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OTŘESNÁ TRAGÉDIE:

MLADÉHO VETERINÁŘE

ZABIL KŮŇ!
Čelechovice na Hané/mls

Obrovská a hlavně naprosto nečekaná tragédie zasáhla Čelechovice na Hané a celé Prostějovsko. Od
smutné události v Tištíně uběhlo něco málo přes
rok, když v uplynulém týdnu opět zabíjel poplašený
kůň. Tentokrát však nezemřela mladá dívka, ale dokonce přímo zkušený veterinář a cvičitel! V úterý se
pod Petrem Sypěnou splašil kůň, který ho vyhodil
ze sedla. Muž spadl na zem a shoda skutečně těžko
uvěřitelných okolností vedla až k tomu nejhoršímu.
Poplašené zvíře jezdci zřejmě kopytem šláplo na
krk, načež mladý veterinář ze Studence na místě zemřel. Přivolaná lékařská pomoc už byla bezradná...
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se o nešťastné události
dozvěděl jako první!

ZNALI
ALI JSTE PETRA
RA S
SYPĚNU?
YPĚĚN
YP
ĚNU?
ĚNU?

více se dočtete na straně 13

INZERCE

Chcete na něj zavzpomínat, nebo
víte něco víc o nešťastné tragédii?
Pošlete nám svůj příspěvek
na adresu redakce:
Olomoucká 10, Prostějov,
nebo e-mail: editor@vecernikpv.cz

Všude dobře,
u grilu nejlépe!

Připravujeme velkou letní soutěž
Prostějovského Večerníku
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Pomozte nám najít nejlepší
grilované maso na letní zahrádce
na Prostějovsku!

Nominujte své favority!
Chcete mít jistotu, že vaše hospůdka, která
přes léto nabízí pochoutky na grilu, nebude
v soutěži chybět? Neváhejte a pošlete nám
její fotografii. Určitě ji do soutěže zařadíme!
Fotografie s názvem hospůdky můžete
posílat na emailovou adresu
editor@vecernikpv.cz nebo přímo
do redakce Prostějovského Večerníku,
Olomoucká 10, Prostějov.

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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www.nasepovleceni.cz Wolkerova 37, PV

Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Přijeďte se změřit!
V sobotu 16. června v době
od 9.00 do 12.30 hodin
proběhne kontrolní měření
rychlosti pro veřejnost. Akce
je věnována řidičům motorových vozidel a slouží k ověření rozdílu mezi údajem na
tachometru a skutečnou rychlostí vozu. Místem konání je
stejně jako v minulém roce
komunikace severní obslužná, a to ve směru od ulice J.
Lady po ulici Hacarova. Tato
akce se koná již popáté a na
minulý ročník se dostavilo
135 řidičů se svými vozidly.

Falešné udání
Tvrzení o pití alkoholu mladistvými se nepotvrdilo. Po
půlnoci vyjížděla hlídka do
oblasti poblíž hlavního nádraží, kde podle telefonického oznámení probíhala v jednom z domů oslava, při které
se měly podávat alkoholické
nápoje osobám mladším 18
let. Strážníci se s účastníkyy
večírku spojili. Šlo o oslavu
třicátých
ý
narozenin tamější
j
bydlící. Žádné nezletilé ani
mladistvé osoby přítomny
nebyly, protiprávní jednání
nebylo zjištěno.

Nemohli spát
Čištění chodníku rušilo občany. Po třiadvacáté hodině
byla přijata na linku 156
stížnost o rušení nočního
klidu. Strážníci postupným
šetřením zjistili, že hluk vychází od obchodního domu
na Plumlovské ulici. Zde
probíhalo čištění chodníku
od žvýkaček strojem, který
vydával značný rámus. Na
výzvu hlídky pracovníci okamžitě tuto činnost přerušili a
bylo dohodnuto ponechání
této aktivity na denní dobu.

Spolkla prášky a usnula
V odpoledních hodinách se
dostavila na služebnu městské policie žena s žádostí
o pomoc. Při návštěvě své
sestry se jí nepodařilo odemknout. Klíče byly zasunuty
z druhé strany a na zvonění
nikdo nereagoval. Ani strážníkům se nepodařilo osobu
uvnitř zkontaktovat, a proto
byli na místo přivoláni hasiči.
Ti svým technickým vybavením dveře bez poškození
otevřeli. Poté byla uvnitř objevena šestačtyřicetiletá žena
spící pod vlivem léků, které
užívá. Vzhledem ke zdravotnímu stavu bydlící byla vyrozuměna záchranná služba. Ta
ji převezla do nemocnice.

Honička se zloději
Ve čtvrtek večer vyjížděli strážníci na telefonické
oznámení o krádeži plechů
ze střechy budovy v blízkosti hlavního nádraží. Podařilo
se zadržet dva muže. Jeden z
nich se nejprve snažil utéci.
Na výzvy nereagoval. Pokusil se schovat pod železniční
vagon, který byl na odstavné
koleji, ale nakonec přece jen
hlídku dobrovolně následoval. Při prohlídce bezprostředního okolí byl strážníky
zajištěn i druhý chlapík, jenž
se krčil ve křoví u přilehlé
příjezdové cesty. Dopadeným se podařilo strhnout čtrnáct čtyřmetrových plechů.
Na střeše pak byla zajištěna
další osoba. Státní policisté
si pak pány ve věku 35, 38
a 23 let převzali k dalším
úkonům.
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Prostějovský ROZVOD po italsku

Manželku zavřel na balkoně, pak jí vyházel věci z okna!

No to vám byla sobota! Strážníci prostějovské městské policie si předminulý víkend skutečně užili zajímavých případů. Rozhodně se nenudili, protože řešili dva velmi svízelné spory mezi partnery. Zatímco
v tom prvním případě šlo o svár zhrzeného muže
s milenkou, v tom druhém šlo do tuhého. Rozvod
s manželkou neunesl muž ze sídliště, který to vzal
přímo po italsku!
Prostějov/mik
Oba případy, kdy se strážníci
museli vžít rovněž do rolí psychologů, se odehrály v sobotu
26. května. „Nejdříve před
polednem na linku 156 nahlásila čtyřicetiletá žena odcizení
klíčů od bytu svým bývalým
přítelem. Strážníci na uvedené adrese čtyřiačtyřicetiletého muže nezastihli, protože
podle oznamovatelky z místa
utekl ihned po jejím telefonátu. Klíče jí odmítl vrátit s
tím, že neví, kam je ve vzteku
zahodil. K incidentu došlo na
chodníku před domem. Celé
toto dění potvrdil i přítomný
svědek události.

„Záležitost byla postoupena
správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku a
občanskému soužití,“ uvedla
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Zatímco strážníci dlouho uklidňovali rozrušenou ženu, pomalu se schylovalo
k pořádně řízné manželské patálii na druhém konci města.
Jak později vyplynulo z šetření
strážníků, šlo o nesváry partnerů v době rozvodového řízení.
„Po šestnácté hodině bylo přijato na tísňovou linku sdělení
občana, že manžel zavřel svoji
ženu na balkoně a vyházel jí
všechny věci z okna na ulici.
Než hlídka dorazila na místo,
muž svou manželku z lodžie

To snad není pravda…

Železné rošty ukradl
VOZÍČKÁŘ
Prostějov/mik - Krádežím
všeho kovového, co lze ve sběrnách zpeněžit, se věnujeme na
více místech dnešního vydání.
Ovšem to, co se stalo minulý
týden, to už přesahuje všechny
meze. Všem zdatným zlodějům totiž naprosto vytřel zrak
dvacetiletý, tělesně postižený
chlapík na invalidním vozíku.
Strážníci ho totiž lapili, když na
něm převážel tři železné rošty,
které se používají jako škrabáky na boty před vchody domů!
„Strážníci hned v pondělí řešili
krádež, které se dopustil invalidní vozíčkář. Ráno před sedmou
hodinou byla vyslána hlídka na
základě telefonického oznámení
do Kostelecké ulice. V této lokalitě byl spatřen muž na invalidním vozíku, který měl na něm
naskládány tři kusy železných

roštů. Autohlídka vozíčkáře zajistila, ten se ke krádeži doznal.
Nebyl si však schopen vzpomenout, kde kovové škrabáky vzal,“
uvedla k nevšednímu případu
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Potíž však byla
v tom, že se nepodařilo zjistit, kde
mladý invalida škrabáky šlohnul.
„Strážníci provedli kontrolu
okolních nemovitostí, zda rošty
nepocházejí z těchto míst. Toto se
nepotvrdilo. Majitele těchto věcí
se zatím také zjistit nepodařilo.
Dvacetiletý muž je tímto podezřelý z přestupku proti majetku
a celá událost bude postoupena
správnímu orgánu,“ dodala Jana
Adámková.

pustil. Strážníci zjistili, že paní
si přijela do mužova bytu pro
své osobní věci. S manželem se
ale nepohodla a setkání vyústilo ve výše uvedené jednání,“
popsala nám nebývalou událost
Jana Adámková. Její pořádně

naštvaný choť se k činu doznal.
„Za přítomnosti hlídky se ale
manželé zklidnili. Jedenačtyřicetiletá poškozená si posbírala
z chodníku své věci a z místa
odjela. Škoda na majetku jí
nevznikla. V tomto případě se

jedná o návrhový přestupek,
který lze podat nejpozději do tří
měsíců ke správnímu orgánu,“
dodala Jana Adámková.
Oba partnerské incidenty se
naštěstí obešly bez zranění. Ale
bylo to o fous!

Napadli cikáni desetiletého kluka?
Zatím tomu věří jen málokdo
Prostějov/mls, mik - K
dalšímu z případů útoku
mladých cikánů na děti
mělo dojít i v Prostějově. A
to údajně za bílého dne. Ve
čtvrtek na začátku května ve
čtvrt na dvě měla přepadnout
ve Šmeralově ulici pětice
Romů desetiletého žáka ZŠ
Dr. Horáka. Policie ovšem ani
po více než měsíci usilovného
pátrání nenašla žádné svědky,
natož pachatele. A to je naše
kriminálka v podobných
případech skoro stoprocentně
úspěšná! Není vyloučeno, že si
kluk přepadení vymyslel…
Ten se v té době vracel sám
ze školy. „Přijelo černé auto
s plameny na přední kapotě.
Zastavilo a vyskočilo z něj
pět nebo šest cikánů. Mohlo

jim být tak kolem patnácti
let. Chtěli po něm nějaké
peníze, jinak že ho zbijí. Měl
u sebe pouze dvacet korun a
ty jim dal,” popsal Večerníku
dědeček napadeného Jakuba.
Tím to podle jeho výpovědi
ovšem neskončilo. Vystrašený
kluk měl jít dál a vidět, jak
ho skupinka Romů sleduje.
Podle svých slov se rozběhl
a snažil se skrýt mezi paneláky na Šmeralově ulici. Jenže
jeho pronásledovatelé se prý
rozdělili a chytii ho. Následně
ho měli povalit na zem a kopat
do něj. „V jednom z domů se
otevřelo okno a pán zavolal,
ať toho nechají, že na ně zavolá policii. Oni přestali, utekli
k autu a odjeli,” přetlumočil
nám zážitky svého vnuka jeho

Není to druhá
BŘECLAV?
dědeček. Jeho příběh zněl
přesvědčivě, ovšem něco tady
nehraje. Vše nahrává hypotéze,
že se jedná o stejně smyšlené
přepadení, jako v případě
mladíka z Břeclavi. „Naši policisté nahlášený případ pečlivě
prověřují, ovšem chlapcem
popsané vozidlo jsme nenašli
po celé střední Moravě.
Nepodceňujeme nic, pracujeme
ale s oběma verzemi. Zaprvé že
se případ skutečně stal, ale také
s alternativou, že si chlapec
opravdu vše vymyslel,“ uvedl
pro Večerník Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

Dvaadvacetiletý Tomáš Veselý dostal DVA ROKY NATVRDO!
stále neschopný se ze svých
chyb poučit. Jinak se ani nedá
vysvětlit fakt, že jej policisté
během poměrně krátké doby
tolikrát při drobných krádežích
odchytili. Odsouzen už byl několikrát, dvakrát vyvázl s alternativním trestem veřejně prospěšných prací. Ovšem i na ty
úplně kašlal a trest „na pár dní“
si raději odseděl. V rámci pravidla „třikrát a dost“ však po třetím odsouzení skončil ve vězení
na delší čas. Ani to však u něj k
nápravě nevedlo...
Přestože neustále kradl, To-

mášovi Veselému jako by bylo
všechno doslova ukradené.
Svědčí o tom i způsob, jakým
se krádeží dopouštěl. Toto úterý byl odsouzen za krádeže
celkem čtyř kovových roštů
od větracích otvorů, které vzal
před budovou základní školy
a reálného gymnázia. „Potřeboval jsem peníze. Nejprve jsem
tedy vzal tři rošty, za které jsem
ve sběrně dostal pětistovku. Pak
jsem se vrátil ještě pro jeden,“
přiznal se u prostějovského
okresního soudu Veselý. Šokující bylo nejen to, že kradl za bílé-

ho dne někdy těsně po poledni,
ale hlavně skutečnost, že se „na
místo činu“ za pár hodin opět
vrátil...!
„Když náš školník zjistil, že rošty zmizely, tak se na místo šel
ještě párkrát podívat. Ten samý
den na něm zahlédl pana Veselého. Další ze svědků jej dokonce
vyfotil. Přivolali jsme tedy strážníky, kteří jej chytili,“ popsal
sled událostí Rostislav Halaš,
ředitel „reálky“, které Veselý
kvůli krádeži dluží necelých pět
tisíc korun. Zda je někdy zaplatí,
však zůstává ve hvězdách.

Tomáš Veselý byl k soudu přiveden policistou s ošklivým
zraněním oka. Kromě toho si
zde od soudce přebral další čtyři
trestní oznámení. „Jste mladý a
zdravý, ale hazarduje nejen se
svojí budoucností, ale i se svým
životem. Přitom se zdá, že je
vám vše naprosto jedno,“ shrnul
počínání obviněného a následně
už i odsouzeného soudce Petr
Vrtěl.
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, Tomáš Veselý si
ponechal lhůtu pro možnost
odvolání.

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..

Řidička „na ššrot“!
Řidičk
t“!
V pondělí večer byla v za
obcí Ivaň u hřbitova kontrolována ppadesátiletá řidička vozidla Škoda
Favorit. Dechovou
zkouškou u ní byla
naměřena hodnota 2,76 promile
alkoholu v dechu.
Ženě byl odebrán
řidičskýý pprůkaz a na místě
zakázána další jízda. Řidička se dopustila přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky a hrozí jí nyní až roční
pobyt za mřížemi.

To byla mela! Zatímco v prvním případě jen zhrzený milenec zahodil klíče
své partnerky, v tom druhém už došlo doslova na „Itálii“!
Ilustrační koláž

ze soudní síně...
TŘIKRÁT A DOST. Se zlodějem kovů došla trpělivost
Prostějov/mls - Všeobecně se
míní, že kovy kradou pouze
cikáni. To však určitě není
pravda. Jako důkaz může
sloužit jistý Tomáš Veselý, který kradl hodně a kradl rád. V
současné době přebývá v bytě
své kamarádky na ulici Šárka.
Už dlouho ale nebude. Přestože jej soud už několikrát varoval, nedal si říct. A tak teprve
dvaadvacetiletý mladík kvůli
„blbostem“ poputuje na dva
roky do vězení...
Prostějovan Tomáš Veselý byl
zloděj sice velice zkušený, ale

ČERNÁ KRONIKA

VIKTOR ZATLOUKAL

KVĚTOSLAVA ČUREJOVÁ

MIROSLAV GRMELA

LUKÁŠ KAŠTIL

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

se narodila 18. června 1977
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
28. května 2012. Její zdánlivé
stáří je 35 let, měří 165 centimetrů, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědočerné vlasy.
Mluví romským jazykem.

se narodil 12. června 1978
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
29. května 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 33
do 36 let, měří 185 centimetrů, má střední postavu, modré oči a odbarvené vlasy.

se narodil 5. listopadu 1984
a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
26 do 27 let, měří 165 centimetrů, má střední postavu,
černé vlasy a nosí bradku.
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Nebyl to granát!
V sobotu odpoledne při procházce na ulici Západní u
rybníka v Prostějově nalezl
prostějovský občan v rybníku nevybuchlou munici. Na
místo byli cestou operačního
střediska policie přivoláni
pyrotechnici z Brna. Výjezdová skupina pyrotechniků
na místě zjistila, že se v nalezeném předmětu nejedná
o munici, ale o závaží do
hodin. Nalezený předmět
si pracovníci pyrotechnické
služby přesto převzali ke
zničení.
Útěk chovance
V pátek se ze školy do Dětského domova v Plumlově nevrátil sedmnáctiletý
chovanec. Policie po něm
vyhlásila pátrání. Mladík se
však druhý den večer vrátil
sám. Jak vypověděl, toulal
se po sousední Olomouci.
Okradený kameník
Zatím neznámý pachatel se
před týdnem ze soboty na
neděli v Brněnské ulici vloupal do kanceláře kamenictví.
Po vypáčení dveří odcizil
různé nástroje a nářadí celkem za 20 000 korun.
Vykuchal auto
Zatím neznámý pachatel
se v pondělí dopoledne v
Mostkovicích na parkovišti
u kostela vloupal do vozidla
Volkswagen Golf. Otevřel
kapotu motoru, odkud odcizil hadici vzduchového sání,
krabici na vzduchový filtr,
vzduchový
ý filtr a čidlo váhy
y
vzduchu. Škoda činí 8 000
korun.
Jedna splátka a dost
Policisté z Obvodního oddělení v Němčicích nad
Hanou šetří případ podvodu.
Koncem září loňského roku
sedmadvacetiletý muž z
Olomouce uzavřel prostřednictvím obchodního zástupce s úvěrovou společností
smlouvu o půjčce na finanční částku 16 000 korun. Při
uzavření smlouvy však uvedl nepravdivé údaje o svém
zaměstnání a finanční informace o měsíčním příjmu. Z
půjčené částky předal obchodnímu zástupci zálohu
na splátky ve výši 2 000 korun, ale dále již v dohodnutých termínech splátek svůj
závazek nehradil.
Nadýchal, dojel
Ve čtvrtek odpoledne
p
byl
y v
Čelechovicích na Hané hlídkou Obvodního oddělení
Policie ČR Prostějov 2 kontrolován řidič osobního motorového vozidla Škoda 120.
Devětatřicetiletý muž se na
výzvu policisty podrobil
dechové zkoušce s výslednou hodnotou 1,47
, ppromile
alkoholu. Řidiči byl odebrán
řidičský průkaz a zakázána
další jízda.

Zpravodajství
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Víme, kde skončilo 2,5 tuny svodidel z dálnice!

Komu skutečně patří

ZLODĚJI KOVŮ VOZÍ SVÉ ÚLOVKY DO VÝŠOVIC KOSTRA ze studny?
Jak můžete lehce zjistit třeba i ze strany 2 dnešního tři rošty sice neměly nějakou
vydání, zloději kovů ukradnou vše, na co přijdou! vysokou hodnotu, ale pro nás
potřebné. Nové, které
Jejich vynalézavost přitom nezná mezí... Ze hřbi- byly
jsme koupili, tam pořádně netovů ve velkém mizí kovové urny i kříže, z ulic měst pasovaly. Ve sběrně jsme však
a obcí poklopy od kanálů a na železnici věci, které nepochodili. Řekli nám, že nizajišťují bezpečnou jízdu vlaků. Je nepochybné, že kdy nic podobného nevykoupili,“ popsal
tito „čípci“ do sběren odváží věci, o kterých musí
další
být každému jasné, že jim nikdy nemohly říkat
pane. Přesto je výkupčí berou! Jak je něco
to, že to
k
a
J
takového možné? Kam lapkové své úlovky v regionu vozí? A co sběrnám za takový
výkup hrozí? Po odpovědích na tyto otázky
pátral Večerník v minulém týdnu.

vývoj ředitel RG a ZŠ města
Prostějova Rostislav Halaš,
který nyní peníze za nákup nových roštů požaduje právě po
Tomáši Veselém. Zda se jich
nakonec i dočká, však zůstává
velkou otázkou...
Jisté však je, že Veselý rozhodně není jediný, kdo kov

do sběrny ve Výšovicích
vozí. Stalo se tak i v případě nedávné krádeže téměř
dvou a půl tun dálničních
svodidel. Ptáte se, jak je vůbec možné, že sběrna vykoupí dálniční svodidla?
Více se dočtete na straně 6

vykupují?

Výšovice/mls
Jak to probíhá, když zloděj do
sběrny přinese kovový rošt od
větrací šachty? To krásně popsal přímo jeden z lapků, který s krádežemi kovů má více
než bohaté zkušenosti. K jeho
posledním úlovkům patřily
rošty, které vzal nedávno u reálného gymnázia. „Když jsme s
nimi dorazili do sběrny ve Výšovicích, nebyl s jejich prodejem vůbec žádný problém. Za

tři rošty jsme dostali pětistovku.
Paní, která je od nás přebírala,
nám nedala žádný doklad. Nechtěla po nás ani občanku!“
popsal Večerníku děj událostí
notorický zloděj Tomáš Veselý,
který zmíněný občanský průkaz
dokonce ani předložit nemohl.
„Už asi rok jej nemám...,“ konstatoval s klidem.
Po stopách ukradených roštů se
vydali i lidé z okradené ´reálky´. „Poslal jsem do sběrny ve
Výšovicích našeho školníka. Ty

Věděli to, nebo ne? V kovošrotu Dokov ve Výšovicích skončila řada ukradených věcí. Dokázat, že jejich
výkupčí skutečně věděli, že kupují kradené předměty, však není vůbec jednoduché... Foto: Pavla Vašková

Policie vyvrací FÁMY!
Prostějov/mik - V plném
běhu je vyšetřování okolností otřesného nálezu tělesných
pozůstatků ve studni na pozemku Základní školy ve
Ptení, o kterém jsme informovali v předešlém vydání
Večerníku. Přestože výsledky
pitvy ještě nejsou známy, vše
nasvědčuje tomu, že kostra
patří nebohému Jaroslavu
Trbuškovi ze Ptení. Ten před
třemi lety zmizel z domova
jen pár desítek metrů vzdáleného od zmíněné studny. Jak né fámy, které však policie
už to však chodí, vyrojily se v pátek důrazně vyvrátila...
během minulého týdne okolo
Chcete vědět víc?
tohoto případu až neskutečNalistujte stranu 13!

VAROVNÉ ZJIŠTĚNÍ: Každý čtvrtý Prostějovan je důchodce!
Další sedminu tvoří děti, deset procent je nezaměstnaných. Kdo vůbec pracuje?
Není to zrovna optimistický pohled na přítomnost, a budoucnost už vůbec
ne. Ze statistických čísel, která Večerníku poskytlo vedení města, vyplývá, že
Prostějov opravdu drasticky stárne. Každý čtvrtý občan je totiž v důchodovém
věku. Jak se tato skutečnost odráží na celkové atmosféře v našem životě?
„Bohužel stále častěji jsme svědky jakéhosi kultu mládí a převládá názor, že co
je staré, to je špatné a nepotřebné. Chybí mi i větší úcta ke starším lidem,“ konstatuje Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Prostějov/mik
Prostějov jednoznačně stárne. O
tom není žádných pochyb. K 1.
květnu tohoto roku měl Prostějov celkem 44 561 obyvatel.
A teď se podržte, z tohoto počtu žije v našem městě celkem
11 277 občanů starších šedesáti
let! „Z této statistiky jasně vyplývá, že každý čtvrtý občan
z Prostějova je důchodce. Tím
je jasné, že město bude muset
změnit některé priority a také
více pohlížet na zájmy starších
občanů,“ podotkla náměstkyně
primátora Ivana Hemerková.
Skutečnost, že plnou jednu

věku do 14 let, zbývá bezmála sedmadvacet tisíc občanů
produktivního věku. A jelikož
je v Prostějově desetiprocentní nezaměstnanost a několik
dalších tisícovek osob dojíždí
za prací mimo město, nabízí
se otázka, kdo zde tedy vůbec
pracuje? „Pochopitelně pracantů, skutečně působících
čtvrtinu lidí tvoří důchodci, vat. Když si totiž vezmeme, v prostějovských firmách,
je ovšem pouze jedna z věcí, že z celkového počtu obyvatel společnostech či ve státních
která by nás měla znepokojo- je také přes šest tisíc dětí ve službách, zbývá žalostně málo,
nějakých dvacet tisíc. Bohužel
i mezi těmito lidmi navíc přeDemografie města Prostějova
vládá názor, že makají na důchodce. To je hodně špatný pohled na svět. V současné době
totiž mezi podstatně mladšími
lidmi zoufale chybí solidarita
a větší úcta ke starším lidem.
Málokdo si totiž uvědomuje,
že jednou také bude v důchodovém věku a bude potřebovat
pomoc druhých,“ dodala Ivana
Hemerková. Stejného názoru
je i druhá náměstkyně prostězdroj: Magistrát města Prostějova jovského primátora Alena Raš-

Pirátům silnic konečně sklapne:

RADARY OBŽIVNOU

UŽ 1. ŘÍJNA!

Zatím jsou slepé. Všech jedenáct stacionárních radarů v Prostějově je dnes vypnuto. To se ale k prvnímu říjnu změní!
Foto: Michal Kadlec
INZERCE

Prostějov/mik - Po notoricky známých peripetiích
se stacionárními radary na
měření rychlosti se konečně
začíná vše obracet ke zdárnému rozuzlení. Přestože
prostějovský magistrát nedávno rozvázal smlouvu o
pronájmu jedenácti radarů
se společností Czech radar,

nyní to vypadá na obnovení spolupráce. Anebo bude
ve hře na provozování přístrojů na měření rychlosti
někdo druhý? Ať je to tak či
onak, jisté je jedno. Radary
obživnou nejpozději k prvnímu říjnu tohoto roku!
Čtěte na straně 6

ková, která si je obdobně jako
její kolegyně vědoma, že radnice bude muset spoustu věcí
přizpůsobit potřebám starších
obyvatel. „A nejenom to! Starší občany, kterých v Prostějově
povážlivě přibývá, musíme

vtáhnout do společenského
dění ve městě. Nesmějí se cítit
být odstrčeni. Naštěstí v poslední době přibývá organizací, které pro seniory vymýšlejí
spoustu aktivit, to stejné platí
o akcích, které pořádá radni-

ce. A také je potřeba působit
na mladší generace, kterým se
zdá, že staří lidé jsou na obtíž.
To je skutečně nešvar dnešní
doby, bohužel tak přemýšlí i
spousta Prostějovanů...,“ řekla
Večerníku Alena Rašková.

Každý čtvrtý. Více než pětadvacet
procent prostějovského obyvatelstva tvoří důchodci. Budou mít důvod k úsměvu? Koláž Večerníku

V průmyslové zóně
chce stavět MPS Holding

Start. Takto bude vypadat administrativní budova společnosti MPS Holding, která do konce října
vyroste v prostějovské ulici Újezd (vedle Lidlu). To však má být jen začátek...
Zdroj: Style Studio
Prostějov/pk - Problém v průmyslové zóně
s pozemky, na nichž měla stavět firma
Modřany Power, která ovšem nakonec
začala spíše hrát roli „mrtvého brouka“,
je dost možná vyřešen. Do jednání se totiž
zapojila nedávno zrozená společnost MPS
Holding, která projevila velkou touhu podnikat právě v inkriminovaném katastru.
„Oficiálním dopisem jsme požádali město
Prostějov o možnost získání pozemků v průmyslové zóně tak, abychom mohli začít stavět
výrobní areál pro naše dceřinné společnosti
MPS Gradior a MPSJ,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Tomáš Medek, předseda představenstva MPS Holding a.s. Tato společnost
sdružuje prozatím pod sebou skupinu čtyř
podniků, dříve samostatných firem, přičemž
další jednání o rozšíření portfolia v těchto
dnech intenzivně probíhají. Že to MPS Holding a Tomáš Medek myslí vážně, o tom svědčí již započaté práce na výstavbě nového sídla,
které v podobě administrativní budovy vyroste ještě do konce října letošního roku v prostějovské ulici Újezd, konkrétně vedle Lidlu.
(pokračování na straně 6)
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Barometr

Číslo týdne

350 000

+

Radary obživnou! To, po čem volají
všichni slušní řidiči a také policisté, se
Zaplatí za stát.
stane brzy skutečností. Radní se totiž
Je to už poněkoliuprostřed minulého týdne nechali
káté, co město supluje
slyšet, že nejpozději k 1. říjnu
povinnosti za stát a platí za
obnoví provoz stacioněj. Tentokrát prostějovský magisnárních radarů na
trát vyčlenil z rozpočtu osmaosmdesát
měření rychtisíc korun na plavání pro děti.
losti.
Školy totiž na tuto výuku žáků dostali
od státu opět méně peněz než vloni

Tolik korun bude stát renovace historických fresek,
které před několika dny byly
objeveny při rekonstrukčních pracích v prostějovském zámku. Kvůli dotacím
se však nejprve musí dokončit oprava budovy, pak teprve
dostanou přednost fresky.

-

Osobnost týdne
RADEK
RA
A
ŠTĚPÁNEK
Český
ký tenista se ukázal jako správný sportovec
sp
a chlapsky se omluvil
JJanku
Ja
n Tipsarevičovi za to, jak se k
němu zachoval po daviscupovém
n
ssouboji v Praze. Druhý nejlepší
hráč země se tento týden představí na UniCredit Czech Open
v Prostějově.

Výrok týdne
„Od
Od státu
tát jsme
j
dostali dotaci na
kulturu dvě stě tisíc.
To je zbytečně
móóóc!“
Takto si s ironií v hlase
ulevil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil

SPORTU ZDAR NEBO SBOHEM?
Martin Mokroš

Analýza
Nástin této analýzy vznikal během závěrečných
bojů na mistrovství světa
v hokeji, bohužel již po
porážce se Slovenskem,
leč nakonec s dobrým
bronzovým koncem. Je
ale pravda, že spousta
spoluobčanů navzájem
debatovala o tom, že hokej je tentokrát jen sportovním předkrmem před
fotbalovým mistrovstvím
Evropy i letní olympiádou v Londýně...

Přesto už hokejový šampionát
a český postup do semifinále
probudil v jiných městech tamní radnice, aby umožnily svým
spoluobčanům sledování hokejových bitev na velkoplošných
obrazovkách, někde při projekcích v tamních kinech, a to
s tím, že podobně se zachovají
i při fotbale, kam česká reprezentace, i když s odřenýma ušima, také postoupila. Upřímně,
úspěch v Polsku a na Ukrajině
od Bílkova ansámblu, který nominoval tak nějak zvláštně, zas
tak moc nečekáme a můžeme
být jen mile překvapeni. Dívat
se ale budeme všichni.
Kolektivní sporty prostě stmelují lidi, a i když samozřejmě
každý má svou partu ve svém
oblíbeném podniku, rozuměj
hospůdce či baru, tak fandění
na náměstích má svou nezaměnitelnou atmosféru.
No a tady u nás zase nic.
Nejsem si jistý, zda myšlenka
na velkoplošnou projekci vůbec
někoho na magistrátu napadla,

Ilustrační foto
a tak naše náměstí, jako skoro
pořád, zelo při nedávných bojích na hokejovém šampionátu
prázdnotou a bude tomu tak
zřejmě i při fotbalovém Euru.
Jistě, s tou olympiádou je to
problém, sportů je hodně a přenosy běží po vícero dnů. Avšak
umístit operativně do informačního centra alespoň velkou
plazmovou televizi, na které by
běžel olympijský program, není
zase tak od věci a zajistit třeba
projekci v kině Metro, kdyby
náhodou Špotáková házela o
zlato (samozřejmě věříme) a
kdokoliv další z našich bojoval
o „placku“, to by jistě také šlo.
Neustále slyšíme, že národ
tloustne a degeneruje, takže

Maturitní blamáž
glosa týdne

Rostislav Kocmel

Několik let se
národ baví a
živě debatuje
o nových státních maturitách. Někdo
byl pro, jiný
proti, pluralita názorů odborníků i laiků
vyprovokovala několikaletou
zajímavou diskusi k tomuto
tématu. Dnes už je absolutně
pro jen hrstka pedagogů, což
budou pravděpodobně všichni

ti, co se na zrodu této „geniální zkoušky“ podíleli a dostali
řádně zaplaceno. A testíky rozhodně levné nebyly.
Z maturit vznikla blamáž,
jakou nepamatuji. I samotní
učitelé těžší verze nezvládli
v úplné pohodě, jak by jejich
stavu příslušelo. A to se přiznali kantoři škol prestižních
a gymnázií. V hlavě mi hlodá
myšlenka, zda by se nenašlo
dost pedagogů ze škol odborných, kteří by takový těžší
testík- například matematický - vůbec nezvládli. Možná

přeháním, ale pochybnosti
zůstávají…
Zajímavá je v tomto ohledu
i součinnost mezi školami
středními a vysokými. Ty totiž na těžší verze většinou při
přijímání nových studentů
ohled neberou. Nebo se to tak
alespoň prezentuje. Jak to bude
se zkouškami z dospělosti dál?
To podle mne nikdo neví a jak
to tak vypadá, nikdo zatím ani
nic nenaznačuje. Inu, takovou
situaci ministru školství nezávidím a asi nejsem sám...

Konstalace hvězd Prostějova
Tento týden je tím pravým, kdy by se vám mohly podařit na
úřadech vyřídit všechny resty. Úředníci na radnici totiž budou mimořádně ochotní a navíc nad mnoha vašimi resty
přimhouří obě oči. Takže se neflákejte po hospodách a hurá
na magistrát!

Berani - 21. 3. - 20. 4. Pocítíte nebývalou krizi,
najednou vás všechno přestane bavit a navíc se
dostanete do finančních potíží. Prostě tento týden byste chtěli vymazat, to ale nepůjde. Budete
muset čelit všemu, co vás čeká a nemine.
Býci - 21 .4. - 21. 5. V těchto dnech se na lidi
okolo sebe s žádostí o pomoc neobracejte.
Všichni vás mají totiž plné zuby, tudíž logicky
budete odmítnuti. Spoléhat se tak budete muset
jen sami na sebe. Ukáže se, jací jste vůbec frajeři.
Blíženci - 22. 5. - 21. 6. Vám ani nikomu z vaší
rodiny bohužel pšenka zrovna nepokvete. Jak
po stránce finanční, tak ani v lásce moc úspěchů slavit nebudete. Ovšem pozor, to neznamená, že byste měli nějak krutě strádat.
Raci - 22. 6. - 22. 7. Láska vám zaslepí oči, najednou se při řešení těch nejzásadnějších věcí
budete řídit spíše srdcem než mozkem. Možná
vše dopadne bez následků, ovšem spíše si budete muset na své konto připsat nějaké ztráty.
Lvi - 23. 7. - 23. 8. Nedávejte na sobě znát svoje slabosti. Máte jich sice poměrně dost, ale v
nejbližších dnech musíte stát pevně na nohách.
Budete totiž postaveni před zásadní rozhodnutí,
které do velké míry ovlivní váš život.
Panny - 24. 8. - 23. 9. V klidu a pohodě si dokráčíte pro úspěch, který vám bude závidět široké okolí. Vy jste si ale zasloužili konečně prorazit, hlavně co se týká profesní kariéry. Můžete
se snadněji dostat k penězům, což potěší.

...ještě

+

Váhy - 24. 9. - 23. 10. Zvažte všechna rizika při
rozhodování o průběhu dalšího života. Někteří
jedinci vás budou tlačit k rychlému řešení, vy
si ale v klidu vše promyslete. Nemusíte jako
vždycky jít hlavou proti zdi. Jenom klid!
Štíři - 24. 10. - 22. 11. Dostanete se do sporu
s příbuznými, zejména s rodiči. Oni vás totiž
mají stále za malá nedochůdčata, která si sama
nedokáží ani zavázat tkaničku u boty. Dokažte
jim, že už se o sebe umíte postarat.
Střelci - 23. 11. - 21. 12. Věnujte tento týden
vaření, uděláte spoustě lidem radost. Nemusíte
svoji rodinu cpát nějakými specialitami, stačí,
když jim navaříte prostou krupicovou kaši. A
pokud zbyde, přineste ochutnat do práce.
Kozorohové - 22. 12. - 20. 1. Nečekané se stane
skutečností! Věc, o které jste ještě nedávno pouze snili v těch nejtajnějších snech, nabude reality právě tento týden. Ze začátku z toho budete
hodně vyjukaní, ovšem na úspěch si zvyknete.
Vodnáři - 21. 1. - 19. 2. Čekají vás velmi milé
povinnosti, do už tak rozvětvené rodiny přibude
další přírůstek. Najednou se stanete velmi roztomilým člověkem. Kde se to ovšem ve vás bere,
to zůstává záhadou. Spíše platíte za morouse.
Ryby - 20. 2. - 20. 3. Vy se, proboha, tento týden
do ničeho nepouštějte! Budete mít před sebou
tak velký kopec smůly, že už ani větší snad být
nemůže. Odložte všechna důležitá rozhodnutí
minimálně do příštího týdne. Ale určitě!

myslím, že přenosy z vrcholných sportovních akcí jsou
také jistým druhem motivace,
abychom rozhýbali svá těla a
zkusili si, samozřejmě ne třeba
vrcholově, zasportovat. A že se
toho dá udělat víc a třeba i na
náměstí? To skutečně dá...
V několika městech jsem viděl
umělé „ledové“ plochy. Ledové
je v uvozovkách schválně, nejde
samozřejmě o led, ale o hmotu,
která vydrží i v parném létě a
dá se tedy bruslit klidně v bermudách a triku, sličné dámy
mohou i v plavkách. Dokážu si
představit takový ministadionek
u Prioru a dokonce jsem tento
návrh přednesl místní radnici
už několikrát. Oživilo by to jistě

mrtvolnou letní atmosféru náměstí a i okolní občerstvovny
by přivítaly letní nárůst klientely.
Vzhledem k tomu, kolik slavných hokejistů naším městem již
prošlo v rámci akcí Jágr Teamu,
nebyl by jistě problém domluvit
i nějaký „srandamač“ Jestřábi
proti Jágrovcům s následnou
autogramiádou, přizvat k tomu
nějaké baviče a zpěváky. Pak se
zas bude o Prostějově z hlediska
oživení sportovního dění mluvit
pozitivně.
Poslední zprávy týkající se
sportovního vyžití totiž zas tak
pozitivní nejsou. Ano, basketbalisté jsou stříbrní, volejbalové „Agelačky“ mají titul, ale
peněz pro „menší“ sporty je
míň a míň. Zaslechl jsem už i
nespokojené hlasy ohledně financování zdejších fotbalových
klubů, kdy zde máme jakousi
„nerovnoprávnost“.. A vcelku
velkou ranou pro občanstvo
jako celek je jistě zastavení
projektu obnovy koupaliště u
velodromu. A tak Prostějované
budou dál mizet za sportem a
vyžitím do jiných měst, načež

se zase budeme divit, že prostějovský rodák sbírá vavříny pro
cizí město a na náměstí je mrtvo, neutrácí se a peníze tečou
jinam nebo netečou vůbec.
Fotbalové Euro již klepe na
dveře a olympiáda rovněž, a tak
mne zajímá, kde si společně zakřičíme: „Češi do toho!“. Bude
to v Prostějově na náměstí anebo budeme zase zalezlí po barech, hospodách či v domácích
partičkách? Případně v jiných
městech, kde si společně se
známými zafandíme u velkoplošných obrazovek?
A podaří se nějakým jiným
způsobem probudit sportovní
myšlení zdejších lidí, třeba lepší
dotační politikou nebo sportovně-kulturními akcemi v centru,
ať to tady zase kapku žije? Ono
totiž všechno souvisí se vším a
bylo by dobré během blížící se
turistické sezóny mít potencionálním návštěvníkům co nabídnout a do města tak přivést nějaké další peníze, které by jistě
jeho rozvoji pomohly.
Takže věřme, že
„Sportu zdar!“ a ne sbohem...

soko
lím okem ...

Národní hrdost

Často slýcháme, že jsme národ,
který je poddajný, vždy se podvolí a vlastně nikdy jsme nebojovali. Velká část nás, Čechů a
Moravanů, tomu dokonce věří.
Pramení to možná z toho, že si
občas libujeme v sebekritice.
Jsme přesvědčeni, že žijeme
v zemi, kde se nejvíc krade, podvádí a dělají se jiné nepravosti.
Tuto představu posilují různé
aféry, jako byla třeba ta poslední
- Rathova. Obraz nejhorší země
na světě navíc občas posilují média, která si v podobných aférách
libují. Samozřejmě to dělají také
proto, že si řada z nás nejraději
čte zprávy z „černé kroniky“.

V těchto dnech se ovšem děje
něco, co naše představy o vlastním národě mění nebo by aspoň
mohlo měnit. V době narůstající
malomyslnosti jsme si připomněli sedmdesát let od okamžiku,
kdy dva čeští parašutisté v kobyliské zatáčce provedli atentát
na třetího muže nacististické říše
Reinharda Heydricha. Byl to čin,
který vybočuje z té pesimistické
představy o našem národě. Nabízí pohled na statečné vojáky naší
armády, přičemž připomeňme, že
dobrovolně odešli do Anglie, aby
se tam přihlásili do boje.
Pesimista by teď mohl namítnout, že se jednalo o výjimky.

Jenže u příležitosti výročí atentátu se znovu začali připomínat
příběhy desítek českých lidí
- opravdových vlastenců, kteří
parašutistům zcela vědomě pomáhali, přestože věděli, že je i
jejich rodiny za to může čekat
smrt na popravišti. A většina
z nich za své hrdinství skutečně
po atentátu zaplatila životem.
Výročí atentátu na Heydricha
opět potvrdilo, že máme své národní hrdiny a můžeme na ně být
hrdí. Nezapomínejme na to, až
zase budeme hudrovat, jak jsme
špatný národ...
Petr Sokol, vysokoškolský
učitel a poradce ministra

Agentura

A co bude dál?

Zatímco potraviny a energie zdražují, areál Oděvního
podniku stojí pouhých 170
milionů. A zlevňovat budou i
jiné věci. Telefonní hovory u
mobilních operátorů, počítače,
pravděpodobně některá dopravní letadla a údajně se pohne směrem dolů i cena letadlových lodí. Kdyby byl člověk
miliardář, nevěděl by honem,
kam se před slevami vrtnout...
Naštěstí většina lidí u nás není
zkažena penězi a žije si střídmě pod poměry. Neuvěřitelné

na tom všem je, jak to našinci dobře snáší. Celá Evropa
stávkuje, padají vlády, chystají
se tu a tam nějaká sociální
opatření. A u nás téměř nic!
Odboráři se rozhodli generální stávku odložit na neurčito. Umírněné akce seniorů
a tělesně postižených jsou tak
pro kočku. Holešovská výzva
pouze vyzvala a pak se někam
vypařila.
Vyčkává národ nebo na to
zase takticky kašle, stejně jako
už tolikrát v historii? Stávko-

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

vou pohotovost a odposlouchávací tragikomedii Věcí veřejných narušila a zahanbila
krabicová epizoda středočeského hejtmana Ratha.
A co bude dál? Agentura Hóser tím má na mysli dění v září
tohoto roku, poněvadž prázdniny si našinec revoltou pokazit nedá. Zvedne se vlna odporu nebo alespoň odpůrku? My
si myslíme, že ne. No, a pak
budou zase krajské volby...
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...

A kde zaparkovat?
Tak trochu mě zaskočila zpráva, vyplývající z vašeho článku, o možnosti zamezit vjezd
nákladním automobilům do
ulice Šárka nebo v této lokalitě zakázat parkování osobních
vozidel přímo na ulici. Jsem
stejného názoru jako naši radní,
že situace s malou průjezdností ulice se musí řešit. Ale proč
tím, že zakážeme parkovat
zdejším obyvatelům po krajnicích vozovky? Ať si kamiony
jezdí jinudy, to je v pořádku,
ale kde jako máme parkovat
svá osobní auta, když město
doteď lidem z Šárky nevybudovalo dostatek parkovacích
míst jinde? Vím, že to není
lehké rozhodování, ale desítky
občanů by tak musely parkovat
zřejmě až u Kauflandu…
Jiří Matějka, Prostějov
Sprostě mě napadl
Jezdím často autem, ovšem
minulý čtvrtek jsem procházela
městem pěšky. Když jsem šla
okolo sokolovny na Skálově
náměstí po vykachličkované
stezce, zezadu do mě málem
narazil cyklista. Věkem mohl
být tak můj vnuk, o to víc mě
překvapila jeho vulgární reakce. Byla jsem přívalem jeho
sprostých slov a nadávek naprosto šokována, že jsem nebyla schopna se ani bránit. Prý mu
zavazím a ať uhnu někam jinam. Byl tak rozlícený, že jsem
ho bez odezvy nechala odjet
a jen jsem si v duchu myslela
něco o nevychované mládeži...
Jana Ohlídalová, Prostějov
Odpověď redakce:
Vážená paní Ohlídalová, je nám
líto hrubého chování onoho
mladíka, které nám popisujete,
nicméně jeho reakci se nesmíte
zas až tak divit. Z vašeho dopisu
vyplývá, že jste šla po cyklostezce, kde jako chodec nemáte co
dělat, a ohrozila jste tak cyklisty,
kteří jako jediní mají právo tuto
stezku užívat. Přitom kousek
vedle, okolo vchodu do školy,
máte regulérní chodník pro pěší!
Sláva oranžovým vestám
Ráda bych touto cestou pochválila pracovníky, které
z úřadu práce zaměstnává
město na veřejně prospěšné
práce. V Krasické ulici minulý
týden vykonali tito lidé v oranžových vestách spoustu užitečné práce při údržbě veřejné
zeleně a úklidu. Možná někdo
řekne, že se jedná o prkotiny,
ale jsou to velmi potřebné věci
a zelená zákoutí mezi paneláky teď vypadají mnohem lépe!
Jana Odrášková, 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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Blíženci - 22.5. - 21.6.

Prostějov - Filip Okleštěk, student SOŠPO
Prostějov se za posledních dvacet let mění k lepšímu,
ším
mu, ať
a už
už po
p
stránce bydlení, nakupování, sportu či kultury. O tom ostatně svědčí
také výsledky průzkumu spokojenosti občanů, který byl realizován
v loňském roce. Průměr dosáhl indexu sedm z desetibodové hodnotící škály. Pětaosmdesát procent obyvatel pak uvedlo, že jsou s životem v Prostějově spokojeni, pozitivně jsou také vnímány možnosti
sportovního a kulturního vyžití. Rozdílný pohled na Prostějov je u
mladší generace, která má jiný styl života. Proto je také častěji kritická k možnostem společenského vyžití ve městě. Mladé převážně
neláká divadlo nebo koncerty, nejraději se baví v nočních klubech
a na diskotékách. Jak život v Prostějově vidí jeho obyvatelé, jsme se
ptali v ulicích města...

JSTE SPOKOJENI S ŽIVOTEM V PROSTĚJOVĚ?
Karel TRNEČKA,
fotbalový trenér, 60 let,
Prostějov

Laura STRÁŽNICKÁ,
studentka, 16 let,
Prostějov

ANO

Byl identikit vraha opravdu tak jiný?

DISKUZE POKRAČUJÍ...

Prostějov/mik

Před dvěma týdny jsme jako první médium v republice otiskli fotografii dvaapadesátiletého Romana M., který figuruje jako hlavní obviněný v případu vraždy jednaosmdesátiletého starce z domu v Okružní ulici číslo 31 v Prostějově. V naší reportáži jsme
jeho aktuální snímek porovnali s identikitem, který sestavila na základě svědeckých
výpovědí těsně po vraždě policie. Společně s mnoha čtenáři jsme konstatovali, že
podoba je velmi mizivá a že identikit nesouhlasí s realitou.

NE

„Já v Prostějově bydlím už
pětatřicet let a
jsem s životem
v našem městě spokojen. Co se
týká sportu, tak jako profesionální trenér jsem hrozně rád,
jak se tu pozvedl sport. Hlavně
fotbal a věřím, že Prostějov
postoupí do Moravskoslezské
fotbalové ligy. V oblasti kultury jsou také možnosti vyžití
výborné. Do našeho divadla
dojíždí soubory z Olomouce
nebo i Prahy. Vždycky se dá
něco zlepšit, ale myslím si, že
oproti jiným městům dělá Prostějov dost práce.“

„Já život v
Prostějově
hodnotím
víceméně negativně, a to hlavně z důvodů
menších možností vyžití na
mládež. Z tohoto pohledu mi
naše město přijde docela ´zabité´... Podle mě v Prostějově
chybí víc hřišť a klubů. Je tady
sice plno heren, ale to ocení
spíše jiná skupinová vrstva
obyvatel. Kdyby zde bylo víc
možností zábavy o víkendu,
byl by zde život pro mladé o
dost zajímavější. Takto řada
z nás jezdí spíše do okolních
měst.“

HLEDÁNÍ
H
LEDÁNÍ JE U K
KONCE
ONCE

Policisté jsou ale poměrně jiného názoru.
„Vezměte si, že vyšetřovatelé tento identikit
sestavovali po výpovědi čtyř lidí, kteří obviněného těsně před i po vraždě viděli v domě. Je
jasné, že tito svědci se stoprocentně neshodli
na jednotlivých rysech obličeje muže podezřelého z vraždy. Policisté tak museli identikit
takzvaně ´zprůměrovat´ a snažit se o vytvoření
co nejreálnější podoby. Opakuji, že se tak dělo
na základě čtyř ne zcela shodných popisů svědků,“ řekl exkluzivně Večerníku Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově. „Když se ovšem podívám znovu na
vámi otištěnou fotografii společně s uvedeným
identikitem, já sám tam určitou podobu vidím.
Svědci se ´trefili´ hlavně do podoby nosu a
vrásek okolo něj. A také ústa a jejich tvar jsou
naprosto identické. Ale porovnávat současnou

fotografii s identikitem více než dva měsíce po
vraždě není zrovna přesné. Když obviněný byl
týden po činu zatčen, byl mnohem hubenější,
včetně obličeje,“ dodal Pavel Novák.
A co si myslíte vy, vážení čtenáři? Porovnali
jste fotografii vraha s jeho identikitem? Napište nám váš úsudek!
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!

jak šel čas Prostějovem ...
Kostelecká ulice

Platilo
P
Plat
Pl
aattil
ilo se
ilo
se ttu
um
mý
mýto
ýttoo před
ř d vstupem do města. Pojmenování
Kostelecké ulice se podle směru výpadové trasy ke Kostelci na
Hané používalo již od 16. století. Výjimkou bylo pouze období
1881-1893, kdy byla ulice zvána Panská třída (Herren-Strasse).
V letech 1940-1945 byla pojmenována německy Kosteletzer-Strasse. V domě č. 4 původně sídlila železářská firma Doležal
& Těhník, pozdější základ Hanáckých železáren za Dolní ulicí.
V domě č. 18 byla evangelická modlitebna a bydlel zde velitel
vojenské posádky. Před budovou stála vojenská budka s nepřetržitou stráží. V domě č. 37 býval v 19. století cukrovar, před
domem č. 40 se v minulosti platilo mýto při vstupu do města. V
domě č. 48 sídlí tradiční restaurace, kde býval i taneční sál.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Vápenice
INZERCE

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......
Vy prostě i v sexu děláte čest názvu svého
znamení. Dokážete se totiž sblížit se všemi a
nemáte problém strávit romantické chvíle s kýmkoliv. Nejvíce to ovšem ve vašem případě dokáže
zajiskřit s Váhami, protože s nimi jste v naprostém souladu snad ve všem. Nejvíc v sexu,
pochopitelně. S muži i ženami ve znamení Vah
dokážete naprosto dokonale rozvinout veškeré
erotické praktiky, kterých jste doposud schopni.
Ovšem pozor, u Vah máte smůlu v tom, že ne
každý jedinec je partnersky volný. Hrozí tak
žárlivé scény. Pokud preferujete nezávazný sex
bez zábran, vyhledejte Raky nebo Panny. To jsou
partneři, kteří jsou promiskuitní a je jim jedno,
s kým a kolikrát do postele vlezou. Pokud ovšem
hvězdy nelžou, vy máte stejně raději romantiku a něžné milování. Tudíž se v tomto směru
zaměřte na Střelce, se kterými je sex v jakékoliv
podobě přímo labužnickým okamžikem. Jediným
znamením, byť velmi sympatickým, které by
mohlo znamenat určité nebezpečí pro vás, jsou
Ryby. Sex s jedinci tohoto znamení bude pro vás
nezáživný a bez jakékoliv fantazie. A vy přece
máte v posteli rádi úplně něco jiného…

Příště: Raci

napsáno před
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Trpká dohra Hůlkovy svatby

Svatebčan usmrtil

matku dvou dětí!

Minulou sobotu slavil v Prostějově svůj vstup do manželství populární zpěvák
Daniel Hůlka. Přestože jemu
osobně zřejmě nelze nic vyčítat, Prostějované nebudou
na jeho „návštěvu“ vzpomínat v dobrém. Jeden z pozvaných svatebních hostů
totiž usmrtil v sobotu ráno
v Bedihošti jednačtyřicetiletou ženu poté, co zřejmě
ještě ovlivněn alkoholem po
předešlé prohýřené noci nezvládl řízení svého vozidla
v pověstném bedihošťském
„esíčku“.
V šílené rychlosti řidič narazil do nic netušící cyklistky.
O několik hodin později pak
Hůlkovi osobní strážci napadli
ve Vodní ulici novinářky bulvárního časopisu Spy a jsou
stíháni prostějovskou policií.
Jak jsme se však dozvěděli,

byli obviněni pouze z přestupku, za což jim hrozí jen
finanční pokuta. „Všude, kam
přijede Hůlka, stane se nějakej
malér. On snad přináší smůlu
všude tam, kudy chodí,“ myslí
si trafikant z Bedihoště, který
byl i svědkem dopravní nehody svatebčana. Ten byl na
svatbu pozván nevěstou. „Jel
jako blázen, typnul bych si,
že mohl jet tak stovkou. Viděl
jsem jeho auto, tušil jsem, že
dvojitou zatáčku u cukrovaru
nevybere. To jsem ještě netušil, že přitom někoho zabije,“
dodal trafikant. Jednačtyřicetiletá matka dvou dětí z Klenovic na Hané jela v ranních
hodinách na kole do práce.
Její manžel ji přitom před odjezdem z domu přemlouval,
aby si vzala auto. V rámci
zdravého pohybu se však žena
rozhodla jet na kole…

Návrat ke
„starým” případům

Po bobrovi z Lešan

se slehla zem
Prostějov/mls

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

PIVO

Pilsner Urquell
(plech) 0,5 l

Staropramen
světlý výčepní
1,5 l

Frisco
brusinka
0,33 l

Velkopopovický
kozel černý
0,5 l

Radegast Birrel
0,5 l

Braník světlý
2l

15,60

34,90

18,90

-

12,90

37,90

24,90

34,90

21,90

11,50

13,90

-

26,90

29,90

21,90

12,90

12,90

37,90

24,90

34,90

-

12,50

14,90

37,90

-

6,90 (0,5l)

-

-

-

34,90

25,90

-

17,90

11,50

12,90

30,00

Naše RESUMÉ
Jelikož letmí radovánky klepou na dveře a například
součástí dnešního vydání je
tématická srana festivaly,
nezaškodí si po čase připomenout, kam zajít na levný
a přitom kvalitní nápoj českého národa. Plechovečka
„Plzně“ vás přijde nejlevněji
v Albertu, pro Staropramen
se vyplatí do Lidlu, dvoulitrový Braník pak stejně jako
Radegast Birrel a černý Velkopopovický kozel kupte v
Tesku, kde je i nejvýhodnější
cena brusinkové Friska.
Tak ať vám v pohodlí svého
domova chutná!

9. KVĚTNA 2011
Naprostá rarita se objevila
v Lešanech. Přibližně o tři
čtvrtě na osm večer se po
této vesnici promenádoval
asi patnáctikilový bobr! Obcí
přitom neprotéká žádná řeka,
nejbližší Romže teče asi kilometr od vesnice. Zvíře, které
si to špacírovalo před místním
hostincem, odchytil myslivec
Rudolf Kratochvíl se svým
synem Tomášem. Bobr putoval do pytle a následně jej oba
muži vypustili u brodu poblíž
Kostelce na Hané.
KVĚTEN 2012
Kde je slavnému bobrovi z
Lešan konec? Usadil se na
Prostějovsku a založil zde
rodinu? Kde nyní žije? A vrátil
se někdy zpět do obce? Tak to
byly otázky, které jsme po roce

od jeho šokujícího zjevení v
Lešanech položili všem zainteresovaným. „V Lešanech se už
nikdy neukázal,” pokrčil rameny
Tomáš Kratochvíl, kerý ho před
rokem odchytil a vypustil do
Romže v katastru Kostelce na
Hané. „U nás už taky není. Musel se přesunout někam jinam,”
reagoval na náš dotaz Jiří Štěpán,
který má v Kostelci na starosti
životní prostředí. Skutečně se
zdá, že se po bobrovi slehla zem
a nikde na Prostějovsku už není.
„Pokud vím, tak na Prostějovsku
bobr trvale žil pouze u Klopotovic nedaleko Tovačova. Občas
se k nám nějaký mladý bobr zatoulá z Litovelského Pomoraví,
kde byli vysazeni. Na své pouti
bobři hledají vhodného partnera.
Když jej najdou, tak se usadí. V
regionu se to však děje jen velmi
zřídka,” vysvětlil nám předseda
Okresního mysliveckého spolku
Prostějov Jan Toman.

Zpravodajství
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PO PŘEHRADĚ JE NA DNĚ I HLOUČELA!
Hráz nádrže se stále neopravuje,
výběrové řízení halí tajemství...

Hloučela v uplynulém týdnu dosáhla hranice sucha, přičemž nejhorší byla situace v pátek. I po víkendových deštích tak stále hrozí, že řeka protékající Prostějovem vyschne docela. Bylo by to zřejmě
vůbec poprvé od doby, kdy je její průtok regulován
množstvím vody odtékajícím z přehrady. Ta je však Dočká se? Povodí Moravy chce opravy hráze odstartovat nejpozději v
letos kvůli plánovaným opravám hráze za přibližně červenci letošního roku. Termín však mohou ohrozit stavební firmy, které
sto padesát milionů korun zcela prázdná. Zahájení se budou odvolávat proti výsledkům výběrového řízení. Foto: M. Zaoral
rekonstrukce se přitom kvůli probíhajícímu výběro- visí. Pokud by byla přehrada konných lhůt. Musíme vyčkat,
napuštěná, dala by se hladina jestli některá z firem nepodá
vému řízení na lukrativní zakázku stále oddaluje.
Plumlov/mls
Zcela prázdná Plumlovská přehrada a rekordně málo vody
v řece Hloučele. Taková byla
situace v průběhu uplynulého
týdne. „Na Hloučele byla v průběhu minulého týdne dosažena
hranice sucha. To představuje
ohrožení pro říční biotop,“ potvrdila Večerníku vážný stav
tisková mluvčí Povodí Mora-

vy Veronika Slámová s tím, že
hranice sucha byla dosažena na
stanici nad přehradou.
Jelikož v Hloučele kvůli vypuštěné přehradě mnoho ryb není,
tak suchem jsou v řece ohroženy přežívající raci a škeble. Za
situaci může extrémní sucho,
které letos panuje. Přesto je nepochybné, že vysychající Hloučela pod přehradou a prázdná
nádrž spolu bezprostředně sou-

námitku, což by mohlo start
zahájení prací výrazně zkomplikovat,” sdělila nám Veronika
Slámová. Na otázku, zda už
tedy byla vybrána firma, která
opravu hráze provede, jsme
se v pátek konkrétní odpovědi
nedočkali. Nikdo to však nevyloučil...
„Jde o zakázku za sto padesát
milionů korun a zájem o ni je
extrémní. Každý z neúspěšných
uchazečů se proti výsledku

vody na jejím dolním toku pod
přehradou výrazně lépe regulovat. Šlo by tak činit upouštěním vody z nádrže. Ta však ve
vybagrované přehradě v tuto
chvíli zcela chybí. Důvodem je
čekání na zahájení oprav hráze.
To se však podobně jako zahájení bagrování opět protahuje.
„Opravy hráze dosud nezačaly,
stále probíhá výběrové řízení na
zhotovitele stavby. V současné
době čekáme na uplynutí zá-

výběrového řízení může odvolat. To by situaci opět výrazně
zkomplikovalo a především
opět protahovalo. A to určitě
není v našem zájmu. Z tohoto
důvodu bych nerada konkrétní
průběh výběrového řízení dále
komentovala,“ pokrčila rameny
Veronika Slámová. „Pro nás je
v tuto chvíli prvořadé, aby opravy hráze začaly buď v červnu
nebo nejpozději v červenci letošního roku tak, aby se mohlo
stihnout napuštění přehrady na
jaře příštího roku,“ dodala s
přesvědčením, že vše bude ještě
v pořádku. Večerník však takto
optimistický není...
Pro prostějovské rybáře, kteří
na vodu na přehradě už netrpělivě čekají, je z hlediska současného sucha největším problémem vyschlý mlýnský náhon
protékající prostějovskými Kolářovými sady. „Ten totiž napájí
naše rybochovná zařízení. Jelikož jsme se na situaci připravili,
rybí osádka by v tuto chvíli být
ohrožena neměla,“ ujistil jednatel Moravského rybářského
svazu Prostějov Pavel Müller.

Kamera u Kauflandu

NEBUDE

i
„ N ik d o n a n
p ě t, “
n e c h c e p ři s g y
Na
s m u tn í J a n

Prostějov/mik - Městská policie získala významnou dotaci
na obnovení kamerového systému a také za přispění magistrátu
provede jeho významné úpravy a
modernizaci. Bohužel, na kameru
u Kauflandu, o které se hovořilo,
peníze nezbyly! Přitom se jedná o
rizikovou lokalitu, kde by dohlížecí
systém byl tolik zapotřebí...
„Ministerstvo vnitra nám schválilo v letošním roce dotaci na projekt
zkvalitnění přehledového systému Podali jsme i návrh na rozšíření dohlížecího systému o jednu novou kameru, kterou bychom
umístili na parkovišti před supermarketem Kaufland v Okružní
ulici. Bohužel, tento návrh nám neschválili,“ prozradil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Ministerstvo letos na tyto účely rozdělovalo celkem čtyřicet milionů korun, prostějovští strážníci získali dotaci ve výši tři sta
padesáti tisíc. „Za tyto peníze a padesátitisícový příspěvek od
města zmodernizujeme záznamové zařízení celého systému, což
bude zahrnovat i nákup čtyř nových monitorů,“ nastínil Nagy s
tím, že budou sloužit strážníkům na operačním středisku. „Co se
týká slibované kamery u Kauflandu, jednali jsme jak s vedením
tohoto supermarketu, tak i s majitelem pozemku, na kterém se
nachází parkoviště. Nikdo však na kameru nechce finančně přispět,“ dodal velitel prostějovských strážníků.
Tak snad až příští rok, třeba bude ministerstvo vnitra štědřejší.

V aquaparku zatím Opozičním RÝPALŮM konečně SPADLA BRADA

jen OTUŽILCI
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Ještě to není to
pravé ořechové. Aquapark v Krasické ulici je sice otevřen už od
18. května, zatím ho ale navštívilo jen pár desítek nejotužilejších

Prostějovanů. Mezi nimi i tito
chlapci, kteří ovšem na nižší teplotu vody i vzduchu nenaříkali.
Naopak. Na celém koupališti byli
sami a užívali si to náramně.

ÚOHS: smlouva s Manthellanem je v pořádku!

Prostějov/mik - Město Prostějov obdrželo vyjádření
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k podnětu
opozičních zastupitelů na
přezkum postupu při uzavření smlouvy o smlouvách
budoucích mezi městem a
společností
MANTHELLAN. Stanovisko zmíněného úřadu je jasné: Magistrát
jednal naprosto v souladu
se zákonem. Jde už o třetí
verdikt nezávislých orgánů
o tom, že radní v této záležitosti zákon neobcházeli...
Některým komunálním politikům okolo Aleše Matyáška
a Jana Navrátila, kteří se na
celé kauze přiživují a snaží se
zviditelnit před důvěřivými

Prostějovany, tak konečně
spadla brada. Pravda se ukázala a občané tak konečně
mají jistotu, že zmínění lidé
jim mazali med kolem pusy.
„Úřad si od nás vyžádal veškerou dokumentaci pořízenou
v souvislosti s nájmem a případným následným prodejem
městských nemovitostí společnosti Manthellan. Nezjistil
žádné skutečnosti, které by
nasvědčovaly tomu, že by
město Prostějov postupovalo
při uzavření smlouvy v rozporu se zákonem. Z tohoto
důvodu neshledal ani žádné
důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední,“
citoval z oficiálního vyjádření
Úřadu pro ochranu hospo-

Město chce od Czech radaru vyšší zisk
Prostějov/mik - Jak informujeme na straně 3, město
hodlá jednou provždy spravit
ze světa svůj věčný problém s
radary. A dle nejaktuálnějších
vyjádření nejvyšších činitelů
prostějovského magistrátu by
se ještě letos mělo za každých
okolností opět naplno měřit.
„Město obdrželo vyjádření jak
z Ministerstva dopravy ČR, tak
i z Úřadu na ochranu osobních
dat. Obě stanoviska jsou kladná k novému systému měření
rychlosti, který jsme stanovili.
Nic dnes nebrání tomu obnovit
provoz radarů na měření rychlosti,“ uvedl Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního města Prostějov. A kdy by
radary měly znovu obživnout?

Večerník to ví a jako první periodikum vám můžeme sdělit, že
se tak stane nejpozději k 1. říjnu
tohoto roku! „Uděláme všechno
pro to, abychom tento termín
dodrželi a zajistili do této doby
vše potřebné k zahájení provozu
radarů,“ potvrdil Pospíšil.
Radní minulý týden také potvrdili, že do hry se vrací společnost
Czech radar. Musí ale přistoupit na tvrdé podmínky města.
„Když radary před více než
dvěma lety byly ještě v provozu, výtěžek z pokut byl rozdělen
tím způsobem, že Czech radaru
šlo devětačtyřicet procent, městu pak připadlo jednapadesát
procent. Nyní budeme s touto
společností jednat o nových
podmínkách s tím, že magistrátu
poplyne do městské pokladny
pětasedmdesát procent z vybraných pokut,“ popsala stanovisko

radnice Alena Rašková, náměstkyně primátora zodpovědná za
dopravu ve městě.
Ale co když Czech radar s tímto snížením zisku nebude souhlasit? „Pak výpověď smlouvy
s Czech radarem zůstane v platnosti a my okamžitě vyhlásíme výběrové řízení na nového
provozovatele radarů. Chceme
vše stihnout do konce září tak,
aby k prvnímu říjnu byly radary
funkční a měřily rychlost,“ dodal Jiří Pospíšil.
K problematice radarů se na
konci minulého týdne vyjádřil i
primátor města. „O tomto tématu diskutujeme v Radě města už
řadu měsíců. Nemůžeme nečinně přihlížet tomu, jak geometrickou řadou stoupá počet přestupků řidičů, zejména co se týká
překračování rychlosti. Máme
jasná stanoviska ministerstva

dopravy i od Úřadu na ochranu osobních dat, že náš nově
vytvořený systém je naprosto
v souladu se zákony. Žádná
soukromá firma nyní nebude do
přestupkového řízení vstupovat
a je naprosto vyloučeno, aby se
kdokoliv jiný než úředníci vyřizující přestupkové řízení dostali
k osobním datům přestupců.
Z tohoto důvodu můžeme reálně
začít uvažovat o znovuobnovení
provozu radarů. Osobně jsem
přesvědčen o tom, že datum jejich spuštění ke dni 1. října tohoto roku je naprosto reálné,“ sdělil
Večerníku Miroslav Pišťák.
Od chvíle, kdy na konci roku
2009 přestaly radary měřit „naostro“, stoupl počet přestupků
řidičů až šestinásobně. K 1. říjnu
tohoto roku by tak pirátům silnic mělo v Prostějově konečně
sklapnout!

dářské soutěže Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
V průběhu dvou měsíců je
to tak již druhé úřední stanovisko, které v této věci město
obdrželo. V březnu letošního
roku přišlo obdobné vyjádření Ministerstva vnitra České
republiky, které taktéž neshledalo v postupu města rozpor
se zákonem.
„Obě tato vyjádření jsou pro
nás velmi důležitá a jsme
rádi, že se opět potvrdilo, že
celý proces byl v souladu s
platnou legislativou,“ dodal
Pospíšil.
Je to asi nekonečný koloběh,
kdy jsou vznášeny nejrůznější požadavky, stížnos-

ti a návrhy, které směřují
k obchodním vztahům mezi
městem a společností Manthellan. Vyjádřením Úřadu
na ochranu hospodářské
soutěže se jen potvrdilo, že
jsme měli pravdu, když jsme
říkali, že v případě prodeje
pozemků a následné výstavbě obchodního centra společností Manthellan nejde
v žádném případě o veřejnou
zakázku. Manthellan pro
nás nic nevyrábí, nic nám
neprodává. Náš obchodní
vztah spočívá pouze v tom,
že město mu prodalo určité
pozemky,“ komentoval celou situaci Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějova.

ZLODĚJI KOVŮ VOZÍ SVÉ ÚLOVKY DO VÝŠOVIC
(dokončení ze strany 3)
„Přivezli je k nám s tím, že
jsou zaměstnanci firmy, které
svodidla patřila a že se jedná
o zmetky. Naúčtovali jsme jim
pět korun za kilogram, dostali
za ně tedy něco přes dvanáct
tisíc korun,“ prozradil Večerníku majitel kovošrotu ve
Výšovicích Pavel Dokoupil.
Zajímavé v této souvislosti je,
že policisté způsobenou škodu
odhadli na dvě sta tisíc korun!
„Poté, co u nás policisté svodidla objevili, tak je i zabavili.
Škodu bychom tedy měli požadovat po zloději, ale bojím se,
že moc úspěšní nebudeme...,“
dodal Dokoupil.
Jisté je jedno, krádeže kovů
jsou v dnešní době skutečně
na denním pořádku. „Nechápu, že sběrny kradené kovy vykupují. Měl by jim za to hrozit
nějaký postih. Pak by k tolika
krádežím určitě nedocházelo,“

míní po své zkušenosti ředitel
ZŠ a RG města Prostějov Rostislav Halaš. A určitě není sám.
„Pokud by se podařilo prokázat, že zaměstnanci sběrny
kov vykoupili a přitom věděli,
že pochází z krádeže, pak by
bylo možné odpovědné osoby
postavit před soud za trestný
čin podílnictví. Hodně by však
záleželo na důkazech, které by
se policii v této věci podařilo
zajistit,“ vysvětlila nám státní
zástupkyně Gabriela Bílková.
Majitel sběrny ve Výšovicích
se však hájí. „Máme seznam
předmětů, které nesmíme vykupovat a toho se držíme. Občas nám mříže od kanálů někdo
přinese, ale my je nevykupujeme. U spousty dalších věcí je
často opravdu těžké určit, odkud pocházejí,“ říká Pavel Dokoupil. Jak je však možné, že
ve sběrně nechtěli občanku po
Tomáši Veselém, jak on sám

V průmyslové zóně chce stavět MPS Holding
(dokončení ze strany 3)
Na obchodní scéně a především
průmyslovém trhu se tak rodí nová
kometa. I tímto označením lze
charakterizovat nástup společnosti MPS (Moravský Průmyslový
Strojírenský) Holding, která má
smělé a ambiciózní plány nejen
v rámci České republiky, ale
i Slovenska. „S nadsázkou tvrdím, že
osobně stále žiji v
Česko-slovensku,
protože obchoduji
a dost času trávím
v obou zemích,“
podotknul s úsměvem
Tomáš Medek, který se v oblasti
průmyslu a strojírenství pohybuje
již od roku 1989. A důraz na region
a kraj, odkud pochází, klade Medek takřka neustále. „Historicky
spolupracujeme se Sigmou Lutín
a na severu Moravy s Vítkovicemi. A vzhledem k tomu, že osobně jsem rodákem, nebylo takřka

žádného rozhodování v duchu,
proč zrovna Prostějov? Pro naše
město hovoří v první řadě velmi
dobrá poloha obslužnosti směrem
na Prahu i na Slovensko. Máme to
kamkoliv poměrně kousek, Prostějov je relativně uprostřed všech
strategických regionů. Když k
tomu připočteme velmi dobře
umístěnou infrastrukturu v podobě místa
poblíž dálnice, vychází mi z toho,
že logisticky nám
vyhovuje.
Obzvlášť, když město
Prostějov vytvořilo v
rámci průmyslové zóny skutečně
pro investory zajímavé podmínky
k podnikání,“ objasnil Tomáš Medek, proč sídlo své společnosti zařizuje na Hané, nikoliv jako drtivá
většina firem v Praze.
V Prostějově tak díky nástupu MPS Holdngi vznikne až
250 pracovních míst. A to se

v době všeobecné recese pořádně chodí. „Navíc budeme
spolupracovat s místní průmyslovkou tak, aby většina
těch schopných nemusel za
prací dojíždět, ale zůstala ve
svém rodném městě,“ doplnil

Celé uskupení MPS Holding, které momentálně sdružuje 4 dceřinné společnosti - MPS Engineering, MPS Mont, MPS Gradior a
MPSJ, si klade za hlavní cíl posílení svých domácích pozic s novým zaměřením na exportní trhy.

„Snažíme se a chceme navázat
na moravskou tradici strojírenství...“
První muž MPS Holding TOMÁŠ MEDEK
ví, na čem by rád postavil svoji společnost
T. Medek. Ten jako šéf představenstva ví, co chce. „Mateřská společnost bude v duchu
dlouhodobé obchodně ekonomické strategie podporovat vybudování silného obchodního
partnera na trhu energetiky a
strojírenství.“

Otázkou zůstává, proč se
stále někteří zastupitelé
snaží městu škodit a podrážet ho?! Stále více lidí totiž
neustálé stížnosti a udávání
úřadům jako podraz bere...
„Já bych to tak silným výrazem nenazýval. Myslet si o
tom ovšem můžu cokoliv.
Jestliže ovšem pro někoho
rozhodnutí soudu, ministerstva a nedávno i Úřadu na
ochranu hospodářské soutěže
nic neznamená, pak mohu
jenom bezmocně pokrčit rameny,“ podotknul první muž
prostějovské radnice. „Je to
věcí několika aktivistů, kteří
některá rozhodnutí nevnímají
nebo spíše ani vnímat nechtějí...,“ uzavřel Jiří Pospíšil.

„Jsem rád, že mě minulé pondělí
přijalo vedení města, konkrétně
pan primátor Pišťák a jeho první náměstek Pospíšil. Informoval jsem je o našich záměrech,“
uvedl Tomáš Medek. A jaké, že
to tedy jsou? „V současné době
jsme zahájili stavbu naší admi-

nistrativní budovy v ulici Újezd,
která by měla být uvedena do
provozu v březnu příštího roku.
Do konce letopočtu 2012 bychom
chtěli dotáhnout do konce jednání o nákupu pozemků a veškeré
legislativní kroky s tím spojené
tak, abychom v roce 2012 mohli
zahájit stavbu výrobního závodu.
Ta bude rozdělena do dvou etap.
První by obsahovala osmdesát
pracovních míst, ta druhá dalších
zhruba sto padesát,“ prozradil
Medek, který na závěr dodal, že
plánuje dlouhodobou spolupráci
s prostějovským magistrátem i
marketingovou společností TK
PLUS. „Určitě budeme prostředky investovat do podpory sportu a
kultury.“
Chcete se dozvědět nejen o plánech a ambicích MPS Holding
více? Zajistěte si příští číslo
Večerníku, v němž najdete s
Tomášem Medkem obsáhlý exkluzivní rozhovor!

INZERCE

tvrdí? „Je možné, že občanku
předložil jeho kumpán, který
s ním kov do šrotu přivezl.
Můžu vás ubezpečit, že nemáme zájem vykupovat kradené
věci. Pokud nám je policie zabaví, pak z toho máme škodu
hlavně my,“ hájil se Dokoupil,
který má sám se zloději špatné
zkušenosti. „Naši sběrnu už
několikrát vykradli. Asi před
třemi roky nám třeba odvezli
asi tunu mědi,“ zapátral její
majitel v minulosti.
Při pátrání po okolnostech tohoto případu jsme se tedy mohli přesvědčit, že dokázat někomu, že věc vykoupil s vědomím
toho, že je kradená, není vůbec
snadné. Jisté je, že při životním
stylu některých lidí (a rozhodně to nemusí být nutně Romové) je jasné, že sběrny kovů
budou mít stále co vykupovat.
Měly by však zvážit, zda jim to
stojí za to riziko...

Téma Večerníku
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Slunce, teplý vítr ve vlasech, chlazený nápoj a dobrá zábava. Tak by se dal stručně shrnout pocit návštěvníka některého z řady letních festivalů, které se právě v těchto dnech
připravují. Festivaly mají oproti jednotlivým koncertům či představením tu obrovskou výhodu, že jeho návštěvníci mají možnost žít delší dobu tím, co je skutečně zajímá. A je pak
už jedno, jestli je to hudba, divadlo, film či něco jiného. Dostávají přitom možnost srovnání
i šanci vybrat si z podstatně širší nabídky než bývá obvyklé. Abyste se v nabídce nejrůznějších festivalů v regionu i mimo něj zorientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tuto tématickou stranu. A zvěstujeme, že v servisu budeme pokračovat i po celé letošní
léto...
Připravil: Petr Kozák, texty: Martin Zaoral, Petr Skřivánek

INZERCE

Zúčastnili jste se někdy koncertu
či festivalu na Prostějovsku

Léto slibuje doslova mánii!
Co nadcházející letní měsíce přinesou? Velké festivaly disponují obrovskou výhodou. Ve velmi krátkém
čase shlédnou fanoušci velký počet
kapel. Jistě nesmí chybět taháky
v podobě desítek světových jmen.
Letošní sezónu velkých festivalů
zahájí Votvírák (17. 6.), Colours of
Ostrava i tvrdší vizovické Masters of
Rock se uskuteční ve stejném termínu (12. – 15. 7.).
V regionu se ale také nebudeme nudit. Již v polovině června proběhne

1. ročník rockového festivalu Bounty Rock Café Open Air v Olomouci.
Korunní pevnůstka přivítá 15. a 16.
června hvězdné Beth Hart a Kena
Hensleyho, tuzemské rockery budou
reprezentovat Kamil Střihavka se
skupinou Leaders či Michal Pavlíček s kapelou.
V kalendáři prázdninových akcí se
objevují stále více festivaly se širokým záběrem. Nabízejí kromě dobré muziky i další žánry. K hudební
produkci se tak přidávají filmová

představení, divadelní vystoupení, workshopy, různé dílny a další.
Jedním z takovýchto poměrně potupných festivalů je i Festival pro
židovskou čtvrť v Boskovicích, jenž
začíná 5. července a letos slaví kulaté narozeniny. Na tradiční Jízdu králů se chystají v Doloplazích (1. 7.) a
v Kojetíně (12. 8.). Olomouc již potřetí bude hostit v srpnu (9. až 12. 8.)
festival flamenca a španělské kultury
Colores Flamencos, který si odbude i
svou premiéru v Ostravě.

Divadelní MEDart začne ve středu

Pokud si myslíte, že toho máte
hodně, pak vězte, že v tom nejste sami. Jako příklad vám může
posloužit organizátorka letošního patnáctého ročníku přehlídky
prostějovských divadelních souborů a jejich hostů MEDart Jana
Turčanová. Spolu s ní Večerník
vybíral z letošního programu tohoto festivalu...
„Tradiční pořadatelce Haně Kotyzové se narodilo miminko. Organizační starosti tak padly hlavně na mě.
Moc se mi to nehodilo. Zrovna den
před zahájením festivalu mě totiž čekají závěrečné státnice na DAMU,“
prozradila nám úvodem Jana Turčanová, která tak program sestavovala
v přestávkách mezi listováním vysokoškolskými skripty...
Ona sama by divákům kromě
známých prostějovských souborů
chtěla doporučit i oba velice zajímavé hosty. „Určitě by si neměli
nechat ujít páteční loutkové představení divadelního spolku Tate iyumni
z Prahy. ´Hluboko v lese´ je doslova
a do písmene vtáhne do pohádky o
Perníkové chaloupce. Sami je totiž
svým rozhodováním budou moci
ovlivňovat,“ navnadila Turčanová,
která rovněž rodiče s dětmi pozvala
do prostějovského městského divadla na neděli. „Divadlo Piki Pezinok, které tu od tří hodin vystoupí,
je nejen velice zábavné, ale na Slovensku také nesmírně populární. Na
televizní obrazovce má svůj vlastní
pravidelný program,“ zmínila se
Turčanová.
Nicméně i letošní patnáctý ročník
divadelního festivalu, konaného
pod podtitulem „Proč by Hanák
jezdil za divadlem ven, když ho má
doma“, bude hlavně o prostějov-

HLEDÁ
HLEDÁNÍ
ÁNÍ
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více čtěte na straně 8
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VSTUPENKY na Partičku

jsou STÁLE K MÁNÍ

Studuje, učí, hraje, organizuje. Organizátorka letošního MEDartu Jana Turčanová učí na střední škole v Přerově a na prostějovské ZUŠce. Kromě toho
končí studia na DAMU a sama aktivně hraje divadlo.
Foto: internet
ských souborech. Na své domovské scéně jej už ve středu 6. června
od 18.00 odstartuje svým nápaditým
představením „Velký šéf“ Divadlo
Point. „Původně jej měly o hodinu
dříve zahajovat Bombičky se svým
Carpe diem, ale toto představení se
nakonec muselo přesunout na neděli,“ vysvětlila Turčanová jedinou
změnu v původním programu.
Součástí festivalu bude i páteční
„candrbál“, na němž se všichni pro-

stějovští divadelníci sejdou u vína
a s jistou dávkou nadsázky ocení
ty, jimž se letos něco výjimečného
povedlo. Ze svého středu pak opět
vyberou jednu osobnost a uvedou
ji do takzvané předsíně slávy, kde
se loni ocitla Hana Lužná. Na koho
padne volba letos? A jaký vůbec
bude MEDart 2012? To se dozvíte
již v příštím Večerníku, nebo na
našich internetových stránkách
www.vecernikpv.cz.

Přesný harmonogram festivalu najdete
na straně 15 dnešního vydání

Už tuto středu 6. června čeká naše město velká kulturní událost. Společenský dům v Prostějově přivítá šestici známých improvizátorů pořadu Partička,
Richarda Genzera, Michala Suchánka, Ondřeje
Sokola, Igora Chmelu, moderátora Daniela Dangla a hudebníka Mariána Čurka. Jejich zájezdová
Partička vyprodává sály po celé naší vlasti a Prostějov není v tomto směru výjimkou...
Vždyť vstupenky na večerní představení od 19.30
hodin byly vyprodány během pár dnů! A tak, aby se
dostalo na všechny zájemce, se organizátoři po dohodě
s protagonisty rozhodli pro velký zájem zorganizovat
ještě odpolední představení Partičky, které vypukne v
17.00 hodin.
Vstupenky na toto představení jsou stále v prodeji
přímo ve Společenském domě na Komenského ulici
od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (tel: 582 333 003)
a budou k dostání také přímo ve středu 6. června
v den konání, na místě, hodinu před začátkem, tj,
od 16 do 17 hodin.
Partička není nikdy stejná! Tento nejžádanější a
nejoriginálnější pořad plný bláznivé inprovizace i
humoru slibuje pokaždé netradiční zážitek a hlavně
útok na bránice návštěvníků, které potká půldruhá
hodina smíchu...

XV. Svátek hudby 2012
ĀHUYQD
13. 6.
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BOSKOVICE 2012
festival pro židovskou čtvrť

Boskovice, Prostějov/pr - Ve čtvrtek
5. července začne v Boskovicích na
jižní Moravě již 20. ročník unikátního festivalu, který je věnovaný
židovské čtvrti. Festival je vyhlášený svou pohodovou atmosférou a
ve čtyřech dnech opět přinese zajímavé koncerty, výstavy, divadelní
představení, filmy, autorská čtení a
mnoho dalšího.
Můžete se těšit na energickou izraelskou skupinu Acollective, českou legendu Michala Prokopa & Framus
5, našlápnuté Tata Bojs, americké
Paramount Styles, ska kapelu Sto
zvířat, dále pak Moniku Načevu
a její speciální retro set live Nebe je
rudý, alternativního rappera Bonuse,
kladenskou kapelu Zrní a mnoho
dalších.
Zajímavý program vás čeká také na
menších hudebních scénách v zámeckém skleníku, za muzeem a v synagoze. Představí se na příklad Ondřej
Konrád a Gumbo, Pepa Streichl,
Pitch Bender, Poetic Filharmony,

Vera Jonas Experiment z Maďarska, Vložte kočku, Rudovous, Tu
v dome ze Slovenska, ukrajinské
duo Zapaska, OTK nebo Ještě
jsme se nedohodli

Z divadel se můžete těšit na soubor
Lachtaní divadlo Honzy Kovaříka,
SKUTR, Kubu Folvarčného a další.
Festivalový program doplní pestrá filmová nabídka. Připravuje se mimo jiné
profil Miloše Formana, dále bloky
filmů – Skautské století, 70. výročí
atentátu na Reinharda Heydricha a
maďarské filmové odpoledne.
Pro děti budou připraveny výtvarné
dílny, divadelní představení na hradě
a ve farské zahradě, promítne se pásmo dětských filmů a bude k dispozici i mateřské centrum.
Pro velký ohlas budou i letos připraveny online přenosy z jednotlivých
koncertů a free wifi na všech scénách.
5. - 8. července, město Boskovice,
Jihomoravský kraj
Permanentka na čtyři dny stojí
v předprodeji 450 Kč a na místě pak
590 Kč. Studenti mají slevu 100 Kč.
Podrobné informace najdete na
www.boskovice-festival.cz.
Přijeďte si užít léto s celou rodinou
na Boskovický festival!
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

HLEDÁNÍ

Regionální zpravodajství
776 159 120

Expres
z regionu
Ve úterýý ve S
Smržicích
mrž
ržic
icííchh
nepoteče voda
Smržice/red - V úterý 5.
června od 8.00 do 15.00 hodin bude přibližně 1600 obyvatel Smržic bez vody. Důvodem plánované odstávky
vody je nutná údržba vodoměrné šachty pro tuto obec.
Náhradní zásobování bude
zajištěno cisternou s pitnou
vodou. Všichni odběratelé
by se měli předzásobit pitnou
vodou i vodou pro užitkové
účely. V průběhu vypouštění,
napouštění a následující den
po obnovení dodávky vody
lze předpokládat v některých
objektech snížení tlaku a
možný zákal vody. V případě
dotazů mohou lidé volat na
zákaznickou linku Moravské vodárenské 840 668 668.

AKTUALITY
Z REGIONU
NAJDETE TAKÉ
NA NAŠEM WEBU

www.
vecernikpv
.cz

OBČANÉ TRPÍ KONTROVERZNÍM ROZHODNUTÍM DOPRAVCŮ A POLITIKŮ

ABSURDNÍ: Autobus Hvozdem projíždí, zastavit ale nesmí...
Obec přestala dotovat nedělní spoje. Považuje je za zbytečné!
Představte si, že vyrazíte na autobus, ale řidič vám
oznámí, že si budete muset vystoupit dvě zastávky před tím, než jste původně chtěli, a zbytek dojít
pěšky. Obcemi prý sice projíždí, ale má zakázáno
v nich zastavit. Že něco takového není možné? Asi
byste se divili! Přesně to se totiž minulou neděli
stalo Marku Zapletalovi a jeho rodině.
Konicko/mls
Naprostý údiv a pořádné naštvání. Právě to prožil Marek
Zapletal se svojí manželkou a
dvěma dětmi. Minulou neděli,
tj. 27. května, pět minut před
polednem se chtěl autobusem
dopravit z Konice na zastávku
„Na Srdéčku” nedaleko Hvozdu. „Řidič autobusu mi řekl, že
má zákaz zastavit ve Hvozdu,
Na Srdéčku a také ve Vojtěchově, že by jinak dostal pokutu!“
zavolal do redakce Večerníku
roztrpčený Marek Zapletal,
který s celou rodinou směřoval
do Ludmírova. Autobus ovšem
zastavoval v Ladíně a poté až
v Luké. „Vystoupili jsme tedy
už v Ladíně a do Ludmírova šli
pěšky. Autobusem už jezdím
čtyřicet let a s něčím podob-

ným jsem se nikdy nesetkal.
Nejhorší na celé věci je to, že
nás na ni nikdo dopředu neupozornil,“ zdůraznil Zapletal,
který až po této zkušenosti na
autobusové zastávce v Konici
objevil páskou přilepené upozornění, že nedělní autobusy ve
Hvozdě nezastavují. „Myslím,
že to většina lidí přehlédne stejně jako já...,“ doplnil bezradně
Zapletal.
S dotazem, proč nedělní autobusy jedoucí z Konice nezastavují, jsme se obrátili na
provozovatele linky - společnost Veolia Transport. Přestože jsme to průběžně zkoušeli
celý týden, na pevné lince se
nám někoho zodpovědného
podařilo zastihnout až v pátek
dopoledne... „O tom, že by se
něco takové dělo, nevím. Ob-

raťte se na Olomoucký kraj,
my pouze plníme jeho objednávku,“ odpověděl Večerníku
velmi stručně Miloš Labuda,
vedoucí provozní manažer
olomoucké pobočky tohoto
dopravce. Více jsme se o důvodech této situace dozvěděli
tedy až od starosty Hvozdu.
„Odmítáme už doplácet dále

Na kraji lesa vítající Krakonoš, kousek od prvního úkolu dědeček Hříbeček, na
dalších stanovištích Šmoulové, Křemílek s Vochomůrkou či čtveřice „Teletlamís“.
Na účastníky jubilejního dvacátého Pohádkového lesa kousek od Dzbele čekalo
filmovou terminologií dvanáct úkolů jako pro Asterixe. Do jejich plnění se na zhruba kilometr a půl dlouhém úseku pustilo téměř sedm set padesát dětí.
Vstoupit do pohádkového lesa
není jen tak, podaří se to vždy jen
jednou ročně a pouze na několik
hodin. Pro tento rok padla volba
na sobotu 2. června a od osmi
ráno do pravého poledne mohly
stovky dětí a jejich dospělý doprovod zavítat mezi bájné postavy. Po zaplacení symbolického
vstupného dostal každý účastník
pamětní medaili a mapku, po
absolvování každé nástrahy pak
pohádkové bankovky. Za ně a
slosovatelný kupon na mapce se
děti na konci dočkaly odměny,

problém starosta Hvozdu Josef
Šmíd. Obec loni na šest nedělních spojů přispěla částkou
šestatřiceti tisíc korun, letos
byla polovina spojů zrušena.
„Měli jsme platit osmnáct tisíc.
Chtěli jsme, aby to bylo méně,
nebo aby se spoje úplně zrušily.

Jelikož však nedošlo k jednání,
tak jsme se rozhodli, že peníze prostě neuhradíme,“ dodal
Šmíd, který se už ze strany několika lidí setkal se stížnostmi.
„Nebylo jich tolik, aby to na
mém postoji něco změnilo,“
uzavřel toto téma.

www.vecernikpv.cz

Dvacátý Pohádkový les přivítal na 750 dětí
Dzbel/jim

Nezastavujem! Autobusy společnosti Veolia v
neděli Hvozdem pouze projíždí, občan tak má chodit
pěšky. Asi ze zdravotních důvodů... Koláž Večerník
na víkendové spoje, které jsou
absolutně nevytížené. To by nás
pro těch pár lidí přišel levněji i
taxík! Chtěl jsem se ohledně
celé záležitost spolu s ostatními
starosty sejít s vedením Veolie,
ale narazili jsme na neochotu
jednat,“ objasnil celý zapeklitý

region@vecernikpv.cz

JE U KONCE

díky věhlasu akce a sponzorům
vskutku bohaté.
Úkoly prověřily nejen dětské
pohybové dovednosti, ale i jejich znalosti. Kromě přenášení
pingpongového míčku na lžičce tak přišlo na řadu poznávání
květin, po navlékání ruliček
na lano v lese Řáholci setkání
s obyvateli pohádkové země
„Teletlamís“, po letu na koštěti mezi čarodějnicemi zase
skládání mini puzzle s různými
motivy. Mezi Šmouly prolézaly
děti plastovým tunelem, u čertů měly za úkol hodit šišky do
pomyslného kotle. Krom toho

Fotoreportáž

si ještě zopakovaly, jak vypadají domácí zvířata, či zkusily za
instrukcí vodníka ulovit pořádného kapra.
„Pohádkový les začínáme připravovat 1. ledna každého roku,
je to běh na dlouhou trať. Tradiční sponzoři již vědí, do čeho
jdou, máme tu pro letošek i pár
nových. Atrakce plynule navazují na předchozí ročníky a je
potřeba zdůraznit, že všichni to
děláme pro děti bez nároků na
odměnu, tedy za pivo a za párek,“ pověděl průvodce celým
programem Bohumil Novák.
Právě tento muž v kostýmu Pep-

ka námořníka stál spolu s vodníkem Zdeňkem Stokláskou u
zrodu celé tradice a prvních patnáct ročníků pořádali oni dva.
Posledních pět let akci zaštiťují
hasiči ze Dzbele.
Každý, kdo se již z lesa vrátil,
nebo se do něj teprve chystal, se
mohl kochat i připraveným doprovodným programem. Ukázku
požárního útoku předvedli na
stařičké „vétřiesce“ domácí hasiči, s Tatrou 148 jim sekundovali
kolegové ze Hvozdu. Zájemci si
mohli zastřílet z luku a díky reprezentantům veleúspěšného klubu
Savana KK Kostelec na Hané i z
kuší, své trofeje ukázali myslivci
a představila se i vojenská, zemědělská a lesnická technika.
„Poprvé k nám zavítali sokolníci z Uherského Hradiště, za
což jsme velice vděční, klaun
a šermíři z Ochoze, po několi-

ka letech se vrátilo psí spřežení. Děti mohli využít i skákací
hrad, trampolínu a pěnu, zdarma
si mohli zajít i na zmrzlinu,“
vyjmenoval několik dalších lákadel Novák.
Odpolední program po uzavření
lesa obstarala mimo jiné psí školička z Prostějova, nechyběla ani
recesistická spartakiáda. „Máme
deset skladeb. Lidi to baví a hlásí se nám noví vystupující,“ libuje si Pepek námořník.
Loňský rekord s více než osmi
stovkami soutěžících nepadl,
přesto byli organizátoři s počtem 746 dětí spokojeni. Některé zřejmě odradilo ranní chladné
a oblačné počasí, nakonec se
ale oteplilo, vysvitlo sluníčko a
z deště nic nebylo. Celým areálem se tak vedle hudby nesla
zejména radost a smích dětí i
dospělých.

POHÁDKOVÝ LES 2012

A co na to samotní zákazníci?
„Těžko ovlivníme, jak se obce,
kraj a dopravce mezi sebou
domluví. Prostě se tomu zase
budeme muset přizpůsobit. Ale
aspoň by nám o tom měli dát
dopředu vědět...,” trefně shrnul
na závěr Marek Zapletal.

Myslivcům z Němčic „očesali“ střechu, půjdou sedět! … A NEDÁ SI ŘÍCT! Mladší zloděj přistižen
Nenapravitelným zlodějům hrozí až pětiletý kriminál

Stejná písnička. Hliníkové
pláty, které zloději ukradli ze
střechy mysliveckého zařízení, skončily za pár stovek
ve sběrně. Ilustrační foto
Němčice nad Hanou, Prostějov/mik - Myslivci z Němčic
nad Hanou si mohou vydechnout. Začátkem dubna
jim někdo z jejich objektu
ukradl ze střechy hliníko-

vou krytinu za více než padesát tisíc korun. Pachatelé
této zlodějny však už bručí,
místní policisté ve spolupráci
s prostějovskou kriminálkou
je vypátrali!

„Z trestného činu krádeže vloupáním jsou podezřelí dva mladí
muži z Prostějovska. Provedeným šetřením komisařů Služby
kriminální policie a vyšetřování
v Prostějově ve spolupráci s
pracovníky Obvodního oddělení Policie ČR v Němčicích nad
Hanou byli jako pachatelé zjištěni dva muži ve věku 23 a 24
let. Začátkem dubna letošního
roku tehdy neznámý pachatel
vnikl po rozstřižení pletiva do
objektu mysliveckého zařízení
v Němčicích nad Hanou, kde ze
střechy skladu materiálu vytrhal
a odcizil 60 šablon hliníkové
krytiny. Dále nezjištěným způsobem vytlačil okno od skladu
materiálu, vnikl do skladu, kde
odcizil 10 šablon hliníkové
krytiny. Svým jednáním tak

představujeme regionální podnikatele

Stáj Arka pořádá parkurové závody. Přijeďte se podívat!
Lhota u Konice/pr - Milovníci
koní si přijdou na své v sobotu
9. června ve Lhotě u Konice.
Stáj Arka zde pořádá letos
už druhé Hobby závody, kde
bude startovat kolem dvaceti
jezdců. Závody jsou určeny
jezdcům bez licencí, dětem i
začátečníkům, kteří si chtějí
vyzkoušet své umění před diváky, za zvuků hudby a v cizím
prostředí. Zjistí, co mohou od
svého koně očekávat, až vyrazí
na skutečné závody. Bude to
krásná podívaná i pro diváky.
Pokud máte rádi tato nádherná
zvířata nebo uvažujete, kam
s dětmi o víkendu vyrazit, máte
jedinečnou příležitost. V areálu
jezdeckého klubu bude možnost
se také občerstvit a ochutnat
některou z grilovaných specialit,
které vám zde připraví.
Stáj Arka letos slaví dvacáté
narozeniny. Vznikla v červnu roku
1992. Její majitelka Jana Mikešová
začínala se dvěma koňmi, kteří
byli zpočátku ustájeni v kravíně.
Později se, když přibyla ještě další
klisna, přestěhovali do nově postavené stáje. V roce 1993 se narodila první hříbata. Celkem se jich zde
narodilo 26. Většina se prodala,

Fešák. Takhle jezdí na poníku z Arky dvanáctiletá Bára Slunská.
Foto: archív stáje Arka
některá zůstala a dnes už se na nich
jezdí. Stáj Arka vlastní jak koně
starší, klidné, kteří jsou vhodní pro
začátečníky, tak i koně mladé, na
kterých se sportuje a mohou na
nich jezdit zkušenější jezdci. Pod
sedlo může jít celkem7 koní.
Ve stejném roce vznikla také nezisková organizace Jezdecký klub
Arka, kam chodí děti i dospělí
pravidelně jezdit. Můžou zde
získat licence na poníky i velké
koně a účastnit se i oficiálních
závodů. Majetkem klubu je také
poník Fešák, který stáj na závodech velmi dobře reprezentuje i

díky příspěvku na ustájení od obce
Brodek u Konice. Do jezdeckého
klubu stále přibírají nové členy,
kromě jezdců se může přihlásit
kdokoliv, kdo chce s koňmi jen
být, starat se o ně, krmit je, česat či
povozit se.
Kromě Hobby závodů ve Lhotě
pořádají také pravidelně Hubertovu jízdu, na kterou se sjíždí koně
z celého okresu i z okresů Blansko
a Olomouc. Pořádají také pobyty
u koní, zejména o prázdninách a o
víkendech.
Všechny potřebné informace
najdete na: www. stajarka.info.

pachatel tehdy způsobil škodu bezmála za 51 tisíc korun,“
popsala Večerníku případ starý
tři měsíce Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Mladší z této dvojice se uvedeného jednání dopustil, ačkoliv
byl koncem loňského roku odsouzen pro trestný čin krádeže.
„Trestním příkazem samosoudce Okresního soudu v Prostějově byl odsouzen k souhrnnému
trestu obecně prospěšných prací
ve výměře 300 hodin a současně mu byl uložen trest zákazu
činnosti spočívající v zákazu
řízení všech motorových vozidel v trvání dvou let. Nyní v případě pravomocného odsouzení
oběma mužům hrozí až pětiletý
trest odnětí svobody,“ dodala
mluvčí prostějovské policie.

při jízdě autem bez řidičáku. Ten mu vzali…
Němčicko/mik - Mladší z dvojice zlodějů, kteří se spolupodíleli na krádeži plechové krytiny
z objektu mysliveckého zařízení
v Němčicích nad Hanou, o kterém informujeme na vedlejším
místě, má zaděláno na další
průšvih. Policisté ho přistihli
při jízdě autem, pomocí kterého oba muži převáželi kradené
věci. Navíc mladík nesmí na základě rozhodnutí soudu usednout za volant!
„Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí byl v těchto dnech
obviněn třiadvacetiletý muž z
Tištína, který v průběhu měsíce
dubna letošního roku řídil na pozemní komunikaci v obci Němčice nad Hanou osobní motorové
vozidlo Škoda 135 L Favorit. Policisté ho přistihli při jízdě, ačkoliv

Jako ve středověku. Jednu z atrakcí doprovodného Pro malé i větší. Pořadatelé připravili celkem dva- Hrnečku, vař! Kolem poledne nachystali hasiči pro děti
programu obstarala ochozská skupina historického šermu náct úkolů, mimo jiné právě plazení tunelem za dohledu tolik pěny, že to k radosti dětí vypadalo jako ve známé
pohádce.
3x foto: Jiří Možný
Šmoulů.
Eques Tempus.
Ilustrační foto
mu byl trestním příkazem Okresního soudu v Prostějově vysloven
zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let, kdy uvedené
opatření končí až v srpnu příštího
roku,“ uvedla Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. V konečném důsledku ovšem
nešlo o jediný trestný čin, kterého
se zmíněný muž dopustil. Násled-

ným šetřením se policisté dobrali
k dalšímu zjištění.
„S uvedeným vozidlem se muž
také dopouštěl trestné činnosti,
kterou spolu s komplicem páchal
převážně na Němčicku. Jedním
z případů je výše uvedený čin,
kdy se podílel na krádeži hliníkové krytiny ze střechy mysliveckého objektu v Němčicích nad Hanou,“ dodala Eva Čeplová.

Evropští SATANISTÉ do Otaslavic NEDORAZÍ
Otaslavice/mls - K družbě
satanistů a skautů na konci června v areálu bývalého koupalitě v Otaslavicích
nakonec nedojde. Tamní
zastupitelstvo totiž odmítlo
areál pronajmout za účelem
pořádání festivalu Hell Fast
Attack. Na dvoudenní akci
přitom měli dorazit milovníci
metalu z mnoha evropských
zemí...

Jeden z největších srazů příznivců tvrdé, black metalové muziky
v České republice se měl konat
hned na dvou místech Prostějovska. Původně jej organizátoři
chtěli pořádat v kempu Žralok v
Plumlově, od místní radnice však
nedostali povolení. Následně se
plánovali přesunout do Otaslavic.
Ani zde ovšem neuspěli. Zastupitelstvo obce odmítlo areál za
těchto podmínek pronajmout Ivo

Urbanovi, který už byl s hlavními
organizátory festivalu předběžně
domluven.
Akce by se tedy nakonec měla
uskutečnit v autokempu Obora v
Brně-Bystrci. Kontroverzi v programu festivalu kromě kapel se
zjevně satanistickými texty vzbuzovala především ukrajinská skupina Kroda. Ta dřív neměla daleko
k propagaci nacismu. „Festival
Hell Fast Attack nemá a nikdy ne-

Mořice/mls - Revival festival
Mořice patří počtem vystupujících kapel k jedněm z největších festivalů revivalových
kapel v ČR. Letošní ročník se
v Mořicích bude konat už tento
víkend, tj. v pátek 8. a sobotu 9.
června. Postupně na něm vystoupí celkem dvanáct revivalových skupin.
Návštěvníci, kteří se do Mořic pravidelně vrací, oceňují
především zdejší pohodovou
atmosféru. O málokteré akci se

přitom dá říct, že by se na ní sešly skutečně všechny generace
fandů muziky. V tričku zdejšího
festivalu ovšem bývají v Mořicích k vidění osmileté rockerky
i šedesátiletí pánové s pupkem...
Program každoročně bývá
sestaven se záměrem oslovit
publikum napříč generacemi.
„Ti starší koncerty berou jako
takový výtah, který je přenese
do dob jejich mládí. Díky nespoutané energii, která je pro
rock typická, však hudba osloví

i dnešní teenagery,“ vyjádřil se
za hlavního organizátora, obec
Mořice, její starosta Jaroslav
Knap.
Posluchači se letos mohou těšit na skvělé revivalové kapely,
které v pátek postupně zahrají skladby z repertoáru Jiřího
Schelingera a skupin Slayer,
Metallica, AC/DC a Ozzyho
Osbourna. V sobotu pak vystoupí revivalové kapely Guns´n
roses, Scorpions, Citron, Ine
Kafe, Team a Bon Jovi. Asi nej-

„NAŠTĚSTÍ SI MŮŽEME VYPOMÁHAT LESEM, BEZ NĚJ BY TO
BYLO HODNĚ ŠPATNÉ“
Hačky - Dosud jen jediného starostu za éru nezávislosti na Bohuslavicích pamatují v Hačkách. Do
čela obce se sto pěti obyvateli si zastupitelé zvolili
Josefa Vychodila ihned po osamostatnění v roce
1990 a nyní slouží již šesté volební období. Zatímco
před dvaadvaceti lety patřil mezi tamějšími zastupiteli k nejmladším, nyní je právě on v osmapadesáti
letech tím nejstarším.

měl politický charakter! Jakoukoliv spojitost s jakýmikoliv politickými idejemi důrazně odmítáme a
distancujeme se od ní! Pořádáme
hudební, nikoliv politickou akci,“
reagoval promotér Radek Sedlák.
Navzdory ujišťování ze strany po- Jiří Možný
řadatelů o tom, že se metalu není
Přineslo vám osamotřeba bát, neměla většina obyvatel
statnění výhody?
Otaslavic pro pořádání podobné
akce právě velké pochopení a její „Asi ano, ale jsme hodně malá
obec a jeden čas jsme měli i
přesun spíše uvítala.
pod sto obyvatel. Říkal jsem si,
že nemá moc smysl, aby obec
byla samostatná, ale provedlo
se referendum a občané si to
větším tahákem celého festivalu přáli. Při té příležitosti se od
bude skupina hrající fantastické Bohuslavic odloučily i další
skladby jedné z nejlepších kapel obce. V roce 2007 se otevřela
všech dob. Kapela Myst cover Hospůdka Na Chalupě, takže
band, která dorazí do Mořic, pa- se dědina obrazně rozdělila.
tří k jedněm z nejlepších inter- Někdo chodí tam, někdo do naší
pretů nezapomenutelné muziky obecní v klubovně, kterou provozují hasiči. Můžu ovšem říci,
skupiny Led Zepellin.
„Pokud si chcete poslechnout že Hačky drží pohromadě a lidé
něco, na co jen tak nezapomene- mají větší zájem postarat se o ně.
te, tak doporučuji zajít na Myst! A také nápady, co dělat. Když
Na koncertě předvedli naprosto jsme začínali, tak zastupitelé byli
perfektní výkon, po kterém je dříve narození, teď je nahradili
nemůžu dostat z hlavy. Pořád mi mladší. Já jsem byl nejmladší a
tam zní...,“ vyjádřila se pro Ve- teď jje to opačně.“
S jakými starostmi se
černík jedna z návštěvnic jejich
nejvíce potýkáte?
koncertu. Festivalový revival se
v Mořicích pořádá za finanční „Hlavním problémem je, jako
pro ostatní malé obce, nedostatek
podpory Olomouckého kraje.

V Mořicích začne jedinečný REVIVAL FEST
Na víkendovou akci se pravidelně vrací
všechny generace fandů rockové muziky

Starosta Haček Josef Vychodil si jako jeho kolegové z menších obcí přeje více peněz

financí. Naštěstí si můžeme vypomáhat lesem, bez něj by to bylo
hodně špatné. Před deseti lety
se nám vrátilo šedesát hektarů
lesa a přibyl nám tak finanční
zdroj, díky němuž budeme
moci něco budovat.
Obhospodařujeme
ho sami, teď se
dokončuje desetiletý hospodářský
plán. Podle něj
se provádí těžba,

výsadba a probírka, na obnovu
porostů jsme dostali i dotaci z
Olomouckého kraje. Snažíme se
vyjít vstříc občanům a palivové
dřevo jim nabízíme za rozumnou
cenu. Na starosti to má místostarosta,, protože pracuje v lese.“
Dvaadvacet let je dlouhá
doba. Co vám nejvíce
utkvělo v paměti?
„Na začátku to bylo problematické. Neměli jsme žádnou
kancelář a pouze malý rozpočet.
Naší snahou bylo hned od začátku
něco vytvořit a provádět opravy.
Takže jsme se šetřením a z vlastních zdrojů pustili do oprav komunikací, postupně jsme nějaké
finance dostali. Mimo to jsme
zbudovali dvě pamětní desky
našim významným rodákům,
hudebnímu skladateli Antonínu
Žváčkovi a scénografo
scénografovi Ladislavu Vychodilovi. Nat
Nato jsme v
roce 2007 dostali ppříspěvek z
Programu obnovy venkova

(POV). Loni se nám podařila
aspoň malá věc, z POV jsme
dostali asi dvě stě šedesát tisíc na
propojení dešťové kanalizace na
horním konci.“
Kam jste nakonec umístili obecní úřad?
„Zbudovali jsme ho z požární
zbrojnice, kancelář tam byla již
kdysi za národního výboru. Je sice
malý, ale celkem nám vyhovuje.
Býval ještě menší, asi před rokem
dvěma jsme ho zvětšili. Jediným
přetrvávajícím problémem tak je
y
chybějící
sociální zařízení.“
Funguje i v tak malé
obci obchod, nebo musejí občané do Bohuslavic či
Hvozdu?
„Prodejna smíšeného zboží se
nachází v další obecní budově.
Dříve ji měla ve vlastnictví Jednota, od ní jsme to odkoupili
nazpět a pronajali. V roce 2006
jsme vlastními silami udělali novou střechu, když jsme použili

„Z
„Zpracovali
jsme projekt,
zažádali jjsme o dotaci, ale nakonec jsme
ho
h postavili vlastními silami.“
Starosta Josef VYCHODIL
o vzniku obecního hřiště
dřevo z vlastního lesa, a vloni
jsme vyměnili dveře, výklady a
p fasádu.“
zateplili
V Hačkách nedávno
vzniklo i hřiště. Získali
jste i na něj dotaci?
„Zpracovali
jsme
projekt,
zažádali jsme o dotaci, ale nakonec jsme ho postavili vlastními

silami. Tvoří ho menší fotbalové
hřiště s opodál stojícím tenisovým kurtem a naší malé obci
to bude stačit. Dříve tam byla
antuka, teď je trochu zničené a
používá se i jako taneční parket
při tanečních zábavách. Stejně
tak jsme si i dětské hřiště zbudovali vlastními prostředky.“
Do čeho hodláte v
nejbližší době investovat?
„Hlavní prioritou je v současné
době rekonstrukce klubovny.
Bumbálka je jediná zasedací
místnost, tam se konají veškerá
zasedání. Budova je hrozně stará
a začala již chátrat. Je to poslední
věc, kterou bychom chtěli dát
dohromady. Chceme kousek
přistavět, vyměnit střechu, okna
i vnitřní vybavení. Zpracovali
jsme projekt s rozpočtem dva
a půl milionu a požádali o dotace přes Státní zemědělský a
intervenční fond (SZIF). Letos
jjsme ale nic nedostali.“
Plánujete na tento rok
větší kulturní akce?
„Sjezd rodáků spojený s
vysvěcením obecních symbolů
jsme uspořádali v roce 2005,
hasiči slavili výročí před čtyřmi
roky. Pro letošek tak chystáme
jen každoročně se opakující
akce. V dubnu jsme se podíleli na
otevírání cyklistických cest, pro
asi dvě stě cyklistů z Olomouce,
Prostějova a Uničova jsme
připravili bohaté občerstvení a
prohlídku větrného mlýna. Dále
oslavu Dne matek, Den dětí.
Další každoroční akcí je letní
turnaj v malé kopané a oslavy
svatého Ondřeje na konci listopadu.“

Krkavčí matka z Němčicka
Němčicko/mik - Nedobře může
dopadnout mladá žena
z malé obce na Němčicku,
které bylo naprosto jedno, co
dělá její syn. Nakonec vyšlo najevo, že osmiletý klučina chodil
za školu. Matce teď hrozí dvouletý pobyt za mřížemi.
„Z přečinu ohrožování výchovy
dítěte je podezřelá sedmadvacetiletá žena z Němčicka. V průběhu
druhého pololetí tohoto školního
roku záměrně řádně neposílala
do školy a nezabezpečovala tak
povinnou devítiletou školní docházku svého osmiletého syna.
Ten v důsledku toho neomluveně
zameškal 128 vyučovacích hodin,
a to i přesto, že matka byla na neomluvenou absenci a současně na
nutnost zajišťovat školní docházku
svého syna ze strany školy upozorňována,“ sdělila Večerníku Eva

Syna neposílala
do školy, zameškal
128 hodin
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Podle policie zmíněná žena naprosto ignorovala, co její malý syn
přes den dělá a zda vůbec chodí
do školy. „Podezřelá vůbec neprojevovala snahu zajímat se o docházku svého syna ve škole. Jako
obviněná si usnesení o zahájení
trestního stíhání již převzala, nyní
jí hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta,“ dodala jako výstrahu pro
ostatní rodiče mluvčí prostějovské
policie.

Na křižovatce ve Vrbátkách

ŘINČELY PLECHY

Vrbátky/mik - Chvilka nepozornosti a prásk! V úterý před polednem došlo na křižovatce ve Vrbátkách k nehodě. Řidička sice
správně zastavila na „stopce“, ovšem pak se rozjela a srazila se
s mercedesem!
„V úterý v 11.20 hodin jela třiačtyřicetiletá řidička vozidlem Toyota
Yaris po komunikaci v obci Vrbátky ve směru na Prostějov. Na
hranici křižovatky zastavila na „stopce“ a poté, co se rozhlédla, rozjela se do křižovatky. Došlo však ke střetu s vozidlem Mercedes
Benz, které přijíždělo z levé strany a které zmíněná řidička zřejmě
přehlédla,“ popsala nám karambol Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Při havárii nebyl naštěstí nikdo zraněn, došlo jen k
poškození obou vozidel. „Na místě dopravní nehody byl řízen provoz
přivolanými policisty, řidiči totiž nebyli sami schopni obnovit provoz
na komunikaci. Dechová zkouška na alkohol byla provedena u obou
účastníků havárie, její výsledek byl negativní,“ dodala mluvčí policie
s tím, že hmotná škoda na vozidlech byla vyčíslena na 260 tisíc korun.

Do Lipové dorazí
hasičská extraliga

Lipová/mls - Na hřišti Sportovního areálu v Lipové se bude v
sobotu 9. června konat třetí závod Extraligy ČR v požárním
útoku. Ti nejlepší dobrovolní hasiči z celé ČR zde budou soutěžit O pohár SDH Lipová.
Start prvního družstva je plánován na 11.00 hodin. Závodů by se
mělo zúčastnit přes čtyřicet družstev mužů a desítka ženských
týmů. Kromě domácích budou Prostějovsko reprezentovat ještě
hasiči ze Stražiska, Dětkovic, Plumlova, Bílovic, Brodku u Konice, Domamyslic a Vícova. Zahanbit se ve špičkové konkurenci jistě nenechají ani ženy z Dětkovic. Akci finančně podpořil
Olomoucký kraj.

Kralice, Skalka a Mořice

JDOU
DO
BOJE
V klání o Vesnici roku nejsou žádní nováčci

Prostějovsko/mls - Tři obce
z regionu se letos zapojí do
soutěže o prestižní titul VESNICE ROKU. O krajskou Zlatou stuhu budou v konkurenci
celkem dvaceti vesnic Olomouckého kraje bojovat také
tři zástupci Prostějovska Kralice na Hané, Skalka a
Mořice. Ve hře je přitom až
půl milionu korun od Olomouckého kraje.
Letos se do prestižní soutěže
po celé ČR zapojilo celkem 278
obcí. Tři prostějovští kandidáti v
ní nejsou žádnými nováčky. Velice úspěšné byly v předchozích
ročnících především Mořice.
V roce 1998 získali Bílou
stuhu za práci s mládeží, o rok
později modrou za kulturní a
společenský život a v roce 2004
anketu v rámci Olomouckého
kraje dokonce vyhrály! Před

čtyřmi roky si pak odnesly Zelenou stuhu za péči o zeleň a
životní prostředí.
Kralice na Hané se letos
soutěže zúčastní již popáté,
před třemi roky získaly ocenění
za péči o kulturní a historické
dědictví obce. I letos chtějí
komisi představit především
místní spolky a organizace.
Také Skalka jde tento rok do
soutěže popáté. Před dvěma
roky získala Bílou stuhu za
činnost místní mládeže. Komise
do obce s lázněmi, kam si lidé
jezdí léčit pohybové ústrojí,
dorazí v polovině června.
„Pokud nezvítězíme, aspoň se
u nás pořádně uklidí,“ zmínil
se s úsměvem starosta Skalky
Antonín Frgál. Všechny vesnice
nyní čeká návštěva komisařů.
Výsledky soutěže by měly být
známy 22. června.

Kdo všechno se zúčastní?
Černá voda (Jeseník), Uhelná (Jeseník), Velká Kraš (Jeseník),
Babice (Olomouc), Dlouhá Loučka (Olomouc), Náklo (Olomouc),
Císařov (Přerov), Citov (Přerov), Hradčany (Přerov), Potštát
(Přerov), Radslavice (Přerov), Rouské (Přerov), Sušice (Přerov),
Veselíčko (Přerov), Všechovice (Přerov), Loučná nad Desnou
(Šumperk), Ruda nad Moravou (Šumperk), Kralice na Hané
(Prostějov), Skalka (Prostějov), Mořice (Prostějov)

Kultura v Prostějově a okolí
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Pozvánka na akci

Nejvýznamnější kulturní akce týdne

Páteční Noc kostelů nezklamala
Prostějovské svatostánky navštívily stovky lidí, i nevěřící

Vyzváněním zvonů po celé republice začala v pátek
v 18.00 hodin tradiční Noc kostelů. Jde o její třetí dějství, v posledních dvou ročnících si akce vysloužila
enormní oblibu. Noc kostelů proběhla i v Prostějově
a naše svatostánky navštívily stovky a stovky lidí. A
nikoliv jen věřících, jak by si někdo zprvu mohl myslet.
Překvapila masová účast dětí a mládeže.
Prostějov/mik
Od šesté hodiny večerní až do páteční půlnoci tak občané Prostějova
mohli navštívit místa, která jinak
v kostelích zůstávají pro veřejnost
uzavřená. Mohli tak proniknout na
varhanní kůry, do sakristií, věží, farních budov i klášterních zahrad. Noc
kostelů v Prostějově oficiálně zahájil
v hlavním kostele Povýšení svatého
Kříže slavnostním projevem Miro-

slav Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova. „Bratři a sestry,
vážení přítomní, v tomto nádherném
kostele je to už poněkolikáté, co se
scházíme na Noci kostelů. Je to příležitost, abychom nejenom obdivovali krásu, která nás obklopuje, ale
abychom si také uvědomili, že je to
výpověď o historii českého i moravského národa a pochopitelně církve.
Po dlouhá staletí, v dobách dobrých
i zlých, se lidé v těchto prostorách

setkávali, aby se vzájemně posilovali. Jsem rád, že i já jsem měl tu čest
převzít patronát nad letošní Nocí
kostelů,“ uvedl Miroslav Pišťák při
slavnostním zahájení třetího ročníku této akce. Po něm si vzal slovo
a zároveň zahájil mši svatou páter
kostela Povýšení svatého Kříže Dan
Žůrek. „Na začátku mše svaté i této
Noci kostelů nastává chvíle, která je
určitě pro člověka důležitá a možná
nejzásadnější. Povstaňme a naplňme
ji. Utišme se tedy a zamysleme se
nad sebou. Nebo nejlépe vstupme
zcela do svého nitra. Ne proto, abychom zjistili, co je v nás nebo abychom sami sebe mohli napomenout,
když najdeme v sobě něco špatného.
Nýbrž proto, abychom se Bohem
nechali očistit,“ pronesl před zcela
zaplněným interiérem kostela Povýšení svatého Kříže Dan Žůrek.

Bohatý církevní i kulturní program připravily všechny prostějovské kostely. Ve dvou z nich
dokonce zazněly rockové písně,
jinde děti předváděly divadelní
kousky, ve vrahovickém kostele
si návštěvníci mohli prohlédnout
věž, jinde se rozezvučely varhany či hlasy zpěváků. V kostele Husitského sboru se hrálo i
loutkové divadlo. Velkou atrakcí
pro návštěvníky prostějovských
kostelů poblíž centra byla také
možnost projížďky ve starodávném kočáře.
„Už teď si Noc kostelů získala
obrovskou popularitu a věřím, že
v následujících letech bude ještě
stoupat,“ sdělil o půlnoci primátor města Miroslav Pišťák. To se
brány kostelů pomalu zavíraly.
Tak zase za rok…
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Sokolský slet v Prostějově!
Prostějov/red - V neděli 10. června 2012 pořádá Prostějovská sokolská župa
svůj slet. Akce se koná pod záštitou primátora města Prostějova pana Miroslava Pišťáka. Vystoupení začíná ve 14:30 hodin ve sportovní hale RG a ZŠ
Studentská.
Na programu je i skladba Kontrasty, která reprezentovala Česko na 14. světové
gymnaestrádě ve švýcarském Lausanne. Ženy zacvičí na Dvořákovu hudbu ve
skladbě Česká suita, mladé ženy a dorostenky mají originální skladbu se švihadly,

Wolkrův Prostějov zahájí
už příští úterý svůj 55. díl
Prostějov/mik - Pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a primátora města Prostějova
Miroslava Pišťáka bude v úterý 12.
května zahájen už 55. ročník celostátního festivalu poezie Wolkrův
Prostějov.
Až do soboty budou v Kulturním klubu Duha, v zahradě i přednáškovém
sále Národního domu, v Divadle Point
a dokonce i na náměstí před radnicí

probíhat početná recitátorská představení soutěžících. Wolkrův Prostějov je
letos i plný divadelních představení a
seminářů. Znalci i amatérští fanoušci
poezie si budou mít rozhodně z čeho
vybírat. „Wolkrův Prostějov se stal
během těch dlouhých let už nedílnou
součástí kulturního a společenského
života v našem městě,“ podotkla Ivana Hemerková, náměstkyně primátora
města.

INZERCE

Slavnostní úvod. Úderem osmnácté hodiny Svíčky a loutky. V kostele Husitského sboru Vyhledávaná atrakce. Až do půlnoci vozil zázahájil v pátek v kostele Povýšení svatého Kří- převládal kulturní program. Za svitu svíček se jemce po náměstí historický kočár. Byl to velký
trhák Noci kostelů.
3x foto: Michal Kadlec
že primátor města Miroslav Pišťák Noc kostelů. zde hrálo i loutkové divadlo.

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 předminulém 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.
Ve druhém dílu soutěže uspěli ti, kteří věděli, že ve skupině Aleše Brichty působí žena! Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se v
losovacím osudí sešlo hned 268 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali trojici: Monika VYSKOČILOVÁ, Malé Hradisko
146 * Lenka RÁCOVÁ, nám.T.G.M. 130/14, Prostějov * Ondřej BALABUCH,
Pekařská 14, Prostějov
Výherci se pro vstupenky mohou zastavit přímo v redakci PV Večerníku,
a to už od dnešního dne, tj. PONDĚLÍ 4. ČERVNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO ZNÍ:
EXISTUJE JEDINÉ MÍSTO, KDE BY ALEŠ BRICHTA URČITĚ
NEKONCERTOVAL. VÍTE KTERÉ?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 8. ČERVNA, jména
čtyř výherců budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky.
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.

Okrašlovací spolek to
v parku rozjel s cimbálovkou

JOSÉ CURA vyprodal Horní náměstí

Hlas jako zvon a obrovské charisma Josého Cury
v sobotu zažili návštěvníci exkluzivního koncertu letošní sezony v Olomouci. Slavný tenorista zavítal do
hanácké metropole, aby spolu s korejskou sopranistkou Wonsin Lee za doprovodu Moravské filharmonie Olomouc zazpíval nejslavnější árie z oper
Giuseppe Verdiho a Giacoma Pucciniho. Olomouc
se tak stala jediným městem střední Evropy, kde
proslulý umělec letos vystoupik, a není proto divu,
že bylo beznadějně vyprodáno. OLOMOUCKÝ
Večerník, který byl hlavním mediálním partnerem,
nemohl při této jedinečné akci chybět.

Hvězda sestoupila z nebe. Argentinský tenor Jose Cura zahájil své vystoupení stylově - v hledišti mezi obyčejným lidem... Foto: Libor Teichmann
kova Olomouc. Koncert slavného argentinského tenoristy, který
Pěvecká hvězda první velikosti žije ve Španělsku, uspořádala
José Cura ozdobila letošní mezi- marketingová společnost TK
národní hudební festival Dvořá- PLUS společně s Magistrátem
Olomouc/kkd

města Olomouce a Moravským
divadlem. Záštitu převzal sám
primátor Martin Novotný.
José Cura patřín vedle Placida
Dominga či Josého Carrerase
k naprosté světové špičce. Na
programu byly nejznámější árie
a duety z oper G Verdiho a G.
Pucciniho. Argentinský tenorista
pódium postavené před Sloupem
Nejsvětější Trojice opanoval sebejistě a s přehledem.
Po překvapivém entrée pěvce,
který publikum nechal několik
okamžiků v nejistotě, kde ho
hledat, když s mikrofonem na
pódium prošel uličkou mezi diváky z protější strany náměstí,
nastal hudební svátek. Výkony
všech vystoupivších posluchači
ocenili dlouhým skandovaným
potleskem a ovacemi, a často
také největší poctou a uznáním
- potleskem ve stoje. Na začátku koncertu pěvec prokázal i
svůj smysl pro humor a pobavil
přítomné hned zkraje, když zmínil, že oproti včerejšímu počasí
a zítřejší předpovědi zažíváme
pěkný, i když chladný večer. „Je
jasné, že Bůh je Čech,“ konstatoval. Ve svém projevu se předvedl nejenom jako skvělý pěvec,
ale také jako zdatný herec, který
umí dodat vystoupení na dramatičnosti.
V nenapodobitelném provedení
proslulého pěvce diváky během

Foto: Nikol Hlochová

Bylo plno. Olomoucké Horní náměstí se v sobotním večeru proměnilo
v operní rej, který přilákal tři tisícovky diváků. Foto: Libor Teichmann
večera potěšily árie z opery Ruggera Leoncavalla Komedianti, Verdiho Othella, Pucciniho
Toscy a Turandot. V interpretaci
Wonsin Lee nechyběla árie z další Verdiho opery Síla osudu nebo
Pucciniho Madame Butterfly, ze
které také pěvci společně zazpívali duet „Viene la sera“. V samotném závěru přídavkem zazněla známá píseň pro soprán „O
Mio Babbino Caro“ a v podání
Cury slavná „Nessun Dorma.“
Pro olomoucké publikum José
Cura zazpíval také dvě novější
písně od Luigiho Mozzaniho a
ukázal, že mu nedělá problém
přejít od klasického operního
projevu k civilnějšímu, přirozenému zpěvu písní. Při všech
je samozřejmě také doprovázel

orchestr pod taktovkou dvorního
dirigenta Josého Cury – Maria de
Rose.
Na konci sobotního koncertu,
který trval dobré dvě hodiny,
opětoval pěvec ohromný potlesk
uznáním jak pro orchestr, tak pro
publikum, pro které Cura rád
zazpíval. „Děkuji všem, že jste
přišli. Orchestr si zaslouží velký
aplaus, jsou to skvělí muzikanti,“
ocenil spolupráci s Moravskou
filharmonií Cura. Zavzpomínal
také na svou dřívější spolupráci s Moravskou filharmonií při
svém evropském turné před deseti lety. Upřímným poděkováním
všem přítomným tak zakončil
úspěšné vystoupení, které se jistě
stalo významnou kulturní událostí
roku.

Prostějov/nih - Čtvrteční podvečer patřil v prostějovských
Smetanových sadech cimbálovce a dobrému vínku. Místní
okrašlovací spolek zde totiž uspořádal koncert kapely Šumica spojený s ochutnávkou vína z vinařství U kapličky. Celá
akce se vydařila, počasí návštěvníkům přálo a Prostějovský
Večerník vám navíc přináší krátký rozhovor s Ing. Miladou
Sokolovou, předsedkyní Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Cimbálová muzika za čala hrát krátce po půl páté a všichni návštěvníci se dobře bavili. Účast byla hojná, lidé v průběhu přicházeli i odcházeli, spousta náhodných kolemjdoucích se alespoň na chvilku zastavila a vychutnala si pravou jihomoravskou
atmosféru, která se celým místem nesla. Na místě se mohli všichni přítomní mimo jiné také pokochat nádhernými a
nákladn ě zdobenými klobouky některé z dam. Samotná skupina Šumica byla založena v roce 1984 a původně doprovázela
Hanácký národopisný soubor z Náměště na Hané. Od té doby
se však vypracovala až na mezinárodní úroveň. V roce 2002 kapela reprezentovala Českou republiku na mezinárodní výstavě
Expo 2002 v maďarském městě Pecz na dnech české kultury,
v roce 2005 vystupovala muzika ve městě Skierniewica v Polsku na prodejní výstavě nazvané "Svátky květů a ovoce.“ Před
6 lety pokřtili své první CD Hanáckých písní "Za Náměšťó na
kopečko" a vydali zpěvník "Písničky z Hané". Od té doby jste je
mohli zahlédnout na Festivalu etnické hudby (World Etno Fest)
na Slovensku, ve městě Skierniewica v Polsku nebo na českém
festivalu "Zahrada" v Náměšti na Hané. Po vydařeném prostějovském koncertu můžete kapelu vidět ještě třeba na hodech ve

Ze života města
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Vedení města ODLOŽILO JEDNÁNÍ O ODTAZÍCH AUT
„Určitě tento problém ale chceme řešit, je neudržitelný,“
říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil

Jak jste mohli zaznamenat, Večerník pečlivě sleduje rozhodování prostějovských radních o možnosti obnovení odtahů vozidel. Jde o auta, jejichž řidiči
špatným parkováním vytvářejí překážku ohrožující bezpečnost silničního provozu nebo zamezují někomu přístup na svůj pozemek. Ale jde také o mnohem závažnější problém, kdy vozidla ztěžují práci technickým službám při
blokovém čištění města. Jediným účinným prostředkem, ze kterého mají hřešící řidiči opravdový strach, je odtažení auta. Bohužel znovuobnovení tohoto
úkonu na sebe nechá zřejmě ještě nějaký čas čekat. Radní totiž v úterý tento
materiál odložili na příští jednání...
Prostějov/mik
Přestože konšelé minulý týden
nedošli k jasnému závěru, o
živém problému diskutovali.
„Samozřejmě jsme toto téma neodložili hned, na to je zmíněný
problém hodně žhavý. Probírali
jsme různé možnosti, jak odtahy
vozidel obnovit. Uvědomujeme
si totiž, že bez rázného opatření
nedokážeme účinně eliminovat
nevhodné chování řidičů,“ sdělil Večerníku Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutární-

ho města Prostějov. „Jak je již
známo, před půldruhým rokem
jsme museli odtahy zrušit, zákon
nám totiž nařizoval odtažená
vozidla vracet zpět na místo,
což by se značně prodražovalo.
Nyní ještě sbíráme zkušenosti
z okolních měst, protože některá
z nich se k tomuto navrácení se
ke starým pořádkům už odhodlala. Budeme každopádně sbírat
a připravovat další materiály tak,
abychom zvolili nejideálnější
systém,“ prozradil dále Pospíšil.
„V první řadě se jedná o odtahy

aut, která špatně zaparkují před
vjezdem a vozidlo je potřeba
nějakým způsobem okamžitě
odstranit, jestliže se strážníkům
včas nepodaří kontaktovat majitele. Na toto konto jsme zahájili
takzvané poptávkové řízení na
tuto službu a přihlásila se nám
jedna jediná firma - společnost
.A.S.A. Technické služby však
nabídly cenu za odtahy a držení
pohotovosti ve výši zhruba pět
set tisíc korun ročně, což se nám
zdálo přehnané,“ konstatoval Jiří
Pospíšil.

Existuje tedy nějaké východisko, aby se docílilo snahy
obnovit odtahy? „My bychom
si představovali zcela odlišný
systém. Odtahová služba by
měla veškeré náklady spojené s odtahy aut nést na svých
bedrech s tím, že veškeré finanční záležitosti bude řešit
s přestupcem, který se provinil a zmíněné vozidlo nechal
někde stát v zakázaném prostoru. Takto to zatím funguje
všude, bohužel, nám se zatím
opravdu přihlásila jediná fir-

Místo ppřechodů
značkyy

Stejná písnička. Během každého blokového čištění města zjistí strážníci
městské policie desítky vozidel bránících zdárnému průběhu úklidových
prací. Tady by pomohly jedině jejich odtahy!
Foto: archiv Večerníku
ma, která má naopak odlišné
představy o celém systému,“
uvedl Jiří Pospíšil.
Zatím byla ovšem řeč pouze o odtazích aut, která tvoří
překážku běžnému silničnímu
provozu. Ale co auta zavazející při blokovém čištění? „To
je úplně jiná otázka. Už více
jak rok řešíme tyto přestupky
řidičů pouhými pokutami, což
samo o sobě nemá příliš velký
účinek a každé blokové čištění
jsme svědky několika vozidel,
jejichž majitelé svojí nesvě-

domitostí hatí snahu technických služeb provést úklid
dané lokality. V tomto případě
uvažujeme o co nejrychlejším
znovuzavedení odtahů s tím,
že podle zákona zajistíme po
úklidu ulice vrácení auta na
původní místo. To vše samozřejmě na náklady přestupce,“
dodal Jiří Pospíšil, první náměstek primátora města.
Této problematice se bude
městská rada věnovat i na příštím jednání, ze kterého by měl
už vyplynout konkrétní závěr.

Restaurování objevených FRESEK? Radní změnili místa

pro volné pobíhání psů

ANO, ALE AŽ po opravě zámeckého křídla
Prostějov/mik - Minulý týden jsme jako první zveřejnili
informace o velmi cenném
objevu uvnitř prostějovského
zámku. Dělníci tady při rekonstrukci západního křídla, určeného vzápětí pro nastěhování
části Základní umělecké školy
Vladimíra Ambrose, nalezli
možná i pět set let staré fresky.
Ty nyní nechá město na vlastní
náklady zrestaurovat, ale…
„Oprávněně okolo tohoto nálezu začaly proudit diskuze a
není se čemu divit, vždyť jde
opravdu o famózní objev. O
to víc mě mrzí, že se začalo
šuškat o tom, že město renovaci fresek nechce nebo ji
nehodlá financovat. To je ale
velký omyl,“ sdělil médiím na
tiskové konferenci Miroslav

Pišťák, primátor statutárního
města Prostějov. Jak se tedy
magistrát k obnově nebývalé
památky zachová, vysvětlil
první muž radnice hned vzápětí. „Vždycky, a to i v této těžké
době, dokážeme najít peníze,
abychom se o tak vzácný objev
postarali. Možná ovšem dojde
k určitému časovému posunu.
Máme totiž relativně přísné
podmínky ohledně rekonstrukce západního křídla. A jde
nám o čas. Potřebujeme totiž
tuto investici dokončit přesně
v termínu, jinak bychom museli vrátit dotaci, přičemž okamžitá renovace fresek by tuto
rekonstrukci o několik měsíců
prodloužila. Tudíž samotnou
opravu části zámku dokončíme včas, aby se Základní umě-

Chvíli počkají. Objevené fresky musejí s renovací počkat do
doby, než bude do nových prostor západního křídla zámku přestěhována umělecká škola.
Foto: Michal Kadlec
lecká škola mohla nastěhovat a
za jejího chodu pak zvládneme
restaurovat objevené fresky.
S vedením školy je to již dohodnuto, práce provozu školy

nijak neuškodí,“ vysvětlil Miroslav Pišťák. Podle jeho slov
již město obdrželo nabídku od
známé restaurátorky, která zní
na částku 350 tisíc korun!

Radní pod palbou

Prostějov/mik - S danými
změnami musejí počítat majitelé psů, kteří se svými miláčky tráví určitý čas venku
a nechávají je volně pobíhat
na předem povolených místech. Radní tak
zareagovali na
stížnosti či spíše
připomínky některých občanů.
„První úpravou
je lokalita v takzvané prodloužené části Barákovy ulice, tedy
v prostoru okolo
zdi
bývalého
Agrostroje. Tuto
část jsme jako prostor pro volný pohyb psů zrušili a nahradili
ho plochou v Močidýlkách. Ta
je sice v současné době zarostlá vysokou trávou, ovšem
zařídili jsme pro tento účel

její časté sečení. Myslím, že
Močidýlka budou pro pejskaře
mnohem atraktivnější a častěji navštěvovanější lokalitou,“
uvedla Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov.
Druhou změnou
je zákaz volného pobíhání psů
v
Plumlovské
ulici u restaurace
Koliba. „Je tady
určitý
prostor,
který už jako
loučka pro pohyb psů stejně
nějakou tu dobu
nefunguje, protože zde parkují automobily. Tuto
lokalitu jsme tedy pro účely
volného pobíhání psů zrušili,
načež v tomto případě bez náhrady,“ sdělila k druhé inovaci
Ivana Hemerková.

PROČ SE NEOPRAVÍ FASÁDA LÁZNÍ?
„Nejde o havarijní stav,“ namítá Zdeněk Fišer

Prostějov - Už v minulém čísle jsme naťukli téma potřebné opravy fasády
budovy Městských lázní v Prostějově. Už před týdnem bylo z vyjádření našich
radních jisté, že k této rekonstrukci letos nedojde. Na důvody minimálně ročního odkladu jsme se zeptali Zdeňka Fišera (na archivním snímku), náměstka
primátora Prostějova zodpovědného za investiční výstavbu.
Michal Kadlec
Pane náměstku, proč se vůbec město zabývá lázněmi?
Je tady něco v nepořádku?
„Problém je tady se stavem
fasády, na který byl nedávno
vypracován odborný posudek.

Specializovaná firma nám sdělila, že samotné zdivo budovy
zavlhčené není, pouze v jednom místě se nachází nevyhovující tepelná izolace, která
prochází ze střechy do vnějšího prostoru lázní. Dochází tak
k degradaci dřevěných obkladů
a voda prosakuje i do fasády.“

Ale vždyť se
před několika
roky prováděla částečná rekonstrukce zdiva. Kde nastala chyba?
„Ta byla dělána před lety
podle tehdejších tepelných
norem. Podle těch současných
je nutná daleko silnější izola-

EXPRESS
ZPRÁVY

ce tak, aby ve zdivu nenastávala tak velká kondenzace.
Bohužel, v současnosti je ve
zdech městských lázní příliš
tenká izolační vrstva. Vylučujeme však některé zprávy, že
je ohrožena nosná konstrukce
střechy. To je nesmysl.“
Co ale hodláte
dělat s daným
problémem?
„Potvrdilo se, že nejde v žádném případě o havarijní stav,
je to spíš jakýsi estetický nutná oprava v letošním roce a Podle předběžných odhadů
problém. Domluvili jsme se tuto investiční akci jsme zařa- by se mělo jednat o opravu za
v radě města, že není nezbytně dili do rozpočtu pro rok 2013. zhruba 2,3 milionu korun.“

Prostějov/red - Ve dvou
ppříměstských
říměstských
ý
částech Prostějova, konkrétně v Žešovvěě a Vrahovicích, přibude
dopravní značení, jehož
cílem je zvýšit bezpečnost
zejména při pohybu dětí.
„Konkrétně jde o čtyři značkkyy doplněné dvěma žlutě
bblikajícími
likajícími světly napájennými
ými ze solárních panelů a
záložního zdroje,“ upřesňuje
nnáměstkyně
áměstkyně primátora Alennaa Rašková. Toto značení
bbude
ude umístěno v prostoru
s častým výskytem dětí,
ttedy
edy v prostoru křižovatky
u autobusových
ý zastávek v
Ž
ešově a v místě někdejšíŽešově
hho
o přechodu pro chodce u
pprodejny
rodejny potravin a hasičské
zbrojnice ve Vrahovicích.
Toto dopravně bezpečnostní
opatření si vyžádá náklady
vvee výši zhruba stoosmdesát
ttisíc
isíc korun.

Peníze za stát
Prostějov/red - Rada města
P
rostějova rozhodla o navýProstějova
šení neinvestičního příspěvkkuu Základní škole Dr. Horáka
vvee výši osmaosmdesáti tisíc
kkorun.
orun. Tato částka je určena
nnaa zajištění mzdových nákkladů
ladů spojených s plaváním
žáků třetích tříd základních
škol zřizovaných městem.
D
ůvodem
rozpočtového
Důvodem
opatření je snížení objemu
finančních prostředků ze státnního
ího rozpočtu, z nichž školy
hhradily
radily výuku plavání žáků
ttřetích
řetích tříd. To zapříčinilo neschopnost škol kurzy plavání
financovat. Uvedená částka
ppokryje
okryje náklady na zajištění
pplavání
lavání v období od září do
pprosince
rosince 2012.

S pprůkazem ZTP
j pparkingg
levnější
Prostějov/red - Radní
pprojevili
rojevili vůli statutárního
m
ěsta pronajímat městské
města
ppozemky
ozemky pro účely zřízení
a užívání odstavných ploch
osobám, které jsou držiteli
pprůkazu
růkazu ZTP/P nebo jejjichž
ichž rodinný příslušník je
držitelem téhož průkazu, v
odůvodněných případech za
zvýhodněných podmínek.
„Prakticky to znamená, že
ttito
ito lidé se mohou obrátit na
Odbor správy a údržby majjetku
etku města a pokud doloží
ppotřebné
otřebné dokumenty, bude
se jejich žádostí zabývat
R
ada města. V současné
Rada
době činí pronájem jednoho
čtverečního metru městského pozemku, který je užího
ván jako odstavná plocha,
ván
200 korun + DPH za rok.
Ke všem žádostem budeme
Ke
přistupovat individuálně a
přistupovat
budeme se snažit vyjít žabudeme
datelům vstříc,“ uvedl první náměstek primátora Jiří
ní
Pospíšil.
Pospíšil.
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna...

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

Mám doma Stylidium(,)debile
do

me se se zajímavou rostlinkou. Chybět nebude samozřejmě ani
rozhovor se zajímavou ženou, tentokrát se v něm podíváme na
umění, ať už psané či kreslené. Přeji vám příjemné počtení a
snad také poutavé i poučné chvíle ve společnosti Večernice.
Nikol Hlochová (na snímku).
A pokud vás články budou bavit a budete chtít další informace, neváhejte - napište na e-mail vecernice@vecernikpv.cz a my na všechny vaše dotazy zodpovíme!

rády vám poradíme...

Zahradní škůdci? ZBAVTE SE JICH!
S příchodem jara a léta přibývá na naší zahradě čím
dál tím více obyvatel, i těch
nezvaných. Kteří škůdci patří
mezi nejobvyklejší, a jak proti nim bojovat, to se dozvíte
v následujícím příspěvku...

Mravenci

Vyskytují se v menší nebo větší
míře snad na každé zahrádce.
Velmi propagované chemické
výrobky, které by měly malé
návštěvníky zaručeně vystrnadit z vašeho pozemku, často
nezabírají. Neutrácejte tedy
zbytečně peníze a zkuste osvědčenou, generacemi prověřenou
metodu. Polijete-li záhonek
vroucí vodou s citrónem nebo
rybím tukem, malí Ferdové se
s radostí odporoučí sami...

Láhev se totiž díky poryvům tak rychlý jako u chemických
větru točí, tře se o tyč a tou preparátů. Dalšími přirozenými nepřáteli slimáků mohou
Roztomilé zvířátko s kalhot- se zvuk dostává až do země.
být ježci, ropuchy, ještěrky,
kami z Večerníčku zná kažslepýši, užovky, rejsci i nědý. Jeho přítomnost na vaší
zahrádce už tak příjemná jako Každoroční invaze slimáků které druhy ptáků. Pokud si v
pohádka nejspíš nebude. Při je pro mnoho zahrádkářů po- zahradě vybudujete ptačí naboji s tímto černým drobeč- hromou, ve velkém likvidují pajedlo s koupadlem, budou
kem však nikdy nezapomínej- zeleninu i okrasné květiny, vás navštěvovat ptáci ze širote na to, že JE ZÁKONEM prostě všechno, co jim takří- kého okolí. Péče o ně se vám
CHRÁNĚNÝ! I pro tento kajíc „přijde pod fousy“. pak vrátí v podobě biologické
případ má pro vás Večernice V boji proti nim zůstává asi ochrany zahrádky.
tip. Vyrobte si tzv. větrný od- stále nejúčinnější ruční sběr,
háněč. Určitě jste to už někdy ten je nám všem známý. Dalviděli. Stačí plastová láhev a ší možností jsou však i zbraně Jde o nejčastěji se vyskytující
železná tyč. Flašku po bocích biologické, a to přirození ne- rostlinné škůdce. Postupem
na několika místech naříznete přátelé slimáků. Mezi ně patří času se stávají odolnými vůči
a konce ohnete směrem ven. např. hlístice, jde o pouhý je- různým chemickým přípravMělo by vám vzniknout něco den milimetr velkého hlísta, kům. Úspěšně se jich však
jako mlýnek. Pak už stačí jen který žije v půdě. V tomto zbavíte rozvěšením lepkavých
zapíchnout tyč blízko krt- případě musíte mít však na žlutých pásek, které mají dnes
kova domečku a je hotovo. vědomí, že účinek nebude v každém zahradnictví.

Krtek

Šneci a slimáci

Mšice

rozhovor se zajímavou osobností...

Tato bezesporu ne moc známá rostlinka je zajímavá
nejenom svým názvem, díky
kterému si můžete ze svých
známých tak trochu vystřelit (viz. nadpis ). Jde o malou
masožravku, která patří do
rodu Stylidium.
Původně pochází z Austrálie,
proto je možná trošičku náročnější na teplotu a živiny,
jinak to není nijak náročná
rostlinka a můžete ji celoročně pěstovat klidně na parapetu
okna. Potřebuje spíše kyselejší substrát bohatý na živiny a
hodně světla, podobně jako
jiné rosnatky. Stylita (jak se
rostlince přezdívá) má také
velmi zajímavé květy, které
ve snaze opylovat se doslova
praští své opylovače paličkou
plnou pylu. Svým způsobem

by se také dala nazývat sestrou
masožravek, jelikož některé
testy prokázaly v jejím těle
trávicí enzymy. Masožravost

však u nich ještě není prokázána. Možná jsou tak v evolučním vývoji jenom krok předtím, stát se masožravými...

PLÍSEŇ NEHTŮ - zatočte s ní!

Plísňová onemocnění jsou
nepříjemnou zkušeností, se
kterou mělo příležitost setkat se již mnoho
z nás. Onychomykózu (plíseň
nehtů) způsobují
různé druhy parazitických hub,
plísně nebo kvasinky.
Mají rády teplo a
vlhko, proto se jim daří hlavně
na nohou. Méně často napadají nehty na rukou. Probíhající
onemocnění se pozná podle
změny tvaru, barvy a struktury
nehtu. Pokud se vám hned nechce k lékaři,, můžete vyzkoušet
y

jednu z babských rad - česnek a
sůl: Česnekový roztok připravíte ze dvou velkých stroužků rozmačkaného česneku, lžičky soli a
dvou lžiček vody.
Smícháte vše dohromady a mícháte, než začne česnek pouštět něco
jako sliz. Získanou
směsí si pak postižené nehty potřete. Nejdůležitější je dostat česnekovou kašičku
pod nehet, co nejvíce to jde.
Pokud vám však tato “léčba“ nepomůže, navštivte lékaře, přece
jen jde o jedno z nejkomplikovanějších kožních onemocnění!

INZERCE

zdraví nade vše...

„Idolem je pro mne každý, kdo to Letní nemoci

dotáhne tak daleko, že ho jeho kreativní = zabiják dovolené
tvorba živí...,“ prozradila Klára Studená

Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru vás
seznámíme s Klárou Studenou, které přátelé neřeknou jinak, než „Ráchel“. Narodila se v roce 1990
v Prostějově, kde také před dvěma lety úspěšně maturovala na Reálném gymnáziu. V současné době
pobývá převážně v Brně, kde studuje Sdružená uměnovědná studia na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity. Dříve pracovala jako průvodkyně na plumlovském zámku, dnes aktivně maluje obrazy, píše
básně a ve volném čase se věnuje i výrobě nejrůznějších šperků a broží. Právě ty jsou toto léto k zakoupení
přímo v pokladně zámku v Plumlově.
Nikol Hlochová
Jak dlouho už malujete
a píšete básničky?
„Intenzivněji malovat jsem
začala poměrně pozdě, asi ve
druhém ročníku gymnázia. I
dříve jsem si sice občas něco
nakreslila či namalovala, ale
tehdy by mne ještě ani nenapadlo, že se právě v tomhle
jednou úplně najdu. Básničky píšu podobně dlouhou
dobu, ale jejich tvorbě nevěnuji zdaleka tolik času jako
malování.“
Kde pro svá díla čerpáte
inspiraci, vycházejí z konkrétních zážitků? Tvoříte spontánně nebo si to promýšlíte?
„Inspirace pro moje díla je velmi náhodná. Nápady přicházejí
v různou dobu a v různých situacích. Často ani sama nevím,
proč mě právě napadlo něco
takového. Jen u pár obrazů
opravdu přesně vím, co mě k
nim inspirovalo. Spontánně
obvykle netvořím. Když dostanu nápad, nejprve si ho nakreslím tužkou na papír jako hrubý

náčrt. Potom mi tento návrh leží na stole třeba
i několik týdnů, než
jej v konečném výsledku přenesu na
plátno.“

Jaké techniky a druhy
barev pro své obrazy
nejraději používáte?
„Dříve jsem malovala temperovými barvami na výkres či
karton, ale dnes už používám
téměř výhradně techniku
oleje na plátno. Ráda pracuji
také s olejovými pastely, ale
barvy a štětce jsou mi stále
nejbližší.“
Pořádáte nějaké akce
(výstavy, recitace apod.)?
S jakými ohlasy se případně
setkáváte?
„Své básně prezentuji pouze
na internetu, ale výstavy výtvarných
děl
pořádám.
Naposledy to

bylo v mojí velmi oblíbené „Idolem je pro mne každý, kdo
brněnské kavárně a bylo mi ctí to dotáhne tak daleko, že ho
prezentovat svou tvorbu právě jeho kreativní tvorba živí... A
nemusí se nutně jednat o malování či psaní básní. Žádnou
konkrétní osobu, která by mi
„Bližší mi byly a jsou obrazy,
byla vzorem, ale nemám.“
tudíž bych se chtěla do budoucna
Máte nějaký kuriózní
zážitek, co se týká vaší
soustředit spíše na malování.
tvorby, ať už pozitivní či neKam mě ale moje tvůrčí duše
gativní?
„Bohužel si teď nic takového
povede dál, to zatím netuším...“
Mladá studentka KLÁRA STUDENÁ nevybavuji...“
Co vám je bližší, obrazy
o svých plánech a rodících se snech
nebo básně? K čemu vás
to do budoucna více táhne?
na tomto místě. Nejvíce ohlasů „Bližší mi byly a jsou obrazy,
se mi dostává vždy na vernisá- a tudíž bych se chtěla souži, protože zde mám možnost středit spíše na malování. V
přímo mluvit s lidmi, kteří se poslední době jsem se také
přišli podívat a poslechnout si začala věnovat výrobě šperků.
jejich názor. A musím s radostí Fascinuje mne, kolik je v této
konstatovat, že reakce bývají oblasti tvorby možností a ráda
převážně kladné, což mě velmi je objevuji a učím se novým
technikám. Právě teď u mne
těší.“
Máte nějaký „idol“? A vedou šperky šité z korálků.
setkala jste se už někdy Kam mne ale moje tvůrčí duše
Ráchel. Mladá a nadějná umělkyně, která v tvorbě miluje hlavně
s některou významnou osob- povede dál, zatím netuším...
barvy a štětce.
Foto: archiv Kláry Studené
ností z umělecké oblasti?
(úsměv)“

Spoustě z vás se to už určitě někdy stalo. Venku konečně
krásné počasí, vy odškrtáváte poslední dny do dovolené a
najednou - ouha! O slovo se přihlásí zub, průjem, mykózy a
další. Večernice vám dnes poradí pár fíglů, jak můžete některá tradiční letní onemocnění zvládnout sami.

Bolest zubů

O preventivních prohlídkách a čištění zubů se tu teď bavit nebudeme. Večernice vám přináší tipy, kterými si můžete od bolavého zoubku akutně ulevit. Kromě ibalginu a ledového obkladu je domáckým receptem také kloktání odvaru ze šalvěje. Od
bolesti vám uleví i rozemletý hřebíček. Nejlepší je však ještě
před dovolenou navštívit zubaře a chrup si pro jistotu nechat
zkontrolovat.

Průjem

Pokud už jste průjem dostali, nezbývá, než se ho co nejrychleji zbavit. Můžete použít různé medikamenty jako černé uhlí,
Smectu apod. Důležité je přitom také doplňování tekutin. Tady
máte jeden recept na „spoluléčivý nápoj“: Potřebujete čtyři až
pět kostek cukru, lžičku soli a stejné množství citronové nebo
grapefruitové šťávy. V lehčích případech vám stačí i stolní minerální voda s vyšším obsahem soli nebo neslazený černý čaj.
Při průjmu a dehydrataci pijte každých cca pět minut čtyřicet až
šedesát mililitrů takovýchto nápojů.

Úpal

Toto onemocnění může
být i životu nebezpečné.
Pokud úpal dostanete, je
nejdůležitější, abyste trávili čas v dobře větrané
místnosti ve stínu. Nanejvýš vhodné jsou i různé
obklady hlavy a třísel nebo
studená sprcha. Ale pozor - voda by neměla být
studená, spíše vlažná, aby
nedošlo k teplotnímu šoku.

Vaginální mykózy

I jim se dá předcházet. Nenoste na sobě mokré plavky a vyhýbejte se tangám. V letním období je vhodné používat k mytí
intimních partií specializované přípravky (dnes jsou k sehnání prakticky v každé lékárně nebo drogerii). Pokud už vás mykóza postihne, jsou k její léčbě vhodné vaginální čípky nebo
krémy, které koupíte v lékárně bez předpisu.

Zpravodajství
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KAUZA SKLÁDKA V DRŽOVICÍCH: do pěti let má být zelená!
Majitelé přislíbili, že za sucha ji budou stále kropit
Už podvakrát jsme informovali o kontroverzní držovické skládce. Její majitelé se sami ozvali redakci Večerníku a ve svém vyjádření připouštějí, že
současná prašnost v jejím okolí je nadměrná. Možnou přítomnost toxických
látek v půdě však razantně popírají. Své tvrzení opírají o řadu předchozích
kontrol, které zde proběhly. „Analýzu půdy na skládce už prováděl Báňský
úřad i Inspekce životního prostředí. Nikdo tu nikdy žádný větší problém
nenašel,“ tvrdí Pavel Očenášek, jeden z majitelů skládky.
Držovice/mls
Obyvatelé Držovic, ale i
Prostějova v těchto dnech s
velkým zájmem sledují, jak
dopadnou aktuální chemické
rozbory půdy v areálu bývalé
cihelny v Držovicích. Ty by
měl zpracovat Báňský úřad, na
výsledky se však prozatím čeká.

Majitelé skládky se však už
nyní ostře ohrazují proti tomu,
že by se zde měly skladovat
toxické látky, jak tvrdí anonym,
který doputoval na prostějovský
magistrát. Minulý týden k
tomu Večerníku poskytli odborná vyjádření. „Rekultivační
závod Držovice nepředstavuje
zvýšené riziko na zdraví oby-

vatelstva,“ píše se v závěru odborné analýzy rizik, kterou na
základě zadání majitelů skládky
vypracovala brněnská firma
Geotest z Brna. Podepsán je
pod ní Pavel Benkovič. Kromě
tohoto posudku majitelé skládky
argumentují také řadou kontrol ze strany Báňského úřadu
i Inspekce životního prostředí,

Z ptačí perspektivy. Skládka v areálu bývalé cihelny v Držovicích se
rozkládá na obrovské ploše. Foto: archiv společnosti Očenášek-Mikulka
které na ní už měly proběhnout.
Kritici skládky bydlící v její
těsné blízkosti, ale i mnozí
Prostějované, však nyní kvůli
možným rizikům požadují vypracování dalšího nezávislého
posudku.

Projížďka na koních skončila u lomu v Čelechovicích na Hané neštěstím

Splašené zvíře duplo nešťastnému jezdci na krk

Čelechovice na Hané/mls - V úterý 29. května přibližně hodinu po
poledni projížděla skupina jezdců
na koních kolem státního lomu v
Čelechovicích na Hané. Jeden z ořů
se vylekal, splašil se a shodil svého

jezdce. Muž po pádu a střetu se
zvířetem na místě zemřel. Divoký
kůň z místa tragédie utekl, pobíhal
po okolí a dalo hodně práce, než byl
opět odchycen. U tragédie okamžitě
zasahoval vrtulník krajských záchranářů, který upoutal pozornost
lidí ze širokého okolí...
„V úterý jsme byli přivoláni k případu, kdy kůň shodil jezdce. Po pádu na
zem byl muž koněm pokopán. I přes
náš pokus o jeho oživení na následky těchto zranění na místě bohužel
zemřel,“ potvrdil Večerníku smutnou
informaci náměstek olomouckých
záchranářů Jan Weinberg.
Jak jsme při svém dalším pátrání
po okolnostech hrůzného případu
zjistili, v sedle neseděl žádný zelenáč, který by mohl doplatit na svoji neopatrnost, ale člověk, který se
chovu koní věnoval mnoho let. Petr
Sypěna čtyřnohé kopytníky a zvířata
obecně miloval od dětství, načež v
roce 1994 vystudoval Veterinární a
farmaceutickou univerzitu v Brně.
Svoji veterinární praxi provozoval v
Prostějově a byl v ní velmi úspěšný.
Měl rozsáhlé vědomosti o léčbě psů,

koček, koní či prasat a zabýval se i
terarijními zvířaty. Kromě toho se
věnoval i výcviku koní. Vedle lásky
ke zvířatům měl Per Sypěna rád i
hudbu, když hrál na trombon v dechové kapele „Krumsíňanka“.
Celým případem se nyní zabývá
i prostějovská policie, kterou Večerník telefonicky kontaktoval v
samém závěru minulého týdne
ohledně poskytnutí bližších informací týkajících se vyšetřování.
„Můžeme potvrdit, že policie prověřuje všechny okolnosti tragédie.
Ovšem vzhledem k velmi nešťastné události a s ohledem na rodinu
poškozeného se k celému případu
nebudeme konkrétněji vyjadřovat,“
reagovala tisková mluvčí policie
Eva Čeplová.
Usmrcení koněm přitom není na
Prostějovsku ojedinělé. K podobné
tragédii došlo loni v březnu v Tištíně,
kde klisna, která doprovázela skupinku lidí, nečekaně vyhodila zadní
nohy a pokopala sedmnáctiletou
Janu, členu místního Jezdeckého
klubu. Dívka zemřela na následky
zranění v nemocnici...

Z nových katalogů

u T-PARKETU si vybere každý

Prodejna v Kostelecké ulici připravila i řadu dalších novinek
Prostějov/pr - Firma T-parket na
trhu působí již od roku 2002, kdy
se zabývala především prodejem
i pokládkou podlah. Jako materiál používala širokou nabídku
PVC v rolích, laminátové a dřevěné plovoucí podlahy, stejně tak
i v současné době velice moderní
a oblíbený vinyl a marmoleum.
Nyní je schopna položit podlahu
laminátovou, dřevěnou, dýhovanou, ale i třívrstvou podlahu
až po korkovou a dokonce i koženou, vždy s možností výběru
originálního příslušenství nebo
vybraného příslušenství designu
T-parket. Všechny druhy podlah
nabízí prostějovská prodejna v
Kostelecké ulici ve vysoké kvalitě a skutečně bohatém množství
dekorů. Z těch si určitě vybere i
nejnáročnější zákazník. V současné době pro své zákazníky tato
prodejna připravila řadu novinek, které Večerníku v rozhovoru
přiblížíl Radek Trunečka ze společnosti T-parket.
Minule jsme čtenáře informovali o tom, že prodejna T-parket nabízí mimo jiné širokou
škálu vysoce kvalitních interiérových dveří od německého výrobce
PRÜM. Jak se na trhu osvědčily?
„Zjišťujeme, že tyto dveře jsou mezi
zákazníky stále více oblíbené. Je to
díky jejich designu, který se řídí posledními módními trendy, vysoké
kvalitě a přijatelné ceně. V současné
době zákazníkům nabízíme nový katalog s kolekcemi právě těchto dveří.
Katalog si zákazník může prohlédnou
na firemních webových stránkách
www.t-parket.cz, odkud si jej lze i
stáhnout. Na těchto webových stránkách najdete i fotky z našich realizací
dveří PRÜM a vinylových podlah.
Nově zde najdete umístěný i fotoseriál ´JAK SE TO DĚLÁ´, který vás
provede správnou přípravou a pokládkou vinylové designové podlahy.“
Přicházíte u těchto dveří i s
nějakou zajímavou akcí pro
zákazníky?

„Přicházíme. Tato akce se týká dveří
a zárubní výšky 2110 mm. U nich
se nebude až do odvolání účtovat
příplatek za atypickou výšku. Myslím, že to rozhodně stojí za využití.
Více informací se lidé dozví opět na
našich webových stránkách nebo při
osobní návštěvě přímo na prodejně.“
Co
dalšího
společnost
PRÜM nabízí?
„Tato společnost není pozadu ani s
trendy v posuvných systémech na
stěnu. Nabízí takzvanou kolejnici
AGILE 150, vhodnou pro celoskleněné dveře, v odstínu matná nerez,
která je kotvena na stěnu či do stropu a v kombinaci s oceloskleněnými
dveřmi působí velice lehce, jednoduše a stylově. Nebo atraktivní novinku - posuv na stěnu MINIMA.“
Jaké další novinky prodejna
T-parket nabízí?
„V naší nabídce se objevil moderní
systém designovaných lišt Döllken u
vinylových podlah. Nabízíme i novou
kolekci atraktivního dveřního kování z
řady DESIGN LINE od výrobce MP.
Díky tomu je možné vybrat si jak kování na dveře, tak i na okna a sladit tak celý
interiér opravdu do posledního detailu.
Katalog Design line je rovněž přístupný
na našich webových stránkách.“

Upozornil byste na nějakou
výhodnou koupi pro zákazníky, která právě u vás probíhá?
„V současné době u nás máme akci
na vinylové plovoucí podlahy a nové
kolekce PVC v rolích a laminátové
plovoucí podlahy QUICK STEP.“
Naši čtenáři se čas od času
setkávají s problémy při dokončovacích pracích u novostaveb.
Konkrétně se jedná o nedostatečnou informovanost, jak postupovat
při prvním náběhu podlahového
vytápění. Co byste v této souvislosti
našim čtenářům doporučil?
„Při účasti podlahového vytápění
je bezpodmínečně nutné dodržet přesně podmínky dodavatele
topného systému a dále pak konkrétní požadavky na připravenost
povrchu, a to ve vztahu k následujícím pracím, které souvisejí s pokládkou různých typů podlahových
krytin - vlhkost potěru, pevnost a
podobně. Pro přípravu podkladu
samotného může být potřeba použít kvalitních samonivelačních
směsí a lepidel- platí obzvláště pro
vinylové podlahy. Pokud lidé tuhle
stavební chemii podcení, mohou se
opravdu setkat s velkými problémy
i u těch nejdražších podlah.“

Na skládku se už několik let
naváží materiál ze staveb a struska. Proto je taková pravidelná
kontrola obsahu půdy určitě na
místě. Kromě možných rizik
souvisejících s vývozem strusky
občané Držovic upozorňují na

nesnesitelnou prašnost, která
v podstatě znemožňuje normální život v okolí skládky.
„Uznáváme, že obzvláště v
tomto suchém počasí je tu
prašnost skutečně nadměrná.
Mezi nedalekými domy a skládkou jsme kvůli tomu postavili i
val. Uvědomte si ale, že nyní se
hodně práší i z polí. Máme sice
vůz, kterým se snažíme skládku
kropit, ale její rozloha je opravdu
velká. Nicméně budeme ji kropit co nejčastěji,“ slíbil Pavel
Očenášek, kterého jsme se dotázali i na budoucnost skládky.
Podle jejího majitele by už ke
svému účelu neměla dlouho
sloužit a situace by se zde měla
postupně zlepšovat.
„Po šesti letech jejího fungování je skládka z více jak
sedmdesáti procent zaplněná.

Komu skutečně patří KOSTRA ze studny
(pokračování ze strany3)
„Ta kostra nepatří panu Trbuškovi, ale
nějakému devětadvacetiletému muži,
který tu před časem taky zmizel,“ zjistili
jsme při našich cestách po Konicku od
ženy, která se tvářila velmi informovaně. „Slyšela jsem to v rádiu a tady už o
tom mluví taky hodně lidí,“ dodala. Při
ověřování této i dalších zpráv z průběhu
vyšetřování jsme zjistili, že jde o totální
nesmysl! „Jde o standardní spekulaci,
takových se při podobných neštěstích
objeví vždy několik. Věřím, že do týdne, maximálně čtrnáctí dní bude jasno
v tom, komu tělesné pozůstatky patří,“
sdělil Večerníku Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Jak dodal, bohužel pro jeho rodinu, zatím veškeré poznatky nasvědčují
tomu, že jde skutečně o tři roky pohřešovaného Jaroslava Trbuška. „Máme
zatím k dispozici dílčí výsledky pitvy,
která neprokázala cizí zavinění na smrti
člověka nalezeného ve studni,“ uvedl
šéf prostějovské policie. Jak jsme se
dále dozvěděli, mrtvola byla skutečně
oblečena do tepláků, ve kterých byl pan
Trbušek viděn v roce 2009 naposledy.
V kapse nebožáka byly nalezeny klíče,
které kriminalisté očistili a posléze zjistili, že patří k domu i bytu pohřešované-

KAUZA

ho. „Muž nalezený ve studni měl navíc
krátké šedivé vlasy,“ přidal další indicii
Pavel Novák.
Jakmile se zjistí identita těla, práce pro
prostějovskou kriminálku zřejmě skončí.
Veřejnost si ovšem stále láme hlavu nad
tím, jak je možné, že nešťastník byl nalezen ve studni, která byla zakrytá těžkým
betonovým poklopem. „S největší pravděpodobností šlo o nešťastnou událost.
Muž si mohl sednout na okraj studny a
spadnout do ní. Uvnitř byly napadané
větve a další nepořádek, pod kterým jeho
tělo nebylo vidět. Někdo druhý pak mohl
studnu z bezpečnostních důvodů zavřít
s tím, že si těla nemusel všimnout,“ nabídl možné vysvětlení Pavel Novák.
Smutným zjištěním také zůstává, že
před třemi lety hledaly Jaroslava Trbuška stovky lidí. Bohužel i v kilometry
vzdálených lesích a sousedních obcích.
Nikoho ovšem nenapadlo se podívat do
studny jen pár metrů od jeho domova…
Prostějovský Večerník samozřejmě i
nadále bude sledovat průběh vyšetřování tohoto tragického případu. Jak
sdělila policie, v nejbližších dnech by už
měla disponovat výsledky pitvy a znát
tak identitu muže nalezeného ve studni
v pteňské základní škole. Všem drbům
tak bude učiněna přítrž.

Davida Ratha
SLOVO primátora M. Pišťáka

Prostějov/mik - V minulém čísle Večerníku jsme vyzpovídali náměstky primátora statutárního města Prostějov
na téma korupční kauzy sociálnědemokratického poslance a dnes už bývalého
hejtmana Středočeského kraje Davida
Ratha. A jelikož byl tehdy první muž
prostějovské radnice na dovolené, požádali jsme Miroslava Pišťáka o jeho
názor nyní...
„Konkrétně se jen těžko mohu vyjadřovat ke kauzám, které se odehrají mimo
Prostějov. Ovšem co se týká zmíněné záležitosti, zastávám názor, že každý z nás
je plně zodpovědný za všechno, co říká
a dělá. Jestliže někdo nedokáže vnímat,
že v politice jsme všichni pod velkou a
oprávněnou kontrolou spoluobčanů a
chová se jinak, než jak by se chovat měl,
nezbývá nic jiného, než aby začal přemýšlet o tom, že dříve či později ho policie dostihne. Následně holt ponese plnou
zodpovědnost za své činy,“ řekl úvodem
na adresu Davida Ratha prostějovský primátor Miroslav Pišťák.
INZERCE

Jak zároveň dodává, kauzu okolo možného úplatku ve výši sedmi milionů
korun nepovažuje za nějaký komplot
vůči opoziční parlamentní straně. „Nemám rád nějaké spiklenecké teorie.
Víte, on doktor Rath se ve své politické kariéře projevoval způsobem, který
většině lidí nemohl být sympatický.
Vedl osobní útoky na své politické
oponenty, mnoho lidí obviňoval z korupce. A pak vyjde najevo, že on sám
se mohl dopustit něčeho tak hnusného,
jako se obohacovat korupčním jednáním. Já věřím, že policie ví, co dělá a
má dostatek důkazů, že si může dovolit být přesvědčena o vině doktora
Ratha. Naopak si nemyslím, že jde o
nějaký komplot či dokonce politickou
objednávku. A také věřím, že se nyní
spustí určitá lavina a policie začne prověřovat všechny podobné kauzy,“ řekl
exkluzivně Večerníku Miroslav Pišťák.
„V podobných případech musí platit
zásada - padni komu padni,“ uzavřel
primátor.

Předpokládáme, že tak do pěti
let bude plná úplně. Poslední
vrchní metr skládky pak bude
tvořit zemina, která se osází
zelení. Nikdo nebude vědět, že
tu někdy nějaká skládka vůbec
byla,“ tvrdí Očenášek.
Navzdory četným kontrolám,
které tu už proběhly, tedy nezbývá, než skládku stále pečlivě
hlídat, aby na ni nebyl ukládán materiál obsahující těžké
kovy či jiné nebezpečné látky,
které by v budoucnu mohly
ohrožovat zdraví obyvatelů
Držovic i Prostějova. Pokud už
by se tyto látky do půdy jednou
dostaly, jejich sanace by byla
nesmírně nákladná a v podstatě
nemožná.
Večerník bude celou „kauzu“ i
nadále sledovat a s jejím vývojem vás okamžitě seznámíme...

okénko
právníka
Nový občanský zákoník
Povinnosti a práva manželů
V další části zákoníku se upravuje způsobilost uzavřít manželství a zákonné překážky
manželství. Neplatnost manželství je upravena v paragrafech 673 až 679. Například v
paragrafu 677 se nově zavádí
pojem „sňatečné právní jednání“. Povinnosti a práva manželů upravují paragrafy 680 až
692. Například v paragrafu 681
je uvedeno: „Manžel má právo
na to, aby mu druhý manžel
sdělil údaje o svých příjmech
a stavu svého jmění, jakož i o
svých stávajících a uvažovaných pracovních, studijních a
podobných činnostech.“ V praxi naplňování tohoto ustanovení bude velmi zajímavé a jeho
vymáhání ještě zajímavější.
Nově se zavádí také úprava rodinného závodu. „Za rodinný
se považuje závod, ve kterém
společně pracují manželé nebo
i jejich příbuzní až do třetího
stupně, nebo osoby s manželi sešvagření až do druhého
stupně a který je ve vlastnictví
některé z těchto osob.“ V návrhu je v paragrafu 694 také
uvedeno: „Práce ženy má stejnou hodnotu jako práce muže;
k opačnému ujednání se nepřihlíží.“ K této nové úpravě se
v pracovní komisi Ministerstva
spravedlnosti ČR rozvinula bohatá diskuse.
Manželské majetkové právo je
upraveno v paragrafech 701 až
735. Bohatou diskusi legislativců, přítomných poslanců a
senátorů i expertů za jednotlivé politické strany zastoupené
v Parlamentu ČR vyvolal paragraf 702, odstavce 2: „Součástí
společného jmění je zisk z toho,
co náleží výhradně jednomu
z manželů.“ Lze konstatovat, že
tato zákonná úprava bude v praxi zdrojem mnoha problémů.
Nově zavedené pojmy se týkají
zákonného režimu, smluveného
režimu a režimu založenému
rozhodnutím soudu.
JUDr. Josef Augustin,
člen odborné komise
ÚV KSČM
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Natálie Křišťanová
26. 5. 2012 49 cm 3,10 kg
Prostějov

Tereza Všetičková
26. 5. 2012 50 cm 3,35 kg
Prostějov

Veronika Vorbergerová
26. 5. 2012 52 cm 4,05 kg
Kostelec na Hané

Natálie Tomaníková
28. 5. 2012 52 cm 3,75 kg
Prostějov

Natálie Kiršbaumová
29. 5. 2012 52 cm 4,0 kg
Prostějov

Nikola Trundová
29. 5. 2012 50 cm 3,30 kg
Protivanov

Vanessa Nováková
30. 5. 2012 49 cm 3,50 kg
Haňovice

Petr Kočí
23. 5. 2012 49 cm 3,0 kg
Prostějov

Sebastián Vanin
27. 5. 2012 52 cm 3,80 kg
Vrbátky

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.
INZERCE

Adam Marák
28. 5. 2012 48 cm 3,20 kg
Prostějov

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV-HELEN DORON EARLY ENGLISH

LÉTO S TÁBORY A PO STOPÁCH

PIPPI DLOUHÉ PUNČOCHY

Po rozloučení s dalším rokem Angličtiny pro děti-Helen
Doron Early English, které proběhne již v podvečer tohoto
pátku 8. června v prostějovském Národním domě, kde dojde na rozdání mezinárodních certifikátů a dárků, se studenti a kamarádi mohou těšit na červencové i srpnové tábory
s angličtinou.
Prostějov/pk
Letní tábor v Jeseníkách s angličtinou začíná 14. června 2012. Táborníci budou pátrat po stopách Pippi
dlouhé punčochy a samozřejmě
nejenom pátrat. „Kromě hravé výuky angličtiny se bude stavět Villa
Villekulla, závodit o nejoriginálnější ponožku, neminou je ani divoké
výlety, tématické večery věnované
dětským hrdinům Astrid Lindgren,
BBQ večer a karneval. Vedle mluvení, zpívání, tancování, muzicírování, kreslení a malování, čeká
na děti i vaření Pippi specialit,“
prozradila Večerníku lektorka Eva
Šmídová.
Helen Doron Early English přichází od nového školního roku
s novými kurzy obohacenými o
DVD s novými animovanými hrdiny. Každý den se mohou děti těšit na blok English Video Time, kde
kromě Didi dragona uvidí příhody

dalších angličtinových postav. Večerní Reading story time bude tento
rok bezvýhradně zasvěcen Pippi,
Dětem z Bullerby nebo klučičímu
detektivu Billu Bergsonovi.
V srpnu (od 13. do 17. 8.) pak
proběhne další Letní škola angličtiny v Prostějově. Stejně jako
každý rok se bude dopoledne
hravě vyučovat angličtina a odpoledne pak podnikat výlety po
okolí. V rámci této letní školy se
Angličtina zúčastní Prostějovského
kulturního léta s „Anglickou školou
komiksu“, a to ve čtvrtek 16. srpna
od 10.00 do 12.00 hodin ve Smetanových sadech. Přijít si zkusit vyrobit vlastní komiks může každý!
Během léta potkáte Angličtinu
pro děti Prostějov také na Keltské noci, kde bude mít v sobotu
21. července 2012 odpoledne
připraveny zábavné aktivity pro
všechny dětské účastníky.
Čerstvou novinkou nebo spíš novi-

nou Angličtiny pro děti Prostějov
je otevření Learning Centra English for Children (Angličtiny pro
děti) v Salzburku pod vedením
prostějovské manažerky a lektorky
Angličtiny pro děti Prostějov Evy
Šmídové. Prostějovská angličtina
tak konečně dostává plnohodnotného zahraničního sourozence a
zájemci z řad studentů HDEE se
mohou těšit už příští léto na prázdninové pobyty u našich sousedů
s mezinárodními lektory.
Další táborovou aktualitu připravila centrála Helen Doron Early
English, která otevírá příští léto
2013 tábor pro HDEE studenty
v Anglii. Tábor splňuje nejvyšší
měřítka kvality, ale hlavně bude
obsazen HDEE lektory z celého
světa a děti se na něm budou věnovat angličtině v tom podání, na
jaké jsou zvyklí z Angličtiny pro
děti Prostějov.
Přihlášky na tábory jsou k dispozici na www.angličtinaprodetiprostejov.cz, e-mailem: info@
anglictinaprodetiprostejov.cz
nebo osobně v LC HDEE, Žižkovo nám. 11, Prostějov. Zápisy do
kurzů Angličtiny pro děti HDEE
běží!
„DO NOT BE FOOL, WE ARE
COOL!“

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.

„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
úterý 5. června – Historie a
současnost kostela a kláštera u
Bratří Kapucínů (kostel Zvěstování páně na Dolním nám. v
Olomouci. Odjezd z PV bus od
Alberta v 9.00 stan. č. 9.
čtvrtek 7. června – 13.00 až
16.00 Pletení z pedigu v kluPůjčovna rehabilitačních a bovně SONS.
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERSvaz tělesně postižených
VISU PV, Hacarova 2, zajiš- v ČR, o. s., místní organizace
v Prostějově.
ťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, po- Máme několik volných míst
jízdná, podpažní, servírovací do Velkých Losin 11. až 17.
stolky a polohovací lůžka (me- června, ozdravný pobyt s rechanická, elektrická). Kontakt habilitací. Bližší informace v
po telefonu pí. V. Zapletalová kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167, 724 706 773
776 054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
V sobotu 16. června od 14.00
do 19.30 se koná, BÍLÝ DEN
v Hamrech u Plumlova.
Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
exkurze pro pedagogy
úterý 5. června Vycházka naučnou stezkou Kladecko
od 8.00 hod do 14.00 hod.,
sraz ve vestibulu hl. nádraží ČD
v 7.50 hod., společný odjezd
vlakem v 8.02 hod. do Jesence.
přednáška s promítáním
čtvrtek 7. června Výsledky
archeologických výzkumů
prováděných v posledních
letech v Prostějově a jeho
nejbližším okolí. Od 17.00
hod. Na kovárně Ekocentra
Iris, Husovo nám. 67, Prostějov.
osvětová akce pro veřejnost
sobota 9. června Den životního prostředí od 8.30 hod do
12.00 hod na nám. T. G. M.
v Prostějově.

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

ZDEVASTOVANÝ DŮM VE STUDENCI

Okresní soud v Prostějově nařídil dražbu nemovité věci
proti povinné Žofii Gáborové z Prostějova. Dražba se uskuteční v pondělí 25. června 2012 v 9.00 hodin v jednací síni
číslo dveří 17, ve druhém patře budovy Okresního soudu
v Prostějově v Havlíčkově ulici číslo 16.
Dražit se bude rodinný dům a zastavěná plocha s nádvořím
a zahradou ve Studenci. Jedná se o samostatně stojící, značně zdevastovaný a neudržovaný dvoupodlažní obytný dům
ve Studenci z roku 1939 bez podsklepení. Do vybavení patří
elektřina, plyn, topení WAW a na pevná paliva, byty 1+1 a 2+1
v prvním podlaží a dva byty 2+1 a 1+1 ve druhém podlaží obsazené majiteli a jejich hosty. Vyvolávací cena dražené nemovitosti je 75 000 korun, dražební jistota činí 40 000 korun.
Dražební jistotu je nutno složit hotově do pokladny soudu nebo
do zahájení dražby v dražební síni.

TIP Večerníku

DO PROSTĚJOVA
PŘIJEDE PARTIČKA

KDE: SPOLEČENSKÝ DŮM PROSTĚJOV
KDY: STŘEDA 6. ČERVNA V 17.00 HOD. a 19.30 HOD.

Občanské sdružení Pomocná
ruka pořádá v pátek 15. června
od 10.00 do 15.30 charitativní sbírku, která se koná na ZŠ
Jana Železného na Sídlišti svobody a ZŠ a RG Studentská ul.
Sbírá se oblečení, hračky, lůžkoviny, ručníky, knihy atd.

FIT KLUB LINIE,
Lazariánský servis vás zve i
Újezd 3, Prostějov.
v tomto roce v srpnu na ozdravTel.: 608 881 704,
ný pobyt v Chorvatsku. Zúwww.fitclublinie.cz
častnit se mohou rodiče s dětmi,
HLEDÁME LEKTORY
senioři i handicapovaní. Počet na aktivity pro děti, maminmíst je omezen. Bližší informa- ky s dětmi a dospělé v náslece na tel. čísle: 776 054 299
dujících oborech: výtvarka,
hudebka, angličtina, draMC Cipísek – komunitní
maťák, cvičení a tanec všecentrum pro rodinu
ho druhu. Zahájení činnosti
Sídliště svobody 6, Prostějov, v září 2012, dopolední i odpowww.facebook.com/
lední lekce.
cipisekprostejov
Informace osobně ve fit kluwww.mcprostejov.cz,
bu, nebo na tel. 608 881 704,
e-mail:
mail www.fitclublinie.cz
mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339
11. KRALECKY KLEBETE
nebo 602 364 874
se konají
středa 6. června individuální
v sobotu 9. června
poradenství – dle přihlášení
od 17.00 hod.
úterý 12. června od 18.00 v areálu zámeckého parku
hod. Kreativní večer – automaKulturního domu
tická kresba
v Kralicích na Hané.
středa 20. června dopoledne V programu vystoupí domácí
beseda se screeningovým vy- soubory Klas, Klásek a Klášetřením zraku dětí
seček. V případě nepříznivého
pondělí 25. června stříhání dětí počasí se akce koná v prostostředa 27. června od 9.30 hod. rách Kulturního zařízení.
Dopravní dopoledne pro nejmenší
Letní příměstský výtvarný tábor v Atelieru modrý Anděl
Prostějov: 1. turnus 9.-13. 7.,
EVROPSKÝ POHÁR
2. turnus 20.-24. 8., 3. turnus
V PŘESNOTI PŘISTÁNÍ
se uskuteční přes víkend 8. až 27.-31. 8.
10. června od 15.00 do 20.00 na Přihl.: Atelier.m.A@email.cz,
info: 608 888 524
letišti Stichovice.

DRAŽIT SE BUDE

Nejsou již mezi námi...
Václav Bernatík 1950 Hluchov
Zdeněk Krč 1940 Vrahovice
Karel Chlápek 1933 Prostějov
Marie Hásová 1919 Stražisko
Josef Trejtnar 1951
Kostelec na Hané
Jan Doubrava 1943 Prostějov
Miloslav Bébar 1943 Bedihošť
Miroslav Píchal 1947 Prostějov
Jiří Šlézar 1946 Přemyslovice
Karel Zifčák 1941
Brodek u Prostějova

Anna Kalová 1943
Kobeřice
Marie Pelikánová 1953
Prostějov
Jaroslav Kröner 1933
Stražisko - Růžov
Rostislav Kohout 1923
Výšovice
Pavel Klíč 1942
Hamry
MVDr. Petr Sypěna 1970
Studenec
Antonín Langer 1932 Ondratice
Alois Deutsch 1930 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 4. června 2012
Ludmila Pijáčková 1929 Prostějov 11.00 kostel C+M Prostějov
Úterý 5. června 2012
Zdeněk Přikryl 1938 Plumlov 13.00 Obřadní síň Demelova
Středa 6. června 2012
Ladislav Novák 1929 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Františka Somrová 1913 Ohrozim
14.00 kostel Ohrozim
Pátek 8. června 2012
Květoslava Filipová 1928 Prostějov
10.00 Obřadní síň Demelova
Pondělí 11. června 2012
Marie Hornová 1935 Plumlov 10.40 Obřadní síň Prostějov

Kino metro 70

Apollo 13

pondělí 4. června
14.00 Čertova nevěsta
pohádka
17.30 Muži v černém 3 3D
americká Sci-fi komedie
20.00 Muži v černém 3 3D

sobota 9. června
JAZZ & NU JAZZ FUSION – To nejlepší z jazzu
a nu jazzu na společné párty!!! Dj´s: Malda & friends
a David Drexler.

úterý 5. června
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3D

Simetrix

středa 6. června
17.30 Muži v černém 3 3D
20.00 Muži v černém 3 3D
čtvrtek 7. června
17.30 Sněhurka a lovec
americký fantasy film
20.00 Prometheus 3D
americký akční film
pátek 8. června
17.30 Sněhurka a lovec
20.00 Prometheus 3D
Hrají: Michal Suchánek,
Richard Genzer, Ondřej
Sokol, Igor Chmela, Daniel
Gandl a Marián Čurko
Ve středu 6. června ve Společenském domě proběhne,
konečně také v Prostějově,
improvizační show Partička,
která je zdánlivě stejná, ale
pokaždé jiná. Stará dobrá
Partička vystoupí ve stejném
složení, jako jsme zvyklí
z televize. Herci se zúčastňují množství her, které jim
mají pořádně zkomplikovat
život a je jen na nich, jak si
XIX. GASTRODEN
se koná ve čtvrtek 7. června
od 9.00 hod. v přednáškovém
sále Národního domu proběhne praktická část závěrečných
zkoušek žáků III. ročníku
oboru vzdělání Číšník – servírka.
Ve středu 6. června od 19.00 proběhne TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY na zámku v Konici.

v dané chvíli poradí. Jediný,
kdo zná témata jednotlivých
her, je moderátor. Moderátor má za úkol herce pomocí
vybraných témat nejen inspirovat, ale zároveň dostat i do
úzkých, aby předvedli, co v
nich doopravdy je.
Pro velký zájem vás pánové
rozesmějí hned dvakrát. Jednou v odpoledním představení, které proběhne 17.00 a
vzápětí ve večerním v 19.30.
Jaké vtipné scénky si pro vás
připravili herci z Partičky?
Nenechte si je ujít, máte se na
co těšit!
Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., Prostějov, Kostelecká 17 má ještě několik volných míst:
do Podhájské
17. až 23. září
a do Luhačovic
22. až 29. září
- ozdravné rehabilitační pobyty. Bližší informace v kanceláři č. 106. nebo na tel. č.
588 000 167, 724 706 773

Trio pejsků
hledá páníčky!

sobota 9. června
17.30 Sněhurka a lovec
20.00 Prometheus 3D
neděle 10. června
17.30 Sněhurka a lovec
20.00 Prometheus 3D

pátek 8. června
21.00 DJ Doktor
sobota 9. června
21.00 DJ Iceman

Letní kino
Mostkovice
pátek 8. června
21.30 Na vlásku
animovaný film
sobota 9. června
21.30 Probudím se včera
česká komedie

PŘEHLED kulturních akcí
najdete také na

www.vecernikpv.cz

MEDart
MED
art 2012
středa 6. června
17.00 CARPE DIEM – divadlo Point
18.00 VELKÝ ŠÉF – divadlo Point
19.30 A KDE JSEM JÁ - divadlo Hanácké obce
čtvrtek 7. června
10.00 SPISOVATEL RADEK MALÝ
15.00 ZUŠKOVINY – hrají žáci ZUŠ Prostějov
18.00 UMĚNÍ MILOVAT PODLE OVIDIA – divadlo Point
19.30 DRUHÝ VÝSTŘEL – divadlo Point
pátek 8. června
10.00 POHÁDKA DO DLANĚ
– DS Ještě R. K. Y při ZUŠ V. Ambrose
14.00 až 18.00 DÍLNY
18.00 HLUBOKO V LESE – divadelní spolek Tate iyumni Praha
20.00 CANDRBÁL DIVADELNÍKŮ
sobota 9. června
16.00 ŠNOFONIUS A MORDULINA, ČILI TURANDOT.
TA DRUHÁ – loutkové divadlo Starost
18.00 ROZMARNÝ DUCH – DS 5+2 při ZUŠ Plumlov
neděle 10. června
15.00 PASKUDÁRIUM – divadlo PIKI Pezinok – Slovensko
17.00 SMÍCHOV PLÁČE, BROOKLYN SPÍ

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

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 4. DO 10. Č
ČERVNA 2012

Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol.,
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská
31, tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.
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Fena křížence, světlé barvy, od- Pes kříženec, černé barvy, od- Pes kříženec, hnědé barvy, odchycena na ulici Okružní dne 23. chycen na ulici Mozartova dne chycen na ulici Ječná dne 20.
května.
18. května.
května.
inzerce

TELEFON 582 344 130

NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý večer ve 22. 30 hodin. Měsíc bude v pondělí v úplňku.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
každé odpoledne v 15. 00 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin pohádka pro děti KOMETA ŽANETA. Malá kometa letí vesmírem a dorazí až ke Slunci a planetám. Jaký bude její osud?
V neděli ve 14. 00 hodin tradiční SOUTĚŽ pro děti do 10 let,
LETNÍ OBLOHA. Bude se týkat nejen letních souhvězdí, ale
také právě pozorovatelných planet.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a
nová výstava VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI, nabízíme
ke zhlédnutí na úvod výše zmíněných pozorování. Zdarma zapůjčujeme výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a
OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.

Blokové čištění
v Prostějově
Z důvodu plánovaných prací na
zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 20. 6. 2012 od 7:30 do 14:00
hod. Vypnutá oblast: Floriánské
nám. 442, 441, 440, 439, 206.
Obec: Plumlov
Dne: 25. 6. 2012 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast: chaty a zahrádky přehrada lokalita
Špičák

Obec: Vícov
Dne: 25. 6. 2012 od 11:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: areál farmy ZD Vícov
Obec: Okluky
Dne: 27. 6. 2012 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
Okluky chaty (č. 66 - 275)
Obec: Želeč
Dne: 27. 6. 2012 od 11:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce od č. 100 a č.6 po konec
obce sm. Doloplazy.
E.ON Česká republika, s.r.o.

HLEDÁNÍ
HLEDÁ
ÁNÍ JE U K
KONCE
ONCE

5. června 2012, blok č. 25: Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická - autobusové nádraží, Janáčkova, V.
Ambroze, Karlov, Vrchlického.
6. června 2012, blok č. 26: Anenská - parkoviště u sběrného
dvora, Anenská - parkoviště aquapark.
7. června 2012, blok č. 27: Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská.

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

VELKÁ SOUTĚŽ
O ZAJÍMAVÉ CENY

JDE DO DRUHÉ POLOVINY

Čtěte na
straně 21

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se svérázným rockerem, který „Dívku s perlami ve vlasech“ už nemůže slyšet

„URČITĚ BYCH NIKDY NEHRÁL NA SJEZDU ÚV KSČ!“
Do tolik očekávaného koncertu Aleše Brichty „U Vrbiček“ zbývá už jen pět dnů...
Praha, Prostějov - Jméno Aleše Brichty má své pevné místo na naší rockové hudební scéně. Stál
u zrodu skupiny Arakain, kterou však po neshodách opustil v roce 2002. Tehdy se rozhodl sestavit
novou skupinu ABBand, která už dnes funguje a vystupuje pod jménem Aleše Brichty. Vidět a především slyšet na vlastní oči jej nyní můžou všichni Prostějované, a to už tuto sobotu 9. června na pláži „U
Vrbiček“ na Plumlovské přehradě. Jak se těší zpěvák, který se proslavil hity jako „Barák na vodstřel“
a „Dívka s perlami ve vlasech“? A jaké vlastně byly jeho počátky v hudební branži? Odpovědi můžete
najít v dnešním exkluzivním rozhovoru, který Aleš Brichta PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku poskytl ze
svého bydliště v hlavním městě České republiky. Jak sami poznáte, bylo to skutečně zajímavé povídání. Jako se správným rockerem...
Petr Kozák
Úvodem se nemohu
nezeptat, jak moc se
těšíte do Prostějova,
kde vystoupíte již v sobotu
9. června?
„Já se těším na všechny koncerty, protože mě živé hraní
ještě pořád baví.“
Proč jste si za jedno z
míst celého vašeho turné vybral právě naše
město? A koncertoval jste
zde již někdy?
„To je otázka managementu.
Vystupujeme tam, kde si nás
pořadatel objedná a domluví
se s manažerem. Jestli jsem už
někdy byl v Prostějově? Nevím úplně přesně, ale mám dojem, že s Arakainem určitě...“
Podle čeho si vůbec
vybíráte
koncertní
místa a sestavujete tak
šňůru?
„Na to jsem prakticky odpověděl už v předchozí otázce.
Představa, že my si vymyslíme,
kde budeme hrát a všichni si z
toho sednou na zadek, je mírně
řečeno hodně naivní... Takže,
vždy je to otázkou dohody a
zájmu obou stran. Většinou
to chodí tak, že jsme osloveni, případně manažer hledá
vhodné doplňky tak, aby nám

to navazovalo v rámci vámi
zmíněné šňůry a nedocházelo
k tomu, že bychom měli přejíždět z Karlových Varů do
Prostějova a pak na druhý den
hned třeba do Plzně...“
A existuje nějaké místo, kde byste v žádném
případě a za žádných
okolností nehráli?
„Mohu říct, že nejsem konfliktní člověk, umím se domluvit s každým, pokud to jen trochu jde. Ale jedno místo, kde
bych za žádných okolností ani

ží bavit lidi a jsou rádi, když se Díky situaci v našem státě pak
jim to povede. Že je to někdy ani nervy a žaludek...“
Na co všechno se mohodně fyzicky náročné je jiná
hou Prostějované v
věc...(úsměv)“
S tím souvisí naše další
rámci vašeho vystouotázka. Věnujete se v pení připravit, případně se
poslední době ještě nětěšit? Lze očekávat
jaké jiné činnosti?
nějakou zvláštní
„Dělal jsem v minulosti
show, případně
různé věci, jako napříplánujete autoklad vydával časopis,
gramiádu?
provozoval bar a další
„Dá se předaktivity, ale poslední
pokládat, že
dobou už na to nepůjde o průřez
mám čas ani energii.
z mých písniček. To je
pře-

„Ledaže bychom byli pozváni
na výstavu chlastu... Na to není
čas, jedeme do práce a ne na výlet!“

Populární hudebník ALEŠ BRICHTA
o tom, jestli plánuje prohlídku po městě

finančních prostředků nehrál
mám - na sjezdu ÚV KSČ!“
Vaše plejáda vystoupení je více než bohatá.
Jak se to dá vůbec
zvládnout, taková porce?
„Je to prostě práce jako každá
jiná. Muzikanti jsou klauni s
červeným nosem, kteří se sna-

Kvalitní služby dovedly firmu Václavková a spol.

k opětovnému ocenění ZNAKEM KVALITY

V úterý 29. května 2012 proběhl v Počátkách u Pelhřimova pro obchodní partnery Den otevřených dveří
společnosti SETORA, která je výrobcem rakví. Při této
příležitosti byl firmě Václavková a spol., s.r.o., propůjčen Sdružením pohřebnictví od roku 2005 poněkolikáté
ZNAK KVALITY. „Toto ocenění se stalo pro celý kolektiv naší firmy velmi důležitým a váženým. I nadále
se budeme snažit tento ZNAK KVALITY obhajovat
kvalitními a poctivými službami, uvedla pro Večerník
Dagmar Kratochvilová,“ spolumajitelka Pohřební služby Václavková a spol. v Prostějově.

Slavnostní předání zástupci Sdružení pohřebnictví ČR

ce to hlavní...(směje se) Lidem
se samozřejmě rádi podepíšeme, to k tomu patří. Ale nějakou
zvláštní autogramiádu neplánujeme. Ostatně za ta léta mám
pocit, že jsem se už každému
v tomhle státě musel podepsat
alespoň čtyřikrát...(další smích)“
V případě příznivéhopočasí se má koncertu
uskutečnit u Plumlovské přehrady. Máte raději
venkovní vystoupení či koncerty v hale, a proč?
„To se nedá říct dogmaticky. Oboje má své výhody i
nevýhody. Od zvukových
možností počínaje, po možné problémy s laděním například kvůli kolísání teploty
konče.
Jaký je dle vás nejvýznamnější rozdíl?
„Hysteričtí spoluobčané
stěžující si na hluk....“
Hodláte se zdržet na
Prostějovsku
déle,
nebo půjde pouze o
bleskurychlou návštěvu s jediným účelem? Plánujete
například prohlídku města?
„Ledaže bychom byli pozváni
na výstavu chlastu... Na to není
čas, jedeme prostě do práce a
ne na výlet!“
Když přejdeme
k vaší tvorbě,
můžete
shrnout, co nového jste
si pro své fanoušky nachystal?
„Pracuje se na
zpracování záznamu z turné Arakain
memorial-Vzpomínka na Arakain a točíme nové album, které
by mělo vyjít po prázdninách. Bude se jmenovat
´Údolí sviní´. Hádejte
proč?...“

Jak hodnotíte své dosavadní poslední album?
„Zatím poslední řadové album byl DERATIZER.
Já ho hodnotím jako výborné.
Reakcí na něj bylo, myslím,
dostatek.“
Za svoji kariéru máte
na kontě řadu velkých
hitů. Který je pro vás
ten vůbec největší? A proč?

„Já tohle vůbec neřeším. Vím,
že se už asi nezbavím mojí
verze ´Dívky s perlami ve
vlasech´ od maďarské Omegy, kterou hrát musím, ale už
nemám nervy ji poslouchat
někde z rádia. Jsem na to poměrně alergický. Kupříkladu
Petr Janda mi potvrdil, že on
to má takhle s písní Slzy tvý
mámy šedivý...“

Druhou část obsáhlého rozhovoru
vám přineseme v příštím Večerníku!
A budeme hovořit o rozchodu s Arakainem,
„muzikálech“ i tehdejším Československu

kdo je aleš brichta
je český metalový zpěvák, textař, skladatel a autor výtvarných návrhů. Zakládající člen a kdysi vůdčí osobnost legendární české heavy metalové skupiny
Arakain. Dnes vystupuje se svou vlastní
kapelou Aleš Brichta Band. Narodil se
9. srpna 1959 v Praze. S hudbou začínal ještě ve školních lavicích. Nejprve
jej ovlivnila americká country, v pubertě přičichl k rockové hudbě a později vedle studia na vysoké škole ekonomické postupně vystřídal několik skupin.
Mihl se v Kentauru, Projektilu, aby se vzápětí opět objevil
v Apadu, z něhož záhy vykrystalizovalo jádro pozdější legendy jménem Arakain, který oficiálně vznikl v roce 1982.
Postupně
p stával mluvčím a vzorem celé ggenerace „„mániček“ v osmdesátých letech. Úryvky z jeho textů se objevovaly dokonce na svatebních oznámeních! Po rovných dvaceti
letech, tedy v roce 2002, Aleš Arakain po vzájemných neshodách opustil. Do práce se pustil hned na několika frontách, vyzkoušel si i podnikání. V roce 2008 byl posluchači
českého Radia Beat zvolen v kategorii „Osobnost“ do Beatové síně slávy. K padesátinám Aleše Brichty vznikla v roce
2009 nahrávka AB 50 - A Tribute to Aleš Brichta.

Cit, poctivost a svědomitost se vyplácí

Již počtvrté za sebou od roku 2005 obhájila
Pohřební služba - Pavel Makový ZNAK KVALITY
Při prezentační akci předního výrobce rakví
ra s mezinárodní
účastí v Počátkách u Pelhřimova byl
y u této
té příležitosti z rupředán Znak kvality
kou předsedy Pohřebního sdružení ČR p
prostějovské Pohřební
s platností na další tři roky majiteli pros
služby Pavlu Makovému.

Ocenění Znak kvality v rukou spolumajitelky firmy Václavková a spol. Dagmar Kratochvilové a zástupkyně
SP ČR.

Znak kvality získal Pavel Makový za
udržení stanovené kvality svých služeb
od roku 2005, kdy toto ocenění dostal
poprvé a jako první pohřební služba
v tehdejším Jihomoravském kraji.
„Tohoto ocenění si nesmírně
vážím. Po čtyřech letech
práce v oboru jsem si
založil vlastní pohřební službu a myslím
si, že od roku 1998
jsme jako kolektiv
odvedli kus poctivé práce, která si

toto ocenění zaslouží. Potvrdilo se, že
cit, poctivost a svědomitost se vyplácí,“
Pa Makový.
sdělil nám Pavel
vede firmy se Pavel Makový
Kromě vedení
spol
zabývá i společenskou
činností. „Při své
zod
nelehké a zodpovědné
práci je zapotřebí
si uvědomit, že je nutné se odreagovat
a obklopit se lidmi, kteří chtějí v dnešní
dob udělat něco navíc. Touto
nelehké době
cestou bych chtěl poděkovat všem, co
jako
přispěli jakoukoliv
formou na stavění
máj v Drozdovicích,“ dodal
i kácení májky
Mako
Pavel Makový,
majitel prostějovské
slu
Pohřební služby.

INZERCE

Prestižní ocenění. Při prezentační akci předního českého výrobce rakví v Počátkách u
Pelhřimova převzal Pavel Makový Znak kvality, který obhájil již počtvrté v řadě.

sportovní menu
www.tkplus.cz

HLEDÁNÍ
JJEE U K
KONCE
ONCE

fotbal
DE RB Y V MO CI UR ČIC

1.FK splnil cíl a jde do třetí ligy

Ze souboje rivalů v
krajském přeboru
odjela Konice zbita
více čtěte
na straně

26

anketa
ČA DA JE NE JLE PŠ Í!

Kouč volejbalistek
Prostějova vyhrál
anketu ČVF
více čtěte
na straně

31

rozhovorr
KOLIKÁTÝ SKONČIL BC DTJ?

Duše prostějovského
týmu je nešťastná
z vývoje v zákulisí..
více čtěte
na straně

polní kuše

32
SOBOTA 9. 6.

9:00

Fotbalové hřiště v Čechách pod Kosířem

SOBOTA 9. 6.

10:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA "B"; 10. KOLO

TJ SOK OL I PRO STĚ JOV
TJ SOK OL MN ICH OVO HRA DIŠ TĚ
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

tenis

PONDĚLÍ
OD 10:00
ÚTERÝ - SOBOTA OD 11:00
UNICREDIT CZECH OPEN

TU RN AJ VE DV OU HŘ E
I ČT YŘ HŘ E

Areál TK Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 29. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ TATRAN LITOVEL
SOBOTA 9. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KRALICÍCH

Prostějov/jim
S klidným dechem a bez nervů mohou jít do
posledních dvou kol hráči, realizační tým i fanoušci 1.FK Prostějov. Výběr pod vedením
Františka Jura zvládl všechna zásadní utkání
jara, po výhře nad Šumperkem a Orlovou bral
všechny body i s Mikulovicemi a s předstihem
dvou víkendů si užívá vysněný postup do moravskoslezské fotbalové ligy.
Za obratem a chybějícími body vedla hráče
v domácím utkání na hřišti za místním nádražím návštěva téměř sedmi stovek diváků
a díky spolupráci talentovaných mladíků i
zkušených exligistů se to nakonec i podařilo.
Jako film by takový scénář u kritiků propadl,
v realitě ale zůstane nezapomenutelný. Od
postupu Lipové před mnoha lety nepamatuje regionální kopaná podobný úspěch, nyní
se tak navíc stalo díky brance z posledních
vteřin při rozehrávání poslední možnosti, jak
změnit nerozhodný stav 1:1.
Do třetí nejvyšší soutěže by mužstvo mělo
vstoupit pod hlavičkou 1.SK Prostějov, tedy
týmu, který v minulém týdnu zaznamenal i několik dalších úspěchů. Současný A-tým mužů a
od léta béčko stvrdilo vítězství ve III. třídě a postup do okresního přeboru, mládežníci ročníku
2000 ovládli největší školní fotbalový turnaj v
České republice i střední Evropě.

Radost. Prostějovští fotbalisté oslavují postup do MSFL.

Foto: Josef Popelka

1.FK PROSTĚJOV má postup, ale přišel o Hunala!

ČE SK Ý PO HÁ R
A ČE SK Á LIG A DR UŽ ST EV
nohejbal

TRHÁK TÝDNE

Prostějov/pk - Radoval se s
ostatními kamarády, ale po
těle mu nebylo nejlíp. Osud
mu totiž v sobotním divizním mači nenadělil zrovna
ten nejlepší dárek... Zkušený
odchovanec pražské Slavie

druhou půli důležitého utkání proti Mikulovicím doslova
protrpěl v prostorách „vipky“ za sklem, bez možnosti
pomoci svým spoluhráčům v
honbě za kýženým obratem.
Zápas totiž pro něj skončil

po jednom ze soubojů již v
pětatřicáté minutě!
„Blbě jsem došlápnul, podtrhla se mi noha a odnesl to sval.
Cítím, že to mám natržené...,“
svěřil se exkluzivně pro vecernikpv.cz evidentně zdrcený To-

máš Hunal. „Myslím, že to pro
mě znamená konec. Asi už toho
budu muset nechat,“ honily se
stoperovi 1.FK hlavou ty nejčernější myšlenky. „Věřím, že
bude Tomáš v pořádku. Pro náš
tým je to po všech stránkách

důležitý hráč nejen na hřišti,“
doufá kouč prostějovského celku, který si výhrou 2:1 prakticky zajistil postup do MSFL.
Vývoj kolem Tomáše Hunala
budeme sledovat, proto sledujte naše stránky.

Dvoutisícovky vyhrály McDonald‘s Cup a pojedou na Chelsea
Teplice, Prostějov/jim –
Skvělá zpráva dorazila v
uplynulých dnech ze severozápadních Čech. Výběr
mladších žáků 1. SK Prostějov v barvách základní školy
Edvarda Valenty ovládl nejprve krajské finále v Olomouci a posléze i celorepublikové vyvrcholení turnaje v
Teplicích. Poprvé v patnáctileté historii nejmasovější
školní fotbalové akce v celé
střední Evropě je tedy vítěz
z Prostějova.
„Do Teplic jsme jeli s tím,
abychom něco uhráli. A podařilo se nám uhrát maximum, co se dalo. Bylo to o
přístupu všech hráčů, kteří
se na to těšili. Věděli, že za
první místo je zájezd do Londýna na Chelsea a chtěli za
každou cenu vyhrát. To se
nakonec podařilo,“ rozplýval
se kouč výběru Tomáš Gross.
Mladé fotbalisty vede společ-

ně s Petrem Langrem již sedmým rokem a právě kolektiv je
podle něj základním kamenem
úspěchu. „Říkal jsem si, že by
bylo dobré, kdyby to vyšlo do
čtvrtého místa. Ale vždy je
hlavní postoupit ze skupiny a
cíle si musíme klást postupně.“
podotkl.
Do čtyřčlenné skupiny dostal
prostějovský výběr Uherské
Hradiště, Ústí nad Orlicí a Teplice a zejména proti Ústí si kluci jedenácti brankami s chutí
zastříleli. „Ve čtvrtfinále jsme
šli na Brno, jednoho z nejtěžších soupeřů,“ pokračoval
Gross. I s Jihomoravany si tým
poradil, stejně tak tomu bylo
i v semifinále proti základní
škole z Plzně a ve finále proti
školákům z Davle. „Brali jsme
Foto vítězů. Tým Tomáše Grosse (vlevo nahoře) a Petra Langra (vpravo nahoře) si poradil se všemi
to kolektivně, nikoho bych nesoupeři a za několik měsíců zhlédne na vlastní oči duel vítěze Ligy mistrů v anglické Premier League.
vyzdvihoval. Jen Adam Marčík byl nejlepším střelcem, dal
za celý turnaj třináct branek,“ Na cestu do Anglie včetně kdy v říjnu. Pro děti to bylo
Podrobněji se tomuto
doplnil.
návštěvy zápasu Premier Le- strašně motivující, podívat se
velkému úspěchu
ague se tak na podzim vydá na anglickou ligu se každému mládežnické kopané budeme
výběr z Hané. „Předběžně ří- nepovede,“ konstatoval spověnovat v příštím vydání.
kali, že se to uskuteční ně- kojeně Gross.

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 25. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
NEDĚLE 10. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V ČECHOVICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 9. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V NEZAMYSLICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 25. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
TATRAN VŠECHOVICE
NEDĚLE 10. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PIVÍNĚ

II. TŘÍDA – 25. KOLO
TJ SOKOL PROTIVANOV
FC KRALICE NA HANÉ „B“
NEDĚLE 10. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PROTIVANOVĚ

III. TŘÍDA – 25. KOLO
1.SK PROSTĚJOV
HANÁ NEZAMYSLICE „B“
NEDĚLE 10. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KOSTELCI N. H.

III. TŘÍDA – 25. KOLO
TJ PAVLOVICE U KOJETÍNA
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 10. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PAVLOVICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 21: na snímku byl dům na ulici
Šárka v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala Anna
Smékalová, Přemyslovice 85. 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 13. června 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 18. června
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v šestém měsíci letošního
roku budeme v rámci již
zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
pokračovat 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 ZAJÍMAVOU CENU v podobě

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

poukázky od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu jubilejním, již šedesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti,
kteří správně poznali, že se
jedná o Evu Suchánkovou.
Tvář dlouholeté divadelnice a
současné čelní představitelky
Okrašlovacího spolku poznala celá plejáda z vás, načež se
tak v osudí objevilo přesně 356
správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Jaroslava HAVLENU, Crvčelka
486, Plumlov. Výherce od
nás obdrží zajímavou cenu v
podobě POUKÁZKY od firmy DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč, která jej už
od dnešního dne čeká přímo
v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své
štěstí znovu v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
po čase opětovně zabrousili
do sportovních vod a graficky mírně poupravili jednoho
z nejlepších českých tenistů,
který bude v tomto usilovat
o triumf na turnaji UniCredit
Czech Open...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jednašedesátého kola čekáme v redakci do
PÁTKU 8. 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 11. ČERVNA
2012.

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

V tomto týdnu vypukne MEDart
a v sobotu všichni vyrazíme k plumlovské přehradě,
kde za partnerství Večerníku vystoupí...?

TIP
k obrazovce
BYL JEDNOU
JEDEN KRÁL
film ČR (1957)

PÁTEK 8. 6. 2012

20:00 HODIN

AURORA, AVAL, CENTRAL, DOSTUP, EFOR, ETIOP,
GRAM, GROŠ, CHAOS, JAKSI, JOLA, KÁČA, KŠÍR,
KUŠE, MARS, MENŠINY, META, NÁPOJ, ONDATRA,
OPONA, PITNÝ, ROSOL, STOA, ŠPIONKA, TOUŠ, ŽERT
... 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 8. června 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla
bylo „AKTUALITY“. Dalším vylosovaným výhercem
se stal Zdeněk ŠÍDLO, J. Zrzavého 12, Prostějov, jež
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 4. června 2012.
A jak je již známo, dnes už pojedenácté můžete zápolit
o ZMÍNĚNOU třísetkorunovou poukázku od zmíněné
večerky v Kostelecké ulici. Jméno dalšího šťastného
výherce, který obdrží ryze PRAKTICKOU CENU,
zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v
pondělí 11. 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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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 4. června 2012

Režie: Bořivoj Zeman
Hrají: Jan Werich, Vlasta
Burian, Irena Kačírková, Stella Májová, Milena Dvorská,
František
Černý,Lubomír
Lipský st., Miloš Kopecký,
Miroslav Horníček, Terezie
Brzková, Zdeněk Dítě, Josef
Pehr, Vladimír Ráž

počinek, a proto se rozhodne
předat vládu jedné ze svých
dcer. Jenže je má rád všechny stejně, a tak neví, pro
kterou se rozhodnout. Řekne
si, že to bude ta, která ho má
nejraději. Drahomíra ho má
ráda jako zlato, Zpěvanka
jako zlato v hrdle a Maruška
jako sůl. Uražený král, který
Král Já I. vládne malému sůl považuje za něco obyčejkrálovstvíčku, které od jed- ného, čeho je všude dostatek,
noho konce po druhý ob- Marušku vyžene ze zámku a
hlédne dalekohledem. Má rozkáže zničit veškerou sůl v
energického rádce jménem království. Všichni poslechAtakdále a tři dcery. Draho- nou, jen rázná vdova Kubámíru, která nade vše miluje tová odmítne, protože ví, že
zlato, šperky a drahé kame- bez soli neuvaří. Král na to
ny, Zpěvanku, která ze všeho také velmi brzy přijde, nanejraději zpívá, a nejmladší víc se mu začne po Marušce
Marušku, jež nejraději trá- stýskat. Přesto zůstává naví čas v královské kuchyni. dále tvrdohlavý. Až jednou
Král se hodlá odebrat na od- narazí na Kubátovou...
VÍCE NEJEN O TOMTO KULTOVNÍM SNÍMKU
VŠECH GENERACÍ ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM POPÁTÉ...

Jak jste mohli již čtyřikrát
okusit, zápolení čísel dostalo novou motivaci. V rámci
projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme nedávno
oživili nabídku pro všechny
soutěžící a mírně poupravili atraktivní galerii výher. V
sudoku se tak již poáté soutěží o zajímavou a atraktivní cenu, kterou věnoval sám
legendární DR. OETKER!
A jelikož pravidla této hry
zcela jistě všichni znáte,
můžete se tak znovu a bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání, čímž současně začít
usilovat o motivační prémii,
kterou je dárkový balíček od
společnosti DR. OETKER,
jenž obsahuje 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 8. ČERVNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 3 - 8 - 6, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už celkově hercem stal
Marián BOROVSKÝ, Kostelecká 364, Prostějov, jenž 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
11. ČERVNA. Takže jak, ještě
jste se nezačali luštit?...

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.
3+1 s lodžií, V. Špály, PV po celk.
rekonstr.,nová koupelna atd.
5000Kč/měs. + 3500Kč /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,
2
sklep 20m .
Cena: 1 300 000 Kč
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 dohodou
Pronájem objektu bývalé školy v
Držovicích, vhodné na kanceláře, služby,
lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

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, Pv, sídl. Svobody
Kč 899.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, ul. B. Šmerala
Kč 990.000,3+1, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Krokova ul.
Kč 5.600,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Tylova
Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Žeranovská ul. Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+kk, Školní ul. Kč 5.000,-/měs. + inkaso (1.500)
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+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

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

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

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty 1+kk, krytá terasa. Kůlna,
udírna, studna, el. 220/380 V. Zast. plocha 37
m2, pozemek 339 m2. Cena: Kč 280.000,Prodej novostavby byt. domu v obci
Nezamyslice, byty 2x 1+1 a 2x 2+1, dvůr,
zast. plochy 368m2.Kolaudace 2011.
Cena: 2 020 000 Kč

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

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

Prostějov, Skálovo nám.
Pronájem nebyt. prostor 150 m2 v centru s parkováním ve dvoře, vhodné pro drobnou výrobu
nebo sklad.Cena: Kč 8.000,-/měsíc + energie
NOVINKA!

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

Prostějov, Kramářská ul.
Pronájem obchodu 55 m2 v centru na pěší zóně
se 2 výlohami. Cena včetně vytápění a vody.
Cena: Kč 18.000,-/měsíc + inkaso

Pronájem kanceláří v centru města PV:
- 25m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434
Hledáme:
2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 700.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Cihlový byt 3+1, OV pro klienta s hotovostí
BYT 2+1 PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ
 Byt 4+1 po rekonstrukci
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Pronájem menšího RD se zahradou
 orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
 POZEMKY PRO VÝSTAVBU V K.Ú. SLATINICE
 RD

Byty – pronájem

NOVINKA! Byt OV/ panel, 1+1 Sídl. svobody, 2. NP, 34 m2,
cena: 5.900,- vč. inkasa

lodžie, volný ihned

Byty – prodej

NOVINKA! Byt dr./panel, 3+1 (možnost předělání na 4+1)
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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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.

TEL: 775 246 321,
776 294 498

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.

POZEMKY - PRODEJ
Štarnov, Konice – zemědělské pozemky o
celkové výměře 35522 m2.
Cena v RK.
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

Okružní ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě
bytu.
Cena: 950.000,- Kč

SLEVA!

Rodinné domy

RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
SLEVA! RD 5+1 s garáží Otinoves, zast. pl. 209 m2, zahrada
160 m2, vl. studna, ÚT/plyn, žumpa, po část. rekonstrukci, vhodné
k bydlení i rekreaci,
cena: 899.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
NOVINKA! Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast.
cena: 2.770.000,pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
NOVINKA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007,
celková plocha pozemku 639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
cena: 3.390.000,240 m2.

Pozemky
St. pozemek Stařechovice, výměra 1.505 m2, možnost stavby RD.
Cena: 350,-/m2
SLEVA! Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke
stavbě RD, komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
NOVINKA! Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311
Cena 75.000,m2 s možností výstavby zahradního domku.
NOVINKA! Nabízíme k prodeji ornou půdu v kat. úz. Topolany u
2
2
Vyškova (12.500 m ), Moravské Prusy (1.650 m ). Cena: dohodou
NOVINKA! Nabízíme k prodeji zahradu s možností výstavby RD
v kat. úz. Topolany u Vyškova o výměře 1.338 m2. Cena: dohodou

Ostatní

NOVINKA! Nabízíme k prodeji garáž na 3 auta v Držovicích

o výměře 78 m2 , celková plocha pozemku 156m m2. Možnost
využití: parkování, sklad, dílna, přestavba na menší RD.
NOVINKA!Nabízíme k pronájmu lukrativní nemovitost na ul.
Máchova, velmi klidná a žádaná lokalita u parku. Jedná se o řadový, cihlový, 2 podlažní dům s obytným podkrovím, podsklepený,
se zahrádkou s venkovním krbem a posezením. Celková plocha
pozemku je 203 m2. Dům je po kompletní rekonstrukci v roce
2008.
Cena pronájmu: 24.000,- Kč + inkaso 9.500,-

TIP TÝDNE
Pronájem bytu 3+1, Prostějov

Pronájem krásně zrekonstruovaného
bytu s možností garáže a zahrady,
cena: 9000,-kč+energie

Prodej RD Nezamyslice

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 Držovice

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz

Zahájen prodej nových bytů
na Hradební ulici.
Info o možnosti pronájmu obchodních
prostor na tel. 777 962027

BYTY
Prodej bytu 4+1
Západní, OV/cihla, 133 m2, s garáží, 2 šatny, Luxusní
bydlení s komfortem.
2 500 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 S.Svobody, OV/
panel, 57 m2, , po rekonstrukci. 6.
1 035 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 A.Slavíčka, DB/
panel, 58 m2, komplet. rekonstrukce
1 100 000,- Kč
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/
950 000,- Kč
panel, lodžie, 58 m2
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/
850 000,- Kč
panel, lodžie, 58 m2
Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel,
590 000,- Kč
39 m2, 1.p
Pronájem bytu 2+1 V.Škracha
se
zahrádkou
4500,- Kč/měs +ink.
Rodinné domy
RD Smržice 5+1 se zahradou. V původním udržovaném stavu
1 650 000,- Kč
RD Kelčice 4+1, koncový řadový,zahrada
749 000,- Kč
1067 m2. K rekonstrukci.
Komerční prostory
PRONÁJEM

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření,
velká zahrada,celkově po rekonstrukci,
vlastní parkovací stání
cena: 1690000,-Kč-Výrazná sleva!!!!!!

Prodej RD,PV ul. Libušinka

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

Hradební ul. Pronájem obchodních prostor
o velikosti 102 m2 v centru města.
Cena dohodou

POZEMKY
Stavební pozemek Mostkovice, 1007
m2, určeno ke stavbě RD, v blízkosti
tenisových kurtů, krásná lokalita
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700
m2, el., voda, plyn u pozemku, studna.
Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč

Nabídka realit a nemovitostí

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

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

Novinky :

1) 1+1 OV, Joštovo nám.
440 tis.Kč
2) 1+1 OV, Družstevní
600 tis.Kč
3) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
2
4) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m
699 tis.Kč
5) 2+1 DR Finská, 44 m2
699 tis.Kč
6) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
2
7) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m
880 tis.Kč
8) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
2
9 OV Sladkovského, 71 m
1.260 tis.Kč + garáž
2
10) 3+1 OV, Okružní, 82 m , 2 lodžie
1.350 tis.Kč
11) RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
450 tis.Kč
12) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
720 tis.Kč
13) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
14) RD 3+1, Prostějovičky
1.250 tis.Kč
2
15) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.590 tis.Kč
16) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
2
17) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m
1.850 tis.Kč
18) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný2.460 tis.Kč
19) Pozemek : Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný - 750 tis.Kč
20) Garáž : prodej - B.Němcové, s el., 148 tis.Kč
PRONÁJMY :

3+1 okál, Pěnčín
3+1 okál, Přemyslovice
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+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
2+kk DR, Tylova, podkr.
2+1 OV Bulharská, krásný zrek.
3+1 OV E.Beneše
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 Sladkovského, 71 m2
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

330 tis.Kč
330 tis.Kč
700 tis.Kč
780 tis.Kč
699 tis.Kč
699 tis.Kč
880 tis.Kč
999 tis.Kč
1.300 tis.Kč
999 tis.Kč
1.025 tis.Kč
1.150 tis. Kč
1.190 tis.Kč
1.150 tis.Kč
1.260 tis.Kč + garáž
1.350 tis.Kč
790 tis.Kč

RODINNÉ DOMY :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
RD 2+1 Unčice, i jako chalupa
RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
RD 3+1 Husovo nám., před rekonstr.
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
RD 5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2

300 tis.Kč
230 tis.Kč
450 tis.Kč
700 tis.Kč
865 tis.Kč
940 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 mil.Kč
1.450 tis.Kč
1.500 tis.Kč
1.590 tis.Kč
1.650 tis.Kč
1.550 tis.Kč
1.790 tis.Kč
1.850 tis.Kč
1.880 tis.Kč
1.890 tis.Kč
1.999 tis.Kč
1.999 tis.Kč
1.999 tis.Kč
2 mil.Kč
2.460 tis.Kč
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 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE :

- Pronájem v lokalitách Šmeralova, Brněnská, Vrahovice,
viz. web RK.
- Prodej : B.Němcové 148 tis.Kč
+ v lokalitách : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u nové
nemocnice, Myslbekova, Bedihošť.
CHATY A CHALUPY :
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
490 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
689 tis.Kč
POZEMKY :
Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný 750 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
2
Domamyslice - 6000 m ,
1280 Kč/m2
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Vrahovice - 2000 m2
600 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.250 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
Bedihošť - 940 m2
650 tis. Kč
Hrubčice - 2 pozemky
za 880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim,
Alojzov, Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr k jednání 589.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
100.000Kč
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
350.000Kč
1+1 Zdětín
420.000Kč
Chata 1+1 Plumlov
485.000Kč
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 Vodní 42m2 cihla
3.000Kč+ink
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+1 Určická cihla
5.500Kč vč.ink
2+kk Krasická zánovní 56m2 6.300Kč+1.500ink
2+kk Raisova po rek., zařízen 6.900Kč vč.ink
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+1Valenty po rek, i zařízen
9.500Kč vč.ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink.
2+1 Hliniky 54m2
6.000Kč+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
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
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

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

REALITY

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

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 cihl. byt 1+1, 1. p, C.
Boudy, os. vlast. V původ. stavu.
Tel.: 776 810 375

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, Resslova
550 000 Kč
* Chata, Seč
480 000 Kč
Ing. Marie Vymazalová,
774 101 818
Pro naše klienty hledáme:
* chatu do 20 km od PV
* byty 1+1 a 2+1 nižší patro, cihla
* rodinný dům v Prostějově
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
* chata Seloutky
350 000 Kč
* chata Seloutky
300 000 Kč
* Byt 2+1, OV/P, rek. 1 050 000 Kč
* Byt 3+1, OV/C,80m2 cena v RK
pronájem:
* Byt 1+1, Libušinka 6.500 vč.ink.
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.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

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

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 3+kk. Tel.: 723 565 897
Od 1. 7. 2012 pronajmu byt 2+1 na
náměstí v Konici. Tel: 777 888 067
Pronajmu 1+1
607 919 040

v

PV.

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

Prodám byt 1+1, OV, 34 m2,
4. NP, cihla, před rekonstrukcí,
nízké náklady. Cena 420 000 Kč.
Tel.: 777 059 024.

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

Pronajmu byt 1+1, cena 3 000 Kč
+ ink. Tel.: 582 343 711

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

Koupím pole nebo les v k. u., Kostelec na Hané, Bílovice a Lutotín.
Tel.: 607 918 046
Prodám garáž na Brněnské ul.,
v os, v dobrém stavu s elektrikou.
Tel.: 605 403 104
Prodám zahradu v Držovicích,
800 m2, dřevěná buňka, studna,
oploceno, cena dohodou. Tel.:
737 256 899
Prodám RD 2+1 v Kralicích na
Hané. Zastavěná plocha a nádvoří
180 m2. Cena 750 000 Kč. Informace na tel.: 421 948 944 777

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.

Pronajmu cihlový byt 2+1 v Plumlově. Tel.: 776 469 936

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

Prodej RD 3+1, Vrahovice, s garáží a
zahrádkou, možnost okamžitého bydlení. Cena 1,6 mil. Tel.: 777 181 816

Tel.:

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

KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
775 161 982

Pronajmu byty 1+kk v Mostkovicích. Tel.: 602 745 131

Prodám RD 4+kk s garáží, ul. Ohrozimská, Plumlov. Cena 2 450 000
Kč. Tel.: 608 813 222 RK ne!

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

ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní plochu. RYCHLÁ PLATBA.
Tel .: 608 601 719

Pronajmu pěkný byt 1+1, střed
města. Tel.: 732 864 744

E-mail: reklama@
reklama@vecernikpv.cz

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.
2+1 Síd.E.Beneše
7,5 tis.vč.inkasa
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.
3+1 Sladkovského, s garáží
9 tis.vč.inkasa
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY:

Volejte: 739 322 895
1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
490.000Kč
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

REALITY

Prodám patrový RD, 2 x 2+1,
v PV, zahrádka, klidná ulice. Cena
2 380 000 Kč. Tel.: 605 247 96
POPTÁVKA: Hledám garáž v okolí
Šárky k pronájmu. Tel.: 775 234 320

Olomoucká 10, Prostějov

Pronájem 1+kk, kompletně vybaven, cena 7 500 včetně inkasa. Tel.:
777 943 299

Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na
Hané. Tel.: 602 751 535
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!

Když chcete prodat či koupit dům nebo byt,
zastavte se ve Večerníku

- pohodové vyřízení realitních služeb

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

REALITY

Telefon: 608 960 042

REALITY
POHODA
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Nejaktuálnější nabídky
realit a nemovitostí!
Chcete se přidat?
Volejte:
608 960 042
Pište:
inzerce@vecernikpv.cz

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo

je v PÁTEK
8. června
v 10.00 hodin

Pronajmu zánovní cihlový byt
2+kk v Prostějově. T:602775607

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

PRODÁM NEBO VYMĚNÍM
RD 2+1, garáž, zahrádka, Kralice
na Hané. Cena 1 450 000 Kč, možná výměna za byt v PV + doplatek.
Tel.: 605 247 968

Pronajímám rekreační chalupu na Suchým u Boskovic. Tel.:
736 658 309

Koupím RD v okr. PV. Platba hotově. Případný dluh vyplatím. Tel.:
776 878 002.

Pronajmu byt 2+1, ul. Blahoslavova, 60 m2, parkování ve dvoře.
Tel.: 739 494 850

Nabídka PROJEKTŮ RODINNÝCH DOMŮ s dodáním již od
dvou týdnů. Výběr z velkého množství typů. Uspokojíme i náročné zájemce. Objednávky a informace na
telefon: 605 483 602 „JEŠTĚ LETOS MŮŽETE BYDLET“

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.
Pronajmu byt 1+1 Určická –
B. Němcové, část. zař., 5 500 Kč
vč. služeb. Tel.: 777 180 563

HLEDÁNÍ

Pronajmu byt 2+1 v centru PV, po
rekonstrukci. Cena 6 500 + inkaso.
Tel.: 605 247 968

JE U KONCE

Koupím byt 1+1, 2+1 nebo 3+1
v PV. Případný dluh vyplatím. Platba hotově. Tel.: 776 878 001.
Pronajmu cihl. byt 1+1 , lodžie, 3.
patro, cena 6 000 Kč včetně ink.
Tel.: 776 040 066 RK ne.
Pronajmu byt 2+1 na ul. Švýcarská
v PV. Tel.: 773 501 755

NAVŠTIVTE

NAŠE

NOVÉ WEBOVKY:

Soutěže
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Vítězové soutěže O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO
mají maturitu za sebou!

Ve čtvrtek si všechny třídy převezmou ceny.

PŘÍMO V REDAKCI PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Maturitní vysvědčení v kapse, originální tablo, které zaujalo naše čtenáře, výlet na hrad Šternberk,
poukázky na hamburgery do občerstvení Brutus,
bedna šampaňského a velký dort. To vše od redakce Večerníku, potažmo jejich partnerů. Co víc
si přát? To vše si mohou užívat studenti třídy 6.N
z RG a ZŠ města Prostějova. Tato třída si ve čtvrtek převzala maturitní vysvědčení na prostějovské
radnici. A my jsme byli u toho!
Prostějov/mls
Všech třicet studentů vítězné třídy
naší soutěže „O nejoriginálnější
tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“ si ve čtvrtek z radnice
odneslo maturitní vysvědčení. U
zkoušky dospělosti tedy nezaváhal ani jeden z nich. Většina je
přitom už nyní přijata na vysokou
školu. „Po společně strávených
letech se rozejdete na školy po
celé republice. Možná budete I
hodně cestovat po celém světě.

Věřím však, že minimálně někteří z vás se do Prostějova přesto
jednou vrátí a třeba se stanou i našimi kolegy. Prostějov potřebuje
mladé a šikovné lidi jako jste vy,“
prohlásil při slavnostní příležitosti
ředitel školy Rostislav Halaš, který si rovněž velice pochvaloval
podporu ze strany prostějovského
magistrátu, jenž je zřizovatelem
školy. Kromě něj novopečeným
maturantům pogratuloval i jejich
třídní učitel Jaroslav Bureš a také
primátor města Miroslav Pišťák.

Už toto úterý maturanty čeká
výlet s Prostějovským Večerníkem na hrad Šternberk. „Na
hrad se už moc těšíme. Kdyby se
dalo jet o víkendu, tak bychom
se sešli všichni. Bohužel v úterý
budou mít někteří z nás přijímačky na vysoké školy a jiné
povinnosti. I tak věřím, že nás
pojede co nejvíc a výlet si jak se
patří užijeme,“ prohlásila „tisková mluvčí” této třídy Kristýna
Poulíková. A Večerník tedy
bude opět u toho. Z výletu na
hrad Šternberk do příštího
čísla připravíme exkluzivní
reportáž!
Na rozdíl od vítězů třída, která
získala druhý nejvyšší počet
hlasů, maturitní vysvědčení ještě
nemá. „Maturovali jsme teprve
tento týden, vysvědčení si na
prostějovské radnici přebereme
až v pondělí 11. června,” sdělil
nám ve čtvrtek Pavel Šidliák
ze 4. E ze SOSp a SOUs. Jeho
třída od nás dostane láhve vína

z vinotéky „U Matěje” a volnou
vstupenku na dvě hodiny bowlingu v Bowling palace na ulici
Újezd.
Velkou radost ze třetího místa
měla i Oktáva A z Gymnázia
Jiřího Wolkera. Ta si mohla
vybrat, na který z atraktivních
koncertů letošního Plumlovského léta v plném počtu společně
vyrazí. „Strašně rádi bychom
vyrazili na koncert Xindla X a
skupiny Mandrage. Bohužel na
pátek 29. června už máme naplánovaný náš maturitní večírek
a obě akce nejdou spojit. Takže
jsme po celotřídním hlasování
zvolili akci ´Legendy se vrací´,
která se na Pláži U vrbiček koná
v pátek 28. července,“ prozradila
nám Aneta Kubaláková.
Všechny ceny si zástupci
vítězných tříd slavnostně
převezmou v redakci Večerníku v Olomoucké ulici, a to
už tento čtvrtek 7. června v
16.00 hodin.

Sympaťáci na radnici. Po šesti společných letech se třída 6.N z RG a ZŠ města Prostějova rozletí do světa. Ve čtvrtek si na prostějovské
radnici slavnostně převzali maturitní vysvědčení.
Foto: Martin Zaoral
INZERCE

NOVINY NABITÉ
K PRASKNUTÍ

Informace z Prostějovska,
které nenajdete
v tištěném vydání naleznete
na našich
NOVÝCH webových stránkách:

HLEDÁNÍ
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Řádková a sloupcová inzerce
SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

Provádíme veškeré zednické
práce, zateplování fasád, veškeré
izolace, drenáže, sanace, bytová
jádra, rekonstrukce, výkopové
práce, opravy střech. Máme
příznivé ceny, slevy na materiál.
Tel.: 725 922 477

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

Vydavatelství Haná Press
přijme redaktora pro regionální zpavodajství. Životopisy posílejte
na e-mail: kozak@pv.cz

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I
Provádíme rekonstrukce byto- DO 24 HODIN, pro zaměstnané
vých jader od A do Z. Profesio- a důchodce. Pracuji pro více
nální poklad obkladů a dlažeb, věřitelů. Tel.: 774 744 459
renovace koupelen, kuchyní, atd.
RUČENÍ
NEMOVITOSTÍ
Tel.: 774 062 253
(dům, byt i družstevní), bez proOdvoz fekálií,
kazování příjmu, VYPLÁCÍME
čištění odpadu a kanalizace. I EXEKUCE. VYŘÍZENÍ I DO
Tel. : 774 368 343
48 HODIN. Pracuji pro více věřitelů. Tel.: 608 744 459
Nová vana do staré. Tel.:
608 729 479
NEVYŠLA VÁM VÝPLATA?
PŮJČÍME VÁM 500 AŽ 4 000
Stěhování bez pomoci zákazz- Kč. POTŘEBUJETE: OP A
níka a vyklízecí služby. Rychle,
e, MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED HOTOVĚ. Tel.: 773 493
394, pracuji pro více věřitelů.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem Refinancování
HYPOTÉK,
UNC, výkopové a terénní práce. nebankovní úvěry bez doložení příjmů oproti záSTOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
stavě. Tel.: 777 164 309,
Zakázková výroba nábytku, byt. jiri.dostal.rb@seznam.cz.
doplňků, dř. obložení, plotů, pergol a plov. podlah. Všechny stol. OSVČ POZOR!!! Konečně
je tu dostupná půjčka i pro
práce včetně oprav.
Vás. K vyřízení potřebujete
Domamyslická 104, PV,
pouze: OP, ŽL 6 měsíců a
www.stolarstvijancik.cz,
účet. Pracuji pro více věřiteTel.: 604 820 358
lů. Tel.: 608 744 459
Demolice, zemní práce. Levně!
Rychlá půjčka do 40 000 Kč až
Volejte 723 522 369
do domu. Pracuji pro více věřiProvádíme rekonstrukce byto- telů. Tel.: 608 881 746
vých jader, doba realizace 14
dní a po dobu provádění prací Půjčka 5 - 50 000 Kč. Pro zamožnost ubytování v penzio- městnané, důchodce, osvč a
nu U Paroháče v PV zdarma. md. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 736 625 151
Tel.: 607 401 926

KOOPERATIVA hledá obchodního zástupce pro novou
pobočku NETUŠILOVA 1.
Informace na tel. 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz

Kompletní pokládka zámkové www.pujcky-prostejov.com
dlažby, kvalitně za rozumné Tel.: 605 453 062
ceny. Tel.: 723 522 369
Vyplatím dluhy na nemovitosStříhání a úprava psů, Pros- ti. Tel.: 773 579 975
tějov. Tel.: 606 166 853
Dlužíte? Máte problémy
Čištění hrobů z terasa se splácením? Nebojte se
přebroušením přímo na místě. a vyhlaste na sebe osobní
Tel.: 721 817 009
bankrot!!! Konzultace zdarma.
777 947 136
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád, práce s plošinou. Rychlá půjčka 10 – 50 000 Kč.
Tel.: 723 522 369
Pracuji pro více věřitelů. Více
možností. Tel.: 777 947 136
Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788 Pozor! Úvěry bez poplatku. Bez
rg. a dokládání příjmu až do 5
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK, mil. na zástavu nemovitosti +
OPLOCENÍ. CENY R. 2011. oddlužení. Tel.: 777 815 036
VOLEJTE 723 522 369.
PŮJČKA DO 24 HOD.
M. Revay – dokonalé strojové čiš- Pro studenty, důchodce, MD,
tění keram. dlažby, koberců a se- OSVČ, zaměstnané i nezadacích souprav. Tel.: 604 439 302, městnané. Tel.: 720 611 484.
582 382 325 www. revay.cz
Seriózní půjčka bez poplatků
Zednictví Vančura nabízí svoje 10 – 70 000 Kč. Do 48 hodin.
služby. Např. novostavby, zatep- Tel.: 732 547 490, 734 277 263.
lování, rekonstrukce RD, bytů, Spolupracuji se dvěma věřiteli.
fasád, komínů, mokrého zdiva
chemickou cestou, rekonstrukce koupelen a bytových jader a
další zednické práce i mimo okr.
PV. Tel.: 774 627 358
www.kdy-kde-co.cz
Akce v Prostějově a okolí.
Všude dobře, tak proč sedět
doma…?!

Přijmeme strojníka na kolové
rýpadlo. Požadujeme strojnický průkaz + ŘP sk. C. Profesní
průkaz vítán. Tel.: 603 532 801
Hledám švadlenu do provozovny v PV. Tel.: 608 331 141
Přijmu pracovníka do pneuservisu v PV praxe v oboru automechanik výhodou.
Nástup možný ihned. Tel.:
608 824 136

Přijmeme prodavačku do
Přijmeme pracovníka do výro- panské konfekce v butikové
by, nutné vzdělání v kovo nebo zóně HM Tesco Prostějov.
elektro, min. výuční list. Tel.: Tel.: 606 522 802
606 031 220, p. Novák.
Nabídka práce pro ty, kteCentrum regenerace v Pro- ří chtějí pracovat a hledají
stějově. Ihned zapracujeme dlouhodobé uplatnění. Firma
do různých pozic. Možnost Wisconsin Prostějov nabízí
i VČ. Tel.: 602 810 644.
možnost pracovního uplatnění
na pozice obsluhy CNC, NC,
Kadeřnice/-níku platíte vy- soustružníky, lisaře, svářeče,
sokou cenu za nájem (salonu zámečníky, lakýrníky. Kontakt:
nebo křesla)? Máte svoji klien- m.behal@wisconsineng.cz,
telu? Čekám na vaši spoluprá- tel.: 582 401 950, 737 204 431
ci skoro v centru PV, v max.
výhodných podmínkách. Tel.: Hledáme montážníka a zedníka s praxí na montáž plasto777 874 211
vých oken. Tel.: 739 220 380
Přijmu řidiče sk. C, vozidla
do 12 t na MKD i vnitro, pra- Realitní kancelář IMPULS REALITY s.r.o., hledá makléře/
xe nutná. Tel.: 777 797 260
makléřky. Nabízíme vysoké
Přijmeme pracovníka do pozi- výdělky, služ. telefon, proškoce vedoucího v potravinářské lení zdarma. Požadujeme řp. sk.
výrobě. Nutná praxe ve ve- B. Volejte na tel.: 775 246 321
dení většího prac. kolektivu.
582 342 095

Přijmeme zámečníka se svářečským průkazem. Nejlépe na
ŽL. Tel.: 603 216 044.

Autorizovaný technik pozemních staveb nabízí:
Zpracování projektové dokumentace. Zajištění vyřízení
stavebního povolení/ohlášky.
Poradenství v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů.
Tel: 605 483 602, 731 418 060

STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu. T.: 605 427 271,
9–12 h. www.studio365.eu
Přijmeme svářeče. Nástup možný ihned. Tel.: 733 340 484

VZPOMÍNÁME

Zaplatíme aukční ceny v hotovosti za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček,
Bukovac, Boettinger, Beneš,
Brožík, Bubeníček, Coubine,
Čapek, Číla, Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn, Frolka, Heřman, Honsa, Holub, Havelka,
Hudeček, Jambor, Janeček,
Justitz, Kaván, Kalvoda, Košvanec, Král, Kuba, Kubišta, Knüpfer, Lolek, Langer,
Lebeda, Loukota, Macoun,
Marold, Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý, Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva, Obrovský,
Panuška, Preisler, Procházka,
Radimský, Satra, Slavíček,
Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík,
Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
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
1923 - 1938: dukát - 5 000
Kč, dvoudukát - 17 000 Kč,
pětidukát - 45 000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč i jiné zlaté
mince. Info zdarma - tel.: 736
127 661 p. Simon

OZNÁMENÍ

GRATULACE

Kadeřnice paní Ivana Ovečková z kadeřnictví v Lázních
oznamuje všem zákaznicím
návrat z mateřské dovolené. Objednávky na tel. číslo
604 538 944
Kurz sebeobrany Krav Maga
vhodný i pro ženy
Krav Maga – Kapap Prostějov
www.kravmagaprostejov.
webnode.cz
Prázdninový kurz LINE DANCE V REMI, Českobratrská
13. Info na 723 232 427

Nechtěl jsem odejít,
tak moc jsem chtěl žít,
ale když přišel ten
osudný den, tak už
nebylo cesty návratu.

Dne 4. června 2012
vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí mého syna
Jindřicha URBANCE
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi
maminka s bratrem.

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

Dne 5. června 2012
vzpomeneme 4. smutné
výročí úmrtí naší drahé
maminky, babičky
a prababičky
paní Marie
KAŠPÁRKOVÉ
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery
Marta, Hana
a syn Oldřich
s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas
prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

ZVÍŘATA
Prod. štěně drsnosrstého foxteriéra - pes, PP. 774 365 320
Do dobrých rukou daruji krásná štěňátka středního vzrůstu –
křížence NO. K odběru ihned.
Tel.: 777 077 476

DARUJI

Dne 7. června 2012
si připomeneme
10. výročí úmrtí
paní Libuše
SALAJOVÉ
rozené Jančíkové
z Prostějova.
Stále vzpomínají manžel,
syn Jan s rodinou
a snacha Ilona se synem
synem..

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

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
Á
R
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Prodám Opel Astra classic,
r.v. 2001, první majitel, nekuřák, garážovaný, velmi dobrý
stav, povinné ručení zapl. do
1.6.2013, STK do 2013. Nutno
vidět. Volejte tel.: 581 021 603.

POUZE TENTO TÝDEN!

Udělej kšeft svého života
řádková inzerce v rubrikách

PRODÁM A KOUPÍM
od 4. do 8. června

!

za 80

celý inzerát

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 8. června
v 10.00 hodin

KOUPÍM

Svářečky do provozu. Tel.:
722 714 094

Dne 5. června 2012
oslaví své 80. narozeniny
paní Jindřiška
SOMROVÁ
ze Služína.
Hodně štěstí, zdraví a
životního elánu do dalších let přejí syn Ivo s
rodinou, dcera Dagmar
s rodinou a vnoučata
a pravnoučata.
pravnoučata

Přijmeme pracovníka do pekařské výroby na obsluhu
pece. (možnost zaučení, noční
směna). Tel.: 582 342 095

H&D, a.s., Olomoucká 37,
Prostějov přijme
do velkoobchodního skladu
nábytku v Prostějově
TRUHLÁŘE – důchodce
Částečný prac. úvazek na opravy a montáž nábytku.
Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte e-mail: personal@hdas.cz
Informace na tel. 582 305 645,
pí. Málková.

Potřebujete zastřihnout živý
plot, zatvarovat keře, posekat
trávník i křovinoř., růže, vyplet
záhony, pohnojit, postarat se
o zahradu? Rychle a kvalitně.
Tel.: 737 867 950

Zednické práce. Levně a rychle.
Tel.: 602 941 681

Firma HANAKOV spol. s r.o.
přijme do HPP seřizovače
CNC strojů se znalostí programování. 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

PRODÁM

Přijmu lidi na jednoduchou Pila K+L s.r.o., Doloplazy
práci z domu. Požaduji znalost u Nezamyslic nabízí k prodeji
práci na PC. Info.: 775 234 320 bukové palivové dříví, krácené. 1prm./600 Kč. Doprava
Přijmu kuchaře do restaura- zajištěna. Kontakt: 582 388 101.
ce Routeus 66 Konice. Tel.:
Prodám el. troubu s varnou el.
777 729 149
sklokeramickou deskou GorePřijmeme zámečníka-svářeče nje, 4 roky v občasném provozu. Barva nerez. Pořizovací
i brigádně. Tel.: 582 330 341
cena 10 000 Kč za 2 000 Kč.
Hledám vyučenou kadeřnici Jako nová. Tel.: 602 481 262
s ŽL na zařízenou provozovnu
v centru PV. Tel.: 732 915 592 Prodej palivového dřeva, měkké od 750 Kč/m, tvrdé od 950
Provozní elektromechanik.
Kč. Doprava zajištěna. Tel.:
Práce v mužském kolektivu, ne- 734 481 013
přetržitý provoz – harmonogram.
Požadavky: SŠ vzdělání, praxe v Ložnicové skříně rakouský
oboru výhodou, vyhl. 50 § 6. Po- lak polyester 4 ks i jednotlivě,
žadujeme: Pečlivost, flexibilita, nutno vidět sobota i neděle,
komunikativnost, nekuřák výho- cena dohodou. Adresa: Antodou. Nabízíme: Zajímavé platové nín Nesvadba, Kroužek 405,
ohodnocení, práci v moderním Brodek u Prostějova.
závodě, perspektivu.
Strukturované životopisy zasílej- Vaše prodejna Ivka přestěte na adresu firmy: PROFROST hovaná na Plumlovskou ul. 21
a.s., J.B.Pecky 15, 796 01 Prostě- v PV (naproti Kubusu), nabíjov nebo e-mailem: sekretariat@ zí velký sortiment zdravotní
profrost.cz
obuvy na velmi problémové
nohy a další zajímavý sortiObsluha výrobní linky.
ment. Jsme tu pro Vás.
Práce v mužském kolektivu,
směnný nepřetržitý provoz – Prodám drtič zahr. odpadu
harmonogram. Požadavky: SŠ ALKO new tec 2400 r, lehký ,
vzdělání, praxe v oboru výhodou. přenosný, nepoužívaný. Větve
Požadujeme: Pečlivost, flexibi- 40 mm. Cena dohodou. Tel.:
lita, komunikativnost, nekuřák 737 867 950
výhodou. Nabízíme: Zajímavé
platové ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu.
Strukturované životopisy zasílejte na adresu firmy: PROFROST
a.s., J.B.Pecky 15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@
profrost.cz

Přijmeme řidiče sk. C, profesní
průkaz. Tel.: 603 532 801

ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ?
Přijedu, opravím, poradím.
Tel.: 722 668 334

Stavební a zemní práce
Provádíme zámkové dlažby, zemní práce, výkupy přípojek k RD a
bytovým domům. Stavení, sádrokartonářské a obkladačské práce,
bytová jádra na klíč, zajišťujeme
veškeré přidružené řemesla. Jsme
plátci DPH. Tel.: 777 562 458

KOSMETICKÝ
SALON
SEDMIKRÁSKA přijme do
zavedeného salonu pedikérku
na ŽL. Vlastní klientela není
nutná. Tel.: 775 033 016, email:
salon.sedmikraska@email.cz,
www.salon-sedmikraska.cz

PRÁCI NABÍZÍ

Hledáme pracovité a spolehlivé lidi na pozici: svářeč TIG.
Volejte od 8.00 do 15.00:
582 345 186 nebo přijďte:
M.B.S. Mini Brewery Systém,
Průmyslová 4273/3, Prostějov.

Prodej palivového a štípaného
dřeva. Tel.: 608 525 350
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HLEDÁNÍ

JE U K
KONCE
ONCE

!

Kč

VYBER SI I ZVÝRAZNĚNÍ!

Maximální délka inzerátu je 7 řádků bez zvýraznění.

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

V divizi je dvě kola před koncem dobojováno, s Orlovou jde nahoru i 1.FK Prostějov

„EFKÁČKO“ ZDOLALO TŘETÍ MIKULOVICE A SKONČÍ DRUHÉ
Výhru i postup do moravskoslezské fotbalové ligy vystřelil v nastavení Petr Papoušek

Duel, pro který se vyplatí v jakémkoliv počasí vyrazit do
hlediště, naservírovali všem gurmánům a příznivcům
prvotřídní fotbalové kuchyně hráči 1.FK Prostějov a
Mikulovic. Oboustranně preferovaný rychlý přechod do
útoku, brzká branka hostí následovaná tyčkou domácích,
penaltové vyrovnání po přestávce a strhující závěrečná
čtvrthodinka. Necelých sedm stovek diváků se nemělo
čas nudit a k radosti valné většiny z nich vše dopadlo tak,
jak si přáli. Výhra 2:1 z úplně poslední střely utkání totiž
znamená navýšení náskoku před Mikulovicemi na devět
bodů a odstavení posledního soupeře od snu o návratu
alespoň do třetí nejvyšší soutěže.
Prostějov/jim
řicátníci Bureš, Hunal či
Zbožínek zažili desítky
úspěšných bojů v Gambrinus
lize, trojice Zelenka, Pospíšil a
Papoušek k tomu přidala i mistrovské tituly ve Spartě či Liberci.
Nyní si všichni společně s ostatními členy kádru mohou do
kolonky úspěchů připojit druhé
tí ligy.
místo v divizi a postup do třetí
Dávno zapomenuty jsou tak chvíle,
opaná
kdy v Prostějově mužská kopaná
ýýmem
skomírala a nejlepším týmem
řídu, i
byly Čechovice hrající I.A třídu,
řevod
letní nekonečné tahanice o převod
lem
licence z Vítkovic. Parta kolem
Františka Jury dokázala
veškeré krizové momenty
překonat a sobotní, v pořadí
již sedmnáctá výhra v sezoně
přinesla spontánní radost,t,
bouchání šampaňského i
ů.
kouření postupových doutníků.
otažení posledního kroku
u ale
ypadanikterak jednoduše nevypadao jako
lo. Byli to sice domácí, kdo
šilovo
první zahrozili, ovšem Pospíšilovo
omné
zakončení z úhlu v krkolomné
káčko
pozici letělo nad. A než Efkáčko
ečnou
vyprodukovalo další nebezpečnou
at se
situaci, muselo se vyrovnat
zimní
tím, že již prohrává. Podzimní
kapitán Svozil namazal na nohu
Vaclíka a po jeho vybídnutí zívala
ešově
na Křepelku navzdory Burešově
omácí
snaze prázdná brána – 0:1. Domácí
ová a
odpověď mohla být blesková
rů. Z
scházelo jen pár centimetrů.
pravé strany pronikl Martin Hirsch,
ppíšil a
do jeho nabídky se vložil Pospíšil
arty či
bývalý útočník Žižkova, Sparty
č.
Liberce poprvé rozezvučel tyč.
poustu domácích akcí rozehozeha, k
rával Lukáš Zelenka,
úspěchu ale nevedly ani jeho
ad ve
přesné pasy. Jako například
chané
třinácté minutě, kdy při ponechané

T

výhodě našel rozběhnutého
Pospíšila, jehož centr ale skončil
hned na prvním hráči. Prostějovští
se často upínali k míčům za obranu
a rychlým průnikům po křídlech, z
jedné takové situace Hirsch našel
Pospíšila, ale bývalý mistr Evropy

tující útočník odhodlal k přízemní
střele a neuspěl. Pro změnu zleva se do vápna protáhl Švehla, i
s jeho slabým pokusem si Bureš
poradil. Výstrahu v sobě nesl i úprk
Křepelky po přihrávce středem,
byť zakončení nakonec mělo k
nebezpečnosti daleko.
skutku tak udeřilo před hostující brankou. Hirsch donutil
protihráče k faulu a Lukáš Zelenka

V

zařídil z jedenáctky vyrovnání.
Nerozhodný stav nemusel setrvat
dlouho, stavitelé branky blíže šatnám
by ale zasloužily od domácího celku
velkou odměnu. Vaclík úspěšně
přeloboval Bureše a na mnoho
domácích fandů již šly mrákoty,
technický pokus jednadvacetiletého
útočníka ale zastavilo břevno. A
dorážka Kovaříka z malého vápna
šla do stejného místa. O další dvě

minuty později se z pozice levého
křídla zastřeloval Papoušek a jeho
jedovatá rána neměla daleko do
levé šibenice. Rozhodnutí si ale
nechal až na závěr.
tíkaly sekundy z poslední
minuty nastavení, hosté se
uchylovali ke střídáním a netaktickým faulům v okolí šestnáctky.

U

A pravačka Petra Papouška nedala
gólmanovi šanci. Vinkl jako
vyšitý, pro všechny případy vše
ještě jistil Pospíšil. Prostějov si
tak definitivně přisvojil vytoužené
druhé místo v divizní „E“ skupině.
Nic na tom nezmění ani výjezd
do Havířova a domácí rozlučka s
béčkem Opavy.

P

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SK. „E“ – 27. KOLO

Vítězná trefa. Petr Papoušek (s číslem 9) překonal nadskakující zeď
a míč si s pomocí břevna našel cestu do brány.
Foto: Jiří Možný

1.FK Prostějov:
střídání: 36. Kocourek za Hunala,,
52. Papoušek za Fládra
trenér: FRANTIŠEK JURA
Bureš

Hunal

Dostál
stá
tál
tál
ál

Fládr

Zbožínek
Z
Svozil

Zatloukal
Machálek

Zelenka

D

S

prvním poločase Martin Hirsch,
po dvaceti minutách se blýskl individuální akcí, kdy od pravé lajny
přešel přes dva protihráče až do
vápna. A přestože tento průnik nevedl k přímému ohrožení branky,
vysloužil si alespoň potlesk. Hosté
hrozili pouze sporadicky a živěji
tak bylo na opačné straně. Zelenkovu pobídku za obranu ale zastavil těsný ofsajd, Borovský se po
další jeho nahrávce místo centru
ukličkoval.
oločasová přestávka na domácí
snaze nic nezměnila, Pospíšil po
jednom z rohů hned zkraje podruhé
v utkání trefil tyč. Mikulovičtí se
ale přece jen dostávali častěji do
varovných brejků a stav 0:1 byl na
vážkách i z druhé strany. Dělovku
z dálky Bureš vyrazil na roh, s
prvním i druhým centrem Vaclíka
si obrana poradila, napotřetí se hos-

branky:
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jk ddo nezkonsolidované
k
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é obrany
b
zakončuje Křepelka a po přihrávce zprava prázdnou bránu nemíjí – 0:1.
 7. O vyrovnání usiloval Martin Hirsch, jeho střílený centr na zadní
tyč ztečoval Pospíšil přesně na bližší část branky.
 16. Hirsch našel ve vápně Pospíšilovu hlavičku, od ní se míč ve
velké šanci odrazil mimo.
 20. Hosté mohli utéct ještě výrazněji, další brejk po prohraném rohu
hasil na poslední chvíli přesně načasovaným skluzem Martin Svozil.
 27. Hosté opět zahrozili, Vaclíkův pokus o fous minul pravou tyč.
 49. Na roh z pravé strany si naskočil Michal Pospíšil a po následných odrazech skončil míč podruhé na mikulovické tyči.
 61. Křepelka neustál gólovku, po nájezdu zleva nebyl křižmo přesný.
 68. DIV SE NETRHÁ SÍŤ Penaltu po zákroku na Hirsche nekompromisně proměňuje Lukáš Zelenka, proti jeho umístěné ráně neměl
Jakub Švrčina nárok – 1:1.
 77. Postup 1.FK dostal posvěcení shora. Vaclíkův úspěšný lob končí
na pravé tyči, vzápětí se z dorážky do stejného místa trefuje i střídající
Kovařík.
 90. WELCOME TO MSFL. O střeleckém umění Petra Papouška
se ví, nyní si ho po přímáku z poslední minuty pamatují i na česko-polském pomezí – 2:1.
zaznamenal Jiří Možný

„Asi se to nedalo lépe vymyslet. Dostali jsme opět gól po chybě, byli
jsme z toho špatní. Ale od dvacáté minuty jsme měli více ze hry, tlačili
jsme je. Neměli jsme ale potřebné štěstí, dali jsme jen dvě tyče. Soupeř
se víceméně bránil, ve druhé půli při nás ale stáli všichni svatí. Penalta
se z mé strany těžko hodnotí, ale myslím si, jsme ji měli kopat již v
první půli. A pak ten závěr. Petr to trefil náramně, takové branky dával
v lize a po zranění si na to opět vzpomněl. Přiznám se, že jsem přemýšlel o tom, že půjde do základní sestavy, ale v pátek večer jsme to ještě
konzultovali a rozhodli jsme se, že půjde jen na čtyřicet minut. Bavili
jsme se před utkáním, že kdyby se postup povedl, tak bude oslava,
ale nechtěli jsme to zakřiknout. Teď to bude spontánní akce. Já moc
neslavím, ale nyní udělám výjimku. Věřím ale, že brzo půjdu domů a
do rána s nimi pokračovat nebudu (smích).“

Burian
Karakasidis

Švehla

do jednadvaceti
let přenechal roli
hrdiny jiným. Mohlo
tak být zle na opačné
straně. To kdyby si Eršil
nepředkopl míč příliš
dopředu a křižující Svozil
nesáhl ve správný moment po
skluzu.
ejnebezpečnější pro hostující obranu byl nejen v

FRANTIŠEK JURA – 1.FK Prostějov:

Eršil
Švancer

Švrčina

FK Mikulovice:
střídání: 63. Kovařík za Křepelku, 90. Nowinski za Václavíka, 90. Karabina za Švehlu
trenér: ANTONÍN MURA

DOKONALÝ POČIN
PETR PAPOUŠEK
EK

1.FK PROSTĚJOV
O tomto momentu si budou prostějovští fanoušci ještě dlouho povídat. Hosté již drobili čas a snažili se remízu i za cenu dvou střídání před dvěma bráněnými standardkami uhájit. Marně. Napoprvé jim to ještě vyšlo, napodruhé ne. Ve skutečně posledních
sekundách nastavení se k míči několik metrů za vápnem staví dvojice Petr Papoušek
- Lukáš Zelenka. Zodpovědnost na sebe vzal prvně jmenovaný a pětatřicetiletý hráč s
šesti starty v reprezentační dvacítce a pěti v jednadvacítce se z ideální pozice kousek za
vápnem trefil stejně přesně jako před lety. Míč zakroutil přes zeď přímo do šibenice, od
břevna dopadl kousek za brankovou čáru a vše ještě jistil doklepávající Michal Pospíšil.

JIŘÍ SILNÝ – asistent trenéra FK Mikulovice:
„Jsem zklamaný. Myslím si, že jsme byli aktivnějším a lepším mužstvem, soupeře jsme drželi na uzdě. Dali jsme první gól, to nám pomohlo. Bohužel jsme se sami připravili o vítězství chybou ve středu. Ztráta
míče, z ní penalta a 1:1. To si myslím, že rozhodlo. Jinak by domácí gól
nedali. Pak měl soupeř štěstí a v třiadevadesáté minutě přišel nechytatelný kop. Na střely se fotbal nehraje a pokusy pět metrů vedle neuznávám.
Myslím si, že i na vyložené šance jsme vyhráli. Domácí sice dali tyčku,
ale my ve druhé půli dvě, navíc šel náš hráč sám. Naším cílem ale nebylo
druhé místo, i když jsme samozřejmě chtěli skončit co nejlépe. Domácí
zápasy byly dobré, venku se některé nepovedly. Hráli jsme zápas od zápasu a nyní chceme být třetí. Uvidíme, zda to vyjde.“

Petr Papoušek: „Řekl jsem,
že to zkusím a vyšlo to“
Prostějov – Reklamu na fotbal s dokonalým závěrem pro
všechny domácí fanoušky režíroval zkušený záložník s více
než třemi stovkami utkání v
nejvyšší české soutěži. Petr Papoušek (na snímku) přišel na
hřiště krátce po startu druhého poločasu místo dorostence
Zdeňka Fládra a za nejdelší
čas na hřišti od úspěšné operace a rehabilitace se odvděčil,
jak nejlépe mohl. Jeho čtvrtá
branka v sezoně určila, že
mezi druhým a třetím místem
nezůstane šestibodový rozestup, nezopakuje se podzimní
výsledek a nepotrvá ani teoretická možnost nepostupu.
Jiří Možný

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov
SPORTOVNÍ POVRCHY

Zdálo se, že dojde na dělbu bodů, díky vám ale
všechny zůstaly na Hané.
„Myslím si, že jsme je tlačili,
měli jsme šance, byla na nás vidět hrozná touha vyhrát. Bohudík
se to v poslední minutě povedlo.“
Domlouval jste se s
Lukášem Zelenkou, co
provedete?
Zelí se ptal, co uděláme, a já jsem
řekl, že to zkusím. Jsem rád, že to
vyšlo.

Přišel jste jako střídající
hráč ve druhé půli. K
čemu vás kouč nabádal?
„Abych to rozhýbal, pokusil se
dát gól a zlomil to. Chtěli jsme
za každou cenu vyhrát, abychom
měli klid a jistotu, že jsme postoupili.“
Po zranění jste zatím nastupoval jen na pár minut. Jaké to bylo hrát celý poločas?
„Těšil jsem se, již minule jsem
měl jít hrát na delší čas. Poločas
už bych snad vydržel, takže jsem
byl na to připraven.“
Absolvoval jste spoustu
sprintů po lajně, takže
koleno drží?
„Asi na sto procent to ještě není,
ale na odehrání alespoň části zápasu to stačí.“

Fotbal

24 - 25
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další... MÍSTO PRO VAŠI

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

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

28
28
28
28
28
28
28
29
28
29
28
28
28
28
28
28

21
17
15
14
14
13
10
10
10
11
10
9
9
8
7
7

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

5
4
9
9
9
13
11
13
12
15
14
12
14
15
15
15

59:24
53:22
63:48
51:34
48:45
42:50
37:40
42:45
45:51
45:54
46:49
42:50
51:62
39:46
41:55
24:53

65
58
49
47
47
41
37
36
36
36
34
34
32
29
27
27

Přebor Olomouckého KFS
28 kolo: Troubky - Dolany 1:2 (1:1) Petráš - Holly 2
* Litovel - Zlaté Hory 0:2 (0:0) Plhák,Škoda * Velké
Losiny - Kralice 4:0 (3:0) Navrátil 2,Kloss,Klemsa
p.k. * Hněvotín - 1. HFK „B“ 0:2 (0:0) Čoupek,Hapal
* Oskava - Ústí 4:0 (1:0) Sokol 2,Zdražil,Janíček *
Hranice - Želatovice 3:0 (1:0) Modelský,Ferenc,vlastní
* Určice - Konice 4:0 (1:0) Trajer 2,Skopalík,Kiška *
Kozlovice - Loštice 8:0 (4:0) Kaďorek 2(1p.k.),Dohnal
J. 2,Matula,Bernard,Král M.,Král D..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

22
18
13
12
10
12
11
12
11
8
9
8
7
7
7
4

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

2
3
6
9
6
11
11
14
13
11
13
12
13
14
15
18

81:20
59:23
58:37
50:42
48:36
55:44
38:52
41:67
55:62
57:51
43:57
38:36
48:59
37:63
35:48
33:79

70
61
48
43
42
41
39
38
37
33
33
32
29
28
27
18

I.A třída, skupina “A”
24 kolo: Leština - Medlov 3:0 (2:0) Volek,Smékal,Lukas
* Mohelnice „B“ - Jeseník 2:1 (1:0) Šrot,Mičunda Bříza * Štíty - Písečná 4:2 (2:2) Odstrčil 2,Lakomý,Čech
- nehl. * Bludov - Šternberk 0:2 (0:1) Mudrák,Vojtášek
* Troubelice - Šumvald 3:2 (1:1) Lolek M. 2,Šenk Malínek M.,Mencl.* Konice „B“ - Vikýřovice 5:0 (2:0)
Kryl 2,Vydržel 2,Rus * Mor. Beroun - Štěpánov 1:3 (0:1)
Komenda - Sedláček,Černošek,Rak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
15
14
10
10
8
8
9
7
9
9
8
6
3

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

4
7
6
8
9
6
6
9
9
13
13
13
13
18

69:20
58:38
66:33
54:51
51:44
54:33
41:37
39:48
38:46
50:70
32:58
45:50
34:49
27:81

56
47
46
36
35
34
34
33
29
29
29
27
23
12

I.A třída, skupina “B”
24. kolo: Opatovice - Čechovice 3:0 (0:0)
Ondroušek 2,Hostaša * Dub nad Mor. - Nové
Sady 0:5 (0:3) Novotný 2,Pápica 2,Andrýsek *
Jesenec - Bělotín 1:2 (0:1) Tichý J. - Juřica 2 *
Bělkovice - Hlubočky 3:0 (1:0) Forejt 2,Tureček.
* Plumlov - Slatinice 2:3 (1:1) Matoušek,Frýbort
- Pavlík,Vymazal,Kryl. * Klenovice - Náměšť na
Hané 2:0 (1:0) Rozehnal,Borovský * Kojetín - Lipník
2:1 (1:0) Řezáč,Bosák - Bonk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
14
13
12
13
11
9
10
10
8
10
9
7
3

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

5
6
9
8
11
11
8
10
11
8
13
14
15
17

63:32
49:30
66:42
41:34
50:50
31:35
43:31
48:45
32:40
27:34
36:45
40:56
32:50
31:65

53
46
41
40
39
35
34
34
33
32
31
28
23
13

I.B třída, skupina “A”
23. kolo: Mostkovice - Haná Prostějov 1:3 (1:1) Šmíd
- Světlík 2,Trnavský. Kostelec - Hustopeče 1:0 (1:0)
Valtr. Lipová - Beňov 1:2 (1:0) Liška - Ďopan,Hrabovský.
Hor. Moštěnice - Radslavice 4:1 (1:0) Suchánek
3,Fabián - Dolák. Všechovice - Nezamyslice 6:2 (1:2)
Hupka 2,Chlup,Hulman,Přikryl,sehnalem - Musil,Oulehla.
Želatovice „B“ - Býškovice 4:3 (3:0) Koplík 2,Matušík T. 2 Vašina R. 2,Mikulík. Vrchoslavice - Pivín 7:2 (3:1) Zatloukal
T. 2,Horák ml.,Polášek,Lacina,Holub,Moravec - Sedlák 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
14
12
12
13
12
11
10
9
7
7
6
5
4

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

3
4
6
7
9
8
9
11
12
10
13
14
16
17

49:26
61:29
66:36
52:37
49:34
62:40
37:33
52:47
36:49
39:43
30:51
21:62
41:64
35:79

55
48
42
41
41
40
37
33
30
28
25
22
18
15

sport@vecernikpv.cz

REKLAMU!

www.vecernikpv.cz

VOLEJTE 608 960 042

Kralice si odvezly z Losin debakl a jsou předposlední I.B třída: Haná vyhrála a postupuje, Vrchoslavice jsou třetí

Velké Losiny, Kralice na Hané/jim
– Děkovat Přerovu, že se jeho záchrana v divizní „D“ skupině zdá
úspěšná, musejí fotbalisté Kralic.
Tým Petra Gottwalda nezvládl
utkání ve Velkých Losinách, sousedovi v tabulce podlehl výrazným
rozdílem a při souběžné výhře Dolan v Troubkách se propadl až na
patnácté místo. Ovšem devět bodů
před Loštice, jejichž osud je po debaklu v Kozlovicích zpečetěn.
„Hráči možná chtěli a v hlavách
měli, že by mohli, ale ze strany kralického mančaftu se nedá pochválit

ani jeden člověk. Snad jen gólman,
který burcoval. Trochu bych pochválil i Neorala, ale hraje se v jedenácti
lidech a zbytek katastrofa,“ neskrýval rozčarování kralický kouč.
Hosté dostali dvě rychlé branky v
úvodní desetiminutovce, další do
konce poločasu a na dotažení výrazného manka se již nezmohli. Naopak
domácí se trefili počtvrté a nejlepší
střelec týmu Petr Navrátil se podílel
dvěma góly a dvěma nahrávkami.
„Góly byly po našich hrubých individuálních chybách,“ poznamenal
Gottwald.

Jeho hráči opět doplatili na neproměňování šancí a nezdar ve finální
fázi, to stále ještě aktivního fotbalistu nepřestává mrzet a nejraději
by klukům na hřišti sám předvedl,
jak se v situacích zachovat. „Na
tréninku jim určité věci ukazuju,
ale bohužel v zápase do toho nemohu zasáhnout, i když bych chtěl.
Nejsme schopni ze hry vyprodukovat kloudnou střelu a branku, je
tam spousta akcí, které jsme mohli
dotáhnout do lepšího zakončení.
Nezkušeností se to řeší nesprávně,“
vysvětlil s tím, že jen na Šumper-

4:0

sku zahodili hráči tři gólovky a dvě
menší šance.
Gottwald si je vědom situace v divizi
(3:0)
a faktu, že do I.A třídy jde z župy pravděpodobně jen poslední, nijak ho to
ale neobměkčuje. „Výsledky víme a
Rozhodčí: Kubec – Křepský, Polanský
víme, kdy jsme se ocitli. Při mé povaSestava Kralic:
ze a filozofii trénování to bude mít náWinkler – Vitásek, Trnavský, Vybíhal – Neoral, Lisický – Valtr,
sledky vůči hráčům. Takhle se k zápaRůžička (60. Jano), Deutsch – Lehký, Cibulka.
su nepřistupuje. Dneska jsem klukům
Trenér: Tomáš Gottwald.
řekl, že i když je soutěž zachráněná,
nejsou zachránění kluci v mančaftu a
hrají o to, aby na příští sezonu zůstali.
Za tím si stojím,“ zdůraznil.
dalších bodů se mohou Kraličtí ně plánovaném na sobotu přivítají
O zlepšení přístupu k utkání a zisk pokusit v neděli, v utkání původ- pátou Litovel.

TJ Sokol Lázně V. Losiny
FC Kralice na Hané

I.A třída: Konice „B“ se zachránila, Plumlov přišel o náskok
Sokol Konice „B“
Sokol Vikýřovice
5:0 (2:0)

vedli a nešťastně spadl na rameno Hosté hráli vabank a klidně mohli
a vykloubil si ho. Není to ani tak dostat osmičku i desítku.“
FKM Opatovice Všechovice
důležité pro béčko, ale pro áčko.
TJ Sokol Čechovice
Prostějovsko/jim – Střelecky mnohem vydařeněj3:0 (0:0)
ší dojem zanechaly o víkendu regionální celky z I.A Rozhodčí: Kubíček – Dömisch,
třídy. Konice „B“ rozcupala poslední Vikýřovice a Slota.
Sestava Čechovic: Švéda – Šťastdefinitivně se udržela v soutěži, dvakrát se při vý- ný, Vinklárek, Žídek, Prášil (68.
hře trefili Klenovičtí. Bodově to ovšem již tak slavné Mach) – Kolečkář, Zacpal – Hanebylo. Plumlov doma navzdory dvěma brankám luza, Hodulák, Kvapil (68. Chmelík) – Jáhl.
nebodoval a nyní má stejně bodů a o tři branky horší Trenér: Radim Weisser.

skóre než Štěpánov v „A“ skupině, Jesenec přišel
o bod v nastavení a Čechovicím se výsledkově nevedlo v Opatovicích.
Branky: Kryl 2, Vydržel 2, Rus.
Rozhodčí: Dömisch – Vodák,
Knoll ml.
Sestava Konice „B“: Nakládal –
Novotný, Bílý, Rus, Burget – Navrátil, T. Křeček, Antl (70. Jurník),
F. Drešr (46. Muzikant) – Vydržel,
Kryl (60. M. Drešr).
Trenér: Martin Slezák.

Hodnocení trenéra Čechovic
Radima Weissera:
„Z trenérského hlediska se mi to
velmi špatně hodnotí a jen bych
konstatoval, že jsme tam dostali tři
góly a díky nim domácí získali tři
body mohli stavit postup do vyšší
soutěže. Vůbec nebylo poznat, že
hrajeme s lídrem, dostali jsme ale
tři branky ze standardních situací.
Nemá význam se k tomu dál vracet. Doma budeme chtít pokračovat v kvalitních výkonech a s Bělotínem bodovat.“

Přejeme mu, aby byl brzy zpátky.
Vikýřovice jsme hned od začátku
přehrávali, měli jsme spoustu vyložených šancí. Do 13. minuty, kdy
jsme dali první gól, jsme Drešrem
nastřelili břevno, několik dalších
vyložených šancí jsme spálili. Měli
jsme i nadále navrch, ale hosté
hrozili nesmírně nebezpečnými
brejky, měli dvě tutové šance. MuHodnocení trenéra Konice „B“ sím vyzdvihnout výkon gólmana.
TJ Sokol Klenovice na Hané
Martina Slezáka:
Vojta nás hodně podržel, chytil dva
SK Náměšť na Hané
„Splnili jsme roli favorita. Klu- góly. Kdyby vyrovnali, bylo by to
2:0 (1:0)
kům blahopřeji k vítězství, jsme mnohem obtížnější. Do druhé půle
rádi. Na druhou stranu to vyloženě jsme nastoupili s chutí a soupeř po- Branky: Rozehnal, Borovský.
kazí zranění Pavla Kryla. 3:0 jsme stupně odpadal. V 65. už bylo 4:0. Rozhodčí: Rýpar – Štětka, Baďura.

Sestava Klenovic: Polák – Chytil, Cetkovský, Liška, Václavík –
Šimek (70. Slamenec), Rozehnal,
Kaděra, Fabiánek – Všianský, Borovský (80. Suchánek).
Trenér: Jan Kubalák.

Přikryl.
Sestava Plumlova: Kovařík – Krč
(70. J. Kiška), Kutný, Hladký,
Staněk – Bureš, Křupka, Ševcůj,
Matoušek – Frýbort st., Frýbort ml.
(46. Ježek).
Trenér: Jan Pešek.

Hodnocení trenéra Klenovic
Jana Kubaláka:
„Potýkáme se s proměňováním
gólovek. Vyhráli jsme sice 2:0, ale
kdyby to skončilo 8:0, nebylo by se
čemu divit. Vytvořili jsme si hrozně
moc šancí a soupeře jsme přehráli
ve všech fázích. Trápí mě, že jsme
toho tolik neproměnili, mohli jsme
si zastřílet. Gól v osmdesáté minutě
na 2:0 je hodně pozdě, aby si člověk oddechl, ale musím pochválit
mužstvo, konečně hrálo obezřetně
a zodpovědně. Za výsledek jsem
rád, ale kdyby to skončilo více,
nedivil bych se ani já, ani soupeř.
Jsme rádi za tři body, cílem ale není
posun do horní poloviny. Chceme
to dohrát a zaměřujeme se na příští
sezonu a stabilizaci kádru.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Zatloukli jsme další hřebíček do
naší sestupové rakve a o našem
dalším setrvání v I.A třídě necháme
rozhodnout jiná mužstva. Naše domácí vystoupení o bytí a nebytí se
chvílemi změnilo až v ostudu. Po
kostrbatém začátku se nám podařilo
jít do vedení, abychom ho zbytečně
ztratili těsně před poločasem, ve
druhé půli jsme opět inkasovali po
chybě stejného rádoby obránce. My
jsme bohužel neproměnili minimálně tři neproměněné šance, ale dvanáct minut před koncem se nám po
tlaku a krásné střele Matouška podařilo srovnat. Vypadalo to, že soupeře ještě dorazíme, ovšem vlastní
naivitou jsme darovali hostům třetí
TJ Oresvo Sokol Plumlov
branku a dílo bylo dokonáno. Snad
SK Slatinice
hráče probere studená koupel v ne2:3 (1:1)
dalekém rybníce, kterou museli po
Branky Plumlova: 28. Frýbort st., prohrané sázce absolvovat. Ostudu
78. Matoušek.
jsme si tak pod dohledem diváků
Rozhodčí: Zemánek – Kopecký, vychutnali až do konce. Už nám

pomůže jen to, že z předposledního
místa bude padat jeden. Ještě se o
to se Štěpánovem porveme, ve hře
je šest bodů. Nic nevypustíme, ale
sami jsme si to pokazili.“

SK Jesenec
TJ Sokol Bělotín
1:2 (0:1)
Branka Jesence: J. Tichý.
Rozhodčí: Lepka – Hampl, Lizna.
Sestava Jesence: Kýr – Horák,
Fidler, J. Tichý, Zajíček – Tyl (80.
Z. Tichý), Václavek, Čížek, P.
Mrňka (70. D Mrňka) – B. Burian,
P. Tichý ml.
Trenér: Petr Tichý starší.
Hodnocení trenéra Jesence Petra
Tichého staršího:
„Těžko se mi to hodnotí. Bylo to
vyrovnané a jsme trošičku zklamaní.
Dali jsme gól na 1:1, měli jsme tlak,
ale v devadesáté minutě jsme ze standardky dostali na 1:2. Smolný zápas a
pozitivem je, že se nikdo nezranil. Za
druhý poločas se rozhodně nemáme
proč co stydět. Marodka je hrozně
velká, sami nevíme, čím to je. Stáhli
jsme tréninkové dávky jen na jednou
týdně. Teď pojedeme do Bělkovic,
byť nevíme s čím, a domácí zápas s
Čechovicemi chceme při našem loučení s I.A třídou vyhrát.“

HANÁ vydolovala další tři body v Mostkovicích
Mostkovice/ol, pk - Ve čtyřiadvacátém kole skupiny „A“
I.B třídy Olomouckého KFS
nastoupili prostějovští fotbalisté TJ Haná na hřišti Sokola
Mostkovice s vědomím, že pokud by v prestižním regionálním derby uspěli, mohli by už
slavit postup do vyšší krajské
soutěže! A po velmi dobrém
kolektivním výkonu se tak i
stalo. TJ Haná Prostějov se od
nového ročníku posune do I.A
třídy O KFS!
Hned ve třetí minutě zápasu
vypálil hostující Trnavský za
hranicí velkého vápna, jeho
střelu brankář Fischer neudržel
a skákající míč skončil za jeho
zády - 0:1. Domácí kontrovali
v 7. minutě, ale střelu Dadáka
brankář Pastyřík zneškodnil.
Perfektní zákrok předvedl hostující gólman o šest minut později,

když míč směřující k tyči vyrazil Stejně tak skončila v 19. minutě hlavou Milar na Pastyříka, avšak
na roh. V 17. minutě střílel hos- střela hostujícího Světlíka. O dvě gólman Hané míč vyrazil, ale
následná střela Šmída skončila
vvedle tyče - 1:1 Ještě v 39. minuttě se dostali hosté do šance, ale
sstřela Strouhala trefila boční tyč
(1:1)
F
Fischerovy branky.
D
Do druhého poločasu nastoupila
oobě mužstva se snahou strhnout
Branky: 21. Šmíd - 3. Trnavský, 60. a 70. Světlík. Rozhodčí: Zika
vvedení na svou stranu, ale stře- Slabý, Fojtek. Žluté karty: Milar, Vojtíšek V., Zapletal O. - Mikeš,
lly hostujícího Strouhala v 46. a
Varga. Diváků: 100
552.minutě se minuly účinkem.
Sestavy týmů:
D
Domácí hráči hrozili ze stanSokol Mostkovice: Fischer - V. Vojtíšek, Šmíd, Milar, P. Zapletal - Jansa
ddartních situací. V 56.minutě
(80. Bureš), M. Vojtíšek, O. Zapletal, Hanák - Pospíšil (46. Šlambor),
ggólman Pastyřík nadvakrát zneDadák
šškodnil prudkou střelu Šlambora.
Trenér: Jiří Kamenov
TJ Haná Prostějov: Pastyřík - D. Kolář, Zbožínek, Zachar (24. Mikeš),
S
Stejně tak skončila střela hostuTrnavský – Šindler (51. Mlčoušek), Krupička, Mašík, Varga - Světlík,
jjícího kanonýra Zbožínka, kteStrouhal (78. Studený)
rrou v 59.minutě gólman Fischer
Trenér: Daniel Kolář
vvyrazil na roh. Z následujícího
rrohu poslal Mlčoušek perfektní
centr do vápna a Světlík hlavou
tující Krupička, ale míč tečova- minuty později však bylo vy- zvýšil na 1:2 pro hosty. V 70.miný obráncem skončil v zámezí. rovnáno. Trestný kop prodloužil nutě se stejný hráč prodral po

křídle do vápna, prokličkoval se
až k brankáři a poslal míč vedle
něj do branky. - 1:3. V závěru
zápasu vyvinuli domácí tlak, ale
do pořádné brankové šance se

DIVIZE, SKUPINA „D“
starší dorost
25. kolo: FK Pelhřimov - Žďár n.Sázavou 2:0
(1:0) * 1.SK Prostějov - FC Veselí 10:0 (4:0) * Vikt.
Otrokovice - Velké Meziříčí 7:0 (3:0) * Sparta Brno
- Blansko 3:0 (2:0) * Humpolec - SFK Vrchovina
1:2 (0:2) * SK Líšeň B - MSK Břeclav B 2:2 (1:1) *
Bohunice - Havl. Brod 1:4 (0:0)

DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost
23. kolo: SK Líšeň - MSK Břeclav B 3:4 *
Humpolec - SFK Vrchovina 0:2 * FK Pelhřimov
- Žďár n.Sázavou 2:1 * Sparta Brno - Blansko 1:0
(0:0) * Bohunice - Havl. Brod odloženo * 1.SK
Prostějov - FC Veselí 15:0 (6:0), Vikt. Otrokovice
- Velké Meziříčí 4:2 (3:1)

Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
24. kolo: Kostelec - Lipník 1:1 (1:1), Želatovice Hlubočky 4:5 (1:1), Nemilany - Litovel 3:1 (1:0),
Kralice - Náměšť na Hané 10:2 (2:1), Velký
Týnec - Nezamyslice 7:0 (1:0) , Určice - Brodek
u Př. 1:2 (1:1), Tovačov - Nové Sady 5:0 (4:0)
předehrávka 26.kola: Nemilany - Želatovice 4:0 (3:0)

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

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

FC Sparta Brno 25
FK APOS Blansko25
1.SK Prostějov 25
FK Pelhřimov 25
FC Žďár n.S 25
FC Otrokovice 25
FC Havl.Brod 25
SK Líšeň B
25
FC Vel.Meziříčí 25
SFK N. Město 25
SK Břeclav B 25
Brno Bohunice 25
FK Humpolec 25
FC Veselí n. M, 25

24
16
16
15
13
12
10
9
8
7
7
6
5
3

1
4
3
6
3
2
1
4
6
4
3
3
5
3
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12
11
14
15
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15
19

91:12 73
71:33 52
95:49 51
70:40 51
71:51 42
69:63 38
56:67 31
42:72 31
49:57 30
53:74 25
40:60 24
47:65 21
34:64 20
26:107 12

1:3

Sokol Mostkovice
TJ Haná Prostějov

FC Sparta Brno 25
Brno Bohunice 25
FC Havl. Brod 25
SK Líšeň
25
FK Pelhřimov 25
FK Blansko 25
FC Otrokovice 25
1.SK Prostějov 25
SK Břeclav B 24
FC Žďár n. S. 25
SFK Nové Město24
FK Humpolec 25
FC Vel. Meziříčí 25
FC Veselí n. M. 25
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74:23 65
80:22 58
63:18 57
67:35 45
41:39 40
57:46 39
50:57 36
49:47 31
44:42 30
38:42 28
39:55 28
23:60 15
32:70 13
19:120 8

Krajský přebor starší dorost
26. kolo: Mohelnice - Šternberk 3:2 (2:0) Šmíd 2,Gasparicz
- Steklý 2. 1.FC Vikt. Přerov - Černovír 4:1 (2:0) Mádr
2,Kratochvíl,Pelikán - Šrámek. Čechovice - Konice 2:2 (1:1)
Suchánek M.,Nedoma - Franc,Vogl. Opatovice - Šumperk
3:1 (1:0) Rolnic,Číhal,Hostaša - Kocourek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
26
Opatovice
26
Mohelnice
26
Šternberk
26
Černovír
26
Konice
26
1.FC Vikt. Přerov26
Čechovice
26
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86:30
69:50
59:52
69:56
56:54
50:67
47:59
31:99

59
44
41
40
40
29
28
17

Krajský přebor mladší dorost
24. kolo: Čechovice - Konice 5:3 (2:0) Trajer
2,Ráček,Spáčil,Hanák - Bílý,Franc,Doseděl. 1.FC Vikt.
Přerov - Černovír 4:1 (3:0) Hermann 2,Bielko,Štibora
- Ježo. Mohelnice - Šternberk 5:1 (3:1) Ryba P. 3,Ryba
D.,Srdýnko - Tvarbožek. Opatovice - Šumperk 1:9 (1:5).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
24
Mohelnice
24
Černovír
25
1.FC Vikt. Přerov25
Čechovice
25
Šternberk
25
Opatovice
25
Konice
25
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2
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1
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1
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4
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23

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

nedostali. Ještě před hvizdem
hlavního arbitra zápasu se hřištěm rozletěla zpráva o prohře Lipové a Hanáci mohli začít slavit
postup...

„U nás je to pořád stejné, hrajeme vcelku dobře, umíme se dostat do šancí,
dokonce se i soupeři herně vyrovnat, ale nedáváme góly. Myslím, že jsme
byli lepším mužstvem. Tentokrát si Haná nezasloužila ani bod... Třetí gól
navíc padl po faulu na brankáře. Soupeři každopádně gratuluji.“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Zasloužené vítězství, I když při průměrné až podprůměrné mezihře
obou mužstev toho diváci moc pěkného neviděli. Naštěstí jsme byli alespoň produktivnější. Z vítězství v derby a pochopitelně hlavně z postupu
máme obrovskou radost.

Litovel
24
Velký Týnec 24
Tovačov
24
Nemilany
25
Určice
24
Náměšť na Hané24
Lipník
24
Hlubočky
24
Brodek u Př. 24
Želatovice
25
Nové Sady
24
Kostelec
24
Kralice
24
Nezamyslice 24
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159:66 60
112:41 57
104:29 56
87:43 51
74:62 43
79:81 39
44:51 34
77:79 29
69:87 29
56:77 25
49:91 22
50:67 20
59:97 19
24:172 5

Krajská soutěž skupina “A”
- starší žáci
20. kolo: Náměšť na Hané - Červenka nehlášeno.
Hlubočky - Slatinice 2:4 (0:0) Menšík,Aufahrt Dočkal,Křeček J.,Křeček L.,Svozil. Želatovice - Velký
Týnec 4:2 (2:1) Jemenka S. 2,Perutka,Kozák Coufal,Hrudník. Nové Sady - KMK Zubr Přerov 1:3
(1:0) Prchla - Koutný,Přehnálek,Koplík. Zábřeh „B“
- Chomoutov nehlášeno. Nemilany - Brodek u Př. 14:0
(4:0) Šteigr 3,Hořava 3,Pavelka 3,Adámek 3,Šuba,Valeš.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KMK Zubr Přerov20
Nemilany
20
Želatovice
21
Velký Týnec 20
Chomoutov 19
Nové Sady
20
Náměšť na Hané19
Slatinice
20
Hlubočky
20
Zábřeh ‚“B“‘ 19
Červenka
19
Brodek u Př. 21
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TJ Sokol Mostkovice
TJ Haná Prostějov
1:3 (1:1)
Podrobněji na jiném
místě vydání

FC Kostelec na Hané
TJ Sokol Hustopeče n/B
1:0 (1:0)
Branka: Walter.
Rozhodčí: Slota, Kubíček, Němec.
Sestava Kostelce na Hané: Jan
Drčka – M. Synek, Hon, Začal,
Horák – R. Doležel (65. Chytil),
Grepl, T. Menšík, Vyhlídal (89.
Baláš) – Jiří Drčka (70. Merta),
Walter.
Trenér: Vladimír Staněk.

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Vladimíra Staňka:
„Dnes to bylo ubojované. Ale
když to nejde fotbalově, o to
více si toho cením. Byl to asi náš
nejhorší zápas za jaro, kluky asi
svazovala nervozita a věděli, že
když se vyhraje, jsme zachráněni. Do pětatřicáté minuty to bylo
vyrovnané, i když my jsme měli
dvě gólové šance a nedali je.
Hosté také něco měly, ale žádnou
tutovku. Po centru Ivoše Grepla
pak dal Honza Walter hlavou gól
a už jsme byli lepší. V šatně jsme
si něco řekli, ale nebylo to ono.
Jsem ale hrozně rád za tři body.
Do Beňova již můžeme jet v
klidu a v posledním kole máme
doma Býškovice.

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol Pivín
7:2 (3:1)

Branky: T. Zatloukal 2, P. Horák
ml., Polášek, Lacina, Holub, Moravec – Sedlák 2.
Rozhodčí: Zavřel – Sigmund,
Pumprla.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík –
Novák, Zdražil, L. Zatloukal,
Spiller – P. Horák ml., Polášek,
M. Fousek (76. J. Fousek), T. Zatloukal – Lacina, Holub (46. Moravec).
Trenér: Roman Šmíd.
Sestava Pivína: Dostál – R.
Švéda, Přikryl, Filka (30. Zbožínek), Novák (70. Pavelka) – Tydlačka, Vrba, Fialka, Šišma – Nesvadbík (30. Vláčilík), Sedlák.
Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Byla to jednoznačná záležitost.
Hráli jsme svou hru, Pivín se dostal jen do dvou akcí, jinak jsme
ho do ničeho nepustili. Asi převládala zkušenost a góly musely přijít. Mohli jsme jich určitě dát víc a
bylo jen otázkou času, kdy budou
přibývat. Nezamyslice byly fotba-
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86:6 58
102:29 51
101:29 46
68:39 37
78:38 34
84:64 29
46:63 26
40:57 21
49:74 21
26:69 12
19:152 6
24:103 5

ČK: Dopita.
Sestava Nezamyslic: Buriánek
– Dopita, Král, Horák, Michal Lakomý, Letocha – Hájek, T. Přidal,
Fialka, Musil – Oulehla.
Trenér: Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Opět jsme jeli v improvizované
sestavě, pět hráčů hrálo před tím za
béčko proti Výšovicím. Největším
nepřítelem asi byla únava, protože
první poločas jsme drželi krok, měli
jsme i brejky. Sice opticky nás soupeř přehrával, ale fakticky nic nevymyslel. K brejku dal Kamil Oulehla
na 0:1, oni vyrovnali a v pětatřicáté
minutě z dalšího brejku David Hájek na 1:2. O poločase jsme si řekli,
že budeme v naší hře pokračovat.
Jenže v páté minutě po faulu první
penalta a 2:2, v desáté minutě za
ruku další penalta a vyloučení Dopity. Pak už to šlo rychle. Nestřídali
jsme, protože na lavce jsem byl opět
Tatran Všechovice
jen já. Za bojovnost v první půlce
TJ Haná Nezamyslice
bych pochválil všechny. Letocha,
6:2 (1:2)
Michal Lakomý, Horák, Dopita a
Branky Nezamyslic: Oulehla, Fialka hráli za béčko a bylo vidět,
Hájek.
že již nemůžou. Nemají takový fyRozhodčí: Januš – Dömisch, zický fond, aby dokázali odkopat
Kulička.
sto osmdesát minut.“
lovější, víckrát ohrozili naší branku. Jsme sice třetí, věnujeme se
ale sami sobě. Chceme divákům
ukázat fotbal a na postupy nepomýšlíme.“
Hodnocení trenéra Pivína Jaroslava Svozila:
„Zaslouženě jsme tam prohráli,
Vrchoslavice jsou fotbalově někde
jinde. My fotbalovost nahrazujeme bojovností a ta nám dneska absolutně chyběla. Nebojovali jsme
a hned zkraje jsme dostali dva
góly. Sice jsme snížili, ale vzápětí
jsme po chybě inkasovali potřetí.
Fotbalově, herně, bojovností jsme
zcela propadli. Byl to smutný pohled na nás. Soupeři mohu jen pogratulovat k dobrému mančaftu.
Záchrana ještě není, protože Želatovice vyhrály. Máme ale náskok
čtyř bodů a je to v našich rukách.
Musíme si to vyříkat a připravit se
na další zápas.“

SK Lipová
FC Beňov
1:2 (1:0)

Branka Lipové: Liška.
Rozhodčí: Hetmánek – Zemánek,
Přikryl.
Sestava Lipové: Abrahám – Žilka,
Barák, Ohlídal, P. Koudelka – Takáč, Klicpera, Macourek, Jamrich
(65. Burget) – Z. Koudelka, Liška.
Trenér: Jaroslav Ullmann.

O třetí místo bojuje i „béčko“,
vyhrálo nad Ráječkem
Ráječko, Kostelec na Hané/jim – Do bronzového hávu se mohou odít fotbalistky z Kostelce na Hané. Nemusí to být jen zásluhou opalování, ale i při pohledu na tabulky. A-tým obsadil po sečtení všech plánovaných utkání vzhledem k
vývoji soutěže nečekané třetí místo, o stejný post bojuje až do posledního kola
i „béčko“.
Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané
Petra Merty:
„Je to úplně fantastické.
Skončili jsme tam se štěstím,
i když po podzimu jsme měli
bod na prvního a vypadalo
to všelijak. Prohra v Jihlavě,
remíza doma s Moravskými
Budějovicemi jsou ztráty,
tyto zápasy jsme nezvládli.
Za prvním jsme skončili jen
o čtyři body. Je to obrovská
škoda, ale i velký úspěch.
Vzhledem k tomu, že jsme tři

kola před koncem byli na páté naší obranou a zakončila, drupříčce, je třetí místo pro nás hý gól v poslední minutě jsme
úspěchem a jsme rádi.“
dostali z přímého kopu poté,
co to trošku Monča Mikešová
Hodnocení trenéra
podcenila. Jinak jsme zápas
Kostelce na Hané „B“
měli jasně ve své režii, přePetra Merty:
hráli jsme je. Chválím Barču
„Prakticky jednoznačná zá- Adamovou a Nikču Urbanoležitost, celou dobu jsme je vou, hrály parádně, byly mozpřehrávali. Hrálo se na jejich kem naší hry. S Kunštátem
polovině, nepouštěli jsme je chceme uhrát minimálně bod,
do výraznějších šancí, jen v abychom si udrželi třetí příčzávěru jsme dostali hloupé ku. Je to motivace. Pravděpogóly. Neuhlídali jsme jednu dobně nasadím Lucku Tomehráčku, která proběhla celou šovou a ještě někoho z áčka.“

1. Studenec
2. Vrchovina
3. Kostelec na Hané
4. Ocmanice
5. Kotvrdovice
6. Moravské Budějovice
7. Jihlava „B“
8. Horní Heršpice „B“
9. Ivančice
10. Jevišovice
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HLEDÁNÍ

JE U KONCE

SK Olympia Ráječko
FC Kostelec na Hané „B“

2:4
(0:3)

Branky Kostelce na Hané: 9., 30. a 38. Jelínková, 79. Látalová

Sestava Kostelce na Hané:
Mikešová – Václavková, Zapletalová, Drápalová, Burgetová – Látalová,
Adamová, Jelínková, Urbanová – E. Píchalová, Jarošová. Střídaly: Schönová, A. Píchalová, Mrňková.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SK. „E“:
28. kolo: Havířov – 1.FK Prostějov (neděle 10.6.,
14.30, rozhodčí: Lalík – Nesrsta, Bečica).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
29. kolo: Kralice na Hané – Litovel (neděle 10.6.,
16.30, Slabý – Knoll, Zika), Hranice – Určice (sobota 9.6., 16.30, Boháč – Křepský, Tomeček), Loštice – Konice (neděle 10.6., 16.30, Krobot – Zika,
Slabý).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
25. kolo: Mohelnice „B“ – Konice „B“ (neděle
10.6., 16.30, Křepský – Polanský, Damek).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
25. kolo: Bělkovice – Jesenec (sobota 9.6., 16.30,
Kučera – Petr, Damek), Hlubočky – Plumlov (sobota 9.6., 16.30, K. Pospíšil – Slota, Zavřel), Čechovice – Bělotín (neděle 10.6., 16.30, Petr – Kopecký, P. Dorušák), Lipník – Klenovice na Hané
(sobota 9.6., 16.30, Kubíček – Dömisch, Kulička).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
25. kolo, neděle 10. června, 16.30: Býškovice – Lipová (neděle 13.5., 10.15, Damek – Slota,
Kubíček), Želatovice „B“ – Mostkovice (Kaňok
– Tomášek, Oulehla), Nezamyslice – Haná Prostějov (sobota 9.6., 16.30, Menšík – Baďura, OFS),
Pivín – Všechovice (Vyroubal – J. Dorušák, Krutovský), Radslavice – Vrchoslavice (Valouch – Kubíček, Lakomý), Beňov – Kostelec na Hané (Ráb
– Bartůněk, Sigmund).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA
„D“ – starší dorost:
26. kolo: Velké Meziříčí – 1.SK Prostějov (sobota
10.6., 10.00, Polák – KFS Vy, KFS Vy).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA
„D“ – mladší dorost:
26. kolo: Velké Meziříčí – 1.SK Prostějov (sobota
10.6., 12.15, KFS Vy – Polák, KFS Vy).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – st. dorost:
27. kolo: Šumperk – Čechovice (sobota 9.6., 10.00,
Lepka – OFS, OFS), Konice – 1.FC Viktorie Přerov (sobota 9.6., 10.00, I. Antoníček – OFS, OFS).

1. Protivanov
24 15 5 4 59:33 50
2. Čechovice „B“ 24 12 5 7 46:34 41
3. Přemyslovice „A“24 11 8 5 34:25 41
4. Kralice
24 13 2 9 56:49 41
5. Hvozd
24 10 4 10 47:38 34
6. Zdětín
24 9 6 9 46:33 33
7. Držovice
24 9 6 9 51:44 33
8. Brodek u PV 24 9 6 9 51:51 33
9. Určice B
24 8 6 10 41:51 30
10. Vrahovice
24 9 3 12 45:56 30
11. Olšany
23 7 6 10 38:44 27
12. Otaslavice
24 8 3 13 49:58 27
13. Otinoves
23 7 5 11 29:45 26
14. Dobromilice 24 5 5 14 38:69 20
Kanonýři: 22 - Bukovec Svatopluk (Kralice), 16 - Rolný
Jaroslav (Držovice), Studený Jan (Vrahovice), Zatloukal
Leopold (Brodek u PV), 15 - Bílý Vojtěch (Hvozd)

III. třída
24.kolo: Kostelec B-Zdětín B 0:0 (0:0), branky:, Nezamyslice
B-Vyšovice 3:1, Smržice-1.SK Prostějov A 1:1 (0:1), branky:,
Němčice-Vícov 2:2, Kladky-Pavlovice 4:0, Horní ŠtěpánovBedihošť 2:1, Tištín-Haná Prostějov B 4:1.
1. 1.SK Prostějov A 24 19 3 2 77:20 60
2. Smržice
24 16 3 5 79:26 51
3. Vyšovice
24 15 4 5 62:32 49
4. Nezamyslice B 24 15 3 6 58:44 48
5. Haná Prostějov B 24 14 4 6 59:39 46
6. Vícov
24 9 7 8 39:42 34
7. Bedihošť
24 10 3 11 57:58 33
8. Tištín
24 9 2 13 37:55 29
9. Horní Štěpánov 24 8 1 15 37:57 25
10. Kostelec B
24 7 4 13 45:67 25
11. Zdětín B
24 6 5 13 32:45 23
12. Němčice
24 6 4 14 47:62 22
13. Kladky
24 5 3 16 34:70 18
14. Pavlovice
24 6 0 18 41:87 18
Kanonýři: 24 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B), 17 Musil Martin (Bedihošť), 16 - Filgas Josef (Smržice)

Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava Ullmanna:
„Beňov byl kvalitní, běhavý, kombinační soupeř, ovšem my jsme
dobře bránili a v prvním poločase
jsme si do stavu 1:0 vytvořili tři
tutové šance. Ve čtyřicáté minutě
jsme dali branku na 1:0 a v sedmdesáté páté šel Martin Liška sám
na gólmana. Neproměnil, vzápětí
jsme po individuální chybě dostali
IV. třída skupina A
na 1:1 a v nastaveném čase jsme
16.kolo: Malé Hradisko-Ptení 2:4, -Mostkovice B,
dostali obdrželi druhý gól. Takový Přemyslovice B-Brodek u Konice 0:2, Čechy pod
je ale fotbal. V zakončení je potře- Kosířem-Jesenec B 2:1, Drahany-Plumlov - nehlášeno
ba štěstí, a to jsme dneska neměli.
14 11 1 2 39:11 34
Skončíme druzí, ale nebudeme již 1. Ptení
pod tlakem. Nezvládli jsme utkání 2. Brodek u Konice 15 9 1 5 40:26 28
3. Mostkovice B 14 7 5 2 34:18 26
s Pivínem a od té doby se dalo po- 4. Malé Hradisko 14 7 0 7 24:30 21
čítat, že Haná to již nepustí. Na jaře 5. Jesenec B
15 6 2 7 31:32 20
klopýtla jen s námi.“
6. Čechy p. K. 14 5 3 6 20:25 18

Kostelečanky nakonec získaly bronz

Konečná tabulka moravskoslezské divize žen, skupiny „C“:

Jiří KAMENOV - Sokol Mostkovice:

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

Prostějovsko/jim – Je to jasné. Po několika neúspěšných pokusech se fotbalisté Hané Prostějov
dočkali celkového vítězství v I.B třídě a práva postupu do vyšší soutěže, Lipová skončí druhá. Na opačném chvostu se rozhodlo o sestupu Hustopečí,
Pivínu stačí dva body. Nejzajímavější je tak souboj o
bronz, Vrchoslavice, Horní Moštěnice, Mostkovice
a Beňov dělí jen dva body.

Přebor OFS Prostějov
II.třída
24.kolo: Určice B-Zdětín 0:0 (0:0), branky:, Otaslavice-Čechovice „B“ 3:1 (1:0), branky:, Dokoupil, Kaláb,
Koudela - Haluza, Brodek u PV-Olšany 7:1 (3:1), branky:, Zatloukal 4, Hudeček, Kolařík, Soldán - Šulc, Kralice-Přemyslovice „A“ 3:1 (2:0), branky:, Bukovec, Martínek, Prokop - Kovář, Vrahovice-Protivanov 3:4 (3:3),
branky:, Dvořák 2, Studený - Sedlák 2, Pospíšil, Sedlák,
Otinoves-Dobromilice 3:3 (2:1), branky:, Zapletal 3
- Makiš, Matoušek, Špaček, Hvozd-Držovice 0:0 (0:0)

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – ml. dorost:
27. kolo: Šumperk – Čechovice (sobota 9.6., 12.15,
Lepka), Konice – 1.FC Viktorie Přerov (sobota
9.6., 12.15, I. Antoníček).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
25. kolo: Nezamyslice – Brodek u Přerova (sobota
9.6, 10.00, Lasovský), Želatovice – Určice (středa
6.6., 18.00, Grečmal), Lipník – Kralice na Hané
(sobota 9.6., 13.30, Kulička), Litovel – Kostelec na
Hané (sobota 9.6., 14.15, Balún).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
25. kolo, sobota 9. června, 16.30: Protivanov
– Kralice na Hané „B“ (neděle 10.6., 16.30),
Čechovice „B“ – Zdětín, Hvozd – Určice „B“,
Dobromilice – Vrahovice (neděle 10.6., 16.30),
Držovice – Otinoves, Přemyslovice – Brodek u
Prostějova (neděle 10.6., 16.30), Olšany – Otaslavice.
III. TŘÍDA:
25. kolo, neděle 10. června, 16.30: Bedihošť –
Kladky (neděle 10.6., 10.00), Haná Prostějov „B“
– Horní Štěpánov, Tištín – Kostelec „B“, Pavlovice
– Němčice nad Hanou, 1.SK Prostějov – Nezamyslice „B“ (hřiště Kostelec na Hané), Výšovice
– Zdětín „B“, Vícov – Smržice.
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“:
17. kolo, neděle 10. června, 16:30 hodin: Brodek
u Konice volno, Plumlov „B“ – Čechy pod Kosířem
(hřiště Krumsín), Jesenec „B“ – Přemyslovice „B“,
Mostkovice „B“ – Ptení (sobota 9.6., 16.30), Drahany – Malé Hradisko.
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“:
17. kolo, sobota 9. června, 16:30 hodin: Ivaň –
Vrahovice „B“, Brodek u Prostějova „B“ – Biskupice, Pivín „B“ – Hrubčice, Tvorovice – Doloplazy,
Otaslavice „B“ – Želeč (neděle 10.6., 16.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
20. kolo: Lipová – Boskovice (sobota 9.6., 16.30),
Kostelec na Hané „B“ – Kunštát (sobota 9.6., 15.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

7. Plumlov
13 4 4 5 30:23 16
8. Přemyslovice B 14 4 4 6 24:30 16
9. Drahany
13 0 0 13 8:55 0
Kanonýři: 11 - Burget Aleš (Brodek u Konice),
Gavrylchuk Yevgen (Plumlov), 10 - Sekanina Jan
(Ptení), 7 - Karafiát Jaroslav (Mostkovice B),

IV. třída skupina B
16.kolo: Biskupice-Želeč 2:1, Doloplazy-Otaslavice
B 1:2, Vrahovice-Tvorovice 6:2, Hrubčice-Ivaň 0:2,
Brodek u PV B-Pivín B -Nehlášeno.
1. Vrahovice
16 12 3 1 74:35 39
2. Pivín B
15 10 2 3 57:23 32
3. Ivaň
16 8 2 6 32:37 26
4. Želeč
16 7 2 7 38:44 23
5. Tvorovice
16 7 1 8 46:43 22
6. Otaslavice B 16 7 1 8 35:48 22
7. Biskupice
16 6 3 7 41:34 21
8. Doloplazy
16 4 4 8 32:50 16
9. Hrubčice
16 4 1 11 29:47 13
10. Brodek u PV B 15 4 1 10 30:53 13
Kanonýři: 16 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 13 - Rieger
Roman (Otaslavice B), 12 - Jozek Jakub (Doloplazy),
Okresní přebor dorostu
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),
Selucký Dominik (Pivín), 12 - Preisler David (Držovice)
Finálová část dorostu o přeborníka okresu
1.kolo: Mostkovice-Vrahovice 9:1, Protivanov-Pivín 1:2.
1. Mostkovice
1 1 0 0 9:1 3
2. Pivín
1 1 0 0 2:1 3
3. Protivanov
1 0 0 1 1:2 0
4. Vrahovice
1 0 0 1 1:9 0
Okresní přebor žáků
22.kolo: Určice-Přemyslovice 5:0 (2:0), branky:,
Smržice-Vyšovice 9:0, Klenovice-Nezamyslice 0:3
(0:1), branky:, Lipová-Pivín 1:4, Plumlov-Držovice
11:0 (5:0), branky:, Kostelec-Haná Prostějov 4:8
(3:4), branky:, Protivanov-Dobromilice -Nehlášeno
1. Protivanov 23 22 1 0 185:6 67
2. Dobromilice 23 21 2 0 127:21 65
3. Kostelec
24 15 4 5 110:46 49
4. Pivín
24 15 2 7 75:44 47
5. Smržice
24 15 0 9 73:41 45
6. Určice
24 14 1 9 67:40 43
7. Haná Prostějov24 12 4 8 124:85 40
8. Nezamyslice 24 9 3 12 67:88 30
9. Plumlov
24 8 4 12 54:84 28
10. Vyšovice
23 8 2 13 59:10926
11. Přemyslovice 24 5 2 17 31:10717
12. Klenovice
24 4 3 17 24:93 15
13. Lipová
23 2 4 17 25:115 10
14. Držovice
24 0 0 24 12:154 0
Kanonýři: 58 - Milar Ondrej (Protivanov), 43 - Gábor
Patrik (Haná Prostějov), 41 - Frehar Jan (Dobromilice)
Okresní přebor mladších žáků
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: 14 - Přecechtěl Oldřich (Němčice), Tyrner
Jan (Haná Prostějov), 12 - Porupka Jakub (Němčice),
branky:, Růžička Tomáš (Otinoves), 10 - Kadlec Josef
(Kralice),Mazal Jan (Olšany)

Finálová část ml.žáků o přeborníka okresu
1.kolo: Haná Prostějov-Němčice 2:6, Kralice-Otinoves 3:0.
1. Němčice
1 1 0 0 6:2 3
2. Kralice
1 1 0 0 3:0 3
3. Otinoves
1 0 0 1 0:3 0
4. Haná Prostějov 1 0 0 1 2:6 0

Fotbal
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Regionální derby v krajském přeboru mělo jednoznačný průběh, kraloval favorit

VYNIKAJÍCÍ URČICE HERNĚ I VÝSLEDKOVĚ SMETLY KONICI!
Fotbalovým koncertem domácí potvrdili svou parádní sezónu, hosté nestačili...

Dva zástupci Prostějovska z horních pater tabulky se
střetli v nedělním derby 28. kola krajského přeboru
mužů KFS Olomouc. A výsledkově nebylo co řešit,
neboť určičtí fotbalisté nad těmi konickými dominovali
ve všech ohledech. Kdyby proměnili většinu vyložených šancí, které si vypracovali, mohli rivala deklasovat klidně i dvouciferným rozdílem! Takhle se zrodila
„jen“ čtyřka, jež potvrdila oprávněnost druhého místa
Určic v letošní sezóně, zatímco šestá Konice může
ještě v pořadí jak poskočit nahoru, tak klesnout dolů.
Určice/son

K

dybychom měli popisovat všechny zajímavé
akce ve včerejším pohledném utkání, nestačila by ani
celá tato strana. Hrál se totiž
mimořádně rušný fotbal, který
svědčil pořádajícímu týmu a
jeho ofenzivním choutkám,
jimiž už druhý rok po sobě
náramně baví své fanoušky.
Rozbor gólových momentů
si tedy nechme do rubriky
Důležité okamžiky a věnujme
se neméně poutavému zbytku.
Hned ve 4. minutě Vodák
napřáhl z 24 metrů a Kmecik
konečky prstů vyškrábl nad,
v 8. si Los ukázkově narazil
s Kiškou a jeho následnou střelu
zprava zastavila až levá tyč.
Vzápětí vytasil další bravurní
zákrok Kmecik proti jedovce
Bokůvky zpoza šestnáctky, na
ontroopačném konci hřiště kontronačně
val pouze Petrů dvěma značně
řitom
nepřesnými pokusy. Přitom
v poli Koničtí zpočátku nehráli špatně, jenže finální fáze
nášela
z jejich strany nepřinášela
žádné nebezpečí. A tak šli
domácí ve 24. zaslouženě
do vedení první trefou
Trajera – 1:0. Protivník
se za celý úvodní poločass
ti,
dostal do jediné příležitosti,
když aktivní Petrů na
diny
sklonku zápasové půlhodiny
anu a
převzal dobrý míč za obranu
obešel i Nejezchleba, ale slabé
zakončení z úhlu bezpečněě odn. Od
kopl z prázdné brány Ján.
té chvíle do přestávky měla
ašina
skvěle fungující určická mašina
hman,
další čtyři loženky (Hochman,
Los, Bokůvka, nechtěný výpad
vatyCetkovského na vlastní svatyhytal
ni), přičemž všechny vychytal
famózní Kmecik.
jakmile ho zkraje druhé
půle v sólu obešel Vodák,
sným
zastoupil gólmana včasným
obranným zákrokem Rus. Bylo
za na
však zřejmé, že ani pauza
a, což
rozložení sil nic nezměnila,

A

EVŽEN KUČERA – TJ Sokol Určice

potvrdily následující minuty.
V 52. a 57. Kučerovi svěřenci
zasadili svému sokovi dva
klíčové brankové údery, které
definitivně zlomily celý mač
jasně v jejich prospěch – 3:0.
Pak už se mohla matná družina
z Konice jen modlit, aby byl
co nejrychleji konec. Vedoucí
mančaft
totiž
pokračoval
v útočné jízdě a zahazoval jednu
šanci za druhou. V tomto ohledu
vynikal zejména Trajer, do té
doby autor dvou působivých tref.
Místo dokonání hattricku ztroskotal v nájezdu na Kmecikovi,
poté ve dvou tutových situacích
místo přihrávky spoluhráčům
před zívající svatyni sóloval
a možnosti tím zazdil. Přidal

Kanonýr na kolenou. Ačkoliv to tak nevypadá, útočník Určic Michal Trajer právě slaví jeden ze svých
dvou gólů do konické sítě.
Foto: Zdeněk Pěnička

RADEK ŘEHÁK – TJ Sokol Konice

k Trajerovu centru do ohně,
takže skóre zvýraznil již pouze
Kiška nekompromisní ranou
ze 14 kroků pod břevno – 4:0.
Jedličkova kohorta se zmohla
na dva nadějné pokusy Smětáka
(o fous mimo) a Bednáře (vyboxoval Nejezchleb), což
nemohlo zaslouženě vysoký triumf favorita nijak ohrozit.

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – 29. KOLO

TJ Sokol Určice:
střídání: 69. Vaněk za Vodáka. 77. Peka za Kišku,
ochm
maan
na,
a,
79. Mlčoch za Hochmana,
A
trenér: EVŽEN KUČERA

Nejezchleb

Skopalík

brranky: 24. a 57. Trajer, 52. Skopalík, 70. Kiška.
branky:
střely
st
třely na bránu: 13:3.
střely
st
třely mimo: 11:5.
rrohové kopy: 6:1

Ján
án
n

Hochman

Petržela
P

rozhodčí: Boček – Kopecký, Vedral.
žluté karty: Kiška, Vodák,
Petržela – Petrů, Rus.
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obránců a podél vyběhnuvšího gólmana nezadržitelně
skóroval - 1:0.
30. OSAMOCENÁ HROZBA KONICKÝCH. Hosté se za
celé střetnutí dostali do jediné vyložené šance v podání Petrů. Ten sice překonal Nejezchleba, ale brankáře zastoupil
pohotový Bokůvka.
33. AŽ 45. KMECIK ČARUJE. Nebýt mrštného strážce hostujících tyčí, bylo by rozhodnuto už do přestávky. Kmecik
vystřihl sérii perfektních zákroků a dal svému kolektivu
naději.
52. SKOPALÍKOVA HLAVA JE RYCHLEJŠÍ Dlouhý nákop Losa si hlavou našel Skopalík, jenž byl u míče dřív
než boxující Kmecik a lopta doskákala k pravé tyči -2:0.
57. TRAJER SVÝM DRUHÝM ZÁSAHEM ROZHODUJE. Určický kapitán tentokrát centrem přesně našel (někdy) obávaného kanonýra, jehož výstavní hlavička k levé
tyči byla nechytatelná - 3:0.
70. ČTVRTÝ HŘEBÍK DO HOSTUJÍCÍ RAKVE. Po
další hezké kombinaci Kučerova souboru vybombil Kiška
takovým způsobem, že míč bleskově zaplul pod břevno a
Kmecik neměl žádný nárok. Konečný stav se ustálil na 4:0.
zaznamenal Marek Sonnevend

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a minimálně dvacet minut byli
herně lepší. Bohužel nás v tomhle úvodu i po celé utkání provázela
totální absence finální části akcí, my jsme pořádně nezakončili snad
jediný balón. Naopak domácí hráli jednoduše a účelně, překopávali
delší míče na Trajera a chodili sami na bránu. Paradox je, že tyhle
tutovky většinou zahodili, zatímco nám dali tři góly po centrech do
vápna. Nejen při těchto situacích jsme vzadu chybovali. Citelně nám
chyběli dva ofenzivně nejlepší hráči Martin Schön s Pavlem Krylem, bez nich jsme byli směrem dopředu jaloví. Naproti tomu soupeř
nastřílel čtyři branky, další čtyři mohl dát a tím pádem bylo jeho vítězství naprosto zasloužené. Škoda, že se nám nepovedlo z takticky
zvládnutého začátku nic vytěžit, po té solidní půlhodině šel výkon
celého mužstva dolů. Snaha produkovat dobrý kombinační fotbal
nevycházela, někdy nám to prostě na hřišti moc neklape. Střílíme
málo gólů a tentokrát jsme je ani neměli z čeho dát, neboť naše hra
končila před šestnáctkou. A vzadu po pravdě nejsme nejrychlejší.“

Tomáš Los: „Máme výborně
poskládaný mančaft“
Určice - Dělat kapitána v takovém mužstvu je radost.
Fotbalistům TJ Sokol Určice se
v letošním ročníku krajského
přeboru daří přímo fantasticky, za suverénními Hranicemi jsou s obřím bodovým
náskokem druzí a stříbro mají
už s předstihem jisté. Včera
vypráskali v okresním derby
Konici 4:0, což znásobilo radost
domácích borců včetně jejich
lídra, záložníka Tomáše Losa
(na snímku).
Marek Sonnevend

Václavský

se Losův přímý
kop těsně vedle a
Vodákovi
chyběly
ve skluzu centimetry

„Soupeř byl jasně lepší. Naší zásadní chybou bylo špatné brá„Dnes
jsme ukázali veškerou naši fotbalovou sílu, cítím hrozně velkou spokojenost. Jen asi dvacet minut s námi hosté hráli docela vyrovnaně a
měli jedinou šanci, jinak to byl souboj Určice versus Kmecik. Výsledek 4:0 je pro soupeře vyloženě milosrdný, klidně mohl dostat desítku. Od ještě vyšší porážky Konici zachránil právě gólman, který je
na danou soutěž vynikající a do krajského přeboru svou úrovní vůbec
nepatří. Nám se už dlouho herně daří, dvacátým utkáním v řadě bez
porážky jsme prodloužili svou euforii. Chybí pouze trochu větší produktivita v zakončení, po fotbalové stránce nemám klukům absolutně
co vytknout. Naopak jsem je v šatně všechny moc pochválil. Ocenění
mám i pro Konici za to, že se její slušní hráči neuchýlili k žádným zákeřnostem, a také pro rozhodčí, kteří zápas zvládli velice dobře. Teď se
hodně těšíme na souboj v Hranicích, což bude vyvrcholení celé soutěže. Očekávám krásný útočný fotbal z obou stran, rozhodně tam nepojedeme bránit a zveme do hlediště co nejvíc fanoušků, byť nastoupíme
venku. Věřím, že tohle střetnutí bude stát za zhlédnutí.“

střídání: 69. Schön za Novotného,77.VydrželzaPetrů,83.Kořenovský
za Smětáka
trenér: ROMAN JEDLIČKA.

DOKONALÝ POČIN
MICHAL
M
IC
TRAJER

TJ SOKOL URČICE
Toto ocenění si domácí útočník vysloužil hlavně svou
u
schopností dostávat se do šancí. Jeho rychlost snoubenáá
s technikou opakovaně měnila konické zadáky ve statisty,
s velkou chutí hrající Trajer tak nezadržitelně pláchl doo
celkem šesti tutovek. Dvě z nich neomylně využil, jenžee
v ostatních čtyřech selhal, když dvakrát místo samostatné-ho zakončení určitě mohl volit přihrávku lépe postaveným
m
spoluhráčům.

Čím to, že střetnutí mělo
tak jednoznačný průběh?
„Hostům chyběli silní útočníci
Schön a Kryl, i bez nich ze začátku
zlobili. Konečnému výsledku
zprvu nic nenasvědčovalo a
soupeř víc držel míč, ale na rozdíl od nás se nedostával do šancí.
Rozhodl úvod druhého poločasu,
kdy jsme rychle dali dva góly na
3:0. Potom už jsme zápas v klidu
dovedli do vítězného a jasného
konce.“
Při
lepším
využití
příležitostí jste mohli
vyhrát podstatně víc. Co vidíte
za výbornou formou, kterou
držíte celou sezónu?
„Je pravda, že se nám docela
dlouho daří, a díky tomu jsme
v pohodě. Hrajeme uvolněně,
nic nám nesvazuje nohy, jsme
správně klidní. Někdy chybí jen
lepší dohrávání akcí, mohli a
měli bychom být produktivnější
v zakončení.“
Spočívá kouzlo skvělého
fotbalu i příznivých
výsledků A-týmu Určic pouze
v kvalitě kádru, nebo vidíte
ještě nějakou nadstavbu?
„Máme fakt dobře poskládaný
mančaft jak ze zkušených borců,
tak z šikovných mladíků. Jsme
techničtí, postupně jsme se sehráli
a celé mužstvo si společně sedlo.
Dlouho jedeme na vítězné vlně,

prostě nám to šlape. Druhé místo
s velkým náskokem před ostatními celky je krásnou odměnou
za maximálně vydařený rok. Teď
chceme uspět i v Hranicích.“
Těšíte se na bitvu dvou
jasně
nejlepších
kolektivů KP?
„Hrozně moc. Už delší dobu bylo
jasné, že půjde o vyvrcholení celé
sezóny, které může přinést hodně
atraktivní podívanou pro diváky.
Proto by nám udělalo radost,
kdyby do hlediště přišlo co nejvíc
lidí. Chceme zvítězit, nebo aspoň
remizovat.“
Herně byste se dost
možná neztratili ani v divizi. Platí stále, že Sokol raději
zůstane o patro níž?
„Určitě. Na Určice je krajský
přebor strop a klubové vedení nám
opakovaně říká, že nikam postupovat nehodlá. Takže i kdyby šly
do divize dva první týmy, my to
v žádném případě nebudeme.“
Plánujete po takhle fantastickém ročníku velké
oslavy?
„Slavení bude na odpovídající úrovni, ale už po Hranicích.
Poslední kolo hrajeme doma za
čtrnáct dní v neděli, což by vzhledem k našim pracovním povinnostem a nutnosti jít v pondělí do
zaměstnání nebylo zrovna ideální.
Navíc trenér i starosta budou v té
době již pryč, takže závěrečná
připadne na nejbližší sobotu. Tím
víc by se hodil dobrý výsledek
z hranického trávníku, který by
oslavy správně nastartoval.“
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Nervózní šlágr lídrů III. třídy OFS Prostějov skončil bodovou dělbou

Ve Smržicích dva góly, jeden neuznaný a dvě vyloučení
Favorizovaný 1.SK Prostějov dlouho vedl, ale nakonec mohl klidně prohrát TJ Smržice
dožadovali penalty poté, co se fenzivy SK. Duel tak přes další padl k pravé tyči – 1:1. O tři
Místy nuda, místy hodně rušno. Tak vypadal očekávaný zápasový tahák 24. kola III. třídy mužů
prostějovského OFS mezi průběžně druhými
Smržicemi a vedoucím SK Prostějov. Hosté s už
jistým postupem do vyšší soutěže v kapse potřebovali k definitivnímu potvrzení svého prvenství
nepodlehnout, což se jim povedlo. Domácím zase remíza přiblížila průnik do okresního přeboru,
kam se dostanou hned čtyři nejlepší celky konečného pořadí.

Ošlejšek prosmýkl do šance,
obhodil si Suchého a po jemném kontaktu s jeho rukama
padl ve vápně. Muži TJ za
nepříznivého stavu zkoušeli
šturmovat do útoku, ale veškerá
jejich snaha přicházela vniveč
jak vlastní vinou (váznoucí
přechod dopředu i finální fáze
akcí), tak zásluhou kvalitní de-

hluché období se dvěma ne moc
nebezpečnými pokusy Balleka
spěl k vítězství favorita, jenže
vzrušující závěr vše změnil.
Nejprve Smržice v 81. vyrovnaly díky Boškovi, který se
nejlépe orientoval ve skrumáži
před svatyní, špičkou kopačky
byl u balónu dřív než zadáci i
gólman a míč obloučkem za-

JAROSLAV ŘEHÁK – TJ Smržice

Smržice/son
Opatrnému úvodu odzvonilo v 8. minutě. První šanci
sice po Komárkově obloučku
za obranu ještě Laník zahodil nepřesným volejem, ale
vzápětí šlo eskáčko do vedení.
Komárkův roh promáchl na
bližší tyči bránící V. Studený
a míč prolétl malým vápnem
až k volnému Lakomému,
který pohodlně sklepl do odkryté brány – 0:1. Smržičtí se
premiérově dostali ke slovu
až po čtvrthodině střetnutí,
kdy rychlý protiútok zakončil
Doseděl střelou zprava pánubohu do oken. Následným
kontrem se prostějovská ofenziva pěkně prokombinovala

do tutovky, jenže Ošlejšek ji
v ideální pozici zbrkle napálil
do obránce. Zajímavou pasáž
podpořila střela Martínka
z dálky hodně vedle, hlavička
Martináka z devíti metrů
vysoko nad a dalekonosná jedovka Ošlejška, kterou Suchý
vyškrábl od levé tyče na roh.
Bohužel zbytek zahajovací
půle již nepřinesl nic fotbalově
hodnotného, pouze nervozita
vinou několika ostřejších
zákroků (hlavně v podání
hostů) rostla.
Nedlouho po návratu ze šaten
domácí prvně za celé utkání
zakončili na bránu, a to spíš
náhodou, neboť Kotlárův pas se
pod břevno zatoulal nechtěně.
Vzápětí se Prostějované marně

„Na eskáčko jsme se chystali, abychom mu vrátili nešťastnou porážku
z podzimu. Dnes to byl vyrovnaný zápas a mrzí mě náš neuznaný druhý gól, podle mě naprosto regulérní. Tam se srazili dva hostující hráči
a rozhodčí pískl faul, což byl nesmysl. Během sezóny jsem viděl několik utkání 1.SK Prostějov a nechápu, proč je sudí pořád někam zbytečně tlačí, když to ani nemají zapotřebí. Drahoš Zelina hraje sprostě
celý zápas, udělá řadu hrubých zákroků, ještě nadává rozhodčímu a
dostane pouze jednu žlutou kartu. Přitom měl být správně brzo vyloučený. Navíc mě štve ta neuznaná branka na 2:1, měli jsme vyhrát,
i když by šlo o šťastné vítězství v remízovém duelu. Do střetnutí jsme
šli hodně nekompletní a navíc po chybě brzy prohrávali, přesto kluci
bojovali a nakonec málem vydřeli tři body. Mančaft vinou zdravotních
problémů vždy skládáme s velkými problémy, tím větší úspěch by pro
nás znamenalo konečné druhé místo a postup do okresního přeboru.
Sice není kde brát hráče, ale porveme se o to. Já chci zvítězit pokaždé
a totéž cpu do kluků, na soupeři nezáleží. Třetí, páté nebo sedmé místo
pro nás nic neřeší, hodláme skončit, co nejvýš to půjde.“

DAVID MEZULIÁNEK – 1.SK Prostějov
„Prvních dvacet minut bylo z naší strany výborných. Řekli jsme si, že
budeme hrát v naprostém klidu a dávat balóny rychle od nohy, což jsme
plnili. Škoda neproměněných šancí, mohli jsme vést 2:0 nebo 3:0 a byl
klid. Pak to kluci, bohužel, začali zbytečně nakopávat a z toho pramenil
postupně rostoucí tlak soupeře. Za ten druhý poločas je ale nerozhodný výsledek asi spravedlivý, byť jsme vyrovnávací gól dostali po úplně
zbytečné ztrátě míče ve středu hřiště a následném protiútoku, na jehož
konci byli domácí důraznější. Měli jsme hrát po zemi celé utkání a nebláznit, potom bychom zvítězili. Takhle máme bod, který nakonec beru
i vzhledem k okleštěné sestavě a faktu, že se nám během zápasu zranili
dva obránci. Mrzí mě jen zbytečná červená karta Davida Grygláka. On
musí takovou situaci ustát a ne podrážděně odkopnout balón, což je dětinské a nedělá se to. Ve vyšší soutěži by dostal pokutu, zvlášť když už
byl za stejný prohřešek letos vyloučený podruhé. Celkově jsme potvrdili
své vítězství ve III. třídě a s tím jsem určitě spokojený. Teď ještě zbývá
zvládnout zbývající dvě kola, abychom sezónu dokončili bez porážky.“

minuty později dokonce visel na
vlásku výsledkový obrat, jemuž
zabránila sudím neuznaná trefa
Kotlára kvůli předchozímu
faulu na hostujícího brankáře.
Kapitán TJ tenhle moment
neunesl, rozhodčímu vynadal
a vyloučen putoval předčasně
pod sprchu. Tamtéž zamířil tři
minuty před koncem též Gryglák, který dostal druhou žlutou
a tím i červenou kartu za zakopnutí míče v rozčilení nad
odpískaným ofsajdem. Víc už
naštěstí emoce nevzkypěly a
tečku za remízovým mačem
udělala v poslední minutě rána
Filgase z levé strany krytá Zelinkou.

Smržice - Ve svých nejlepších
letech odkopal přes padesát
utkání ve druhé české lize, teď
pomáhá v okresní III. třídě.
Obránce 1.SK Prostějov Drahomír Zelina (narozen 1970)
byl sice kvůli disciplinárnímu
trestu dlouho mimo hru, ale už
je zpět v sestavě a mladému kolektivu diriguje zadní řady. Ve
Smržicích z toho byla remíza
1:1 a potvrzení vítězství eskáčka v soutěži.
Marek Sonnevend
Drahoši, co říkáte na
dnešní střetnutí v kostce?
„Myslím, že se hrál kvalitní
zápas, vzhledem k terénu rychlý
a svižný, bez zákeřných zákroků. Hned ze začátku jsme měli
několik šancí a kdybychom
do půlky vedli 3:0, byl by klid.
Bohužel se nám vyložené příležitosti využít nepodařilo, potom
jsme dlouho drželi stav 1:0. Bez
dvou zraněných hráčů jsme ale

nikdo z I.B nesestoupí:
Nejpravděpodobnější možnost znamená, že kromě výše uvedeného (1 tým z II. třídy do I.B třídy, 1 tým z II. třídy
do III. třídy, 1 tým ze III. třídy do IV. třídy) postoupí hned šest týmů ze IV. třídy do III. třídy a stejně tak mimořádný
počet čtyř týmů ze III. do II. třídy.

Sestava Smržic:
Suchý – V. Studený (40. Ježek), Martinák, Vychodil, T. Studený – Doseděl, Kotlár, Klus, Dušek (56. Žouželka) – Bošek,
Filgas. Trenér: Jaroslav Řehák.
Sestava Prostějov:
Zelinka – Krátký (66. Fryšák), Zelina, Olejník (56. Ovčáček),
Martínek – Komárek, Gryglák, Lakomý, Ballek – Laník,
Ošlejšek. Trenér: David Mezuliánek.

až do konce nevydrželi, což je
škoda. Domácí byli k poražení,
ztratili jsme tady dva body.“
Kouč Smržic si stěžoval jak na neuznaný
druhý gól svého týmu, tak na
vaši tvrdou, až sprostou hru
a že vás navíc tlačí rozhodčí.
Co vy na to?
„U té neuznané branky jsem to
viděl krásně před sebou, protože
jsem prošvihl balón a zrovna se
vracel dozadu. Píšťalka zazněla
v momentě, kdy domácí hráč
zrovna kopal míč z osmi metrů
do brány, takže za čarou rozhodně nebyl. A posouzení zákroku na našeho gólmana bylo
v kompetenci sudího. Co se týče
kritiky na mou osobu, já si lidí
okolo nevšímám a je mi jedno,
co si myslí. Mančaft mě chce
a hraju svůj fotbal pro něj. Ve
vyšších soutěžích nás vždycky
učili chodit důrazně do soubojů a rozhodčí musí určit, který
zákrok je v pořádku a který ne.
Tenhle svůj přístup rozhodně

nebudu měnit, ať už nastoupím
ve Smržicích, v Držovicích nebo
kdekoliv jinde.“
Jak se hodnotí probíhající soutěžní ročník už
jistým vítězům III. třídy?
„Máme super mančaft. Mladí
kluci mě jako staršího vzali mezi
sebe, všechno jsou to šikovní fotbalisti a hraje se mi s nimi výborně. V takovém týmu jsem moc
spokojený, společně jsme dokázali splnit postupový cíl. Teď už
zbývá jen vyhrát poslední dva
zápasy a bude to úplná paráda.“
Budete vy osobně pokračovat i příští sezónu a
jak vidíte možnosti 1.SK
v okresním přeboru?
„Já určitě chci pokračovat, protože mě fotbal stále baví a zdraví mi
slouží. Naše mužstvo? Má svůj
potenciál i na vyšší soutěže, než
je třetí nebo druhá třída. Potrénujeme, doplníme kádr kvalitníma
klukama z dorostu a věřím, že
s novou silou zaútočíme na čelo
i v okresním přeboru.“

Hráči Plumlova prohráli
sázku a museli se koupat
Plumlov/jim – Nový prvek pozápasové regenerace vyzkoušeli v sobotu fotbalisté Plumlova. Tým Jana Peška nezvládl
utkání se Slatinicemi, čímž zároveň prohrál sázku, a všichni
včetně kouče museli ihned po utkání naskákat do nedalekého
rybníka.
„S jedním místním podnikatelem jsme se vsadili, že pokud
prohrajeme, musí celé mužstvo v dresech naskákat do rybníka
u hřiště. Sázku jsme prohráli, takže jsme museli splnit, co jsme
slíbili,“ vysvětlil tento nezvyklý počin Pešek.
Jarní osvěžení se mu ale líbilo a s úsměvem dodal, že by to mohli
vyzkoušet častěji. „Voda byla výborná a zhodnotili jsme, že to
nebude špatná relaxace po skoro každém zápase. Lepší než chodit do sauny,“ vtipkoval i přes porážku.

Jak by to dopadlo dnes:

II. třída: Protivanov se stal vítězem, disponuje totiž devítibodovým náskokem na trio Čechovice „B“, Přemyslovice a
Kralice „B“. Poslední Dobromilice v Otinovsi jen remizovali a znamená to, že jejich ztráta zůstala šestibodová. Disponují sice lepšími vzájemnými zápasy, Otinovsi ale stačí bod, aby svého konkurenta poslala zpět do „trojky“.
III. třída: Jistotu postupu drží pouze 1.SK Prostějov, o zbylá tři místa si to rozdají Smržice, Výšovice, Nezamyslice „B“
i Haná Prostějov „B“. Smržicím stačí bod. O Černém Petru se rozhodne mezi dvojicí Pavlovice, Kladky, nyní mají oba
stejně bodů, ale pro tým ze severu hovoří lepší vzájemná bilance.
IV. třída, skupina „A“: Ptení a Brodek u Konice již drží postupový lístek, Mostkovicím „B“ stačí remíza proti Malému
Hradisku v posledním kole.
IV. třída, skupina „B“: Vrahovice „B“ a Pivín „B“ již vědí, že obsadí první a druhé místo, ze třetího místa ovšem může
postoupit ještě dalších pět týmů. Pokud by však Želeč oba závěrečné duely nevyhrála, stačí Ivani jedno vítězství.
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z I.B sestoupí jeden tým:

Tato varianta nastane, pokud by Pivín prohospodařil náskok čtyř bodů na Želatovice
„B“. Ze III. třídy by v tom případě postoupila nejlepší trojice, z IV. třídy pak dva nejlepší z každé skupiny a třetí tým s lepší bilancí počtu bodů k počtu zápasů.

Varianta 3
z I.B sestoupí Kostelec na Hané i Pivín:

úkol, protože minimálně druhé místo
je již jasné.“
Jiří Hubál (Smržice):
„Postoupit je naším přáním a cílem,
celá sezona k tomu směřuje. Zatím ale
není jasné, kolik týmů bude padat z I.B
a kolik jich půjde nahoru.“
Emil Škultéty (Výšovice):
„Chceme postoupit, dali jsme si to jako
metu již v létě. Už jsme v přeboru byli,
ale hloupě jsme spadli. Všechno se odvíjí od vyšších soutěží, je to komplikovanější. Původně platilo, že postoupí
III. třída:
tři. Teď se šíří nová zkazka, že mají
postoupit čtyři. Takže je lepší se tlačit
František Jura (1.SK Prostějov):
„Říkali jsme již na začátku sezony, že dopředu, protože nevíte, co platí a co
postup je naším cílem. Splnili jsme neplatí.
lidí, co to hráli loni, někdo opět vyjde
z dorostu. Jestli se to uhraje, budeme
tam, jestli ne, tak se svět nezboří.
Vlastimil Ráček (Čechovice „B“):
„Zatím jsme se o tom na klubu nebavili. Kdyby se to podařilo, tak bychom
to mohli zkusit, ale vypadá to, že to nevyjde, protože kluci pořád prohrávají.
Josef Kučera (Přemyslovice):
„Pokud se to podaří, tak možná. Nemáme ale dost široký kádr, třetina končí nebo chce končit.“
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Nyní již pouze teoretický příklad, Kostelec na Hané se totiž výhrou
nad Hustopečemi udržel. Do II. třídy by postoupily jen dva nejlepší
kluby, do III. třídy potom taktéž dva nejlepší z obou skupin IV. třídy.

Minianketa mezi předsedy klubů – postoupit chtějí všichni kromě Nezamyslic

II. třída:
Antonín Krátký (Protivanov):
„Neříkám, že bychom tam nechtěli.
Máme ovšem těžké vylosování. Kdybychom přesto vyhráli, půjdeme to
zkusit. Asi by se to odehrálo s místními hráči, které máme. Je tu patnáct

Branky: 81. Bošek – 9. Lakomý.
Střely na bránu: 3:3. Střely mimo: 2:4. Rohové kopy: 3:3.
Ofsajdy: 3:6. Fauly: 11:23.
Rozhodčí: Peřina – Duda, Procházka. Žluté karty: Vychodil,
Martinák, Žouželka, T. Studený – Gryglák, Martínek, Zelina.
Červené karty: 84. Kotlár – 88. Gryglák. Diváků: 100.

Ostřílený stoper kritické názory okolí neřeší a má radost
z fotbalu v eskáčku i ze splnění postupového cíle

Varianta 1

Varianta 2

V průběhu minulého týdne, když do
konce soutěže chyběla ještě tři kola,
oslovil Prostějovský Večerník předsedy tří klubů z čela okresního přeboru
a pěti nejlepších mužstev ze III. třídy s otázkou, zda by využili nabídku
postoupit do vyšší soutěže, nebo ji
přenechali ostatním. Zde jsou jejich
odpovědi:

(0:1)

1.SK Prostějov

Drahomír Zelina: „Zdraví slouží, chci hrát ještě dlouho“

Okres i „trojka“ budou
pro šestnáct, do I.B jde jen vítěz
Prostějov/jim – Závěr fotbalové sezony 2011/12 i losovací aktiv té nadcházející se blíží a úměrně tomu rostou i
spekulace, kdo vlastně postoupí a kdo
naopak sestoupí. Dlouho nebylo jasné, jak se nejnižších soutěží dotknou
reorganizace nahoře, a proslýchalo
se, že z okresního přeboru by mohly
jít do kraje až tři mančafty. Nyní je
ale vše jinak.
Okresní fotbalový svaz sestavil celkem
tři varianty lišící se v počtu sestupujících z I.B třídy a ze všech vyplývá, že
z okresního přeboru bude postupovat
pouze jeden celek, tedy pravděpodobně vítěz. Na druhou stranu útěchou pro
všechny bojující o záchranu je fakt, že
díky rozšíření počtu účastníků II. i III.
třídy ze čtrnácti na šestnáct bude padat
pouze poslední.

1:1

Daniel Kolář (Haná Prostějov „B“):
„Nevím, zda máme možnost postoupit, jsme na tom výkonově dost
špatně. Pokud by možnost byla,
uvažovali bychom o tom a pravděpodobně bychom ji využili. Zatím jsme se o tom ale nijak zvlášť
nebavili a musíme to ještě v klubu
probrat.“
Vlastimil Ošťádal (Nezamyslice „B“):
„O tom jsme se zatím v klubu nebavili. O možnosti postupu jsem se
dozvěděl až nedávno, ale neřešíme
to. Teď se nedaří áčku a bez kluků
z áčka béčko výsledků moc neudělá.
V dorostech nemáme nikoho a chlapi
již mají přece jen své roky.“
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Stříbrní basketbalisté jsou po sezóně v očekávání

Slušnou sezonu mírně
pokazily finálové debakly
Prostějov/lv – Třetí finálová účast basketbalistů je rozhodně úspěchem. Druhá nejcennější medaile z Mattoni NBL se
rozhodně počítá. Přes její lesk ale nebyla uplynulá sezona
z pohledu prostějovských Orlů pohádková. Tým nedokázal
postoupit do semifinálové skupiny EuroChallenge Cupu a
nevydařilo se mu ani vystoupení v Českém poháru, kde obsadil až čtvrté místo. V souboji o titul navíc poprvé za poslední
roky nedokázali Hanáci nad Nymburkem ani jednou zvítězit. „Zase u nás budou stříhat síťky,“ prorokovali před čtvrtým duelem realisticky někteří členové realizačního týmu. A
měli pravdu.
V základní části nově složené mužstvo obsadilo očekávané druhé
místo a tuto pozici udrželo také po nadstavbové skupině A1. Před
Děčínem, díky lepšímu skóre ve vzájemných zápasech. V průběhu šestatřiceti duelů hráči několikrát zaváhali. Kouče Zbyňka
Cholevu některé ztráty mrzely. „Třeba porážky ve Svitavách a
domácí neúspěch s Kolínem,“ připomenul zaváhání v úvodní
fázi ročníku trenér Orlů.
Dalších šest porážek nasbírali basketbalisté v průběhu nadstavby.
Díky velkému trojkovému koncertu sice porazili Nymburk, venku ale nedokázali ani jednou zvítězit a o výhodnou pozici před
play-off museli bojovat až do posledního střetnutí.
„Bylo to hodně vyrovnané. Pomohly nám výsledky ostatních
soupeřů. Třeba vítězství Kolína nad Děčínem nám hrálo do karet.
Měli jsme štěstí,“ uznal Choleva.
Ve čtvrtfinále Orli naprosto jednoznačně přejeli Ostravu a zdálo
se, že se špičková forma vrátila v pravý čas. Jenže ouha. Vydržela
pouze do prvního semifinále s Děčínem. Pak už šla dolů. Postup
basketbalisté vydřeli především díky Jamaru Smithovi a stoprocentní úspěšnosti na domácí palubovce. „Bylo to vítězství vůle.
Ale v pohodě jsme nebyli,“ uznal Choleva.
Jeho postřeh potvrdily poslední zápasy s Nymburkem. Oslabená
sestava nedokázala odolat drtivému náporu obhájců titulu, který
unaveného soupeře pokaždé uhonil. „Naše finále jsme si odehráli
proti Děčínu. Vysoké porážky v závěru soutěže mě mrzely, ale
musím uznat, že odrážely reálnou sílu obou týmů,“ poznamenal
kouč Prostějova.

AMERIČANÉ ODCHÁZEJÍ. ORLI ŠKRTÍ SVŮJ ROZPOČET!
Neúprosná ekonomika tvrdě rozprášila sny o
basketbalovém zlatu. Prostějovští Orli se po třech
stříbrech v řadě připravují na skromnější sezonu.
Rozpočet klubu půjde dolů a stejným směrem
zamíří také ambice. „Rozhodně už se nebudeme snažit konkurovat Nymburku. To nepůjde,“
uznává předseda správní rady BK Prostějov Milan
Matzenauer.
Prostějov/lv
Prvními škrty prošel klubu
na začátku roku, kdy hráči
přistoupili na úpravu stávajících smluv. Další krácení
rozpočtu přichází po třetí
finálové účasti. Také proto
mužstvo opustí trojice amerických basketbalistů. Travis
Peterson a Jamar Smith po
jedné sezoně, Yemi Nicholson
po dvou odehraných ročnících.
„Je to realita. Osmdesát procent
financí klubu zahrnují platy
hráčů. V této kolonce musíme
krátit nejvíce. Budeme muset
hledal levnější basketbalisty.
Doma, na Balkáně nebo v Po-

baltí. S vědomím, že v tabulce
nebudeme tak vysoko jako
v minulých letech,“ tvrdí Matzenauer.
Při znalosti basketbalového
prostředí prostějovské vedení
předpokládá, že mužstvo bude
v příštím ročníku Mattoni NBL
atakovat pozice zajišťující
postup do nadstavbové skupiny A1 a díky tomu také účast
ve čtvrtfinále play – off.
„Pokud se tým dobře poskládá,
potká v závěru sezony dobrou
formu a budou se mu vyhýbat
zranění, může přes finanční
omezení rozpočtu bojovat o
semifinále,“ uvažuje předseda
správní rady BK Prostějov.

Základ nové sestavy by měli
tvořit pivoti Kamil Švrdlík a
Rostislav Pelikán a křídelníci
Jaromír Bohačík s Vojtěchem
Bratčenkovem.
O
nové
smlouvě jedná Jaroslav Prášil

a vedení klubu se snaží udržet
Dušana Pandulu a Mateje Ventu.
„Nemyslím si, že budeme mít
problém s výběrem nových
hráčů. Ekonomická situace po

celé Evropě je složitá a volných
basketbalistů na trhu opravdu
hodně. Musíme vybrat týmové
hráče, kteří zapadnou do sestavy. Pak můžou být dobré také
výsledky,“ tvrdí Matzenauer.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Ve zbývajících červnových číslech
vám budeme postupně přinášet
hodnocení celé basketbalové
scény v Prostějově

„Nová sestava bude víc domácí,“ prozrazuje Zbyněk Choleva
Úspěšný kouč by měl u týmu zůstat i přes změnu koncepce a podmínek

Prostějov - Na citelný úbytek financi je trenér Zbyněk Choleva zvyklý. Zažil to
ve svém předcházejícím působišti, přesto ještě v poslední sezoně mezi českou elitou s Novým Jičínem postoupil až do semifinále. Už proto přijal celkem
s klidem informaci o snížení klubového rozpočtu pro příští sezonu. „Už během
posledního ročníku některé věci ukazovaly, že se bude šetřit,“ poznamenal
kormidelník Orlí letky.
Ladislav Valný
Jak jste přijal nepříjemnou zprávu o
tom, že klub půjde do další
sezony s výrazně nižším rozpočtem?
„To není až tak důležité.
Hlavní je, že jsem informaci dostal docela včas a tomu

bude odpovídat také výběr
ý hráčů.“
nových
Získáte adekvátní
náhrady a odcházející opory?
„Upřímně řečeno, takové basketbalisty ani hledat
nebudeme, protože budou
zkrátka drazí. Naše ambice
budou jiné. V rámci mož-

ností se pokusím složit co
nejlepší tým, který bude hrát
v první šestce a postoupí do
p y
play-off.“
Budete potřebovat
pivoty a rozehrávače, což je nedostatkové
zboží. Máte představu, jak
obsadíte konkrétní posty?
„Všechno je otázka jednání a

finančních možností. Je zřejmé, že si nemůžeme dovolit
hvězdu za osm tisíc eur, ale
třeba seženeme čtyři šikovné
kluky po dvou tisícovkách.
Obecně se dá říct, že sestava
bude spíše česko-slovenská.
Víc domácí. Doufám, že takovou budou více podporovat naši fanoušci.“
Nepřemýšlíte o zahraničních basketbalistech?
„To je otázka. Někdy není
příliš dobré, když máte v kádru jediného cizince z Balkánu nebo Spojených států.
Často si takový hráč připadá

osamocený a jeho výkon
echnení přínosem. Všechdně
no se musí pořádně
rozmyslet.“
Spokojíte se
ním
s umístěním
ky?
ve středu tabulky?
ybět
Nebudou vám chybět
zápasy o medaile??
ci ne„Tak o celé situaci
me prapřemýšlím. Budeme
covat, abychom dosahovali
edků. Poco nejlepších výsledků.
ní výkony
dívejte se na letošní
Kolína. Měli malý rozpočet,
émů a nařešili hodně problémů
aili. Třeba
konec získali medaili.
ípad...“
to bude také náš případ...“

Ohlédnutí za Českým pohárem v dráhové cyklistice
V závěru měsíce května bylo
na prostějovském velodromu
pořádně živo. Nejprve se konaly krajské přebory a poslední víkend patřil Českému poháru v dráhové cyklistice. Do
Prostějova se sjeli ti nejlepší
mladí cyklisté z celé republiky a startovní pole bylo obohaceno o start talentovaných
rakouských dráhařek.
K vidění toho bylo opravdu
hodně, nade všechny výkony
pak jednoznačně vyčníval nový
zápis do tabulky Českých rekordů, o který se v závodě na
km p.s. postaral Jakub Vývoda,
závodník Dukly Brno, kterého
k dráhové cyklistice přivedl prá-

vě domácí trenér Vladimír Vačkář. Vývoda jednokilometrovou
distanci zaletěl v čase 1:05,803,
což znamenalo nejen vítězství,
ale rovněž tak překonání pět let
starého českého rekordu!
V pátečním dni, kdy byli na programu sprinterské disciplíny, se
ze závodníků domácího SKC
nejlépe dařilo kadetovi Luďkovi Helisovi, který se umístil na
místě čtvrtém ve sprintu a rovněž tak domácí sestava Chytil,
Helis, Hynek se umístila na druhém místě ve sprintu družstev.
V závodě na p.s. se z domácích
závodníků ještě předvedl Vlastimil Čech (SKC Prostějov), který

obsadil hezké jedenácté místo
a mezi žáky Dominik Bušina
(SKC Prostějov), který byl na
pětistovce osmý. V týmovém
sprintu juniorů se dařilo domácí kombinované sestavě Malec
(SKC Prostějov), Ponikelský,
Lichnovský (Mapei cyklo Kaňkovský), která obsadilo rovněž
místo druhé. Mezi ženami a juniorkami se v pevném kilometru
umístila na místě třetím domácí
favoritka Markéta Svozilová
(SKC Prostějov).
V sobotním dni se v bodovacím
závodě kadetů výtečně předvedl
domácí Matouš Hynek (SKC
Prostějov), který v souboji o
první místo nestačil pouze na

Michala Kohouta z Dukly Praha. Hynek trochu neočekávaně
zazářil i v keirinu, kde obsadil
rovněž tak druhé místo. V bodovacím závodě spojených kategorií juniorek a žen se Svozilová
umístila na místě třetím, když
podlehla Eberhardové z Rakouska a Růžičkové z Dukly
Praha. V krásný závod se proměnil bodovací závod kadetek
a žákyň. Holky závodily od prvního bodování a v nastaveném
tempu nepolevily ani v závěru.
Z vítězství se radovala rakouská
závodnice Marlene Schilling,
na místě druhém se umístila
Sára Kaňkovská (Mapei cyklo
Kaňkovský), na místě třetím

pak Natálie Šrůtková (Favorit
Brno). Domácí závodnice Kristýna Mráčková (SKC Prostějov)
se umístila na hezkém šestém
místě.
Povedený závodní víkend uzavřel
nedělní madison, tedy bodovací
závod dvojic. Závod kadetů naprosto suverénně opanovala domácí dvojice Hynek-Helis, která
zvítězila rozdílem třídy. V závodě
si premiérový start odbyl i Dan
Chytil, který startoval ve dvojici
s Filipem Buškem z pražského
Kova a určitě nezklamal, v závodě se umístili na sedmém místě.
Závod juniorů nabídl skvělou a
napínavou podívanou. Po skvělém výkonu zvítězila dvojice

brněnských sprinterů Vývoda-Sojka (oba ASO Dukla Brno),
na místě druhém se umístili Ponikelský-Lichnovský (oba Mapei
cyklo Kaňkovský), na místě třetím pak Malec-Vogeltanz (SKC
Prostějov, TJ ZČE cyklistika
Plzeň). Tomáš Křivánek (SKC
Prostějov) se ve dvojici s Janem
Kuběnkou z Favoritu Brno umístil na místě devátém.
Příjemné slunné počasí a velká
účast závodníků všech kategorií,
okořeněná vynikajícími výkony,
proměnily závody v opravdu
skvělou podívanou. Nelze opomenout poděkování Olomouckému kraji i Městu Prostějovu za
finanční podporu závodů.

BEDIHOŠŤ CUP 2012: už hlásí 18 mužstev,

kapacita je osmadvacet!
Hrubčice - Ve dnech 14. a 15. července 2012 se bude konat v Hrubčicích BEDIHOŠŤ CUP 2012.
Čtvrtý ročník malé kopané tohoto
turnaje bude mít začátek v 8:30
hodin, přičemž finále se bude konat v neděli 15.července v odpoledních hodinách. Pořadatelem
jsou stejně jako v předešlých třech
letech Amatéři malé kopané Bedihošť. Max. kapacita turnaje je 28

týmů, počet hřišť bude podle přihlášených mužstev maximum jsou
4 hřiště,kde se odehrají zápasy
jednotlivých skupin. Na regulérnost budou dohlížet po celou dobu
turnaje výhradně profesionální
rozhodčí.
V
areálu
je
možnost
stanování,ubytování si zajišťuje každý samostatně. Občerstvení bude
zajištěno do dobu turnaje a ve ve-

černích hodinách po dobu diskotéka,
která bude na programu
po prvním hracím dnu přímo v areálu
v,“ řekl Večerníku Jiří Kresta, hlavní organizátor turnaje. Věřím, že na
čtvrtý ročník naplníme maximální
kapacitu týmů, proto srdečně zveme
všechny příznivce malé kopané a
nejen je ale i všechny ostatní.
V letních měsících se koná mnoho
turnajů tak jsme se zaměřili na pro-

pagaci turnaje. Pozvánky byli rozeslány 500
mužstvům z Prostějovska, Blanska, Svitav,
Zlínska,
Vyškovska,
Brněnska, Uh.Hradiště,
Kroměřížka, Přerovska.
Po okresních vesnicích byli rozvezeny
plakáty které jste mohli vidět v minulém
čísle. Veškeré informace jsou postupně
zveřejňovány na našich stránkách www.
krestic.estranky.cz na těchto stránkách
budeme zveřejňovat i přihlášené mužstva turnaje,propozice,aktuální informace o turnaji.Na stránkách je spuštěno fórum,kde přivítáme vaše dotazy a
názory.

Co se týče registrace pro turnaj stačí vyplnit registrační formulář na
našich stránkách jméno kontaktní osoby,jméno klubu,telefon,e-mail,popř.poznámku,a zaplatit startovné- pro platbu zadejte var.symbol
telefonní číslo kontaktní osoby a text
název mužstva platba musí proběhnout nejpozději 5.července, kdy je
taky uzávěrka turnaje.
Přípravy už jsou v plném proudu
hlavně aby vyšlo počasí.
Byli osloveni zajímavý sponzoři kteří
nám pomohou zajistit věcné a peněžité ceny. Během turnaje bude zajištěno
i internetové připojení, které zajišťuje
společnost Marvel.

Výsledky a tabulky
soutěží
v malé kopané
Prostějovska
2. okresní liga mužů
Hřiště Laškov: DD Sport
Dubany – FC Zavadilka Prostějov 2:2, SK Dřevnovice
– SK Amatér 1993 Hluchov
1:4, 1.FC Laškov – KMK
Katastrofa Prostějov 1:0, SK
Skalka – 1.FC Betis Prostějov
5:0 kontumačně.
Konečná tabulka
1. DD Dubany 11 1 2 75:16 34
2. A. Hluchov
9 2 3 51:33 29
3. Laškov
8 2 4 33:24 26
4. Dřevnovice
8 1 5 41:37 25
5. Skalka
4 4 6 30:29 16
6. Betis PV
5 0 9 45:65 15
7. Katastrofa PV 3 2 9 27:47 11
8. Zavadilka PV 0 4 10 10:61 4
4. okresní liga mužů
Hřiště Čelčice: FC All in
Prostějov – FC Zero Prostějov 2:11, AC Čelčice – FC
Ladzimil Čehovice B 3:1,
Čehovice B – All in PV 6:2,
Zero PV – Čelčice 2:4.
Konečná tabulka
1. Kralice
11 1 0 52:16 34
2. Smržice
5 3 4 42:38 18
3. Čelčice
6 0 6 36:38 18
4. Čehovice B 5 3 4 38:27 18
5. Medvědi PV 5 2 5 37:38 17
6. Zero PV
3 1 8 29:46 10
7. All in PV
1 2 9 32:63 5
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Hokejový aktiv v Praze: druhá liga asi beze změn V herní přípravě Jestřábi
Prostějovští muži narazí ve skupině Východ na stejné soupeře, hrát se bude totožným systémem
V poslední květnový den se do Prahy sjeli zástupci
všech dvaatřiceti hokejových klubů, které mají v příští
sezóně 2012/13 právo startu ve 2. lize mužů. Oddíl
LHK Jestřábi Prostějov v české metropoli zastupovali
předseda Michal Tomiga a hlavní trenér Petr Zachar.
Prostějov/son
Co se dozvěděli? V první řadě to,
že systém soutěže rozdělené do
tří skupin Západ, Střed a Východ
zůstane s velkou pravděpodobností zachován. „Všechny kluby
do uzávěrky oficiálně podaly přihlášku, což je směrodatné. Přesto
v kuloárech kolovaly informace,
že některé oddíly zvažují prodej
licence, proto bude definitivně
jasno až později,“ připustil druholigový šéf Vladimír Schiefner.
„Dohodli jsme se, že do 16. června musí všichni závazně prohlásit, že sezónu opravdu zahájí.
Pokud se tak stane, v pondělí
18. června s konečnou platností
potvrdíme současné rozdělení
týmů do tří nezměněných skupin,“ upřesnil Schiefner.
Pro naše hokejisty by to znamenalo setrvání v jedenáctičlenné

grupě Východ se stejnými soupeři, jimiž by byli HC AZ Havířov 2010, HC Karviná, HC
ZUBR Přerov, VHK Vsetín, HC
Slezan Opava, HC Bobři Valašské Meziříčí, HC Frýdek-Místek, HC Nový Jičín, HC Uherské
Hradiště a HC RT Torax Poruba.
Právě východní skupinu však
loni potkala neplánovaná korektura, když se doslova na poslední chvíli odhlásil Šternberk.
A podle zákulisních drbů letos
totéž hrozí u Valašského Meziříčí a Uherského Hradiště, možná
též u Karviné.
Zatím však platí, že se základní
část opět bude hrát čtyřkolově
každý s každým, to znamená
celkem 44 dějství a 40 utkání
pro každého. V následném play
off poté čtvrtfinále, semifinále
i finále znovu proběhnou na tři
vítězné zápasy.

Jedinou podstatnější změnou
by tak mělo být zrušení pravidla ohledně mladíků, které
platilo v uplynulém ročníku.
„Na základě společné domluvy se ruší povinnost nasadit
do každého střetnutí pět hráčů
do dvaadvaceti let,“ prozradil
Schiefner.
Jaké dojmy si z aktivu odnesl
nejvyšší muž LHK? „Pro nejbližší rok ještě dobíhá tříletá
úmluva, že se ohledně systému
druhé ligy nebude nic zásadního
měnit. Jinak ale coby majitelé
klubů konečně začínáme víc
mluvit do toho, co přijde v budoucnu, tím pádem se od dalšího
ročníku rýsují některé důležité
novinky. Přesně se vše teprve
vyjasní,“ řekl Večerníku Michal
Tomiga.
„Naopak jsme zatím nedořešili,
co udělat s oddíly, které se po
rozlosování soutěže z ní odhlásí. Měly by dostat pokuty, jenže
jak je vymáhat? Aspoň jsme se
shodli, že pokud k něčemu takovému dojde a naši skupinu potká
snížení počtu účastníků, měla by
sezóna odstartovat později. Teď

Složení jednotlivých grup
v 2. hokejové lize mužů 2012/13
Skupina Východ:
HC AZ Havířov 2010, HC Karviná, HC ZUBR Přerov, LHK
Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín, HC Slezan Opava, HC Bobři
Valašské Meziříčí, HC Frýdek-Místek, HC Nový Jičín, HC
Uherské Hradiště, HC RT Torax Poruba.
Skupina Střed:
SHK Hodonín, VSK Technika Brno, HC Trutnov, NED
Hockey Nymburk, KLH Vajgar Jindřichův Hradec, TJ SC Kolín, SKLH Žďár nad Sázavou, HC Břeclav, Spartak Pelhřimov,
HC Chotěboř, HC Tábor.
Skupina Západ:
HC Klášterec nad Ohří, HC Řisuty, HC Kobra Praha, HC Milevsko 2010, HC Děčín, HC Vlci Jablonec nad Nisou, SHC
Klatovy, HC Benešov, HC Draci Bílina, HC Baník Sokolov.

absolvují devět přáteláků

Prostějov/son - Na programu jsou i dva souboje s největším sokem LHK ve 2. lize
Přerovem, nejprve venku a
pak doma
Až prostějovští hokejisté dokončí suchou přípravu, užijí
si následnou dovolenou a
poté naskočí do tréninků na
ledě, přijdou jako obvykle na
řadu přátelské zápasy. Jestřábi už nyní s dostatečným
předstihem znají jejich roz-

pis, který se ještě teoreticky
může změnit.
Pokud zůstane v platnosti,
sehrají celkem devět střetnutí
vesměs proti druholigovým
mužstvům včetně dvou s rivalským Přerovem. Čtyřikrát se
představí doma a pětkrát nastoupí venku s tím, že až na jednu výjimku jsou každý týden
na programu dvě utkání. Generálkou na start soutěže bude
6. září mač na kluzišti Poruby.

Přehled přípravných zápasů mužů LHK Jestřábi
Úterý 7. srpna: Technika Brno – Prostějov.
Čtvrtek 9. srpna: Prostějov – Břeclav.
Úterý 14. srpna: Prostějov – Technika Brno.
Pátek 17. srpna: Prostějov – Frýdek-Místek.

záleží, jestli Valmez, Hradiště a
Karviná skutečně sezónu zahájí,“ odtušil Tomiga.
Co se hráčského kádru Jestřábů
týká, jména nových gólmanů
A-mužstva zatím neprozradil.
„Jednáme o příchodu jednoho
zkušenějšího a jednoho mladšího brankáře, k podpisu by mělo

dojít ve středu. Hlavně zisk mladíka využitelného i pro juniorku
však ještě zvažujeme, protože
dostávat prostor potřebují i naši
vlastní odchovanci,“ přemítal
Tomiga bez uvedení konkrétního jména (či jmen) posil(y). „Víc
řeknu až po uzavření kontraktu,
dřív raději ne.“

Úterý 21. srpna: Břeclav – Prostějov.
Úterý 28. srpna: Přerov – Prostějov.
Pátek 31. srpna: Frýdek-Místek – Prostějov.
Úterý 4. září:

Prostějov – Přerov.

Čtvrtek 6. září:

Poruba – Prostějov.

Bývalý hráč LHK na MS v in-line hokeji
Jakub Čuřík bojuje v Německu

Lukáš Říha dopoval!

Prostějov/son - Umí hrát výborně hokej, ale také přitahuje maléry. Někdejší
opora LHK Jestřábi Prostějov a současný útočník polské Osvětimi Lukáš
Říha dostal dvouletý trest za doping,
když mu po březnovém utkání o třetí
místo v extralize našich severních sousedů našli v krvi zakázaný amfetamin.
Lukáš na Hané svého času válel,
však ne náhodou později oblékal

dres Litvínova, Komety Brno i slovenského Martina. Bohužel pro něho
se ale zároveň vždy potýkal s ne
zrovna ideální životosprávou, během
svého prostějovského působení dokonce čelil obvinění ze znásilnění.
Teď ve svých jednatřiceti letech
musí řešit vážnou hrozbu, že kvůli
dopingu vynechá celé dvě sezóny.
Pokud samozřejmě neuspěje s od-

voláním proti trestu, jenže tahle naděje je mizivá. Kontrolní analýza
B-vzorku totiž jen v nicotném procentu případů odhalí jiný výsledek,
než je tomu napoprvé.
Gólman Dalibor Sedlář, který nedávno do Osvětimi zamířil z mužstva
Jestřábů, tak záhy přišel o jednoho
z potenciálních českých parťáků ve
svém novém působišti.

Prostějov/son - Nejproduktivnější
hráč LHK Jestřábi Prostějov v uplynulém ročníku 2. ligy mužů Jakub
Čuřík si zpestřuje léto startem na
mistrovství světa v in-line hokeji organizace IIHF. To momentálně probíhá v německém Ingolstadtu a Češi
tam obhajují loňské zlato z Pardubic.
Kromě současného Jestřába figurují v kádru ČR další dva bývalí hokejisté LHK

Patrik Šebek a Michal Šimo. Během
dosavadních zápasů šampionátu se však
činil zejména prostějovský kanonýr Čuřík, když vyrovnávacím gólem nedlouho
před koncem normální hrací doby pomohl udolat Velkou Británii 5:4 po prodloužení a v prohraném duelu s Finskem
4:8 zaznamenal jednu branku i asistenci.
Proti britskému celku se výrazně prosadil také Šebek coby jeden z nejlep-

NAVŠTIVTE

NAŠE N O V É WEBOVKY

Chystá se UŽ ŠESTNÁCTÝ ročník
turnaje s věhlasnou tradicí i renomé

bowling

Pokoří „KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2012“ pověstnou „šedesátku“?
Prostějov/pk - A je to opět
tady! Rok se opět sešel
s rokem a v zákulisí se znovu
pilně chystá největší turnaj
v malé kopané na Moravě
„KRUMSÍNSKÝ
HANÁ
CUP 2012“, který letos napíše již svůj šestnáctý díl!
Populární klání tak podobně
jako v předcházejících čtrnácti letech ani letos nechybí
v kalendáři prázdninových
akcí a už nyní na sebe poutá
velkou pozornost. Pořadatelé
z TJ Krumsín evidují po prvních dnech otevření startovní
listiny první přihlášené týmy.
Na další z vás pak netrpělivě
čekají! Hlavním mediálním
partnerem je prakticky od
samotného počátku vzniku
historie Haná Cupu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník,
nejinak je tomu i v tomto
roce, kdy se všichni sejdou v
Krumsíně ve dnech 5. až 7.
července 2010. Hrát se bude
opět pod záštitou senátorky
Boženy Sekaninové.
Ve dnech 5. - 7. července 2012
se bude konat v Krumsíně pod
záštitou senátorky Boženy Sekaninové jeden z největších
turnajů v malé kopané na Moravě pod názvem KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2011.
XVI. ročník tohoto turnaje
bude mít začátek ve čtvrtek
5. července 2012 v 15:00 hod.
Finále se hraje v sobotu 7. července v odpoledních hodinách.
Pořadatelem je oddíl kopané
TJ KRUMSÍN, na jehož fotbalovém hřišti turnaj proběhne.
Je připraveno pět travnatých
hřiští, na kterých se odehrají
zápasy jednotlivých skupin.
Na regulérnost budou dohlížet
po celou dobu turnaje výhradně profesionální rozhodčí.

„Ubytování si zajišťuje každý
tým samostatně. Po dohodě s
pořadateli lze stanovat přímo v
areálu v bezprostřední blízkosti
fotbalového hřiště TJ Krumsín.
V areálu hřiště se bude prodávat 24 hodin denně teplé jídlo a
občerstvení. Navíc se účastníci
turnaje mohou těšit na sobotní
večer, kdy bude na hřišti uspořádána taneční zábava. Letos
vystoupí opět živá rocková
kapela,“ říká Martin Ošťádal,
hlavní organizátor turnaje.
„Snažíme se každým rokem na
turnaji něco vylepšovat. Tentokrát jsme si dali opět záležet
na propagačních materiálech.
Veškeré informace postupně
zveřejňujeme na nových oficiálních internetových stránkách
turnaje na adrese www.hanacup.cz . Na těchto stránkách
budeme zveřejňovat dosud
přihlášená družstva, propozice, rozlosování a jiné aktuální
informace k turnaji. Na stránkách je spuštěna diskuze, kde
přivítáme jakékoliv názory a
dotazy ohledně turnaje. Také
areál TJ Krumsín doznal opět
mnoho změn k lepšímu, jsme
připraveni na cokoliv. Máme
kryté posezení, taneční parket
a venkovní i vnitřní sprchy. V
areálu fotbalového hřiště bude
k dispozici po celou dobu turnaje zdarma internet od společnosti PLNET. Na turnaji bude
10 profesionálních rozhodčích,
každý zápas budou pískat dva
rozhodčí, tedy i na pomezí.
Kontaktovali jsme mladé rozhodčí, kteří mají zkušennosti z
turnajů v malé kopané. I když
už loni jsme v tomhle ohledu udělali velký pokrok. Ale
to ukáže až samotný průběh
turnaje. Opět existuje možnost platit startovné na turnaj

přímo v Prostějově a sice ve
firmě Gamasoft s.r.o. (TONERMARKET), která sídlí
na Plumlovské 77. Jedná se o
prodejnu počítačů. Stačí tam
nahlásit jméno týmu, poštovní
adresu, telefon a zaplatit startovné. Přípravy na turnaj jsou
již měsíc v plném proudy, teď
už jen aby vyšlo počasí. Na
závěr ještě prozradím, že se
snažím dostat na turnaj hodně
kvalitní týmy, takže se bude
jistě na co dívat. Stejně jako
loni bude k dispozici textový
online z turnaje a na internetu
se budou objevovat okamžitě
také fotky. Upletl jsem si tím
na sebe bič, protože pak člověk neví, kde mu hlava stojí a
co dělat dřív. Loni ale byla návštěvnost stránek během turnaje obrovská, takže v tom budeme určitě pokračovat. Doufám,
že se nové internetové stránky
budou líbit a návštěvníci turnaje tam najdou vše potřebné."
V současné době bylo rozesláno bezmála 500 pozvánek pro týmy z Prostějovska,
Vyškovska, Blanenska, Zlín-

ska, Brněnska, ale i pro týmy,
které sem každoročně zavítají
z různých koutů naší republiky. Byli osloveni zajímaví
sponzoři, kteří pomohou zajiv
c
stit velké množství kvalitních
ých cen.
věcných a peněžitých
m turGenerálním partnerem
ry
naje se staly Pivovary
ož
Staropramen, a.s., což
zajišťuje účastníkům
přísun
kvalitního
piva STAROPRAMEN. Obchodními
partnery turnaje se

Liga Bowling Palace je liga, kterou pořádá Bowling Palace Prostějov. Jedná se o celoroční ligu pro tříčlenná družstva, která se
stali Radek Kocourek, provo- utkají v deseti herních dnech o Putovní pohár Bowling Palace.
zovatel letních občerstvení v Uzávěrka přihlášek nových družstev do ročníku 2013 je do 31.
okolí Plumlovské přehrady. prosince 2012.
Mediálním partnerem turnaje
liga BP Prostějov
je již řadu let Prostějovský Veče
černík..
Průběžná tabulka pořadí

První tým zaplatil startovné
Jako první zaplatil startovné GD Sportswear, další jsou na
cestě. A ktuální seznam týmů, které budou hrát KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2012. Jedná se o týmy, které zaplatily startovné. Jiná možnost registrace do turnaje není...
1. GD Sportswear
2. Peliny Choceň
3. Torpedo Prostějov
4 - BT BEERcelona
5 - FC 2 LITRE (Slovenská republika)
6 - TJ Mouřínov
7 - AC Vyprahlo Konice
8 - SK FOSP Řešetova Lhota

Uzávěrka přihlášek do turnaje je 30. června 2012. Na přihlášky zaslané po tomto datu již nebude brán zřetel. Týmy,
které mají o účast v turnaji zájem, se mohou hlásit na kontaktní adrese:
Martin Ošťádal
Krumsín 211
798 03 Plumlov
mobil: +420 774 825 285
email: hana.cup@seznam.cz
Po zaslání startovného ve výši 900 Kč na tuto adresu bude
každému týmu telefonicky potvrzena účast. Nejpozději týden před začátkem turnajem dají pořadatelé k dispozici
hrací listinu s vylosovanými skupinami a přesným začátkem jednotlivých utkání. Pro kompletní zpracování výsledků je připravena výpočetní technika.
Veškeré informace o turnaji budou k dispozici na internetových stránkách www.hanacup.cz. Tyto stránky jsou denně
aktualizovány.

ších in-line borců naší republiky, když
jednou skóroval a přidal dvě asistence.
Na Finy Patrik nevyzrál, ani jeden kanadský bod v prvních dvou soubojích
pak nezískal Šimo.
Co nejlepší výchozí pozici pro play
off MS se národní výběr snažil zajistit v posledním utkání grupy se Švédskem. Podrobnější informace o turnaji
ppřineseme
in
za týden!

Na letošním turnaji
se bude hrát
o následující
finanční bonusy:

Poř.

družstvo

body

utkání

průměr

MAX

MIN

1

Bubáci

98

30

494,30

575

437

2

Kedez

97

30

508,77

587

449

3

Bowleři

96

30

492,20

580

418

4

Líná kuželka

82

30

469,40

562

409

5

Nekr

42

30

424,13

512

342

6

Haluzáři

34

30

418,13

490

351

ABL - Amatárská bowlingová liga se v centru BOWLING
PALACE, Újed, Prostějov, hraje již několik let. Jedná se o celorepublikovou ligu, která je určena především rekreačním,
začínajícím či příležitostným hráčům. Hraje se ve tříčlenných
družstvech, složení družstev není nijak omezeno. Každý rok je
rozdělen do jarní a podzimní části. Uzávěrka přihlášek nových
družstev do podzimní části je do 30. září 2012 v Bowling Palace
Prostějov.

2. liga Prostějov, Jižní Morava
družstvo záp. vít. rem por bon skóre
1.
KEDEZ
20 15 0
5
0 10 148
2. STK Seloutky 20 12 0
8
0 10 142
3.
Limit
20 10 1
9
0
9 793
4. No Problem 20 9
1 10 0
9 793
5.
Prior
20 8
0 12 0
9 670
6. Líná Kuželka 20 5
0 15 0
9 095

3. liga Prostějov, Jižní Morava

1. místo 10.000,2. místo
8.000,3. - 4. místo 4.000,5. - 8. místo 900,Vítězný tým navíc obdrží poukázku na sadu dresů v hodnotě 7000,- kč od jednoho z
našich partnerů!

průměr body
499,40 67
507,10 57
486,05 51
489,65 48,5
475,90 43
454,75 33,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo záp. vít. rem por bon
BowlingPal. 20 16 0
4
0
Ewing Oil
20 14 0
6
0
Šmatláci
20 12 0
8
0
z Klopotovic
Teletubis
20 11 0
9
0
Haluzáři
20 7
0 13 0
z Klopotovic
Líná Kuželka 20 5
0 15 0

skóre
9 564
9 415

průměr body
478,20 76
462,75 69

9 177

450,85

58

9 079

437,95

54

8 591

429,55

43

9 095

454,75

33,5

Tenis

30
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Czech Open s hvězdami Verdascem a Štěpánkem!
Probíhající tenisový turnaj v Prostějově ozdobí jedenáct hráčů z elitní stovky světového žebříčku
Včera zahájený 19. ročník mužského challengeru
UniCredit Czech 2012 je co do hráčského obsazení jedním z nejkvalitnějších v téměř dvacetileté historii prostějovského turnaje. Letos na Hanou dorazilo jedenáct
tenistů první stovky pořadí ATP Tour včetně tří hvězd
z elitní padesátky žebříčku světa!

Postup z kvalifikace na dosah. Mladý talent TK Agrofert Prostějov Robert
Rumler už na Czech Open 2012 porazil dva soupeře a jediné vítězství ho dělí
od průniku do hlavní soutěže domácího turnaje.
Foto: Zdeněk Pěnička
Za jednoznačně nejzářivější star
lze bezpochyby považovat aktuální
šestnáctku světového rankingu Fernanda Verdasca. Osmadvacetiletý
Španěl už byl v roce 2009 dokonce sedmý, poté klesl a nyní se dere
zpět do absolutní špičky. V Paříži na
grandslamovém French Open však
smolně vypadl ve 3. kole s Italem
Seppim po dlouhé pětisetové bitvě.
„Fernando patří k nejlepším hráčům,
jaké jsme kdy na Czech Open měli.
Dostat takovou hvězdu do svého
startovního pole je snem vedení každého turnaje kategorie challenger,
takže jsme pochopitelně moc rádi za
jeho účast v Prostějově. Navíc má
postaráno o velkou motivaci, neboť

stále bojuje o kvalifikaci na olympiádu. „Uzávěrka je v pondělí 11.
června,“ prozradil manažer hanáckého klání Jaroslav Navrátil.
Post druhého nejvýše nasazeného
zastává žhavé domácí želízko v ohni
– fanoušky oblíbený Radek Štěpánek. Sedmadvacátý muž planety
se pokusí získat svůj třetí triumf na
UniCredit Czech Open. „Radkovi
bych úspěch hodně přál, v poslední
době ztratil několik velmi vyrovnaných zápasů. A pro nás i pro diváky
by případné finále Verdasco – Štěpánek bylo nesmírně atraktivní. V těžké konkurenci se však do boje o titul
může dostat spousta jiných borců,“
odtušil Navrátil.

Třetí divokou kartu obdržel dle
očekávání německý reprezentant
Florian Mayer (35.) a ještě nasazená osmička prostějovské dvouhry
Ruben Ramirez Hidalgo, patřící do
osmé desítky pořadí ATP Tour. „Že
máme v singlu jedenáct členů elitní
světové stovky, to je vynikající vizitka. Přálo nám štěstí v tom směru, že
tři plánovaní držitelé volných karet i
většina přihlášených tenistů vypadla
během úvodních tří kol Roland
Garros a mohla přiletět do České
republiky. Sportovní příznivci se tak
znovu mají na co těšit, tímto je zveme do hlediště areálu TK Prostějov
v Kostelecké ulici. Vstup je tradičně
zdarma,“ zdůraznila ředitelka Czech
Open Petra Langrová.
Doplňme, že mezi řadou jiných
zajímavých jmen v turnajovém pa-

vouku figurují další čtyři Češi: přerovský Lukáš Rosol (momentálně
národní trojka), dva domácí zástupci
Jan Hájek (trojnásobný vítěz místního challengeru) s Jiřím Veselým
(loni nejlepší junior na světě, držitel
čtvrté divoké karty) a nenápadný
Pražák Jan Mertl. Ve čtyřhře pak
bude pozornost upřena především
na dva nejvýše nasazené páry Johan
Brunström, Philipp Marx (Švédsko,
Německo) a Lukáš Dlouhý, Michal
Mertiňák (Česko, Slovensko).
UniCredit Czech Open poběží denně od 11.00 hodin až do soboty 9.
června, kdy je právě v tento čas na
pořadu finále dvouhry. Tomu bude
od 10.00 předcházet lákavá exhibice mezi bývalými špičkovými hráči
z Austrálie Patem Cashem a Markem Phillipoussisem.

Statistikám kralují
čeští tenisté
V osmnáctileté historii prostějovského challengeru získal český tenis
sedm titulů – třikrát vyhrál Jan Hájek, dvakrát Bohdan Ulihrach a
Radek Štěpánek, třikrát se radovala Argentina, když vyhráli Guillermo Coria, Sergio Roitman a Agustin Calleri, Austrálie má z Hané
dva tituly, úspěšný byl Richard Fromberg. Do listiny šampionů se
ještě zapsali Slovák Karol Kučera, Ital Andrea Gaudenzi, Rus Andrej Česnokov, Švéd Andreas Vinciguera, Fin Jarkko Nieminen a loni
překvapivě Jurij Ščukin z Kazachstánu.
Jak je to s účastí ve finále a poraženými finalisty? Češi byli ve finále
sedmkrát, z toho Jiří Novák třikrát v letech 1995, 2001 a 2002, Argentina a Španělsko dvakrát, Brazílie, Austrálie, Francie, Německo, Belgie,
Itálie a Slovensko měly ve finále jedno zastoupení. Šéfovi prostějovského
tenisu Miroslavu Černoškovi vždycky záleželo na tom, aby se na UniCredit Czech Open představila česká špička, hrát bude Radek Štěpánek,
trojnásobný šampion Jan Hájek, Lukáš Rosol, volná karta otevřela cestu
do hlavního pole Jiřímu Veselému. Jaké je podle Černoška ideální složení
finálového duelu? „Zahraniční hvězda a český hráč, nejlépe z našeho klubu – to je vždycky záruka, že centrkurt bude plný.“

Z kvalifikace mohou postoupit hned tři čeští hráči
Prostějov/son - Také letošní
UniCredit Czech Open začal tradičně – nedělní kvalifikací. Během
jediného dne se odehrála dvě její
kola, v nichž z devětadvaceti adeptů na postup do hlavní soutěže zbyla osmička. A mezi tímto nejlepším
oktetem figurují tři Češi, kteří určitě mají na to postavit se turnajové elitě. Rozhodne dnešní 3. kolo
kvalifikační fáze, jež se překryje
s úvodním dějstvím v podání přímo
nasazených singlistů.
Zařadit se po jejich bok mohou všem
dobře známý člen TK Agrofert Prostějov Jaroslav Pospíšil, který smetl jak
mladíčka Herzána, tak velký slovenský talent Horanského. Jiný domácí
plejer (tentokrát nastupující generace)
Robert Rumler si nejprve poradil se
Španělem zajímavého jména Perez-

-Perez, načež vyřadil i nejvýše nasazeného Čechokanaďana Chvojku. Trio
z pořádající země doplňuje pražský
matador Jan Minář, zatímco ve čtvrté
dvojici finálového kola kvalifikace je
favoritem Michon z Francie.

Hned v zahajovacím dnu hanáckého challengeru ukázalo počasí svou
odvrácenou tvář, naštěstí odpolední
déšť netrval dlouho a vydatná porce zápasů se zvládla odehrát bez
větších problémů.

Do areálu TK PLUS v Kostelecké
ulici si přitom našlo cestu poměrně
dost diváků, jejichž značný nával se
dá očekávat i v nadcházejících pracovních dnech. Ostatně není se co
divit, bude co sledovat!

Výsledkový servis kvalifikace
1. kolo: Rumler (ČR) – Perez-Perez (Španělsko-DK) 7:5, 6:4; Lucak (ČR) – Monroe (USA) 6:2, 6:4;
Semjan – Klec (oba Slovensko-8, DK) 6:1, 6:1; Fucsovics (Maďarsko) – Lustyk (ČR) 6:3, 6:2; Bejtulahi (Srbsko) – Hsieh (Tchaiwan) 6:0, 6:2; J. Minář (ČR-5) – Torge (Rumunsko-DK) 6:2, 6:0; Stachovskij (Ukrajina)
– Krček (ČR) 6:3, 7:5; Stadler (Německo) – Hadrava (ČR) 6:3, 6:1; Nedelko (Rusko-8) – Lee (Tchaiwan)
5:7, 7:6(5), 6:2; Korolev (Kazachstán-4) – Perůtka (ČR-DK) 6:3, 6:1; Peers (Austrálie) – Kunčík (ČR) 6:4,
6:4; Horanský (Slovensko) – Kolleritsch (Německo) 6:3, 6:1; Pospíšil – Herzán (oba ČR-7, DK) 6:0, 6:1
2. kolo: Rumler (ČR) – Chvojka (Kanada-1) 6:3, 6:4; Semjan (Slovensko) – Lucak (ČR) 6:2, 6:3;
Ignatik (Bělorusko-2) – Fucsovic (Maďarsko) 7:6(7), 6:3; J. Minář (ČR) – Bejtulahi (Srbsko) 6:3, 6:2; Michon (Francie-3) – Krček (ČR) 6:2, 3:6, 6:2; Stadler (Neměcko) – Nedelko (Rusko-8) 6:4, 6:4; Korolev (Kazachstán-4) – Peers (Austrálie) 6:4, 6:2; Pospíšil (7) – Hořanský (oba ČR) 6:3, 6:1

Jedenáctka hvězd UniCredit Czech Open 2012

Fernando Verdasco (Španělsko,
o, 16.)
Radek Štěpánek (Česko, 27.)
Florian Mayer (Německo, 35.)
Michail Kukuškin (Kazachstán, 53.)
.))
Steve Darcis (Belgie, 61.)
Albert Montaňes (Španělsko, 65.)
Guillermo Garcia-Lopez (Španělsko, 72.)
Ruben Ramirez Hidalgo (Španělsko, 74.)
Flavio Cipolla (Itálie, 75.)
Lukáš Rosol (Česko, 79.)
Filippo Volandri (Itálie, 81.)

DNEŠNÍ PROGRAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Centrální dvorec: - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. kolo kvalifikace: Ignatik (Bělorusko) - J. Minář (ČR)
1. kolo hlavní soutěže: Muňoz-De La Nava (Španělsko) – Darcis
(Belgie-5), Mayer (Německo-3-DK) – Rosol (ČR), Ramirez Hidalgo
(Španělsko-8) – Hájek (ČR)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Kurt číslo jedna: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. kolo kvalifikace: Korolev (Kazachstán) – Pospíšil (ČR)
1. kolo hlavní soutěže: Rufin (Francie) – Yang (Tchaiwan), Gabashvili (Rusko) – Menendez-Maceiras (Španělsko)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Kurt číslo dva: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. kolo kvalifikace: Rumler (ČR) – Semjan (Slovensko), Michon
(Francie) – Stadler (Německo)

1. kolo hlavní soutěže: Janowicz (Polsko) – Wang (Tchaiwan)

ČTYŘHRA – 1. kolo:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Centrální dvorec:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hořanský, Veselý (Slovensko, ČR-DK) – Dlouhý, Mertinak (ČR,
Slovensko-2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kurt číslo jedna:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Brunstrom, Marx (Švédsko, Německo-1), Gabashvili, Odesnik (Rusko,
USA) – Monroe, Stadler (USA, Německo)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kurt číslo dva:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hsieh, Lee (oba Tchaiwan) – Krček, Rumler (oba ČR-DK)

NA CZECH OPEN
bude losování
O LÍSTKY NA EURO
Každoroční součástí programu tenisového UniCredit Czech Open
en je
j doprovodná soutěž „Šťastná sedačka“ na centrálním dvorci, jejíž vítězové
tězové
dostávají od pořadatelů zajímavé dárky. A letos to opravdu bude stát za to!!
V průběhu závěrečného finálového dne totiž proběhne losování o dvě vstupenky na utkání české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy. Půjde o vstupenky na zápas národního týmu proti Polsku, které se hraje 16.
června ve 20.45 hodin.
„Pro naše příznivce připravujeme každý rok nějaké vylepšení. Věřím, že
vítězi vstupenkami na mistrovství Evropy, uděláme radost,“ prohlásila ředitelka UniCredit Czech Open Petra Langrová.

Hrací pavouk dvouhry mezinárodního tenisového turnaje
F. Verdasco (Španělsko - 1/DK)
kvalifikant
Jan Mertl (ČR)
J. Souza (Brazílie)
J. Janowicz (Polsko)
J. Wang (Tchaj-wan)
D. Muňoz-de la Nava (Španělsko)
o)
S. Darcis (Belgie)
F. Mayer (Německo - 3/DK)
L. Rosol (ČR)
W. Odesnik (USA)
kvalifikant
G. Rufin (Francie)
T.-H. Yang (Tchaj-wan)
kvalifikant
A. Montaňes (Španělsko - 6)
R. Ramirez Hidalgo (Španělsko - 8))
J. Hájek (ČR)
K. Čapkovič (Slovensko)
F. Volandri (Itálie)
T. Gabašvili (Rusko)
A. Menendez-Mercias (Španělsko)
ko)
V. Estrella (Dominikánská rep.)
M. Kukuškin (Kazachstán - 4)
G. Garcia-Lopez (Španělsko - 7)
J. Veselý (ČR/DK)
P. Červeňák (Slovensko)
M. Ilhan (Turecko)
kvalifikant
F. Cipolla (Itálie)
D. Udomchoke (Thajsko)
R. Štěpánek (ČR - 2/WC)

4. - 9. ččervna

MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ KATEGORIE ATP

Prize money:

106 500 €

4. – 9. června 2012 AREÁL TK PROSTĚJOV
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Volejbalová tiskovka o posilách Miroslav Čada nejlepším trenérem žen v ČR!
Z kádru žen VK
ODLOŽENA
pro minulou sezónu

Prostějov/son - Během tohoto
týdne se měla dle původních
plánů uskutečnit oficiální tisková konference VK AGEL Prostějov, na níž chtěl klub oznámit
důležité informace. V první řadě
jména několika nových posil a
také volejbalistek, jež nebudou
v týmu pokračovat.
„Z objektivních důvodů však došlo
k časovému posunu při formálním
dotažení přestupů, které tím pádem
ještě nejsou v tuto chvíli definitivně
uzavřené. Proto jsme se rozhodli
s tiskovkou počkat až do doby, než
formality dořešíme. Teprve potom
vše oznámíme,“ vysvětlil sportovní
ředitel VK Peter Goga.

Co je tedy ohledně hráčského kádru momentálně jasné? Určitě zůstává čtveřice Solange Soaresová
(univerzálka a kapitánka), Markéta Chlumská (libero), Veronika Hrončeková a Michaela
Monzoniová (obě blokařky).
V jednání je setrvání Moniky
Smákové (nahrávačka), všechny
ostatní plejerky na Hané buď určitě, nebo velmi pravděpodobně
končí.
Na veřejnost již pronikly informace o odchodech Heleny Horké a
Sanji Popovičové do Polska, Anny
Velikiyové a Tatiany Artmenkové
zřejmě do Izraele, Dariny Košické
do Olomouce a Vesny Jovanovič
neznámo kam, jinam údajně míří
také Šárka Kubínová.
Posily? Předčasně prozrazen byl
příchod smečařky Andrey Kossá-

ale zůstane méně
než polovina hráček

nyiové z Olympu Praha, tajemstvím už není ani přivedení dvou
volejbalistek z Brazílie a mezi
fanoušky začalo kolovat jméno
nahrávačky KP Brno Pavly Vincourové. Tím by se počet členek
prostějovského družstva dostal na
číslo osm či devět, o dalším doplnění kádru vedení Agelek intenzivně jedná.
A jaká je skutečná realita, to s jistotou prozradí až výše avizovaná
tisková konference.

Brno, Prostějov/son - Sobotní
večer byl v Městském divadle
Brno věnován slavnostnímu
vyhlášení ankety Volejbalista
a volejbalistka ČR 2011/12.
Jednu z kategorií ovládl kouč
VK AGEL Prostějov Miroslav Čada, který se stal za
uplynulou sezónu nejlepším
trenérem ženského týmu.
V hlasování odborníků nechal
zkušený lodivod za sebou zbylé dva kandidáty Ondřeje Marka z KP Brno a Stanislava Mitáče z Olympu Praha. Vítěz si
však nemohl svou cenu osobně
převzít, neboť zrovna pobývá
se slovenskou reprezentací ve
Francii, kde tým SR absolvuje tři přípravné zápasy. První

duel v pátek prohrál hladce
0:4, když v základní sestavě
figurovaly dvě členky VK Solange Soaresová a Veronika
Hrončeková, střídala Monika
Smáková.
Prostějovský stratég měl z ocenění navzdory své nepřítomnosti v rodném Brně radost.
„Každá taková cena samozřejmě potěší. Je to určité vyznamenání za práci, kterou člověk
odvádí, v mém případě jak u
družstva Prostějova, tak u nároďáku Slovenska. Musím ale
poděkovat svým svěřenkám,
bez jejichž dobrých výkonů
i našich společných úspěchů
bych na prvenství v anketě nedosáhl,“ uvedl Čada.

Výsledky ankety Volejbalista a volejbalistka ČR 2011/12
Nejlepší hráč: 1. Jan Štokr (Trentino), 2. až 3. David Konečný (Tours) a Lukáš
Ticháček (Rzeszow).
Nejlepší hráčka: 1. Aneta Havlíčková (Busto Arsizio), 2. až 3. Helena Havelková
(Busto Arsizio) a Ivana Plchotová (Dabrowa Gornicza).
Nejlepší trenér mužů: 1. Jan Svoboda (České Budějovice + reprezentace Česka), 2. až 3. Petr Brom (Příbram) a Zdeněk Šmejkal (Ostrava).
Nejlepší trenér žen: 1. Miroslav Čada (Prostějov + reprezentace Slovenska), 2.
až 3. Ondřej Marek (KP Brno) a Stanislav Mitáč (Olymp Praha).
Nejlepší beachvolejbalista: 1. Přemysl Kubala, 2. až 3. Petr Beneš a
Martin Tichý.
Nejlepší beachvolejbalistka: 1. Lenka Háječková, 2. až 3. Kristýna Kolocová a
Markéta Sluková.
Nejlepší trenér mládežníků: 1. Tomáš John (ČZU Praha), 2. až 3. Petr Juda
(Velké Meziříčí) a Jaroslav Šamšula (Volejbal Brno).
Nejlepší trenér mládežnic: 1. Miroslav Horáček (Olymp Praha), 2. až 3. Miroslav
Diepold (VŠ Plzeň) a Josef Lundák (České Budějovice).
Osobnost sezóny: Jan Hronek (místopředseda Evropské volejbalové federace)

Monzoniová a Kossányiová hrají Evropskou ligu za ČR Mladé „Agelky“ bojují
Prostějov/son - Dvě hráčky VK
AGEL Prostějov se objevily
v konečné nominaci volejbalistek
České republiky pro Evropskou
ligu žen 2012. A obě odehrály
v základní sestavě všechny tři
zápasy prvního turnaje základní
skupiny C, který proběhl od 1. do
3. června v Brně.
Blokařka VK Michaela Monzoni
i nová posila Agelek na smeč Andrea Kossányiová zářily hlavně
ve vstupním duelu proti Izraeli, za
který mimochodem nenastoupily ex-prostějovské plejerky Anna
Velikiy ani Tatiana Artmenko (obě
dostaly volno). Andrea byla v pátek
dokonce nejlépe bodující (21 vítězných bodů), útočící (16 konečných
smečí) i podávající (4 esa) členkou
družstva ČR, Michaela se pro změnu stala nejlépe blokující hráčkou

Statistiky členek VK AGEL
v úvodním turnaji EL v Brně
První utkání Česko – Izrael 3:1 (-23, 17, 23, 7):
Michaela Monzoniová – 17 bodů, 10 útoků a 7 bloků,
Andrea Kossányiová – 21 bodů, 16 útoků, 4 esa a 1 blok.
Druhé utkání Česko – Řecko 3:0 (20, 18, 11):
Michaela Monzoniová – 9 bodů, 6 útoků a 3 bloky,
Andrea Kossányiová – 9 bodů a 9 útoků.
Třetí utkání Česko – Nizozemsko 3:2 (17, 23, -22, -21, 10):
Michaela Monzoniová – 14 bodů, 12 útoků, 1 blok a 1 eso,
Andrea Kossányiová - 16 bodů, 14 útoků, 1 blok a 1 eso.
(7) a zaznamenala 17 bodů + 10
útoků.
Co další dva mače? Ani s Řeckem
a Nizozemskem se zástupkyně našeho volejbalového klubu nemusely
za své výkony vůbec stydět. Spíš
právě naopak, o čemž svědčí statistický přehled níže. A díky nim český

výběr porazil všechny tři soupeře,
což znamená průběžné vedení v tabulce s osmi získanými body.
Třetí Prostějovanka v širším kádru národní reprezentace Markéta
Chlumská se do užší nominace pro
Evropskou ligu nedostala, přednost
na liberu dostala Julie Jášová.

Korfbaloví starší žáci Prostějova
jsou mistry ČR!

Prostějov/son - Finálovým
dnem ve Znojmě vyvrcholila
mládežnická sezóna 2011/12
českého korfbalu. Na jihu
Moravy u toho byly hned
dva týmy SK RG Prostějov.

Z VELKÉHO DNE v Jaroměři se Hanáci vrátili zlatí

Dorostenci podlehli
v bitvě o bronz

Prostějov/son - Tak to je paráda! I v letošní sezóně se
korfbalový oddíl SK RG
Prostějov může pochlubit
mistrovským titulem, o který
se tentokrát postaral výběr
staršího žactva. Přeborníkem
České republiky se stal díky
finálovému vítězství nad Náchodem v rámci Velkého dne
korfbalu v Jaroměři.

Prostějov
Náchod 13:11 (2:6)
Sestava SK RG: Galíček 6,
Vyroubal, Havlová 2, Křížková, Šnajdr 1, M. Marek 1,
Francová 3, Ambrosová.
Zasloužení finalisté prohráli
za celý ročník pouze jeden
zápas, a to pokaždé ten vzájemný, když domácí zvítězili
14:7 v Prostějově, respektive
12:9 v Náchodě. Očekával
se tedy vyrovnaný boj, což

skutečnost potvrdila. Rozhodujícímu střetnutí dlouho
vládla nervozita, první koš
padl až ve 14. minutě. Pro
Východočechy
znamenal
uklidnění a dominanci ve
zbytku úvodního poločasu,
zatímco Hanáci se dál trápili a hlavně špatným útokem
nabrali do přestávky nepříjemnou ztrátu.
Výborným nástupem po změně stran ji však rychle smazali
(2:6 – 6:6), čímž se vlastně začínalo nanovo. Stále víc se ale
projevovala herní převaha SK
RG díky zlepšené obraně i pronikavě vyšší kvalitě v ofenzivě
zásluhou pohybu, časté střelby,
doskoků i náběhů na dvojtakt.
Přesto soupeř dlouho odolával
a prostějovská síla zlomila jeho
odpor až v samotném závěru
definitivním obratem z 10:11 na
konečných 13:11!

„Máme samozřejmě velikou
radost z takového úspěchu,
který je podle našeho názoru
zasloužený. I když to byly
obrovské nervy a děti opět
nezvládly první poločas, tak
jsme věřili, že pokud začneme hrát to, co umíme, tak ani
vedení Náchodu o čtyři koše
nic neznamená. Prostě jsme
byli herně lepší,“ zhodnotil
utkání trenér David Konečný.
„S tímto týmem pracujeme už
pět let. Před dvěma roky přišel
první úspěch v podobě finálové porážky v kategorii mladšího žactva právě s Náchodem.
Loni již naše děti braly mezi
mladšími žáky zlato a letos
ve starším žactvu jsme se pohybovali velmi jistě. Je krásné
oplatit Náchodu ve finále dva
roky starou prohru, a to o věkovou kategorii výš,“ radoval
se Konečný.

„Navíc musím říct, že tato
parta mladých hráčů a hráček
atakovala letos v extralize
dorostu medailové pozice, ač
většina soupeřů byla o dva až
tři roky starší. Dalším velkým
úspěchem je, že sedm členů
tohoto družstva je zařazeno
do mládežnických reprezentačních výběrů ČR.
Stručně a krátce, letošní sezóna byla opět velkým posunem pro všechny naše mladé
korfbalisty. Přesto je všechno pouhopouhým začátkem
dobře nastartované kariéry
a my bychom se měli stále
dívat dopředu, kde jsou naše
další cíle i sny. Na závěr chci
poděkovat všem fanouškům,
kteří nás jeli do Jaroměře podpořit - byla opravdu
paráda mít takový kotel za
zády,“ uzavřel Konečný své
hodnocení.

na beachvolejbalových turnajích

Prostějov/son - Již od konce dubna se postupně rozběhla nová
sezóna v plážovém volejbalu. A barvy VK Prostějov na písku
reprezentuje celá řada mládežnických hráček prostějovského
oddílu.
Jako první se do bojů pod otevřeným nebem zapojila dvojice kadetek Kristýna Adamčíková, Aneta Chludová, jež na turnaji Gala Cupu
juniorek v Brně na tamním Sokolském koupališti obsadila v konkurenci devíti párů za ošklivého počasí 5. až 8. místo.
Na své mladší kolegyně poté navázaly juniorky Natálie Kolderová (VK Prostějov) s Hanou Klimešovou (České Budějovice), které startovaly na Poháru ABV žen v Čelákovicích. Mezi staršími a
zkušenějšími soupeřkami se zatím příliš neprosadily, když se sice
dostaly do hlavní soutěže, ale v ní skončily na 17. až 24. pozici mezi
čtyřiadvaceti dvojicemi.
O minulém víkendu se pak přímo v Prostějově konal další díl Poháru
ABV žen a tentokrát zástupkyně VK AGEL slavila vítězství. Vyhrála totiž Patricia Missottenová společně se svou pražskou parťačkou
Gabrielou Gergelyovou, navíc čistě prostějovské duo Kristýna
Adamčíková, Aneta Chludová vybojovalo v poli osmi týmů 5. až 6.
příčku a další členka našeho klubu Kateřina Mlčáková byla po boku
Ostravanky Nikol Donée skončila sedmá až osmá.

Z korfbalu: dorost SK RG čtvrtý, mladší žáci pátí

Prostějov – Havířov 8:14 (1:7)
Sestava SK RG: T. Marek
2, Vyroubal 1, Ambrosová 2,
Křížková, Galíček 1, Šnajdr,
Havlová 2, Francová (50. Rajsiglová).
Rychlé vedení 1:0 se v souboji
o třetí místo dorostenecké extraligy záhy změnilo v hanáckou křeč proti nekompromisnímu a velmi agresivnímu stylu
soupeře. Do druhé půle tak šli
Havířovští s výrazným náskokem, který sice Prostějované
dokázali stáhnout (1:7 – 8:11),
ovšem závěr patřil znovu celku
ze severu Moravy.
„Čtvrté místo je, vzhledem
k vývoji sezóny a k našim
schopnostem, zklamáním. Ale
zápasy play off jsou úplně o
něčem jiném než běžná utkání během ročníku. Havířov
na nás vyrukoval s agresivní
hrou a s větší vůlí vyhrát.

Díky tomuto přístupu, se
kterým jsme se nedokázali do
přestávky vyrovnat, zvítězil
náš soupeř zaslouženě. Na
druhou stranu musím říct,
že náš výběr s výjimkou
Tomáše Marka je kompletně
složen ze starších žáků a to
vlastně bude i příští sezónu.
Proto vím, že tenhle kolektiv
má v dorostenecké kategorii
své nejlepší výsledky ještě
před sebou. Zkrátka chce to
čas, aby byli hráči schopni
fyzicky i psychicky zvládnout
náročné zápasy vyřazovací
fáze. Na závěr chci poděkovat
všem fanouškům, kteří nás
jeli do Znojma podpořit: byla
opravdu paráda mít takový
kotel za zády,“ zhodnotil
trenér dorostu SK RG Martin
Uherka.

Mladší žactvo
porážku odčinilo výhrou
Prostějov – Znojmo 3:14 (2:8)
Ve čtvrtfinále ligy mladších
žáků narazili talentovaní Hanáci coby třetí tým skupiny B na
silné Znojmo, jež skončilo
druhé v áčku. Bylo zřejmé, že
půjde o velmi náročný střet,
což se také bezezbytku pot-

vrdilo. Protivník po všech
stránkách dominoval a nakonec ovládl celé mistrovství
republiky.

Prostějov – Náchod 8:7 (4:2)
Zápas o konečnou pátou
příčku poslal svěřence dvojice koučů Martin Šnévajs –
Aneta Lešanská proti soupeři,
kterého za celý uplynulý
ročník ani jednou neporazili. Vyšlo to až na poslední
a nejdůležitější pokus, když
ergéčko díky výbornému
plnění taktických pokynů
celou dobu vedlo o dva až
tři koše a teprve v koncovce
dovolilo Středočechům snížit
na těsný rozdíl. Vítězství jim
však neuniklo.
„Závěrečné utkání nám
vyšlo do puntíku. Všech osm
hráčů v poli a šest na lavičce
zaslouží obrovskou pochvalu
za velký kus práce, který za
celý rok odvedli. Pro nás
trenéry bylo moc příjemné,
když nás ostatní účastníci
finálového dne chválili za
pěknou hru, kterou naše děti
předváděly. Konečné páté
místo je pro nás odměnou
i příslibem do dalších let,“
shrnuli Šnévajs s Lešanskou.

Prostějovští nohejbalisté Sokola I nedarovali soupeřům ani bod
Orlová, Prostějov/pk - Také
uplynulý víkend přinesl další dva důležité mače nohejbalových výběrů TJ Sokol
I Prostějov. Zatímco muže
čekal v sobotu 2.června duel
na půdě Orlové, dorostenci
nastoupili v domácím prostředí. „A“-tým si s celkem
ze chvostu tabulky poradil,
dorost se sice natrápil, ale
body hostům do Karlových
Varů na cestu nepřibalili.
Své další utkání ve druhé lize
odehráli nohejbalisté Prostějova na kurtu SK Slavia Orlová proti jednomu z celků na
chvostu tabulky .Přesto to nemusel být vzhledem k distanci
opory celku J. Klaudyho a nepřítomnosti nahrávače Tomáše
Drobila jednoduchý zápas.
Naštěstí to nebyla pravda a
prostějovští hráči se z Orlové
vracejí se dvěma důležitými
body do tabulky.

V první dvojici vyhráli hostující hráči Pacejka s Valentou
až v rozhodujícím třetím setu
a získali důležitý první bod.
Ve druhé dvojce prostějovský
debl Husařík- Wiesner vyhrál
ve dvou setech a Sokol I šel
tak do dvoubodového vedení..
Ve trojicích si to rozdali oba
soupeři smírně, nejprve vyhrála prostějovská ekipa Husařík,
Valenta, Pacejka ve třech setech a druhou trojku vyhráli
pro změnu domácí, když vyhráli nad trojicí Prostějova
poměrně snadno 2:0 a stav zápasu byl tak 1:3 pro Prostějov.
Vložená třetí dvojka skončila
vítězstvím Sokola I 3:1 a Prostějov šel do vedení 1:4. Singl
rozhodl pro sebe až úplně závěrečným míčem prostějovský
Valenta a zvýšil vedení Sokola
I již na 1:5. Soupeř sice další
trojicí snížil na 2:5, ale poslední slovo patřilo prostějovské

sestavě Husařík, Valenta, Pacejka, který potvrdili konečný
výsledek zápasu: SK Slavia
Orlová – TJ Sokol I Prostějov 2:6
Dorostenci Sokola I Prostějov
hráli další zápas dorostenecké
extraligy v neděli 3.června na
domácí půdě proti jednomu
z celků na chvostu tabulky,
bohužel do poloviny zápasu to
tak příliš nevypadalo. Domácí
celek Sokola I i přes skutečnost, že neměl k dispozici tři
opory celku soupeře mírně
podcenil a to se mu nemuselo
vyplatit. Prostějovský celek
podal v oslabené sestavě velmi solidní kolektivní výkon,
nemá cenu zde vyzvedávat
jednotlivce. Ve trojicích se
příliš nedařilo Wiesnerovi a
Kolářovi, ale ještě čeká řada
zápasů a bilancovat se bude
až po skočení závěrečného
kola.

Hned první dvě dvojice hodně
napověděly o tom, že domácí
celek nehraje úplně v nejlepší formě. Dvojka Sokola I ve
složení Roba- Pacejka vyhrála až v rozhodujícím třetím
setu a vzápětí mladá dvojice
Prostějova i přes značně solidní výkon podlehla těsně
0:2 na sety a soupeř srovnal
na 1:1. Co bylo ještě horší,
vzápětí prohrála naše nejlepší trojka Pacejka, Pospíšil,

Karafiát a soupeř šel dokonce do vedení 1:2. Naštěstí
zabodovala opět naše mladá
trojice a vyrovnala tak na 2:2
na utkání. Třetí dvojku pro
sebe rozhodli Karlovy Vary
a naposled v zápase se ujali
vedení 2:3. V singlu se začíná
stále více prosazovat náročný
útočný styl Tomáše Robu,
který po dvou setech srovnal
na 3:3. Od tohoto okamžiku
se hra Sokola I již zpřesnila

a zlepšila a Sokol I vyhrál jak
obě dvě trojice jasně 2:0, tak
i poslední dvojici již po dobrém výkonu 2:0 a celý zápas
tak rozhodli prostějovští hráči ve svůj prospěch. Sokol I
Prostějov – Liapor Karlovy
Vary 6:3.
„Zápas jsem na začátku jednoznačně podcenili a a nic
na tom nemění skutečnost, že
chyběli 3 hráči základní sestavy. Z jednotlivců zaslouží

pochvalu bojovník Roba, ve
trojici velmi dobrý zadák Karafiát, celá dvojice Matkulčík-Ftačnik, kde tentokrát zahrál
Honza Matkulčík opravdu
velice dobře a soustředěně.
Ostatní hráči hráli svůj standart
a někdy i mírně pod ním. Důležité zápasy ale teprve přijdou,“
zhodnotil vystoupení svých
´oveček´ Richard Beneš, trenér
prostějovského nohejbalového
oddílu .

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov
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Exkluzivní interview Večerníku s kapitánem a asistentem trenéra prostějovských boxerů

PETR NOVOTNÝ: „Zlato, stříbro nebo bronz? Pořád nevíme!“
Přirozený lídr mužstva BC DTJ chválí uplynulou extraligovou sezónu bez ohledu na hodnotu medailového kovu
„Těžko říct. Stejný bodový
zisk i celkové skóre při rovnocenných výsledcích vzájemzáp
ných zápasů
by podle mě
logicky mělo znamenat, že
získa společně dva celky.
titul získají
Do hry vvšak údajně může vstoupit det
detailní zkoumání všech
duelů v so
souvislosti s tím, kolik
jednotlivý
jednotlivých utkání skončilo
před limi
limitem, kolik měl kdo
neobsazen
neobsazených vah a podobně.
Jak tohle všechno dopadne, je
momentá
momentálně fakt ve hvězdách,
v každém případě jde o hodně
nezvyklou situaci. Aby ještě
týden po skončení soutěže
nikdo nev
nevěděl, kdo ji vlastně
vyhrál, tto něco vypovídá o
situaci v rohovnickém sportu
a úrovni České boxerské asociace. Bo
Bohužel.“
J hodnotíte – bez ohleJak
du n
na konečné umístění
– vvýsledky a výkony
mužstva v letošní extralize?
„Myslím, že můžeme být spokojení. V
Vrcholem všeho bylo,
jsm doma nečekaně rokdyž jsme
siln Nitru 14:4, tohle
zdrtili silnou
mě z naší strany super
utkání mělo
parametry My sami i věrní
„Aby ještě týden po skončení soutěže parametry.
n něj určitě budeme
fanoušci na
nikdo nevěděl, kdo ji vlastně vyhrál,
dlouho vzpomínat a díky
to něco vypovídá o situaci v rohovnickém senzačně vysokému vítězství
v
jsme se vlastně
vrátili do boje
sportu a úrovni asociace...“
o zlato. Také další domácí
jsm
j
Kapitán a aktivní asistent trenéra PETR NOVOTNÝ mače jsme
zvládli výborně,
jako ten poslední v Ústí.
o situaci s konečným pořadím v extralize stejně jak
Mrzí nás a štve jedině to,
jakým způsobem nás okradli o
znamenala porážku 8:10 i týdnu. A pokud dojde na kontu- výhru v Děčíně. Odtamtud se
pokles na třetí místo v konečné maci, rozhodně se odvoláme a body zkrátka nevozí, o čemž
tabulce. Dá se odhadnout, jak vše by se pak řešilo dál. Odvo- se nespravedlivou porážkou
tahle kauza dopadne?
lání by se ale dostalo do rukou přesvědčila právě i Nitra.
„Když
zmíněný
pan v podstatě stejným lidem, čímž Nejdůležitější je, že se nám
Chocholoušek tvrdil, že je vše se dostáváme do uzavřeného až povedlo sezónu rozjetou dvěma
podle řádů v pořádku, nemuseli bludného kruhu.“
výsledkovými neúspěchy otočit
Jinou zapeklitostí je v sérii čtyř vítězství, která snad
bychom se ničeho bát. Jenže on
dělba první příčky mezi přinese obhajobu loňského
je vedle své funkce sekretáře
Prostějovem a Nitrou. titulu. Za všechnu poctivě odČBA zároveň i šéfem spojeného
oddílu Děčína s Mostem, který Jak to vypadá v téhle vedenou práci bychom si zlato
by se při kontumaci posunul záležitosti?
podle mě zasloužili.“

Prostějov - Ani týden po skončení české extraligy v boxu mužů 2011-2012
naši rohovníci nevědí, jak vlastně v soutěži dopadnou. Ve vzduchu se vznáší
ústecký protest proti údajně neoprávněnému startu Poláka Toborka ve
vzájemném duelu, kromě toho se Hanáci ve stávající
ající tabulce (bez
případné kontumace) dělí o první místo s Nitrou, neboť
oť dosáhli úplně
stejných hodnot v bodech, skóre i vzájemných zápasech.
asech. Nejen o
těchto ožehavých tématech jsme obsáhle pohovořilii s kapitánem a
trenérským asistentem BC DTJ Prostějov Petrem Novotným, který
Večerníku poskytl exkluzivní interview.
Marek Sonnevend
Můžete se na úvod ještě
ohlédnout za týden
starým utkáním v Ústí
nad Labem?
„Měli jsme velké problémy
se sestavou. Michal Vodárek
studijně odletěl do Ameriky,
Pavel Šour byl v Řecku na
dovolené, neboť předpokládal,
že už bude touhle dobou po
soutěži. Dále Jakub Bambuch
scházel kvůli učení na maturitu a komplikace nastaly i
ohledně maďarských posil, jimž
zrovna probíhalo reprezentační
soustředění. Čekala nás stěžejní
bitva celého roku a my jsme
najednou neměli obsazené čtyři
váhy! Proto jsme začali shánět
náhradu v Polsku s tím, že ve
čtyřiapadesátce měl nastoupit
účastník olympiády v Pekingu
Rafael Kaczor a v supertěžké
váze další kvalitní borec Arkadius Toborek. Jenže Rafael ve
středu zavolal, že nedorazí,
a toho Arkadiuse jsme pořád
museli ukecávat, ať přijede.
K tomu se nakonec povedlo
přemluvit jednoho z Maďarů
Norberta Kaluczu, že přece jen
nastoupí, a do pětasedmdesátky
jsme zařadili mladého Marka
Andrýska. Každopádně byly
s tvorbou týmu výrazné komplikace, jež vyvrcholily, když
měl Toborek vlakem přicestovat
do Olomouce a v domluvený

čas tam nebyl, navíc nezvedal
telefon. Naštěstí se zanedlouho
ukázalo, že jel do Prahy, odkud
se do Ústí přepravil, takže jsme
dali dohromady kompletní sestavu.“
Při zohlednění těchto
peripetií je vůbec div, že
jste na severu Čech
zvítězili, ne?
„Je pravda, že před střetnutím
panovala dost velká nervozita,
kterou ještě znásobily řeči
domácích během vážení, že Toborek tady nemá co dělat a jeho
zápas bude zkontumovaný. Argumentovali tím, že podle řádů
se na soupisce během sezóny
mohou objevit maximálně čtyři
zahraniční boxeři a my jsme
tenhle počet překročili čtyřmi
napsanými Maďary před startem
extraligy plus právě tím Polákem.
Podle nás je však rozhodující
počet cizinců, kteří v daném
soutěžním ročníku skutečně nastoupí, což byli v našem případě
jen tři, tudíž jsme nic neporušili.
A tuto verzi telefonicky potvrdil i
sekretář České boxerské asociace
Chocholoušek. To nás trochu uklidnilo, načež jsme jako mančaft
zabrali a přes veškeré překážky
dokázali rozhodující souboj
vyhrát 10:8.“
Vedení SKP Sever ale
stejně podalo proti startu
Arkadiuse Toborka protest, v případě jehož uznání by
kontumace daného střetnutí

před nás na stříbrnou pozici.
A kromě toho je předsedou
Sportovně technické komise
ČBA, jež takové případy posuzuje, pan Džavík coby člen
výboru v ústeckém klubu.
Takže si neděláme žádné
iluze, jak může celá věc
dopadnout. Rozhodnuto
každopádně ještě nebylo,
STK by pravděpodobně
měla zasedat v nejbližším

INZERCE

Teprve před rokem založená společnost
PSG CR s.r.o. SLAVÍ PRVNÍ VELKÝ ÚSPĚCH!
Nově vzniklá pobočka PSG CR
s.r.o., která od února roku 2011
sídlí v průmyslové zóně v Prostějově a je dceřinnou společností
britského impéria Pillar Seals
and Gaskets a členem skupiny
Shimtechgroup Ltd., se dočkala
prvního výrazného úspěchu na
obchodním poli. Z olomoucké
mezinárodní konference dodavatelů si zástupci firmy odváželi
křišťálový glóbus!
Pojďme na začátek novodobého
úspěchu PSG CR. Hlavním důvodem založení prostějovské pobočky
byl klíčový klient, společnost Edwards s.r.o. se sídlem v Lutíně, která
je světovým lídrem ve výrobě vývěv a systémů vytvářejících vákum.
PSG CR zásobuje tento výrobní kolos na každodenní bázi a na výrobní
linky dodává J.I.T (just in time) cca
1200 různých dílů.
„Proces zásobování je plně automatizovaný a velice sofistikovaný jako
například v automobilovém průmyslu. Formou ´Kanban´, což je denní
zásobování na základě očekávaného
y se jjedná
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ní lin
inek, zajišťujeme
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Společnost PSG CR s.r.o., člen
skupiny Shimtech Industries,
se specializuje na sériovou a zakázkovou výrobu se zvláštním
zaměřením na specifická průmyslová těsnění. Kromě výroby
těsnění a takzvaných „O“ kroužků ze standardních a exotických
materiálů navíc firma dodává
ypy a druhy
y ppevných či
různé typy
vrstvený
ných
ch llaminovaných
amin
am
i ovvaný
an
vrstvených
podlložek,
lo
ože
žek,
k profilované a kónické
va
vané
podlož
podložky,
silikkonové
onov pryže a
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lasto
ov výlis-

ky, konvenčně a foto-chemicky
obráběných součástí, předvýrobní
kompletaci či soupravy dílů v definovaném balení.
„Naše výrobky najdete v mnoha
průmyslových odvětvích vysoké
technologie, průmyslového váka,
farmaceutiky, zbrojního průmyslu,
leteckého průmyslu, spotřební elektroniky, vysoce přesných průmyslových zařízení a podobně,“ prozrazuje Radek Tomšík a ještě jednou
doplnil: „Poskytujeme komplexní
služby v oblasti zásobování a řízení
skladových zásob, metodu Kanban,
DLF či EDI komunikaci.

Pillar Seals

& Gaskets CR s.r.o.
Areál Alora, Průmyslová 14h
798 11 Prostějov
www.psgcr.cz
email: radek@pillarseals.co.uk
tel: 582 330 175

Co s prostějovským boxem
dál?
„V první řadě musím říct,
že máme s hlavním trenérem
Pavlem Dudou velkou radost, jakým způsobem se nám
podařilo zvládnout nelehké
naskočení do rozjetého vlaku.
Už během načaté soutěže jsme
převzali tým od předchozího vedení v čele s Radkem Křížkem
a Tomášem Rakem, což nebyla
žádná sranda. Ale problémy se
vyřešily, mančaft znovu nastartoval a v rámci možností jsme
fungovali velice dobře. Bez vlastních odchovanců sice musíme
spoléhat výhradně na boxery
postahované z jiných koutů republiky a převážně z Moravy,
ovšem taková je teď situace,
kterou mávnutím kouzelné hůlky

okamžitě nezměníme. Díky
finanční podpoře města Prostějov
a Olomouckého kraje nemáme
ve skromných oddílových podmínkách ekonomické problémy,
snad zůstane tato přízeň i nadále
zachována. Každopádně se hlásíme do příštího ročníku české
extraligy, kde by měly působit
rovněž Ústí nad Labem, Most/
Děčín a nově přihlášená Plzeň,
možná i České Budějovice.
Otazník visí nad Slováky, víc
ukáže valná hromada České
boxerské asociace v sobotu 23.
června. Osobně bych do budoucna uvítal klidně i návrat do mezinárodní interligy, která by byla
zajímavá jak pro nás boxery, tak
pro fandy. Záleželo by však na
okolnostech včetně peněz, jestli
bychom to utáhli finančně.“

kdo je
petr novotný
Kapitán a trenérský asistent BC DTJ
Prostějov se narodil 16. října 1980
v Přerově. Během dětství vyzkoušel
řadu různých sportů od fotbalu přes
basketbal, stolní tenis, atletiku a posilování až po aikido, aby v šestnácti
letech zakotvil u boxu v Lipníku nad
Bečvou. Tam strávil dva roky, stejně
jako následně v Kroměříži, načež přišel
pprvní velkýý ppřestupp do tehdyy velmi silného Gaži Brno ((2000
až 2005). Dalšími štacemi byly oddíly SKP Sever Ústí nad Labem a Boxing Ostrava, kde strávil vždy pouze jednu sezónu.
V roce 2007 Novotný zamířil do Prostějova, aby ve zdejším
BC DTJ zůstal již natrvalo. Ve své kariéře zatím absolvoval
200 zápasů (včetně 60 mezinárodních) s bilancí 150 vítězství, 10 remíz a 40 porážek. Získal pět titulů mistra republiky
(1x do 71 kg - 2002, 2x do 81 kg – 2006 + 2007, 2x do 91
kg
g – 2010 + 2011),
), vyhrál
y
několik významných
ý
ý turnajů
j včetně Velké ceny Ústí nad Labem a reprezentoval ČR na dvou
vrcholných akcích – mistrovství Evropy 2006 v Plovdivu a
mistrovství světa 2007 v Chicagu.
Momentálně Petr studuje trenérství na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je tři roky ženatý a
má dvouletou dceru Nelu.

