želeč
14 7 1 6 35:40 22
14 6 2 6 26:37 20
Erik Tyl, Martin Laštůvka a Jaromír Továrek. Pro duel 4. Ivaň
s Hlubočkami mu scházela i dvojice Jiří Tichý, Michal 5. Otaslavice B 14 6 1 7 30:42 19
14 5 2 7 37:31 17
Fidler a v jeho průběhu se ještě zranil mozek hry Josef 6. Biskupice
7. Tvorovice
13 5 1 7 37:36 16
Konečný. „Když už přes zimu vyléčíme zranění, tak se 8. Doloplazy
14 4 3 7 29:46 15
objeví další. Se základnou osmnácti hráčů se toho moc 9. Hrubčice
14 4 1 9 28:41 13
nedá. Musíme setrvat, nějaké posily jsou rozjednané,“ 10. Brodek u PV B 13 4 1 8 30:46 13
Kanonýři: 16 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 11 - Rieger
komentoval s kyselým úsměvem Petr Tichý starší.
Roman (Otaslavice B), 9 - Šišma David (Pivín B),

Zápasové meníčko

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SK. „E“:
27. kolo: 1.FK Prostějov – Mikulovice (sobota
2.6., 16.30, rozhodčí: Stloukal – Drápal, Seidl).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
28. kolo: Velké Losiny – Kralice na Hané (neděle 3.6., 16.30, Kubec – Křepský, Polanský),
Určice – Konice (neděle 3.6., 16.30, Boček –
Kopecký, Vedral).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
24. kolo: Konice „B“ – Vikýřovice (sobota 2.6.,
16.30, Dömisch – Vodák, Knoll ml.).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
24. kolo: Opatovice – Čechovice (neděle 3.6.,
10.00, Kubíček – Dömisch, Slota), Jesenec –
Bělotín (neděle 3.6., 16.30, Lepka – Hampl,
Lizna), Plumlov – Slatinice (sobota 2.6., 16.30,
Zemánek – Kopecký, Přikryl), Klenovice na
Hané – Náměšť na Hané (sobota 2.6., 16.30,
Rýpar – Štětka, Baďura).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
24. kolo, neděle 3. června, 16.30: Mostkovice – Haná Prostějov (Zika – Slabý, Fojtek),
Všechovice – Nezamyslice (Januš – Dömisch,
Kulička), Kostelec na Hané – Hustopeče nad
Bečvou (sobota 2.6., 16.30, Slota – Kubíček,
OFS), Vrchoslavice – Pivín (Zavřel – Sigmund,
Pumprla), Lipová – Beňov (Hetmánek – Zemánek, Přikryl).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „D“ – starší dorost:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Veselí nad Moravou
(sobota 2.6., 10.15, hřiště Olšany u Prostějova,
Polák – Majer, Kopecký).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „D“ – mladší dorost:
25. kolo: 1.SK Prostějov – Veselí nad Moravou
(sobota 2.6., 12.30, hřiště Olšany u Prostějova,
Majer – Polák, Kopecký).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – st. dorost:
26. kolo: Čechovice – Konice (neděle 3.6.,
10.00, Kašpar – OFS, OFS).

Přebor OFS Prostějov
II.třída
23.kolo: Držovice-Určice B 6:1 (3:1), branky:, Zahradníček 3, Hrazdil 2, Hrubý - Mohelník, Dobromilice-Hvozd
1:5 (0:2), branky:, Makiš - Vánský 2, Grulich, Mraček,
Muzikant, Protivanov-Otinoves 0:0 (0:0), branky:,
Přemyslovice “A”-Vrahovice 0:0 (0:0), branky:, b (1:1),
branky:, Hošák - Bukovec, Čechovice “B”-Brodek u PV
0:2 (0:0), branky: - Krejčí, Šimeček, Zdětín-Otaslavice
5:1 (1:0), branky:, Keluc, Kučera, Langer, Urban, Řehulka - Vlachynský.

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – ml. dorost:
26. kolo: Čechovice – Konice (neděle 3.6.,
12.15, Kašpar).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
24. kolo: Velký Týnec – Nezamyslice (neděle
3.6., 14.00, Tomášek), Určice – Brodek u Přerova (sobota 2.6., 14.15, Svozil), Kostelec na Hané
– Lipník (neděle 3.6., 11.00, Svozil), Kralice na
Hané – Náměšť na Hané (sobota 2.6., 14.00,
Lizna).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
24. kolo, neděle 3. června, 16.30: Určice „B“ –
Zdětín (sobota 2.6., 16.30), Otaslavice – Čechovice „B“, Vrahovice – Protivanov (sobota 2.6.,
16.30), Otinoves – Dobromilice, Hvozd – Držovice (sobota 2.6., 16.30), Kralice „B“ – Přemyslovice, Brodek u Prostějova – Olšany.
III. TŘÍDA:
24. kolo, neděle 3. června, 16.30: Kostelec na
Hané „B“ – Zdětín „B“, Nezamyslice „B“ – Výšovice (neděle 3.6., 10.00), Kladky – Pavlovice,
Smržice – 1.SK Prostějov (sobota 2.6., 10.30),
Němčice nad Hanou – Vícov, Horní Štěpánov –
Bedihošť, Tištín – Haná Prostějov „B“.
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“:
16. kolo, neděle 3. června, 16:30 hodin: Mostkovice „B“ volno, Čechy pod Kosířem – Jesenec
„B“, Přemyslovice „B“ – Brodek u Konice (sobota 2.6., 16.30), Malé Hradisko – Ptení, Drahany – Plumlov „B“.
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“:
16. kolo, neděle 3. června, 16:30 hodin: Hrubčice – Ivaň, Brodek u Prostějova „B“ – Pivín „B“
(sobota 2.6., 16.30), Biskupice – Želeč, Doloplazy – Otaslavice „B“, Vrahovice „B“ – Tvorovice.
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
19. kolo: Kunštát – Lipová (neděle 3.6., 10.00),
Ráječko – Kostelec na Hané „B“ (sobota 2.6.,
13.30).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

Okresní přebor dorostu
13.kolo: Němčice-Olšany 2:3, Pivín-Držovice 2:0,
Vyšovice-Vrahovice 1:7, Mostkovice-Protivanov 2:4 (1:1),
1. Mostkovice
14 10 0 4 67:19 30
2. Protivanov
14 9 2 3 55:20 29
3. Pivín
14 9 2 3 39:15 29
4. Vrahovice
14 8 1 5 53:24 25
5. Němčice
14 6 2 6 37:29 20
6. Držovice
14 6 1 7 35:31 19
7. Olšany
14 4 0 10 23:49 12
8. Vyšovice
14 0 0 14 6:128 0
Kanonýři: 16 - Baránek Michal (Mostkovice), 13 Grmela Marek (Protivanov), Jodl Daniel (Vrahovice),
12 - Preisler David (Držovice), Selucký Dominik (Pivín),
Okresní přebor žáků
21.kolo: Dobromilice-Určice 3:1, Haná Prostějov-Protivanov 0:6, Držovice-Kostelec 0:8, Pivín-Plumlov 5:0, Nezamyslice-Lipová 5:1, Vyšovice-Klenovice 6:2, Přemyslovice-Smržice 0:1.
1. Protivanov 23 22 1 0 185:6 67
2. Dobromilice 23 21 2 0 127:21 65
3. Kostelec
23 15 4 4 106:38 49
4. Pivín
23 14 2 7 71:43 44
5. Smržice
23 14 0 9 64:41 42
6. Určice
23 13 1 9 62:40 40
7. Haná Prostějov23 11 4 8 116:81 37
8. Nezamyslice 23 8 3 12 64:88 27
9. Vyšovice
22 8 2 12 59:10026
10. Plumlov
23 7 4 12 43:84 25
11. Přemyslovice 23 5 2 16 31:10217
12. Klenovice
23 4 3 16 24:90 15
13. Lipová
22 2 4 16 24:111 10
14. Držovice
23 0 0 23 12:143 0
Kanonýři: 55 - Milar Ondrej (Protivanov), 43 Gábor Patrik (Haná Prostějov), 40 - Frehar Jan
(Dobromilice)
Okresní přebor mladších žáků
13.kolo: Olšany, Brodek u PV-Němčice 7:3, Pivín-Otinoves, Haná Prostějov-Kralice 4:2.
1. Haná Prostějov 11 8 2 1 68:12 26
2. Kralice
11 7 1 3 52:17 22
3. Otinoves
11 6 0 5 37:37 18
4. Němčice
11 5 0 6 46:53 15
5. Olšany
11 4 1 6 26:33 13
6. Brodek u PV 12 3 2 7 33:54 11
7. Pivín
1 0 0 1 0:8 0
Kanonýři: 13 - Tyrner Jan (Haná Prostějov), 12
- Porupka Jakub (Němčice), Přecechtěl Oldřich
(Němčice),Růžička Tomáš (Otinoves),10 - Kadlec Josef
(Kralice), Mazal Jan (Olšany),

Fotbal

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 28. května 2012

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

I.B třída Olomouckého KFS, skupina „A“: Pohledné jižní derby bylo chudé na emoce, ale bohaté na branky

EXHIBICI VRCHOSLAVIC ODNESLY NEZAMYSLICE PĚTI BRANKAMI
Hosté vyhráli nad „Nezátkami“ po čtyřech letech, domácí dali gól po 500 minutách

Není derby jako derby. Zatímco některá se vyznačují
urputnou defenzivou, tvrdými zákroky a nekonečnými dávkami emocí, jiná nadchnou lákavou kombinační hrou, spoustou pohledných akcí, nespočtem
střel a pro diváky lichotivým přídělem branek. Druhou
variantu zvolili v obou vzájemných duelech fotbalisté
Nezamyslic a Vrchoslavic a po podzimních sedmi
brankách na jaře jen o jednu ubrali. Obě utkání spojuje i výrazná převaha hostí, říjnovou výhru Nezamyslic
4:3 přebili Vrchoslavičtí poměrem 5:1.
Nezamyslice/jim

O

ba týmy již mají dlouho
dopředu jistou záchranu
I.B třídy i pro příští ročník a
stejně tak jsou poměrně vzdáleny postupovým příčkám,
takže v utkání třiadvacátého
kola šlo zejména o prestiž. Na
straně domácích byla historická statistika v podobě čtyř
výher a jediné porážky z posledních sedmi derby, na straně
hostí pak momentální forma.
Na rozdíl od Nezamyslických,
kteří k úvodním dvěma letošním výhrám přidali jen dvě
remízy a v posledních pěti duelech neskórovali, vrchoslavický útok byl třetím nejlepším v
soutěži a za předchozí čtyři duely vedlo devět branek k sedmi
bodům. A trend z posledních
týdnů pokračoval. Domácí sice
po více než půl tisíci minut zátřelili
sluhou Marka Pavelky vstřelili
ětkrát
branku, současně však pětkrát
ce se
inkasovali a Vrchoslavice
k statak do nedělních dohrávek
ly s devětapadesáti góly nejlépe útočícím celkem.
ržení míče si velmi
mi
rychle přisvojili hosté a přihrávkami do nohy
i do běhu začali zkoumat,
co by domácí defenzivu
přelstilo. Nejprve to zkusi-rali dvěma centry z pravé strariány, které zpacifikovali Buriáčkou,
nek boxem a stoper hlavičkou,
rávce
následně po signálu a nahrávce
z pravé strany neuspěl zpoza
šestnáctky Lacina. Na konci
dvacetiminutovky se do vápna
mala a
vydal levý záložník Hamala
uhou
přestože měl míč na dlouhou
nohu, gólmana ohrozil a Moraytější
vec měl při dorážce odkrytější
bránu. Jenže z Nezamyslicc zatřelil.
půjčený hráč vysoko přestřelil.
omácím vázla rozehrávka
rávka
ýletů
a z několika málo výletů
vičku
vyprodukovali jen hlavičku
alkův
Musila z velké dálky a Fialkův
pokus z dvojnásobné vzdáeznalenosti. Ani jedna věc neznaožení
menala pro Jurčíka ohrožení

a vrchoslavický gólman mohl
po zbytek poločasu sledovat
dění na opačné polovině hřiště. Dvojice Moravec - Holub
po průniku středem obrany
ještě neuspěla a Moravec polovysokou střelou z dvaadvaceti
metrů provětral Buriánkovy
rukavice, v samotném závěru
ale právě domácí hráč v hostujícím dresu našel pro míč cestu
do sítě. Po centru z pravé strany si na malém vápně počínal
nejdůrazněji a gólem do šatny
určil stav 1:0.
ruhý poločas zahájil
střelou těsně nad Tomáš
Přidal, hosté mu jen o několik desítek vteřin později
ukázali, jak to má vypadat

přes blokující obránce zakončovat, naopak nabil ze druhé
vlny nabíhajícímu Poláškovi
a ten bombou pod břevno na
vzdálenější tyč dosáhl své třetí branky v ročníku. Ve zbytku
utkání se již pouze střídalo,
dvakrát na domácí a jednou
na hostující straně a vůně čerstvě vyuzených pochoutek,
sluníčka a slabého větru se již
pouze dohrávalo a čekalo na
závěrečný hvizd.
ři kola před koncem tak
Nezamysličtí
disponují
devíti výhrami a třemi remízami, Vrchoslavičtí pak jedenácti výhrami a šesti remízami.
Rozšířit svou bilanci se prvně
jmenovaní pokusí v neděli
od půl páté ve Všechovicích,
jejich sobotní soupeři pak ve
stejnou dobu doma v dalším
derby proti Pivínu.

T

Nevěděli, co s míčem. Domácím (ve světlém) se nedařily přihrávky po zemi, nákopy ani průniky.
Hosté byli všude dřív a nutili soupeře k nepřesným střelám z velké dálky.
Foto: Jiří Možný

O

D

DRAHOMÍR CRHAN – TJ Haná Nezamyslice:

I.B TŘÍDA KFS OLOMOUC, SKUPINA „A“ – 23. KOLO

TJ Haná Nezamyslice:
střídání: 75. Michal Lakomý za Pavelku, Coufalík za Přidala
trenér:
DRAHOMÍR CRHAN

Buriánek

D

D

nedal gólmanovi šanci – 0:2.
Začala tím dvacetiminutovka,
která v rychlém sledu zlomila veškerý odpor domácích.
A to navzdory tomu, že kvůli
lehkému svalovému zranění ,
avizovanému již v první půli,
musel ze hry Michal Hamala.
Kombinaci po zemi a přihrávku od Holuba, který mohl
tváří v tvář gólmanovi střílet,
poslal nejlepší střelec I.B třídy Martin Lacina z pár kroků neomylně do brány, další
rychlý protiútok řešil Holub
opět místo střely přihrávkou,
přesto dosáhl díky nešťastné
teči křižujícího beka branky
on – 0:4. Do této doby chyběl
domácím krok v podobě Kamila Oulehly a půlmetřík při
střele Dopity, pak se již přece
jen střela vyplatila a nekoncentrovanou obranu zaskočil
zakončením z osmnácti metrů
Pavelka – 1:4.
brzkou odpověď se střelou přes obránce pokusil
střídající Tomáš Zatloukal, ale
nebyl dostatečně důrazný. K
definitivní změně skóre tak
vedla doslova exhibiční akce.
Lacina našel před prázdnou
bránou Holuba, jenž nechtěl

Mir. Lakomý

brranky: 62. Pavelka - 45. Moravec, 49. P. Horák
branky:
ml., 52. Lacina, 61. Holub, 69. Polášek
m
sstřely
st
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TJ Sokol Vrchoslavice:
3 20. Vrchoslavický Hamalaa za
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onč
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kluz
kl
uzem
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á F
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rů a jen o fous netrefil levou šibenici.
3 35. Duo Holub s Moravcem bylo blízko úvodní brance. Úvodní
pokus Buriánek vyrazil, dorážka hlavou mířila mimo.
0 45. GÓL BEZ RADOSTI Z Nezamyslic hostující Zdeněk
Moravec zužitkoval přihrávku z pravé strany a z malého vápna
otevřel skóre – 0:1.
0 49. POTRESTANÝ FAUL Na přímý kop z pravé strany si
naskočil Pavel Horák mladší a opět z bezprostřední blízkosti zvyšuje na 0:2.
0 52. AŽ DO KUCHYNĚ Aleš Holub předal podél vybíhajícího brankáře Martinu Lacinovi, který ze dvou metrů neminul – 0:3.
0 61. ŠŤASTNÁ TEČ Branky se dočkal i nejlepší střelec hostí
Holub, jeho další přihrávku si do vlastní brány ztečoval jeden z
beků – 0:4.
0 62. BLESKOVÉ SNÍŽENÍ Alespoň čestného úspěchu dosáhl Miroslav Musil, při jeho střele pod břevno se gólman ani nepohnul – 1:4.
0 69. EXHIBICE Moravec s Holubem přelstili celou obranu a
ze druhé vlny nabíhající Aleš Polášek bombou pod břevno prázdnou bránu neminul – 1:5.
zaznamenal Jiří Možný

ROMAN ŠMÍD – TJ Sokol Vrchoslavice:
„Přišlo to, co nám chybělo minulý týden s Hanou. Je to o gólech a
dneska jsme využili šance, jak to má být. Jestliže máme pět gólovek, tak bychom dva tři góly měli dát, a to se podařilo. Měli jsme
i nějaké štěstí, třeba při tečované střele, ale to k tomu patří. Pokud
člověk má šance a vytvoří si tlak, góly by měly přijít. Snažíme se
tuto kombinační hru po zemi stále produkovat, zahrát si správný
fotbal, ne nahodile nakopávat. Žádné ukvapené akce, ale snažit se
to hrát opravdu kombinačně a soupeře přehrát touto fotbalovou
taktikou. I tento zápas byl dost ovlivněn tím, že mi čtyři hráči ze
základu chyběli. Možná tedy rozdíl mohl být ještě rapidnější. Škoda Hané, to pro nás bylo moc kruté. Nezasloužili jsme si prohru
a mohla to být aspoň remíza. Je to ale o produktivitě a štěstíčku.“

Olšanský

Hamala

správně. Po jediném žlutém faulu
střetnutí v hloubi
pole si centr našel
Pavel Horák mladší a

„Soupeř byl jasně lepší. Naší zásadní chybou bylo špatné bránění, první dva góly padly po hrubých chybách obrany. Vůbec
nemusely být a zápas by se vyvíjel jinak. Soupeř šel ale za vítězstvím daleko více než my, uměl si nahrát a věděl, co s balonem.
Mariánek je citelná ztráta, ale že nedáváme branky, není jedním
hráčem. Moravec je náš hráč, ale u nás si nevybojoval místo,
zatímco v mužstvu byl soupeře naprosto rovnocenný chlapům
z krajského přeboru. Tam dostane balon do nohy, ale u nás ne,
tady je to samý špek. O tom to je, nám chybí rozehrávka, nám
chybí klid. Vždy to bylo derby, kde rozhodovala bojovnost a my
jsme jí měli více. Dneska jsme bohužel žádnou neměli a takticky
i herně nás soupeř přehrál.“

střídání: 52. T. Zatloukal za Hamalu,
83. Novák za Holuba
trenér: ROMAN ŠMÍD

DOKONALÝ POČIN
ALEŠ HOLUBB
A

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
Duel Nezamyslic s Vrchoslavicemi nabídl spoustu krásných momentů a nejčastější
ústřední postavou byl právě hostující útočník s číslem sedm. Zkušený třicátník a se čtrnácti brankami třetí nejlepší střelec I.B třídy si slovy hokejového statistika připsal tři
kanadské body za gól a dvě asistence a na třetí, čtvrté i páté brance měl právě on nejvýraznější podíl. Nejprve poslal Lacinovi míč před prázdnou bránu, poté rychlý brejk
zakončoval další přihrávkou, jež si domácí srazili do brány. To nejlepší si ale nechal až
do třetice. Po nahrávce Laciny mohl zakončovat do jen obránci hlídané brány, místo
toho ještě nabil dobíhajícímu Poláškovi a ten nekompromisně zakončil.

Nezamyslický kanonýr Kamil Oulehla:
„Není finální přihrávka, nejsou šance...“
Nezamyslice – Jen jednu
branku k osmi podzimním
přidal na jaře stále suverénně
nejlepší střelec Nezamyslic
Kamil Oulehla (na snímku J.
Možného). Šestadvacetiletý
útočník se naposledy prosadil 14. dubna při výhře
proti Beňovu a s ustáním
jeho střeleckého příspěvku,
zapříčiněného i nedostatkem
Nezamyslicím se doteď
kvalitních míčů ze zálohy,
proti Vrchoslavicím velskončila i týmová radost v
podobě bodového příspěvku. mi dařilo. Napadá vás, proč to
tak dlouho fungovalo?
„Protože se všichni známe.
Jiří Možný
Člověk je namotivovaný a boCo rozhodlo derby ve juje. Dneska byli prostě lepší.
prospěch Vrchoslavic? Nekazili to, co my.“
Jste
jednoznačně
„Finální přihrávka. Nedostali
nejlepší střelec týmu,
jsme se k bráně, hodně jsme
kazili. První půlku hodně těžké přesto jste již šestkrát
nakopávané balony, vše do neskóroval...
soubojů. Bylo to hodně vydřené, „Není finální přihrávka, nedostáváme se do šancí. Posledních
žádný klid.“
Může to být způsobeno i pět zápasů bez branek, stále se
vynucenými změnami v opakuje to stejné. Jako útočník
sestavě?
jsem nedostal míč na bránu, vše
„Zranil se nám klíčový hráč, do soubojů, do hlaviček. To je
střední záložník. To si mys- hodně těžké.“
Jaké balony vám vyhlím, že byl zlomový moment.
ovují?
Poslední zápasy máme hodně
zraněných,
minulý
týden „Do běhu, dlouhé balony přes
chybělo asi osm lidí, víceméně beky. Dneska bylo jen vše do
hrálo béčko. Všichni se šetřili na stran, moc dlouhé. Nevycházelo
to, jak by mělo.“
dnešek, ale takhle to dopadlo.“
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Kraličtí vydřeli bod, „Efkáčko“ vyhrálo v Lískovci a má postup na dosah!
Prostějovští fotbalisté otočili nepříznivý vývoj
opět kopali penaltu
1:1

FC Kralice na Hané
FC Hněvotín

(0:1)

Branka Kralic: Deutsch z penalty. Rozhodčí: Částečka –
Motal, Štětka
Sestava Kralic:
Winkler – Vitásek, Halenka, Neoral, Vybíhal – Fládr, Deutsch,
Bross (46. Trnavský), Cibulka – Petržela (35. Růžička), Lehký.
Trenér: Petr Gottwald.

Kralice na Hané/jim – Šestý pokutový kop v desátém
utkání si aktivitou v soupeřově vápně vybojovali hráči
Kralic. Po neúspěchu proti
Oskavě se k němu postavil
Petr Deutsch a úspěšným
pokusem zajistil svému týmu
alespoň remízu. Hněvotín
tak letos ani napošesté nad
Konicí, Určicemi či Kralicemi nezvítězil.
„Podle mých představ to není,
ale vzhledem k vývoji musím
konstatovat, že zlatý bod. Museli jsme dotahovat, již od třetí
minuty jsme pohrávali 0:1. A
podařilo se nám to z penalty,“
shrnul dojmy z výsledku kralický kormidelník Petr Gottwald.
V utkání chudém na šance již
mohl počítat s Halenkou do
obrany i Petrželou do útoku,
ale zkušený kanonýr se mu ještě v první půli opět zranil a mu-
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Vstup do střetnutí favoritovi moc nevyšel, úvodních pětadvacet minut patřilo domácím. Ti na
dlouho neporaženého soupeře vyrukovali s maximálním nasazením a svou aktivitu korunovali ve
14. vedoucí trefou Broulíka - 1:0. Hosté následně
upadli do ještě většího útlumu, ze kterého je vysvobodilo až vyrovnání Pospíšila. Kanonýr si ve
26. minutě naběhl k přední tyči na centr Hlocha
a nezadržitelně skóroval – 1:1. Tím se prostějovský celek nastartoval a zbytek prvního poločasu
ovládl včetně vedoucího gólu Machálka po krásné individuální akci šest minut před pauzou – 1:2.

sel střídat. Domácí pak dvacet
minut před koncem vyrovnali,
ale nic víc již ve zbývajícím
čase nedokázali. „Myslím si,
že jde o zasloužený bod pro
obě strany. Hněvotín byl mírně Lískovec,Prostějov/son
lepší v prvním poločasu a my
zase ve druhém,“ uznal Got- Druhou půli měli Jurovi svěřenci
pod kontrolou až do 62. minuty,
twald.
Díky blížící se záchraně Přerova v divizi a další porážce
posledních Loštic se navíc jeví
velmi nepravděpodobné, že by
třinácté Kralice o pátou nejvyšší soutěž přišli. Do utkání
u čtrnáctých Velkých Losin,
tak mohou jít klidnější. „Stále
je o co hrát. Hraje se o body,
o prémie, o lepší umístění. Viděl jsem je v Určicích a kromě
dvou hráčů, kteří jim tvoří hru,
víceméně nic nemají. Nemyslím si, že je to soupeř, který by
nás mohl ohrozit. Jedeme tam
znovu pro body,“ dodal odvážně Petr Gottwald.

         
 !


a přečkali i půlhodinové oslabení po vyloučení Hlocha

 + .

 -! +,!

Nohejbalisté Prostějova
doma pouze s bodem
Prostějov/pk - V sobotu 26. května 2012 odehráli muži oddílu nohejbalu Sokola I Prostějov své další utkání na domácí půdě proti jednomu z celků na chvostu tabulky R.U.M.
NK Holubice a nutno konstatovat, že odehráli velmi špatný
zápas a to nejen vzhledem k chybějícím 3 hráčům základní
sestavy. K dispozici měl trenér Beneš pouze šestici hráčů v nichž byl i jeden dorostenec Sokola I Tomáš Roba.
V první dvojici prohráli po průměrném výkonu Pacejka s Valentou chybou při závěrečných míčích utkání a domácí celek
překvapivě prohrával 0:1. Ve druhé dvojce prostějovský debl
Husařík-Drobil Klaudy prohrál po bezkrevném výkonu hladce
0:2 na sety a soupeř vedl již 0:2. Ve trojicích prostějovští nohejbalisté hráli opět velmi průměrně, první trojka ve složení Valenta-Pacejka-Husařík sice vyhrála 2:0 a snížila stav zápasu na 1:2,
ale soupeř opět utekl až na 1:4 skrečovanými utkáními z důvodu
zranění hráče. Za takto nepříznivého stavu šel na singl nadějný
dorostenec Tomáš Roba a po velmi bojovném a kvalitním výkonu snížil celkové skóre na 2:4 pro Holubice. Na rozdíl jediného
bodu dotáhla opět trojice Pacejka-Valenta-Husařík, ovšem další
trojka se pro zranění prostějovského hráče nehrála a bylo to již
3:5. V posledních dvojicích se naši hráči vzchopili a vybojovali
alespoň zaslouženou remízu, která je ovšem pro Sokol I Prostějov ztrátou.
„Nebudu nyní dopodrobna rozebírat příčiny ostudné remízy,
v nichž kde hraje několik okolností. Domácí hráč Jakub Klaudy
má až do odvolání zastavenou činnost pro nedostavení se k zápasu, další hráči, kteří přišli rovněž pozdě budou rovněž řešeny výborem oddílu.... V zápase musím kladně zhodnotit pouze přístup
mladého dorostence Tomáše Robu a bojovnost prostějovských
hráčů v závěrečných dvojicích,“ pronesl zklamaně po utkání Richard Beneš, který události sobotního dne rozdýchával evidentně
hodně zhluboka...
Dorostenci Sokola I Prostějov sehráli další zápas dorostenecké
extraligy v neděli 27.května 2012 na půdě vedoucího týmu soutěže Sokola Stratov a vzhledem k tomu, že zápas zahajoval až v
odpoledních hodinách, zachytili jsme do uzávěrky tohoto čísla
pouze výsledek, který byl hodně krutý, až „kanárkový“: 0:6...
Podrobnější reportáž najdete během dnešního dne na webových stránkách www.vecernikpv.cz.
obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

kdy musel předčasně ze hřiště
vyloučený bek Hloch. V oslabení hanácká parta vůbec nezalezla do obrany, naopak dál hrála

s potřebnou aktivitou a to se jí
vyplatilo. Se štěstím přežila jedinou tutovku tlačícího protivníka
(zakončení z vyložené pozice
vedle), na druhé straně nevyužili
šance z protiútoků Machálek
s Pospíšilem. To už ale efkáčko
nemuselo mrzet, neboť příznivý
výsledek zůstal v platnosti.
„Nezačali
jsme
vyloženě
špatně, spíš Lískovec předváděl
nadstandardně kvalitní výkon.
Jeho fotbal zezadu s rychlým
přechodem do útoku pomocí
dlouhých diagonálních pasů nás
zaskočil, s takovým pojetím jsme
se ještě nesetkali. Navíc nás srazila dolů inkasovaná branka, po
níž jsme byli hodně dole. Naštěstí
od pětadvacáté minuty kluci
zabrali a zbytek úvodní půle zv-

1:2

Real Lískovec
1.FK Prostějov

(1:2)

Branky: 14. Broulík - 26. Pospíšil, 39. Machálek. Rozhodčí:
Cieslar – Hess, Galásek. Diváků: 250.

Sestava Prostějova:
Bureš – Hloch, Zbožínek, Hunal, Dostál – Hirsch (64. Zatloukal), Zelenka, Svozil, Fládr (79. Papoušek) – Machálek,
Pospíšil (89. Hatle). Trenér: František Jura.

ládli perfektně. Komplikace nastala po červené kartě Pavla Hlocha, který zastavil sólo domácích
a byl správně vyloučen. Za to,
jakým způsobem jsme následně
odehráli poměrně dlouhé oslabení, musím celý mančaft

pochválit. Ani v deseti jsme
nepřestali útočit, což se ukázalo
jako klíčové. Takhle vydřené
vítězství má dvojnásobnou cenu
a všichni jsme za něj strašně
rádi,“ shrnul spokojený kouč
1.FK František Jura.

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov
SPORTOVNÍ POVRCHY

Kostelečanky zvítězily a skončí nejhůře čtvrté
Na výhře „A“-týmu se dvěma premiérovými góly podílela Eliška Píchalová, „béčko“ nepřekvapilo
Ivančice, Kostelec na Hané – Přesně napůl si o
víkendu vedly hráčky FC Kostelec na Hané. „A“tým se s letošní sezonou moravskoslezské divize „C“ rozloučil výhrou 4:0 nad Ivančicemi a po
zveřejněním zbývajících výsledků skončí nejhůře
čtvrtý, béčko naprosto shodným skóre prohrálo s
druhým celkem blanenského okresu.
Do rodiště Vladimíra Menšíka
odjelo družstvo Petra Merty s
kompletní ofenzivní silou a právě útočná kvalita rozhodla. Pod
čtyři vstřelené branky se podepsala osvědčená dvojice Tomešová, Řezníčková, výrazný podíl
na třech bodech měla i Eliška Píchalová. Patnáctiletá fotbalistka
se dočkala svým prvním gólů v
dresu áčka i přesto, že na hřiště
přišla až po padesáti minutách
jako střídající hráčka.
První gólovou akci vymyslela již
po čtvrthodině utkání Lucie To-

mešová, jejíž centr si Řezníčková nejprve zpracovala na vápně
a následně uklidila míč k tyči, při
druhé brance se ukázková křídelní akce opakovala. Zakončující
Píchalová je zachovala obdobně, jen s tím rozdílem, že centr
usměrnila z první. Potřetí rozvlnila síť dosavadní nahrávačka,
když sebrala míč na půlce a individuálně se prosmýkla obranou,
ze čtvrté branky se po dalším
centru radovala opět Píchalová.
Tentokrát měla čas na zpracování
a vymetla pavučinku.

Petr Merta - Kostelec na Hané „B“:
„V Boskovicích je kvalita, těžko se hraje se soupeřem, kde je fotbalistka jedna vedle druhé již od narození. Nehráli jsme druhé housle, ale v
koncovce a v důležitých fázích byly Boskovice mnohem kvalitnější.
Takže výsledek 4:0 asi odpovídá. Každopádně bych holky pochválil,
že to nezabalily a hrály až do konce. Bojovaly, snažily se s tím něco
udělat, ale neměli jsme na své straně kvalitu.“

„Úplně nádherný gól. Musím
ale říct, že soupeř byl na začátku velmi houževnatý, měl
velice zkonsolidovanou obranu,
těžko se nám tam dostávalo.
Hrály perfektně ofsajd systém,
několikrát nás do pasti chytly.
Naší aktivitou jsme je ale přehráli a byli jsme lepší směrem
dopředu,“ chválil čtrnáctku
fotbalistek hlavní trenér Petr
Merta.
V nekompletní tabulce se tak
Kostelec posunul na třetí místo o bod před Kotvrdovice a tři
před Ocmanice. S nimi měl sice
horší skóre ale lepší vzájemné
zápasy, takže hůř než „brambory“ to nebudou. A pokud by

DFC Rena Ivančice
FC Kostelec na Hané

Mikešová – Knápková, Zapletalová, Konrádová (46. Jarošová), Sekaninová – Hájková (53. E. Píchalová), Adamová, Urbanová – Tomešová, Jelínková – Řezníčková (76. Václavková).
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

koliv může porazit kohokoliv.
Vrchovina a Studenec na špici
mají malinko navrch, ale minimálně jednou jsme nad každým
vyhráli,“ ocenil Merta.

Sestava Kostelce na Hané:
Mikešová – Jarošová, Zapletalová, Knápková,Václavková – Mrňková,
Adamová, Látalová, Urbanová – E. Píchalová, A. Píchalová. Střídala:
Horáková. Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

Pro A-tým tak sezona 2011/12
skončila, béčko má před sebou
ještě dvě střetnutí. V sobotu
odpoledne půjde v Ráječku o
uhájení náskoku na třetím místě blanenského okresu, o týden
později se pak hráčky rozloučí
doma proti lídrovi z Kunštátu.

„Eskáčko“ zvýšilo náskok na devět bodů a jede do Smržic
Kostelec na Hané/jim – Buď
z prvního, a nebo ze druhého
místa postoupí hráči 1.SK Prostějov do okresního přeboru. Zásluhou Petráska udolali Němčice 1:0 a díky ztrátě druhých
Smržic u třetích Výšovic utekli
tři kola před koncem již na devět bodů. O svém prvním místě tak mohou rozhodnout již v
sobotu dopoledne, kdy v netradičním fotbalovém čase zavítají
právě na trávník Smržic.
„Byla to utrápená výhra, Němčice
se prezentovaly velice důrazným
fotbalem. Hlavně první poločas
byli důraznější a my jsme byli
šťastnější,“ ohlížel se prostějovský
kouč David Mezuliánek.
O nedělení bodů rozhodl střídající

žolík Petrásek, po rychle rozehraném autu Krátkého vyslal ze
střední vzdálenosti povedenou
střelu pod břevno. Ačkoliv tak domácím ze zdravotním a osobních
důvodů chybělo několik hráčů,
všechny body zůstali v kosteleckém azylu 1.SK.
„Němčice si rozhodně prohrát
nezasloužily. Sportovně musím
uznat, že soupeř byl velice dobře
připravený a chtěl hrát fotbal. Rozhodčí jim odepřel penaltu za náš
faul ve vápně, byla to šťastná výhra s překrásným gólem,“ oddechl
si Mezuliánek. V závěru utkání
ještě obdržel jeden z Němčických
červenou kartu a hosté dohrávali v
deseti lidech.
Opravdový bonbonek pro fanouš-

SPUSTILI JSME
NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

1.SK Prostějov
FK Němčice nad Hanou

1:0
(0:0)

Branka: 66. Petrásek. Rozhodčí: Nezhyba.
Sestava 1. SK Prostějov:
Zelinka – Zelina, Lakomý, Olejník, Martínek – Ballek, Gryglák, Pořízka, Komárek (46. Petrásek) – Laník (87. Ovčáček),
Fryšák (65. Krátký).
Trenér: David Mezuliánek.

ky III. třídy ovšem přijde až v
sobotu od deseti třiceti, síly změří
dvě nejlepší ofenzivy i defenzivy a současně týmy s největším
počtem výher a téměř nejnižším
počtem remíz. „Myslím si, že

(0:1)

Branky Kostelce na Hané: 16. Řezníčková, 63. a 90. E. Píchalová,
75. Tomešová. Rozhodčí: Křenek
Sestava Kostelce na Hané:

FC Kostelec na Hané „B“ 0:4
(0:1)
FC Boskovice

Kotvrdovice doma nevyhrály
nad béčkem Jihlavy, znamenalo
by to i bronz. „Kdyby to skončilo čtvrtým místem, budeme
spokojeni. Tato divizní skupina
je suverénně nejtěžší z těch, co
jsme doposud hráli. Je obrovsky vyrovnaná, prakticky kdo-

0:4

budou hrát stejně důrazně a tvrdě
a čeká nás velice těžké utkání. Ale
musíme se na to připravit,“ konstatoval Mezuliánek. Na podzim
vyhrálo 1.SK pod vedením jeho
předchůdce Pavla Musila 1:0.

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Výsledky a tabulky
soutěží v malé kopané
Prostějovska
1. okresní liga mužů
Hřiště Čehovice: FC Ladzimil
Čehovice – SK Griffins 98 Prostějov 3:5, MK Brodek u Prostějova – SK Chaloupka Prostějov 5:7, Sokol Dubany – SK
Tomek Dobrochov 0:4, FK Vrbátky – Ariston Prostějov 1:2.
Konečná tabulka
1. Dobrochov 12 1 1 59:24
2. Chaloupka PV 10 2 2 62:25
3. Griffins PV
7 2 5 53:49
4. Ariston PV
6 2 6 37:47
5. Brodek u PV 5 2 7 42:57
6. S. Dubany
5 1 8 37:59
7. Čehovice
2 3 9 39:53
8. Vrbátky
1 4 9 29:44

37
32
23
20
17
16
9
7

3. okresní liga mužů
Hřiště Vrbátky: SK Kobra
Kobeřice – Sokol Dubany B
3:7, TJ Ohrozim – DD Sport
Dubany B 1:7, Mexiko Víceměřice – KRS Abrahám Prostějov 6:6, FC Semos Juniors
Hluchov – RomAmatér Hluchov 5:0 kontumačně, Ohrozim – Víceměřice 0:1, Ohrozim – R. Hluchov 0:0.
Konečná tabulka
1. DD Dubany B 10 1 3 70:20 31
2. Kobeřice
10 0 4 76:37 30
3. Víceměřice 8 2 4 52:38 26
4. Ohrozim
7 2 5 49:33 23
5. Abrahám PV 6 2 6 48:43 20
6. R. Hluchov
4 1 9 31:71 13
7. S. Dubany B 4 1 9 34:71 13
8. J. Hluchov
2 0 12 27:74 6
Okresní liga žáků
Hřiště Laškov: Agro Vláčil Čehovice – SK Kobra Kobeřice 0:5
kontumačně, Kobeřice – 1.FC
Laškov přeloženo, Laškov – Čehovice 5:0 kontumačně.
Hřiště Bedihošť: SK Skalka
– Sokol Bedihošť 14:1, Skalka – RomAmatér Hluchov 4:0,
Bedihošť – Kobeřice 0:6, Bedihošť – R. Hluchov 5:0, Kobeřice – Laškov 1:1.
Konečná tabulka
1. Skalka
9 0 1 59:12 27
2. Laškov
6 2 2 45:17 20
3. Kobeřice
5 1 4 37:20 16
4. R. Hluchov
4 1 5 33:32 13
5. Bedihošť
3 1 6 18:49 10
6. Čehovice
0 1 9 3:65 1

Sport

„Moni“ ovládla první semifinále Volte Miss VK Prostějov 2008/2009!
Nezastavil ji ani výron…
Přestože jako jediná z celého
kádru laborovala v týdnu se
zraněním, konkrétně s výronem
kotníku, byla to právě ona, která
byla nejvýraznější postavou VK
Prostějov v úvodním extraligovém semifinálovém zápase s
pražským Olympem. O kom je
řeč? No přece o žlutovlásce s
plachým úsměvem, ale o to prudší ranou Monikou Kučerovou!
Své ústřední role se však Monča
jako obvykle zříká. „Já se už budu opakovat, protože to říkám
pokaždé, když vyhrajeme. Vyhrál náš kolektivní výkon, protože opravdu předvádíme na hřišti
týmovou sílu,“ vyjádřila se ke
svému osobnímu výkonu hráčka
s číslem 15. Že to tentokrát nebyla ta kvapíková jízda, na kterou si fanoušci zvykli v předcházejících střetnutích přiznala i
v ohromné pohodě hrající smečařka. „Na dnešním zápase bylo
trošku vidět, že byla herní pauza,
nebylo to úplně tak, jak bychom
si představovaly. První dva sety
jsme hrály dobře, ten třetí už byl
slabší, ale nakonec jsme to
zvládly. V závěru ale míváme
problémy pravidelně, protože v
nasazeném tempu polevíme,“
okomentovala průběh střetnutí
Monika Kučerová. Nejlepší
hráčkou celého utkání se stala i
přesto, že její start byl hodně na
vážkách. Výron v kotníku totiž
není zrovna přítelem volejbalis-

tek. „Jsem hlavně ráda, že mi
kotník nakonec umožnil tak
rychlý návrat do tréninku. V
úvodu předcházejícího týdne to
totiž vypadalo hodně špatně, nemohla jsem ani pořádně došlápnout. Kvalitní rehabilitace společně s elektroléčbou mi však
hodně pomohly. Trochu mě kotník stále pobolívá, ale hrát se s
tím dá a to je nejhlavnější,“ vyjádřila se ke svému současnému
zdravotnímu stavu momentálně
nepostradatelná opora Čadova
výběru. Také soupeře v podobě
Olympu si smečařka na rozdíl od
svých spoluhráček pochvaluje.
„Další zápas hrajeme na Olympu, mně osobně se tam hraje dobře, hala patří k nejpříjemnějším
u nás. Rozhodně je to pro mě lepší, než hrát v Ostravě,“ uzavřela téma semifinále Monika Kučerová.
-zv,jp-

Spokojený úsměv.Po kvalitně
odvedené práci má„Moni“ vždy důvod ke
spokojenému úsměvu…foto: JiříVojzola

Jasně zatím vede „Luci“
Další zajímavou anketou
týkající se extraligového volejbalového suveréna VK
Prostějov, se „vytasil“ v uplynulém týdnu klubový web. Po
zimní anketě, ve které mohli
fanoušci hlasovat o herně nejplatnější volejbalistku VK, se
tentokrát bude soutěžit o titul
„Miss
VK
Prostějov
2008/09!“. Systém hlasování
je obdobný jako v předcházející anketě. Dvanáctka volejbalistek je rozdělena na dvě
poloviny, takzvaná semifinále. Do prvního semifinálového kola o nejkrásnější
či nejsympatičtější členku
týmu byly zařazeny hráčky s
nejnižšími čísly na dresech:
Elisha Thomasová (číslo dresu 2), Milada Spalová (4), Lucia Töröková (5), Markéta
Tomanová (7), Gabika Tomašeková (8) a Valeria Pušněnkovová (9). Volejbaloví fanoušci a zvláště ta mužská
část, by se tedy měli podívat
na www.vkprostejov.cz a
kliknout na svou favoritku!
Uzávěrka úvodního semifinálového dějství je v pátek 27.
března do 10.00 hodin.
Pro zajímavost také uvádíme
průběžný stav hlasování, jaký

byl v neděli 22. března v 17:00
hodin. Suverénně zatím vede
piercingová královna družstva,
slovenská nahrávačka Lucia
Töröková se 154 hlasy. Pomyslnou stříbrnou příčku drží dobrá duše a největší smíšek týmu
Milada Spalová s 60 hlasy. Za
tímto duem je další pořadí
hodně vyrovnané: 3. Markéta
Tomanová - 43 hlasů, 4. Elisha

Thomasová - 33 hlasů, 5. Gabika Tomašeková - 32 hlasů a 6.
Valeria Pušněnkovová - 29 hlasů. Kdo z pravidelných
návštěvníků Městské sportovní
haly DDM při utkáních VK
Prostějov má na věc jiný názor
a rád by svým hlasem pomohl
své favoritce, má ještě šanci do
tohoto pátku!
-zv- zdroj: www.vkprostejov.cz

VK PROSTĚJOV SPECIÁL
SEMIFINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY ŽEN

VK Prostějov - PVK Olymp Praha

3:0
Čas:
Rozhodčí:
Diváků:
1. set:
2. set:
3. set:

60 minut
Pecháček, Trumpaš
1300
25:16
19 minut
25:13
19 minut
25:22
22 minut

Sestava Prostìjova
Jelínková
Spalová

Pušněnkovová
Thomasová
Soaresová
Kučerová
libero: Tomanová
Připraveny byly: Bramborová, Tomašeková, Sajdová, Töröková, Wittocková.
Trenérská dvojice: Miroslav Čada a Ľubomír Petráš.

JAK SE HRÁLO
SEMIFINÁLE PLAY OFF, 1. ZÁPAS: VK Prostějov - PVK Olymp Praha
3:0 (16, 13, 22). Stav série: 1:0. Sestavy: Jelínková, Pušněnkovová, Thomasová, Soaresová, Kučerová, Spalová, libero: Tomanová - Halbichová, Jakubšová,
Sládková, Vanžurová, Šmídová, Brejchová, libero: Háječková. Střídaly: Kvapilová, Preslová, Kallistová. Čas: 60 minut. Diváků: 1300.
-zv-

KAM PŘÍŠTĚ

Luci boduje! Přestože se slovenská nahrávačka Lucia Töröková většinou dívá na zápasy z rohu haly, tak o jejím půvabu mají příznivci dobrý přehled.
Její krajanka Gabika Tomašeková zatím v anketě drží páté místo.Foto. Z. Pěnička

Semifinále play off, 1. zápas, pondělí 23.
března 2009: VK Královo Pole Brno - SK
UP Olomouc.
2. zápasy, středa 25. března 2009: PVK
Olymp Praha - VK Prostějov, SK UP Olomouc - VK KP Brno.
3. zápasy, sobota 28. března 2009: VK Prostějov - PVK Olymp Praha (17:00 hodin),
VK Královo Pole Brno - SK UP Olomouc.
-zv-



HLAVNÍ PARTNEØI VK PROSTÌJOV

VOLEJBALOVÁ SMEČ TÝDNE

MONIKA
KUČEROVÁ

Volejbalistky smetly úřadující mistryně

Bylo to na nulu, ale trochu to skřípalo
Prostějovské „ajfelovky“ rázně vkročily do semifinálových bojů. První krok v utkání
s pražským Olympem, který
obhajuje mistrovský titul, jim
vyšel na sto procent bez ztráty
setu. Hladká výhra 3:0 jasně
potvrdila roli favorita a pro
odvetu v Praze je příznivým
znamením. První semifinálové
utkání trvalo hodinku, než se
stačilo třináct set diváků v Městské hale Sportcentra DDM
pořádně rozehřát, žlutomodrá
smršť úřadující mistryně
rychle a elegantně smetla.

PV 3 : 0 PHA
Semifinálový duel měl od začátku do konce téměř stejný scénář.
Sestava Soaresová, Kučerová,
Jelínková, Thomasová, Spalová, Pušněnková a libero Tomanová měla jasnou převahu.
Poměrně snadno získala v prvním setu velký bodový náskok
7:2. Pak však začaly domácí
chybovat a naopak od poloviny
setu se dařilo Olympu úspěšně
blokovat útoky domácích a za-

Tudy to asi nepůjde! Hráčky VK Prostějov vystavěly, ostatně jak je jeich
dobrým zvykem v sobotu proti Olympu na síti takřka neprostupnou zeď. Soaresová se Spalovou právě blokují útok Šmídové.
Foto: Zdeněk Pěnička
Prostějovská sportovní hala
přivítala opět po nějakém čase sportovní fanoušky, konkrétně ty volejbalové. Všichni
byli zvědavi, jak se hráčkám
místního VK Prostějov podaří vstup do 1. semifinále volejbalové extraligy. Jestli
soupeř bude o poznání lepší a
silnější než tomu bylo u soupeřek z Přerova (pro prostějovské hráčky byly tyto 3 utkání dobrým tréninkem,
avšak ne tím správným testem pro další zápasy...). A tak
se i stalo.
U soupeřek z Prahy byla od počátku patrná nervozita a to jak na
hřišti, tak i na střídačce. Jakoby
se favorita utkání zalekly a ne-
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věděly, co dál. Prostějovanky
totiž od jeho úvodu nasadily
skvělou hru, která se po „pár
míčích“ na chvíli zasekla. Možná tento náš „malý“ výpadek
ovlivnilo pár sporných míčů těžko říct… Do hry nám pomohlo skvělé podání a účinná
hra na blocích. To bylo naše plus
po celý zápas. V těchto fázích
byla nejlepší hráčkou Prostějova Monika Kučerová. Ta téměř
nekazila a prezentovala se v tom
nejlepším „světle.“ „Že by si
říkala o reprezentační dres..?“
První set tak skončil v náš prospěch a to stavem 25:16. Úvod
druhého setu byl o poznání vyrovnanější. Ale hráčky Olympu
se samy o lepší výsledek připra-

čal dotahovat výraznou bodovou ztrátu. Prostějovské hráčky
se však naštěstí rychle zkoncentrovaly a dobře umístěné
smeče Kučerové i Soaresové
spolu s úspěšnými bloky nakonec zajistily potřebný klid a vítězství v první sadě 25:16. Druhý
set měl opačný průběh. Pražanky zpočátku držely krok a skóre
bylo poměrně vyrovnané, i když
si domácí hráčky udržovaly
mírný náskok. Pak však prostějovské hráčky zapnuly na plné
obrátky, zlepšily obranu i útok a
vyprovodily Olymp zdrcujícím
výsledkem 25:13. „Soupeř nám
svou nervozitou usnadnil vstup
do utkání. Oba sety jsme odehráli dobře. Holky těžily z lepších bloků a prosazovali jsme
se více na smečích,“ komentoval úvod zápasu trenér domácích Miroslav Čada. Ve třetím setu hostující hráčky trošičku zlobily. Dokázaly se vyhecovat a sehrály nakonec s domácími naprosto vyrovnanou
partii. Prostějovské volejbalistky se přece jen v poslední chvíli
vzpamatovaly a dotáhly utkání
do kýženého vítězství bez ztráty
kytičky, i když skóre 25:22 vybojovaly tak tak. Těžko říct,
jestli se hráčky Olympu upamatovaly na svou roli šampiónek a
začaly pořádně hrát, nebo domácí natolik polevily a zabojovaly až v závěru setu. „Jsme
rádi, že jsme to vyhráli tři nula,

HLASY TRENÉRŮ
Miroslav ČADA (VK Prostějov): „Hráčky Olympu hrály moc
nervózně, čímž nám začátek velice usnadnily. Třetí set už hrály
odvážněji, zlepšily přihrávku a také útok, kde byl patrný diametrální rozdíl. My jsme dělali poměrně hodně chyb díky horší
sehranosti, nešel nám rychlý útok středem sítě, ale zase jsme byli lepší na blocích (11 ku 7). Z hráček se dařilo Monice Kučerové v útoku, dobře hrála Spalová jak v útoku tak na bloku a
výborný byl výkon libera Tomanové. Přestože jsme hladce vyhráli, některé věci nefungovaly, to si musíme přiznat. Víc to bylo vidět v tom třetím setu, když jsme se dostaly pod tlak. Takže
máme na čem dělat, ale chyby si uvědomujeme a budu tvrdě tlačit na hráčky, abychom je odstranili. Do semifinálových utkání
nastoupila řada, která bude jen minimálně obměňovaná, přestože hráčky dostávají v herním tréninku stejnou příležitost.“
Stanislav MITÁČ (PVK Olymp Praha): „Především bych
chtěl prostějovským trenérům i hráčkám blahopřát, protože vyhráli zaslouženě a bez problémů tři nula. Do zápasu jsme vkročili se strašně velkým respektem ze jména Prostějova nebo z
hráček, které tady v současné době jsou. Kdybychom dokázali
hrát tak jako ve třetím setu, byl bych spokojený. Neplnili jsme
však jasné pokyny, které jsme si stanovili, proto první dva sety
dopadly jak dopadly, což mě mrzí a trápí. Pevně věřím, že na
domácí půdě podáme lepší a statečnější výkon. Prostějovští deklarovali postup do finále bez ztráty setu - my se jim aspoň jeden budeme snažit sebrat. Ne že bychom nechtěli Prostějov vyřadit, to bychom chtěli! Ale držíme se při zemi, těmito zápasy
se chceme dobře připravit na boj o bronzovou medaili. Tu chceme získat.“
-jpto byl náš cíl. Zvládli jsme to bez
nějakých větších chyb. Pokud
tam byly nějaké výkyvy, bylo to
nejspíš tím, že jsme měly čtrnáct
dní herní pauzu. Myslím si, že v
příštím utkání se do toho ještě
víc dostaneme a bude to lepší,“

POHLEDEM FANOUŠKA
vily. A to zbytečně nečistou hrou
u sítě a auty. Nebyly schopny se
vejít do hřiště. Ale Prostějovu se
také nedařilo podle představ
trenéra Čady. Navíc nám občas
uteklo i to pomyslné štěstí - pomoc pásky..! Tato hluchá chvíle
trvala jen okamžik. Prostějov
zařadil na vyšší rychlostní stupeň a Olympu se vzdálil o pomyslný parník.
V rozhodujících momentech
zdobila hráčky rychlost, chytrost, přesnost, tvrdost a přítomno bylo i ono již několikrát zmiňované štěstí. Trenér Mitáč se

snažil o přerušení hry braním
oddechového času, ale nebylo
mu to nic platné. Koncovka
druhého setu byla opět v režii
domácích hráček, a tak trochu i
připomínala momenty ze série s
Přerovem. Rozdíl dvanácti míčů
(25:13) - to hovoří za vše, ne? Po
kratičké pauze po druhém setu
dostala pokyn k rozcvičení Jolien Wittocková. Nakonec však
do hry nezasáhla. Neboť trenér
Čada základní sestavu po celou
dobu utkání nezměnil. I když si
to koncovka 3 sady žádala...!
Utkání ukončila k radosti všech

řekla po utkání Michaela Jelínková. „Ve třetím setu jsme polevili ve všech činnostech a ztratili koncentraci. Nakonec jsme to
uhráli, takže jsme spokojení,“
dodala prostějovská nahrávačka.
-jppřítomných smečí „Spála.“
25:22. Hráčky, trenéři, představitelé klubu, ale především fanoušci tak mohli začít s částečnými oslavami. Hráčky tak
udělaly první - důležitý krok za
vítězstvím v celé sérii. Následovat tak bude druhé utkání, které
se uskuteční na palubovce
Olympu. Nebude jistě jednoduché. Trenér Mitáč prohlásil,
že se pokusí „uzmout“ Prostějovu alespoň set. Uvidíme a budeme se zároveň těšit!
A závěrem se ptám: „Ukončíme
tedy sérii již v sobotu 28. března
opět na domácí půdě a stavem
3:0 na sety?“ Snad, přijďte - nudit se určitě nebudete!
Šárka Zapletalová

Na sobotní premiérové semifinálové
výhře s obhájcem
titulu Olympem Praha má „Moni“
ostatně jako všechny hráčky základní sestavy velký podíl. V perfektně
šlapajícím prostějovském stroji však
vyniká na levém kůlu usměvavá
smečařka. Její zakončení většinou
dopadne přímo na palubovku, takže
znamená jistý bod. Když se k tomu
přičte i velmi kvalitní podání, má domácí kouč vystaráno. Moni, ty už asi
nikoho na své místo nepustíš!



IVANA
BRAMBOROVÁ
Bohužel Ivčo na někoho to padnout muselo. Slovenská ranařka s plachým úsměvem se pomalu, ale jistě vytratila ze sestavy. Po
prodělané viróze se sice vrátila na palubovku v plném lesku, ale mínění
hlavního kouče je přece jen jiné. O
zařazení do semifinálové šestky asi
rozhodl čtvrteční vzájemný tréninkový duel, ve kterém byla Ivča na
straně poraženého družstva. Ivčo,
nezoufej, tvoje „prdy“ budou ještě
potřeba!

Oděvářky ve druhé

lize konečně vyhrály
Sestup je však nemine!

V sobotu 14. března se konečně druholigovým volejbalistkám TJ OP Prostějov poštěstilo zastavit téměř nekonečnou šňůru porážek. Nad soupeřkami ze
Svitav dokázaly svěřenkyně trenéra Ladislava Sypka ustát tie break prvního
zápasu a tak se premiérově radovat v letošním roce z vítězství v mistrovském
utkání. Také druhý zápas se silným protivníkem nebyl beznadějný, ale tentokrát Hanačky zradily koncovky setů. Vyhraný zápas po dlouhé době tak alespoň
trochu smazal vrásky na tváři zkušeného domácího lodivoda. „Trenérka Svitav mi po utkání s údivem říkala, že s takovým družstvem nemůžeme být předposlední,“ se smutným úsměvem citoval slova uznání na adresu jeho týmu Ladislav Sypko. O týden později se však s největší pravděpodobností rozloučily
s druholigovou soutěží dvěma porážkami v Brně.
1. zápas: TJ OP Prostějov - TJ Svitavy 3:2 (23, -14, -19, 22, 14).
Sestava TJ OP: Vlčková, Balunová, Kučerová, Lišková, Paňáková, Korhoňová, libero: Langerová. Střídaly: Brablecová, Jančíková, Nakládalová. Trenér:
Ladislav Sypko.
Komentář trenéra Ladislava Sypka: „S vysoce kvalitním soupeřem jsme
odehráli velmi vyrovnaný zápas. Od začátku až do konce se stav přeléval
z jedné strany na druhou až rozhodl tie break. V něm jsme měli více štěstí a nakonec jsme ho o dva míče vyhráli. Pomohlo nám také časté střídání, kterým
jsme se snažili soupeře vyvést zrovnováhy, což se nám také podařilo. Zlomové
momenty nastaly zvláště při podání Jančíkové.“
2. zápas: TJ OP Prostějov - TJ Svitavy 1:3 (-24, -23, 23, -17).
Sestava TJ OP: Jančíková, Balunová, Kučerová, Nakládalová, Paňáková,
Korhoňová, libero Langerová. Střídaly: Vlčková, Lišková a Brablecová.
Trenér: Ladislav Sypko.
Komentář trenéra Ladislava Sypka: „Odvetný zápas se pro nás nevyvíjel
od začátku nejlépe. Díky nevynuceným vlastním chybám jsme ztratili koncovky prvních dvou setů. Ve třetím setu jsme se zmátořili a získali ho pro sebe,
ale ve čtvrté sadě nám soupeř utekl a přes veškerou snahu jsme ho už nedokázali dotáhnout. Na našem sestupu nebo nějaké baráži se už však nic nezmění.“
V derniéře letošní druholigové sezóny nastoupily volejbalistky TJ OP Prostějov vBrně, proti místnímu celku TJ DDM. Prostějovanky se rozloučily se soutěží se ctí, když předvedly v Brně s favorizovaným protivníkem dvě naprosto
rovnocenné bitvy, v nichž ztratily naději na vítězství vždy v koncovkách setů.
1. zápas: TJ DDM Brno - TJ OP Prostějov 3:1 (-23, 24, 22, 20).
2. zápas: TJ DDM Brno - TJ OP Prostějov 3:1 (-17, 16, 20, 22).

KONEČNÁ TABULKA 2. LIGY-SKUPINA „C“
1. VK KP-SG Ludvíka Daňka Brno 34 32 2 97:25 2878:2232 66
2. TJ Tatran Litovel
36 30 6 96:38 3108:2709 66
3. TJ Sokol Frýdek-Místek „B“
34 27 7 90:32 2868:2280 61
4. TJ Sokol Křenovice
36 19 17 69:70 3065:3084 55
5. TJ Svitavy
36 16 20 63:72 2817:2999 52
6. TJ DDM Brno
36 16 20 65:75 2983:3128 52
7. VO TJ Lanškroun
36 13 23 55:76 2851:2944 49
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
36 13 23 60:87 3024:3290 49
9. TJ OP Prostějov
36 7 29 46:96 2855:3222 43
10. VSK VŠB-TU Ostrava
36 5 31 32:1022585:314641 Poznámka: V tabulce není započítán dvojzápas VK KP-SG Ludvíka Daňka Brno - TJ Sokol Frýdek-Místek „B“, který se hrál až po uzávěrce dnešního vydání.
-zv-
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Naděje na vyrovnání První domácí finále a nymburský Simmons
padla ve druhé čtvrtině

průběžný stav série: 2:0
Nymburk, Prostějov/lv – Zatím co v úvodním duelu o titul vydrželi svěřenci Zbyňka
Cholevy držet nymburského
soupeře na uzdě celý poločas,
v odvetě ukázal mistr svoji sílu
o poznání dříve. Už v úvodní
pasáži získali náskok devíti
bodů a bez sebemenších potíží
zvítězili 88:58.
Už v 5. minutě Orli prohrávali 6:13 a ani v další fázi čtvrtiny to s nimi nevypadalo příliš
dobře. V domácím dresu se
dařilo prakticky celé sestavě.
Rychlé kombinace končily
snadnými koši, a proto Nymburk vedl po deseti minutách
26:17. Ve druhém dějství
domácí zařadili ještě vyšší
rychlost a přitvrdili v obraně.
Vlastní koš prakticky zavřeli
mezi třetí a devátou minutou.
Klíčový úsek celého klání
ovládli naprosto jednoznačným rozdílem 20:1. Za stavu
49:21 bylo prakticky po zápase a oba soupeři zůstávali
na palubovce pouze z povinnosti. Vedle propastného
rozdílu trápil trenéra Cholevu
také vysoký počet faulů. Už
během první půle nasbírali

Travis Peterson, Yemi Nicholson a Dušan Pandula tři
osobní chyby a především
pod vlastním košem museli výrazně ubrat na razanci.
Toho domácí uměli využít a
když v závěru půle upravil
průběžný stav Smith, užívali
si v kabině vedení 53:27.
Orli se na chvíli zvedli po
návratu z kabiny. Ve chvíli,
kdy se přece jen soupeři trochu přiblížili, začali úřadovat
Pumprla a Křemen. Oba nym-

burští hráči střídavě pronikali
pod koš nebo přesně pálili ze
střední a dlouhé vzdálenosti
a ukázali, že v Polabí český
velkoklub neprohrává. V průběhu poslední čtvrtiny dokonce domácí trenér mohl poslat
do hry také všechny hráče ze
střídačky. Mezi střelce se tak
zapsali i mladíci Tomáš Vyoral
a Martin Kříž. I s jejich pomocí Nymburk přehrál Prostějov
rozdílem třídy a získal ve finále druhý bod.

Pohledem trenérů
Ronen GINZBURG - ČEZ Basketball Nymburk:
„Zápas nám vyhrála obrana. Většinu zápasu jsem
pod vlastním košem odehráli opravdu dobře.
Prostějov má kvalitní tým, ví, jak mají hrát, ale
my jsme je zastavili hned od prvních minut. Kromě našeho výkonu mě potěšila také atmosféra,
která byla výborná, jak se na finále sluší. A bylo příjemné, že se
na hřiště dostali také naši mladí hráči. Dostali možnost zapojit
se do finále a to je pro ně opravdu velká zkušenost.“
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Nenašli jsme v sobě sílu vzdorovat víc. Dobré
byly jen první minuty, pak jsme nedali asi pět
šestek, soupeř proměnil trojku, získal vedení a to
mu dalo klid. My jsme se pak trápili, prohrávali
souboje jednoho na jednoho, ztráceli jsme na doskoku a dělali chyby, kdy jsme se nenabízeli dost
rychle pro přihrávku, z čehož rezultovaly ztráty a protiútoky
Nymburka.“

Nábor do přípravek BK:
„Zamiř výš, hraj basketbal!“
Basketbalový oddíl BK Prostějov pořádá
v pondělí 28. května, to znamená právě dnes,
od 17.00 hodin nábor nových mladých talentů.
Proběhne v tělocvičně ZŠ Dr. Horáka Prostějov
a vítáni jsou chlapci i dívky ročníku narození 2000 či mladší.
Na základě tohoto náboru budou vybráni malí hráči i hráčky do přípravek,
jež zahájí svou činnost od září 2012, tedy od nového školního roku.
Bližší informace podá Emil Remenec na telefonním čísle 606 183 886.

rozprášil naděje na jakýkoliv zvrat...

průběžný stav série: 0:3
Prostějov/lv - Ani ve třetím finálovém souboji nedokázali hráči
Prostějova vyzrát na obranu
Nymburka. Na domácí palubovce sice bojovali, co jim síly stačili,
přesto se museli smířit s porážkou 66:84. Především v závěru
jim docházel dech, což bylo dáno
také nemocemi Dušana Panduly
a Travise Petersona, kteří šli do
zápasu rovnou z postele.
Přes zdravotní problémy opor
začali Orli parádně. Rychle se dostali do vedení 7:0 a těsný náskok
udrželi až do konce čtvrtiny. Kouč
Choleva se snažil držet tempo častým střídáním a burcoval svůj tým
ze střídačky, jak to jen šlo. Kvalitní představení z domácí strany
pokračovalo až do 17. minuty,
kdy Bohačík trojkou vyrovnal na
30:30. Závěr poločasu už ovládli

obhájci titulu. Drtivou šňůrou 13:2
získali dvouciferný náskok a zajistili si vedení 43:32.
Rozdíl ve skóre vydržel téměř
v nezměněné podobně ve třetí
části duelu. Pivoti Prostějova bojovali jako lvi, ani vysoký počet
doskočených snížení nymburského náskoku nepřinesl. Domácím
borcům se nedařilo ve střelbě a
nedokázali proměnit ani otevřené
střely.
Naději na obrat vykřesali ve 32.
minutě. Po trojce Slezáka snížili na 56:64 a měli v držení míč.
V tu chvíli dramatickou koncovku rázně odmítl hostující Chester
Simmons, který dal za 24 minut
26 bodů. V rozmezí 33. a 38. minuty dokonce zaznamenal čtrnáct
z patnácti bodů svého týmu a dotáhnul své spoluhráče ke třetímu
vítězství.
Domácí vyhráli pouze na doskoky, a to v poměru 46:33. Dominace pod košem jim nebyla nic
platná, protože byla vykoupena
devatenácti ztrátami a ty hosté

pravidelně trestali. Až necelou
minutu před závěrečnou sirénou
Prostějov stlačil rozdíl pod dvacet
bodů, když dlou
dlouhou trojku zakon-

čil neomylně Smith. To ale byla
slabá náplast na zklamání domácí
sestavy, která toužila po skalpu finálového protivníka.

Pohledem trenérů
Zbyněk CHOLEVA – BK Prostějov:

„Přes citelné oslabení jsme ukázali srdce a bojovali. Ještě ve dvaatřicáté minutě bylo všechno otevřené, a to Peterson a Pandula hráli s
teplotami. Škoda závěru, skóre mohlo být
přijatelnější. Docela se nám dařilo v obraně,
ale horší to bylo v útoku. O lepší výsledek nás připravilo několik špatně zvolených zakončení a také některé zbytečné ztráty. Ty byly dány i únavou. Na hráče toho bylo opravdu hodně.“

Ronen GINZBURG - ČEZ Basketbal Nymburk:
„Domácí celou sezonu ukazovali, že na vlastní
palubovce umějí porazit silné týmy. Zároveň jsme
věděli, že Prostějov měl problémy se sestavou, ale
na to nemůžeme brát ohled. Patnáct minut jsme
nehráli dobře, pak se zlepšila obrana a to byl klíč
k úspěchu. Přesto tým musel hrát naplno téměř do konce, protože
domácí prohrávali v poslední čtvrtině pouze o osm bodů a polevení by se nemuselo vyplatit.“

JE KONEC. Unavení Orli nestačili
ani ve čtvrtém utkání
konečný stav série: 0:4
Prostějov/lv – Sérií čtyř porážek v řadě zakončili basketbalisté ligovou sezonu. Ani
v posledním zápase nedokázali
porazit Nymburk a prohráli
0:4 na zápasy. Poslední duel
ztratili v poměru 67:84 a museli tak asistovat u deváté mistrovské korunovace soupeře
v řadě a sami následně převzali stříbrné medaile.
Orli opět začali nadějně a získali
mírné vedení. Hosté na svůj koš
ze hry čekali až do čtvrté minuty
a také proto Hanáci po pěti minutách drželi skóre 12:7. V dalších okamžicích čtvrtiny sestava
vedená Ronenem Ginsburgem
přidala a po sérii 9:0 otočila na
16:12 ve svůj prospěch. Do konce desetiminutovky domácí pouze snížili na rozdíl bodu.

S přibývajícím časem se tým la až na 58:80. Přesto se vyčerpa- deficit pod dvacetibodový rozz Polabí dostával do provozní ní Orli snažili alespoň o kosme- díl, i když veděli, že mistrovské
teploty. Několik pokusů z dlou- tickou úpravu výsledku a stáhli oslavy svého soka už neodvrátí.
hé vzdálenosti sice Prostějovu
přineslo vedení 31:29, smrtící
odpověď si však připravil Křemen. Jeho devět bodů v řadě
Zbyněk CHOLEVA – BK Prostějov:
odstartovalo nymburskou kaZbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
nonádu, kterou se kouč Zbyněk
„Tým v dané situaci udělal maximum pro proCholeva marně snažil přerušit
dloužení finálové série. Vydrželi jsme nějakých
oddechových časem. Přestávka
pětadvacet minut. Potom ale přišla střídání, pár
zastihla oba protivníky za stavu
neúspěšných pokusů a bylo po naději. Soupeř naše
39:53 v neprospěch domácího
zaváhání pokaždé potrestal. S dvouciferným rozvýběru.
V průběhu sezony Orli něko- dílem už se v úzké sestavě špatně bojovalo. Klukům ale musím
likrát ukázali svůj charakter a poděkovat. Na palubovce nechali své srdce. A za to mají stříbrné
to samé platilo také o třetí části medaile, které mužstvu určitě sluší.“
posledního finále. Nehleděli na
Ronen GINZBURG - ČEZ Basketbal Nymburk:
únavu a pokusili se o zázrak.
Rychlými koši se přiblížili až na „Poslední krok nebývá snadný a to se opět potvrčtyři body - 53:57, pak se od nich dilo. Soupeř se snažil a nic nám neusnadnil. Přes
opět odvrátilo štěstí. Na druhé horší začátek jsme dokázali být trpěliví a čekali na
straně v důležitých chvílích za- svou šanci. Když přišla, tým ji využil. Hráči chtěli
brala trojice Lenzly, Abrams a dlouhou sezonu zakončit co nejdříve a to se povedWilson, jejíž zásluhou si hosté lo. Prostějovu patří uznání. Byl v těžké situaci a hrál bez několika
vzali do konce 30. minuty zpět opor. Dokud mu stačily síly, rval se o svoji naději. Celkově jsme
ale byli lepší. V celé sérii i posledním zápase.“
devítibodové vedení.
Ztráta Orlů v závěru ještě narost-

Pohledem trenérů

BOXEŘI VYHRÁLI V ÚSTÍ! Získají mistrovský titul?
V čele konečné tabulky nastala patová situace
mezi Prostějovem a Nitrou, zlato se ještě bude řešit
Ani po skončení extraligy ČR
mužů v boxu 2011/12 není jasné,
kdo celou soutěž vlastně vyhrál!
Tuto raritní nejistotu zapříčinil
včerejší výsledek posledního
10. kola, v němž rohovníci BC
DTJ Prostějov urvali nejtěsnější vítězství 10:8 na půdě SKP
Sever Ústí nad Labem. Tím se
bodově i skórem přesně vyrovnali bilanci dosud vedoucí Nitry,
s níž navíc mají stejné vzájemné
zápasy, takže na dělené první
příčce zatím figurují dva týmy.
Celá patová situace se bude řešit
v nejbližších dnech a pro Hanáky existují dvě možnosti: buď
obhajoba titulu, nebo stříbrné
medaile!
Výprava DTJ zažila na severu Čech pořádný sportovní
thriller. Zpočátku se utkání vyvíjelo mnohem lépe pro hosty
(2:6), jenže pak domácí vyhráli
tři váhové kategorie za sebou
a otočili vývoj duelu na svou

stranu (8:6). Naštěstí poslední
dva mače patřily opět mírnému
favoritovi, takže prostějovská
družina při konečném výsledku 8:10 doslova vydřela kýženou výhru.
„Byla to velmi náročná bitva,
která nás stála mnoho sil i
spoustu nervů. Za vítězství
jsme samozřejmě moc rádi
a teď jen musíme počkat, na
co vlastně bude stačit. Jestli
oslavíme zlato, nebo nám připadne druhé místo. Těžko říct,
co přesně rozhodne, údajně se
může zkoumat počet výher
před limitem ve všech extraligových utkáních nás i Nitry.
Možná se taky o první příčku
nakonec podělíme. Každopádně jsme splnili svůj cíl,
ať už všechno dopadne tak či
onak,“ řekl Večerníku hlavní
trenér BC Pavel Duda.
Vzápětí zhodnotil nedělní výkony všech svých svěřenců.

„Norbert Kalucza neboxoval
tak suverénně jako jindy, ale na
spolehlivé dva body to stačilo.
Ruslan Shakaldaev svedl se
soupeřem vyrovnaný boj a jak
to většinou bývá, rozhodčí se
přiklonili k domácímu borci.
Hamo Aperjanovi nenastoupil
soupeř, Mira Šerban zvládl dvě
kola skvěle a ve slabším třetím
spíš už jen kontroloval výsledek. Jirka Štádler jedno kolo
statečně vzdoroval nejlepšímu
boxerovi republiky Chládkovi, než dostal ránu do nosu
a hodně se mu spustila krev.
Mladý Mara Andrýsek podle
mě prohrál trochu nezaslouženě, dobrým výkonem příjemně
potěšil. Naopak Vardan Besaljan tradičně doplatil na své
nečisté údery, za které ho sudí
zaslouženě diskvalifikovali.
Přitom dvě kola si vedl slibně, potom však techniky úplně
odešel. Kapitán Peťa Novotný

Ústí nad Labem - Prostějov 8:10
Výsledky jednotlivých vah:
do 54 kg Agateljan – Kalucza 0:2 na body, do 56 kg Huliev –
Shakaldaev 2:0 na body, do 60 kg Aperjan 0:2 bez boje (neměl
soupeře), do 64 kg Kováč – Šerban 0:2 na body, do 69 kg Chládek – Štádler 2:0 r.s.c. ve 2. kole, do 75 kg Bezvoda – Andrýsek
2:0 na body, do 81 kg Mužík – Besaljan 2:0 diskvalifikací ve
3. kole, do 91 kg Táborský – P. Novotný 0:2 na body, nad 91 kg
J. Novotný – Toborek 0:2 na body.
si v nejlepším střetnutí celé- v tom, že jsme na soupisku
ho dne zkušeně poradil s dost během ročníku 2011/12 nanepříjemným protivníkem a psali víc než čtyři cizince, což
Andriusz Toborek využil svou je pravda. Z našeho pohledu je
sílu k bezpečnému triumfu. naopak rozhodující, že do záKlukům děkuji za čtvrté a roz- pasů reálně nastoupili pouze
hodně nejtěžší vítězství v téhle a právě čtyři zahraniční borsezóně,“ zrekapituloval Duda. ci, nikoliv více. Tento protest
Bohužel není vyloučené, že bude projednávat Sportovně
na prostějovské rohovníky technická komise České bov nejvyšší národní soutěži xerské asociace, stejně jako
nakonec zbude až bronz. „Ús- výše zmíněné dělené prventecké vedení totiž podá protest ství s Nitrou. Uvidíme, jak to
proti startu Poláka Toborka vše dopadne,“ odtušil kouč
v našem dresu. Podle jejich mužstva DTJ s nejistým pokrvýkladu jsme porušili řády čením ramen.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Extraliga v boxu mužů ČR 2011/12
Kompletní výsledky
1. kolo: BC Stavbár Nitra – BC DTJ Prostějov 14:4.
2. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – SKP Sever Ústí nad Labem 12:6.
3. kolo: BC Stavbár Nitra - KB Baník Most+Doprava Děčín 14:4.
4. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – BC DTJ Prostějov 10:8,
SKP Sever Ústí nad Labem - BC Stavbár Nitra 6:12.
5. kolo: BC DTJ Prostějov - SKP Sever Ústí nad Labem 14:4.
6. kolo: BC DTJ Prostějov – BC Stavbár Nitra 14:4.
7. kolo: SKP Sever Ústí nad Labem - KB Baník Most+Doprava Děčín 8:10.
8. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – BC Stavbár Nitra 10:8.
9. kolo: BC DTJ Prostějov - KB Baník Most+Doprava Děčín 14:4,
BC Stavbár Nitra - SKP Sever Ústí nad Labem 12:6.
10. kolo: SKP Sever Ústí nad Labem – BC DTJ Prostějov 8:10.
1.-2. Prostějov
1.-2. Nitra
3. Most+Děčín
4. Ústí n. L.

Konečná tabulka
4
4
4
0

0
0
0
0

2
2
2
6

64:44
64:44
50:58
38:70

8
8
8
0

Volejbal
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Volejbalistky VK AGEL si znovu zahrají CHAMPIONS LEAGUE!
Prostějov dostal divokou kartu, rozdělení čtyřiadvaceti účastníků do skupin i další věci se vyjasní na losování 29. června ve Vídni
To, co se očekávalo a bylo považováno víceméně za příjemnou formalitu, už je skutečností. VK
AGEL Prostějov obdržel od Evropské volejbalové
federace popáté za sebou divokou kartu k účasti
v Lize mistryň, tentokrát pro příští ročník 2012/13.
Prostějov/son
„O udělení divoké karty jsme
tradičně žádali prostřednictvím Českého volejbalového
svazu. A že ji skutečně opět
máme, to jsem se dozvěděl
okolo pondělního poledne. Během úterka pak CEV rozeslal
podrobnější informace, které
zároveň zveřejnil na svých
webových stránkách,“ nechal
se slyšet sportovní ředitel VK
Agel Prostějov Peter Goga.
Nejzajímavější
novinkou
určitě je, že Champions League bude v příštím soutěžním ročníku 2012-2013 hrát
hned 24 družstev! Tedy o

čtyři více než v uplynulé sezóně a stejný počet, jako v té
předchozí. „Považuji za velmi
pravděpodobné, že týmy budou nalosovány do šesti základních skupin po čtyřech kolektivech,“ odhadoval Goga.
Postupový klíč do play off
však ještě daný není. „Existují
dvě varianty. Buď se dopředu
určí pořadatel závěrečného Final Four a vyřazovací boje začnou od osmifinále s šestnácti Bude zase narváno. Prestižní duely v evropské Lize mistryň byly zárukou, že prostějovská hala prasúčastníky, což by znamenalo kala ve švech. Díky diplomacii vedení VK AGEL tomu tak naštěstí bude i v nové sezóně a prostějovští
postup dvou prvních z každé příznivci se tak mohou těšti na další špičková družstva.
Foto: Jiří Vojzola
skupiny plus čtyř s nejlepší bilancí na třetích místech. Druhá startem soutěže znám a do piny plus jeden nejlepší ze třetí turnaje bude mezi postupujímožnost je taková, že organi- dvanáctky pro play off projdou pozice v případě, že později cím tuctem,“ vyložil Goga.
zátor Final Four nebude před pouze dva celky z každé sku- vybraný pořadatel finálového Která ze dvou variant zvítězí,

Darina Košická zřejmě

t se všichni
ši h i dozví
d í na slavl
to
nostním losování 29. června
ve Vídni. „Teprve tam se také
vyjasní rozdělení klubů do jednotlivých losovacích košů. Zatím vždy jsme coby držitel divoké karty figurovali až v tom
nejnižším čtvrtém, ale protože

l t
ttuhle
hl výsadu
ý d ddostalo
t l
letos
hned devět oddílů, můžeme se
teoreticky ocitnout i ve třetím
koši. Všechno se teprve uvidí,
každopádně postoupit do play
off bude v tvrdé konkurenci
jako obvykle nesmírně náročné,“ připojil Peter Goga.

přehled účastníků
CEV Champions League žen
2012-2013
Na základě pohárového rankingu: Rabita Baku (Ázerbájdžán), RC Cannes (Francie), ASPTT Mylhúzy (Francie),
SC Schwerin (Německo), Busto Arsizio (Itálie), Villa Cortese
(Itálie), Trefl Sopoty (Polsko), Dabrowa Gornicza (Polsko),
Tomis Constanta (Rumunsko), Dynamo Kazaň (Rusko), Dynamo Moskva (Rusko), Uraločka Sverdlovsk (Rusko), CZ
Bělehrad (Srbsko), Eczacibasi Istanbul (Turecko), Vakifbank
Istanbul (Turecko).
Divoké karty: Azerrail Baku (Ázerbájdžán), Lokomotiv
Baku (Ázerbájdžán), VK AGEL Prostějov (Česko), SC
Drážďany (Německo), Robur Urbino (Itálie), Fakro Muszyna (Polsko), Dynamo Bukurešť (Rumunsko), Voléro Curych
(Švýcarsko), Galatasaray Istanbul (Turecko).

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

zamíří do Olomouce
Prostějov/son - Vedení prostějovského
volejbalového
oddílu se sice snaží držet
změny v hráčském kádru pod
pokličkou až do plánované
tiskové konference v příštím
týdnu, jenže čerstvě pronikla
na veřejnost další informace
a Večerník byl u toho! Tentokrát jde o odchod mladé
smečařky Dariny Košické (na
archvním snímku) do SK UP
Olomouc.
„Jak jsme se domluvili s šéfem
klubu Petrem Chytilem, nebudeme nic ohledně hráček až
do avizované tiskovky komentovat. Veškeré přesuny v týmu
jsou totiž pořád v jednání a jakožto neuzavřené záležitosti by
bylo předčasné o nich cokoliv
prozrazovat,“ odmítnul nám
cokoliv potvrdit sportovní ředitel VK AGEL Peter Goga.
Každopádně už ve volejbalových kuloárech není žádným
tajemstvím, že Košická opravdu
míří do Olomouce. Talentovaná plejerka přišla do Prostějova
v létě 2010, jenže od té doby
dostávala minimum prostoru
v zápasech. Proto zamířila letos
v únoru na hostování do Šternberka a tamní maximální vytížení se jí tak zalíbilo, že sama
projevila zájem zvolit podobný

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Volejbalové týmy ČR a SR táhnou členky VK AGEL
V Brně nastoupí české Agelky Kubínová, Chlumská, Monzoniová a Kossányiová,
ve Francii i Polsku hrály Čadovy Slovenky Soaresová, Hrončeková a Smáková

model i v nové sezóně 2012/13.
A zájem projevil bronzový celek
uplynulého ročníku UNIQA extraligy.
Jestli Darina skutečně půjde
do UP a kdo obsadí dosud
oficiálně neobsazená místa
v pozměněném družstvu VK,
to ukáže příští týden, kdy se
má uskutečnit avizovaná tisková konference...

Prostějov/son - Pokud vám během klubové letní pauzy chybí
šestkový ženský volejbal na
špičkové úrovni v podání VK
AGEL Prostějov, nezoufejte.
O nadcházejícím víkendu můžete zajet do nedalekého Brna
a na vlastní oči tam zhlédnout
v akci českou reprezentaci,
jejíž součástí jsou hned čtyři
členky našeho oddílu.
Národní výběr České republiky už má za sebou úvodní dva
přípravné duely, které v Polsku
za zavřenými dveřmi prohrál
0:5 a 2:3. V sestavě se přitom
objevily nahrávačka Šárka
Kubínová, smečařka Andrea

Kossányiová a libero Markéta Chlumská, chyběla pouze
zdravotně indisponovaná blokařka Michaela Monzoniová.
„Oba zápasy splnily svůj cíl.
Dali jsme šanci všem hráčkám
a zaměřili se hlavně na obranu
na síti i v poli. V prvním utkání jsme s výkonem spokojeni
nebyli, ve druhém už holky
plnily taktické pokyny lépe,“
zhodnotil italský trenér České
republiky Carlo Parisi.
Svou formu teď jeho svěřenky
ukážou domácím fanouškům
v brněnské hale ve Vodově
ulici, kde od 1. do 3. června
proběhne zahajovací turnaj

skupiny C Evropské ligy žen
2012. Reprezentantky naší
země se postupně střetnou
s Izraelem včetně dvou ex-prostějovanek Anny Velikiyové a Tatiany Artmenkové
(pátek 1. 6.), s Řeckem (sobota 2. 6.) a s Nizozemskem
(neděle 3. 6.), všechny mače
začínají v 18.00 hodin. A jestli chcete z hlediště osobně
podpořit kvarteto „Agelek“,
zamiřte do jihomoravské metropole.
Společnou přípravou momentálně procházejí také volejbalistky Slovenské republiky,
ačkoliv v letošní Evropské

lize nepůsobí. Kolektiv vedený hlavním trenérem Miroslavem Čadou a ve svém
středu s trojicí hráčských členek VK (univerzálka Solange
Soaresová, blokařka Veronika
Hrončeková, nahrávačka Monika Smáková) se již takto
dopředu chystá na podzimní
kvalifikaci mistrovství Evropy 2013.
V této chvíli má družstvo SR
za sebou už pět přátelských
soubojů s mírně příznivou bilancí tří vítězství a dvou porážek. Nejprve ve třech mačích
na půdě Francie postupně zaznamenalo výsledky 0:3, 2:3

a 3:2, poté dvakrát triumfovalo
v Maďarsku 3:0. Prostějovská
děvčata většinou nastoupila
v základní sestavě, případně
střídala – a pokaždé patřila
k největším oporám.
„Začátek byl trochu rozpačitý, holky se po zápasové pauze potřebovaly dostat zpět do
tempa. Postupně však kvalita
našich výkonů stoupala a celkově můžeme být zatím spokojení. Hráčky potvrdily, že
mají svou sílu a že v týmu je
na čem stavět,“ pochvaloval
si Miroslav Čada, na klubové
úrovni kouč VK AGEL Prostějov.

NATÁLIE KOLDEROVÁ: „Sezónu beru i přes nezdar v baráži jako úspěšnou“
Kapitánka juniorek VK si cení vítězství v Českém poháru a chválí prostějovský klub za to,
jak výborné podmínky vytváří své mládeži

Prostějov - V mládežnických výběrech VK AGEL
vyrůstá spousta volejbalových talentů různého věku. Mezi juniorkami je jedním z nich a navíc tahounkou celého týmu kapitánka Natálie Kolderová (na
snímku), reprezentantka České republiky v šestkovém volejbalu a navíc výborná hráčka beachové odnože na písku. V rámci slavnostního večera
k ukončení oddílové sezóny 2011-2012 Večerník
a klubový web www,vkprostejov.cz osmnáctiletou
univerzálku krátce vyzpovídal...
Marek Sonnevend
Vítězství v Českém poháru s juniorkami a
čtvrté místo v extralize s kadetkami, na druhou stranu
nepostup do juniorské extraligy. Jaký máte celkově
z uplynulého ročníku pocit?
„Jsem ráda, že se nám aspoň
povedlo vyhrát ten pohár.
Velká škoda byla nevydařené
baráže, kde rozhodovalo pár
bodíků a nevyšlo to hodně těsně. Přitom jsme za postupem
šly celou sezónu a pak nám

cíl utekl o takový
kousíček. Bohužel jsme si v první lize zvykly na
hladká vítězství
a když potom
v baráži došlo na těžké
zápasy, dva
rozhodující
jsme v koncovce nezvládly. Při
vedení 2:0 na
sety jsme totiž
jakoby vypnuly, což se nám

často stávalo právě v lehčích
prvoligových utkáních, jenže
proti Novému Jičínu i Jablonci to znamenalo konec nadějí.

lové čtyřky. Bohužel první ze
dvou závěrečných turnajů se
termínově kryl se zmíněnou
baráží, což družstvo dost osla-

„Za tohle jsme všechny moc rády,
že pro nás klub nejvyšší soutěž
koupil. Sice nejde o klasický postup
sportovní cestou, ale důležité je hlavně to,
že budeme moct extraligu juniorek hrát
a poměřovat se s nejlepšími celky...“
Největší naděje VK AGEL Natálie Kolderová
o vysněném posunu mezi elitu České republiky

Foto: www.cvf.cz

Ve l k ý m
úspěchem
pro holky určitě
bylo druhé místo po
dlouhodobé
části extraligy kadetek,
čímž se dostaly do finá-

bilo. Kdyby holky nastoupily
v kompletní sestavě, měly by
podle mě velkou šanci na medaili, takhle skončily čtvrté.
Celkově bych letošní sezónu
určitě nebrala jako nezdar,
spíš ji považuji za úspěšnou.“
I když se juniorskou extraligu nepovedlo vybojovat, nakonec ji VK díky
zisku licence od Nového Jičí-

na v příštím ročníku bude
hrát. Máte z toho radost?
„Za tohle jsme všechny moc
rády, že pro nás klub nejvyšší soutěž koupil. Sice nejde
o klasický postup sportovní
cestou, ale důležité je hlavně
to, že budeme moct extraligu
juniorek hrát a poměřovat se
s nejlepšími celky České republiky. Myslím si totiž, že
volejbalově na to máme a
měly bychom být schopné i
v téhle věkové kategorii bojovat o nejvyšší místa. Osobně v to věřím.“
Jak během nedávno
skončeného
ročníku
fungovala v juniorkách a kadetkách hráčská parta?
„Byla o něco lepší, než v předchozí sezóně, kdy jsme měly
své určité problémy. Teď potíže přinášelo spíš to, že nás byl
věkem juniorek menší počet.
Po novém roce se ale všechno
zlepšilo a do konce soutěže
jsme už fungovaly dobře.“
Vytváří
prostějovský
oddíl svým mládežni-

cím příznivé podmínky ke
sportování?
„Rozhodně ano. Podmínky
máme od klubu úplně nejlepší, jaké můžou být, bavila jsem se o tom s holkama
z mnoha různých míst republiky a asi nikde není tak skvělé zázemí. Hlavně nám, které
dojíždíme a bydlíme na intru,
oddíl spoustu věcí platí a to je
velká pomoc i vítaná ekonomická podpora.“
Prostějov má jasně nejlepší ženský kolektiv
v ČR. Berete jako velkou
motivaci jednou se do něj
prosadit?
„Motivace to pro mě určitě
je, jenže za naše ženy hrají
opravdové hvězdy. Měla jsem
možnost si s nimi několikrát
zatrénovat a to člověk hned
pozná, jak moc mu na nejvyšší
ženskou úroveň ještě schází.
Zatím je tak prostějovské áčko
pro mě daleko, ale třeba se tam
jednou dostanu. Každopádně
půjde o dlouhou a náročnou
cestu.“

Lední hokej, šipky
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MICHAL TOMIGA: „Osmdesát procent rozpočtu je zajištěno!“
Nadále první muž prostějovského hokeje reaguje na kritiku
Petra Doseděla a pro Večerník rozebírá další stěžejní témata
Chvíli to vypadalo, že Michal Tomiga už dál nebude předsedou LHK Jestřábi Prostějov a šéfování
místnímu hokeji přenechá někomu jinému. Tahle
varianta však neplatí, v ekonomicky nelehké době zůstává lodivodem rozkolísané bárky stále on!
Večerníku čerstvě poskytl exkluzivní interview,
v němž podrobně pohovořil o všech nejdůležitějších věcech, které momentálně hýbají divácky nejsledovanějším sportem v našem městě i regionu.

jení s jeho problematickou
osobností z hlediska zmíněné
životosprávy, o čemž každý
ví a Pupově pověsti to nikdy
nepomáhalo...“
V rozhovoru naťukl
velké finanční problémy klubu. Jak to přesně
bylo a je z vašeho pohledu?
„V listopadu loňského roku se
začaly zpožďovat platby od
některých sponzorů, což jsem
do prosince táhnul ze svého.
V lednu jsem pak předstoupil
před kluky a řekl jim, že vzhledem k problematické ekonomické situaci budou nadále
dostávat jen zálohy. Dluhy vůči
hráčům jsem se nikdy netajil,
ale postupně se je snažím vyrovnat tak, aby co nejdříve byl
mezi klubem a hokejisty čistý
stůl!“

přípravu. Hrozí to?
„Vůbec ne! Na začátku letní
přípravy jsme s Petrem Zacharem svolali celý tým a tam
jsem jasně řekl, že co zbývá
uhradit, to v nejbližší době
doplatíme. Zrovna dnes (v
pátek 25. května – poznámka
autora) jsme odesílali na účty
poslední nedoplatky a kluci by
tak peníze měli mít v pondělí
či v úterý na svých kontech.
Za přípravu v květnu i červnu
dostanou rovněž normálně
nulý pátek jsme spolu hodinu
Marek Sonnevend
zaplaceno, po červencovém
seděli, všechno ještě jednou
Můžete hned v úvodu probírali. Po téhle schůzce jsem
volnu pak smlouvy dál poběží
reagovat na ostrou navzdory svému vnitřnímu
od srpna se zahájením poslední
kritiku „Pupy“ Doseděla, přesvědčení zvažoval, že mu
fáze přípravy.“
Co osobně očekáváte
který si v rozhovoru pro náš při vypadnutí dvou koučů
od druholigové sezólist nebral vůči vám žádné mládeže Michala Janečka
ny 2012-2013?
servítky?
a Davida Šebka dám ještě
„Prioritou pro nadcházející
„Že je Petr naštvaný, to na jed- nějakou šanci. Tím pondělním
ročník bylo a je postanu stranu chápu, protože dlouho rozhovorem si však sám tuhle
vit finančně méně
byl oporou týmu a teď
nákladný
mančaft
už jí dál nebude, ačkoliv
stup
s
co
největším
pro zdejší hokej dost
„Pupa šanci dostal! Bohužel jeho pří
udělal. Já jsem mu ale už
ovídající počtem vlastních
ani životospráva nikdy nebyly na odp
hráčů i odchovanců,
dva roky říkal, že tenhle
iéry. proto v kádru bude
kar
ec
scénář může nastat a ať
kon
na
at
vov
pra
při
se
l
Mě
.
úrovni
asi jen šest nebo
se připravuje na možný
sedm borců bez
konec své hráčské
že k trenérství navíc očividně neměl
Jen
kmenové příslušnosti
kariéry. Současně dosm
ore
hov
a nemá žádný vztah. Tím roz
v Prostějově. Taková
tával příležitost postupně
..“
přestavba mužstva
se zapracovat jako trenér
ře.
dve
y
chn
vše
řel
zav
ě
tivn
si defini
samozřejmě obnáší
s tím, aby byl schopný
spoustu
nepopuvést coby hlavní kouč
Přesto „Pupa“ v jed- lárních a tím i nepříjemných
některou mládežnickou
možnost definitivně zrušil
né ze svých odpovědí kroků, ale já jsem to vzal na
kategorii. Bohužel jeho přístup svými vlastními negativními
ani životospráva nikdy neb- emocemi. Hlavním důvodem naznačil, že pokud dlužné sebe a v zájmu další existence
hráči
okamžitě prostějovského hokeje nelze
yly na odpovídající úrovni, ukončení spolupráce s Pe- peníze
k trenérství navíc očividně trem Dosedělem přitom je nedostanou, přeruší někteří konat jinak. Řada zkušených
neměl a nemá žádný vztah. Mi- nutnost šetřit peníze ve spo- z nich probíhající letní opor v kolektivu zůstává, avi-

zovaný větší prostor dostanou mladí. Ušetříme a z hlediska perspektivy se přitom
posuneme někam dál, byť
hlavně zpočátku to možná
bude za cenu horších výkonů
i výsledků. Třeba se však om-

„Na začátku letní přípravy jsme
s Petrem Zacharem svolali celý tým
a tam jsem jasně řekl, že co zbývá uhradit,
to v nejbližší době doplatíme. Kluci by tak
peníze měli mít již zítra na svých kontech“
Pokračující šéf LHK Jestřábi MICHAL TOMIGA
vyvrací tezi, že by snad hráči měli bojkotovat přípravu
lazený mančaft brzy chytne a
nenastane nic tak hrozného, jak
určité nepřející hlasy vykřikují.
Podstatné je, aby kluci za každé
situace makali naplno, fandové
to viděli a zůstali nám věrní.“
Jaká je momentálně
situace se sponzory?
„Jeden z hlavních partnerů
bohužel ukončil s naším
oddílem spolupráci, neboť
očekával větší podporu hokeje ze strany města Prostějov
a ta se nekoná. Naopak je
pravděpodobné, že v novém
systému přerozdělování financí po krachu Sazky dostaneme ještě méně než dosud.
Jistých máme čtyři sta tisíc
korun na dopravu plus led
zdarma, kromě tohoto už

Kouč Petr Zachar se vyjádřil na téma Doseděl: „Chápu, že je zklamaný,
ale za dané situace přednost dostali perspektivnější...“

Na Euro! Prostějovští hokejisté mají ve svém tréninkovém diáři pravidelné dávky fotbálku, jakoby se
připravovali na nadcházející mistrovství Evropy v kopané. Věřte ale, že i když to některým jde, všichni
se už teď těší na led.
Foto: Zdeněk Pěnička
mohl snažit o pochopení dané
situace,“ řekl Zachar.
„Pupa“ přitom neměl teoreticky zavřený návrat do
kádru Jestřábů. „Jakmile
by ze čtveřice Kumstát, Osina, Kolibár, Peštuka někdo
z jakýchkoliv důvodů vypadl,

Jak a proč v LHK skončila
šestice Jestřábů
Vysvětlení odchodu šesti členů prostějovského hokejového
mužstva z uplynulého soutěžního ročníku se ujal šéf LHK
Michal Tomiga.

Dalibor Sedlář (brankář, 24 let):
„Souhlasili jsme s jeho přestupem do Osvětimi za situace, kdy
byl dojednaný příchod Jirky Slováka. Z něj pak bohužel sešlo, ale bránit Daliborovi jít za lepšími podmínkami do polské
extraligy by byl nesmysl, má na to chytat v kvalitní soutěži.“
Petr Musil (brankář, 22 let):
„Dostal nabídku ze zahraničí, kromě toho ještě studuje dvě
různé školy v Olomouci a ve Vyškově. Momentálně nemá čas
na přípravu, ale co bude dál se ještě uvidí.“
Petr Doseděl (obránce, 38 let):
Viz obsáhle v rozhovoru na této straně.
Martin Stejskal (útočník, 27 let):
„V rodném Uničově provozuje restauraci a když by nedělal
v ní na úkor hokeje, museli bychom mu dát takové peníze,
které nejsou v našich současných možnostech. Proto jsme se
nedomluvili na další spolupráci.“
Robin Ševčík (útočník, 24 let):
„Aktuálně se soustředí na studium a uvažuje o tom, že by se
přestěhoval ze Zlína do Olomouce či přímo do Prostějova.
V jeho případě existuje možnost, že se později zapojí do přípravy.“
Radek Meidl (útočník, 23 let):
„Jeho působení u nás v uplynulé sezóně bylo spíš výpomocí
v nouzi. Vrátil se do mateřské Olomouce a má ambice hrát minimálně první ligu.“

chtěl jsem zpětně oslovit buď
Pašku, nebo Doseděla. Tato
varianta vzhledem k váhání
Jirky Osiny dost možná nastane, jenže když Petr prohlásil,
že pode mnou už hrát nebude,
zůstane v mančaftu pravděpodobně Jirka Paška. Ten má zá-

jem v Prostějově dál působit,“
upřesnil Zachar.
Vedle dolaďování podoby kádru se soustředí hlavně na zdárný
průběh suché přípravy. „Ta běží
dál podle plánu, nemáme žádné
problémy. Bez ohledu na studijní
či pracovní povinnosti všichni

Hrozí i konec obránce Jiřího Osiny
Prostějov/son - Ještě o jednoho zkušeného a kvalitního plejera mohou přijít
hokejoví Jestřábi. Večerníku to prozradil předseda
LHK Prostějov Michal Tomiga. „Jirka dojíždí z Kroměříže, což ho měsíčně
přijde na několik tisíc korun bez možnosti proplácení cesťáků z naší strany.
Navíc má tři děti, takže se
musí finančně postarat o
velkou rodinu. MomenFoto: www.lhkjestrabi.cz
tálně trénuje s Martinem
Stejskalem v Kroměříži a říkal mi, že zatím nedostal žádnou
jinou nabídku. Uvidíme, jaká bude situace v létě,“ nadhodil
Tomiga s tím, že buď se Osina (na snímku) do prostějovského
mužstva v srpnu zařadí, nebo ne.

členové týmu absolvují alespoň
tři tréninky týdně, v krajním případě dva. Stále makáme výhradně na fyzičce a zdravotní stav
omezuje pouze tři kluky. David
Šebek je po operaci menisku dosud úplně mimo, Michal Tomiga
s Markem Kalužou s rovněž operovanými koleny dělají zatím jen
něco z toho, co v přípravě ostatní
hráči podstupují,“ vyložil kouč
našich hokejistů.
Ti si loni nabírání kondice zpestřili závěrečným fotbalovým turnajem v Olšanech, kde se utkali
mimo jiné i se svými fanoušky.
„Nevím o tom, že by se letos
něco takového chystalo. Fotbaly
na velkém hřišti ale přesto hrajeme, vždy jednou za čtrnáct dní
si dohodneme nějaký přátelský
zápas. Jeden už jsme měli ve
Vrahovicích, další plánujeme
v Držovicích a potom asi v Kralicích,“ doplnil Petr Zachar.

Aktuální hráčský kádr
mužů LHK Prostějov
Brankáři:
zatím nikdo
Obránci:
Pavel Kumstát, Jan Kolibár,
Jiří Paška, Ivo Peštuka, Martin Finkes, Michal Tomiga,
Robert Jedlička, Viktor Mašek,
Marek Kaluža, Martin Dufka.
Útočníci:
Lukáš Duba, Jakub Čuřík, Filip
Smejkal, Michal Černý, David
Šebek, Petr Žajgla, David Zachar, Tomáš Stráněl, Martin Kryl,
Tomáš Berčák, Stanislav Tomiga, Jan Štindl, David Prokop.

Měl přijít gólman Slovák,
ale bohužel nepřijde...
Prostějov/son - Po odchodu
kompletní brankářské dvojice
Dalibor Sedlář - Petr Musil se
Jestřábům rýsovala adekvátní
náhrada na post prvního gólmana. Mezi prostějovské tyče
mířil fanouškům dobře známý Jiří Slovák (v LHK strávil
sezónu 2010/11), jenže nakonec hanácký klub neposílí.

„S Jirkou už jsme byli domluvení, ale dohoda bohužel
padla. Dostal totiž lákavou
nabídku práce mimo hokej a
rozhodl se jí dát z finančních
důvodů přednost, aby se lépe
zajistil. Což z lidského hlediska naprosto chápu,“ stručně
vysvětlil předseda LHK Prostějov Michal Tomiga.

„A“-mužstvo je tudíž dál
bez strážce svatyně, což
by se ovšem v tomto týdnu
mělo změnit. „Jednám se
dvěma jinými adepty a během nejbližších dnů budu
schopný prozradit minimálně jedno jméno našeho
nového brankáře,“ ujistil
Tomiga.

jakékoliv pomoci a je pravda, že hledám schopného
člověka na pozici obchodního
manažera, který by dělal marketing, obcházel firmy jakožto
možné partnery a sháněl
na hokej peníze. Já bych se
v takovém případě mohl víc
věnovat mládeži za zmíněné
situace, kdy jsme dočasně
přišli o trenéry Michala
Janečka s Davidem Šebkem.
Každopádně
prostějovský
hokej nikam neprodáváme ani
nekončí, žádné katastrofické
scénáře z různých hospodských debat se nekonají...“

skončil. O jakou firmu jde
nechci prozradit, každopádně
další spolupráce v budoucnu
není zcela vyloučená. Velmi
vítanou pomocí je uzavření
smlouvy se společností Pasvillan. Jde o firmu z Břeclavi,
která vyrábí hokejky a výzbroj,
jež následně dodává českým i
slovenským oddílům včetně
extraligových. A když ročně
spotřebujete dvě až tři stovky
holí v ceně téměř čtyři tisíce
korun za jednu, naroste taková
podpora do solidní výše. Navíc
je stále ve hře ještě další nový
partner většího významu, jed-

Kondiční příprava Jestřábů běží dál podle plánu
Prostějov/son - Z prudkého
výpadu zadáka Petra Doseděla vůči šéfovi klubu Michalu Tomigovi i své osobě
nedělal hlavní trenér prostějovských hokejistů Petr
Zachar žádnou vědu. Pouze
důkladně vysvětlil, co stálo za koncem populárního
„Pupy“ v LHK.
„Kvůli snížení oddílového
rozpočtu a tím pádem nižšímu
objemu peněz k dispozici jsem
z loňského kádru mohl vzít jen
čtyři obránce a sedm útočníků
z těch hráčů, kteří platili za tahouny či opory. U beků jsem
oslovil čtyři borce, kteří se mi
jevili při zohlednění herních
schopností, věku i přínosu
pro mužstvo nejvhodnější a
Petr Doseděl se bohužel pro
něho ocitl mimo tohle vybrané
kvarteto. Jeho zklamání chápu, na druhou stranu by se on

nání pořád probíhají. Celkově
mohu říct, že z osmdesáti
procent už máme pokrytý
rozpočet na příští sezónu.“
Zůstanete
nadále
šéfem LHK Jestřábi
Prostějov?
„Sice jsem si ve vašich novinách přečetl různé spekulace na tohle téma, ale
předsedou klubu dál zůstávám
já! Samozřejmě se nebráním

možná od města nepřijde nic.
Což znamená, že v porovnání
s ostatními druholigovými
kluby jsme po téhle stránce
až někde na chvostu. Přitom
se staráme o pravidelnou
zábavu pro průměrně dva tisíce lidí v hledišti… Nejen
proto by městská podpora
ledního hokeje asi měla být
výraznější, což si mysleli i
zástupci toho sponzora, který

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

EXTRALIGA Olomouckého kraje
Ligová tabulka - konečné pořadí
z

1
2
3
4
5
6
7
8

Tým
Pitbulls Prostějov
Miagi Mohelnice
Dobří bobři Olomouc
Sportingbet.cz OL
Vetřelci Prostějov
Victoria Šumperk
Študáč Olomouc
Tygři Šternberk

Kol V VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

21
21
21
21
21
21
21
21

246:134
225:157
220:160
204:176
193:191
172:208
141:238
121:258

558:351
528:413
510:414
493:446
465:469
441:490
366:541
342:579

50
49
42
33
28
26
13
8

16
14
13
10
7
8
4
2

0
3
1
1
4
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
1
1
2
2
1
0

3
3
6
9
7
11
16
18

0
0
0
0
1
0
0
0

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
Kolo
22
22
22
22
22
22

VÝSLEDKY UTKÁNÍ

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

Hosté
Mexičani Čelčice
V Zeleném Prostějov
U Žida Ivanovice na Hané
Rafani Čelčice
O tečku Prostějov
Asi Prostějov

BD
16
14
10
12
12
8

BH
2
4
8
6
6
10

LD
33
32
25
25
27
22

LH
7
16
21
19
14
23

Ligová tabulka - průběžné pořadí
z

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

Tým
Zavadila o jedličku Čechovice
Jiřina Black Bears Prostějov
Asi Prostějov
Berini Ivanovice na Hané
V Zeleném Prostějov
O tečku Prostějov
Sport bar-Zelené peklo 1. PV
Rafani Čelčice
KRLEŠ Kralice na Hané
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
Mexičani Čelčice
U Žida Ivanovice na Hané

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

653:257
609:334
517:433
569:404
548:388
461:487
428:503
380:566
399:552
396:525
375:586
320:620

62
58
48
45
41
36
26
24
22
17
8
6

20
19
16
13
12
11
8
9
7
5
2
2

1
0
0
3
2
0
1
0
0
1
0
0

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

0
1
0
0
1
3
0
0
1
0
2
0

1
2
6
6
7
8
13
12
14
16
18
20

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

300:97
280:117
227:169
246:153
241:158
198:201
179:218
146:250
157:240
158:239
139:259
113:283

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
22 Banditos Hamry
22 Capa team U Jedličky Čechov.
22 Eufrasio - PhotoClub.Cz
22 Skalní Na Nové Doloplazy
22 Soběsuky 49
22 U kulaté báby Dobromilice

Hosté
Hroši od Jedličky Čechovice
Věčná žízeň Ivanovice n. H.
Němčická střela
Darts Club Držovice
Hospoda Č. Hora Doloplazy
Seniors Hamry

BD
7
10
7
6
18
10

BH
11
8
11
12
0
9

LD
19
25
16
20
36
23

LH
25
21
24
28
0
22

Ligová tabulka - průběžné pořadí
z

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

Tým
Darts Club Držovice
Seniors Hamry
Skalní Na Nové Doloplazy
Banditos Hamry
Hospoda Č. Hora Doloplazy
Hroši od Jedličky Čechovice
Němčická střela
Capa team U Jedl. Čechovice
Soběsuky 49
Věčná žízeň Ivanovice n. H.
Eufrasio - PhotoClub.Cz
U kulaté báby Dobromilice

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

668:268
555:393
523:441
535:429
499:458
492:450
495:433
454:509
416:523
366:585
360:572
318:620

61
51
45
42
41
36
31
30
19
14
12
8

20
16
15
14
13
11
10
9
6
4
4
1

0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
2

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

1
1
0
0
0
1
1
1
2
0
1
1

1
4
7
8
8
9
11
11
12
17
15
18

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

312:85
246:152
219:177
233:163
214:183
207:191
212:185
181:217
171:228
133:264
145:253
112:287

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
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Exkluzivní interview s členem mistrovského Slovanu Liberec Jiřím Liškou

„Vítězství v lize je top, teď chci ale přestoupit a hrát“
Odchovanec Železáren/LeRKu by se nebránil návratu na Hanou a rád by si po letech zahrál i s bratrem Markem

Prostějov – Sladký závěr kyselé sezony prožil v Liberci Jiří Liška. V létě se sice
úspěšně vrátil po téměř roční pauze způsobené přetrženým křížovým vazem
v pravém koleni a absolvoval naplno celou přípravu, opětovné zařazení do základní sestavu mu to ale nepřineslo. Do hry tak naskakoval pouze jako střídající
hráč a celkově si připsal jen pětašedesát minut v sedmi utkáních, nejméně za
své sedmileté účinkování v nejvyšší domácí soutěži. Náplasti se ovšem dočkal
v polovině května, když jeho tým udržel náskok na čele a počtvrté v historii je stal
mistrem ligy. Pro Jiřího Lišku to znamenalo premiérový titul v jeho kariéře. Po
návratu do rodného města poskytl Večerníku velký exkluzivní rozhovor.
Jiří Možný
Před pár týdny vám
skončila úspěšná sezona, jaké máte plány na léto?
„Momentálně ještě nevím. Uvidím, co bude, nechávám tomu
volný průběh. Uvidím, co budu
mít za nabídky. Tajný sen mám,
ale nebudu ho ventilovat ven.“
Takže berete v úvahu i
možnost, že byste pod
Ještědem nezůstal?
„Ano. I přes lákadlo Ligy mistrů. Chci totiž častěji nastupovat
a víc hrát. Myslím si, že kdybych zůstal v Liberci, bylo by to
strašně těžké. Jsem rozhodnutý
jít někam, kde dostanu více prostoru.“
Na jaké angažmá si věříte?
„Ambice mám stále nejvyšší,
určitě bych se nebránil zahraničí. Momentálně však vůbec nic
nevím a nechci nic zakřiknout.
Do 30. června mám čas, to je
nejútlejší termín, do kdy bych
se sám osobně chtěl rozhodnout,
kde budu pokračovat. Ale holt je
těžká doba, je to známostech a
kontaktech.“
Před čtyřmi roky jste
strávil část sezony na Slovensku. Teď byste preferoval
také spíše hostování?
„Na Slovensku jsem byl asi dva
měsíce. Beru to jako cennou zkušenost, měl jsem štěstí na klub i

lidi kolem. Nyní jsem přesvědčen, že v létě někam přestoupím.
Musíme brát v potaz i to, že je mi
už třicet roků a české kluby sázejí
na mladší hráče, které mohou
zpeněžit. Byl jsem zraněný a nehrál. Teď chci přestoupit a hrát.“
Mohl by to být prvoligový nováček z Jihlavy?
„Tuto otázku jsem za posledních
několik dnů slyšel mnohokrát
(smích). V Jihlavě to byly fantastické tři roky, je to stabilní zajištěný klub s dobrým vedením, ale
myslím si, že se tam nevrátím.
Žádnou nabídku jsem z Jihlavy
nedostal.“
Nabídky si sháníte sám,
nebo využíváte služeb
manažera?
„Manažera nemám, teď mu
skončila smlouva. Myslím si, že
budu mít štěstí a něco se mi povede. Ve fotbalovém prostředí
se již pohybuji dlouho, volám si
s různými lidmi. Uvidím, co se
vyvrbí.“
Přebil titul předchozí fotbalové zážitky?
„V kariéře se vyskytnou situace, kdy si člověk říká, zda se to
může ještě opakovat. Když jsme
postoupili s Jihlavou, tak jsem si
říkal, co teď, potká mě ještě něco
lepšího? Pak jsem se dostal do Liberce, kde jsme hráli poháry. Nepopsatelná atmosféra Evropské
ligy, neskutečné zážitky, přestože
jsme bohužel s Bukureští vypadli

na penalty. Pro každého fotbalistu
je vítězství v lize top. Pokud tedy
nejde do zahraničí. Přál bych to
každému zažít, to ale asi nejde. Je
spousta fantastických fotbalistů,
jimž se to nepovedlo.“
Proti Dinamu Bukurešt
jste dal svou jedinou
branku v evropské soutěži...
„Bylo to předkolo v Bukurešti,
dal jsem gól hlavičkou z velkého
vápna do šibenice. Pro mě nepochopitelně, protože se nepovažuji
za žádného hlavičkáře. Když to
viděli kluci, tak koukali jako vyorané myšky, pak se začali radovat. Byl to fantastický zážitek pro
celý tým a pak si ze mě utahovali
(smích).“
V první lize zatím na takový moment čekáte. Co
k němu chybí?
„Je to těžké, za svou prvoligovou
kariéru jsem nastupoval spíše
v obraně. V Jihlavě jsme hráli
o záchranu a převážně bránili.
Zpočátku jsem sice nastupoval
v záloze a dostal se do několika
šancí, ale nedal jsem je. A postupně jsem se přesunul dozadu a pohyboval v obranné řadě. Myslím
si, že na to prostě nemám štěstí.
Navíc nechodím na standardky,
při nich stojím na půlce. Třeba v
dorosteneckých kategoriích jsem
nastupoval v útoku a dal patnáct
gólů za sezonu. Postupně s věkem se však posouvám stále více
dozadu.“

„V kádru je pětadvacet
fakt kvalitních fotbalistů,
z nich skoro každý reprezentant
nebo náhradník do reprezentace.
Mně se aspoň povedlo
vrátit se do osmnáctky.“

obránce Jiří LIŠKA o návratu
do sestavy Liberce po dlouhém zranění

Foto: internet
Sezona skončila velkým
kolektivním
úspěchem, jak se na ni ale
díváte z pohledu osobních
výkonů?
„Tahle nebyla fotbalově příliš úspěšná, ale musím podotknout, že na začátku sezony jsem byl v těžké pozici.
Vracel jsem se totiž po dlouhé
fotbalové absenci způsobené
operací přetržených křížových
vazů. Taky jsem si myslel, že
toho odehraji více, a byl jsem
z toho trošku zklamaný. Ale
kdyby mi někdo řekl, že toho
odehraji tolik a získáme titul,
asi bych to bral. Pro klub fantastická sezona, pět kluků se
objevilo v nejlepší jedenáctce
sezony, tři z nich se dostali do
reprezentace. To je pak moc
těžké.“
Můžete být spokojen
aspoň tím, co jste stihl
za pár minut na hřišti ukázat?
„Je strašně těžké jen nastoupit
do zápasu jako střídající hráč.
Nakoukl jsem pouze do pár
zápasů a většinou již bylo rozhodnuto. Jediný nerozhodnutý
byl s Ostravou, kde to bylo 2:2
a nám se povedlo v poslední
minutě dát na 3:2. Říkal jsem
si, aspoň něco, aspoň jsem přispěl. Říkám, já titul nevyhrál,
já ho získal. Je to pravda.“

Když jste nedostával
tolik příležitostí v
áčku, znamená to, že jste
hrál hlavně za béčko?
„Ne, za béčko jsem neodehrál ani
jeden zápas.“
Takže jste přes sezonu jen
trénoval a maximálně
střídal na pár minut?
„Odehrál jsem přípravu, byl jsem
překvapen, že jsem nastoupil do
asi osmdesáti procent zápasů. Do
jarní části jsem tedy šel s přesvědčením, že budu nastupovat a odehraji větší porci zápasů. Zápasy se
mi totiž povedly a myslím si, že
jsem zvládl hodně solidní přípravu. Jenže začala sezona a realita
byla taková, že jsem naskočil do
sedmi utkání. Myslel jsem si, že to
bude lepší.“
Asi se nedalo počítat s tím,
že byste se ihned vrátil do
základní sestavy. Kudy do ní
vedla cesta?
„V kádru je pětadvacet fakt kvalitních fotbalistů, z nich skoro každý reprezentant nebo náhradník
do reprezentace. Mně se aspoň
povedlo vrátit se do osmnáctky.
Před sezonou jsem byl za to rád,
ale škoda. Musíte mít štěstí a musí
se vám dařit. Trenér před sezonou
vsadil na dvanáct lidí, kteří vyhráli
vše, co se dalo, a prohráli jen čtyřikrát. Až do poslední chvíle jsme
bojovali o titul a on neměl možnost to prostřídat.“

INZERCE
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Pøedstavujeme Vám skupinu MPS Holding a.s.
– skupinu podnikù s pevnými moravskými základy


Spoleènost MPS Holding a.s. je tvoøena ètyømi tradièními spoleènostmi, které dlouhodobì a úspìšnì
pùsobí v oblasti energetiky, teplárenství a strojírenství.
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provozování a výstavbu ekologických zdrojù zahrnujících

kotle na biomasu
modernizace a zvyšování úèinnosti parních kotlù a turbín
GO a servis veškerých toèivých zaøízení
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s dodávkami do celého svìta
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MPS Holding a.s.
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www.mps-holding.cz
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s tradicí”
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Fotbalovou kariéru jste
coby mládežník nastartoval v prostějovských Železárnách a v LeRKu jste zůstal až do
konce jeho druholigové existence. Nezvažujete návrat domů,
jak to udělali vaši bývalí spoluhráči Tomáš Bureš a Ivo Zbožínek?
„Na tohle se mě už taky ptalo hodně lidí a dokážu si to představit. V
roce 2003 jsme hráli o záchranu až
do posledního kola a povedlo se.
Pak bohužel klub nedostal licenci
kvůli nevyhovujícímu stadionu,,

jinak by tu druhá liga jistě zůstala,
a já odešel do Jihlavy. Jsem strašně rád, že v Prostějově je po téměř
deseti letech fotbal a dělají to lidé,
kteří jsou pro tento sport zapáleni.
Mají dobrého sponzora, který je i
v těžkých chvílích podržel, mají
koncepci, kterou chtějí jít. Přeji
jim štěstí a doufám, že se jim bude
dařit stále víc.“
Kmenovým hráčem 1.
FK je i váš bratr Marek.
Neláká vás zahrát si opět spolu?
„Naposledy jsme spolu hráli dva
roky v dorosteneckých kategoriích. Od té doby jsme neměli tu
čest a doufám, že se nám to na
sklonku našich kariér podaří. Bylo
by to pěkné. Marek teď hostuje
v Klenovicích, protože chtěl také
více hrát, a v derby s Čechovicemi jsem ho po dlouhé době viděl
naživo.“
Co se rodinného stavu
týče, jste stále svobodný.
Nechystáte i tady nějakou
změnu?
„Ne, nechystám (smích). Jsem
ý a zatím to tak zůstane.“
svobodný

kdo je
jiří liška:
Metr a tři čtvrtě vysoký levonohý
obránce či záložník se narodil 13.
března 1982 v Olomouci. Se stotisícovým hanáckým městem ho ovšem
kromě porodnice nepojí žádné pouto,
a tak jjeho ffotbalová kariéra započala
p
v Železárnách Prostějov. V dresu SK
LeRK nakoukl do druhé ligy a v létě
2003 přestoupil do taktéž druholigové
Jihlavy. O dva roky později s ní postoupil do první ligy a
po následném sestupu přestoupil do Liberce. S výjimkou
čtyřměsíčního
y
hostování ve ViOnu Zlaté Moravce strávil
na severu Čech celých šest let a k třiadvaceti prvoligovým
startům na Vysočině přidal dalších padesát sedm. Zahrál
si předkolo Evropské ligy, 12. května získal s týmem pohár
pro mistra ligy.

