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… to vše pod doh

Prostějovsko/mik, mls

Tolik závažných událostí, které v uplynulých dnech pochytal Večerník, to už tady
dlouho nebylo! Naši redaktoři se pomalu
nezastavili, aby ze všech směrů celého
Prostějovska stačili zdokumentovat velmi závažné případy, které doslova a do
písmene otřásly veřejností. Ovšem nechybělo ani společenské žito, které nám
na hrůzné chvíle dalo alespoň na chvíli
zapomenout...
INZERCE

9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Perská kočka
V dopoledních hodinách
přinesla na služebnu městské
policie
sedmadvacetiletá
žena perskou kočku. Uvedla,
že se zvíře pohybovalo po
Plumlovské ulici a zřejmě
uteklo majiteli. Kočka byla
prozatímně umístěna v kotci.
Zhruba za osmačtyřicet hodin se na služebnu dostavila
žena, které zvíře patřilo.

KRVAVÉ DRAMA v Jezdeckých kasárnách
Po opilecké hádce zůstal bezdomovec s nožem v břiše!

Ač je to magistrátem přísně zakázáno a strážníci mají Jezdecká kasárna denně kontrolovat,
scházejí se v tomto zchátralém objektu bezdomovci. A co chvíli zde dochází k případům, které
berou dech. K dalšímu takovému došlo v pátek
1. června. Dva osmapadesátiletí muži se pohádali, jeden z nich to v opilosti neunesl a svého
spolunocležníka píchnul nožem do břicha!
Prostějov/mik, mls

Prořezaná guma
Zaměstnanec banky oznámil
podezřelé chování dvou
mužů ve vozidle, které ho po
odjezdu od budovy sledovalo.
Mezitím při jízdě zjistil, že
má závadu na kole. To mu
bylo podezřelé, a proto i za
cenu zničení disku dojel na
benzínovou stanici a zaparkoval mimo stojany. Vůz ho
následoval. Pánové uvnitř
se jevili značně nervózní a
bylo
y vidět,, jjak ho ppozorují,
j,
co udělá. Řidič však uzamknul automobil a zavolal
asistenční službu. Nato jeden
z mužů vystoupil, natankoval
několik málo litrů benzinu
a odjel. Svým obezřetným
chováním oznamovatel nedal
šanci k protiprávnímu jednání
podezřelých.
Úhoři nepřežili
Vodní živočichové doplatili
na nedostatek vody. V ranních hodinách nahlásil muž
na linku 156 úhyn úhořů na
potoku u náhonu v Domamyslicích. Strážníci na
místě objevili dvě mrtvé
ryby. V potůčku již netekla
téměř žádná voda. Zkontaktován byl pracovník
rybářského svazu. Ten uvedl, že tato situace nastala
vlivem sucha a nedostatkem vody v Plumlovské
přehradě. V době telefonátu sám sbíral uhynulé ryby
ve Vrahovicích.
Nebezpečný nález
O půl páté odpoledne se na
hlídku obrátil devětatřicetiletý
muž, že nalezl podezřelou věc
na ulici Na Brachlavě v Krasicích. Jednalo se o železný
váleček se závlačkou v délce přibližně 20 centimetrů.
Pro obavu, zda se nejedná
o výbušninu nebo munici,
y
vyrozuměli
strážníci Policii
ČR. Ta dorazila na místo a po
prohlídce předmětu přivolala
pyrotechnika.
Zraněná kuna
Po čtrnácté hodině bylo
přijato oznámení od muže
bydlícího ve Vrahovicích,
že má na zahradě zraněnou
kunu. Strážníci ji odchytli,
měla totiž poraněnou packu.
Než si pro ni přijel pracovník
ze stanice handicapovaných
zvířat, šelmičce se podařilo z
přepravky utéci.
Zmatený chlapec
Z centra města na Tylovu ulici.
Tuto cestu absolvoval v úterý
sedmiletý chlapec, který se
venku skamarádil s klukem a
následoval ho do jeho místa
bydliště. Vrátit se domů nebyl schopen, protože nevěděl
kde bydlí. Sdělil pouze své
jméno. Maminka hocha, s
kterým přišel, proto zavolala
na linku 156. Hlídka si dítě
převzala a z evidence se
strážníkům podařilo vypátrat
jeho bydliště i přesto, že kluk
zkomolil své příjmení. Poté
ho hlídka dopravila domů a
předala ho matce.
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„Můžeme potvrdit, že uvedeného dne večer došlo v objektu
Jezdeckých kasáren v Prostějově k hádce pod vlivem alkoholu
a následnému fyzickému kontaktu mezi dvěma muži bez trvalého bydliště. Osmapadesátiletý
muž bodnul svého vrstevníka
nožem do spodní krajiny břišní.
Zranění ale nebylo vážné, nebyl
zasažen žádný důležitý orgán.
Zraněný muž byl jen krátkou
dobu hospitalizován v nemocnici,“ uvedl k případu Leo Haluza,
zástupce vedoucího Oddělení
obecné kriminality Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.
Muže podezřelého z ublížení na zdraví jsme v sobotu v

podvečer našli přímo v areálu
zpustlých Jezdeckých kasáren.
Seděl před jejich vchodem. Byl
viditelně pod vlivem alkoholu,
ale ke všemu se nám sám přiznal. „Krájel jsem si špek a on
do mě hrozně ryl, už jsem toho
měl dost, ale on toho ne a ne
nechat. Fakt mě štval, není to
dobrý člověk. Jak jsem měl ten
nůž v ruce, tak jsem ho bodl,”
svěřil se nám Jan K., který podle
vlastních slov nikdy před tím nic
podobného neudělal. „Oba jsme
byli opilí, jemu naměřili 2,5 a
mě 1,7 promile,” hledal důvody
hádky a následného napadení
Jan K., kterého nyní může čekat
soud. „Policajti říkali, že když
nejsem v podmínce, tak bych
mohl dostat pouze ty veřejně

S chlastem na schodech. Jana K. jsme
zastihli před vstupem do hlavní budovy
opuštěných Jezdeckých kasáren, kde popíjel víno. Právě tady pod vlivem alkoholu
napadl svého kolegu. Foto: Martin Zaoral

prospěšné práce,” dodal Jan K.,
který pochází ze Slovenska a do
Prostějova se přistěhoval přibližně před dvaceti lety kvůli práci.
„Ale tu už nějaký čas nemám,”
pokrčil rameny a zhluboka se
napil z PET lahve, ve které měl
zbytky bílého vína.

Ve Vrahovicích smetl náklaďák cyklistu
Prostějov/mik - Informaci o
nehodě, která hodně lidí vystrašila, přijala policie a záchranáři ve čtvrtek dopoledne z Vrahovic. Poblíž zdejší
benzínky tady nákladní auto
srazilo staršího cyklistu.
„Ve čtvrtek v 9.45 hodin jel dvaačtyřicetiletý řidič s nákladním
vozidlem Avia po vedlejší silnici
v ulici Průmyslová směrem na
hlavní Vrahovickou. Jakmile se
na křižovatce rozjel,
uviděl
před sebou třiašedesátiletého
cyklistu jedoucího na jízdním
kole po Vrahovické od centra
Prostějova směrem do Vrahovic. Došlo ke střetu s cyklistou
a jeho pádu na silnici. Řidič nákladního vozidla ihned zastavil.
Poté ovšem ihned zařadil zpětný
rychlostní stupeň a začal couvat,
kdy narazil zadní částí svého
náklaďáku do osobního vozidla
Škoda Octavia,“ popsala nehodu a zmatek při ní Eva Čeplová,

Dobrá zpráva:
PŘEŽIJE!

tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Při nehodě došlo ke
zranění cyklisty s dobou léčení
pět až šest týdnů, byl převezen
do nemocnice. „Požití alko-

Dobrý konec. Zatímco jeden z policistů zajišťuje kolo
sraženého muže, ostatní
vyšetřují aktuální nehodu na
křižovatce ve Vrahovicích.
2x foto Michal Kadlec

holu bylo vyloučeno negativní
dechovou zkouškou u všech
účastníků havárie. Míra zavinění je předmětem dalšího šetření
policie,“ dodala mluvčí policie.

Prostějovská kriminálka bezdomovce již obvinila. Zřejmě
to ale nebude tak horké, jak by
se na první pohled zdálo. „Muži
bylo sděleno obvinění z přečinu
ublížení na zdraví, kdy mu hrozí nepodmíněný trest v rozmezí
od šesti měsíců do tří let. Obvi-

nění však může být podmínečně odloženo. Muž totiž nebyl
v posledních 10 letech trestán a
při útoku s nožem nebyl zasažen žádný důležitý orgán postiženého,“ dodal Leo Haluza, zástupce vedoucího prostějovské
kriminálky.

LUPIČE z herny na Wolkerce

ZATKLA kriminálka
Prostějov/mik - V polovině
března došlo v herně Coloseum ve Wolkerově ulici
k loupežnému přepadení.
Tehdy ještě neznámý lupič
zde s nožem v ruce vtrhl do
provozovny a pod pohrůžkou zabití vylákal na obsluze
několik stovek tisíc korun.
Prostějovská kriminálka ho
minulý týden za přispění kroměřížských kolegů dopadla!
„Jedná se o osmadvacetiletého muže s trvalým bydlištěm
v Olomouci, ale jinak pobýval v Prostějově. Z herny si
odnesl značný obnos v řádu
stovek tisíc korun. Jednalo se
tak o největší lup za poslední
rok,“ sdělil Večerníku Leo
Haluza, zástupce vedoucího

Oddělení obecné kriminality Územního odboru Policie
ČR v Prostějově. Muž, který
byl několikrát trestán a v současnosti je podmínečně propuštěn z vězení, byl dopaden
v Kroměříži. „Považuji to za
největší úspěch naší kriminálky v tomto roce v rámci
objasňování trestné činnosti.
Byla tak zúročena precizní
práce vyšetřovatelů. Minulý
týden jsme pachateli sdělili
obvinění s návrhem na vazební stíhání. Soudce tento návrh
akceptoval,“ přiblížil nám
další skutečnosti Leo Haluza.
Osmadvacetiletému
muži
nyní hrozí až desetileté vězení, navíc si odsedí trest, který
mu byl podmínečně přerušen.

Mladík pěstoval MARIHUANU v paneláku

Konopí s vysokým obsahem THC rostlo v nábytku!
Prostějovská policie pokračuje velmi razantně
v boji proti drogám a její práce se vyplácí. Odhalila
další pěstírnu marihuany, tentokrát přímo ve městě. Konkrétně v bytě panelového domu na sídlišti
Hloučela. Mladý muž si tady k pěstování konopí
zbudoval speciální místo v nábytku!
Prostějov/mik
„Komisaři Služby kriminální
policie a vyšetřování v Prostějově v těchto dnech zahájili
úkony trestního řízení ve věci
podezření ze spáchání přečinu
nedovoleného pěstování rostlin
obsahujících omamnou nebo
psychotropní látku. Skutku se

měl dopustit šestadvacetiletý
muž z Prostějova tím, že po
dobu posledních dvou let v
bytě v Prostějově bez povolení
pěstoval rostliny konopí setého k získání marihuany. Použil
k tomu nedovolených přípravků a zařízení, které obsahují
dronabinol a tetrahydokanabinol s předpokladem na množ-

ství účinné látky vyšší než 0,3
procenta THC,“ uvedla k případu Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Už předminulý týden na základě poznatků našich kriminalistů vydal soudce Okresního
soudu v Prostějově příkaz k
provedení domovní prohlídky
u zmíněného mladíka. „K té
došlo v pondělí 4. června. U
podezřelé osoby byl proveden
výslech, při kterém pod tíhou
důkazů z provedené domovní
prohlídky dobrovolně vydala
věci důležité pro trestní řízení.
Jednalo se o 91 kusů rostlin
konopí setého různých veli-

Úspěch při razii. Policie v bytě panelového domu na sídlišti Hloučela zabavila bezmála stovku rostlin marihuany.
Ilustrační foto
kostí, dále substráty, hnojiva,
technické zařízení, časové spínače, ventilátory, zavlažovací
systém a podobně. Mladému
muži nyní hrozí až půl roku
trestu odnětí svobody,“ dodala mluvčí prostějovské policie Eva Čeplová. Jak jsme se

ještě dozvěděli, muž neváhal
k pěstování konopí využít i zařízení bytu. „Svoji pěstírnu si
vybudoval v nábytku. Zřejmě
aby rostliny lépe ukryl před nezvanými návštěvami,“ podotkl
Leo Haluza, zástupce vedoucího prostějovské kriminálky.

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.

JIŘÍ USTRNUL

LADISLAV ŠKOP

PAVLÍNA ŠKÁROVÁ

IVO GUZDEK

se narodil 20. června 1988
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
4. června 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 24 do
25 let a měří mezi 170 až 180
centimetry. Bližší údaje nejsou známé.

se narodil 11. ledna 1976 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání již 7.
ledna 2005. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40 let,
měří zhruba 165 centimetrů,
má střední postavu, hnědé oči
a černé vlasy.

se narodila 19. srpna 1970
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání již
20. července 2009. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 40 do
45 let, měří 170 centimetrů,
má střední postavu, modré oči
a plavé blond vlasy.

se narodil 6. prosince 1972
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání již
dne 31. března 2011. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
37 do 42 let, měří mezi 180 až
185 centimetry, má střední postavu a hnědé vlasy.

ČERNÁ KRONIKA
Zloděj
Zl
děj v llese
Na bezplatnou linku policie
bylo oznámeno, že neznámý
pachatel vykácel u Dětkovic zřejmě během
uplynulého víkendu
20 vzrostlých stromů - duby, buky,
habry a dřevo odcizil. Jednalo se o
12 kubíků dřeva o
hmotnosti zhruba 10 tun. Vykácením stromů a odcizením
dřeva vznikla škoda v předběžné výši 12 tisíc korun.
Pachateli v případě dopadení
hrozí až dvouletý trest odnětí
svobody.

Synáček je jim fuk!
Z přečinu ohrožení výchovy
dítěte jsou podezřelí osmatřicetiletá žena a devětatřicetiletý muž. Rodiče v průběhu
druhého pololetí školního
roku 2011/2012 záměrně v
místě svého trvalého bydliště
Stanislava Manharda v Prostějově ani jinde řádně neposílali do školy a nezabezpečovali tak povinnou devítiletou
školní docházku svého čtrnáctiletého syna. Chlapec tak
neomluveně zameškal 105
vyučovacích hodin. Tohoto
jednání se dopustili i přesto,
že rozhodnutím Okresní státní zástupkyně v Prostějově
bylo zastaveno jejich trestní
stíhání pro ten samý skutek
z předchozího období. Nyní
jim reálně hrozí až dvouletý
trest odnětí svobody.
Podvod při půjčce
Z trestného činu úvěrového
podvodu je obviněný šedesátiletý muž z Prostějova, který koncem června loňského
roku docílil uzavření úvěrové
smlouvy a poskytnutí úvěru
ve výši 16 192 koruny. Půjčky
se domohl dnes už obvyklou
„flignou“. V žádosti o poskytnutí úvěru uvedl klamavou
informaci, a to, že pobírá důchod ve výši 12 000 korun,
ačkoliv ve skutečnosti žádný
důchod nepobíral. Navíc byl
veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání na Úřadu práce
v Prostějově. Nyní mu hrozí až
dvouletý trest odnětí svobody.
Telata zmizela
Z úterý na středu zatím neznámý pachatel bez použití
násilí vnikl do volně přístupného areálu Zemědělského
družstva Vrbátky a zde z volně přístupných kotců odcizil
dva mladé býky
ý y stáří dvou
měsíců. Škoda byla vyčíslena
předběžně na 12 tisíc korun.
Jednoduchá kořist
Dosud neznámý pachatel
v pravé poledne na parkovišti u supermarketu Tesco
na ulici Konečná v Držovicích bez užití násilí odcizil
z neuzamčeného vozidla Jaguar ze sedadla řidiče volně
odloženou tašku na doklady.
Nacházely se zde doklady
od vozidla spolu s finanční
hotovostí, osobní doklady a
značkový mobilní telefon.
Pachatel způsobil škodu za
nejméně 10 tisíc korun.
Straka ve Výšovicích
Neznámý pachatel se za
použití násilí vloupal do
objektu ZD ve Výšovicích,
ze kterého odcizil 45 metrů
měděného kabelu a množství dalších kabelů a drátů.
Pachatel způsobil škodu
za nejméně 28 tisíc korun.
Policie po něm intenzivně
pátrá. V případě dopadení
a pravomocného odsouzení
mu hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.

Zpravodajství
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MILAN
SOUKUP
Neplatiči mají na radnici „sekyru“
za 9,3 milionu! TO BALÍ!
DLUHY na nájemném jsou astronomické

Kdyby byl prostějovský magistrát soukromým
majitelem domů, už dávno by přišel na buben!
Pronájem městských bytů totiž není pro radnici rozhodně žádným velkým byznysem... Počet neplatičů nájemného je čím dál větší a celkový dluh rovněž
stále roste. Zatímco vloni touto dobou dosahoval
bezmála sedmi milionů, v současnosti je „sekyra“
zaseknuta ve dveřích magistrátu ještě hlouběji!
Prostějov/mik
„Pohledávky z nájmu za uživateli bytů činí k poslednímu
dubnu letošního roku přesně
9 249 699 korun,“ prozradil
Večerníku Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního města Prostějov. Dá se
vůbec zamezit tomu, aby nájemníci neprohlubovali dlužné
částky a platili nájemné včas?
„V minulosti jsme zavedli
systém smluv na dobu určitou
jednoho roku. Pokud si nájemníci neplní své povinnosti, pak
s nimi není smlouva obnovena a musí byt opustit,“ uvedl
Pospíšil.
Otázkou je, zda je to skutečně
mocná zbraň v rukou města.
Existuje totiž mnohem účinnější. Podle slov Marie Hájkové z Domovní správy probíhá v našem městě ročně až
deset soudních vystěhování z
městských bytů. „Ano, to je
cesta, jak se s neplatiči a těmi,
kteří se odmítají vystěhovat,
vypořádat. I když musím říci,
že bych si představoval zjednodušení v tom, že pokud

někdo porušuje daná pravidla, pak musí byt po uplynutí
doby určité ihned opustit. Ve
většině případů doba určitá
doběhne, nájemník užívá byt
dál a my musíme soudně řešit
vystěhování. Takový systém
zatím u nás ve společnosti
funguje, byť jej nepovažuji za
zcela optimální. Řídil bych se
pravidlem neplatíš, neplníš si

povinnosti, narušuješ sousedské vztahy - pak nebydlíš a
musíš byt okamžitě opustit,“
volí tvrdá slova Jiří Pospíšil.
Pro podrobné informace si
Večerník zašel i na Domovní správu. A ředitel Vladimír
Průša taktéž konstatoval, že
situace s dlužným nájemným
z městských bytů je skutečně
vážná. „Tento problém je a
bude vždycky. Nejvíce narůstají dluhy od lidí, se kterými
vedeme soudní spor o dlužné
nájemné a kteří v bytě bydlí
dál. V těchto případech musí
soud nejprve rozhodnout o

Nejvíce bytů, nejvíce dluhů. Vysoké procento neplatičů nájemného
se rekrutuje z obávaného „parlamentu“ na Šárce. Na druhém místě
figurují neplatiči z domů ulice Marie Pujmanové.
Koláž Večerníku

vystěhování a pak také o zaplacení dluhu. To se děje také
prostřednictvím soukromých
exekutorů, kterých využíváme. Ani při vymáhání pohledávek ovšem nejsou stoprocentně úspěšní, odhaduji to
tak padesát na padesát,“ pronesl Vladimír Průša a přidal
pár čísel. „Dnes činí každoměsíční nárůst dluhů za nájemné sedmdesát tisíc korun
a evidovány máme zhruba
tři stovky dlužníků. Radnice
disponuje bezmála dvanácti
sty byty a lidí, kteří dluží Domovní správě více než dvacet
tisíc korun, je asi stovka. Bohužel, soudní spory s nájemníky se táhnou hodně dlouho,
někdy i čtyři roky,“ doplnil
první muž Domovní správy
v Prostějově, která městské
byty spravuje.
Otázkou zůstává, zda si město nájemníky vybírá správně. Tento problém je však
hodně diskutabilní. „My ale
máme snahu dopředu odhadnout, zda nájemní smlouvu
podepisujeme s problémovým
člověkem či nikoliv. Musíme si ale uvědomit, že město
nabízí své byty právě lidem,
kteří mají sociální problémy.
Spousta z nich je ale slušných
a platí nájem včas,“ podotkl
na závěr Vladimír Průša.

Prostějov/mls - Po devatenácti letech ŠLUS! V čele
jedné z největších středních
škol na Prostějovsku dochází
ke změně na postu ředitele,
který nečekaně opouští Milan Soukup. Nehledejte však
za tím žádnou patálii, či dokonce nějaký problém. Oblíbený pedagog odchází ve
čtyřiašedesáti letech do důchodu. Na uvolněné místo
ředitele SOU obchodního
na Husserlově náměstí
v Prostějově nyní vypsal
Olomoucký kraj konkurz. Podle informací Večerníku se do něj přihlásily
dvě ženy - Milada Dosedělová a Mária Zámostná. Která
z nich se stane novou ředitelkou školy, by mělo být známo už v pondělí 25. června.
Letošní Gastroden byl pro
Milana Soukupa posledním
ve funkci ředitele Středního
odborného učiliště obchodní!
„Snažil jsem se o to, aby škola
byla maximálně otevřená i lidem mimo ni. Chtěl jsem, aby
výsledky práce studentů byly
vidět. Šlo mi nejen o zvýšení
prestiže školy, ale také o samotné studenty. Snažili jsme
se jim vytvořit takové podmínky, aby mohli co nejvíce
lidem ukázat to, co skutečně
umí. A pokud jsou opravdu

du
„Do důchom
,“

se nkeá tSěouškíup
ří

dobří, aby se jim za to dostalo
patřičného uznání,“ prohlásil
při tradiční akci, která ve čtvrtek napsala již čtrnáctý ročník,
Milan Soukup.
Gastroden, stejně jako například Hanácký pohár či další
podobné akce, vždy úspěšně
sloužil ke zviditelnění této
střední školy na veřejnosti.
A to byl právě základ vize,
se kterou Milan Soukup do
funkce ředitele v roce 1993
nastupoval. Jeho snaha přitom
určitě nevyzněla naprázdno...
Bohužel, co se počtu studentů jeho školy týká, narazil jak
na nepříznivý demografický
vývoj, tak i na obecný trend

S oblíbeným nápojem. Odcházející ředitel SOU obchodního Milan Soukup je známý i jako
velký milovník a znalec dobrého
vína.
Foto: Martin Zaoral
spočívající v odklonu od učňovského školství. „V těch
nejlepších letech jsme měli až
sedm set studentů. Tento školní rok to však bylo už pouze
čtyřistadvacet a příští to bude
přibližně jen třistapadesát studentů,“ konstatoval Soukup,
který nyní, po jednačtyřiceti
letech práce ve školství, odchází do penze. „Do důchodu
se moc netěším. Bavilo mě
každodenně potkávat studenty na chodbě či spolu s
nimi prožívat akce jakými je
Gastroden, Hanácký pohár či
spousta jiných akcí ve škole.
Tohle vše mi bude nyní hodně
chybět...,“ vyjádřil se na závěr
Milan Soukup.

Stovky obyvatel z okolí Libušinky vystrašil PLANÝ POPLACH
Stařenku zmátlo zapadající slunce, nahlásila požár střechy paneláku!
Nebýt toho, že zbytečně byly dány do pohybu tři jednotky hasičů, spousta policistů a strážníků, kteří v úterý večer vzbudili poprask na sídlišti za Tylovou ulicí, byla by to historka k popukání, až bychom se za břicho popadali! Jenomže
v onen večer do smíchu moc nikomu nebylo. Hasiči z Prostějova, Vrahovic a
Žešova kroužili po celém sídlišti, přičemž společně s policisty vyslýchali nájemníky v jednotlivých vchodech paneláků. ALE NIC! Požár střechy domu,
který nahlásila starší žena, nikdo neodhalil...
Prostějov/mik
„Přijeďte se podívat, hasičská auta se sirénami a policisté tady krouží okolo a
něco hledají. Sám nevím, co
to má znamenat,“ zavolal do
redakce Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek primátora města, který sám bydlí
v Tylově ulici. Když jsme
se po pár minutách dostali
na místo, sami jsme viděli zmateně se pohybující
vozy záchranářů a hlídky
policie, kterak zoufale něco
hledají. Těžká hasičská technika blokovala hned tři ulice,
zejména Tylovu, Libušinku a
Dobrovského. „Někdo nám
nahlásil, že tady hoří střecha

zdroj: HZS Olomouckého kraje
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Olomoucká ulice
se v srpnu uzavře

Prostějov/mik - A je to tady!
S největší pravděpodobností už
v srpnu se kvůli rekonstrukci
vozovky uzavře Olomoucká
ulice. Komunikace plná vyjetých kolejí a výtluků se bude
frézovat a nový asfaltový koberec bude položen po celé délce
ulice, od Vápenice až po most
přes říčku Hloučelu.
„Rada schválila opravu silnice v
Olomoucké ulici v celé její délce.
Silnice je dopravně velmi zatížená. Povrch je již značně opotřebovaný. Jedná se o opravu obrusné
vrstvy vozovky. Stávající bude
odfrézovaná a položena nová
obrusná vrstva asfaltobetonu. Je
počítáno také s předlážděním autobusového zálivu a provedením
nového vodorovného dopravního
značení,“ uvedl Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje, který má v rámci tohoto

Plané poplachy
řečí čísel

úřadu dopravu na starosti. „Výběrové řízení už nyní připravujeme
a je předpoklad, že by se tato
oprava realizovala v prázdninových měsících tohoto roku, zřejmě v srpnu,“ dodal Mačák.
Rekonstrukce Olomoucké ulice
zcela jistě zkomplikuje dopravu.
„Já bych v tom až takový problém neviděla. Předpokládáme,
že najdeme vhodné objízdné
trasy přes ulici Sladkovského a
Kosteleckou, z druhé strany pak
přes Barákovu a Českobratrskou.
Navíc by Olomoucká neměla být
uzavřena déle jak jeden měsíc,“
konstatovala Alena Rašková, náměstkyně primátora Prostějova.
Rekonstrukce povrchu vozovky, včetně prodloužení i
rozšíření odbočovacího pruhu
z Olomoucké ulice na Vápenici,
bude stát zhruba čtyři miliony
korun.
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Prostějov

paneláku,“ prozradil Večerníku řidič vozidla s obrovským
výsuvným žebříkem.
Podrobnosti jsme se dozvěděli až na druhý den. „V
úterý ve 20.16 hodin bylo na
linku 112 oznámeno ženou,
že na střeše sedmipatrového paneláku ve vnitrobloku
Libušinka v Prostějově vidí
plameny. Na místo vyjeli
hasiči i hlídky Policie ČR.
Naši policisté zde společně
s příslušníky hasičského záchranného sboru dům prohlédli, ale nikde nebylo zjištěno, že by k požáru či jiné
události došlo. Jednalo se
tedy o planý poplach,“ prozradila Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Její kolegyně z krajského sboru hasičů v Olomouci
Vladimíra Hacsiková pak
dodala konkrétnější podrobnosti. „Ze strany staré paní
se nejednalo o zlý úmysl, ale
o omyl. Jak se později ukázalo, z komína plynové kotelny viděla stoupající páru a
v kombinaci se zapadajícím

sluncem si myslela, že jde o
požár. Proto ihned vytočila
tísňovou linku,“ sdělila Hacsiková.
Paní z Tylovy ulice si tak
počínala podobně jako
známá „Keliška“ z dnes už
bájné Troškovy komedie
Slunce, seno, jahody. „Žádný postih občance nehrozí,
jednala v dobrém úmyslu a
nemůžeme jí nic vyčítat,“ dodala mluvčí krajských hasičů.
Stejného názoru je i policie.
„Nejednalo se o žádný anonym, hasičský záchranný
sbor má k dispozici i její telefonní číslo. Policie po této
ženě rozhodně nebude uplatňovat žádnou náhradu za planý poplach a výjezd hlídek.
Zmátla ji pára z komínu a
ještě hodně ostré zapadající slunce,“ dodala policejní
mluvčí Eva Čeplová.
Plané poplachy jsou v celém
Olomouckém kraji skoro na
denním pořádku a mohou
se rozdělit na dva základní
typy událostí.
(dokončení na straně 13)

UŽ PODRUHÉ!

Zámek už SPOLKNUL Cikán se žloutenkou

91 milionů!

Prostějov/mik - Památka zasluhující obrovské investice,
nebo bezedná studna? Názory
na účelnost rekonstrukce prostějovského zámku se liší. Vedení města si však stojí za tím, že
mít opravený zámek je dobrá
věc. A to i přesto, že radní dostali minulý týden aktuální
součet dosud vynaložených peněz, které už dědictví Pernštejnů spolykalo...
„I mně se orosilo čelo při pohledu
na průběžný stav investic, které se
vynaložily na rekonstrukci prostějovského zámku. Měli jsme
ve čtvrtek ráno poradu, při které
jsme probírali postup při renovaci
nedávno objevených fresek uvnitř
zámku. Přitom jsme vyslechli informaci, že do dnešního dne bylo
do zámku investováno celkem
jednadevadesát milionů korun,“
uvedl exkluzivně pro Večerník

utekl z infekčního

Polykač peněz. Rekonstrukce už stála jednadevadesát
milionů. Foto: Michal Kadlec
prostějovský primátor Miroslav
Pišťák. Jak vzápětí dodal, rozhodně to není konečná suma.
„Počítám, že ještě nějakých padesát nebo šedesát milionů korun
zámek spolyká. Nebýt výpadku
příjmů ze sdílených daní v roce
2010 ve výši sto milionů korun,
nemuseli bychom se nad tím pozastavovat a ještě bychom mohli
v klidu opravit náměstí,“ říká s
nadsázkou hlava magistrátu.
Ani Miroslav Pišťák si ovšem
vůbec nepřipouští, že by nákladné investice do zámku byly

zbytečné. „Jde o památku, jejíž
kredit se nyní zvýšil už zmíněnými vzácnými freskami. Samozřejmě, mohli jsme před lety
zámek zakonzervovat a s opravami počkat až na lepší časy.
Většina lidí včetně zastupitelů
se ale shodovala v tom, že je potřeba ho rekonstruovat hned. Já
jenom věřím, že opravený zámek
bude v budoucnu dostatečně využíván, abychom si nevyčítali, že
spolknul tolik desítek milionů korun úplně zbytečně,“ uzavřel toto
téma Pišťák.

Prostějov, Dobromilice/mik
- Romové, kteří stále častěji
podléhají nemoci špinavých
rukou, si po hospitalizaci
v prostějovské nemocnici
dělají z infekčního oddělení
průchozí dům. Už podruhé
v krátkém čase odtud utekl cikán, kterého následně museli
policisté honit po všech čertech. Přitom v ohrožení zdraví byly stovky dalších lidí!
„Mohu potvrdit, že ve čtvrtek v 19.00 hodin utekl i přes
všechna bezpečnostní opatření
z infekčního oddělení pacient. Nemocnice tuto událost
okamžitě nahlásila Policii ČR,
která pacienta zhruba po dvou
hodinách nalezla a dopravila
ho zpět do prostějovské nemocnice,“ informovala Večerník Hana Szotkowská, tisková
mluvčí Nemocnice Prostějov.
Jak je vůbec možné, že podruhé v tak krátkém čase

mohl pacient s tak nakažlivou
nemocí utéct z nemocnice?
„Pacient překonal pojistku a
utekl oknem. Samozřejmě hledáme možnosti, jak takovýmto
útěkům zabránit, ale nemocnice
není vězení a pacienty zde nemůžeme držet spoutané na lůžku. Víc se k věci nebudeme vyjadřovat,“ dodala Szotkowská.
Prostějovská a němčická policie okamžitě ve čtvrtek večer vyhlásila alarm. „Policie
zahájila pátrání a zaměřila se
na místa pravděpodobného
výskytu uprchlého pacienta. Podařilo se jej vypátrat v
místě bydliště jeho partnerky
v Dobromilicích,“ uvedla Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak se do Dobromilic dostal
se Večerníku zjistit nepodařilo, nezbývá tedy věřit, že na
svém „výletu“ nikoho dalšího
nenakazil...

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Olomoucká bude zelená. Radní vyslyšeli přání občanů z Olomoucké ulice
Zřejmě ostroua nedávno nově vysazené stromy doplhají. Pešek týdní ještě vysokými keři. Ty by měly
ne patří společnosti
zcela zabránit šíření prachu
Moragro, která využila
do oken domů a jaksi
eminentního zájmu města o po„filtrovat“ výfuzemky v Mlýnské ulici a šroubuje
kové plyny
jejich cenu strmě vzhůru. A víte
z aut.
pánové, jak to dopadne? Kdo chce
víc, nemá nic!

-
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Jednadevadesát rostlinek konopí vyčmuchali a sebrali policisté mladíkovi z Prostějova,
který je pěstoval přímo ve svém
bytě. A co víc, pod tíhou důkazů odevzdal při domovní prohlídce i veškeré zařízení. Ale
ruku na srdce, kolik takových
pěstíren ještě v Prostějově je?

Osobnost týdne
ALEŠ BRICHTA
ALE
Neskute
Neskutečný
nářez a plný ranec starého dobrého a poctivého rocku.
Někdejší lídr Arakainu v soN
botu rozjančil stovky svých
příznivců při svém koncertu
na Plumlovské přehradě.

Více čtěte na straně 10

Výrok týdne
„Zůstal
Zů t l mii
poslední bod.
Spustí radary
a bud mít hovno!“
Nepříliš svědomitý
řidič si v naší redakci
postěžoval na svoji
těžkou situaci…

NEJHŮŘ SE VYDĚLÁVÁ NA CIZÍ PRŮSERY...
Martin Zaoral

Analýza
Před časem mi došel
dopis, který mě nejen
pobavil, ale přivedl i k
zamyšlení. Můj dobrý
známý v něm hledal důvody své vleklé únavy.
Povedlo se mu je najít v
situaci panující v našem
státě. Bez problémů bychom jeho argumenty
mohli převést i na prostějovskou realitu. Pokud
bychom tak učinili, zněl
by přibližně takhle...

„Přišel jsem na to, proč jsem
tak unavený. Doteď jsem si
myslel, že je to chudokrevnost,
nedostatek vitamínů či jiné
věci. Ale nyní jsem objevil pravý důvod únavy. Vezmi si, že
v Prostějově žije pětačtyřicet
tisíc obyvatel. Čtvrtinu z toho
tvoří důchodci, šest tisíc jsou
děti do patnácti let. Mezi další
patří studenti středních a vysokých škol. Na práci tak zbývá
pouze sedmadvacet tisíc obyvatel. Z toho je deset procent
nezaměstnaných. Z těch, kteří
skutečně mohou pracovat, je
víc jak polovina zaměstnána
na úřadech, u policie, hasičů a
v dalších státních institucích.
Zbývá tedy asi deset tisíc lidí.
V invalidním důchodu nebo na
nemocenské je pak v Prostějově přesně 9 998 lidí. Z toho
vyplývá, že na to, abychom to
všechno uživili, zbýváme jenom my dva. A jelikož ty právě sedíš na zadku a čteš tento
dopis, není divu, že jsem tak
unavený!“

Přestože se jedná o nadsázku,
něco na tom bude. Posledních
několik let totiž u nás můžeme sledovat jasný trend. Stále
roste počet důchodců, nezaměstnaných, úředníků, pojišťovacích agentů, exekutorů
či vězňů. Dalo by se říci, že
ten (ne)dělá to a ten zas tohle.
Společnost je to přitom velice
různorodá, patří do ní i lékaři,
učitelé či policisté. Všichni
přitom mají jednu zásadní věc
společnou. Z jasně daného balíku peníze pouze odčerpávají.
Přestože tak rozhodně nečiní v
malém, neustále jich přibývá.
Koho však naopak valem
ubývá, jsou ti, kteří do tohoto
systému peníze přináší. Dokáží vyrobit, případně prodat
výrobky se ziskem a část tohoto zisku pak odvést státu. I
tato skupina je velmi pestrá,
patří do ní například pekaři,
výrobci oděvů či zahradních
sekaček. Jenže lidé, kteří jsou
schopni vytvořit něco, co by se
prodávalo třeba i za hranicemi
našeho státu, opravdu mizí.
Jen málokde bychom pro po-

Agentura

Rath, Schwarzenberg,
g poezie
poezie, invalida a bobr

Zatímco v celé zemi se vedou
polemiky o krabicové korupční kauze Davida Ratha a o
jeho vystoupení v parlamentu,
agenturu Hóser nejvíce zaujal
spánek ministra Schwarzenberga v přímém přenosu. Je
to už takový náš evergreen.
V Prostějově se zase všichni připravujeme na Wolkrův
Prostějov, celostátní festival
divadla a poezie. Znovu se do
našeho města přesunou mla-

dí umělci a potěší nás svými
výkony. Pravděpodobně bude
opět, jako každoročně, všude
narváno.
Daleko více nás ovšem zaujala zpráva v minulém Večerníku o zloději železných roštů,
z něhož se vyklubal mladý vozíčkář. Kdyby se nejednalo o
trestný čin, klidně bychom mu
veřejně pogratulovali k fantastickému výkonu. Bohužel
musíme konstatovat: „Krást

se nemá, ani když jde o profesionální sport.“ Určitě si totiž
chtěl nechat za rošty ve sběrně
zaplatit - profík!
Naopak zdrcující zpráva přišla z Lešan. Po bobrovi se
slehla zem. Kdo ví, jestli se
za ním nezavřela voda. Buďme ale optimističtí, spíš si šel
někam hledat nevěstu, aby se
konečně usadil.
Za Agenturu
Hóser ROSŤYK

Konstalace hvězd Prostějova
Rozhodně tento týden nechtějte nic po úřednících našeho
města, ti už budou myšlenkami na dovolených. Vy sami se
hoďte do klidu, zapomeňte na práci a bavte se. Ve městě
je nyní spousta akcí, které stojí za povšimnutí. Neberte ten
život tak vážně!

Berani - 21.3.-20.4. Docela se vám uleví, když
vám nadřízený oznámí, že vás se propouštění
netýká. U vás ve firmě totiž dochází k těžkým
problémům a přežijí jen ti nejsilnější. Buďte
rádi, že jste dostali důvěru, važte si toho!
Býci - 21.4.-21.5. Tento týden se ponoříte do
ponurých vzpomínek, kterých máte více než
dost. Zkuste na ně alespoň o víkendu nemyslet,
protože vás čeká velká společenská akce. Tvařte
se sebevědomě a jako že se nic neděje.
Blíženci - 22.5.-21.6. Moc lidí vám nevěří, zřejmě jste jim k tomu dali pádný důvod. Pokud si
chcete znovu zjednat respekt, musíte rychle vymyslet něco geniálního. Zase to ale nepřehánějte, abyste nevypadali jako úplní hlupáci.
Raci - 22.6.-22.7. Prožijete týden plný úspěchů,
převážně na sportovních kolbištích. Budete muset mít k tomu ovšem vhodného partnera, který vás podrží. Nesmíte se ovšem hned vztekat,
když vzájemná souhra nebude klapat.
Lvi - 23.7.-23.8. Budete postaveni před důležité rozhodnutí, ve kterém půjde o hodně. Vy
do toho však půjdete srdnatě, i když použijete
více síly než rozumu. Na druhé straně dospějete
k plánu, ze kterého skutečně půjde strach.
Panny - 24.8.-23.9. Dozvíte se zprávy, ze kterých vám půjde mráz po zádech. Někdo vás
chce ale zastrašit, to je evidentní. Vy se ovšem
nemáte čeho bát, zvláště když jsou okolo vás
lidé, kteří dokáží vytáhnout z maléru každého.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Neustále si namlouváte, že
dokážete vyřešit úplně všechno. To je ovšem
omyl, který se vám neustále nevyplácí. Co kdybyste začali být více sebekritičtí a uvědomili si,
že sami díru do světa rozhodně neuděláte?
Štíři - 24.10.-22.11. Pozor na úterý a pátek. To
budou vaše kritické dny, při kterých byste se raději měli zavřít doma a nevycházet. A kdybyste
přece jen chtěli něco podnikat, nechte si radši
nafackovat. Nechte vše na víkendové dny.
Střelci - 23.11.-21.12. Vy byste už zcela vážně
měli začít uvažovat o manželském svazku! Na
co proboha ještě čekáte, když vaše láska jenom
kvete? Nenechte se vykolejit nejapnými poznámkami některých zhýralých kolegů!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Marně budete vyčkávat pošťačku, kýžený dopis nepřijde. Místo čekání
buďte raději více aktivní a jděte štěstí sami naproti.
Pokud jste zamilovaní, nemyslete si, že láska bude
věčně chodit za vámi. Zkuste to naopak.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Hodně lidí vás podceňuje.
Nemáte totiž dostatek zkušeností, abyste zvládli
pracovní úkoly před vás kladené. Jenomže vy
všem vytřete zrak, protože se do všeho pustíte
s naprostým elánem a štěstí vám bude přát.
Ryby - 20.2.-20.3. Vy byste měli ve zvýšené míře
dbát na svoji životosprávu. Ne že byste snad byli
nějak otylí nebo nějak zanedbaní, ovšem do fyzické pohody vám hodně schází. Zkuste vzít partnera
a naplno se vrhněte do sportu. Jakéhokoliv.

Ilustrační foto
tvrzení této situace hledali lepší ilustraci, než na příkladech
někdejšího prostějovského Agrostroje či Oděvního podniku.
Pravdou rovněž je, že na ty,
kteří vstupují na trh a snaží
se obstát v těžké konkurenci
zahraničních firem, jsou kladeny extrémní nároky. A z
toho celkem logicky vyplývá
jejich únava. Pokud však v
jejím důsledku zkolabují, co
bude s těmi ostatními? Přesto

ať pracujeme, jak chceme,
přestáváme být schopni vydělávat peníze také na naše
důchodce, nezaměstnané a
státní aparát.
Určitě nejde o to, že by ti, kteří
dnes makají, byli vykořisťováni starobními důchodci. Pokud senioři pracovali a platili
si sociální pojištění, pak si na
svůj důchod už dávno našetřili.
Problém je však v tom, jakým
naprosto zrůdným způsobem

se se svěřenými penězi hospodařilo. Mnoho z miliard korun
bylo šíleným způsobem utopeno ve věcech, které se schovávaly za bohulibé záměry. To
platí například o projektech,
které měly přispět k rozvoji
školství, přičemž jej ve svém
důsledku spíše zdevastovaly.
Ještě více peněz se nalilo do
zdravotnictví, jehož vymoženosti si však může dovolit
stále méně lidí. Těch příkladů
by bylo určitě „větší než malé
množství“.
Z toho všeho se ve společnosti šíří „blbá“ nálada, o jaké se
Václavu Havlovi ani nesnilo.
Jedná se o stav, o kterém všeobecně víme. Na druhou stranu
nás tento pocit zbytečně oslabuje. Skutečně nám nechybí
informace, ale mnohem více
nám dnes chybí motivace. Nemůžeme sice zavírat oči před
problémy, které způsobil někdo jiný. Není však dobré ani
přeceňovat vliv nejrůznějších
gaunerů na náš život. Nikdo
nám totiž život nemůže pokazit
tak jako my sami!

soko
lím okem ...

Šaškárna v parlamentu

Hitem minulého týdne se v České republice stalo vystoupení bývalého středočeského
hejtmana za ČSSD Davida Ratha v parlamentu, kam ho převezla policie, aby se mohl
hájit, když poslanci rozhodovali, zda umožní
jeho stíhání v úplatkářské aféře. Osobně si ale
myslím, že celé představení bylo úplně zbytečné. Je sice pravda, že poslanec má podle
Ústavy ČR právo chodit na schůze Sněmovny, ale nikde není napsáno, že zatčený politik má právo být dopraven na státní náklady
z vazby k řečnickému pultíku v parlamentu.
Rath měl proto zůstat ve vězení a mohli jsme
si ušetřiti jedno trapné divadlo. Vše mohl také
vyřešit, kdyby se vzdal mandátu poslance a
hájil se jako řadový občan.
Naprosto nepochopitelné je pro mne také to, že
někteří poslanci se rozčilovali nad tím, že Davida Ratha v Poslanecké sněmovně hlídali tři ozbrojení policisté. Nešlo podle mne o zbytečnou
demonstraci síly, jak říkal třeba předseda klubu
sociálních demokratů, ale o normální opatře-

ní, pokud je někam převážen vazebně stíhaný
člověk. Jiný přístup by přece znamenal, že by
poslanci měli další výhodu oproti ostatním občanům. A to by jistě nebylo správné.

Pozitivum na závěr
Ale nebuďme zase tak malomyslní z české
politiky, protože parlament nám minulý týden
kromě Rathovy „šaškárny“ přinesl i jedno velké
pozitivum. Poslanci přehlasovali „oranžový“
Senát a znovu schválili změnu přestupkového
zákona, která umožní zákaz pobytu občanům,
jež se opakovaně dopustí přestupku. Konečně
tak bude moci být z obce vykázán ten, kdo se
tam opakovaně dopustí třeba drobné krádeže
nebo bude žebrat na místě, kde to obecní vyhláška zakáže. Stát a obce tím dostávají další nástroj
na ty, kteří se nechtějí přizpůsobit základním
pravidlům naší společnosti. A to je dobře!
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a poradce ministra

Novodobí vlastenci
a nevlastenciglosa týdne
Rostislav Kocmel
Fotbalové
EURO je v plném proudu
a český fanoušek doufá
v
příznivé
umístění národního mužstva. Pokud
by naši vyhráli, oslavy nebudou mít konce a fanouškova hrdost přeroste Himaláje. Ovšem „pravý“ fanda
z Čech má v záloze i variantu, kdy se našim hráčům
dařit nebude. V tom případě
bývá na vině trenér, rozhodčí, někteří hráči a kdovíco
ještě. Škoda, že po takovém

mistrovství nemůžeme zažít
obě varianty. Vrchol i pád.
S naší národní hrdostí je to
stejné. Němci, Rakušané i
Rusové v historii spoléhali
na naši loajalitu ke komukoliv. Kdybychom na sebe
byli přísní, tak jim musíme dát zapravdu. Loajální
jsme. Jenomže má to jedno
podstatné ale. V nazrálé
době ze sebe český národ
dovede dostat lidi výjimečné. Hrdiny, génie i vůdce.
Roky švejkovství bývají na
krátkou dobu vystřídány
časem hrdinství, zdravého
nacionalismu, národní hrdosti nebo něčeho stejně
úžasného.

Přeji našim fotbalistům aby
dopadli co nejlépe. Pokud
EURO vyhrají, budu sledovat české „vlastence“
při příjezdu zlatých hochů
a v duchu jim popřeji k tomuto vrcholu života mnoho
dalších podobných sportovních zážitků i když většina
z nich fotbal nehraje. V případě, když naši moc nepochodí, počkám si na vysvětlení od znalců nevlastenců,
kteří odhalí příčiny prohry a
všechny viníky.
Proto bych chtěl jednou zažít vítězství i pád, abych se
dověděl, jestli jsou novodobí „vlastenci i nevlastenci“
jedni a titíž.

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která se tentokrát rekrutovala
k několika tématům. Z celé
plejády vašich podnětů a příspěvků jsme vybrali trojici
nejzajímavějších, kterou vám
nyní předkládáme...

Jezdecká jako hlavní!
Se zájmem jsem si přečetl váš
článek o snaze radnice konečně řešit neutěšenou situaci
v ulici Šárka, kde vlivem parkujících vozidel po obou stranách vozovky je velice ztížený
průjezd po této komunikaci.
Zvláště pak, když se tady mají
vyhnout dvě nákladní vozidla
nebo autobusy. Zaujalo mě
řešení, že by do naší ulice byl
zakázaný vjezd nákladním
vozidlům. Proč ne? A proč
místo Šárky nezastoupí tuto
úlohu pro průjezd náklaďáků
Jezdecká ulice? Bude to sice
ode mne jako hlas volajícího
na poušti o vodu, ale podporuji tento úmysl z několika
důvodů. Je to kratší, tedy i
lacinější. V Jezdecké ulici by
nákladní dopravou bylo mnohem méně postižených bydlících v okolí, po levé straně
vlastně NIKDO! Jako hlavní
komunikaci bych neudělal
Šárku, ale právě Jezdeckou
ulici. Odpadla by nepřehledná
a nehodová křižovatka Jezdecká – Šárka. Pro kamiony
by odpadlo obtížné zatáčení
od Kauflandu do Šárky na této
křižovatce. A za poslední – co
se týká vyústění této komunikace Jezdecká do Dolní, je
tady k dispozici veliký prostor
pro možnou úpravu. Jsou zde
oblouky s velkým poloměrem.
František Kolář,
Šárka 17, Prostějov

Radary nejsou všelék
Díky za zprávu o radarech,
které by měly být znovu
spuštěny 1. října tohoto roku.
Nejsem proti, hlavně z toho
důvodu, že skuteční piráti konečně nebudou tolik sešlapovat plyn a chodci či cyklisté
se začnou cítit bezpečněji. Jenomže to má i druhou stránku věci. Drtivá většina řidičů
začne opět jezdit ustrašeně,
aby nedejbože nepřekročili
rychlost. Město budou brázdit auta třicítkou, maximálně
čtyřicítkou. A pak se nedivte
kolonám a ucpaným ulicím.
Jan Dvořáček, Prostějov

Zapojit víc hlavu…
Už několik čísel píšete ve
Večerníku o zlodějích kovů.
Když si pročítám policejní
statistiky, jak se tato trestná
činnost rozmáhá, nedá mi
to, abych si nepoložila logickou otázku. Proč zloději stále
kradou železné věci? Kam je
prodávají? Samozřejmě, každého napadne jediná logická
odpověď – do sběrných surovin. Tak mi proboha někdo
logicky odpovězte, proč si
policie na ty sběrny nedošlápne, nehlídá je a majitele těchto
sběren nekontroluje? Kdyby
zloději neměli měděné svody,
kanálové poklopy či mřížky
od škrabáků na boty kam prodávat, nevyplatilo by se jim
toto všechno krást. Při potírání
tohoto nešvaru by to možná
chtělo zapojit víc hlavu!
Ludmila Novotná, Prostějov

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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Raci - 22.6.-22.7.

Prostějov - Lucie Očenášková, studentka
Podle celostátních průzkumů veřejného mínění,í, ale
alle i výsledků
v sle
vý
l dků
ků
odborných lékařských internetových portálů , je většina obyvatel
České republiky spokojena se svým ošetřujícím lékařem. Pacienti
většinou u svých lékařů vytýkají dlouhé čekací doby v čekárnách.
Jak jsou spokojeni se svým lékařem Prostějované, jsme se ptali
v ulicích města...

KDY BUDE SOUD?

JSTE SPOKOJENI SE SVÝM LÉKAŘEM?
Josef NOVÁK,
69 let, důchodce,
Prostějov

Prostějov/mik

František Krátký,
70 let, důchodce,
Prostějov-Vrahovice

ANO

Vyšetřování vraždy jednaosmdesátiletého seniora z domu v Okružní ulici se nebývale protahuje. Veřejnosti je díky pravidelnému zpravodajství Večerníku již notoricky známo, že hlavní podezřelý dvaapadesátiletý Roman Mička společně se
svým komplicem Davidem Braunerem „bručí“ ve Vazební věznici v Brně a čekají
na soud. Jak jsme ovšem v uplynulém týdnu zjistili, termín soudního projednávání
případu je ve hvězdách!

ANO

„Ano,
svoji
ošetřující
lékařku MUDr.
Nadymáčkovou
navštěvuji již dvacet let a
jsem s ní nadmíru spokojen.
Oproti léčení u jiných lékařů
si nemohu na nic stěžovat,
právě naopak. Paní doktorka
nikdy nic nezanedbala, svoji
práci provádí opravdu poctivě.
Ohleduplných lékařů, jako je
ona, je podle mých zkušeností
dnes už velmi málo...“

Policie ještě neukončila vyšetřování!

„S lékařem jsem
velmi spokojen.
Věrným pacientem MUDr.
Hrubého jsem od roku 1993,
tedy už osmnáct let a pana doktora bych nevyměnil. Od doby,
kdy jsem prodělal infarkt, musím docházet na pravidelné
kontroly měření tlaku a EKG,
které pan doktor provádí přímo v ordinaci, takže nemusím
nikam jezdit. Vždy mi dokázal
dobře poradit.“

HLEDÁNÍ
JE
E U KO
KONCE
ONC
CE

Jak známo, krajská policie v Olomouci uvalila
na celý případ přísné informační embargo.
Proč? To nechápe nikdo, naštěstí to byla právě
naše redakce, která kriminalistům vraha i
s jeho komplicem dodala lidově řečeno až
pod nos, takže vlastních poznatků o vraždě
evidujeme více než dost. Navíc z minulého
týdne máme aktuálně potvrzeno, že olomoučtí
policisté z mordparty nemají případ dodnes
uzavřený! A to už uplynulo 101 dní od tohoto
brutálního činu...
„V případu figurují dva podezřelí, ovšem
vyšetřování má v rukou ještě policie. Zatím
vyšetřování této vraždy dozoruji, ta ovšem
ještě není zažalována. Jakmile nám policie
předá spis s návrhem obžaloby, pak teprve
můžeme začít přemýšlet o termínu soudu.
Dosud se tak nestalo,“ sdělil Večerníku JUDr.
Ivan Hrazdira, státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně. Jak dodal, počítá se
s tím, že policie by mohla dokončit šetření do
konce července tohoto roku. „Existují tu dané
lhůty a termíny pro umístění podezřelých ve

vazební věznici, takže jakékoliv prodlužování
vyšetřování není dost dobře možné,“ uvedl
ještě krajský státní zástupce.
Jak již ale bylo řečeno, s krajskou policií
v Olomouci není vůbec žádná řeč, tudíž není
možné zjistit, v jakém stádiu vyšetřování
kriminalisté jsou. Nemusíme však našim
čtenářům zbytečně uvádět, že celý případ
vraždy v Okružní ulici pečlivě sledujeme a
budeme přinášet pravidelně další nové a nové
informace...

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 ...
Vápenice
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Strasse der SA. Ulice Vápenice se nachází nedaleko historického centra a tvoří důležitou
součást městského okruhu. Od 18. století se podle staré středověké vápenky nazývala Nad Vápenicí, v letech 1833-1881
Vápenice, 1881-1896 Sadová třída (Park-Ring), 1896-1910
Vápenice, 1940-1945 třída SA (Strasse der SA), 1945-1962
Stalinova třída, 1962-1991 třída Pionýrů a od února 1991 opět
Vápenice. Na západní straně se nachází dvě školní budovy,
jižní stranu lemují Smetanovy sady. Dříve zde byly v létě rozmísťovány exotické rostliny pěstované v městském skleníku. Na
adrese čp. 9 sídlil Německý dům s divadelním sálem a zimním
kluzištěm v zahradě. Divadlo se na Vápenici hrávalo také ve
spolkových místnostech Katolického (Lidového) domu.
Příště: Poděbradovo náměstí
INZERCE

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......

V žádném případě si nic nezačínejte se Střelci! Toto
spojení je naprosto nevhodné jak pro běžný život,
tak hlavně pro intimní spojení. Naopak velmi dobře
se sexuálně ukojíte s Váhami, i když v tomto případě
nebudete v posteli rozhodně dominujícím partnerem. Jestliže chcete hrát při milování první housle
a sami diktovat tempo, určitě se dejte dohromady
s Kozorohy či Pannami. S nimi se budete cítit opravdu dobře, zvláště když jedinci tohoto znamení mají
rádi tvrdý, někdy až brutální sex. Značné problémy
vám mohou nastat při spojení s Býky a kupodivu i
Blíženci. Tato dvě znamení mohou v určitých chvílích pro vás znamenat doslova katastrofu. Zlákají
vás na sex a pak vás budou vydírat!
Naopak nejvíce slibovat si můžete od Štírů. S nimi
vám to bude klapat jedna radost! Mezi lidmi tohoto
znamení dokonce můžete nalézt partnera pro celý
život. A nakonec vás musíme upozornit na úskalí,
která vás čekají při vašem případném seznámení
s Rybami. Tak tady pozor, vážení Raci! Těmto se
vyhněte raději širokým obloukem. Tady byste se po
sexuální stránce úplně ztrapnili. Vy a Ryby se totiž
vůbec nepřitahujete, jakýkoliv chtíč mezi vámi je
naprosto vyloučen!

Příště: Lvi

napsáno před

10
lety

VRAH SE ZABIL!
Po policejním výslechu
se oběsil na klice

Jak
jsme
informovali
před čtrnácti dny, došlo
v Prostějově letos již ke
třetí vraždě. V bytě domu
na náměstí Padlých hrdinů
bodl pětapadesátiletý muž
svou o rok starší přítelkyni
nožem do hrudníku a žena
na místě zranění podlehla.
Po svém činu vrah ihned
přivolal zdravotnickou pomoc a rovněž uvědomil
policii. Zatčení se nebránil a
s vyšetřovateli ve všem spolupracoval. Krajský státní
zástupce jej po dvou dnech
pustil na svobodu, neboť
nebyly shledány důvody
k vazbě.
Pětapadesátiletý muž se tak
vrátil domů do svého bytu na
náměstí Husserla. Byl však
v natolik špatném psychickém
stavu, že si sám sáhl na život.
Na soud, který by jej na několik
let poslal do vězení nečekal,
napsal dopis na rozloučenou
a spáchal sebevraždu. Někdo
může namítnout, že si
svůj trest určil sám, ovšem
skutečnost není zase až tak

jednoznačná.
Každopádně
jde o tragický příběh člověka,
který psychicky neunesl ztrátu
zaměstnání, smrt družky a
samozřejmě následné výčitky
svědomí.
Pětapadesátiletý
muž po svém návratu domů
dlouhé dny nevycházel ze
svého bytu. Majiteli domu se
to zdálo podezřelé, zvláště
pak, když se po deseti dnech
nesl celým domem neskutečný
zápach. „Majitel domu přivolal
ve čtvrtek policii. Ta společně
s hasiči otevřela dveře bytu, ve
kterém byl nalezený oběšený
muž. Tělo by ve značném
stádiu rozkladu a ohledání místa sebevraždy nebylo skutečně
jednoduché. Nalezli jsme dopis na rozloučenou, který byl
napsán 2. června, tedy zhruba
v době jeho propuštění z cely
předběžného zadržení Je zde
tedy předpoklad, že muž si
sáhl na život již v tuto chvíli
a jeho tělo bylo tedy nalezeno
po jedenácti dnech,“ sdělila
nám Alena Slavotínková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Návrat ke
„starým” případům
Klienti odsouzeného Pavla Ventruby
... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“
Varmuža
Holandský
sýr. salát 150 g

Boneco
Drůbeží salát
140 g

Vlašský salát
100 g

24,60

-

19,90

SALÁTY

salát Kempink
100 g

Pochoutkový
salát
100 g

Hermelínový
salát
100 g

9,80

10,50

9,90

-

24,90

8,90

9,90

9,90

18,90

-

23,90 (pikant)

8,90

10,90

9,90

11,90

16,90

-

8,90

9,90

9,90

13,90

-

-

59,80 (1 kg)

-

-

-

16,90

-

8,20

24,90 (150 g)

8,60 (140 g)

13,90

Naše RESUMÉÉ
Tentokrát jsme se vydali
zjistit, jak jsou na tom markety s tolik oblíbenými saláty, které snídáme, svačíme a
mnohdy i obědváme či večeříme... A tak víme, že například Holandský sýrový salát
od Varmužy koupíme nejlevněji v Kauflandu, Drůbeží salát od Boneca povětšinou nemají, ten pikantní
kupme určitě v Intersparu.
Nejlevnější vlašský salát
nabízí Lidl, pochoutkový
Tesco, Kempink pak Billa s
Kauflandem a Hermelínový
se vyplatí vzít v Intersparu.
Tak dobrou chuť!

NA PENÍZE STÁLE ČEKAJÍ

Prostějov/mls
6. ČERVNA 2011
Pavla Ventrubu, který byl zodpovědný za chod společnosti
PV Okna-Ventis, se podařilo dostat před soud. Šestadvaceti
napáleným zákazníkům dluží jeho firma milion tři sta tisíc korun, některé z nich měl i mlátit. Jeho zákazníci si objednali plastová okna, složili zálohy a čekali. Nakonec nedostali ani okna,
ani peníze. Začátkem června loňského roku se poprvé sešli u
prostějovského soudu.
ČERVEN 2012
Pavel Ventruba byl v lednu letošního roku prostějovským soudem odsouzen na čtyřicet měsíců do vězení s ostrahou, jeho
zaměstnankyně Martina Vystavělová pak vyvázla s podmínkou.
Oba navíc vyfasovali peněžitý trest. Jejich potrestání se jim však
zdálo nepřiměřené, a tak se proti němu odvolali ke Krajskému
soudu v Brně. Ten na konci května Martinu Vystavělovou zbavil
povinnosti zaplatit padesátitisícovou pokutu, u Pavla Ventruby se
trest pravděpodobně měnit nebude. Podstatné je, že soud oběma
odsouzeným uložil povinnost uhradit škodu, která vznikla jejich
napáleným zákazníkům. Ani jeden z nich se k tomu ale jaksi stále
nemá.

Zpravodajství
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SKANDÁL: Lidé z Dobromilic jsou otřeseni a mají strach z množící se romské komunity

CIKÁNKY BRUTÁLNĚ DOKOPALY MATKU S DÍTĚTEM!

Pozdvižení v Dobromilicích. Obyvatelé této malé obce na Němčicku žádají
nejpřísnější tresty pro skupinku snědých fůrií. Ty v pondělí ráno na zdejší autobusové zastávce s neuvěřitelnou brutalitou napadly třiatřicetiletou matku,
která vyprovázela sedmiletého syna na oční kliniku do Olomouce. Nešťastná
žena po brutálním útoku skončila s rozdrceným meniskem v nemocnici a čeká ji operace. Nebýt toho, že ji a syna bránil odvážný příbuzný, mohla skončit
mnohem hůř! Přitom hlavní strůjkyní celého incidentu byla teprve šestnáctiletá cikánka. A teď se podržte, ona sama už je údajně matkou už dvou dětí...
Dobromilice, Prostějov/mik
Co se vůbec v ono ráno přesně před týdnem vůbec stalo?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
o incidentu informovala jak
policie, tak zmíněný muž, který proti rozzuřeným cikánkám
bránil svoji neteř. „V pondělí
v 7.35 hodin přišla třiatřicetiletá matka se svým sedmiletým
synem na autobusovou zastávku v obci Dobromilice. Její
syn během čekání na autobus
jedl oplatku. U zastávky kouřila mladá Romka a cigaretový
dým vyfukovala na obličej malého školáka. Z tohoto důvodu
matka kouřící Romku požádala, aby nekouřila, popřípadě
aby si stoupla o kousek dále.
Nato ovšem začala mladá dívka matce vulgárně nadávat a
říkat jí, že je rasistka a následně začala do matky strkat. Na
zastávce byl však přítomen i
strýc matky chlapce, který obě
ženy od sebe oddělil. Romka

následně odešla,“ popsala Večerníku první hektické chvilky
Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Ty
však měly o pár minut později
bohužel pokračování...
Šestnáctiletá cikánka, která
své první dítě měla porodit
již ve třinácti letech(!), si totiž na zastávku přivedla posily! „Za pár minut se skutečně
vrátila s dalšími třemi Romkami, kdy všechny začaly matce
sedmiletého chlapce vulgárně
nadávat a jedna z útočnic ženu
několikrát kopla do nohou.
Opět se napadené matky zastal uvedený příbuzný, načež
Romky následně odešly. Poté
ještě na místo přišel muž snědé pleti, který matku rovněž
slovně napadl. To už se na
místo dostavila hlídka Policie
ČR, která případ okamžitě začala vyšetřovat,“ dodala Eva
Čeplová.
Večerníku se minulý týden
ozval také muž z Dobromilic,

který byl přímým účastníkem brutálního napadení a
proti rozvášněným Romkám
bránil svoji neteř se synovcem! V sobotu se v exkluzivní
zpovědi svěřil se svými pocity,
přičemž ještě pět dní po incidentu se mu třásl hlas... „Neteř
se opravdu se vší slušností obrátila na mladou dívku s tím,
aby nekouřila na zastávce a
hlavně, aby nevyfukovala kouř
z cigarety na syna. Romka ji
okamžitě hrubě slovně napadla, nadala jí do p..., špín a
mr.... Do toho jsem se vložil já
a řekl jí, že neteř je oproti ní
starší a má s sebou dítě, tak ať
se k ní chová slušně. To se pak
obořila na mě, že jsem z...vený
buzerant a ať táhnu do hajzlu.
Že prý ona si může na zastávce
dělat co chce. Když jsme jí řekli, že tato obec není jenom pro
ni a aby se tady neroztahovala,
odešla domů s tím, že si přivede
otce,“ začal nám vyprávět drsný
příběh z pondělního rána muž,

který si z pochopitelných důvodů nepřeje zveřejnit své jméno.
Ve chvíli, kdy už přijížděl autobus a matka se synem chtěli
nastoupit, se k zastávce přiřítila
zmíněná cikánka s dalšími třemi
snědými fůriemi. „Jedna z nich,
která byla těhotná, začala moji
neteř mlátit a kopat. Nejhorší
bylo, že v autobuse bylo tak pětadvacet lidí, ale všichni na to jen
civěli a nikoho nenapadlo, že by
přišel na pomoc. Snažil jsem se
bránit neteř, jednu Romku jsem
chytil za cop, ta druhá ale neteř
několikrát kopla do břicha a kolena. Navíc ji další dvě cikánky
držely za ruce, aby se nemohla
bránit. Byly to otřesné okamžiky...,“ vzpomíná šokovaný občan s hrůzou v očích. „Starosta
obce přivolal policii, která přijela
po dvaceti minutách a incident
začala šetřit. Jedna z Romek
nám před policajty vyhrožovala dalším násilím,“ dodal muž
z Dobromilic. Podle jeho slov
je nyní neteř se synem ve špatném psychickém stavu, ženu
navíc čeká složitý chirurgický
zákrok. I proto se ona sama
rozhodla nevypovídat, načež
jsme jejímu přání pochopitelně
vyhověli. Strach v tomto případě nemá velké oči... Na druhou
stranu nepřístojnostem, jaké si
nyní dějí v Dobromilicích, je
třeba se bránit! Jinak může být
ještě hůř...

Místo činu. Autobusová zastávka v Dobromilicích se v pondělí ráno stala němým svědkem napadení
matky s dítětem čtyřmi romskými....
2x foto: Michal Kadlec
„Kluk se doteď třepe při pomyšlení, že by měl tady v Dobromilicích vyjít na ulici. Neteř
byla v nemocnici a nyní ji čeká
složitá operace. Má rozdrcený
meniskus a lékaři ji upozornili,
že může mít trvalé následky,“
dodal rozrušeně příbuzný obou
napadených. Nebýt jeho, cikánky by oběma ublížily asi mnohem víc...
„Věc je zatím šetřena jako přestupek proti občanskému soužití. Kvalifikace se může ovšem
změnit, záleží na lékařské zprá-

ZHOVADILOST v Plumlově aneb FIKTIVNÍ SMRT
Bombastická vzpomínka na fiktivní havárii místní znechutila

Velký kříž, barva připomínající krev, plyšáci a zapálené svíčky. Tak to vypadalo ve čtvrtek ráno na
Hlavním náměstí v Plumlově. „Kdo to tady zemřel?“
ptali se všichni místní. Stejnou otázku si položill
každý řidič, který po frekventované silnici projížděl..
Nakonec se zjistilo, že celá věc je pravděpodobně
ě
dílem tamního recesisty.... „Je to nechutné. Tohle
e
je opravdu hodně blbá sranda,“ shodovali se všich-ni lidé, které Večerník v této záležitosti oslovil.
Plumlov/mls
Kde se v centru města vzal kříž
obložený plyšáky i svíčkami
a červená barva rozlitá všude
po zemi? Tuto otázku si hned
ve čtvrtek ráno položili snad
všichni lidé z Plumlova a okolí. „Všiml jsem si toho hned
ve středu v noci asi půl hodiny
před půlnocí. O žádné nehodě,
kterou by to mohlo připomínat,
jsem neslyšel. Raději jsem se
však hned ráno informoval na
Policii ČR. Ani tady o ničem
nevěděli. Proto jsme pomníček
nechali technickými službami
v devět hodin dopoledne odstranit,“ popsal vzniklou situaci a chod událostí starosta
Plumlova Adolf Sušeň.
Když se nepodařilo zjistit,
k jaké nehodě by měl kříž
patřit, následovala celkem
logická otázka. Kdo si udělal
takovou nechutnou legraci?

a
Většina lidí z Plumlova měla
hned jasno. Podle nich za ce-lou záležitostí stojí Jaroslavv
d
Dudík! Majitel hotelu, před
kterým se kříž objevil, je známý tím, že vymýšlí nejrůznější
recesistické akce. Do podvědomí se dostal například obnovou tradice stavění májky či
oslavou Vánoc o prázdninách.
Na tom by určitě nebylo nic
zvláštního. Rozpaky ovšem
vzbudilo, když si na střechu
svého automobilu nechal nainstalovat dřevěnou rakev...
A pokud opravdu stojí i za vybudovaným pomníčkem, tak
už opravdu hodně přestřelil!
On sám ale tvrdí, že v tomto,
jak se říká, „nejede“.
„Nemám s tím nic společného.
To, že se to objevilo před mým
hotelem, ještě neznamená, že
jsem to udělal já! Už mě nebaví
to lidem pořád dokola vysvětlovat. Nikdo mě u toho neviděl,

Rakev na střeše. Takto si Jaroslav Dudík vyzdobil své auto. Byl
on tím, kdo vylekal Plumlovany?
Foto: archiv Večerníku
tak nechápu, jak jste na to přišli?“ popřel jakoukoliv spojitost
s improvizovaným pomníčkem
v exkluzivní zpovědi pro Večerník Jaroslav Dudík.
Když jsme se jej zeptali, proč
si myslí, že si ho lidé s tímto
činem spojují, pouze pokrčil rameny. Zarážející ovšem
je jeho další tvrzení, v němž
popřel, že by na některém ze
svých aut někdy vozil dřevěnou rakev. „Ani jsem o nikom
takovém neslyšel,“ snažil se
nás přesvědčit Dudík. Večerník
však v tu chvíli nejen z výpovědí sousedů a ostatních spoluobčanů věděl, že pravdu tento
muž nemluví... Vzápětí jsme
totiž dostali i fyzický důkaz o

tom, že se jeho slova jednoznačně nezakládají na pravdě.
Večerník má totiž od pátečního dne k dispozici fotografii
svědčící o tom, že rakev na
zahrádce svého auta skutečně vozil či dokonce ještě vozí!
Vzhledem k tomu, že se nám
chování tohoto Plumlovana
zdálo minimálně podivné, požádali jsme o základní psychologický portrét PhDr. Simonu
Ročkovou, která v Olomouci-Neředíně provozuje psychologickou praxi.
„Jednoznačně se jedná o člověka, který má pocit, že si ho
ostatní dostatečně nevšímají.
Pravděpodobně má pocit, že

je nejlepší na světě a tímto
způsobem na sebe upozorňuje. Nemyslím, že by jeho činy
byly důsledkem nějaké deprese. On je sám se sebou spokojený. Pouze se baví tím, pokud
ostatním může způsobit nějakou starost. To, co dělá, určitě
není normální. Měl by vyhledat pomoc odborníka, bohužel
pochybuji, že tak ze své vlastní
vůle učiní,“ charakterizovala
pravděpodobného pachatele umístění kříže se svíčkami
a medvídky na místě fiktivní
havárie podle předložených
faktů psycholožka Simona
Ročková.
Celou věc nyní vyšetřuje plumlovská policie. „Policisté případ
přijali a řeší jej jako přestupek,
kterého se dopustil neznámý pachatel tím, že zabral a znečistil
veřejné prostranství,“ reagovala
tisková mluvčí Eva Čeplová s
tím, že pachateli hrozí pokuta.
Bližších informací jsme se od
policie nedočkali. Ačkoliv plumlovští strážci zákona kříž v centru
města nepochybně fotografovali,
redakci odmítli snímek poskytnout s tím, že celá věc je v současné době v šetření...
Pokud jste nechutnou recesi
zastihli vyfotografovat,
zašlete nám snímek
na e-mail: redakce@pv.cz.
ODMĚNA VÁS NEMINE!

vě ohledně závažnosti zranění
napadené ženy. Policie zároveň
zjišťuje, zda napadení mělo rasový podtext,“ dodala ještě k
případu Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Dobromilice jsou dnes pobouřeny. V obci s přibližně osmi
stovkami obyvatel přitom žije
už zhruba polovina Romů.
„Je to tady hrozné, sestěhovali
sem cikány z Prostějova, Kojetína a Přerova. Starousedlíci
prodávají své domy a utíkají
pryč. To pondělní napadení je

vyústěním toho, že Romové se
u nás roztahují a dovolují si čím
dál tím víc,“ svěřila se Večerníku
při naší návštěvě obce se svými
pocity starší žena z Dobromilic.
Podle zjištěných informací snědé útočnice z pondělního rána
dokonce nemají ani trvalý pobyt
v této obci, nýbrž jsou u jedné
ze zdejších romských rodin na
návštěvě. Sami pocházejí z Olomoucka.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
bude pochopitelně celou kauzu
i nadále sledovat...

Rekonstrukce WC na hřbitově

se protáhla. Kvůli památkářům!
Prostějov/mik - Rekonstrukce starodávného domečku na samém konci jižní strany Městského hřbitova v Prostějově byla
zahájena už koncem loňského roku a měla být ukončena do posledního května roku letošního. Není. Pro návštěvníky hřbitova
to znamená určitou komplikaci. V domečku se totiž nachází veřejné záchodky a bez nich se někdo může dostat do problémů…
„Nemáme se tady ani kde vyčůrat, a to už zhruba půl roku. Spousta lidí tak chodí vykonávat svoji potřebu ke stromům nebo ke zdi
hřbitova,“ postěžovala si v naší redakci důchodkyně, která smuteční
místo navštěvuje několikrát týdně. V jaké fázi je vůbec rekonstrukce
hřbitovního WC a proč se zdržela, jsme se byli informovat na radnici. „Zmíněná generální oprava domečku na jižní straně městského hřbitova měla opravdu podle předběžné dohody s dodavatelem
skončit 31. května. Problém je v tom, že ve chvíli, kdy stavbaři před
časem podřezávali základní sokl domku a začali pokládat vodorovnou izolaci, vložili se do toho památkáři s tím, že izolace musí být
provedena jiným způsobem, a to chemickou injektáží. Ta klasická
izolace podle památkářů prý není historicky správná. Proto to zdržení,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova. „Přitom
si myslím, že zmíněný baráček je sice starý, ale že by šlo o nějakou památku, to sotva,“ dodal Zdeněk Fišer. Zároveň ale náměstek
podotkl, že dosud mohli lidé využívat záchodky mezi rozptylovou
loučkou a obřadní síní. I tak se ovšem dočkají brzkého otevření veřejného WC na jižní straně hřbitova. „Příští týden bychom ho měli
od dodavatele přebírat,“ uzavřel toto téma Zdeněk Fišer.

Už to končí. Zrekonstruované veřejné záchodky bude za pár dní
město přebírat od stavbařů.
Foto: Michal Kadlec

NEUVĚŘITELNÉ! „Náš“ bezdomovec Město vykupuje pozemky směrem na Určice
putoval přes nemocnici do domova důchodců
Prostějov/mik - Již několikrát
jsme informovali o zvláštním
osudu pětašedesátiletého Jiřího Paráka. Bezdomovec, který trpí záněty dolních končetin a počátkem jara se po pěti
dnech strávených na lavičce
na Žižkově náměstí dostal i
zásluhou Prostějovského Večerníku konečně do nemocnice, byl v péči lékařů znovu! A
nejenom to. Muž dříve odmítající jakoukoliv cizí pomoc je
nyní v domově důchodců!
Obrat v jeho životě nastal před
čtrnácti dny. V době, kdy neustále vysedával na lavičce u sochy
Jiřího Wolkera naproti Atriu, se
dostal do konfliktu se strážníky.
Na tomto místě byl zajištěn při
podávání lihovin dvaapadesátiletý muž. Víno z krabice nalil do
kelímku a věnoval ho sedícímu
Jiřímu Parákovi. Tomu ostatně
v posledních dnech nosili jídlo a
pití mnozí lidé z okolí. „Strážníci
však v tomto případě seznámili
občana s městskou vyhláškou,
která zakazuje takovéto jednání

A je o něj postaráno.
Jiří Parák opustil lavičku u sochy Jiřího Wolkera a nyní je v domově
důchodců.
Foto: archiv Večerníku
na vymezených místech. Muž
toto akceptoval a víno vylil.
Sedící bezdomovec na lavičce
ovšem stihl obsah podaného alkoholu vypít. Byl v zuboženém
stavu a stěžoval si na silnou bolest v nohou. Hlídka přivolala
záchrannou službu, která pana
Paráka převezla do zdravotnického zařízení,“ uvedla Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově.
Zlí jazykové tvrdí, že navenek
odpudivého muže odvezli od
sochy prostějovského básníka
v pravý čas. Už tento týden totiž začíná Wolkerův Prostějov a

významní hosté festivalu budou
klást k soše věnce. Setkání s bezdomovcem ležícím na blízké
lavičce by zřejmě nevzbuzovalo
libé pocity. Ovšem jak jsme se
na konci minulého týdne dozvěděli, Jiřímu Parákovi se dostalo
nečekané pomoci od města. A
světe div se, muž ji po propuštění
z nemocnice neodmítl! „Pracovnicím sociálního odboru se podařil husarský kousek. Podařilo
se jim pana Paráka přemluvit,
aby souhlasil s umístěním do
domova důchodců,“ potvrdila
Alena Rašková, náměstkyně primátora Prostějova.

Dojde k výstavbě cyklostezky už příští rok?

Prostějov, Určice/mik - Po
úspěšné realizaci cyklostezky z Prostějova do Bedihoště
plánuje prostějovský magistrát další „výpad“mimo město. Město už nyní zahájilo výkup pozemků v Určické ulici
a dál směrem na Seloutky po
konec katastru města. Důvod je jasný, a to vybudovat
v krátké době cyklostezku až
do Určic. Starosta této obce
už o tom jedná s prostějovskými radními.
„Mohu potvrdit, že magistrát
zahájil přípravu výkupu pozemků potřebných pro hladký
průběh plánované výstavby
cyklostezky z Prostějova do
Určic. Zároveň probíhají jednání se starostou obce panem
Konšelem. Na projektu se totiž
musí podílet jak Prostějov, tak
pochopitelně Určice,“ prozradil Večerníku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora Prostějova.
Pokud se letos stihnou vykoupit všechny potřebné

Kritické místo. Nová cyklostezka z Prostějova do Určic by měla
zamezit i nebezpečným dopravním situacím v okolí azylového
domu na konci města.
Foto: Michal Kadlec
pozemky, mohlo by ke stavbě cyklostezky dojít už příští
rok. „Nová trasa pro cyklisty
by měla zároveň posílit bezpečnost v celé silniční dopravě
v lokalitě za Určickou ulicí.
Jak víme, těsně před azylovým
domem zde často dochází ke
kolizním situacím mezi řidiči
aut a opilými chodci. Není zde
chodník a klienti ´azyláku´ tak

často ´šněrují´ silnici. Cyklostezku postavenou mimo silniční komunikaci by samozřejmě
mohli napůl využívat i chodci,“ doplnil Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora.
A jak se na to dívají Určičtí?
Převládají názory, že potřebné miliony na protažení cyklostezky až do této obce nenajdou v obecním rozpočtu.

„Velmi si vážím spolupráce
s prostějovským magistrátem,
hlavně jednání s panem náměstkem Pospíšilem jsou velice konstruktivní. Cyklostezka
mezi Prostějovem a Určicemi
je velice dobrý nápad, celé
naše okolí je vyhledávanou rekreační zónou,“ řekl Večerníku
úvodem starosta Určic Vlastimil Konšel. „Je pravda, že
v dnešní době nevím, kde bychom peníze sehnali. Ovšem
od příštího roku je uzákoněn
nový systém přerozdělování
daní a já věřím, že to přinese
do naší obecní pokladny víc finančních prostředků. Jsem přesvědčen, že než bude vytvořen
projekt a Prostějov dotáhne
cyklostezku k Seloutkám, my
v té chvíli budeme mít k dispozici potřebné peníze na pokračování až k nám do Určic,“
sdělil dále Konšel.
Vypadá to tedy, že cyklisté v našem regionu budou mít zase o
důvod víc sednout na kolo...

Téma
Večerníku
T
éma V
ečerníku

Stejně jako každý týden, i tentokrát má pro vás
PROSTĚJOVSKÝVečerník připravenu jednu
ze svých tematických stran. Dnes se společně
podíváme na obchody a služby. Toto téma je
společné pro valnou většinu z nás. A proto věříme, že pro vás následující řádky zaměřené na a
především naše tipy na nákup budou přínosné
a snad třeba i místy trochu poučné.
Připravila: redakce PV Večerníku,
text: Nikol Hlochová

Příběh ze života...
Tato příhoda se stala už před pár lety, naši rodinu
a přátele však vždycky spolehlivě rozesměje, tak
jsem se rozhodla, že se s vámi o ni také podělím.
Byl jednou jeden pán, říkejme mu třeba Pepa, který
si na jaře vyšel do obchodu koupit nové boty. Zaujala ho bezkonkurenčně nízká cena krásných černých šněrovacích bot, tak si hned vzal bez zkoušení
rovnou 2 páry, aby měl prý do zásoby. Když se vrátil
domů, uložil si jedny botky pěkně do botníku na
poličku a druhé schoval do skříně “na horší časy“.
Druhý den si nové boty hned obul do práce, aby se
pochlubil chlapům. Jaké bylo však jeho překvapení, když mu už při cestě na oběd odpadla podrážka
na pravé botě. Pepu to rozpálilo do běla a rozhodl
se, že to tak nenechá. Odpoledne vyrazil i s druhým párem na reklamaci do obchodu. Naštvaně na
prodavačku vychrlil svůj problém a hodil jí na pult
zbylou krabici i s účtenkou. Jaké bylo jeho překvapení, když mladé paní u kasy začaly cukat koutky
a povídala mu: „Pane, mě to velice mrzí, ale tuto
reklamaci vám bohužel uznat nemůžu… vy jste si
totiž koupil boty do rakve!“ Z Pepy okamžitě spadla
veškerá zloba, na chvilku se začervenal a pak se
začal smát spolu s prodavačkou a ostatními zákazníky. V obchodě si tedy hned vybral jiné boty, ale
domů si překvapivě odnesl i ty původně koupené.
Dodnes je má schovány ve skříni, jak sám říká “Na
ty horší časy…“

NEJLÉPE NAKOUPÍTE
U NAŠICH PARTNERŮ

INZERCE

HLEDÁNÍ
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KONCE
ONC
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Reklamace... Jak úspěšně ji zvládnout?
Určitě se vám to už někdy stalo. Koupili jste si
vysněnou věc, pár dní jste se z ní radovali a ejhle
- místo korza na náměstí pochod na boso domů,
místo krásné první noci v posteli drsné probuzení na podlaze a podobně. Teď jsme samozřejmě
nadsadili, ale občas opravdu není vaší vinou, že
se něco rozbije nebo pokazí. My vám teď poradíme pár fíglů, díky kterým byste měli být při
reklamaci úspěšní.
Na pozoru byste se měli mít už při nákupu. Chystáte-li se nakupovat něco dražšího, není od věci vzít si
s sebou nějakého svědka. Vždy si výrobek pořádně
prohlédněte, vyptejte se na informace ohledně případné reklamace a pečlivě si uschovejte účtenku i
pokyny k použití. Na každém potvrzení o koupi by
měl být uveden: název prodejce, jeho identifikační
číslo, datum prodeje, název zboží a zaplacená částka. Je-li součástí výrobku záruční list, nechte si ho
ještě v obchodě potvrdit, ovšem až po předvedení
zboží, nechcete přece kupovat “zajíce v pytli“ Pro
jistotu se také hned seznamte s reklamačním řádem
dané prodejny. Jak všichni víme, záruční doba je
2 roky, existují však věci, na které se nevztahuje.
Například takové potraviny vám 24 měsíců nejspíše nevydrží. Stejně tak u služeb může být všechno

Nakupujete raději ve velkých
nebo malých obchodech?

jinak. Spousta firem může mít podmínky reklamace
trošku poupraveny “ve svůj prospěch“. Tyto podmínky však nikdy nesmí vybočovat ze zákona. Za
své peníze vyžadujte stoprocentní služby, ale buďte
také trošku soudní, děravou patu na ponožce z tržnice vám nejspíš neuznají.
A rada na závěr: Budete-li už muset něco reklamovat, nikdy nepřistupujte na ústní domluvu.
Přece jenom pořád platí: “Co je psáno, to je
dáno.“

KAMENNÝ OBCHOD VS. E-SHOP
S dobou moderních technologií a internetu se rozmohlo
i internetové nakupování.
Přes net seženete dnes už
téměř vše, dokonce i potraviny! Který způsob je však lepší, bezpečnější, levnější? To
je otázka, my se pro vás tyto
druhy nakupování pokusíme
srovnat!

Kamenné obchody
U nás dnes většinou platí, že
v nich nakoupíte dráž než na
internetu. V jiných státech Evropské unie toto však neplatí,
ceny jsou tam často podobné.
I v dnešní moderní době mají
kamenné obchody své neza-

stupitelné místo. Je zde množství vyškoleného personálu,
který vám zboží předvede, poradí s nákupem a vysvětlí vám
technické specifikace. Možná
právě proto jsou tyto výrobky
dražší. Mezi plusy kamenných obchodů patří prohlédnutí produktu před nákupem,
důvěra v dostatečný záruční
servis v případě poruchy,
bezpečné doručení a osobní
přístup. Při nákupu také nemusíte nikomu sdělovat svou
adresu, telefon, ani číslo účtu.
Najdou se však i lidé, kteří si
nechají odborně poradit a zboží si následně zakoupí levněji
na internetu.

E-shopy
V počátcích jejich zrodu se
setkávaly s odmítavým přístupem lidí, dnes už přes internet
nakupuje mnoho z nás. Bo-

dejť taky ne. Zboží si objednáte z pohodlí domova, vyberete
si ho z obchodu s nejnižší cenou, vyberete si den a způsob
doručení, v případě zákaznické věrnosti a registrace máte

možnost různých slev a výhod
a podobně. Už dnes také existují jakési internetové hypermarkety, na jejichž stránkách
můžete nakoupit vše od bot,
přes šrouby po zimní bundu
a hadici. Kromě obchodů se
na internetu rozjíždí i služby.
Bankovnictví, výpisy z mobilních telefonů, studijní agenda, jízdní řády…
Jisté je, že tyto dva typy obchodů mezi sebou spory povedou stále, přece jen jsou
jeden pro druhého konkurencí a zůstává jen na vás,
pro jaký typ nákupu se rozhodnete, jde přece o vaše
peníze.

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO DRSNÉ HAVÁRIE: s auty váleli kotrmelce!

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Koupališště na St
Koupaliště
Stra
Stražisku
ažisku
k
je připraveno
Stražisko/red - Navzdory deštivému počasí o víkendu otevřelo koupaliště na Stražisku.
„Počasí sice na koupání zatím
není, jakmile ale bude, lidé si
k nám cestu opět najdou,” uvedl starosta Stražiska Jaroslav
Kröner. Koupaliště bylo známé
i poněkud chladnější vodou,
proto by letos poprvé měly návštěvníkům sloužit solární panely pro ohřev teplé vody, které
byly nainstalovány loni v srpnu.
Parkur ve Lhotě zhatil déšť
Lhota u Konice/red - Hobby
závody v parkurovém skákání
pro začínající i zkušenější jezdce,
které se měly konat tuto sobotu
ve Lhotě u Konice, musely být
kvůli dešti zrušeny. „Zvažujeme,
že závody přeložíme na poslední
červnový víkend,” sdělila nám
Jana Mikešová z jezdecké stáje
Arka, která závody pořádá.
Mostkovice prožijí
Hry bez hranic
Mostkovice/red - Při plnění
zajímavých úkolů a dovedností se utkají družstva obcí z
mikroregionu Plumlovsko. V
autocampu v Mostkovicích se
v sobotu 16. června od 14.00
hodin utkají Krumsín, Mostkovice, Ohrozim, Prostějovičky,
Stínava, Vícov a Plumlov.

ŽE BY SE BLÝSKALO NA LEPŠÍ ČASY? V KONICI MOŽNÁ BUDE VÍCE PRÁCE!

AREÁL ODĚVNÍHO PODNIKU ZÍSKAL K-ELEKTRIC
Zpustlá nemovitost je vizitkou hospodaření někdejšího gigantu...

Areál Oděvního podniku Prostějov v Konici má konečně nového majitele. Jak Večerník v uplynulém
týdnu jako první médium zjistil, do svého vlastnictví jej získala firma K-Elektric! V následujících
měsících se tak dají očekávat nejrůznější změny,
které by měly vyústit až v rozsáhlou rekonstrukci.
Výroba by se dle slov nového majitele měla rozjet
přibližně do dvou let. Co přesně se ovšem v Konici
bude produkovat, se zatím neví, stejně jako to, kolik lidí by v budoucnu mohlo najít práci...
Konice/mls
Továrnu bývalé Kožetvorby
využíval Oděvní podnik ke své
výrobě necelé tři roky. Svého
času tu pracovalo až dvě stě zaměstnanců. Tato doba už je však
zřejmě nenávratně pryč. Brány
podniku se definitivně zavřely na podzim 2006. „Do dvou
let chceme v areálu obnovit
provoz. Co přesně se tam bude
vyrábět, to ovšem zatím nevím.
Stejně tak je předčasné mluvit
o počtu zaměstnanců, kteří by
tu mohli pracovat. Dvě stě jich
ale určitě nebude,“ vyjádřil se
pro Večerník Jiří Kučera, majitel firmy K-Elektric, která areál

získala. Spektrum její činnosti je
široké, když se zabývá výrobou
příslušenství k telekomunikačním zařízením, prodejem kabelů
i zemními a stavebními pracemi. V současné době zaměstnává šestadvacet lidí.
Než se však výroba v Konici
bude moci opět rozjet, čeká
zpustlý areál rozsáhlá rekonstrukce. Jeho předchozí správce se například při jeho opuštění neobtěžoval ani vypustit
vodu z rozvodů topení... Trubky v důsledku toho popraskaly
a budou se muset kompletně
vyměnit, což si vyžádá nemalé
investice, které by jinak nemusely být nutné. „Pouze to vypo-

se ale nechtěl bavit, ani o objemu peněz, který bude muset
vložit do jeho rekonstrukce.
Lze tedy zmínit alespoň to, že
znalec hodnotu nemovitosti
odhadl na přibližně osm milionů korun. V budově je kromě
výrobních strojů uložen i nábytek z podnikových prodejen
Oděvního podniku. Jeho nový
majitel areál v tuto chvíli využívá hlavně jako parkoviště pro
svoje stroje.
Podobně jako areál v Konici
zná už svého nového majitele
velká část majetku zkrachova-

perličky z historie...
Dočká se vzkříšení? Zvenku vypadá bývalý areál OP Prostějov v Konici
poměrně zachovale, jeho interiér však dle slov nového majitele před zahájením výroby vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci.
Foto: Martin Zaoral
vídá o tom, jakým způsobem
vedení Oděvního podniku hospodařilo. Během jediného dne
mohli vodu vypustit z rozvodů,
ale oni se na to prostě vykašlali.
Přitom když OP areál přebíralo, muselo do jeho oprav dát
hodně peněz. A pak ho nechalo
takto zpustnout. Nechápu to...,“

V muzeu kočárů natáčela televize
TOULAVÁ KAMERA doputovala do Čech pod Kosířem

Čechy pod Kosířem/mls - Čtrnáct dní před začátkem prestižní akce JOSEFKOL, která se
letos bude konat o víkendu
21. a 22. července, by se
mělo v oblíbeném televizním pořadu Toulavá kamera objevit Muzeum kočárů
z Čech pod Kosířem. Příspěvek natáčel v pátek štáb
České televize...
Muzeum kočárů se v televizi
objeví již potřetí. Na obrazovce bychom jej mohli vidět čtrnáct dní před konáním
letošního Josefkolu. Štáb ČT
si natáčel tři kočáry ze sbírky
Václava Obra a zamířil i do
budovaného depozitáře, který
by se měl slavnostně otevřít
letos v září. V něm by měl

být následně umístěn největší
smuteční kočár světa. Ten je v
tuto chvíli rozložený.
„Během letošního Josefkolu bychom ho měli dát dohromady.
Budeme na něj nasazovat i nová
kola,“ prozradil Večerníku, který je mediálním partnerem muzea, Václav Obr. Dalším překvapením pro JOSEFKOL
by měl být nový kočár, který
dosud není v jeho sbírkách.
„U muzea kočárů se však jednou objevil, a to při jeho slavnostním otevření. Jde o vůz,
ve kterém podobně jako v naší
zlaté Karose jezdili olomoučtí
arcibickupové,“ naznačil Obr.
Během Josefkolu vznikne v areálu zámeckého parku v Čechách
pod Kosířem vesnice řemesl-

níků. Letošní historická scéna
bude zasazena do 19. století, což
byl pro stavitele kočárů zlatý
věk. Celá akce má sloužit jako

hold zručnosti dávných řemeslníků a zároveň v sobě nést historické poselství srozumitelné i
dnešnímu člověku.

U zlaté Karosy. Jedním ze tří kočárů ze sbírek Václava Obra, které
se objeví na obrazovce České televize, bude i tento vůz, v němž
jezdili olomoučtí arcibiskupové.
Foto: Martin Zaoral

představujeme regionální podnikatele

lého OP. Do prodeje by ještě v
nejbližší době měly jít někdejší
provozy v Jeseníku, Drahanech, Brodku u Konice i sklady
ve Sladkovského ulici v Prostějově naproti místnímu nádraží.
Předchozí zájemce, který už byl
vybrán, totiž od jejich koupi na
poslední chvíli odstoupil. Jako
poslední by do dražby měl jít
hlavní areál ve Vrahovicích.
Podle insolvenční správkyně
by to mělo být ještě letos. Jeho
hodnota byla před rokem odhadnuta na přibližně 170 milionů korun.

komentoval situaci Jiří Kučera, jehož firma o areál měla
zájem už v roce 2010. „Vrchní
soud však konkurz na Oděvní podnik zrušil, takže jsme
celkem zbytečně museli čekat
další dva roky,“ poznamenal
majitel K-Elektric. O ceně, za
kterou jeho firma areál získala,

* areál postavila v polovině osmdesátých let Kožetvorba-Konice.
* dva roky budova vězela prázdnotou, teprve pak se v ní začalo
pracovat.
* Kožetvorba se v polovině devadesátých let dostala do dluhů.
Antonín Porteš, který stál v jejím čele, spáchal sebevraždu...
* o dalším využití se vedly spory. Přemýšlelo se například o tom,
že tu bude výrobna potravin.
* v roce 2002 areál koupil Oděvní podnik Prostějov.
* po rozsáhlé rekonstrukci zde výroba oděvů běžela pouze asi
dva a půl roku.
* v říjnu 2006 OP areál opustilo
* v roce 2010 o nemovitost v rámci konkurzu zkrachovalého gigantu projevilo zájem hned několik firem. Konkurz však byl
soudem zrušen...

Foto: www.mrnka.cz
Okna a dveře se značkou
Mrňka a.s. se stále častěji stávají
součástí prestižních staveb, ať již
se jedná o rekonstruované hotely
v centru Prahy, Brna i Ostravy
nebo o komplexy nových luxusních rezidencí. Časté jsou
dodávky oken a dveří na budovy
v historických centrech měst,
kde je kladen zvýšený důraz na
zachování původního vzhledu
budov. O kvalitě výrobků svědčí
skutečnost, že jimi své rezidence

vybavila řada osobností ze sportovní, podnikatelské či umělecké
elity.
Majitel, pan Bohumír Mrňka a
jeho kolegové jsou skutečnými
odborníky. Rádi vám poradí a
vyřeší s vámi i všechny technické
problémy a speciality, například
i rohová okna a ohýbaná skla.
Pokud tedy požadujete trvanlivost, kvalitu a profesionalitu, navštivte www.mrnka.cz
a dozvíte se víc.

www.vecernikpv.cz

z Březska do Hvozdu řídil devatenáctiletý řidič osobní vozidlo Ford Fusion, kdy po projetí
levotočivé zatáčky nezvládnul
řízení vozidla, s vozidlem dostal
smyk a narazil pravou přední
částí vozidla do stromu. Vozidlo se několikrát převrátilo přes
střechu a zastavilo se v poli.
Došlo naštěstí jen k lehkému

Ptení/mls - Záhadu mrtvoly ve
studni na pozemku základní
školy ve Ptení mají místní lidé
po dvou týdnech od hrůzného nálezu zřejmě vyřešenou.
Všichni oslovení se shodují
na tom, že na jejím dně ležely ostatky tři roky pohřešovaného Jaroslava Trbuška.
Zároveň pochybují o tom, že
by mu na dno studny někdo
pomohl...
Kdo ležel na dně studny ve Ptení, se stále oficiálně neví. Totožnost mrtvého definitivně určí
rozbor DNA. „Pitevní zprávu
dosud nemáme k dispozici, proto se k celému případu prozatím
nebudeme dále vyjadřovat,“
uvedla koncem uplynulého týdne policejní mluvčí Eva Čeplo-

vá. Nicméně o tom, že by to
zřejmě mohl být právě Jaroslav
Trbušek, svědčí další a další indicie. „Dostal jsem vyjádření od
Záchranné služby Olomouckého kraje, která za mrtvého ve
studni předběžně označila právě
Jaroslava Trbuška,“ překvapil
nás poměrně jasným postojem
starosta Ptení Jiří Porteš.
Podle místních totiž už celý
případ není zahalen takovým
tajemstvím, jako tomu bylo bezprostředně po nalezení kostry...
„Nechci mu nijak ublížit, Jarda
byl fajn člověk, ale jasné je, že
před svým zmizením se úplně
normálně nechoval. To tady ví
každý...,“ reagoval například
přibližně čtyřicetiletý muž.
„Myslím, že do té studny sko-

čil sám,“ přikyvoval mu další.
Ani jeden z nich si však nepřál
zveřejnit své jméno. Připustili
alespoň, že otazník stále visí nad
poklopem, kterým byla studna
uzavřena. „Pokud si vzpomínám, tak tehdy u školy probíhaly nějaké opravy. Pohybovalo
se tam docela dost dělníků. Některý z nich si mohl všimnout,
že je poklop odtažený a přirazit
jej. Že by Jardu někdo předtím
zamordoval, tak o tom pochybujeme. Jaký by k tomu měl
důvod?” přemítali společně oba
muži, pro které už je celá záležitost víceméně uzavřená. „Třeba
policie zjistí něco jiného. Ale já
už bych Jardovi i celé jeho rodině raději dal pokoj,“ doporučil
na závěr jeden z nich.

který vystoupí v pátek od osmi nějaká jejich další vzájemná spolu- blues-jazz-rockoví Raindogs. Celé
hodin. „Jedná se o přibližně práce,” vysvětlil filosofii projektu setkání pak uzavře Holóbkova
šedesátičlenný
orchestr,
ve Gazdag. Po Youtbandu vystoupí mozeka z Protivanova.
kterém si společně zahrají mladí
muzikanti z nejrůznějších koutů
Prostějovska,“ vysvětlil Večerníku
ředitel pořádající ZUŠ Němčice
ĀHUYQD
1ďPĀLFHQDG+DQRX
nad Hanou Laco Gazdag. Těleso
zahraje světové evergreeny, mezi
13. 6.
9]iMHPQRVWL
ViONLQD2.2
K
.RPSRQRYDQìSURJUDPWDQHĀQtKRRERUX
nimiž nebude chybět například
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skladba Wonderful world, proslavená interpretací Luise Arm13. – 15. 6. .HOWRYp
EXGRYDåNRO\

7HPDWLFNiYìVWDYDSUDFtçiNĪYìWYDUQpKRRERUX
stronga. „Při přípravě tohoto
projektu jsme využili našich
15. 6.
zkušeností se spoluprací s mladýZahradní slavnost YHQNRYQtDUHiOåNRO\
mi muzikanty z celé Evropy.
3ĢHGVWDYXMHPHVRXERU\åNRO\
K
Tentokrát jsme se rozhodli spojit
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hudebníky z nejrůznějších koutů
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Prostějovska. Písně pro vystoupení
orchestru zaranžoval náš učitel
K
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Lukáš Gál, který všem rozeslal
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noty a audionahrávky. Následně
K
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proběhlo celodenní soustředění a
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s kůží na trh,” prozradil Laco GazK
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jektech cení především možnosti
K
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navázání kontaktů mezi mladými
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muzikanty. „Budou mít možnost
se vzájemně poznat a zjistit, jak
.OXESĢiWHO
se jim společně hraje. Bude jen na
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nich, zda se z tohoto setkání zrodí
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zranění řidiče a sedmnáctiletého
spolujezdce,“ uvedla k prvnímu
případu Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
O dva dny později se stala nehoda málem jako vytisknutá
přes kopírák. „Ve středu v 7.50
hodin jel jednatřicetiletý řidič s
vozidlem Volkswagen Polo po
komunikaci mezi Šubířovem

a Konicí. Nevěnoval se řízení
vozidla a najel do pravé příkopy. Dále najel na svodidla a poté
se převrátil s autem na střechu,“
uvedla mluvčí prostějovské policie s tím, že při této havárii došlo naštěstí jen k lehkému zranění řidiče. Dohromady si tyto dvě
nehody vyžádaly hmotné škody
za 385 tisíc korun.

FESTIVAL V MOŘICÍCH OBSTÁL I V KONKURENCI FOTBALU V Plumlově smetl
Tradičně výbornou atmosféru nepokazil ani setrvalý déšť

Mořice/mls - Ani fotbal, ani
déšť. Kdo má opravdu rád
rockovou muziku, toho kromě
samotného žánru nic jiného
nezajímá. Naplno to dokázali
návštěvníci letošního Revival
festivalu v Mořicích. Přestože
měli v pátek možnost sledovat
zápas fotbalového mistrovství
Evropy mezi Polskem a Českou
republikou na klasické televizi
ve stanu hasičů, mnoho z nich
to nezaujalo. Podstatně více jich
v tu dobu pařilo pod pódiem na
prostějovský Metallica revival!
Rockery od toho nedokázal
odradit ani prudký třihodinový
liják...
V pátek a sobotu se konal
dvanáctý ročník Revival festivalu v Mořicích - akce, která patří
počtem vystupujících kapel k
jedněm z největších festivalů revivalových kapel v ČR. Celkem

jich na ní letos vystoupilo dvanáct.
Přehlídka potvrdila, že se zvyšuje
nejen počet revivalových skupin,
ale i jejich kvalita.
Do Mořic se v pátek sjelo kolem osmi stovek návštěvníků,
které neodradila ani špatná
předpověď počasí, ani již
zmíněný tahák v podobě fotbalového zápasu mistrovství
Evropy mezi Českem a Ruskem. Nepříznivé předpovědi se
všaknaplnily. Prudký déšť se na
Mořice snášel více jak tři hodiny
v kuse a čeští fotbalisté v zápase
utrpěli čtyřgólový debakl. Nic z
toho však nedokázalo na pohodové atmosféře festivalu cokoliv
změnit.
„Jsem tady letos po třetí. I kdyby
měly padat tragače nebo Češi hrát
ve finále mistrovství světa, muzika pro mě bude vždy na prvním
místě. Není to jenom o tom, že

Fotoreportáž

si občas pustím nějaké dobré
CD. Hudba ovlivňuje celý můj
život. Bez ní bych byl někým,
kým bych být vůbec nechtěl...,“
vyjádřil se pro Večerník velice
trefně jedenatřicetiletý Martin
Dvořák, který na festival dorazil
z Prostějova ve společnosti své
půvabné přítelkyně Jany.
V pátek festival mimo jiné
ozvláštnila oslava desátého
výročí založení AC/DC revivalu, který slavil přímo na pódiu.
Do jeho přídavku pak odstartoval
ohňostroj. To už nepršelo, a tak na
revivalovou stálici Ozzyho, která
páteční večer uzavírala, už na place
pařila většina lidí.
To hlavní pak přišlo v sobotu,
kdy se navzdory počasí zvýšil
nejen počet vystupujících kapel,
ale i návštěvníků. Vrcholem
pak bylo vystoupení kapely
Myst cover band, která patří k

řidič cyklistku

Foto: Martin Zaoral
jedněm z nejlepších interpretů
nezapomenutelné
muziky
skupiny Led Zeppelin. „Tahle
partička umí nejen skvěle odehrát slavné hity Led Zeppelinu, ale
dokáže u toho udělat i skvělou
show,” pochvaloval si jeden z
návštěvníků.
Už nyní je jasné, že pokud bude
slušný program, pak snad všichni

ti, kteří dorazili letos, se sem za
rok určitě opět vrátí. „Z revivalu
se za těch dvanáct let, kdy tento
festival existuje, stal fenomén hudebního průmyslu, který dokáže
skutečně zaujmout množství lidí
a je třeba ho brát vážně,“ shrnul za
pořadatele starosta Mořic Jaroslav
Knap. Pořádání akce letos podpořil
i Olomoucký kraj.

REVIVALY V MOŘICÍCH 2012

Většina místních si myslí, že spáchal sebevraždu

Na Svátku hudby bude mít premiéru Youthband
Němčice nad Hanou/mls Ojedinělý projekt Youthbandu
bude jedním z vrcholů letošního
Svátku hudby v Němčicích nad
Hanou. Samotnou třídenní
akci zahájí ve středu 13. června
od 18.00 hodin v sále kina
OKO komponovaný program
tanečního oboru ZUŠ Němčice
nad Hanou nazvaný „Vzájemnosti“. Od středy do pátku pak
bude v budově školy k vidění
tématická výstava Keltové, sestavená z prací žáků výtvarného
oboru místní ZUŠ.
Hlavní pozornost však bude
směřována na zahradní slavnost,
která v pátek proběhne ve venkovním areálu němčické školy.
Od pěti hodin odpoledne se
postupně
představí
desítka
nejrůznějších hudebních těles sestavených z mladých muzikantů z
celého Prostějovska. Předvedou
se například dechové soubory
plumlovské, konické a němčické
ZUŠ. Jako host pak vystoupí žáci
tanečního oboru ZUŠ Art muzic z
Prahy.
Ojedinělým vyvrcholením celé
akce pak bude premiérový
hodinový koncert Youthbandu,

region@vecernikpv.cz

Březsko, Šubířov/mik - Zdá
se, že se podruhé narodili.
Mladí řidiči minulý týden
hodně riskovali. Jejich auta
skončila po nepřiměřené jízdě
na střeše v příkopě a na poli
vedle silnice. K drsným autonehodám s dobrým koncem
došlo u Březska a Šubířova.
„V pondělí večer na komunikaci

„VE STUDNI LEŽEL TRBUŠEK,“ shodují se ve Ptení

Mrňka a.s. – okna a dveře tradičně a profesionálně K páteční akci do Němčic nad Hanou se sjedou muzikanti z celého regionu
Konice/pr - Pokud jste někdy
cestou z Konice směrem na
Runářov projížděli konickou
částí Bídov, jistě si vzpomenete
na výraznou žlutou budovu
s velikým zeleným nápisem
Mrňka. Je to sídlo firmy, která
má v tomto místě více než dvacetiletou tradici. Byla založena
v roce 1991 panem Bohumírem
Mrňkou. Společnost Mrňka
a.s. patří k předním tuzemským výrobcům dřevěných
oken, vstupních dveří a
garážových vrat.
Úspěšnost firmy dokazuje i
to, že za dobu své existence
výrazně zvýšila výrobní kapacitu, k čemuž přispěla rekonstrukce výrobních prostor a jejich
rozšíření do nové části vybudované v souladu s nejnovějšími
technickými a technologickými
požadavky. Společnost nabízí
výrobky vysoké technické i
estetické kvality. Ty jsou díky
použitým materiálům a způsobu
výroby příjemné pohledově i
na dotek. Na objektech působí
přesvědčivě, komfortně. Technickou kvalitu dokládají příslušné
certifikáty vydané akreditovaným
certifikačním orgánem.

776 159 120

U Březska a Šubířova šlo šoférům o život

Nebylo kam si sednout. Počasí zahnalo mnoho návštěvníků Metallica revival. V době, kdy fotbalisté Česka hráli s Rock and Rain. Nepříjemná průtrž mračen skalní rockery
k pivu a klobáse pod střechu připravených stanů.
Ruskem, bylo lepší si užít vystoupení této prostějovské kapely... nedokázala odradit!
3xfoto: Martin Zaoral

Starosta Rakůvky Josef Mikulka zdůrazňuje práci pro lidi a vyzdvihuje desetiletí trvající spolupráci

„POKUD SI BUDEME ROZUMĚT, MUSÍ TO JÍT.
POKUD NE, MY MUSÍME JÍT OD TOHO“
Rakůvka – Je tomu již více než třicet let, co si občané Rakůvky vybrali do svého čela tehdy sedmadvacetiletého Josefa Mikulku. V letech 1980 až 1990 plnil funkci předsedy Občanského výboru v Rakůvce
pod bohuslavickým místním národním výborem, po
znovunabytí autonomie díky stoprocentnímu souhlasu v referendu se stal prvním a doposud jediným
starostou obce, jako v mnoha jiných menších obcích neuvolněným. Při každé ustavující schůzi pak
opakuje krédo vyryté na zdi prostějovské radnice
„svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké
obce hynou“.
Jiří Možný
Jako starosta toho pamatujete hodně. Jakých
proměn Rakůvka doznala?
„Jsme sice malá obec jen se sto
pěti obyvateli, za poslední roky
a o ce
e dost.
se ale práce udělalo
celkem
Největší akcí v oblasti milionů
00 plynofikace,
byla v roce 2000
tehdy jsme byli nuceni udělat
ím lese, abytěžbu v obecním
chom za dřevo získali nějaké
peníze. Předloni se díky dotaci ze Státního zemědělského
a intervenčního fondu povedla
si. Dostali jsme
rekonstrukce návsi.
nu, pět set tisíc
čtyři a půl milionu,
doplácíme díky dlouhodobému
úvěru ze svého. V tom samém
roce jsme ještě na ministerstvo
pro místní rozvoj podávali žádost
na vybudování dětského hřiště,
ves. Uspěli jsme
které doplnilo náves.
c.“
a získali tři sta tisíc.“

Co vám za roky v úřadu
udělalo největší radost?
„Zlepšil se vzhled obce, máme
vodovod, plyn, nové elektrické
vedení, telefon, bezdrátový
internet. Vyměnili jsme rozhlas, veřejné osvětlení, obnovili
áves, ještě by to cchtělo
tě o
náves,
zvelebit chodníky.
Kromě hloubkové
kanalizace, což je
v tak malé obci
zbytečné, máme

téměř všechno. Stále je však
něco potřeba, vyvstávají nové
problémy a potřeby. Školka je v
Rakové, škola v Bohuslavicích,
doktor v Bohuslavicích a
Laškově. Pronajímáme obchod,
z druhé části budovy je hospoda. Přes léto má kromě pondělí
každý den otevřeno. Hlavně jde
ale o souhru zastupitelů. Kdybychom byli rozhádaná parta,
člověk by neměl chuť něco dělat.
Pokud si budeme rozumět, musí
to jít. Pokud ne, my musíme jít
od toho.“
Takže spolu vycházíte
na jedničku?
„Musím zaťukat, skutečně
jsme parta bezvadná. Lidé mají
skutečně zájem, to je základ
veškeré činnosti. Každý si
udržuje trávníček a zahrádku
u svého domu, podílejí se na
brigádách. U sebe mám na
pprvním
v
stě ččlověka.
ově a. Tvořit
vo
místě

pro lidi a oni pak udělají, co je
potřeba. Když se v obci narodí
dítě, dáváme rodičům tři tisíce.
Při svatbě či ukončení školy
aspoň blahopřejeme rozhlasem,
oslavencům od šedesáti let
vyhráváme rozhlasem a při
jubileu dostávají z rukou
zastupitelů balíček. A když
občan bohužel zemře, tak se
vyvěsí černý prapor, obstaráme
věnec a důstojné rozloučení za
obec. S každým odcházejícím
člověkem odchází část historie
obce a zákonitě vzniká mezera.“
Mohl byste stručně
přiblížit kulturní život
obce?
„Po posledních volbách jsme
kromě dvou povinných výborů
zřídili ještě výbor pro mládež
a kulturu. Předsedkyní se stala
Pavlína Freibergová, která sice
učí v bohuslavické škole, ale je

„Máme vodovod, plyn, nové elektrické vebezdrátový internet. Vyměnili
dení, telefon, bez
veřejné osvětlení, obnovili nájsme rozhlas, veře
ves, ještě by to chtělo zvelebit chodníky.“
Starosta Josef MIKULKA o proměně Rakůvky

naší občankou. Získala si nejen
děti, ale i jejich maminky a ať
dělají cokoliv, tak to mají vždy
perfektně připravené. Na letošek
sice žádné výročí nepřipadá,
ale příští rok ano. 12. července
tomu bude přesně deset let, co

jsme u příležitosti 650 let obce
získali prapor a znak, konal se i
sjezd rodáků. A po deseti letech
y
bychom
chtěli akci zopakovat.“
A jaké akce uspořádáte
letos?
„První akcí bývá MDŽ, nikdy
jsme ho nevypustili. Včetně
dětí se sešlo asi sedmdesát osob,
účastnila se i naše nejstarší
občanka,
šestadevadesátiletá
paní Popelková. Jeden rok jsme
zkoušeli udělat oslavu Dne
matek, ale i kvůli pracím na
zahrádce se ženy nesešly. 30.
dubna bylo pálení čarodějnic,
1. května tradičně pořádáme
pochod do Javoříčka, 30. června
se uskuteční s pomocí Mikroregionu Konicko dětský den. Jen
namátkou se představí sokolníci, historičtí šermíři z Ochoze,
prostějovský červený kříž,
nebude chybět ani skákací hrad
či svezení na kobylce.“
Co plánujete na druhé
pololetí?
„Na konci prázdnin se koná
druhý dětský den, loni koncem října paní učitelka s
maminkami poprvé přichystaly
stezku odvahy s pohádkovými
postavami. A závěr roku tvoří
mikulášský večírek spojený s
rozsvěcováním stromu. Hodně
nám při organizaci pomáhá
paní Seifriedová s agenturou
Seja. Zopakujeme též „obecní
zabíjačku“, která si v loňském
roce
prodělala
úspěšnou
premiéru. Nesmím zapomenout
ani na kvalitní práci obnovené
místní knihovny, jíž se zhostila
ředitelka školky paní Voglová.
Myslím si, že i po stránce kultury to u nás není špatné.“

Plumlov/mik - Docela pech
měl postarší řidič škodovky,
který v Plumlově srazil cyklistku. Vyhýbal se totiž jinému
autu, které se proti němu vyřítilo ze zatáčky. A tak trochu
přehlédl ženu na kole…
„V neděli 3. června odpoledne
projížděl
dvaasedmdesátiletý řidič vozidla Škoda Felicia
v Plumlově po komunikaci
v centru obce ve směru jízdy od
Vícova na Mostkovice. Chtěl
předjet šestapadesátiletou cyklistku jedoucí na jízdním kole

ve stejném směru jízdy při pravém okraji silnice,“ popisovala
Večerníku nešťastnou událost
z předminulého víkendu Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. A k následnému karambolu dodala: „Vzhledem k tomu, že řidiči vyjelo
z protisměru zpoza zatáčky
motorové vozidlo, tak při předjíždění došlo k bočnímu střetu
jeho auta a cyklistky. Po srážce
cyklistka upadla na komunikaci
a kvůli zranění musela být převezena do nemocnice.“

Do Lipové dorazila extraliga,

soutěžilo na padesát týmů
Lipová/jim – Po třech letech
se na Prostějovsko vrátila
domácí extraliga v požárním
útoku. Výsadu pořádat jeden
ze čtrnácti podniků získala
Lipová a její hasiči tak poprvé
v historii organizovali závod
spadající do nejvyšší české
soutěže. Navzdory uplakanému počasí zvládli svou práci
na jedničku a odměnou jim
byla spokojenost a pochvalné
ohlasy z řad soutěžících.
Do poměřování své rychlosti
a přesnosti se pustilo pětatřicet
mužských a jedenáct ženských
družstev, nejlépe si na svých
tratích vedla sedmička mužů z
Olšovce a stejně početný výběr
žen z Radíkova. Konkurence
měla být původně ještě početnější, sedm mužských celků ale
účast na poslední chvíli odřeklo.
V nabitém startovním poli nechybělo i několik zástupců z
našeho okresu, nejlépe se vedlo
třináctým Dětkovicím a devátým hasičkám z domácí Lipové.
Jejich mužští kolegové obsadili
časem 18,34 devatenácté místo,
výkon 17,51 sekundy z pravého
terče by jim zajistil snové sedmé
místo. „Důležitější než vlastní
výkon pro nás byla organizační
stránka. Kdyby šest lidí odvedlo
hodně dobrou práci a já to prostřikem nepokazil, byl by to pro
nás hodně povedený závod. Být
v první desítce by pro nás byl
velký úspěch,“ je přesvědčen
jeden z hlavních pořadatelů z řad
lipovského SDH Lukáš Havelka.
Ještě větším neúspěchem skončilo vystoupení Stražiska a zejména Plumlova, kteří stejně
jako pět dalších mančaftů předvedli neplatný pokus. Několikanásobní vítězové extraligy
nezvládli technickou stránku
a bylo po nadějích. Nic platné
jim nebyly kvalitní a vyrovnané časy o den dříve. „Plumlov
to bral vyloženě jako domácí
závod, v pátek tu trénovali. Fakt
byli natěšeni. Nezapojili rozdělovač, a to nemá cenu dokončo-

vat. Dávali 16,40 a nejhůře těsně
nad sedmnáct,“ poznamenal na
jejich adresu Havelka.
Přípravě závodu věnoval s dalšími nadšenci půldruhého týdne
a na potrénování tak nezbýval
čas. „Někteří jsme studenti, někteří si vzali dovolenou, někteří
měli odpolední. Chystali jsme
celý areál, v pátek jsme šli spát
až ve dvě v noci,“ popisoval práci na organizaci. A za zvládnuté
povinnosti sklidili kladné ohodnocení. „Předseda sdružení extraligy říkal, že to bylo parádní.
Všichni si chválili areál, máme
tu tělocvičnu, sprchy, vířivku.
Chválili různé detaily, jako tartan či vysávání vody vysavačem, a pět týmů u nás přespávalo do neděle. Teprve pak jeli na
další závod,“ vypíchl.
Deštivá noc i dopoledne závod
neohrozily, současně však
mokrá tráva neumožnila překonat české rekordy. Ty tak stále
mají hodnotu 16,20 mezi muži
a 15,56 na kratší ženské trati.
„Kdyby tu bylo sucho, mohly
mezi muži padnout časy kolem
šestnácti a půl sekundy,“ mrzelo
Havelku.
Patnáct nejlepších mezi muži a
deset nejrychlejších mezi ženami si z Lipové odvezlo věcné
ceny, top ten mužů a elitní šestka žen navíc i finanční odměny
v celkové hodnotě devatenáct tisíc korun. Třicetitisícovou dotací se na akci podílel Olomoucký
kraj, za pomoc při organizaci
poděkovali lipovští hasiči svým
kolegům z okolních sborů, za
provázení závodem pak komentátorovi Marku Otrubovi z
Plumlova. „Běžně komentátor
řekne jen pár základních údajů a zbytek přípravy se pouští
muzika. Tento je fakt nabitý
informacemi a vyloženě dokáže
vtáhnout i diváky, pro něž je to
neznámý sport,“ vysekl mu poklonu Havelka.
Naskytne-li se možnost, Lipovští se rádi ujmou pořadatelství
i příští rok...

Výsledky třetího dílu extraligy
v požárním útoku:
Muži: 1. Olšovec 17,00, 2. Velké Hoštice 17,04, 3. Únětice
17,21, 4. Bašnice 17,28, 5. Jinolice 17,41, 6. Nevcehle 17,43, 7.
Trnava 17,60, 8. Maršovice 17,67, 9.–11. Lhotky, Benetice, Výčapy 17,75, 12. Žernovník 17,78, 13. Dětkovice 17,97, 14. Letohrad-Kunčice „B“ 17,98, 15. Bezděkov pod Třemšínem 18,01,
16. Domamyslice 17,07, 17.–18. Bříšťany a Bílovice 18,13, 19.
Lipová 18,34, 20. Hluboké 18,58, 21. Neplachovice 19,08, 22.
Dětkovice „B“ 19,16, 23. Chrášťany 19,18, 24. Špičky 19,56,
25. Ostrov u Macochy 19,62, 26. Vícov 19,86, 27. Brodek u
Konice 20,20, 28. Odrlice 22,28, Břevenec diskvalifikován pro
předčasný start, Stará Říše, Horní Poříčí, Sychotín, Lavičky,
Plumlov a Stražisko neplatný pokus.
Ženy: 1. Radíkov 16,26, 2. Výčapy 16,41, 3. Nevcehle 16,91,
4. Chrášťany 17,00, 5. Ždírec nad Doubravou 17,81, 6. Šošůvka
17,88, 7. Vitiněves 18,16, 8. Sychotín 18,20, 9. Lipová 19,03, 10.
Otaslavice 19,13, 11. Olší 19,95.
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DIVADELNÍ MEDART BAVIL I DOJÍMAL
Partičkakolarozesmála
vyprodané „Kasko“
si Dangl pozval svého

Kdo by neznal tuhle zábavnou improvizační show, která momentálně patří
mezi nejsledovanější pořady TV Prima?
Spontánnost a právě improvizační mistrovství dělá z každého vystoupení jedinečnou událost, která se nedá nacvičit, ani
zopakovat. Jde o kouzlo okamžiku, vznikající přímo na jevišti. Čtveřice známých
bavičů svým svérázným humorem rozesmála i vyprodané prostějovské „Kasko“...
Prostějov/jp
Příznivci dobrého humoru
si ve středu 6. června přišli
v prostějovském Společenském domu na své. Vůbec
poprvé se jim představila
oblíbená improvizační show
Partička. A už od samého
počátku bylo jasné, že i
v Prostějově má parta bavičů
spoustu svých věrných fanoušků. Vždyť pro obrovský
ohlas bylo k původně plánovanému představení přidáno
ještě jedno, aby se tak dostalo
na všechny zájemce!

Večerní, beznadějně vyprodané představení slibovalo
hned od začátku skvělou
zábavu. Byť malou kaňkou
byla neúčast Ondřeje Sokola. „Ondra má bohužel
povinnosti v divadle a moc
ho mrzí, že tu dnes nemůže
být s vámi,“ rozesmutněl zejména ženskou část publika
Daniel Dangl. Tradičními
představiteli tak byli Richard
Genzer, Michal Suchánek,
Igor Chmela a hudební
doprovod obstaral Marián
Čurko. Namísto Ondry So-

kolegu a člena slovenské
Partičky, Romana Pomajba.
Jistě mnozí z vás znají pravidla této show, která je
jedinečná v tom, že nikdo
z protagonistů nikdy dopředu neví, jak to vlastně celé
dopadne. V tom je kouzlo
celého projektu. Diváci jsou
aktivně vtaženi do show
a vymýšlí pro nic netušící
herce pravidla některých
her. Nejinak tomu bylo i ve
středu v Prostějově. Čtveřice bavičů předvedla své
umění improvizace ve hrách
- Reklamace, Teleshopping,
Abeceda, Jedno slovo a
Párty. Především v posledně
zmiňované hře se publikum
doslova za břicho popadalo.
Igor Chmela představující
bumerang, Roman Pomajbo v roli Hanibala Lectera
a Michal Suchánek jako
Herbář doháněli hádajícího
Geňu k šílenství.
Obrovská fronta se hned

Jako na fotbale. Červené a žluté karty v prostějovském divadle nijak nesouvisely se startem fotbalového mistrovství Evropy. Hlasování diváků určovalo další vývoj děje v inscenaci pražského divadla Tate
iyumni.
Foto: Martin Zaoral

Foto: Josef Popelka

po představení vytvořila na
očekávanou autogramiádu
všech protagonistů. Herci
s úsměvem a vtipem jim
vlastním ochotně podepiso-

vali a pózovali se svými fanynkami a fanoušky. Nikdo
tak neodešel bez vytouženého podpisu či fotečky se
svým oblíbencem.

A i po tomto maratonu poskytli herci krátká - jak jinak, než společná - improvizovaná interview
pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který se stal mediálním partnerem akce.
* V Prostějově jste vystupovali poprvé,
jak jste byli spokojeni s publikem?
R. Genzer: „Jako Partička jsme zde opravdu
vystupovali poprvé, publikum bylo úžasn a
přející (smích - viz. hra Párty). Zaplněný sál
je sen každého herce.“
Jak často s Partičkou vystupujete? Přes vaše další
povinnosti, jak se dá skloubit práce a osobní život?
R. Genzer: „Je to těžký, ale kvůli Prostějovákům jsme to prostě skloubili.“

Do předsíně slávy byl uveden Zbyněk Melka

* Kterou hru máte nejraději a kterou na- Jednohlasně: „Ano, je to tak, 28. července se
opak tolik nemusíte?
v amfiteátru Konopiště uskuteční show Par„Mám rád fotbal,“ vyhrkl Geňa.
tička na vzduchu. Bude to turnaj smíšených
„Mám rád Geňu,“ doplnil Suchoš.
mužstev české a slovenské Partičky. Máte se
„Mám rád klid a mír,“ přidal se Igor.
opravdu na co těšit. Jde nám o překonání divác„Všechny hry jsou naše děti, nerozlišujeme kého rekordu (kapacita je 10 000 - pozn. red.)“
dobrou či špatnou,“ uvedl věc na pravou * Už vás nebudu déle trápit. Jak dlouho
míru Michal Suchánek.
plánujete Partičkou bavit diváky?
* Chystá se velký projekt, o co v něm jde M. Suchánek: „Dokud budou Prostějováci
a co si od toho slibujete?
chtít... (smích)“

Prostějov/mls - Projekcí nízkorozpočtového hraného filmu z
produkce pražského Švandova
divadla na Smíchově v neděli
skončil letošní ročník prostějovského divadelního festivalu
Medart. V rámci tradičního
candrbálu divadelníků pak
bylo uděleno devět vskutku
netradičních cen, mezi nimi například i cena Jamesa Bonda.
Galapřehlídku tvorby prostějovských divadelníků i letos doplnili
hosté. Tentokrát dorazili z Prahy
a Slovenska. V pátek se například
v prostějovském divadle předvedl
pražský spolek Tate iyumni, který
vystoupil s loutkovým divadloautomatem. Pomocí žlutých a červených karet mohli diváci ovlivňovat děj klasické pohádky O
perníkové chaloupce. Sami tvůrci

upozorňovali, že pokud publikum
bude hlasovat ´blbě´, tak to i špatně skončí... „Chcete, aby se děti
rozběhly za žlutým nebo červeným motýlem?“ optal se v samotném závěru jeden z divadelníků.
Když si publikum odhlasovalo
červeného motýla, tak děti v lese
následně sežral medvěd. „Tak to
radši zkusíme znovu, co říkate?“
snažil se pohádkový happy end
zachránit druhý z divadelníků...
MEDart však i letos patřil především prostějovským divadelníkům, kteří se společně sešli
na tradičním candrbálu, kde si
mezi sebou rozdělili devět skutečně originálních cen. K jedné
z nich patřila například cena
Jamesa Bonda. „Byla udělena
Ondřeji Sedláčkovi za prostřílením se ženským kolektivem

souboru JeštěR.KY v představení Pohádka do dlaně. Je to totiž
jediný muž mezi jedenácti dívkami,“ vysvětlila organizátorka
Jana Turčanová.
Po Haně Lužné byl letos do
tzv. předsíně slávy za svůj celoživotní přínos divadlu uveden
Zbyněk Melka. Ten je známý
jako vedoucí souboru Moje
divadlo . „Letos režíroval také
loutkové představení divadla
Starost Šnofonius a Mordulina,
které mělo premiéru v sobotu
právě v rámci divadelního Medartu. Myslím, že se představení povedlo. U Zbyňka se mi
také hodně líbí, jak vodí loutky.
Pod jeho rukama opravdu doslova ožívají,” vyjádřila některé
z mnoha možných důvodů této
volby Jana Turčanová.

ROCKER ALEŠ BRICHTA ŘÁDIL NA PŘEHRADĚ
„Mám hlasivky v prdeli, ale nevadí. Jedééém,“ uvedl svůj skvělý koncert

Pohodová. Takto hodnotí spolupráci s Alešem Brichtou majitel
agentury HIT-TRADE Petr Zlámal.
Foto: HITTRADE
Plumlov/mik, pk - Počasí tvrdému rocku moc nepřálo. V sobotu
ovšem nakonec i přes dešťové
přeháňky zavítala na koncert
českého legendárního rockera
Aleše Brichty slušná návštěva.
Ten v doprovodu své skupiny
rozjančil stovky věrných fanoušků, kteří vážili cestu na plumlovskou přehradu, konkrétně na
pláž „U Vrbiček“.
„Mám sice od doktora nakázán
hlasový klid, ale kašlu na to. Víte,
mám hlasivky v prdeli. No nic,

jedééém,“ pronesl před fanoušky
hned při nástupu na pódium nestor českého metalu a rocku Aleš
Brichta. Zpěvák, který stál u zrodu
legendární skupiny Arakain, to rozbalil nyní s vlastní grupou hned od
začátku. Jakoby chtěl fanouškům
vynahradit čekání, které bylo způsobeno zdržením na cestě. Koncert
totiž začal o dobrou půldruhou
hodinu později. „To ale nevadí, na
Aleša počkám třeba do půlnoci,“
hlásala Večerníku, který na akci
jakožto exkluzivní mediální partner

pochopitelně nemohl chybět, sličná
rockerka.
Kolem deváté už Aleš Brichta
dorazil na pódium a plejáda jeho
hitů mohla začít. „Píseň Deratizér
je mým osudem. Nedávno jsem
byl i v televizi popotahován za to,
že je rasistická. Ale blbá reklama
je dobrá reklama. Ještě tu noc si ji
na internetu poslechlo čtyřicet tisíc
lidí,“ uvedl jeden ze svých největších současných hitů Aleš Brichta.
Zpěvák koncert zahájil s hodinovým zpožděním, navíc po třech
odehraných peckách ho přerušil.
„Dáme pauzu, máme problém
s technikou. Musím si rázně promluvit se zvukaři. Vůbec se neslyším, nevím, co zpívám,“ vysvětlil
se smíchem třiapadesátiletý rocker,
ke kterému neodmyslitelně patří
dlouhé vlasy a černé brýle. I tento
problémek byl záhy vyřešen a jedna z velkých osobností tuzemské
hudební scény pak příznivcům
nejenže vše vynahradila, ale dokonce přidala i hodnotou porci
navrch.
„Nevím, čím to je, ale já mám
Brichtu pořád zafixovaného pod
Arakainem. Tenkrát mě hodně
mrzelo, že se kluci rozešli, a prý
dokonce ve zlém. Ovšem Brichta
je frajer stále, když zpívá někde
poblíž Prostějova, jezdím na něho
pravidelně,“ svěřil se Večerníku

Wolkrův Prostějov
začíná už v úterý

Prostějov/mik - Příznivci poezie a divadla se konečně dočkali. Už zítra, to
je v úterý 12. června bude slavnostně
zahájena v pořadí už 55. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla
poezie Wolkerův Prostějov 2012. Tradiční festival, který skončí v sobotu,
nabídne kulturní veřejnosti přehršel
programů a skvělých představení.
Srdcem festivalu se tradičně stane Národní dům. V jeho Kotěrově zahrádce už
hned v úterý od 22.00 hodin budou mít
diváci možnost vidět pop-rockovou skupinu Sillage s frontmanem Jaromírem
Hnilicou, účastníkem soutěže Hlas Česko
Slovenska. Přehlídka recitátorů začne v
„Národě“ od středečního rána, soutěžní
recitátorský maratón zde skončí až v sobotu v dopoledních hodinách. Střídavě
v divadelním sále, v Duze či Divadlu
Point vystoupí divadelní soubory z celé
republiky. Večerník by rád doporučil
několik akcí, které už podle názvu vzbuzují zájem. Ve čtvrtek od 21.00 hodin se
v zahrádce Národního domu uskuteční
bitva. Lépe řečeno divadelní improvi-

zace se sportovními pravidly s názvem
Zápas v improvizaci. Uvidíte dva týmy
hráčů, nekompromisní rozhodčí, hokejová pravidla, a to vše na vaše témata. Jen
vy rozhodnete, který tým vyhrává. Kdo
si přece jen dělá větší zálusk na více romantičtější představení, doporučujeme
si vybrat z pestrého programu, jenž je
podrobně popsán v Radničních listech
nebo v bulletinu, který můžete získat na
prostějovském magistrátu, v Duze či Národním domě.
Letošní 55. ročník Wolkerova Prostějova
proběhne z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Pořádá ho NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s odborem
školství a kultury Magistrátu města Prostějova, kulturními kluby DUHA a U hradeb a Městským divadlem v Prostějově.
Přehlídka probíhá za finančního přispění
prostějovského magistrátu a Olomouckého kraje.
Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel
poezie v České republice.

F o t o ree p o r tá
áž

Kouř a kov. Vystoupení metalových skupin
má svá specifika, která dokáží pobláznit davy
diváků. Stejně tak to dokázal Aleš Brichta se
svojí skupinou na Plumlovské přehradě.
muž středního věku, který při dalších a dalších rockových peckách
skákal bez jakéhokoliv studu do
rytmu přímo pod pódiem.
A jelikož za dvě hodiny trvání
koncertu nespadla z nebe už ani
kapka, metalová smršť málem
naplnila vypuštěnou přehradu!
A nejkrásnější zážitek z koncertu kromě samotného Brichty?
Jeho krásná kytaristka Niki. Ta
to uměla taky pořádně rozbalit...
„Bohužel počasí se moc nevydařilo, což nepochybně ovlivnilo i samotnou návštěvu,“ sdělil Večerníku

metalový NÁŘEZ

Pastva pro oči. Samozřejmě, ústřední postavou koncertu byl Aleš Brichta. Diváci se
ovšem kochali také nádhernou černovlasou
kytaristkou Niki.

mírně posmutnělým hlasem Petr
Zlámal, majitel pořádající agentury
Hit-trade. „Přiznám, že vzhledem k
osobnosti Aleše Brichty jsme čekali více fanoušků, ale přestože jsme
byli ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem i letištěm v
Přerově a napojeni na internetové
servery, počasí nás převezlo. Ještě
v sobotu dopoledne jsme uvažovali o přesunutí do Víceúčelové
haly v Prostějově, ale předpovědi
zněly, že odpoledne déšť ustane a
mraky budou rozehnány. Leč, realita byla jiná...,“ objasnil rozhodnutí

CHCETE NA... XINDLA X A MANDRAGE?
DESET ŠŤASTLIVCŮ, kteří vyhráli s Večerníkem, se už v sobotu bavilo na koncertu Aleše Brichty, který odstartoval seriál akcí na pláži „U
Vrbiček“. PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner všech akcí
PLUMLOVSKÉHO LÉTA, vám již teď může slíbit, že díky Večerníku můžete jít ZADARMO na každý koncert!
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.
Jak jsme již zmínili, Aleš Brichta je minulostí, na scénu přichází XINDL X
a MANDRAGE! Jestliže máte rádi tento styl, pak soutěž o vstupenky na
tento dvojkoncert je ušitá na míru právě vám! Plumlovskou přehradou se
rozezní hity jako „Láska v housce“, „Hledá se žena“ či poslední megahit
„Šrouby a matice“ již v pátek 29. června. 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 11. do středy 27. června ve třech dějstvích.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

SE KTEROU ZPĚVAČKOU SE NEJVÍCE PROSLAVIL ZPĚVÁK,
KTERÝ SI ŘÍKÁ XINDL X?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 15. ČERVNA, jména první trojice výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 18. června, v němž
také najdete otázku s pořadovým číslem dvě. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert
Xindl X a Mandrage“. 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.

Nikdo nelitoval. Počasí nic moc, ale na
Brichtu se prostě šlo. A legenda českého
metalu své věrné příznivce na Plumlovské
přehradě nezklamala. 3x foto: Michal Kadlec

organizátorů Zlámal. „Myslím ale,
že až na to počasí a mírné trable s
dojezdem Aleše proběhlo vše v
pohodě. Přestože bylo chladno, lidé
se bavili. A s Alešem byla super
spolupráce. Jediné, co mu vadilo,
je současná politická situace v zemi
a také hrůzný vstup fotbalistů do
turnaje mistrovství Evropy. On je
totiž velkým fandou kopané,“ konstatoval muž, který stojí za letošním
Plumlovským létem. „Začali jsme
mokře, ale já věřím, že o to sušeji
budeme pokračovat...,“ usmál se
Petr Zlámal.

INZERCE

Nejbližší akcí bude společný
dvojkoncert stále více populárních interpretů Xindla X
a skupiny Mandrage, který
je naplánován na 29. června.
„Myslím, že to bude první velký vrchol. Tím druhým, kromě
tradičních šlágrů legend a revivalů, bude vystoupení Václava
Nackáře, na něhož vstupenky
doslova mizí,“ láká hudební
fajnšmekry na další žánry..
Kompletní harmonogram
najdete na našich stránkách
www.vecernikpv.cz!

Ze života města
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MĚSTO UKONČILO JEDNÁNÍ S MORAGREM

Pro stavbu „kulturáku“ se stávají jedničkou Jezdecká kasárna!
A je to tady! Jak Večerník již několikrát informoval, prostějovský magistrát projevil eminentní zájem o pozemky v Mlýnské ulici, které vlastní společnost Moragro.
Právě tam mělo vyrůst nové multifunkční zařízení,
které by nahradilo Společenský dům v Komenského
ulici. Jenomže ouha! Moragro tak dlouho a vysoko
šroubovalo cenu za pozemky, až si vedení města řeklo: DOST, za takovou cenu nemáme zájem! Rázem
je tak první v pořadí, jako nejvhodnější pro zmíněnou
výstavbu, lokalita bývalých Jezdeckých kasáren.
Samozřejmě po jejich demolici...

Prostějov/mik
Zvěsti o ukončených jednáních
města s Moragrem potvrdil Večerníku první náměstek primátora
statutárního města Prostějov Jiří
Pospíšil. „Neřekl bych to tak direktativně, že jednání s Moragrem
krachují. Prostě jsme v tuto chvíli
nenašli shodu. Tím chci říci, že
není vyloučeno, že bychom do
budoucna nemohli přece jen k
nějaké dojít...,“ snažil se zmírnit
současnou situaci Jiří Pospíšil. Jenomže vzápětí přiznal, že městu
skutečně došla trpělivost. „Ano,
v minulém týdnu jsme na základě
rozhodnutí Rady města oficiálně
informovali vedení společnosti

Moragro, že její nabídku na odkup
pozemků neakceptujeme,“ smetl
ze stolu doposud prioritní variantu
Pospíšil. Jak dodal, město mělo v
první fázi zájem odkoupit v Mlýnské ulici přibližně 7 500 metrů
čtverečních pozemku po vyhořelém silu, následně ovšem radní
hodlali převzít do svého majetku
celý pozemek, který má výměru
zhruba 16 500 metrů čtverečních.
Cena od stávajících majitelů se
jim však zdá nadměrně vysoká...
Co dál? Jestliže tedy nyní Moragro neustoupí od svých přemrštěných požadavků, radní
jsou rozhodnuti postavit nové
multifunkční zařízení v místě
bývalých kasáren v Jezdecké

ulici. „Ano, to je nejpravděpodobnější alternativa. Základním
předpokladem je ale pochopitelně jejich demolice. Ovšem
myslím si, že by to nemělo nikomu vadit. Určitě by to mělo
přispět k celkovému zkulturnění
dané lokality. K dispozici máme
prvotní studii, kde můžete najít
multifunkční centrum, prostorné
parkoviště a v nákresu nechybí
ani prostor pro tržnici. Parkoviště by přispělo významným způsobem k rozšíření parkovacích
míst pro občany sídliště Šárka a
okolí,“ nastínil Jiří Pospíšil, že
i varianta „číslo dva“ bude pro
město přínosem. Zatím není stanoven termín, kdy by mělo být

Drahé pozemky. Zprvu to vypadalo, že první náměstek primátora se na
koupi pozemků v Mlýnské ulici se společností Moragro dohodne. Nyní
město všechna jednání ukončila, stávající majitel požaduje přemrštěnou
cenu.
2x foto: archiv Večerníku
multifunkční zařízení postaveno.
„Jakmile bude na stole projekt,
pak se může rozjet schvalovací
proces celé realizace. Naší snahou je, abychom vše připravili co
nejdříve,“ doplnil první náměstek
primátora.
V závěru minulého týdne se k
celé záležitosti vyjádřil pro Večerník i primátor města. „Co se
týká nabízené ceny za pozemky

v Mlýnské ulici, tak dva tisíce
korun za metr čtvereční je hodně vysoká částka. Já osobně se
přikláním k tomu, aby případná
výstavba nového multifunkčního zařízení pro sport, kulturu
a společenské akce proběhla
v lokalitě Jezdeckých kasáren.
Koneckonců, tato varianta přijde mnohem levněji,“ pronesl
Miroslav Pišťák.

Velkoplošná obrazovka před radnicí NEBUDE
Prostějov/mik - Na probíhající mistrovství Evropy ve fotbale se Prostějované budou muset dívat pouze
v pohodlí domova nebo ve svých
oblíbených hospůdkách či restauracích, které fanouškům nabízejí
možnost sledovat přenosy utkání
z Polska a Ukrajiny. S instalací velkoplošné obrazovky na náměstí, jak
je to zvykem ve stále větším počtu
měst, prostějovský magistrát nepočítá... Jak se ale v závěru týdne ukáMámě smůlu. Náměstí zaplněné sportovními fanoušky v Prostějově rozhodně neuzalo, záměr kromě Prahy nevyšel
vidíme. Magistrát s velkoplošnou projekcí fotbalového Eura nepočítá.
Ilustrační foto
ani v dalších městech.
„Já osobně nejsem proti tomu, na zentace dokáží velmi oživit centra zkusit a pravidelně v tom pokračomnoha místech v republice je to běž- měst. Ať už jde o kopanou nebo ho- vat, ale narazili jsme na obrovské
né a fotbalové přenosy naší repre- kej. Víte, my jsme to před lety chtěli protesty majitelů barů, hospod a re-

Radní pod palbou

VÍCE PENĚZ Z DANÍ,
Z HAZARDU ZASE MÉNĚ
„Nový systém rozdělování je rozporuplný,“
říká primátor města Miroslav Pišťák

Prostějov - Během prvního čtvrtletí tohoto roku pokračoval pokles v příjmech města z takzvaných sdílených daní.
Oproti předpokládaným prostředkům přišlo od státu do
městské kasy zhruba o tři miliony méně! Ovšem minulý týden schválili poslanci změnu v přerozdělování daní. Větší
města by měla dostat méně, ta menší naopak více. Co to
přinese Prostějovu? Na to i jiné věci se Večerník v rámci
své pravidelné rubriky zeptal primátora města Miroslava
Pišťáka (na archivním snímku).
Michal Kadlec
Pane primátore, co
říkáte změnám v
rozdělování peněz?
„Po dlouhých měsících dohadování
je dobře, že Poslanecká sněmovna
České republiky schválila změnu
v rozpočtovém určení daní. Bude to
spravedlivější. Netvrdím, že to bude
stoprocentně spravedlivé, protože
v daňovém systému nehledejme nikdy
žádnou spravedlnost. Ale chápu ty
menší obce, že skutečně pro ně bylo
velkým problém ono nízké procento
příjmu z vybraných daní. Tyto peníze
nezajišťovaly obcím alespoň ten minimální rozvoj.“
Co nový systém
přerozdělování daní
bude znamenat pro Prostějov?
„To mě samotného bude velice zajímat a v nejbližších týdnech si nechám
zpracovat odbornou analýzu. Podle
předběžných odhadů by naše město
mělo získat několik milionů korun
navíc.“
Dá
se
vůbec
odhadnout, o kolik
peněz si Prostějov polepší? Některé
hlasy mluví až o sto milionech…

„Ale kdepak! Bude to v řádech
milionů korun, nikoliv desítek.
Podle mě se bude jednat o částku
v rozmezí od pěti do deseti milionů.
Víc si od toho slibovat nemůžeme.
Stejně jako od avizovaných peněz
z hazardních her, které stát všem
městům a obcím sliboval. V tomto
ohledu já osobně rozhodně optimistický nejsem...“
Jak to vůbec vypadá s těmi penězi
z hazardu, které nyní nově na
města přerozděluje stát?
„Dříve to bylo tak, že do městské
pokladny plynuly peníze přímo od
provozovatelů výherních automatů.
Byly tam poplatky za umístění
výherního stroje, povolení i procenta
ze zisku. Získané peníze jsme ze
zákona mohli použít jen na bohulibé
činnosti, tedy na kulturu, sport nebo
sociální oblast. Nyní toto všechno
odpadlo s tím, že v souladu s novým
loterijním zákonem veškeré tyto
poplatky jdou státu, který je zpět
přerozděluje městům. Ministerstvo
financí nám před časem sdělilo, že
Prostějov by tak ročně mohl obdržet
až osmačtyřicet milionů korun.
Skutečnost je ovšem jiná...“

A to jaká, pane
primátore?
„Ministerstvo financí na začátku roku
deklarovalo, že městům bude zmíněné
peníze posílat čtvrtletně. My jsme
ovšem první splátku obdrželi teprve
minulý týden, a to ve výši zhruba
sedmi milionů korun. Připusťme, že
v následujících čtvrtletích to bude
stejné, takže bychom v konečném
součtu měli obdržet od státu nějakých
osmadvacet milionů korun. A to je o
dvacet milionů méně než se původně
předpokládalo!“
Jaký se dá v tomto
ohledu předpokládat
další vývoj? Budou výnosy z hazardních her pro město vyšší?
„Obávám se, že nikoliv. Už při schválení
novely zákona se hovořilo o tom, že
zhruba sedmnáct a půl tisíce výherních
automatů bylo v České republice
různými provozovateli odhlášeno.
Spočítali si totiž, že podle nových
pravidel se jim nevyplatí všechny provozovat a platit za ně pětapadesát korun
denně. A dnes se už odhaduje, že tento
počet odhlášených výherních automatů
je celkem pětadvacet tisíc. Znamená to
tedy, že o slibovaných příjmech tohoto
druhu do městské pokladny si můžeme
nechat jenom zdát.“

staurací z náměstí i okolí. Podle nich
byl přišli o zisky z tržeb, protože fanouškům nabízejí také možnost sledovat sportovní přenosy,“ vysvětlil
Večerníku Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov. Jak
dále prozradil, on sám bude našim
fotbalistům držet palce zřejmě doma
u televize. „To zcela určitě, i když
nejsem zrovna z těch, kteří by u toho
skákali s pokřikem: ´Kdo neskáče,
není Čech´. Budu ovšem nesmírně
šťastný, když se našim fotbalistům
bude na Euru dařit,“ dodal v pátek
dopoledne Miroslav Pišťák. To ještě
náš primátor netušil, že večer dostaneme „kládu“ od Rusů...

INZERCE

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

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

Móda podle znamení
Váhy
Ženy narozené ve znamení Vah mají už
vrozený dobrý vkus a měly by se jím řídit.
Mají skvělé oko, které dokáže vystihnout originální kombinace, barvy i střih. Mají rády
kvalitu za rozumnou cenu. Jsou poměrně šetřivé, proto se jen zřídka zbavují svého oblečení, a vyčkávají na období, kdy se jejich oblečení zase vrátí do módy.
K váhám se hodí přírodní
odstíny a poetické pastelové odstíny modré. Jak
už znamení samo o sobě
vypovídá, Váhy dovedou
přesně vyvážit tu správnou rovnováhu mezi tvarem, barvou i mezi celkovou střídmostí modelu.

Milé kamarádky Večernice,

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

zdraví nade vše...

Štíři
„Štířice“ jsou zastánkyněmi výstřední
až provokativní módy. Nerady si kupují oblečení, které je běžně dostupné. Vnitřně se
tak utvrzují v tom, že právě ony jsou tím tajuplným, ale přeci zajímavým a originálním.
Často se tak stává, že jsou nepochopeny, a to
nejen v módě, ale i v životě. Ženy narozené
ve znamení Štíra jsou velké
bojovnice, proto je nelibé
pohledy a připomínky k jejich oděvu v ničem nezastaví a ve své osobitosti dále
pokračují. Líbí se jim temné barvy, černá, švestkově
modrá, fialková, vínová či
rumělková, které umějí dopplnit vhodnými
ý doplňky.
p y

GEOPATOGENNÍ ZÓNY: skutečně existují!
Geopatogenní zóny, pro některé výmysl, pro jiné skutečnost.
Pravdou však je, že o geopatogenních zónách se vědělo již
před více než 4000 lety a vše je
dokonce písemně doloženo!
Staří Číňané si před výstavbou
domů pozvali proutkaře, kteří jim
zjistili, zda je jejich vybrané místo
vhodné k bydlení. I civilizace ve
Starém Římě a Egyptě se geopatogenních zón obávaly, proto si
na výstavbu nového obydlí přihnaly krávy, a tam, kde se zvířata
uložila k odpočinku, tam začaly
stavět. Už tenkrát totiž věděly,
že geopatogenní zóny jsou velice nebezpečné a způsobují řadu
nemocí. Proč jsou tedy dnešní
vědci tolik skeptičtí a neuznávají existenci těchto zón, když
je jejich existence i písemně
doložena, a to nejen od starých
civilizacích, ale i z nesčetného
množství současných výzkumů,
které negativní vliv geopatogenních zón dokazují? Bojí se snad
zodpovědnosti za následky, nebo
je v tom globální záměr, stejně
tak, jako tomu je u farmacie? Těž-

ko říci, ale rozhodně je vhodné o
této problematice vědět, znát fakta
a individuálně si vytvořit názor.
Pojďme si tedy přiblížit vliv Geopatogenních zón (GPZ) na člověka. Původní označení „dračí žíly“,
dnes GPZ, pochází z řeckých slov
geo „země“ a pathos „utrpení,
nemoc“. Ve volném překladu jde
tedy o utrpení nebo nemoc, pocházející ze země. Je známo, že se
GPZ vyskytují v podzemních pramenech, stavebních konstrukcích,
silovém poli (ozařování), rudných
žilách, tektonických poruchách a
zlomech (posuny a zlomy v rámci zemské půdy), ale tvoří je i tzv.
elektrický smog (mobilní tel., televize, radia, počítače, mikrovlnné
trouby a ostatní elektrické přístroje). Jedním z příznaků bydlení v
GPZ jsou opakované nemoci, na
které nezabírá žádná léčba. Záleží
na intenzitě zón, pokud se v místě
koncentrace projevuje vyšší intenzita GPZ (křížení několika zón),
je velká pravděpodobnost, že se
nemoci vyskytují v závažnějších
stádiích (postup od méně závažných k závažnějším). Naopak s

nižší intenzitou se projevují lehčí
onemocnění. Již se potvrdilo, že
pokud působení GPZ překročí
určitou hranici, organismus začne
strádat a začne být bezmocným,
protože se není schopen ubránit.
Vznikají tak postupně patologické
změny a dochází k projevům nemocí. Děti a těhotné ženy jsou na
GPZ obzvláště citlivé. Zkuste sledovat, jak vaše dítě spí, pokud spí
jakkoli neklidně, ale hlavně jen v
určité části postele (více napravo,
vlevo, nahoře dole), patrně se vyhýbá negativním zónám, které děti
opravdu dobře vnímají. Pokud se
dítě často počůrává, je možné, že
pod místem, kde spí, je umístěna
studna, pramen nebo jakýkoliv
tok vody. Mezi nejčastější lehčí
onemocnění vlivem geopatogenních zón se řadí záněty nosohltanu, astma, angíny, rýma,
alergie a chronické onemocnění,
onemocnění průdušek, bronchitida, onemocnění kloubů, revma, celkové oslabení imunity,
ale i široké spektrum onemocnění páteře. Mezi závažnější
nemoci, které mají na svědomí

GPZ, patří například leukémie,
nádorová onemocnění, srdeční
a cévní onemocnění, záněty žil,
vředy, onemocnění trávícího
a zažívacího traktu, žlučníku,
jater, ledvin, močových cest a
mnoha dalších. Geopatogenní
zóny vůbec komplikují léčení jakékoli nemoci. Nemoci se obtížně
léčí nebo se stále vrací. Existují i
případy, kdy se lidé sami na sobě
mohli o existenci GPZ přesvědčit.
Například když muž měl opakované záchvaty žlučníku, virgulou
pak bylo zjištěno, že muži vede
zóna přímo přes břicho (v posteli), proto se rozhodl lehnout si na
druhou stranu postele, ale v no-

zóny si buď můžete nechat zjistit
od různých firem, nebo pokud jste
v sobě objevily schopnosti, které
máme všichni, ale jen je zatím
ještě neumíme používat, můžete si
pomocí virgule, kyvadla a dalších
pomůcek zjistit tyto zóny úplně
sami. Velice dobrým pomocníkem je i pes, nechejte psa projít
po vašem bytě, a tam kde se rozhodně si odpočinout, si umístěte
postel. Psi jsou od nepaměti indihách se mu najednou začaly dělat kátorem GPZ, nemůžou spát tam,
křečové žíly. Takovýchto příkladů kde cítí infrazvuk. Naopak tam,
je celá řada. Proto se v posledních kde si ustele kočka, tomuto místu
desetiletích začaly tyto jevy více
sledovat. Provádějí se různé výzkumy, pozorování apod. Celou
řadu výzkumů provedl i onkolog
MUDr. Oldřich Jurišek z nedaleké
Olomouce. Ten vede více než 40
let statistické údaje o souvislosti
mezi vznikem onkologických
onemocnění a místem pobytu nemocného. Zjistil, že mezi pacienty
s onkologickým onemocněním
se často vyskytovaly skupiny lidí,
kteří měli stejnou adresu, pocházeli ze stejné ulice nebo dokonce
z jednoho domu. Geopatogenní

se rozhodně vyhněte. Kočka ráda
vyhledává místa, která vibrují (infrazvuk – patogenní zóny) a jsou
tak pro člověka nebezpečné. Také
vám pomůže vhodný výběr drahých kamenů, učení feng - shuej
nebo pyramidy, o kterých jsem vás
již informovala. Pokud vás problematika GPZ zaujala, doporučuji
přečíst knihu „Geopatogenní zóny
a rakovina“ od Ing. J. Chmelaře
a RNDr. J. Chmelaře, (rok vydání 1996) nebo knihu „Jak odhalit
tajemství geopatogenních zón“ od
Evžena Andrese.

poradna...

Cviky pro pevné poprsí

„ÁJURVÉDA je jeden z klíčových faktorů dlouhověkosti,“
vysvětluje odbornice na tuto medicínu Ladislava Raiskubová
Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů jsem se vám tentokrát rozhodla představit
Ájurvédskou medicínu, na kterou nedám dopustit.
Nebudeme se ale prozatím věnovat Ájurvédě a
jejím systémům, ale Ájurvédským masážím, které
jsou nedílnou součástí západní medicíny. Co jsou,
jaké mají účinky a jak lze pomocí těchto masáží
diagnostikovat zdravotní potíže? Na tyto a další
otázky nám odpověděla Ladislava Raiskubová ze
studia Ayurveda v Olomouci...
Aneta Křížová
Paní Raiskubová, můžete
nám vysvětlit jaká je filozofie ájurvédy?
„Ájurvéda znamená v doslovném překladu nauka o životě
a představuje nejstarší ucelený
medicínský systém o zásadách
zdravého způsobu života. Pochází z Indie a první spis o ájurvédské medicíně (Charaka Samhita)
se objevil okolo jednoho tisíciletí
před naším letopočtem. V období
mezi pátým stoletím před naším
letopočtem a pátým stoletím
našeho letopočtu se principy ájurvédy rozšířily do všech koutů
tehdy známého světa, to znamená Číny, Tibetu, Persie, Arábie,
Egypta, Řecka a Říma. Ájurvéda
se zaměřuje především na příčiny
vzniku energetické nerovnováhy,
která každé chorobě předchází. K
hlavním principům se řadí propojení fyzického těla a psychiky,
ale také vliv okolí, ve kterém se
vyskytujeme.“
Věnujete se hlavně masážím, co je to tedy ájurvédská masáž?

„Ájurvéda za jeden z klíčových faktorů dlouhověkosti
považuje právě masáže, protože kontrolují hlavní dóšu,
neboli energii, v těle. Ájurvédských procedur je celá
řada, používají se při nich
oleje a byliny. Procedury jsou
velice příjemné a většinou
nebolestivé a zaměřují se na
regeneraci duševní schránky a detoxikaci celého těla.
Tyto masáže mimo jiné brání
předčasnému stárnutí...“
O Ájurvédě se traduje,
že je matkou všech
medicín. Prozraďte
nám, jaké mají její
masáže účinky?

účinné jsou v ájurvédě masáže hlavy, kdy klient odchází
po masáži s proolejovanou
hlavou sezamovým olejem.
Jedná se o speciální proceduru Shirodhara, kdy léčivě
působí pramen teplého bylinného oleje na energetický
bod, uprostřed čela na takzvané ´Třetí Oko´, čelo, skalp
a temeno. Dále je velice zajímavá masáž plošek chodidel
tibetskou miskou Kansu, kdy
pokud je klient zanesen toxiny, místa po masáži začnou
černat, což znamená, že se z
těla vylučují toxiny. Takže i
zde jasně poznáte rozdíl mezi
klasickou masáží a právě již
zmíněnou ájurvédskou.“
Lze tedy pomocí ájurvédských masáží diagnostikovat zdravotní problémy?

„Masážemi se snažíme docílit rovnováhy energií v našem
těle, zároveň vylučují toxiny
a odpadní látky, pročišťují,
regenerují i udržují naše životní síly a energie. Velice
úspěšně se masážemi odstraňuje stres, hyperaktivita, únava, bolesti hlavy, nespavost,
potíže spojené s krevním
oběhem, kožní choroby, obezita, nemoci kloubů, nemoci
páteře, zlepšují pohyblivost,
svalstvo a zrak, snižují depresi, posilují imunitu a mnohé
jiné.“
V čem se liší ájurvédské
masáže od těch klasických masáží?
„Ájurvédské masáže pracují
skutečně na jiném principu
než klasické masáže. Velice

„Ano, převážně již zmíněná
masáž chodidel tibetskou miskou je výborná diagnostika,
neboť na ploškách chodidel je
až několik tisíc energetických
bodů. Důležité ale je s klientem před masáží komunikovat
a zjistit informace o jeho tělesném i duševním zdraví, následně pak můžeme určit výstižnou
proceduru, kterou je vhodné
doplnit přípravky z ájurvédské
medicíny.“
Na závěr nám prozraďte,
zda si můžeme ájurvédskou masáž praktikovat
sami na sobě nebo jsou k
těmto masážím potřeba odborné znalosti?
„Ájurvéda je úžasná v tom, že
pokud člověk chce, může praktikovat většinu znalostí a dovedností sám na sobě. Stačí nastudovat příručky, knížky nebo

„Masáž chodidel tibetskou miskou
slouží jako výborná diagnostika.
Pokud je klient zanesen toxiny,
místa po masáži začnou černat,
pak se z těla vylučují toxiny...“
j

Specialistka Ladislava Raiskubová o tom,
aké jsou výhody Ájurvédských masáží
si projít kurzy či školením. Ájurvéda je přístupná všem. Někdy je samozřejmě lepší zprvu
navštívit odborníka a dále již
praktikovat samoléčbu pomocí
masáží a hlavně ájurvédských
bylin, které jsou v dnešní době
skutečným zázrakem.“

Doba, kdy bylo v módě umělé
poprsí, je už dávno pryč! Ale
velikost poprsí je pro mnoho
žen stále významná, což ostatně dokazuje i britský výzkum
slevového webu, kde z tisícovky oslovených, téměř padesát
procent dívek a mladých žen,
považuje velké poprsí za důležitější než inteligenci…
Asi si říkáte, že žena, která takhle
odpovídala, inteligence zřejmě
moc nepobrala. Souhlasím s
vámi. Vždyť na prvním místě je
přeci ta „vnitřní krása“ namísto
velikosti poprsí. Co takhle si
svá poprsí raději zpevnit, ať už
je objem menší či větší? Věděli
jste třeba, že velikost poprsí záleží na obsahu tukové hmoty?
Ano, čím větší množství tukové
hmoty, tím větší je poprsí. Pokud
je žena hubená nebo rázně zhubla, poprsí je menší. Ale dost už
o velikosti, která stejně není důležitá, vrhněme se tedy na cviky
pro bezchybný dekolt...
Snad nejznámější metodou, jak
docílit pevných prsních svalů je
plavání, ale znáte to, do vody v
lázních se vám nechce, protože
je studená, na koupaliště taky
nechcete, protože je tam plno
známých, kteří zírají, koho by
zrovna pomluvili, takže pak
už jen zbývají termální lázně
nebo moře. Pokud ale nemáte
možnost pravidelného plavání,
vyzkoušejte tzv. „plavání na sucho“.
Jedním z účinných cviků je i
prohýbání se mezi futry. Opřete lokty o futra, narovnejte se,
nadechněte se a s výdechem
protáhněte hrudník dopředu, následně se pomalu vracejte zpět

do rovné polohy. Tento cvik se
postará nejen o pevnější prsní svaly, ale i o rovnání ramen
a povolení hrudních blokád.
Dále posílíte poprsí tak, že se
postavíte proti zdi a opřete se o
ni nataženýma rukama a opět
s výdechem se zapřete do zdi,
jako byste chtěli zeď posunout
o několik metrů dále. Pro další
cvik využijeme míček, spojte
ruce před hrudníkem a mezi
dlaně vložte míček, který se
budete snažit stlačit. Pokud nemáte míček, zkuste cvik s ručníkem, kdy uchopte každý konec
do jedné ruky a roztáhněte je v
úrovni ramen. Oběma rukama
pak táhněte do stran, jako byste
chtěli ručník roztrhnout. Pokud
máte při ruce nějakého kolegu,
zapojte ho do cvičení. Postavte
se bokem k sobě, zvedněte jednu paži do pravého úhlu, opřete
se navzájem o ruce a předloktí a
zkuste jeden druhého přetlačit,
ale jen mírně, ať vás nechytí
křeč. Mimo uvedené cviky se
můžete spolehnout na klasické
dámské kliky, spojení rukou
vzad, cvičení s gumou za zády,
tlačení dlaní k sobě nebo posilování s činkami. Ovšem tyto
cviky vám stejně nepomůžou,
pokud budete mít kulatá záda
a ramena přepadající dopředu.
Pak je vám i sebelepší poprsí k
ničemu. Rovná záda upevňují
celkový postoj. Stačí se narovnat
a hrudník zvednout o cca dva
centimetry a nejen, že se zvedne vaše poprsí, ale zároveň tak i
sebevědomí a vůbec, pohled na
vás bude daleko příjemnější, než
na shrbenou osobu připomínající Quasimoda...

Zpravodajství

13

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. června 2012

ZA PEJSKŮV HROB NA HLOUČELE HROZÍ „FLASTR“
Vznikne v lesoparku hřbitov domácích mazlíčků?

Dva křížky se nedávno objevily u řeky Hloučela
poblíž silnice z Domamyslic do Smržic. U „Tiché“
poutají pozornost stovek lidí, kteří v těchto
předletních dnech lesoparkem procházejí nebo
projíždějí na kolech. Zřejmě by se nemělo jednat
o připomínku nějaké tragické události, ale pouze o
označení hrobů domácích mazlíčků. Jenže ouha!
Páníček, který si do lesoparku půjde zavzpomínat
k hrobu svého psa, kočky, morčete, křečka či
králíka, by klidně mohl dostat pořádnou pokutu!
Prostějov/mls
Domácí mazlíčci se stali plnohodnotnými členy našich
domácností. Ale kam s nimi
po smrti? Tuto otázku bude
muset dříve nebo později řešit
každý z jejich majitelů. Ti, kteří mají svůj vlastní pozemek, to
mají jednoduché. Svého mazlíčka mohou bez problémů zakopat na něm. Horší už to mají
lidé z paneláků, kteří by správně měli nechat své zvíře odvézt
do kafilérie. Jenže i oni chtějí

Zvířata i lidé
k němu měli důvěru

To tu ještě nebylo! V lesoparku Hloučela se objevily křížky,
jakožto dva hroby domácích mazlíčků... Foto: Martin Zaoral
jsme nikdy nezaznamenali
žádnou stížnost,“ konstatovala
policejní mluvčí Eva Čeplová
s tím, že v případě opakovaných prohřešků by policisté
museli situaci řešit dle zákona.
A majitelům domácích mazlíčků pak skutečně hrozí trest v
podobě finanční pokuty.

Přestože tedy jde o porušení
zákona, lidé jsou k zakopávání zvířat na Hloučele obvykle tolerantní.. „Ty křížky
mi nevadí. Horší je to s volně
pobíhajícími psy, kvůli kterým musím často zpomalit a
někdy i zastavit,“ nechal se
například slyšet cyklista Pa-

vel, kterého jsme v sobotu
odpoledne zastihli na Hloučele, jak si s celou rodinou
křížky prohlíží.
Věřme jen, že snad zde jejich
majitelé kromě psů, koček či
křečků nezačnou také zakopávat mrtvé ovce, koně, krávy či třeba slony...

XIX. GASTRODEN předvedl dovednost tuctu učňů, kteří to nevzdali

Nový občanský zákoník
Popřít otcovství
můžete do 3 let
Rozpoutala se živá diskuse mezi
senátorem za ČSSD Jiřím Diensbierem a poslancem za ODS
Markem Bendou, zda do nového
občanského zákoníku patří také
úprava registrovaného partnerství.
Senátor trval na svém, že tato úprava do zákoníku patří, poslanec hovořil o tom, že takováto úprava do
zákoníku nepatří. Nakonec v zákoníku není úprava o registrovaném
partnerství zařazena.
Naopak je zde uvedeno příbuzenství a švagrovství. Poměry mezi
rodiči a dítětem jsou upraveny v
paragrafech 769 až 778 občanského zákoníku. Zde je také upraveno
popírání otcovství, kdy nově se zavádí lhůta tří let od narození dítěte
pro popření otcovství u soudu .
Osvojení dítěte je upraveno v
paragrafech 789 až 850. Osvojit
lze i zletilého, není-li to v rozporu
s dobrými mravy. Kdo takovýto
rozpor s dobrými mravy bude posuzovat, není však v zákoně uvedeno, vše zřejmě vyřeší sám život,
včetně soudní praxe.
V paragrafech 851 až 909 je upraven vztah mezi rodiči a dětmi. Například je uvedeno: „Účelem práv
a povinností k dítěti je zajištění
morálního a hmotného prospěchu
dítěte.“ V zákonné úpravě není
uveden fyzický vývoj dítěte. Do
dnešního dne nevím, proč! Možná
fyzický vývoj dítěte není pro navrhovatele a zákonodárce důležitý.
K otázce střídavé péče o dítě proběhla bohatá diskuse jak mezi
legislativci, tak mezi poslanci a
experty poslaneckých stran. Otázka střídavé péče zůstává i nadále
ve veřejnosti i soudní praxi velmi
citlivá.
JUDr. Josef Augustin,
člen odborné komise ÚV KSČM

AKCE

Prostějovsko/mls - Naprosto nečená tragédie
zasáhla všechny, kteří
znali Petra Sypěnu. Mladý veterinář předminulý
týden zemřel u státního
lomu v Čelechovicích
na Hané. Pod zkušeným
chovatelem se splašil
kůň, který jej shodil ze
sedla a šlápl mu na krk.
Do redakce přišlo hned
několik e-mailů, které
jsme doplnili o osobní
vzpomínku jednoho z našich kolegů...

Chcete se stát dobrým číšníkem? Zadarmo to nebude

okénko
právníka

INZERCE

mít na svého druha vzpomínku. Proto zvířata mnohokrát
zakopávají například v lesoparku Hloučela, kam s nimi
dříve často mířili na vycházku.
Právě tam se nyní nedávno objevily dva křížky se jmény Bob
a Amálka...
„Taky jsem si toho všiml. Nikdy předtím se něco podobného na Hloučele nevyskytovalo.
Při kosení trávy to překáží, ale
jinak mi to nijak zvlášť nevadí.
Ovšem myslím, že by to tam
být nemělo,” reagoval někdejší

dlouholetý správce lesoparku
Karel Pokorský. Majitelé zvířat si totiž neuvědomují, že zakopáním svého pejska porušují
zákon. „Na vlastním pozemku
chovatel může jakékoliv zvíře
zakopat. Musí však dodržet
stanovenou hloubku. Na veřejném místě to ale veterinární
zákon zakazuje. Majitel musí
dát mrtvé zvíře do kafilerie
nebo zanést na nejbližší veterinární stanici. Pokud by se
prokázalo, kdo zvíře na veřejném místě zakopal, hrozila by
mu několikatisícová pokuta,“
vyjádřil se pro Večerník Vratislav Šulc z Krajské veterinární správy Olomouc. Jako
řešení tohoto problému by
se nabízelo zřízení speciálního veřejného hřbitova pro
zvířátka. „Žádný takový není
v Olomouckém kraji dosud
schválen,“ reagoval Šulc.
Policie ČR se nelegálním zakopáváním zvířat na veřejných
pozemcích dosud nikdy nezabývala. „V této souvislosti

Prostějov/mls - O tom, že
vyučit se číšníkem či servírkou
nemusí být vůbec snadné,
se přesvědčili žáci tohoto
oboru na SOU obchodní v
Prostějově. Ačkoliv první
školní den jich do lavic zasedlo
dvaatřicet, po třech letech
vytrvala pouhá dvanáctka!
A právě tucet statečných
na čtvrteční praktické části
závěrečných zkoušek, které se
již tradičně konají jako GASTRODEN v Národním domě,
předvedl, co vše se na škole
naučil...
K finální tečce, po níž každý
obdrží vytoužené lejstro, se tak
dostal jen téměř každý třetí z
celkového počtu přijatých žáků.
Mnozí totiž studium flákali, jiní
zjistili, že na to zřejmě nemají...
„Čím dál více mladých lidí je
dnes zvyklých na to, že hned
dostanou vše, na co si vzpomenou, aniž by se o to museli
nějak zvlášť snažit. S takovým

Půvab jara. Pohledná devatenáctiletá žákyně Aneta Drnovská předvedla během Gastrodne tabuli na téma Velikonoce. Foto: Martin Zaoral
přístupem musí v reálném životě
narazit. Čím dřív se tak stane,
tím je to pro ně vlastně lepší,“
komentoval tento fakt odcházející ředitel školy Milan Soukup
(čtěte na straně 3).
Ten při své dlouholeté praxi na
vlastní oči sledoval zánik hned
několika tradičních učňovských
oborů. „Nejprve to potkalo obor
pekař, který na škole nefunguje

přibližně od roku 1998. Loni
jsme například poprvé neotevřeli
řezníka, ačkoliv firmy, s nimiž
spolupracujeme, mají o absolventy tohoto oboru velký zájem.
Od příštího školního roku se
neotevře ani obor výrobce
kožedělného zboží, který jsme
vyučovali jako poslední v celé
republice,“ povzdechl si Soukup.

Stovky obyvatel z okolí Libušinky

vystrašil PLANÝ POPLACH
(pokračování ze strany 3)
„V tom horším případě se jedná
o zneužití tísňové linky, když
někdo bezdůvodně zatěžuje
tuto linku tím, že zatelefonuje,
směje se do telefonu, předčítá články z novin a podobně.
Prostě brání ostatním občanům,
aby se v případě nutnosti měli
možnost dovolat na tísňovou
linku. Druhým typem planého
poplachu se rozumí událost, ke
které jednotka vyjede na žádost
občana, který ji zavolá bezdůvodně. Například děti si hrají
a vymyslí si, že někde hoří a
zavolají hasiče. Jednotka pak

ČERVEN

NA DÁMSKÉ
BUNDY A PLÁŠTĚ
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DÁLE NABÍZÍME
široký velikostní sortiment
dámských kostýmků, šatů, kalhot,
svetrů, halenek, sukní ....
AKCE platí do konce června 2012 nebo do vyprodání zásob.

ŠEVČÍK - PRODEJNY PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KONFEKCE

PROSTĚJOV Poděbradovo nám. 8
www.konfekcesevcik.cz

dorazí na místo a zjistí, že tam
nic nehoří, ani nikdy nehořelo.
Planým poplachem se však
rozumí také událost, kdy například osoba, která jde okolo
rodinného domku, vidí, že se z
něho kouří a zavolá hasiče. Ti
dorazí na místo a zjistí, že se sice
z rodinného domku kouří, ale
jen proto, že majitel pálí klestí
na zahradě. Něco podobného se
stalo i v úterý v Prostějově. Paní
viděla kouř z komína kotelny a
zapadající slunce a myslela, že
hoří střecha paneláku,“ objasnila
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného

sboru Olomouckého kraje. Jak
ještě dodala, pokud si z hasičů
skutečně někdo úmyslně vystřelí, hrozí mu tučná pokuta.
„Pachatele planého poplachu lze
identifikovat podle čísla, ze kterého telefonuje. V případě jeho
dopadení mu hrozí podle zákona
pokuta ve výši až dvacet tisíc korun,“ uzavřela toto téma mluvčí
krajských hasičů.
Toto se ovšem netýká starší
ženy, která v úterý způsobila
humbuk v okolí Tylovy ulice
a Libušinky v Prostějově. Jednala v dobrém úmyslu. Stejně
jako Keliška…

Čtenáři vzpomínají
na tragicky zesnulého
PETRA SYPĚNU...

Mezi dětmi naopak stále zůstává
zájem alespoň o obory kuchař a
číšník. Není se co divit, sehnat
práci pro číšníka či servírku
není v dnešní době problém.
„Poptávka
zaměstnavatelů
výrazně převyšuje počet našich
studentů. Číšníka i servírku
dělá mnoho absolventů jiných
středních škol či dokonce
vysokoškoláků. Každý, kdo se
bude snažit, může se časem v
tomto oboru uplatnit. Faktem
zůstává, že každý, kdo se v
tomto oboru vyučil, má před
těmi ostatními náskok,“ srovnal
Soukup,
Mezi ty, kteří to nevzdali, a
ve čtvrtek se představili na již
čtrnáctém ročníku Gastrodne
patřila i devatenáctiletá Aneta Drnovská. „Jsem zvyklá
všechno nechávat na poslední
chvíli. Ze základní školy jsem
se tímto způsobem přihlásila
na ´Švehlovku´, tam mě to ale
nebavilo a po roce jsem toho

nechala. Pak už jsem neměla
mnoho možností a doslova za
pět minut dvanáct jsem se tedy
rozhodla pro obor servírka na
SOU obchodním. Práce mě
pak hodně chytla, bavilo mě,
že jsem pořád v kontaktu s
lidmi a nejsem pouze jenom
někde zavřená. Přišla mi
mnohem lepší, než kdybych
se měla někde flákat, tak jako
někteří moji spolužáci, a proto
jsem u toho vydržela,“ popsala
Večerníku svoji dlouhou cestu
až k závěrečným zkouškám devatenáctiletá Aneta Drnovská.
Pokud zkoušky zdárně zvládne, ráda by na škole ještě
dva roky zůstala a dodělala si
zde maturitu. „Co bude dál, se
uvidí, ale dokážu si představit,
že se práci servírky budu
věnovat i v budoucnu,“ dodala
sympatická slečna, na kterou
budete možná co nevidět
narážet třeba ve své oblíbené
restauraci či hospůdce...

150 let v pohybu

Prostějov/jp - Sokolská organizace si v letošním roce připomíná významné výročí svého založení a TJ Sokol I Prostějov připravil pro tuto příležitost celou řadu sportovních, kulturních
i společenských programů. Už od podzimu se v jednotlivých
župách a jednotách nacvičují skladby pro regionální vystoupení. Neděle 10. 6. 2012 byla v Prostějově ve znamení župního
sletu, který se konal pod záštitou primátora města Prostějova
Miroslava Pišťáka.
Více se dočtete na www.vecernikpv.cz

Přehlídka generací. Na župním sletu předvedli své skladby seniorští
cvičenci, ale i ti nejmenší
Foto: Josef Popelka

„Zpráva o smrti MVDr.
Sypěny mě zasáhla hodně
hluboko. Se svýmu zvířaty jsme ho navštěvovali
spoustu let. Ani nevím,
kolik obyčejných i složitých úkonů pro naše miláčky udělal. Přesto, že ne
vždy byl zákrok bezbolestný, naši psi k němu měli
vždycky naprostou důvěru. Nikdy nezapomeneme
na jeho ochotu pomoci,
klid a úsměv, se kterým
ke zvířatům (i lidem) přistupoval. Moc děkujeme a
budeme stále vzpomínat.“
Vlasta Kleinerová
s rodinou a zvířaty

Příjemný člověk
a dobrý veterinář
„Chtěli bychom touto
cestou vyjádřit upřímnou
lítost nad tragédií, ke které
došlo u lomu v Čelechovicích. Petra Sypěnu jsme
znali jako svého veterináře. Operoval nám naše
domácí mazlíčky. Byl to
velice příjemný člověk a
dle našich zkušeností také
dobrý veterinář. Tak jako
spoustě lidí nám bude chybět nejen jako veterinář,
ale také jako člověk.“
Manželé Habáňovi,
Prostějov
Upřímnou soustrast
rodině
„Je to hrozná věc. Znal
jsem ho od vidění a nechtěl jsem věřit, co se
stalo. Přeji rodině, ať se
drží...“
J.M., Prostějov
Nikdy nevíte...
„Když jsem se o zprávě dozvěděl, byl jsem naprosto
šokován. Něco takového
nemohl nikdo z nás čekat.
Petra Sypěnu jsem znal
už z dob jeho studií. Byl to
moc hodný kluk. Sám jsem
se nedávno vrátil z Alp,
kde jsem lezl po skalách.
Velkým paradoxem je to,
že než jsem odjížděl, sám
Petr mě varoval, abych byl
na sebe opatrný. Z toho je
jasné, že nikdo z nás nikdy
neví, co se mu kdy může
stát...“
R.B., Kostelec na Hané

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

A GRATULUJEME!!!

Julie Hanko
3. 6. 2012 50 cm 3,35 kg
Prostějov

Vanessa Schnaubertová
3. 6. 2012 48 cm 2,70 kg
Prostějov

Aneta Školoudíková
4. 6. 2012 53 cm 4,45 kg
Slatinky

Izabela Špringerová
6. 6. 2012 46 cm 2,70 kg
Prostějov
INZERCE

Robin Zdobina
18. 5. 2012 47 cm 2,45 kg
Prostějov

Miloš Zatloukal
2. 6. 2012 51 cm 3,5 kg
Pivín

Matteo Chytil
4. 6. 2012 55 cm 4,10 kg
Dřevnovice

HRABĚ BELCREDI besedoval

se studenty SOŠ podnikání a obchodu
Prostějov - V polovině května
přivítali na Střední odborné
škole podnikání a obchodu v
Prostějově vzácnou návštěvu.
Byl jí Dr. Richard Belcredi, bývalý velvyslanec ve Švýcarsku a
dlouholetý redaktor rádia Svobodná Evropa, potomek Přemyslovců a příslušník starobylého lombardského hraběcího
rodu Belcredi!
Richard Belcredi v lednu 1949
emigroval do Rakouska. Jeho
cesta za svobodou byla vskutku
dobrodružná, 31. července 1949
přeplaval Dyji a z tehdy Sovětským svazem okupované Vídně
se s pomocí Francouzů dostal
do Tyrolska. Pracoval v USA a
ve Francii, kde se také seznámil
se svou budoucí manželkou ze
šlechtického rodu Rohanů. Třicet
let působil v rozhlase Svobodná Evropa. V listopadu 1989 se
Richard Belcredi vrátil do vlasti,
konkrétně na rodný zámek v Brně
Líšni. Roku 1992 zdědil po svém

Významná osobnost. Příslušník starobylého lombardského hraběcího rodu Richard Belcredi mezi žáky Střední odborné školy podnikání
a obchodu v Prostějově.
Foto: archív SOŠPO Pv
bezdětném strýci Gustavu hraběti Kálnokym zámek v Brodku
u Prostějova. V devadesátých
letech přijal nabídku diplomatické mise a stal se velvyslancem
České republiky ve Švýcarsku.
V prosinci 1998 se konečně za-

bydlel v Brodku u Prostějova. V
současnosti se věnuje opravám
zámku a správě majetku. Je nositelem Řádu T. G. Masaryka III.
stupně, rytířem bavorského Řádu
sv. Jiří a rytířem suverénního řádu
Maltézských rytířů.

Studenty prvního ročníku SOŠ
podnikání a obchodu seznámil
s politickou situací v Československu a Evropě po druhé
světové válce, fungováním disidentu i českou zahraniční politikou v devadesátých letech.
Studenty nejvíce zajímalo jeho
dětství, emigrace či názor na
současnou politickou situaci.
„Belcrediho návštěva studenty
každopádně obohatila, měli
možnost setkat se s člověkem,
jehož životní osud a zkušenosti dokáží zaujmout i mladé
lidi. Jsem rád, že pan hrabě
přijal po roce naše pozvání a
i přes vysoký věk dvě hodiny
besedoval s našimi studenty.
Jeho životní příběh je natolik
zajímavý, že se nikdo z přítomných studentů nenudil,“
podotkl Marek Moudrý, zástupce ředitele prostějovské
školy, která pro své studenty
chystá obdobné příležitosti
prakticky neustále.

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

Den dětí v Lázních Slatinice

Slatinice/pr - V pátek 1. června Lázně
Slatinice ve spolupráci se spolky a občany z obce Slatinice a za podpory Olomouckého kraje, SV catering a Enetex
Technology uspořádaly již druhý ročník
Dne dětí. Do poslední chvíle strašil organizátory hustý déšť, ale těsně před zahájením akce se počasí nad Slatinicemi
na celý den umoudřilo a umožnilo téměř
650 dětským návštěvníkům projít stezku
s úkoly téměř suchou nohou.
Pro všechny, kteří dorazili, byl připraven
bohatý program. V 9.00 hodin byl zahájen
provoz jednotlivých stanovišť pohádkové
cesty, kde mohly děti plnit dané úkoly, za
jejichž splnění dostaly pohádková razítka.
Na celkem sedmnácti stanovištích si děti
mohly vyzkoušet svou obratnost, mrštnost,
trénovat svou paměť, projevit svou kreativitu a procvičit své znalosti. Všestranně
zaměřené úkoly vymysleli a zrealizovali
dobrovolníci z řad slatinického sboru dobrovolných hasičů, OMS, Základní školy
ze Slatinic, lékařů a sester z Lázní a přerovských šermířů ze skupiny Ignis. Děti
si tak díky jejich kreativitě a zapálení pro
věc mohly zastřílet z kuše a luku Robina
Hooda, půjčit mušketýrův meč, přejít po
pekelném laně nad kotlem u čerta, malovat
do mouky u Mickeyho Mouse, zahrát si
starou vikingskou hru, zachránit kočku je-

žibaby ze stromu, zastřílet si ze vzduchovky s Ostrostřelcem, zahrát si na Kocoura v
botách, uvařit lektvar s lesní vílou, nechat
se oloupit loupežníkem, nebo odpovídat na
zvídavé otázky Děda Vševěda a Neználka.
Děti na každém stanovišti mohly získat pohádkové razítko a už za deset z nich získaly
sladkou odměnu nebo hračku a špekáček
k opečení na nedalekém táboráku. Připraveny pro ně byly i další atrakce v podobě
skákacího hradu, či velké skluzavky. Po
obědě se přijeli ukázat hasiči z Třebčína se
svým cvičným zásahem. Nejen stanoviště,
ale i vystoupení šermířů, která děti nadchla,
provázela program celý den. Děti viděly
souboje s různými dobovými zbraněmi,
které si později mohly pořádně prohlédnout
a osahat.
Do lázní přijeli také pejsci, kteří pomáhají
při canisterapii a s nimiž si děti mohly pohrát. Ti, kteří mají rádi kreslení a malování
si přišli na své na stanovištích Rodinných
pasů, nebo Agentury MADAMI ze Slatinic
a pro nejmenší bylo připraveno kreslení
křídami. Velkým úspěchem bylo i malování na obličej, na které se celý den stály velké fronty. Organizátoři vyšli vstříc i všem
rodičům a prodloužili provoz stanovišť do
16.30 hodin. Tím jim umožnili podívat se
na všestrannost a šikovnost svých dětí, na
které mohli být po právu pyšní.

došlo na naši adresu...
Oddělení laboratorní medicíny začalo MĚSTO dalo DĚTEM dárek
nově stanovovat KORTIZOL VE SLINÁCH
Z NEMOCNICE ...

O další novinku rozšířilo spektrum nabízených služeb
Oddělení laboratorní medicíny (OLM) Nemocnice
Prostějov, která je členem skupiny AGEL. Nové vyšetření je zaměřeno na stanovení kortizolu ve slinách,
jehož hlavní výhodou je především rychlý neinvazivní
odběr. Rovněž není nutná žádná předpříprava vzorku. Výsledky, které jsou k dispozici do čtyřiadvaceti
hodin, umožní odhalit například Cushingovu chorobu
či Addisonovu nemoc.
Prostějov/Hana Szotkowská
(mluvčí holdingu AGEL)
„Výsledky vyšetření jsou spolehlivé
bez ohledu na slinotok či koncentraci vazebných bílkovin. Vyšetření
lze používat opakovaně během
dne a bylo prokázáno, že samostatné stanovení kortizolu ve slinách
v nočních hodinách je při diagnostice Cushingovy choroby, která se

projevuje zvýšenou tvorbou kortizolu, vhodnější než jeho stanovení v moči,“ vysvětluje přednosta
oddělení OLM prof. MUDr. David
Stejskal, Ph.D. a dodává, že stanovení kortizolu ve slinách v nočních
hodinách je přínosné především u
dětí, psychiatrických pacientů či u
stresovaných osob, u nichž může
být ovlivněna kůra nadledvin, která
kortizol produkuje.

Vyšetření dokáže odhalit také
Addisonovu nemoc, což je
nepříliš časté, ale závažné
endokrinní
onemocnění,
které je charakterizováno
sníženou hladinou hormonů
kůry nadledvin. Její neléčení
může vést k takzvané Addisonské krizi, která je charakterizována náhlou slabostí,
zvracením, bolestmi břicha,
hlavy,
svalů,
horečkou,
průjmy se známkami dehydratace, změnami srdečního
rytmu a může skončit i smrtí.
Asi nejznámějším pacientem,
který se léčil s Addisonovou
nemocí, byl americký prezident John F. Kennedy.

Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Prostějov
patří mezi největší a nejlepší
poskytovatele
laboratorní
péče v České republice. Kvalitu oddělení dokazuje i fakt, že
v letošním roce obhájilo úspěšně
akreditaci podle mezinárodní
normy ISO 15189:2007 v oblasti klinické biochemie, hematologie, lékařské genetiky a mikrobiologie. „Nově se nám podařilo
akreditovat i laboratoř imunologie a chystáme se na akreditaci
patologie,“ doplnil přednosta
David Stejskal. Oddělení prošlo
akreditací již po páté od roku
2007 (tehdy ještě jako Oddělení
laboratorní medicíny nemocnice
ve Šternberku) a bylo jednou
z prvních laboratoří v České
republice, která se podle této
normy akreditovala.

Malování na trička, výstup na věž radnice,
návštěva obřadní síně. I takový může být
Den dětí. Město Prostějov nabídlo a děti 5.
tříd se zúčastnily, načež si odnášely vlastnoručně vyrobený dárek a pěkné nevšední

zážitky. Ten ostatně připravily i dospělým,
když v obřadní síni zahrály skvělé divadlo...
Pavlína Novotná
ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova 60

Foto: ZŠ a MŠ Melantrichova Prostějov

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní,
servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická).
Kontakt po telefonu pí. V. Zapletalová 776 054 299.

Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
pondělí 11. června Keramika
od 16.00 do 18.00 Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov. Pracovní oblečení s
sebou.
exkurze
pátek 15. června Setkání s bobrem evropským
od 17.00 do 21.00. Odjezd autobusu v 17.00 z Joštova nám.
v Prostějově.
vycházka
sobota 16. června Setkání s
naučnou stezkou Kladecko.
Přírodní park Kladecko, odjezd
vlakem z Prostějova v 8.02 do
Jesence.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
MC Cipísek - komunitní
slabozrakým občanům na adrecentrum pro rodinu
se: Kostelecká 17, Prostějov.
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
„SEMTAMNÍK“
www.mcprostejov.cz,
pro členy OO SONS Prostějov
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
pondělí 11. června
14.30 až 15.30 rehabilitační cvi- tel.: 723 436 339
čení pro posílení tělesné kondice nebo 602 364 874
úterý 12. června od 18.00 hod.
a zraku.
Kreativní večer – automatická
úterý 12. června
Výlet do Kroměříže s prohlíd- kresba
kou zámku a zámecké zahrady. středa 20. června dopoledne
Oběd ve stylové restauraci.
beseda se screeningovým vyOdjezd z Pv busem od Alberta v šetřením zraku dětí
9.15 ze stanoviště č. 2.
pondělí 25. června stříhání dětí
čtvrtek 14. června
středa 27. června od 9.30 hod.
8.00 až 11.00 tvoření z keramic- Dopravní dopoledne pro nejké hlíny v Lipce.
menší
pátek 15. června
Výlet za inspirací do keramické Muzeum Prostějovska,
dílny OO SONS Šumperk. Od- nám. TGM 1, PV
jezd z PV vlakem v 6.35.
Hlavní budova nám. TGM:
sobota 16. června
Stálé expozice:
od 14.00 Bílý den v Hamrech. Geologie a paleontologie ProCílem celé akce je přiblížit kaž- stějovska
dodenní život nevidomých široké Pravěk Prostějovska
veřejnosti. Na návštěvníky čeká Haná Jana Zbořila
bohatý kulturní program.
Život a dílo Jiřího Wolkera
Hodiny a hodinky
V sobotu 16. června
Výstava HOLD SKLU se koná
od 14.00 do 19.30
od 7. června do 4. září v budose koná, BÍLÝ DEN
vě muzea Prostějovska na nám.
v Hamrech u Plumlova.
T.G.M. 2, Prostějov.

Vernisáž výstavy Jaromíra
Svozilíka RETROSPEKTIVA se zahájí 7. června od 17.00
v hlavní budově muzea na nám.
T.G.M. 2, Prostějov. Výstava
potrvá do 9. září.
Lazariánský servis vás zve
i v tomto roce v srpnu na
ozdravný pobyt v Chorvatsku.
Zúčastnit se mohou rodiče s dětmi, senioři i handicapovaní. Počet míst je omezen. Bližší informace na tel. čísle: 776 054 299

TIP Večerníku
WOLKRŮV
PROSTĚJOV
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ,
KULTURNÍ KLUB DUHA,
NÁM. T.G.M., DIVADLO POINT.
KDY: OD ÚTERÝ 12. DO SOBOTY 16. ČERVNA

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.
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
V neděli 17. června od 9.00
hod. proběhne přednáška
na společné zamyšlení nad
otázkami a záhadami života.
Přednášející biotronik Tomáš
Pfeiffer odpovídá na písemné
i ústní dotazy posluchačů ve
Společenském domě, Komenského 6, Prostějov.
V neděli 17. června od 14.00
hod přijďte posedět s indiánem panem Houwgh do penzionu Valášek, plumlovská
přehrada.
Akce na podporu onkologicky nemocných dětí NA KOLE
DĚTEM s velocipedistou Josefem Zimovčákem se koná
v neděli 10. června od 9.30
v Plumlově. Podrobné info o
akci na www.nakoledetem.cz

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení
sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v
České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních
textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné
inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků.
Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů
a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a
obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu
a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat
celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.
Ve čtvrtek 5. července od 17.00
na zámku v Plumlově proběhne slavnostní vernisáž výstavy
ADOLFA BORNA – grafika a
RENATY KLOGNER ŠTOLBOVÉ – obrazy. Výstavu uvede Ing. Pavel Frelich za Galerii
Knížecí dvůr. K výstavě také
promluví galeristka Marie Hanušová a v kulturním programu vystoupí i Tomáš Jurenka. Prodejní
výstava potrvá do 2. září.

sobotu 23. června od 7.00
do 10.00 hod. proběhne
14. ročník cyklo Hanáckó rovinó a kopcama v sokolovně
v Čelechovicích na Hané.
V pondělí 11. června od 9.00
ve spolupráci ZŠ Plumlov a
Policie ČR proběhne dopravně bezpečnostní akce Plumlovem bezpečně na zelenou
2012.

inzerce
Okresní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
v Prostějově, děkuje touto cestou
Radě města Prostějova za finanční podporu
na zabezpečení činnosti organizace v roce 2012.
Finanční prostředky budou využity
na provoz kanceláře,
telefony, opravy kopírky, počítače
edukační činnost a nájemné.
V žádném případě se z Veřejné finanční podpory
nebudou hradit mzdy nebo občerstvení.
Radě i Městu vyjadřujem ještě jednou
velké poděkování za každoroční vstřícný postoj
k vnitřně postiženým spoluobčanům.
Mgr.Pařžízek Vladimír,
předseda OO SPCCH v ČR,o.s.Prostějov.
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Oznámení o vypnutí
elektrické energie

Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obce: Nezamyslice, Doloplazy,
Dřevnovice
Dne: 25. 6. 2012 od 7:30 do
15:30 hod . Vypnutá oblast: část
obce Nezamyslice ul. Komenského celá, Metalšrot –Centrokov, Dřevnovice, Pila K+L DoPohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám. loplazy.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Obec: Plumlov
Pohřební služba Václavková a spol., Dne: 25. 6. 2012 od 7:30 do 11:00
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská hod. Vypnutá oblast: chaty a zahrádky přehrada lokalita Špičák
31, tel.: 582 343 883
Obec: Vícov
Pohřební služba Pavel Makový,
Dne: 25. 6. 2012 od 11:30 do
Kravařova 11, tel. 582 332 100.
15:00 hod. Vypnutá oblast: areál
farmy ZD Vícov
Obec: Tištín
Nejsou již mezi námi...
Dne: 26. 6. 2012 od 7:30 do 10:30
hod. Vypnutá oblast: část obce od
František Štefek 1967
Bedřiška Kopečná 1927
č.53 po č. 158 včetně č. 46, od č.
Otaslavice
Drahany
36 po č. 126, od č. 169 a 126 po
Miroslav Chapčák 1960
Věra Buriánková 1923 Kojetín
konec zástavby včetně sportovníProstějov Zdeněk Menšík 1952 Otaslavice
ho areálu.
Ludmila Pijáčková 1929
Zdeněk Palatka 1946 Prostějov
Obec: Okluk
Prostějov Jaroslava Vráblíková 1937
- Změna termínu!!!
Zdeněk Přikryl 1938 Plumlov
Čelčice
Dne: 26. 6. 2012 od 10:00 do
Ladislav Novák 1929 Prostějov Miroslav Kyselák 1976
13:30 hod
Františka Somrová 1913
Němčice nad Hanou
Ohrozim Věra Stratilová 1972
Květoslava Filipová
Bohuslávky
1928 Prostějov Vladimír Klech 1942 Biskupice

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.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 27. 6. 2012 od 13:00
do 15:00 hod
Vypnutá oblast: fa. Bexim
Paletten s.r.o.
Obec: Brodek u Konice
Dne: 28. 6. 2012 od 7:30 do
10:00 hod
Vypnutá oblast: část obce
Brodek u Konice: Kulturní
dům, zdravotní středisko a
RD č.314.
Dne: 28. 6. 2012 od 10:00
do 12:30 hod. Vypnutá oblast: část obce s RD Okál
č.301-304+325.
Obec: Smržice
Dne: 29. 6. 2012 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce s ulicemi: Mlýnská
celá, Olší od č. 17 a 20 po č.
4 a 27 včetně č. 535, Kobližnice od č. 487 po č. 473 jednostranně.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozloučíme se...
Pondělí 11. června 2012
Marie Hornová 1935 Plumlov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Bureš 1946 Ptení
15.00 kostel Ptení
Úterý 12. června 2012
Libuše Černá 1921 Prostějov
12.00 Obřadní síň Demelova
Středa 13. června 2012
Marie Skládalová 1935 Olšany
11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Jurníčková 1919 Žešov
12.40 Obřadní síň Prostějov
Pátek 15. června 2012
Anna Hufová 1943 Kostelec na Hané
12.40 Obřadní síň Prostějov
Sobota 16. června 2012
Anna Pitáková 1932 Otinoves
14.00 kostel Drahany

HLEDÁNÍ JE U KONCE

Kino Metro 70

pondělí 11. června
17.30 Sněhurka a lovec
20.00 Prometheus 3 D
úterý 12. června
17.30 Sněhurka a lovec
20.00 Prometheus 3D
středa 13. června
17.30 Sněhurka a lovec
20.00 Prometheus 3 D
čtvrtek 14. června
17.30 Madagaskar 3 3D
animovaná komedie, USA
20.00 Tady hlídám já
česká rodinná komedie
pátek 15. června
17.30 Madagaskar 3 3D
20.00 Tady hlídám já
sobota 16. června
17.30 Madagaskar 3 3D
20.00 Hodný syn
drama 2011
neděle 17. června
17.30 Madagaskar 3 3D
20.00 Hodný syn

Letní kino
Mostkovice
pátek 15. června
21.30 Líbáš jako ďábel
sobota 16. června
21.30 Líbáš jako ďábel

Simetrix
pátek 15. června
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 16. června
21.00 DJ Mark

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 11. června
17.00 Závěrečný koncert žáků
ZUŠ V. Ambrose Prostějov.
od úterý 12. června
do soboty 16. června
WOLKRŮV PROSTĚJOV
2012

Apollo 13
pátek 15. června
BATTLE KINGS PARTY TOUR 2012 - V rámci tour tě zve
se svým novým albem Flow Food ostravská crew *SAFARI*
MC PREY & DJ SHADOW STEVE *DJ NECROZ* Na
BKPT se zúčastní kvalifikace na FreeStyle & BeatBox battle.
Registrace na místě. Startovné v rámci vstupného. Vítěz získává volný vstup na BK a automaticky postupuje do druhého
kola battlu na BATTLE KINGS (nebude tedy muset jít přes
eliminaci na BK!!!)
sobota 16. června
BASSTARDS NIGHT – Djs: Error (Jungle Empire/Mexico).
The Jaykobs (Jungling Jay&Kobylka) 3 decks&live drums.
Harryservis ( Harry & Harry Junior). AKCE: TEQUILA
SIERRA gold & silver.

PŘEHLED kulturních akcí najdete také na

www.vecernikpv.cz
Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 11. DO 17. Č
ČERVNA 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve
čtvrtek v 15.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 22.30 hodin. Měsíc
bude v pondělí v poslední čtvrti. Pozorovatelná je mj. planeta Saturn se svými prstenci.
Ve středu v 15. 30 hodin nabízíme dětem pohádku „KOMETA ŽANETA“.
Ve středu v 16. 30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený
dětem do 10 let věku. Přihlásit se do klubu lze kdykoliv.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ a „VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI“ lze na
začátku výše uvedených pozorování. Výstavu „STRHUJÍCÍ
SNÍMKY Z VESMÍRU“ lze zdarma zapůjčit školám, klubům
seniorů, spolkům apod.

Blokové čištění
v Prostějově
12. června 2012, blok č. 28: Husovo náměstí, Joštovo náměstí, Slezská, Mojmírova, Předina, Dolní – obslužná (Dolní 15
- 97), Dolní - chodník s cyklostezkou.
14. června 2012, blok č. 29: Brněnská – obslužná, Brněnská
– vnitroblok, Družstevní, Družstevní – vnitroblok, Mozartova,
Mozartova – vnitroblok, Rumunská, Dr. Horáka
(Mozartova - Bulharská), St. Manharda (Bulharská - Mozartova), Krokova, Krokova – vnitroblok).

Své tipy
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz
NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se svérázným rockerem, který si občas nebere servítky - 2. DÍL

„DĚSÍ MĚ OBECNĚ BLBÁ NÁLADA VE SPOLEČNOSTI...“
Z politiky a debaklu českých fotbalistů rozmrzelý Aleš Brichta vystoupil v sobotu „U Vrbiček“
Praha, Prostějov - První koncert velkého seriálu letních akcí na plumlovské přehradě je za námi. Tím, kdo měl tu čest, zahájit plejádu hitů z
nejrůznějších žánrů hudební scény, byl Aleš Brichta. A právě s mužem,
který má svoje pevné místo na českém rockovém nebi, jsme vám v minulém vydání Večerníku přinesli první díl velkého exkluzivního interview!
Dnes, dva dny po jeho koncertu na pláži „U Vrbiček“ naše povídání, které
bylo všechno jiné, jen ne obyčejné, dokončujeme... Proč se Aleš Brichta
rozešel s Arakainem? Jaké jsou jejich současné vztahy? A jaké vůbec
vlastně byly jeho počátky v hudební branži? Tyto i další odpovědi můžete
najít ve druhém dílu rozhovoru, který Aleš Brichta PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku poskytl. A byla to vskutku zajímavá diskuse...
Petr Kozák
Hovořili jsme o vaší hudební dráze, jak jste se
ale vůbec k muzice dostal?
„Asi jsem jí někde slyšel z rádia.
To už tenkrát vysílalo...(smích)“
Dobrá odpověď... Tak jinak, který okamžik ve vaší
pěvecké kariéře byl zlomový?
„Když jsem částečně kvůli
muzice opustil zaměstnání v
zahraničním obchodu.“

Jak těžké bylo razit
rockovou hudbu v tehdejším Československu?
„To se nepamětníkovi nedá
vysvětlit, protože to nemůže
pochopit... Vůbec to nebylo
j
jednoduché!“
Vaše jméno je pořád neodmyslitelně spojeno s
Arakainem. Jak se vám na
tuto etapu života vzpomíná?
„V dobrém. Prožili jsme
spolu tolik hezkého, že to ji-

Foto: Hittrade
INZERCE

nak ani nejde, i když těch pár
posledních let bylo díky vzájemným mezilidským vztahům pro mě, spíš zkouškou
odolnosti, kolik toho člověk
dokáže psychicky vydržet...
((hořký úsměv)“
Není žádným tajemstvím, že tehdejší rozchod nebyl zrovna idylický... Dnes jsou už všechny
vztahy narovnány, nebo přetrvávají jisté škraloupy?
„Já problém nemám. O Arakain se nestarám a byl bych rád,
kdyby tomu tak bylo vzájemně. Jen občas člověk narazí na
to, že někteří lidé svůj charakter pprostě nezmění...“
Pokud ano, plánujete s
Arakainem
nějakou
akci v budoucnosti?
„Já s Arakainem vystoupil
jako host na jeho pětadvacátém
výročí a od té doby je to pro mě
uzavřená kapitola!“
Nyní máte svoji kapelu,
jak vůbec funguje pohromadě? Jste s ní spokojen?
„Poslední sestava funguje
pohromadě zatím v pohodě.
Kdyby se to změnilo, musely by prostě nastat změny.
Nedá se pracovat v partě,

kde panují nějaké tlaky. Ono
se to pak projevuje negativně ve všem.“
Jak vznikají ve vaší skupině nové písničky. Máte
na to nějaký mechanismus? A
děláte skladby na album najednou nebo ty věci vznikají
postupně během času a pak se
to jen zužitkuje, když se má
objevit nová deska?
„Každý dodá své nápady ve
formě demosnímků, z nich se
vybere a pak se to společně dopracovává. Prostě je to nejvíc
kolektivní dílo.“
Máte za sebou zkušenost v Jesus Christ Superstar. Asi to ale nebylo pro
vás to pravé ořechové...
„V Jesusovi jsem zíval něco
přes rok roli Piláta. Přizná-

jsem i další nabídky, ale všechno jsem odmítl. V projevu
potřebuji osobní svobodu a ne
p
přesně
daný scénář...“
Jste také znám jako autor výtvarných návrhů.
Jak často se k tomuto koníčku nyní dostanete?
„Já nejsem žádný výtvarník. Jen
při spolupráci většinou s Josefem Kestlerem do toho kecám a
p
přicházím
s nějakými nápady.“
V loňském roce jste otevřel II. Hard Rock Bar
v Praze, povězte nám něco o
něm.. A zajdete tam občas
taky na pivo?
„Trochu vás poopravím, já
jsem z toho průběžně vycouval, takže majitelem a
provozovatelem je teď můj
manažer Martin ´Mitva´ Lu-

„Těším se na fotbalové EURO,
spoustu koncertů, dotočení nového alba a říjnový velký koncert k mým třiceti letům na scéně
v pražské Lucerně, se spoustou
kamarádů z branže jako hosty.
Děsí mě naše politika a obecně
blbá nálada, jak to u nás funguje nebo spíš nefunguje. Místo
zábavy a posezení s kamarády
sedí všichni doma v teplácích s
pet lahví piva z obchoďáku, aby
ušetřili a čučí na nějakou
pitomost v televizi. To
jjsme to dopracovali.“
A co jinak děláte ve volném
čase?
„Odpočívám doma
v teplácích a čumím
na nějakou pitomost
v televizi :-)...“

„Prožili jsme spolu tolik hezkého, i když těch pár posledních let
bylo díky vzájemným mezilidským vztahům pro mě, spíš
zkouškou odolnosti, kolik toho člověk dokáže psychicky vydržet...
O Arakain se tak nestarám a byl bych rád, kdyby tomu tak bylo vzájemně.
Pro mě je to od výročního koncertu uzavřená kapitola!“
Známý rocker ALEŠ BRICHTA o tom,
jaké má současné vztahy s Arakainem...
vám, že mě dráždí, když nějaký ´znalec´ napíše, že Jesus
Christ Superstar byl muzikál.
Nikoliv! Vždy a jedině rocková opera. To je, jakoby nějaký
blbeček napsal, že ´Prodaná
nevěsta´ je balet...“
Co vy a tento druh zábavy? Chystáte něco
dalšího?
„Mě to neoslovuje. Jesus byl
výjimečná záležitost. Dostal

keš. Chodím tam občas posedět a pokud jsem v Praze,
tak navštěvuji naše pravidelné úterky, kdy se tam scházíme s partou kamarádů na
šipky, pivo a nějakého toho
p
panáka.
Co plánujete pro letošní rok v hudební oblasti
i mimo ní? Na co se letos těšíte? A co aktuálně vás nejvíc
v tomto roce děsí?

Nyní již tradiční otázka
na závěr - co by jste
vzkázal našim čtenářům?
„Pevné nervy, zdraví a chuť
do života a hlavně trochu nějakého fandovství v srdíčku,
ke sportu, muzice nebo čemukoliv, protože bez toho je
to nuda.“

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
IMP OZ AN TN Í ÚS PĚC H

TRHÁK TÝDNE

Ohlédnutí za triumfem
mladých nadějí
v McDonald´s Cupu
více čtěte
na straně

Hokejový idol Jaromír Jágr

23

bASKETBALL

navštívil Prostějov

OR LI DÁ L BO JU JÍ. ..

Tým BK podstupuje
další těžké zkoušky,
tentokrát v zákulisí!
více čtěte
na straně

Prostějov/son
Vedle řady tenisových hvězd se minulý týden v Prostějově objevila i jedna velká hokejová. Na Hanou totiž dorazila žijící legenda ledového sportu Jaromír Jágr, který (ne)zhlédl vyvrcholení
UniCredit Czech Open a vzápětí uspořádal tiskovou konferenci.
„Každý rok absolvuji spoustu tiskovek, ale jsou některé, na něž
se vyloženě těším. Do této kategorie určitě spadají právě setkání s Jardou, která mají vždy noblesu i maximální zajímavost,
pokaždé se něco nového dozvím. Jarda má správný pohled
na život, byť mě občas i překvapí. Každopádně si velmi cením
toho, že po příletu ve čtvrtek večer hned zamířil k nám do Prostějova a že nadále máme tak hezký vztah. Už se moc těším,
až se příště potkáme na olympiádě v Londýně a společně tam
zapijeme medailový úspěch našich tenistů,“ řekl Jágrovi na oficiálním fóru jednatel marketingové agentury TK Plus Miroslav
Černošek.
více čtěte na straně 28

28

ddvojrozhovor
LÉTO U JESTŘÁBŮ

Exkluzivní interview
s koučem Zacharem
a zadákem Kumstátem
více čtěte
na straně

fotbal

Boxerům DTJ zkontumovali zápas v Ústí nad Labem!

29
STŘEDA 13. 6.

17:00

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

LH K JE ST ŘÁ BI PR OS TĚJ OV
FC KO ST ELE C NA HA NÉ
Fotbalový areál v Kostelci na Hané

malá kopaná

SOBOTA 16. 6.

9:00

POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA - FINÁLOVÝ TURNAJ
SK GRIF FINS 98 PRO STĚ JOV,
,
FK VRB ÁTK Y, DD SPO RT DUB ANY
VICE
VNO
DŘE
SK

Hřiště v Dřevnovicích

lukostřelba

SOBOTA 16. 6.

10:00

CE NA PR OS TĚ JO VA
Lukostřelnice TJ OP Prostějov

nohejbal

NEDĚLE 17. 6.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 12. KOLO

TJ SO KO L I PR OS TĚ JO V
CL IM AX PŘ ER OV VS ET ÍN
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
MS DIVIZE, SKUPINA „E“ – 29. KOLO
1.FK PROSTĚJOV
SFC OPAVA „B“
ČTVRTEK 14. 6. 2012 17:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL PROSTĚJOV

Veselá kopa Jágr. Výbornou náladou v Prostějově oplýval slavný hokejista Jaromír
Jágr, takhle se doslova řehtal během sobotní tiskové konference.
Foto: Jiří Vojzola

PŘEBOR O KFS – 30. KOLO
TJ SOKOL URČICE
SK LOŠTICE
NEDĚLE 17. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V URČICÍCH

Prostějov/son - Vidina obhajoby mistrovského titulu či alespoň stříbra v extralize mužů
se rohovníkům BC DTJ Prostějov rozplývá před očima.
Sportovně technická komise
České boxerské asociace totiž vyhověla protestu oddílu
SKP Sever Ústí nad Labem
proti startu polského borce
Toborka za hanácký tým v nedávném vzájemném duelu a
zkontumovala výsledek z původních 8:10 na nových 18:0
ve prospěch Severočechů.

Naši boxeři vinou této porážky kontroverzně vynesené od zeleného stolu klesli
z děleného prvního místa
až na třetí příčku a pokud
rozhodnutí STK zůstane
v platnosti, zbude na ně pouze extraligový bronz. „Proti
verdiktu jsme se však okamžitě odvolali, neboť dle
našeho názoru došlo k určitým rozporům s platnými
řády. Uděláme maximum,
aby naše vítězství dosažené
v ringu zůstalo platné a ne-

3. MÍSTO

přišli jsme o zlato, které si
podle mého názoru naprosto
zasloužíme,“ zdůraznil asistent trenéra a kapitán BC
Petr Novotný.

Bohužel v realitě českého
boxu je víc pravděpodobná
spíš ta varianta, že kontumaci
Prostějované nezvrátí a budou
se muset smířit s třetí pozicí.
„Ve výkonném výboru ČBA i
v jednotlivých komisích sedí
šéfové Ústí a Děčína, takže

musíme počítat s tím nejhorším. Na druhou stranu nehodláme tenhle boj předem vzdávat a budeme za svou pravdu
bojovat, dokud to půjde. Zatím
není nic definitivní, celou kauzu čeká další dlouhé projednávání,“ upřesnil Novotný.

Konečná tabulka extraligy po kontumaci
1. Nitra
2. Most+Děčín
3. Prostějov
4. Ústí n. L.

4
4
3
1

0
0
0
0

2
2
3
5

64:44
50:58
54:54
48:60

8
8
6
2

Tenisový UniCredit Czech Open vyhrál Florian Mayer
Zástupce domácího TK Agrofert Prostějov Jan Hájek
byl malý kousek od čtvrtého triumfu, finále těsně prohrál

Prostějov/son - Ve znamení vynikajícího tenisu, atraktivního
doprovodného programu a
také zkroceného deště se nesl
19. ročník mezinárodního tenisového turnaje UniCredit
Czech Open 2012. Na prostějovské antuce se v tvrdé konkurenci jedenácti hráčů elitní světové stovky nakonec z triumfu
radoval německý spolufavorit
Florian Mayer, který v rozhodujícím duelu po velkém boji
udolal domácího Jana Hájka.
„Byl jsem hodně zklamaný po
svém brzkém vyřazení už ve druhém kole French Open. Naštěstí
jsem tady celý týden předváděl
fakt dobrý tenis a nakonec to
dotáhl až k titulu, z čehož mám
ohromnou radost,“ říkal po finálovém vítězství 7:6, 3:6, 7:6
Mayer, jenž na Hané získal vedle

mnoha hodnotných cen i 125
bodů do rankingu ATP Tour a 15
300 euro na své konto.
„Za nějakou dobu budu své působení na turnaji určitě hodnotit
kladně, teď je zatím porážka
čerstvá a samozřejmě bolí i mrzí.
Celkově se ale nemám za co stydět, dneska to podle mě bylo výborné utkání se vším všudy. Oba
jsme na kurtu nechali maximum
a Florian zvítězil, protože lépe
zvládl koncovky prvního i třetího setu. Ve vyrovnaném zápasu
získal většinu důležitých míčů,
čímž ukázal, že je velkým hráčem,“ sympaticky uznal Hájek.
Spokojeně oddechnout nad tradičně skvěle zvládnutou organizací i špičkovým obsazením
renomovaného challengeru si
mohla jeho ředitelka. „Letošní
konkurence tady v Prostějově

Finalisté a gratulanti. Dvěma nejlepším hráčům Czech Open Florianu Mayerovi (třetí zleva) a Janu Hájkovi (třetí zprava) blahopřáli ředitelka turnaje Petra Langrová (vlevo), prezident ČTS Ivo Kaderka (vedle),
jednatel TK Plus Miroslav Černošek (vpravo) a šéf UniCredit Bank Jiří Kunert (vedle). Foto: Jiří Vojzola
předčila všechny dosavadní v historii nehrálo. A bez něja- nivým počasím, takže můžeme
ročníky, tak kvalitní pole tenis- kých větších problémů jsme se být spokojeni,“ zdůraznila Petra
tů na Czech Open ještě nikdy vypořádali s extrémně nepříz- Langrová.

KAM ZA F TBALEM
PŘEBOR O KFS – 30. KOLO
SOKOL KONICE
FC DOLANY
NEDĚLE 17. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 26. KOLO
SK JESENEC
TJ SOKOL ČECHOVICE
SOBOTA 16. 6. 2012 16.30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE DZBELI

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 26. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 17. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V MOSTKOVICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 26. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL PIVÍN
NEDĚLE 17. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PROSTĚJOVĚ

PŘEBOR OFS-II. TŘÍDA – 26. KOLO
SK SOKOL VRAHOVICE
TJ SOKOL DRŽOVICE
SOBOTA 16. 6. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V DRŽOVICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 22: na snímku byl dům na Přikrylově ul. 4 v Prostějově. Vylosovaným výhercem se stal Jan
Páleník, Křenůvky 64. 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?
Červen v plném rozpuku a
my pokračujeme v rámci již
zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ ve stále
více oblíbeném zápolení, které
můžete pravidelně nacházet na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také v tomto
čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného života, která je

graficky mírně „poupravena“
a vaším tradičním úkolem je
poznat, kdo že se to na snímku
nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte
šanci na výhru. DNES můžete
přitom JIŽ POSEDMNÁCTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU

Profitex Prostějov

VELKÝ
VÝBĚR

od

395,-

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

DNES POPRVÉ O DÁRKOVÝ POUKAZ
CHOVATELSKÉ POTŘEBY Shur-Gain
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Už zítra ožije naše město jednou z největších
kulturních událostí, jednoduše od úterý
bude PROSTĚJOV ...?

TIP
k obrazovce
EURO 2012

POLSKO - ČESKÁ REP.

- přímý
přenos
SOBOTA 16. 6. 2012

20:45 HODIN

AKLÉ, AKMOLA, DBÁT, DEKL, DNES, DRÁPY, HMYZ,
HYENA, INKA, KANYLA, KRMĚ, KRYL, MĚSTO, ODĚR,
ODĚV, OTYLOST, OVÁLNÝ, PLEN, PROSTOJ, RÁNY,
SLUPKA, SNĚM, TRSY, ÚNAVA, URNY, VÝŽIVA, ZÁKLAD
... 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 15. června 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ALEŠ BRICHTA“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Dagmar VALENTOVÁ, Ant. Slavíčka 2, Prostějov, jenž
se tak může těšit na POUKÁZKU pro NÁKUP ZBOŽÍ V
HODNOTĚ 300 Kč, kterou věnoval obchůdek POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ v Kostelecké ulici v
Prostějově! Vyzvednout si ji lze přímo v redakci, a to již od
dnešního dne, pondělí 11. června 2012.
A jak jsme již zmínili, dnes poprvé můžete zápolit o
ZMÍNĚNOU třísetkorunovou poukázku od chovatelských potřeb Shur - Gain v Plumlovské ulici. Jméno dalšího šťastného výherce, který obdrží ryze PRAKTICKOU
CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde
opět v pondělí 18. června 2012.

Chovatelské potřeby Shur-Gain
Plumlovská 3, Prostějov
Vám nabízí:
- nejkvalitnější kanadská krmiva Shur-Gain a Nutram
- ostatní značky krmiv - dodávka do 24h za nejlepší ceny
- široká nabídka oblečků pro psy
- antiparazitní přípravky

Otevřeno:
po-pá 9.00 - 18.00 hod.
so
9.00 - 12.00 hod.

Vyhrazené parkování u prodejny
www.shurgain.cz Tel. 733734553
Kanadská kvalita - přímo od dovozce.
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CENU v podobě poukázky od
firmy DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu již jednašedesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Radka Štěpánka. Tvář jednoho z nejlepších českých tenistů,
který byl v uplynulém týdnu
největší hvězdou UniCredit
Czech Open, poznal až rekordní počet soutěžících, načež se
tak v osudí objevilo přesně
888 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Radmilu
UHERKOVOU, Jižní 581,
Smržice. Výherkyně od nás obdrží zajímavou cenu v podobě
POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč, která jej
už od dnešního dne čeká přímo
v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do politických vod a mírně poupravili
fotografii jedné z dam v Radě
statutárního města Prostějov,
která je známa jako velká patriotka Vrahovic...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jednašedesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 15. 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 18.
ČERVNA 2012.

V Polsku a na Ukrajině zača- posílený tým hodlá jít dál!
lo o uplynulém víkendu mis- Právě sobotní utkání proti
trovství Evropy v kopané. domácímu Polsku přitom
Šestnáctka nejlepších, která může o všem rozhodnout...
se až na pořadatelské země, Oba celky budou mít již na
úspěšně prokousala kvalifi- svém kontě duely proti Ruskačními boji, si to nyní rozdá ku a Řecku, načež v sobotu
o korunu krále Evropy, kte- večer přijde to pravé vyvrrou obhajují Španělé. Český cholení! A bude to řežba se
tým procházel v posledních vším všudy. Poláci mají totiž
dvou letech generační recesí, ve svém středu hned několik
kouči Bílkovi a jeho spo- hvězd především z německé
lupracovníkům se naštěstí bundesligy (Lewandowski,
podařilo najít tu pravou tvář Blaszcykowski,
Pisczek,
právě včas a závěr své sku- Obraniak), tři tyče háji popiny i následnou baráž proti dobně jako v českém případě
černé Hoře mužstvo kolem gólman z anglické Premier
Čecha, Rosického, Plašila a League, Wojciech Szcesny,
Baroše zvládlo na výbornou. takže o kvalitu je postaráno.
Tudíž ani tentokrát Česko V sobotu večer by tak měly
mezi evropskou smetánkou všechny obrazovky zářit lonechybí, ba co víc, soudrž- gem fotbalového šampionáný a postupovou euforií tu... Bude to stát za to!
VÍCE NEJEN O TOMTO ZÁPASE SNÍMKU
VŠECH GENERACÍ ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM POŠESTÉ...

Jak jste mohli již pětkrát
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 pošesté 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 právě 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 15. ČERVNA 2012,
12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 4 - 8 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově čtyřiapadesátou výherkyní stala Renáta
BENEŠOVÁ, Prostějovská
242, Kralice na Hané, 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 18. ČERVNA.

HLEDÁNÍ

JE U KONCE

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+1, ul. Krasická, PV
4000Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.
2+1 Petrské nám., PV
4000Kč/měs. + ink.
Garsonka C. Boudy, PV 5800Kč/měs. vč. ink.
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
Pronájem GARÁŽE ul. Svatoplukova,
PV
Cena: 800Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
vl.,cihl, 2. patro, 78m2, v ceně garáž ve dvor.
traktu
Cena: 1 500 000Kč
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
2
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m .
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.

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

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

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 565.000,2+1, Pv, sídl. Svobody
Kč 899.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+kk, Vrahovice Kč 3.000,-/měsíc + inkaso (1.800)
1+1, Česká ul.
Kč 5.200,-/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+1, Dykova ul. Kč 4.500,-/měsíc + inkaso (1.500)
1+kk, Školní ul. Kč 5.000,-/měs. + inkaso (1.500)
1+1 - zařízený, Krasická ul. Kč 6.800,-/měsíc vč. inkasa
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

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.

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:
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 790. 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
bydleníipodnikání,zajímaváaklidnálokalitasmalebnýmpozemkem.
Celková výměra pozemků je 11.050 m2. Více informací a cena v RK

Vila Plumlov – Hamry – samostatně stojící, zděná, u lesa,
celková výměra pozemku 1780m² cena 2.180.000 Kč
RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný dům s garáží,
dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků 636m²
cena 949.000 Kč

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a
zahradou o celkové výměře 990m²
Cena 1.550.000 Kč

TEL: 775 246 321,
776 294 498
777 251 878

Rodinné domy:
VRCHOSLAVICE - RD 3+kk,
podsklepený, jednopodlažní s garáží
a s možností rozšíření obytné plochy do podkroví. Dům po částečné
rekonstrukci z roku 2008.
CENA: v RK
Prostějov - řadový
RD 2x 3+1se zahradou, byty 80 a
86 m2, podkroví je
možné využít pro
půdní vestavbu. Klidná lokalita u parku, školka,
škola.
CENA v RK.
PV - zděný nadstandardní byt
4+1, 113 m2 v 1. a
2. NP, v lokalitě
historického centra
Prostějova.
CENA v RK.
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena v RK
Krapkova - atypický podkrovní byt v
OV, 4+kk s terasou
v 5. NP, 141 m2. Byt
je velmi tichý a
slunný. Neprůchozí pokoje, vytápění bytu je ústřední vlastním kotlem na zemní plyn, v OP je krb a klimatizace. Nízké náklady, cena dohodou v RK.
DRŽOVICE - podskl. dvoupodl. bytový dům se zahradou, 4 byty, 2x2+1 a
2x3+1 v pův. stavu.
Půdu lze využít pro vybudování půdních bytů. Zast.
2
2
CENAv RK
plocha 256 m , zahrada 650 m .
ČELECHOVICE - KAPLE 3+1s menším pozemkem. Výměra
pozemku 251 m2.
CENA: 790.000,-Kč

Pozemky:

Skalka, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 po opravě, krb, balkon, terasa,
zahrada, stodola. Zast. plocha 277 m2, zahrada
Cena: Kč 1.595.000,357 m2.
Prodej novostavby RD 2+1 v Nezamyslicích
se zahrádkou.
Cena: 650 000Kč
--------------------------------------------------------

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

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

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,-

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

Pronájem nové skladovací haly v
průmysl. zoně Prostějov. Info a cena v RK
Pronájem nebyt. prostor 245m2 na
malovýrobu v Kostelci na Hané.
Cena: 320Kč/m2/rok
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. SLEVA! Cena: 2 300 000Kč
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

Prostějov, Šlikova ul.
Prodej domu se 2 byty 3+1, garáž, zahrádka. Dům
celý podsklepený, možno vybudovat další byt v podkroví. Atraktivní lokalita u Kolářových sadů. Zast.
plocha vč. zahrádky 222 m2 Cena: Kč 2.790.000,-

Víceměřice, okr. Prostějov
Prodej pozemku s rozestavěným rodinným domem 5+1 s garáží o celk. výměře 782 m2, rozměr 15,5 x 52 m. Inž. sítě před domem + studna
na pozemku. Zast. plocha 268 m2, zahrada 514
Cena: Kč 399.000,m2.

Exkluzivní vydavatel
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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
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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
Objekt provozní budovy bývalého dřevoskladu v
Prostějově – montovaná budova v těsném sousedství
železniční stanice Prostějov – hlavní nádraží, sestávající
z kanceláře, příručního skladu a sociální zařízení. Napojen na veškeré inženýrské sítě. Objekt se nachází na
pozemku jiného vlastníka.
Cena 1.055 000,- Kč

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

2GVTC5GFN¾ąQX¾

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.výměra
cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2
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POZEMKY - PRODEJ
Štarnov, Konice – zemědělské pozemky o celkové
výměře 35522 m2.
Cena v RK.
Štarnov, Budětsko – lesní pozemky o celkové výměře
2
5377 m .
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
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Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Tel.: 606 922 838
Pronájem cihlového bytu 90m2 s terasou,
zahrádkou a možností garáže,
cena: 6.900+energie

Tip týdne: Pronájem bytu 3+1,
Prostějov, Arbesovo nám.

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

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
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. SLEVA! CENA:480 000 Kč

Tip týdne: Pronájem bytu 3+1,
Prostějov, ul. Pod Kosířem

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

REKREAČNÍ
A R E Á L
ČUBERNICE - pozemky celkem
11274m2, 32 ubytovacích míst, restaurace se zázemím, společenský sál. CENA: 4.800.000Kč.
PROSTĚJOV- RD
4+kk, přízemní, samostatně stojící,
zast. plocha 185m2,
okr. zahrada 436m2, garáž, kolaudováno v
září 2011.
CENA: 3.990.000Kč.
NĚMČICE NAD
HANOU - RD
6+1 se zahradou,
cihlový, dvě garáže, všechny ing. sítě, pozemek 1390m2,
ihned volný. CENA: 1.350.000Kč.
KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1
se zahrádkou, řadový, všechny ing. sítě, pozemek 194m2, ihned volný.
CENA: 470.000Kč.
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m2, zahrada
700m2, studna, vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl.
kamna.
CENA: 400.000Kč.
PROSTĚJOVIČKY
- stavební pozemek, oplocený,
výměra 1454m2,
jižní orientace, el. 220V, klidné místo.
CENA: 220.000Kč.

www.reality-domino.cz

Nabídka realit a nemovitostí

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

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

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
680 tis.Kč
5) 2+1 DR Finská, 44 m2
680 tis.Kč
6) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
7) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
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 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr. 1.590 tis.Kč
2
15) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
16) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
2
17) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný 2.460 tis.Kč
2
18) Pozemek : Vrahovice - 578 m , zasíťovaný 750 tis.Kč
PRONÁJMY :

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 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
2+1 Huserl.nám., 85 m2
5 tis.+ ink.
3+1 Západní
9 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
3+1 Husserl.nám., 110 m2
6 tis.+ ink.
2
3+1 Husserl.nám., 140 m
7 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY :

RODINNÉ DOMY :

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

REALITY

REALITY

REALITY

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

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

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD 5+1, novost., PV 3 450 000 Kč
* RD 4+2, po rek., PV 2 500 000 Kč
* RD 2+1, Vrahovice
950 000 Kč
* Zděný byt 2+kk, 53 m2 695 000 Kč
* Byt 3+1, garáž, Niva
390 000 Kč
Pro naše klienty urgentně hledáme:
* chatu do 20 km od PV
* byt v OV 1+1 nebo 2+1, cihla!
* RD se zahradou do 5 km od PV
* pozemek (Krasice, Domamyslice)
Ing. Marie Vymazalová,
774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 5+kk, novostavba cena v RK
* RD 5+2, Kaple, rek. 1 990 000 Kč
* RD 5+2, Čechy p/K 1 290 000 Kč
* RD 3+kk, Tovačov
890 000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 650 000 Kč
* chata Seloutky
350 000 Kč
* chata Seloutky
300 000 Kč
* Byt 2+1, OV/P, rekonstr 1 100 000 Kč
* Byt 3+1, OV/C,80m2 1 600 000 Kč
* Byt 2+1,OV/C, 85 m2 749 000 Kč
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

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

Prodám pěkný, zrekonstr. byt 2+kk
v oblasti 12 km od PV. V celém bytě
plovací podlahy, kuchyň, šatna,
internet, garáž. Cena 880 000 Kč.
Tel.: 725 775 414

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 V.Outraty 60m2 cihla
950.000Kč
2+1 Svolinského OV cihla
1.139.000Kč
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
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 Kostelecká 87m2 cihla 1.770.000Kč
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
RD 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 cihla
4.200Kč +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
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
5.500Kč +ink
2+1 Daliborka
6.000Kč +ink
3+kk Olomoucká 80m2 nový
6.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+ink.
3+1 u Němčic, 70m2 garáž
7.000Kč vč. ink.
3+1 Výšovice 74m2
7.500Kč 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.

CHATY A CHALUPY :

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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
Domamyslice - 6000 m2,
1280 Kč/m2
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
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

VOLEJTE: 739 322 895

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

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

Stavební firma hledá pozemek
pro výstavbu RD. Pv a okolí
739 322 895.
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 724 906 630
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní plochu. RYCHLÁ PLATBA.
Tel .: 608 601 719
Pronájem bytu 3+1, (75 m2), ul.
K. Svolinského, zděný, vlastní
topení, lodžie na jih, výtah, MHD,
nemocnice a nákupní středisko 5
min, 6 000 Kč + ink. Volný od 1. 7.
Tel.: 602 790 863
Pronajmu 2+1. 5 500, 723 565 897
Tel.: 605 011 310

KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2 KM OD PV. Tel.:
775 161 982
Pronajmu byt 2+1, ul. Blahoslavova, 60 m2, parkování ve dvoře.
Tel.: 739 494 850
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
Prodám RD v Bedihošti byty 4+1,
2+1, garáž, dílna a zahrada. Tel.:
737 112 123

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !
B Y T Y prodej
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605 011 310

Koupím pole nebo les v k. u., Kostelec na Hané, Bílovice a Lutotín.
Tel.: 607 918 046

Reality BEZ – STAROSTI,
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov.
Tel.: 774 422 260
* Prodej RD, Kostelec na Hané. Cena
v RK * Pronájem prodejny, ul. Mlýnská, 12 000 Kč/měsíc * Pronájem bytu
2+1, ul. Bulharská, 5 700 Kč/měsíc *
St. pozemek, Vrahovice 700 000 Kč.
www.bez-starosti.cz

Prodám garáž na Brněnské ul.,
v os, v dobrém stavu s elektrikou.
Tel.: 605 403 104

Prodám v ov 2+1, 54 m2, ul. V. Špály, po kompletní rekonstrukci. Cena
900 000 Kč. RK NE. Tel.: 773 247 555

Prodám zahradu v Držovicích,
800 m2, dřevěná buňka, studna,
oploceno, cena dohodou. Tel.:
737 256 899

Pronajmu 1+1, cihla, po rek., ul.
Česká, nájem 4 000 Kč + inkaso.
Tel.: 608 776 089

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

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

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

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
Od 1. 7. 2012 pronajmu byt 2+1 na
náměstí v Konici. Tel: 777 888 067
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.
Prodám byt 1+1, OV, 34 m2,
4. NP, cihla, před rekonstrukcí,
nízké náklady. Cena 420 000 Kč.
Tel.: 777 059 024

Pronajmu 2+1 v PV. Volný od 14.6.
Tel.: 737 500 120
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

Pronájem bytu 2+1, kompletně
zařízený, Prostějov, v RD, vlastní
voda + energie, nájem 5 900 Kč +
inkaso + kauce. Tel.: 582 360 184
Pronajmu 1+1 v PV. Tel.: 607 919 040

Pronajmu slunný byt 1+1 v Prostějově blízko centra. Nájem
4 500 Kč + ink. Nejsme RK. Tel.:
776 808 064

Pronajmu pěkný byt v RD 1+1,
nekuřákovi, 4 500 Kč a 2+1, 6 200
Kč vč. ink., 4 km od PV. Volat po
16.00 na 777 885 251

Prodám 2+1 v OV na Sídl. svobody.
Tel.: 775 758 775

Koupím byt 3+1 v PV do 800 tis Kč,
RK ne. Platba hotově. Tel.: 732 181
597 SMS nebo volat po 15. hod.

Pronajmu zánovní cihlový byt
2+kk v Prostějově. T: 602 775 607

Pronajmu byt 1+1 v PV, cena vč.
inkasa 7 000 Kč. Tel.: 732 548 756
Prodám RD 3+1 v Brodku u PV, dřevník, kůlna, dvorek, garáž + zavedená
elektřina + 380 W, obecní vodovod,
kanalizace, plyn. Vhodný k rekonstrukci, volný. Cena 495 000 Kč.
Tel.: 720 755 593
Pronajmu nebyt. prostory v PV,
100 m2, cena dohodou. Tel.:
724 337 984

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
Koupím RD v okr. PV. Platba hotově. Případný dluh vyplatím. Tel.:
776 878 002
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“
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 a 3+kk na Vápenici 31. Kontakt 602 787 096
a 725 549 790.
Prodám cihl. byt 1+1, 1. p, C.
Boudy, os. vlast. V původ. stavu.
Tel.: 776 810 375

Pronajmu byt 4+kk, dům v centru
města, zařízený, nadstandardní,
terasa, parkování v uzavřeném
dvoře,(možnost služeb-úklid), manažerský byt. Tel.: 603 854 210
Pronajmu byt 2+1 na ul. Švýcarská
v PV. Tel.: 773 501 755

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

Prodám družstevní cihlový byt
v OS, 3+1, 3. patro, euro výtah, ul.
Olomoucká, cena 950 000 Kč. Tel.:
773 999 621 RK ne!

Pronájem panel. bytu 2+1 se šatnou, ul. Kpt. Jaroše, cca 60 m2,
(lodžie+sklep), velmi pěkný udržovaný, částečně zařízený, volný ihned. Nájem 7 900 Kč/měs. (včetně
inkasa) + kauce. Tel.: 603 598 193
Pronajmu byt 3+kk v PV, pro
dvě osoby. Cena 4 500 Kč. Tel.:
724 337 984

Pronajmu 3+1, ul. Západní. Levně.
Tel.: 608 839 131 po 16.00 hod.

WWW.SRDCEREALIT.CZ
.DQFHOiĜ9RMiþNRYRQiP
3URVWČMRYLQIR@srdcerealit.cz

Pronajmu byt 3+kk ve středu města, od září. Tel.: 774 170 275

Pronajmu levně 2+1 v PV, Západní
ul. 608 839 131 po 16. hod.

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

330 tis.Kč
330 tis.Kč
700 tis.Kč
780 tis.Kč
680 tis.Kč
680 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

REALITY

Telefon: 608 960 042
E-mail: reklama
reklama@
@vecernikpv.cz

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
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Olomoucká 10, Prostějov

Soutěže
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la
Soutěž O nejoriginálnější tablo Prostějovského Večerníku se uzavře

Zástupci vítězných tříd byli z cen nadšení
Prostějov/mls - Čekaly až se dočkaly.
Řeč je o odměnách pro vítěze naší
velké soutěže O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. A že jich bylo díky vstřícnosti našich partnerů skutečně požehnaně.
Ve čtvrtek si je z redakce odnesli zástupci tří tříd, jejichž tabla od našich
čtenářů získala největší počet hlasů.
Nejpestřejší sestavu cen získala třída 6.N z RG a ZŠ města Prostějova,
která za „hollywoodské tablo” obdržela celkem 1020 hlasů. „Výlet na

hrad byl skvělý. Poukázky do Brutusu určitě užijeme, tohle občerstvení
máme rádi, sami tam často chodíme.
Dort je moc krásný, rozporcujeme
si ho ve školní jídelně. Jenom toho
šampaňského mohlo být víc jak šest
lahví. Ale i tak je to naprosto super!”
komentovala ceny Kristýna Poulíková. Nadšení neskrývala ani čtveřice
spolužáků ze 4.E SOUSp a SOUs,
jejichž obří tablo na billboardu v
Plumlovské ulici získalo 982 hlasů.
„Myslím, že těch třicet lahví vína z

vinotéky od Matěje je snad nejlepší
cena v celé soutěži! Ta se u nás určitě užije. A bowling na Újezdě si také
půjdeme rádi vyzkoušet. Zatím ho od
nás hrálo jen pár lidí, ale věřím, že to
nadchne všechny,” zmínil se Pavel
Šidliak. Originálním nápadem s tetrisem zaujala i Oktává A z Gymnázia
Jiřího Wolkera, která získala celkem
698 hlasů. Dvě těžké basy lahvových
piv si z této třídy přišly převzít dvě
křehké dívky. „Ty basy odvezeme
v autě, to nebude problém. Hlavně

4x foto: Michal Kadlec

máme radost z toho, že budeme moci
společně vyrazit na akci Legendy se
vrací, která se na Pláži U Vrbiček
bude konat v pátek 28. července. Naším favoritem byl i koncert Xindla
X a skupiny Mandrage. Bohužle na
pátek 29. června, kdy se na Pláži U
Vrbiček koná, už máme naplnovaný
maturitní večírek a obě akce nejde
spojit,” vyjádřila se za celou třídu
Aneta Kubaláková.
Celá redakce Večerníku všem vítězům
přeje, ať si ceny náležitě užijí!
Slavnostní předání. Zástupcům vítězných tříd ceny předal redaktor Prostějovského Večerníku Martin Zaoral, který fungoval jako koordinátor soutěže.

Děkujeme partnerům soutěže:

Cukrárna Tomášková
...ještě

+
Vítězná třída. Sestry Poulíkovy za celou 6.N převzaly 30 poukazů na hamburgery v občerstvení Brutus v
Plumlovské ulici, krásný dort z cukrárny Tomášková a
bednu šampaňského od Večerníku. Hlavní cenu, kterou byl výlet na hrad Šternberk už měli za sebou.

Druhé místo. Pavel Šidliák s dalšími třemi
spolužáky ze 4.E SOUSp a SOUs dostali úžasné
ceny v podobě třiceti lahví výborného vína z vinotéky
„U Matěje” v Žeranovské ulici a také dvouhodinovku
v Bowling palace na ulici Újezd.

Třetí místo. Zástupkyně Oktávy A z Gymnázia Jiřího
Wolkera mají pro všechny své spolužáky kupón, který
pomění v třicet lístků na koncert Legendy se vrací, který
se bude konat v rámci letošního Plumlovského léta.
Kromě toho si z redakce odvezli dvě basy lahvových piv.

Vinotéka
U Matěje

hittrade.cz

Třída 6. N z „reálky“ dobyla hrad Šternberk
Vítězové naší soutěže O nejoriginálnější maturitní tablo si vybrali svoji hlavní cenu

Co je to prevét neboli výsernice? A slyšeli jste někdy o speciální vojenské
jednotce, která dobývala hrady tím, že se protáhla záchodovou šachtou přilepenou k hradbám? To a mnoho dalších zajímavých informací se dozvěděli
studenti třídy 6.N z prostějovské reálky. Z této látky je však na gymplu už
nikdo zkoušet nebude. Na společný školní výlet totiž vyrazili až po maturitě!
Prohlídku hradu Šternberk získali díky svému vítězství v soutěži O nejoriginálnější tablo Prostějovského Večerníku. Úterní výlet si náramně užili a my se od
nich dozvěděli i řadu pikantností z jejich studentského života.
Prostějov, Šternberk/mls
Uplakané úterní ráno. Kdo
vstávat nemusel, ten se z postele jen tak nevyhrabal. A to
čerství maturanti skutečně nemuseli. Přesto si spolužáci z
třídy 6.N z prostějovské reálky
přivstali a vyrazili na prostějovské nádraží. Coby vítězové
naší velké soutěže O nejoriginálnější tablo Prostějovského
Večerníku od nás měli slíbený výlet na hrad Šternberk.
Z třiceti jich v úterý dorazilo
dvaadvacet. „Jsou to opravdu všichni, kteří přijít mohli.
Ti ostatní měli přijímačky na
vysokou školu. Pouze Jana
Řezáčová nedorazila kvůli
zranění nohy. Převalil se na
ni kůň, má ji pochroumanou
a chodí o berlích,” prozradila

Kristýna Poulíková. Výletu se
nezúčastnil ani mezi studenty
oblíbený třídní učitel Jaroslav
Bureš. ”Bury”, jak mu studenti
přezdívají, chtěl jet, ale bohužel nemohl. Hned ve středu
totiž jel s další třídou na školní
výlet.

Ve Šternberku jste hned
Vlakem z hlavního prostějovského nádraží jsme tedy společně vyrazili směr Šternberk.
I s přestupem v Olomouci nám
cesta zabrala přesně hodinku.
Dalších pětadvacet minut trvala
pouť městem, která převážně
vedla proti proudu místní říčky
Sitky. Zanedlouho jsme stanuli
před hradbami hradu Šternberk,
který své návštěvníky přitahuje
nevšední atmosférou. Postaven
byl už v polovině 13. století.

Fotoreportáž

Žádný splachovací systém nebyl potřebný, neboť o patřičný odvod výkalů se postarala
sama gravitace. Jejich průměr
se postupem času zmenšoval.
Vojevůdci totiž zjistili, že právě prevétem se mohou do jinak nedobytného hradu dostat.
Vznikaly tak speciální vojenské
jednotky tvořené štíhlými muži,
kteří byli schopni se prevétem
v nestřeženém okamžiku do
hradu protáhnout a následně
otevřít hradní brány pro zbytek
vojska. Aby se tomu zabránilo,
tak se jejich průměr zmenšil natolik, aby se jím žádný člověk
protáhnout nemohl,” vysvětlila
nám průvodkyně. „Brr, tak patřit do této jednotky bych teda
vystřelil. Pokud střela neprošla nechtěl,” komentoval to vysoký
a platnéř přežil, pak rytíř brnění a štíhlý student.
královsky zaplatil,” vysvětlila
Maturanti měli co slavit
nám průvodkyně. Kromě mnoha dalších historických perliček Po zajímavé hodinové prohlídce
studenty především zajímalo, jsme se opět ocitli před branami
kam panstvo na hradě chodilo hradu Šternberk a vydali se zpátna toaletu. Dozvěděli jsme se, ky do Prostějova. Nastal tedy čas
že k tomuto účelu sloužil tzv. na bilancování. Studenti se šest
prevét, kterému se lidově říka- let den co den scházeli v jedné
lo výsernice. I tu jsme si mohli místnosti a tento výlet pro ně byl
na hradu prohlédnout. „Jednalo poslední možností ke společnése o malé komíny, které byli mu setkání. Měli totiž za sebou
přilepeny k hradbám hradu. nejen maturity, ale i třídenní

Jako v pohádce. Už za hradbami,
ale ještě před vstupem do interiéru, návštěvníky hradu Šternberk okouzlí toto
krásné nádvoří. Foto: Martin Zaoral

Původně se jednalo o středověké obranné sídlo. Z těch dob
se u něj stále dochovaly zbytky
opevnění hlavního paláce a také
válcovitá věž. Tu však nechali
její dávní majitelé zazdít a nyní
je zcela nepřístupná. Půvabné
kulisy hradu dodnes tvoří především okolní lesopark a celé
přilehlé podhradí.
který hrad v roce 1699 koupil.
V majetku Lichtenštejnů pak
Jak se žilo na hradě?
hrad zůstal až do konce druhé
Na hradě nás čekala milá paní světové války. Následně jsme
průvodkyně. Po průchodu „ka- se přesunuli do rytířského sálu,
sou” jsme se ocitli na krásném který tvoří „srdce” celého hranádvoří s trávníkem, bílými la- du. Největší pozornost v dobovičkami a rostlinami plazícími vě zařízené místnosti vzbuzose po hradních zdech. Hrad nás valo rytířské brnění. „Platnéř,
tu obklopoval ze všech stran který je vyrobil, za jeho kvalitu
a doslova nás pohltil. Samot- ručil svým vlastním životem.
ná prohlídka začala v hradní Když si jej jeho nový majitel
kapli, kterou navštěvoval i Jan přijel převzít, tak si ho musel
Adam Ondřej z Lichtenštejna, platnéř obléci a rytíř proti němu

HURÁ NA HRAD ANEB JAK BYLO NA VÝLETĚ

maturitní večírek. Ten proběhl v
Křenůvkách. „Byla to divočina,
ale rozhodně to nebylo jenom o
nezřízeném pití. V areálu jsme
připravili spoustu sportovních
soutěží. Například nás překvapilo, s jakou vervou se do nich
zapojil bývalý ředitel školy Václav Kolář,” zmínila se Hanka
Zemánková. Jelikož celé úterý
panovalo chladné a deštivé počasí, nebylo se ani co divit, když
vlakem zavoněla slivovice. Nikomu to nevadilo, nikdo to neřešil, o
školní výlet se totiž už nejednalo.
„Jsme moc rádi, že jsme mohli
jet, stálo to za to,” poděkovali studenti svorně za výlet.

Stojí za to se vrátit...
Někteří z nich se do Šternberka jistě rádi vrátí. Může to být
například už v úterý 17. července, kdy hrad ožije baletním
mistrovstvím bratří Bubeníčků a jejich přátel. V evropské
premiéře zde bude mimo jiné
představen balet „Gentle Memories“, který měl letos v dubnu premiéru v New Yorku. V
tomto díle se představí nádherná Jekaterina Kondaurovová,
primabalerina z Mariinského
divadla v St. Petěrburku.

4x foto: Martin Zaoral

Na nádraží. Za necelou hodinku jsme vlakem dorazili do Schody do nebe. Přímo na hrad stoupá opravdu strmé Rytířský sál. Srdcem středověkého hradu je rytířský sál, Romantické výhledy. Velká okna v jedné z místnosti naŠternberku.
schodiště.
kde je k vidění i historické brnění.
bízí parádní výhledy do půvabného okolí hradu.

Řádková a sloupcová inzerce
SLUŽBY
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
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb,
renovace koupelen, kuchyní, atd.
Tel.: 774 062 253

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

Zednické práce. Levně a rychle. Vydavatelství Haná Press
Tel.: 602 941 681
přijme redaktora pro regionální zpavodajství. ŽivotoStěhování, vyklízení. Tel.: pisy posílejte
775 132 134
na e-mail: kozak@pv.cz
SALON
OPRAVY TRAVNÍCH SE- KOSMETICKÝ
SEDMIKRÁSKA přijme do
KAČEK TEL.: 608 462 346
zavedeného salonu pedikérku
na ŽL. Vlastní klientela není
nutná. Tel.: 775 033 016, email:
salon.sedmikraska@email.cz,
www.salon-sedmikraska.cz

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644.

Stěhováníí bez pomoci zákazzákaz
Kadeřnice/-níku platíte vysokou cenu za nájem (salonu
nebo křesla)? Máte svoji klientelu? Čekám na vaši spolupráci skoro v centru PV, v max.
výhodných podmínkách. Tel.:
777 874 211

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem
UNC, výkopové a terénní práce.
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku, byt.
doplňků, dř. obložení, plotů, pergol a plov. podlah. Všechny stol.
práce včetně oprav.
Domamyslická 104, PV,
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytwww.stolarstvijancik.cz,
něte auto, dům, plot či pozemek
Tel.: 604 820 358
pro reklamu. Volejte ihned
Demolice, zemní práce. Levně! 841 111 148 za místní sazbu.
Volejte 723 522 369
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮProvádíme rekonstrukce byto- CHODNOST. VYŘÍZENÍ I
vých jader, doba realizace 14 DO 24 HODIN, pro zaměstnané
dní a po dobu provádění prací a důchodce. Pracuji pro více
možnost ubytování v penzio- věřitelů. Tel.: 774 744 459
nu U Paroháče v PV zdarma.
Tel.: 736 625 151
www.pujcky-prostejov.com
Tel.: 605 453 062
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, kvalitně za rozumné Vyplatím dluhy na nemovitosceny. Tel.: 723 522 369
ti. Tel.: 773 579 975
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Přijmeme pracovníka do pozice vedoucího v potravinářské
výrobě. Nutná praxe ve vedení většího prac. kolektivu.
582 342 095
Přijmeme pracovníka do pekařské výroby na obsluhu
pece. (možnost zaučení, noční
směna). Tel.: 582 342 095
Přijmeme řidiče sk. C, profesní
průkaz. Tel.: 603 532 801

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.
Čištění hrobů z terasa Dlužíte? Máte problémy se splá- Životopis zasílejte e-mail: perpřebroušením přímo na místě. cením? Nebojte se a vyhlaste na sonal@hdas.cz
Tel.: 721 817 009
sebe osobní bankrot!!! Konzul- Informace na tel. 582 305 645,
tace zdarma. 777 947 136
pí. Málková.
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 Pro studenty, důchodce, MD, STUDIO 365 hledá nové tváře
čištění keram. dlažby, kober- OSVČ, zaměstnané i neza- pro reklamu. T.: 605 427 271,
9–12 h. www.studio365.eu
ců a sedacích souprav. Tel.: městnané. Tel.: 720 611 484
604 439 302, 582 382 325
www. revay.cz
Půjčka až 200 000 Kč. První Přijmu lidi na jednoduchou
splátka až po vyplacení peněz. práci z domu. Požaduji znalost
Prodej palivového a štípaného Žádné poplatky a linky 900. práci na PC. Info.: 775 234 320
Tel.: 732 547 490, 734 277 263.
dřeva. Tel.: 608 525 350
Spolupracuji se dvěma věřiteli. Přijmu kuchaře do restaurace Routeus 66 Konice. Tel.:
ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ?
Přijedu, opravím, poradím. Rychlá půjčka 5 – 20 000 777 729 149
Kč. Peníze ještě dnes. Tel.:
Tel.: 722 668 334
Hledám vyučenou kadeřnici
603 218 330
s ŽL na zařízenou provozovnu
Potřebujete zastřihnout živý
ý úvěr: Nabízí- v centru PV. Tel.: 732 915 592
plot, zatvarovat keře, posekat Bezúčelový
trávník i křovinoř., růže, vyplet me úvěry od 30 000 Kč do
záhony, pohnojit, postarat se 5 000 000 Kč na cokoliv, ne- Obch. spol. přijme do nové
o zahradu? Rychle a kvalitně. nahlížíme do registru, bez pobočky v Prostějově a okopoplatku. Pro více informací lí spolehlivé komunikativní
Tel.: 737 867 950
tel.: 773 761 839
spolupracovníky/ce. Výdělek
od 25 000 Kč měs. dle oboru
Autorizovaný technik poa práce. Nehledáme prodejce
zemních staveb nabízí:
Zpracování projektové doku- …A NYNÍ PŮJČKA BEZ a dealery. T. 728 958 301
mentace. Zajištění vyřízení RIZIKA PRO KAŽDÉHO,
stavebního povolení/ohlášky. ŽÁDNÉ VOLÁNÍ NA 900 A Firma ALLWINDOOR s.r.o.,
Poradenství v oblasti níz- JINÉ PODVODY. PŮJČUJE- provoz Prostějov. Hledá
koenergetických a pasivních ME OD 50 000 KČ. JSME TU schopné lidi na pracovní poPRO KAŽDÉHO INDIVIDU- zice: Montážní dělník a zeddomů.
níky pro montáž PVC oken.
Tel: 605 483 602, 731 418 060 ÁLNĚ. TEL.: 773 761 823
Praxe v montáži a zednickém
Právě teď půjčka každému od zapravení, řidičský průkaz
Stavební a zemní práce
Provádíme zámkové dlažby, 30 000 Kč. Nenahlížíme do sk. B, časová flexibilita, názemní práce, výkopy přípo- registru. Spolupracujeme s ně- stup dle dohody. Dělník do
jek k RD a bytovým domům. meckou leasingovou společností výroby plastových oken do
provozu.
Stavební, sádrokartonářské a poskytující úvěr nebonitním dvousměnného
obkladačské práce, zateplení klientům, např. ženy na MD, Manuální zručnost, praxe
budov, bytová jádra na klíč, studenti, senioři, ale také pod- výhodou, samostatné rozhozajišťujeme veškeré přidru- nikatelům. Nejedná se o žádný dování, nástup dle dohody.
žené řemesla. Jsme plátci podvod tipu volání na 900 atd. Kontakt: Hana Musilová, tel.:
Volejte ihned 734 712 636
725 376 205
DPH. Tel.: 777 562 458

PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

Přijmeme strojníka na kolové Králičí farma Vícov prodává chlarýpadlo. Požadujeme strojnic- zené králíky 1kg/110 Kč. Objedký průkaz + ŘP sk. C. Profesní návky na tel.: 777 936 723.
průkaz vítán. Tel.: 603 532 801
Prodám el. sekačku AL-KO
PobočkavPVhledáreferenty/-ky 470 e. Zánovní, 3 roky stará,
pro práci v kanceláři. Plat 25 1 600 W. Tel.: 776 140 172
000 Kč. Zapracování, další výPila K+L s.r.o., Doloplazy
hody. T.:603 218 330
u Nezamyslic nabízí k prodeji
Přijmu řidiče sk. C, vozidla bukové palivové dříví, krádo 12 t na MKD i vnitro, pra- cené. 1prm./600 Kč. Doprava
zajištěna. Kontakt: 582 388 101.
xe nutná. Tel.: 777 797 260
Prodám stavební pozemek,
1 m2 za 250 Kč v nově zastavěné lokalitě. Vrchoslavice,
inženýrské sítě u hranice pozemku, k dálnici 2 km. Tel.:
Přijmeme pracovníka do výro- 602 553 222
by, nutné vzdělání v kovo nebo
elektro, min. výuční list. Tel.: Prodej palivového dřeva, měkké od 750 Kč/m, tvrdé od 950
606 031 220, p. Novák.
Kč. Doprava zajištěna. Tel.:
Nabídka práce pro ty, kte- 734 481 013
ří chtějí pracovat a hledají
dlouhodobé uplatnění. Firma Prodám trapézový pozinkoWisconsin Prostějov nabízí vaný plech, tl. 1,2 mm vhodmožnost pracovního uplatnění ný na stropy. Rozměr š. 1,05
na pozice obsluhy CNC, NC, m x d. 6 m – PC 240 Kč/m2,
soustružníky, lisaře, svářeče, nyní za 150 Kč / m2.
zámečníky, lakýrníky. Kontakt:
m.behal@wisconsineng.cz, Vaše prodejna Ivka přestětel.: 582 401 950, 737 204 431 hovaná na Plumlovskou ul. 21
v PV (naproti Kubusu), nabíHledáme montážníka a zední- zí velký sortiment zdravotní
ka s praxí na montáž plasto- obuvy na velmi problémové
vých oken. Tel.: 739 220 380
nohy a další zajímavý sortiment. Jsme tu pro Vás.
Realitní kancelář IMPULS REALITY s.r.o., hledá makléře/ PRODÁM KRMNÉ BRAmakléřky. Nabízíme vysoké BMOBY 2 KČ/KG A KONvýdělky, služ. telefon, proško- ZUMNÍ 6 KČ/KG. OLlení zdarma. Požadujeme řp. sk. DŘICH MLČOCH, LEŠANY
B. Volejte na tel.: 775 246 321 36. TEL.: 721 308 323
Přijmu pracovníka do pneuservisu v PV, praxe v oboru automechanik výhodou. Nástup
možný ihned. Tel.: 608 824 136

VZPOMÍNÁME

Dne 16. června 2012
uplyne 11 let od úmrtí,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka
a manželka

paní Jana FIALOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují synové a manžel.

Dne 13. června 2012
vzpomeneme
15. výročí úmrtí
naší milované dcery

VZPOMÍNÁME
Dne 10. června 2012
uplynuly 2 roky
od úmrtí pana

Bedřicha SEDLÁKA
z Prostějova
Za vzpomínku všem
děkuje syn Aleš.

Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, kteří
doprovodili
na poslední cestě pana
Miloslava BÉBARA.
Zvláštní poděkování
patří celému kolektivu
Soukromé pohřební
služby Václavkové a spol.,
Mlýnská ulice.
Syn Michal s rodinou
a sestra Dagmar
s rodinou

Andrejky
PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem,
kdo s námi vzpomenou.
S bolestí a láskou
v srdci vzpomínají
rodiče.

Prodej palivového dřeva.
Tel.: 608 525 350

Dne 3. února 2012
tomu byly 2 roky,
co nás opustil pan

KOUPÍM
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, ProKosmetička hledá místo na cházka, Radimský, Satra, SlavíŽL. Tel.: 605 531 511
ček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
SKUBI – okrasné dřeviny, simonrene@seznam.cz
Hrdibořice, www.okrasnedreviny.cz. Tel.: 604 826 753
Koupím pohlednice, mince, vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, lustry, lampy,
porcelán, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Tel.: 605 138 473
Kurz sebeobrany Krav Maga
vhodný i pro ženy
Koupím obrazy předních česKrav Maga – Kapap Prostějov kých a moravských malířů, ale
www.kravmagaprostejov. i méně hledané regionální umělwebnode.cz
ce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569
Prázdninový kurz LINE DANCE V REMI, Českobratrská Zaplatíme v hotovosti české sva13. Info na 723 232 427
továclavské 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 NON STOP ODTAHOVÁ tel.: 736 127 661 p. Simon
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623 Svářečky do provozu. Tel.:
722 714 094
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 Prod. štěně drsnosrstého foxvidět. Volejte tel.: 581 021 603. teriéra - pes, PP. 774 365 320

PRÁCI HLEDÁ
RŮZNÉ

OZNÁMENÍ

AUTO - MOTO

ZVÍŘATA

Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, kteří
doprovodili na poslední
cestě pana
Jiří NEHERA
a 11. června 2012
by se dožil 80 let.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiny Neherova
a Ježkova, přátelé a známí.
Miroslava PÍCHALA.
Zvláštní poděkování
za velmi profesionální
přístup a květinovou
výzdobu patří celému
kolektivu Soukromé
pohřební služby
Václavkové a spol.,
Mlýnská ulice a také
pracovníkům
obřadní síně.
Dále děkujeme
za projevy řečníkům
a panu faráři a všem
za květinové dary.
Rodina Píchalova
a Tomáškova

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 15. června
v 10.00 hodin

Dne 14. června 2012
uplyne 7 smutných
roků ode dne, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná manželka
a maminka paní

Svatava HANÁKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel, synové
a rodina Hanákova
a Alánova.

POUZE TENTO TÝDEN!
Udělej kšeft svého života
řádková inzerce v rubrikách

RŮZNÉ a AUTO-MOTO
od 11. do 15. června

! !
celý inzerát

za 80

Kč

VYBER SI I ZVÝRAZNĚNÍ!
Maximální délka inzerátu je 7 řádků bez zvýraznění.

Fotbal
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Tým ZŠ E. Valenty vyhrál fotbalový McDonald´s Cup 2012!
Historického mládežnického úspěchu dosáhl v předminulém týdnu prostějovský fotbal.
Družstvo 5. třídy ZŠ E. Valenty tvořené žáky oddílu 1.SK Prostějov ovládlo díky vítězství
na finálovém turnaji v Teplicích největší školní soutěž světa McDonald´s Cup 2012!
Jedná se o skutečně obrovský výsledkový zářez, neboť toto klání je jak nesmírně masové (účast téměř 85 tisíc chlapců a děvčat z 3 589 škol České republiky!), tak špičkově
obsazené. Hrají v něm všichni nejlepší mladíci daných věkových kategorií (1. až 3. třída,
respektive 4. + 5. třída) z veškerých tuzemských bašt kopané.
A triumf talentovaných Prostějovanů je tím cennější, že jej ani v nejmenším nevybojovali náhodou. Naopak šlo o vyvrcholení osmileté koncepční práce trenérské dvojice Petr
Langr – Tomáš Gross s partou šikovných kluků, kterým se i díky marketingové agentuře
TK Plus dlouhodobě dostávalo výborných podmínek, z nichž těžili při svém fotbalovém
růstu.

Navíc se v letošním McDonald´s Cupu výrazně prosadili rovněž zástupci ZŠ E. Valenty
a 1.SK Prostějov v nižší věkové kategorii, kteří získali na severu Čech bronz. „Být první a
třetí v celé ČR, to je něco fantastického a neuvěřitelného. Všichni máme z tak famózního
úspěchu ohromnou radost,“ neskrýval dojetí šéf 1.SK František Jura.
Mužské áčko dovedl coby hlavní kouč z divize do MSFL a teď zažívá další satisfakci za léta obětavé věrnosti fotbalové mládeži v našem městě během nelehké doby ekonomického úpadku. „Ani se nedá popsat slovy, jak moc mě těší, že jsme se z tehdejší velmi špatné
situace dostali do dnešní hodně slibné současnosti. Čerstvý výsledek týmů Valentky je
názorným příkladem, že naše vytrvalá snaha o zakládání sportovních tříd se zaměřením
na kopanou má smysl,“ zdůraznil Jura s klíčovým dovětkem: „Velké poděkování patří
všem, kteří se na výchově fotbalové mládeže v Prostějově podílejí, a pochopitelně veškerým partnerům v čele s městem a TK Plus.“
Stranu připravil Marek Sonnevend

V Teplicích hráli prostějovští „páťáci“ super fotbal

ským Hradištěm (1:1). „Brzy ce. Pomohl i předzápasový dek vypadá jasně a dá se říct,
jsme dostali první gól a pak se proslov ke kolektivu v tom že i průběh duelu byl jasný.
dlouho marně snažili vyrovnat, smyslu, že pokud chceme zís- Kluci hráli díky nabranému
až to kapitán Píchal prostřelil kat titul, stejně bychom muse- sebevědomí uvolněně a s veltrestňákem z dálky,“ popsal li Brňáky porazit a je jedno, kou chutí, dávali si narážečky,
Langr. Zbylá dvě střetnutí zá- zda ve čtvrtfinále nebo finá- měli trvalou převahu i spoustu
kladní skupiny zvládli jeho le. Kluci do puntíku splnili příležitostí, které docela prosvěřenci hladce: Ústí nad Orlicí všechny pokyny, což zname- měňovali. Tím pádem soupeř,
smetli 10:1 a domácí kolektiv nalo překvapivě jasné vítěz- jenž ve čtvrtfinále vyřadil silné
přejeli 6:2. „Ani dvě tak vysoká ství,“ ocenil Langr.
Uherské Hradiště a v semifivítězství však nestačila na pr- Ani v semifinále však mladí nále neméně kvalitní Ostravu,
venství ve skupině, takže jsme Hanáci zdaleka nemohli po- neměl žádný nárok,“ ohlédl se
ze druhého místa šli ve čtvrtfi- levit, čekal je dvojnásobný Langr za posledním vystoupenále na obávané Brno,“ vyložil šampión McDonald´s Cupu ním na Stínadlech.
z předchozích let – Plzeň. „Ta Poté už následovalo slavnostkouč.
Byl z toho asi nejlepší výkon mi už ve skupině připadala ní vyhlášení výsledků, během
za oba dny a jednoznačná fyzicky nejvíc nadupaná, což kterého tým ZŠ E. Valenty převýhra 4:0. „Vyplatil se tak- se ve vzájemném souboji po- vzal spoustu cen včetně krástický tah se stažením kapitá- tvrdilo. Západočeši šli rychle ného poháru. A symbolicky
na Píchala do obrany, kde to do vedení, naštěstí se nám z rukou brankáře FC Chelsea
Na snímku s hvězdou. Za prostějovskými vítězi McDonalds
výborně čistil a celkově jsme povedlo vývoj rychle otočit a Londýn Petra Čecha coby paCupu 2012 patron této soutěže a špičkový gólman Petr Čech.
soupeře nepouštěli do šancí. snižující trefa na konečných trona 15. ročníku McDonald´s
Foto: archív 1.SK Prostějov
Cupu dostali naši fotbaloví eléNaopak sami jsme čtyřikrát 3:2 přišla až v závěru.“
skórovali z rychlých protiú- Tím se prostějovská parta ocit- vové poukaz na zájezd na jedDo závěrečného turnaje „Okresní finále proběhlo v po- toků díky přesné střelbě po la ve finále, kde nemilosrdně no ze zářijových utkání tohoto
vstoupili remízou, ale pak hodě, tam byl výkonnostní roz- mokrém trávníku, což jsme skolila největší překvapení hvězdného klubu v anglické
už jen vítězili včetně těžkých díl mezi námi a soupeři velký. chlapcům také kladli na srd- z Davle poměrem 5:1. „Výsle- Premier League!
utkání s největšími rivaly
Totéž platilo v případě krajského
Každoroční
vyvrcholení finále u tří ze čtyř protivníků,
McDonald´s Cupu, to je oprav- zatímco jeden rozhodující zápas
dový svátek mládežnického proti nejsilnější ZŠ Heyrovskéfotbalu. Také letos se k finá- ho Olomouc byl hodně těžký.
lovému turnaji sjelo šestnáct Kluci jej ale vydřeli 1:0 a šli
nejlepších školních družstev jsme do celostátního finále,“
dvou věkových kategorií (1. až vzpomínal hlavní trenér našeho
3. třída a 4. + 5. třída), aby na výběru Petr Langr.
teplických Stínadlech svedla V Teplicích přišla hned na úvod
boj o nesmírně prestižní i ce- velmi náročná bitva s Uherněnou trofej. Ve starší kategorii
Partneři týmu ZŠ E. Valenty
páťáků na ni dosáhl tým ZŠ E.
Valenty Prostějov a my vám
podrobně popíšeme, jak za
tímto obřím úspěchem došel.
Aby vůbec mohl na severu Čech
startovat, musel zdárně projít
dvěma kvalifikačními koly.
Nejprve okresním v domácím
Radost z výhry. Kluci ZŠ E. Valenty v oslavném klubku po jednom z vítězprostředí areálu SCM Prostějov
ství během finálového turnaje v Teplicích.
Foto: archív 1.SK Prostějov
a poté i krajským v Olomouci.

Složení týmu ZŠ E. Valenty (4. + 5. třída)
Hráči (podle abecedy)
Jiří Běhal, Marek Hausknecht, Jiří Jašíček, Martin Makowski,
Adam Marčík, Tomáš Musil, Lukáš Peka, David Píchal, Denis
Přikryl, Adam Rus, Marek Vojtěch, Radek Vyroubal.
Trenéři
Petr Langr a Tomáš Gross.

Výsledky ZŠ E. Valenty
v McDonald´s Cupu 2012
Okresní finále v Prostějově
ZŠ Dr. Horáka Prostějov 14:0, ZŠ Konice 6:0, ZŠ Melantrichova Prostějov 20:0, ZŠ Němčice nad Hanou 20:0, ZŠ Brodek u
Prostějova 29:0. Nejlepší střelec: David Píchal – 20 gólů.
Krajské finále v Olomouci
ZŠ Heyrovského Olomouc 1:0 (Hausknecht), ZŠ Šumperk 8:0
(Píchal 3, Marčík a Jašíček 2, Přikryl), ZŠ Jeseník 9:0 (Píchal 3,
Přikryl a Hausknecht 2, Marčík, Rus), ZŠ Přerov 7:0 (Marčík 3,
Píchal 2, Přikryl, Vyroubal). Nejlepší střelec: David Píchal – 8
gólů.
Celostátní finále v Teplicích – Svátek fotbalu
Základní skupina: ZŠ Sportovní Uherské Hradiště 1:1
(Píchal), ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí 10:1 (Marčík 4,
Píchal 3, Jašíček 2, Přikryl), ZŠ Edisonova Teplice 6:2 (Píchal
3, Marčík 2, Jašíček).
Čtvrtfinále: ZŠ Janouškova Brno 4:0 (Jašíček a Marčík 2).
Semifinále: ZŠ Terezie Brzkové Plzeň 3:2 (Jašíček 2, Marčík).
Finále: ZŠ Školní Davle 5:1 (Marčík 2, Hausknecht 2).
Nejlepší střelec: Adam Marčík – 11 gólů.
Konečné pořadí
1. ZŠ E. Valenty
Prostějov, 2. ZŠ
Školní Davle, 3. ZŠ
J. Šoupala Ostrava,
4. ZŠ Terezie Brzkové Plzeň, 5. ZŠ
Janouškova Brno,
6. ZŠ Sportovní
Uherské Hradiště,
7. ZŠ Zdeňka
Štěpánka Most, 8. ZŠ Eden Praha, 9. ZŠ Edisonova Teplice,
10. ZŠ Na Šumavě Jablonec, 11. ZŠ Sever Lužická Hradec
Králové, 12. ZŠ Školní Velké Meziříčí, 13. ZŠ Grünwaldova
České Budějovice, 14. ZŠ Pionýrů Sokolov, 15. ZŠ Bratří
Čapků Ústí nad Orlicí, 16. ZŠ Komenského Nymburk.

„Kluci naplno ukázali, co umí,“ Kapitán DAVID PÍCHAL:
míní kouč Petr Langr „Na Chelsea se moc těšíme“

Společně s kolegou Tomášem Grossem
vypiplali z maličkých chlapců talentované fotbalisty, kteří svým umem
ovládli letošní McDonald´s Cup. Hlavní
trenér výběru ZŠ E. Valenty a současně
žáků 1.SK Prostějov ročníku narození
2000 Petr Langr (na snímku) z toho má
logicky velkou radost, která se odrážela
v následujícím rozhovoru.
Jak jste viděl možnosti týmu na
finálovém turnaji v Teplicích?
„Naší výhodou bylo, že z týmu eskáčka je hned deset kluků v páté třídě a

v McDonald´s Cupu tak mohli startovat, na rozdíl od šesťáků, kterých máme
v ročníku 2000 méně. Tím pádem jsme si
s Tomem Grossem říkali, že při troše štěstí
bychom mohli celou soutěž i vyhrát.“
Považovalo vás za favority
rovněž okolí?
„Právě že moc ne. Před závěrečným turnajem jsme seděli v Teplicích na tribuně
a poslouchali nedaleko rozmlouvající
kolegy na téma, že vznikla skupina smrti
s Ostravou, Prahou a Plzní. Tak jsem jim
řekl, jestli by favority neměli třeba hledat i
někde jinde.“ (úsměv)
Co říkáte na výkony družstva
v celém finálovém klání?
„Kluky musím maximálně pochválit. Během závěrečného turnaje předváděli výborný fotbal a prodali to, na co herně mají.
Ve většině utkání podali hodně kvalitní
výkony, celkové vítězství získali podle mě
zaslouženě.“
Jde o největší úspěch za osm
let existence tohoto kolektivu?
„Určitě ano. Dost si ale ceníme i tři roky
starého triumfu na mezinárodním turnaji v Rakousku a také skvělých výsledků
v probíhajícím ročníku žákovské ligy, kde
jsme se Zbrojovkou Brno až do poslední
chvíle soupeřili o prvenství a za sebou nechali Slovácko, Zlín i Jihlavu jako vyhlášené mládežnické bašty.“

V čem vidíte největší sílu,
přednosti týmu?
„S klukama pracujeme už osmým rokem
bez minimálních hráčských změn, tím
pádem se všichni hráči perfektně znají a
jsou sehraní. Po herní stránce máme sílu
hlavně směrem dopředu zásluhou rychlonohých útočníků. Ostatní kluby dávají své
nejlepší hráče většinou dozadu, zatímco
my jsme zvolili opačný postup a to se dle
našeho názoru vyplácí. Momentálně je
náš mančaft opravdu skvěle poskládaný i
vyrovnaný, za uplynulých osm let absolvoval značné množství těžkých zápasů a
turnajů, což musí být někde znát.“
Je do budoucna potenciál, aby
se víc mládežnických výběrů
1.SK Prostějov přiblížilo vysoké úrovni
ročníku 2000?
„Rozhodně ano, přesně tohle je naším
dlouhodobým záměrem v klubové péči
o mládež. Samozřejmě vždycky jsou
některé ročníky silnější a jiné slabší, ale
my postupně chceme zvyšovat kvalitu
ve všech věkových kategoriích. Od nové
sezóny jsme dostali status Sportovního
centra mládeže i pro dorost, což znamená,
že družstva U16 i U17 budou hrát nejvyšší
soutěž a U19 druhou nejvyšší. Tím pádem
máme zajištěnu návaznost od přípravek
přes žáky až po dorostence, což je při práci
s mladými nadějemi velká výhoda.“

Ve vyrovnaném kolektivu
páťáků ZŠ E. Valenty by se
jen těžko vybírala jedna největší hráčská opora. Proto
za vítězný tým McDonald´s
Cupu 2012 promluvil kapitán David Píchal.
Lišily se v něčem zápasy této školní soutěže
od žákovské ligy, kterou
s klukama hrajete za 1.SK
Prostějov?
„Normální mistráky hrajeme v sedmi, zatímco v
McDonald´s Cupu se chodí
na zmenšené hřiště jen v pěti.
Díky tomu padá víc gólů, v tomhle je určitě největší rozdíl.“
Jaká byla úroveň soupeřů na McDonald´s
Cupu?
„Srovnatelná se špičkou žákovské ligy, kde nejvíc soupeříme se Zbrojovkou Brno,
Slováckem, Zlínem a Jihlavou.
Brno i Uherské Hradiště startovaly v Teplicích taky, navíc
tam byla řada jiných silných
týmů jako Plzeň, Ostrava a
další.“
S čím jste do Teplic
jeli? Cítili jste se coby
favorité?

„Říkali jsme si, že bychom
mohli skončit aspoň do pátého
místa. A když se nám to nepodaří, tak se nic hrozného nestane. Na druhou stranu jsme moc
toužili po zájezdu na Chelsea,
což byla jedna z cen pro vítěze.“
Který zápas turnaje
byl nejtěžší a z vaší
strany nejlepší?
„Nejtěžší jsme to měli hned
na začátku skupiny proti
Uherskému Hradišti, kdy
jsme dlouho prohrávali 0:1 a
nakonec vyrovnali. Nejlepší
výkon? Určitě ve čtvrtfinále
s Brnem, z jasného vítězství
4:0 i z postupu dál jsme měli
velkou radost.“
Ve společném družstvu jste toho vyhráli
už hodně. Je triumf
v McDonald´s Cupu největším úspěchem?
„Asi jo. Srovnal bych to s vítězstvím na turnaji v Rakousku
před třemi lety.“
V čem spočívá vaše
hlavní síla?
„V útoku, dáváme hodně gólů.
A protože jsme s klukama
dlouho pohromadě, dobře se

navzájem známe a víme, co
jeden od druhého očekávat.
Máme dobrou partu, i když se
někdy pohádáme. Nakonec se
ale vždycky dáme znovu dohromady.“
Jak jste titul vítězné
školy v rámci celé republiky oslavili?
„Hodně moc. Nejdřív přímo
na hřišti, potom v šatně a taky
cestou z Teplic domů. Zakřičeli jsme si i zazpívali, bylo to
super.“
Dostali jste spoustu cen.
Která vás nejvíc potěšila?
„To je jasné: zájezd na Chelsea! Všichni se tam strašně
těšíme, i když ještě nevíme, na
jaké utkání pojedeme. Každopádně to bude krásný zážitek.
Já už jsem na fotbale v Londýně jednou byl, když hrála
Chelsea proti Manchesteru
United. Rád se tam znovu podívám.“
Ty osobně fandíš právě Chelsea?
„Ne, můj klub je Real Madrid.“
A prozradíš svůj hráčský vzor?
„Cristiano Ronaldo.“

Fotbal

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 11. června 2012

KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další... MÍSTO PRO VAŠI

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Divize, skupina „E“
28. kolo: Nový Jičín - Brumov 1:1 (0:1), Mohelnice - Dolní
Benešov 5:1 (3:0), Lískovec - FK Krnov 4:2 (2:0), Slavičín
- Val. Meziříčí 5:0 (0:0), Loko Petrovice - Kravaře 2:1 (1:1),
Mikulovice - Slavia Orlová 4:2 (2:2), MFK Havířov - Prostějov
0:1 (0:1), SFC Opava B - FK Šumperk 0:2 (0:1)
1. FK Orlová-Lutyně29
2. 1.FK Prostějov 29
3. FK Mikulovice 29
4. FK Šumperk 29
5. FK Mohelnice 29
6. FC Brumov
29
7. LokoPetrovice 29
8. Sokol Lískovec 30
9. FC Opava B 29
10. Val.Meziříčí
30
11. MFK Havířov 29
12. SK Kravaře
29
13. FK Nový Jičín 29
14. FC Slavičín
29
15. FK Krnov
29
16.FC Dolní Benešov 29

21
18
16
15
15
13
11
11
10
11
10
9
9
9
7
7

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

6
4
9
9
9
13
11
13
13
16
15
13
14
15
16
16

61:28
54:22
67:50
53:34
53:46
43:51
39:41
46:47
45:53
45:59
46:50
43:52
52:63
44:46
43:59
25:58

65
61
52
50
50
42
40
39
36
36
34
34
33
32
27
7

Přebor Olomouckého KFS
29 kolo: Ústí - Hněvotín 0:0. 1.HFK „B“ - Velké
Losiny 4:2 (3:0) Vlček,Grézl,Vykydal p.k.,Zifčák Macek,Navrátil p.k.. Kralice - Litovel 2:3 (0:3) Valtr,Lehký
- Dombi,Čep,Šrom. Zlaté Hory - Troubky 2:2 (2:1)
Biedrava,Minka p.k. - Stoklásek 2. Dolany - Kozlovice
2:2 (2:1) Šimek,Grossmann - Stokláska,Dohnal. Loštice
- Konice „A“ 1:3 (0:1) Vinkler - Petrů,Novotný,Václavský.
Hranice - Určice 3:1 (2:1) Pecha 2,Kufa - Los p.k..
Želatovice - Oskava 4:2 (1:1) Koplík 2,Dlouhý
p.k.,Matušík - Plachý 2(1 p.k.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

23
18
14
11
13
12
13
11
11
8
9
8
7
7
7
4

4
7
9
12
5
7
2
7
5
10
7
9
8
8
6
6

2
4
6
6
11
10
14
11
13
11
13
12
14
14
16
19

84:21
60:26
62:39
51:38
58:45
52:46
45:69
40:54
55:62
59:53
45:59
38:36
50:63
39:65
37:51
34:82

73
61
51
45
44
43
41
40
38
34
34
33
29
29
27
18

I.A třída, skupina “A”
25 kolo: Mohelnice „B“ - Konice „B“ 6:0 (4:0) Strnad
2,Mičuda 2,Rousek,Masopust L.. Jeseník - Štíty 3:0 (2:0)
Woitek 2,Mlynář. Písečná - Bludov 3:0 (3:0) Červenka Ja.
2,Vitovják T.. Štěpánov - Troubelice 2:2 (1:0) Tichý,Boleček
- Lolek T.. 2. Medlov - Vikýřovice 6:0 (1:0) Skopal 2,Král,
Pospíšil,Klabačka,Polýnek. Šumvald - Leština 2:2 (0:0)
Jiráček,Petřík - Smékal J.,Puchr. Šternberk - Mor. Beroun
4:1 (2:1) Mudrák 3,Vojtášek - Komenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

19
15
15
11
9
10
8
9
8
9
9
8
6
3

2
4
2
6
10
6
11
6
8
2
2
4
6
3

4
6
8
8
6
9
6
10
9
14
14
13
13
19

73:21
69:33
58:41
57:51
47:37
53:46
56:35
40:52
44:46
50:76
32:61
47:52
36:51
27:87

59
49
47
39
37
36
35
33
32
29
29
28
24
12

I.A třída, skupina “B”
25. kolo: Slatinice - Kojetín 2:4 (2:0) Kirschbaum,Prucek
T. - Řezáč 3,Šafařík. Náměšť na Hané - Dub nad
Mor. 2:2 (0:2) Ošťádal 2 - Došlík,Šálek. Nové Sady
- Opatovice 1:0 (1:0) Andrýsek. Lipník - Klenovice
3:1 (1:0) Simon,Kolařík,Hurta - Rozehnal. Hlubočky Plumlov 4:1 (3:0) Henkl 2,Stloukal,Melichárek - Frýbort
st.. Bělkovice - Jesenec 6:0 (1:0) Forejt 2,Sklenář
M. 2,Vrána,Kluka. Čechovice - Bělotín 3:2 (2:1)
Haluza,Kvapil,Jahl - Vrána,Juřica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opatovice
25
Kojetín
25
Nové Sady 25
Hlubočky
25
Bělotín
25
Čechovice
25
Bělkovice
25
Slatinice
25
Lipník
25
Dub nad Mor. 25
Klenovice
25
Náměšť na Hané25
Plumlov
25
Jesenec
25

17
15
14
14
12
12
10
10
11
10
8
9
7
3

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

6
6
9
11
9
11
8
11
13
11
9
14
16
18

63:33
53:32
67:42
54:51
43:37
34:37
49:31
50:49
39:46
34:42
28:37
42:58
33:54
31:71

53
49
44
42
40
38
37
34
34
34
32
29
23
13

I.B třída, skupina “A”
25. kolo: Býškovice - Lipová 2:1 (1:0) Vašina J.,Hanák
- Spáčil. Beňov - Kostelec 8:0 (3:0) Machač 3,Schlehr
Mi. 2,Hrabovský 2,Ďopan. Želatovice „B“ - Mostkovice
6:3 (2:2) Matušík 2,Pekný,Havlík,Hlobil,jemenka Dadák,Šlambor,Vojtíšek. Radslavice - Vrchoslavice 1:1
(0:0) Zich - Zdražil. Pivín - Všechovice 3:2 (1:1) Přikryl
2,Šišma - Hulman,Hupka. Hustopeče - Hor. Moštěnice
2:5 (1:2) Blažek,Dohnal - Suchánek 3,Fabián,Bednář
M.. Nezamyslice - Haná Prostějov 4:2 (2:0)
Oulehla,Horák,Přidal T.,Musil - Strouhal,Husárik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

17
14
14
13
12
12
12
10
10
7
7
7
6
4

4
6
2
4
7
5
4
3
3
8
4
4
3
3

4
5
9
8
6
8
9
12
12
10
14
14
16
18

51:30
62:31
54:36
70:40
67:37
55:43
39:34
54:50
40:51
40:44
30:59
24:64
47:67
37:84

55
48
44
43
43
41
40
33
33
29
25
25
21
15
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sport@vecernikpv.cz
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REKLAMU!

Přebor OFS Prostějov
II.třída
25.kolo: Hvozd-Určice B 1:0 (0:0), branky:,
Vánský, Držovice-Otinoves 4:0 (2:0), branky:,
Zahradníček 2, Bernátek, Valenta, DobromiliceVrahovice 3:4 (1:2), branky:, Bombík, Selucký,
Vozihnoj - Kratochvíl, Marek, Smička, Šedivý,
Protivanov-Kralice 1:0 (1:0), branky:, Pospíšil,
Přemyslovice „A“-Brodek u PV 6:0 (2:0), branky:,
Kovář 2, Tyl 2, Růžička, Slaviček, OlšanyOtaslavice 4:1 (4:1), branky:, Šulc 2, Naniáš,
Navrátil - Kaláb, Čechovice „B“-Zdětín 2:1 (2:0),
branky:, Chmelík, Jareš - Keluc.

VOLEJTE 608 960 042

1. Protivanov 25 16 5 4 60:33 53
2. Přemyslovice „A“25 12 8 5 40:25 44
3. Čechovice „B“ 25 13 5 7 48:35 44
4. Kralice
25 13 2 10 56:50 41
5. Hvozd
25 11 4 10 48:38 37
6. Držovice
25 10 6 9 55:44 36
7. Zdětín
25 9 6 10 47:35 33
8. Brodek u PV 25 9 6 10 51:57 33
9. Vrahovice 25 10 3 12 49:59 33
10. Olšany
24 8 6 10 42:45 30
u kostela. Letos jsem chtěl koně pod
11.
Určice
B
25
8 6 11 41:52 30
TJ Sokol Pivín
bustu, ale jelikož pan Masopust mě se
12. Otaslavice 25 8 3 14 50:62 27
Tatran Všechovice
sochou předběhl, chci po sobě pojme13. Otinoves
24 7 5 12 29:49 26
3:2 (1:1)
novat pivínské nádraží (smích).“
14. Dobromilice 25 5 5 15 41:73 20
Branky Pivína: Přikryl 2 (první z penalKanonýři: 22 - Bukovec Svatopluk (Kralice),
TJ Sokol Radslavice
ty), Šišma z penalty.
16 - Rolný Jaroslav (Držovice), Studený Jan
TJ Sokol Vrchoslavice
Rozhodčí: Vyroubal – J. Dorušák, Kru(Vrahovice), Zatloukal Leopold (Brodek u PV), 15
1:1 (0:0)
tovský.
- Bílý Vojtěch (Hvozd),
Sestava Pivína: Dostál – Novák, Při- Branka Vrchoslavic: Zdražil.

Určice nad Hranicemi vedly, po devíti měsících ale padly I.B třída: Pivín si zajistil záchranu, Kostelec odjel s osmičkou
Hranice na Moravě, Určice/jim – Na
čísle 20 se zastavila předlouhá série
fotbalistů Určic bez porážky. Co se
v letošním kalendářním roku ještě
nikomu nepovedlo, to proti druhému
nejlepšímu týmu krajského přeboru
dokázal lídr z Hranic. Tým Evžena
Kučery tak teprve počtvrté za celý
ročník nebodoval, kouč se ale na své
hráče nezlobil.
„Stál proti nám velmi kvalitní soupeř
a při troše štěstí jsme mohli remizovat.
Byl to velmi slušný zápas úrovně krajského přeboru, byť tam bylo nepochopitelně z obou stran trochu nervozity. Domácí zvítězili zaslouženě, kromě úvodní
čtvrthodinky neměli v zápase slabší
chvilku,“ uznal kvality soupeře, který se
po dvou letech vrací zpět do divize.

Úvodní minuty ale patřily hostům, kteří
Hranice zaskočili a velice rychle se dostali do vedení. Trajer byl zastaven jen
za pomoci faulu a jedenáctku proměnil
pětigólový Tomáš Los – 0:1. Domácí
se chvíli vzpamatovávali, ovšem velice
rychle se jim podařilo manko smazat a
do poločasu i otočit na 2:1.
Evžen Kučera litoval právě brzkého
vyrovnání, jinak si utkání, v němž šlo
čistě o prestiž, užíval. „Do té doby
se prakticky nedostali na naši půlku.
Poprvé utekl jejich kluk po straně, nacentroval před branku a útočník byl
schopen dát gól. Nešťastné vyrovnání
a od té doby byl zápas vyrovnaný. Měli
jsme několik pološancí při střelách z
dálky a poločas mohl skončit 2:2,“ domnívá se.

Třetí branky dosáhli domácí přesnou
střelou do šibenice krátce po návratu z kabin a také v dalších minutách mohli oba
týmy konto vstřelených branek zvýraznit.
I díky tomu, že Určice nevsadily na „prešovský beton“, ale odvážné rozestavení
3-4-3.
„Jeli jsme si tam zahrát fotbal, ne za
každou cenu uhrát bod za výsledek 0:0.
Máme již něco zažitého a to chceme
produkovat. Teď jsme si ověřili, zda toho
jsme schopni, nebo ne. Při dodržování
určitých taktických věcí se dá tohle to
zahrát i proti silnějším,“ chválil hráče za
momenty, kdy dokázali domácí přehrát.
Právě kvalita mužstva spolu s rostoucím sebevědomím a vysokou účastí
na trénincích vedla k sérii bez porážky
načaté 25. září remízou 1:1 v Holici.

„Je tady čtrnáct patnáct vyrovnaných
hráčů a kdokoliv šel na hřiště, byl
schopen odehrát velmi kvalitní utkání
a být lepší než soupeř. V některých
zápasech jsme měli štěstí, ale někdy
zase smůlu, a proto jsme remizovali a
nevyhráli. Když nebyla škola, na tréninky se nás včetně dorostenců scházelo osmnáct, když byla škola, stále
nás bylo dvanáct,“ zmínil Kučera. O
takových počtech může většina neprofesionálních týmů jen snít.
S nad očekávání úspěšným ročníkem se
A-tým Sokola Určice rozloučí v neděli
od půl páté proti Lošticím. Proti poslednímu a již sestupujícímu mančaftu Kučera tak krásný zápas nečeká, spíše to
vidí na zápas na jednu branku. „Budeme
si chtít zahrát fotbal, opět nastoupíme v

3:1

SK Hranice
TJ Sokol Určice

(2:1)

Branka Určic: Los z penalty. Rozhodčí: Boháč – Křepský, Tomeček
Sestava Určic:
Nejezchleb – Peka (40. Javořík), Skopalík, Mlčoch (60. Ján) –
Bokůvka, Vodák (75. Petržela), Vaněk, Hochman – Kiška, Trajer,
Los. Trenér: Evžen Kučera.
rozestavení 3-4-3, ale nedokážu posoudit, s jakým stylem přijedou oni. Určitě
nebudou chtít dostat devět gólů. Před
týdnem dostali osmičku od Kozlovic a

mohlo se stát, že se rozpadli a přijedou
s dorostenci. Třeba si ale budou chtít
zahrát a bude to pěkný zápas pro lidi,“
nechává se Evžen Kučera překvapit.

Kralice zaspaly úvod a proti Konici podržel Kmecik

Litovli dotahovaly marně
Kralice na Hané/jim – Podruhé za sebou odcházeli
fotbalisté Kralic do kabin
za stavu 0:3. Proti Velkým Losinám s tím nic
ani kosmeticky neudělali
a prohráli 0:4, včera proti
Litovli se alespoň dotáhli a
podlehli opticky lépe 2:3.
„V prvním poločase hráči
vůbec neběhali, nehráli. Ve
druhém poločase jsme sice
snížili a sahali po vyrovnání,
ale na promarněný první poločas jsme doplatili. O žádném
pochválení nemůže být řeč,“
hodnotil vystoupení svých
svěřenců kralický trenér Petr
Gottwald.
Od duelu na Šumpersku se tento zápas lišil faktem, že to byli
právě Kraličtí, kdo jako první
mohl udeřit. Ale nepovedlo se
a v koncovce domácí opět neuspěli. „Branky pak padly po

našich hrubých chybách. Oni
měli za poločas tři šance a dali
tři góly, my jsme měli čtyři a
nedali jsme ani jeden,“ nechápavě kroutil hlavou.
Gottwaldovým úkolem tak
nyní je zvýšit hráčům sebevědomí, aby si napravili reputaci
a rozloučili se s nepovedeným
ročníkem tak, jak do něj na začátku srpna vstoupili. Soupe-

řem jim v sobotu od půl páté
budou na domácím hřišti fotbalisté Troubek.
„Klukům věřím a doufám, že
to zvládnou. Do gólovek jsme
schopni se dostat a dostáváme se, ale bohužel naše gólová impotence trvá. Zkusíme
nátlakovou hrou a maximálním nasazením odčinit poslední dva výpadky,“ přeje si.

2:3

FC Kralice na Hané
TJ Tatran Litovel

(0:3)

Branky Kralic: Valtr, Lehký
Rozhodčí: Slabý – Knoll, Zika
Sestava Kralic:
Winkler – Trnavský, Halenka (80. Růžička), Neoral, Vybíhal –
Valtr, Vitásek, Lisický, Deutsch (60. Jano) – Lehký, Cibulka.
Trenér: Petr Gottwald.

a vyhrála v Lošticích
Loštice, Konice/jim – Debakl s
Určicemi zapomenut, druhou
porážku v řadě již koničtí hráči nedopustili. Včera v podvečer jim los krajského přeboru
za soupeře určil poslední Loštice a po boji a nervech jsou z
toho tři body pro tým koučovaný Romanem Jedličkou.
O tom, že se tři body nerodily
lehce, svědčí i Jedličkova slova: „Neměli jsme navrch. První
poločas jsme hráli špatně, Peter
chytil tři góly. Bylo to doslova
hrozné a nebýt ho, prohrávali
bychom. Dali jsme náhodný gól,
kterým se to zlomilo, protože
domácí věděli, že branku již nedají,“ prohlásil krátce po utkání.
Druhá půlka již podle něj byla
lepší. „Byli jsme pohyblivější,
hráli jsme kratší balony a rychleji.
Oni už vůbec nestačili,“ doplnil.

Na branku Bedřicha Petrů navázali po pauze jediný útočník Adam
Novotný a středopolař Ladislav
Václavský a urodil se tak naprosto
stejný výsledek jako na jaře. Koničtí tak popáté v sezoně vezou
zvenku všechny tři body a stále ještě mají naději na čtvrté místo. Od
Litovle je totiž kolo před koncem

dělí jeden bod. A ve třicátém kole
přijede Pod Kučerák další celek ze
dna tabulky – čtrnácté Dolany. Na
podzim si na nich Konice s pochutnala a zvítězila 5:0, odveta začne v
neděli od půl páté. „Zahrajeme si a
skončíme sezonu. A v klidu se připravovat na další rok, nic jiného se
nestane,“ poznamenal lakonicky.

1:3

SK Loštice
Sokol Konce

(0:1)

Branky Konice: 35. Petrů, 59. Novotný, 72. Václavský
Rozhodčí: Krobot – Zika, Slabý
Sestava Konice:
Kmecik (88. Machač) – Cetkovský, Rus, Řehák, Růžička – Petrů,
Václavský, Klobáska, Bednář, Schön (75. Směták) – Novotný.
Trenér: Roman Jedlička.

I.A třída: Vyhrály jen Čechovice, v Konici a Jesenci tráví debakl
Prostějovsko/jim – Vítaným hostem na Přerovsku,
Olomoucku i Šumpersku jsou v posledních kolech
I.A třídy týmy z Prostějovska. Domácí fanoušci
mohli být o víkendu ve všech případech navýsost
spokojeni, všech pět duelů skončilo výhrou jejich
celku a vždy viděli minimálně čtyři branky. Konice
„B“ a Plumlov nezvládly první poločas, Jesenec
krutě odpadl ve druhém a neuspěly ani Klenovice.
Jediné Čechovice hrály doma a zvítězily.
FK Mohelnice „B“
Sokol Konice „B“
6:0 (4:0)
Rozhodčí: Křepský – Polanský, Damek.
Sestava Konice „B“: Nakládal – M.
Drešr, Novotný, Burget (46. Muzikant),
Jurník – Navrátil, Kořenovský, T. Křeček, F. Drešr – Vydržel, Antl.
Trenér: Martin Slezák.

nastoupit Novotný a Burget, kteří spolu
nikdy nehráli, navíc krajní beci také zatím
nemají kvalitu na tuto soutěž. Děláme stále
stejné chyby, ještě se k nim přidala hrubice
Kořenovského. Je to všechno tím, že áčko
i béčko muselo hrát ve stejném termínu,
zatímco domácí již měli duel áčka za sebou. A v první půli každou šanci proměnili. My jsme měli teprve za stavu 5:0 jednu
gólovku.“

Hodnocení trenéra Konice „B“ Martina Slezáka:
„Odjeli jsme sice ve dvanácti lidech, ale s
velkými problémy v defenzivě. Největší
problémy jsme měli se složením obranné
čtveřice, chyběli hlavně nemocný Laďa
Bílý a Jarek Rus. Na stoperech museli

TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Bělotín
3:2 (2:1)
Branky Čechovic: Haluza, Kvapil,
Jáhl. Rozhodčí: Petr – Kopecký, P.
Dorušák.

DIVIZE, SKUPINA „D“
starší dorost
26. kolo: MSK Břeclav B - Vikt. Otrokovice 2:0
(0:0), Velké Meziříčí - 1.SK Prostějov 1:8, FC
Veselí - Bohunice 0:6, Havl. Brod - Sparta Brno
2:5 (1:1), Žďár n.Sázavou - Humpolec 3:7, SFK
Vrchovina - SK Líšeň B 3:4 (2:1), Blansko - FK
Pelhřimov 2:3 (1:2)

DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost
26. kolo: MSK Břeclav B - Vikt. Otrokovice 1:0,
Velké Meziříčí - 1.SK Prostějov 1:5 (0:1), FC
Veselí - Bohunice 3:11 (0:5), Havl. Brod - Sparta
Brno 4:3 (0:1), Blansko - FK Pelhřimov 2:0 (2:0),
Žďár n.Sázavou - Humpolec 5:2, SFK Vrchovina
- SK Líšeň 2:5 (1:2)

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.

Sestava Čechovic: Brablec – Prášil,
Peka, Vinklárek, Šťastný – Zacpal,
Kolečkář – Kvapil, Hodulák (46. Žídek), Haluza (65. Chmelík) – Jáhl (70.
Urbánek). Trenér: Radim Weisser.

Hodnocení trenéra Čechovic
Radima Weissera:
„Opět jsme do utkání vstoupili velmi
dobře, v desáté minutě jsme po dvou
nádherných akcích vedli 2:0. Soupeři
se pak po nedorozumění vzadu, kdy
nám v kaluži propadl míč, se štěstím
podařilo snížit na 2:1. První půlka byla
fotbalově kvalitnější, druhá byla i díky
dešti a terénu více bojovná. Jáhl dal
krásně z trestného kopu na 3:1 a soupeř
v závěru dalším překopem se štěstím
po odrazu snížil na 3:2. Myslím si ale,
že jsme si vítězství zasloužili a kluci pro
to udělali maximum. Byl to další soupeř z čela tabulky, který předvedl kvalitu a my jsme ho doma porazili. Haluzu
jsem musel střídat kvůli nataženému
svalu, Žídkem jsme trochu reagovali na
styl hry soupeře. Hodí se do vysokých
míčů, které soupeř bez nějaké kombinace nakopával. Na derby s Jesencem
se hráči musí kvalitně namotivovat a
odpovědně uzavřít sezonu. Doufám, že
to bude tříbodovým ziskem.“

Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
TJ Sokol Klenovice na Hané
3:1 (1:0)
Branka Klenovic: Borovský.
Rozhodčí: Kubíček – Dömisch, Kulička.
Sestava Klenovic: Polák – Chytil,
Cetkovský, Liška, Slamenec – Všianský, Kaděra, Rozehnal, Fabiánek
– Borovský, Labounek.
Trenér: Jan Kubalák.

FK Hlubočky
TJ Oresvo Sokol Plumlov
4:1 (3:0)
Branka Plumlova: Frýbort st.
Rozhodčí: K. Pospíšil – Slota, Zavřel.
Sestava Plumlova: Kovařík – Frýbort
ml., Hladký, Kutný, Staněk – Bureš (70.
Daněček), Ševcůj, Křupka (82. J. Kiška), Matoušek – Frýbort st., Hrstka (46.
Ježek).
Trenér: Jan Pešek.

Hodnocení trenéra Klenovic
Jana Kubaláka:
„Jeli jsme do Lipníku s cílem
urvat nějaký bod, ale dopadlo to
opačně. Marně hledáme příčinu,
protože jeden týden hrajeme docela dobře a druhý opačně. Hráli
jsme špatně, nedostupovali jsme
a dostali jsme góly po individuálních chybách, dva jsme si víceméně dali sami. Nebyli jsme
schopni nic vymyslet a Labounek, který nastoupil po zranění,
ani v útoku příliš práce neměl,
protože se k němu míč nedostal.
Jedinou naši branku dal Borovský po samostatném úniku. Po
jediné šanci, takže jsme byli stoprocentní.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„V podstatě se jedná o další zápas jako
přes kopírák, který má dva neustále se
opakující aspekty. Za prvé obrana připomínající ementál, kde převažuje pomalost, nedůraz, naivita, a za druhé útok, který snese přívlastek „spálím, co se dá“. Pro
každého soupeře jsme velice příjemným
sparingpartnerem, protože každá situace
kolem naší šestnáctky zavání gólem,
naproti tomu obrana soupeř může být v
absolutním klidu. Nedáme gól ani z nejvyloženějších šancí, v sobotu jsme spálili
tak pět tutovek a třešničkou na našem
pohřebním dortu byla i neproměněná
penalta. Jsem přesvědčen o tom, že bude
padat jen jeden, do budoucna je ale potřeba sednout si a udělat radikální řezy.“

Krajský přebor mladší dorost
27. kolo: Černovír - Šternberk 2:1 (1:0) Bartošek
2 - Sláma. Šumperk - Čechovice 9:0 (6:0)
Németh 4,Podhorný 2,Kroupa,Málek,Šabršula.
Konice - 1.FC Vikt. Přerov 0:1 (0:0) Barták.
Opatovice - Mohelnice 3:2 (2:0) Plesník M. 3 Ryba 2.

Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
25. kolo: Nezamyslice - Brodek u Př. 1:6 (0:2)
Lipník - Kralice 4:1 (1:1) Nové Sady - Velký Týnec
3:3 (0:2) Hlubočky - Nemilany 3:4 (2:1) Náměšť na
Hané - Tovačov 1:0 (0:0) Litovel - Kostelec 12:0
(6:0) Želatovice - Určice 2:3 (2:1)

SK Bělkovice-Lašťany
SK Jesenec
6:0 (1:0)
Rozhodčí: Kučera – Petr, Damek.
Sestava Jesence: Kýr – Zajíček, Burian, Václavek, Horák – Tyl, D. Čížek,
P. Tichý ml., P. Mrňka – J. Tichý, Z.
Tichý.
Trenér: Petr Tichý starší.

Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého staršího:
„Vyloženě nám došly síly. Od sedmdesáté do pětasedmdesáté minuty jsme dostali čtyři góly, to se nevidí ani v hokeji.
Bělkovice měly více ze hry, ale my jsme
to do té doby perfektně odbránili a sami
jsme měli náznaky šancí. Mohli jsme
sice hned po třiceti vteřinách prohrávat,
když jsme si nepohlídali jeden náběh,
ale první poločas jsme odehráli dobře.
Zdena Tichý měl gólovku a kdyby to zakončoval s chladnou hlavou, tak jsme po
deseti minutách mohli vést 1:0. Být tam
zkušení matadoři, mohlo to pro nás vypadat trochu líp. Neměl jsem ani nikoho
na střídání, jak jsem již avizoval minulý
týden, ale výsledek je pro nás hodně
krutý. Zápas jsme dohrávali jen v devíti,
Čížek má nakopnutý kotník a Václavek
dostal pořádného koňara.“

Prostějovsko/jim – Překvapivými výsledky skončily výjezdy Hané Prostějov, Lipové i Mostkovic za
svými soupeři v I.B třídě. Neuspěl ani kostelecký FC,
který schytal příděl od Beňova, Vrchoslavice jen remizovaly v Radslavicích. Jásat tak mohou hlavně v
Nezamyslicích, které zvládly derby a v Pivínu, jemuž
třetí domácí výhra v řadě zajistila jistotu příslušnosti v
krajských soutěžích i pro sezonu 2012/13.
TJ Haná Nezamyslice
TJ Haná Prostějov
4:2 (2:0)
Podrobněji na jiném
místě vydání

FK Býškovice/Horní Újezd
SK Lipová
2:1 (1:0)
Branka Lipové: Spáčil.
Rozhodčí: Damek – Slota, Kubíček.
Sestava Lipové: Krč – Žilka, Barák,
Ohlídal, P. Koudelka (65. Přikryl) –
Takáč (50. Klicpera), Macourek, Spáčil, Jamrich – Liška, Z. Koudelka (70.
Barták).
Trenér: Jaroslav Ullmann.
Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Terén byl celkem solidní, prohráli
jsme si to sami. V prvním poločase
jsme měli čtyři ložené šance, nedali
jsme ani jeden gól a naopak jsme chvíli

před poločasem dostali branku my.
Druhý poločas jsme útočili více než
domácí, vytvořili jsme si další šance,
ale opět jsme po chybě dostali gól. Pak
už jsme jen dokázali snížit. Byli jsme
zcela jaloví v zakončování a i kdybychom hráli do půlnoci, další branku
bychom nedali. Je to škoda, soupeř
byl hratelný. Pokud ale nedáme šance,
nemůžeme uspět s žádným mužstvem.
Teď máme Želatovice a doma budeme
hrát na vítězství. Chceme se s našimi
diváky rozloučit třemi body.“

FC Želatovice „B“
TJ Sokol Mostkovice
6:3 (2:2)
Branky Mostkovic: Milar, Šlambor,
V. Vojtíšek.
Rozhodčí: Kaňok – Tomášek, Oulehla.
Sestava Mostkovic: Fischer – Hanák,
Šmíd (65. Chmelař), Milar, V. Vojtíšek
– Musil, O. Zapletal, M. Vojtíšek (75.

Bureš), Kapounek – Šlambor (46. Pospíšil), Dadák.
Trenér: Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic Jiřího
Kamenova:
„Jsem hrozně zklamaný z přístupu, bojovnosti, nasazení.
Co předvádějí naši hráči, to je
katastrofa. Je pravda, že brankáře máme až do konce sezony
mimo, v obraně nám chyběl Petr
Zapletal, v záloze Jansa. Staňa
Šmíd hrál se zraněním, Chmelař po zranění, ale i tak naši přistoupili hodně vlažně a na druhé
straně jsem ještě neviděl utkání
s takovou produktivitou, jakou
měli domácí. Osm střel na bránu
a z toho šest gólů. To je nevídané. Hned ve čtvrté minutě jsme
prohrávali 0:1, otočili jsme to na
2:1. V poslední minutě prvního
poločasu jsme dostali na 2:2 a
ihned po nástupu na 2:3. Vzápětí další branka na 2:4 a bylo po
zápase. Nebránili jsme, nechali
jsme hráče zpracovat, vůbec jim
nešli do těla. Připadalo mi to,
jako by to jen chtěli odehrát. Je
to ostuda, protože soupeř bude
zřejmě sestupovat. Mrzí mě to.
Kdybychom vyhráli a Vrchoslavice zaváhaly, mohli jsme skončit třetí nebo čtvrtí. Tak možná
budeme bojovat o šesté sedmé
místo a po tak krásném podzimu
je to věčná škoda.“

FC Sparta Brno 26
1.SK Prostějov 26
FK Pelhřimov 26
FK Blansko 26
FC Žďár n.S. 26
FC Otrokovice 26
SK Líšeň B
26
FC Havl. Brod 26
FC Velké Meziříčí26
.SK Břeclav B 26
SFK .Nové Město26
.Brno Bohunice 26
FK Humpolec 26
FC Veselí n. M. 26
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Brno Bohunice 26
FC Havl. Brod 26
SK Líšeň
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FK Blansko 26
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Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých
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Krajská soutěž skupina “A”
- starší žáci
21. kolo: Hlubočky - Želatovice 2:3 (2:2) Aufahrt,Krejčí
- Jemenka S.,Jemenka J.,Kubáč. KMK Zubr Přerov Náměšť n. H. 5:0 (2:0) Matulík 2,Struška,Koutný,Přehnálek.
Brodek u Př. - Vel. Týnec 1:1 (1:1) Odstrčil - Hrudník.
Červenka - Zábřeh „B“ 0:6 (0:2) Žák 3,Ratiborský 2,Jílek
J.. Chomoutov - Nemilany 1:6 (1:3) Beránek - Štajgr
3,Pavelka,Odehnal,Sliž. Slatinice - N. Sady 2:5 (0:3) nehl.
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69:40 38
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42:62 21
51:77 21
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25:104 6
24:164 6

Hodnocení trenéra Kostelce n/H
Vladimíra Staňka:
„Takový zápas jsem ještě nekoučoval. Góly v sedmnácté, sedmadvacáté i třicáté minutě padly po našich
ztrátách míče, kdy soupeř šel do
rozhozené obrany. Nabídli jsme jim
to vlastní naivitou, nahrávali jsme si
místo zakončení. Hrozně nám chyběl
Aleš Horák, domácí byli rychlejší,
běhavější, důrazní. Nestačili jsme
rychle přistupovat k hráčům, oni si
narazili. Pak to bylo 5:0 a v posledních pěti minutách jsme si nechali
dát opět tři úplně zbytečné góly. Jirka
Kamenov nedávno říkal, že Beňov
patří minimálně o soutěž výš a myslím si, že by se možná ani v krajském
přeboru neztratil. Od nás bych pochválil Honzu Drčku, chytl ještě další
šance. Musíme zápas hodit za hlavu
a chtěli bychom se s Býškovicemi
rozloučit dobrým výsledkem. Hned
potom totiž máme závěrečnou, tak ať
nám lépe chutná.“

kryl, Vláčilík, R. Švéda (70. Filka) –
Tydlačka, Fialka, Vrba, Šišma – Sedlák, Nesvadbík (55. Zbožínek).
Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Průběh utkání byl úžasný. Ve druhé
minutě vedly Všechovice 1:0, z penalty jsme srovnaly na 1:1. Ve druhém
poločase šli hosté z brejku do vedení
2:1, my jsme z další penalty srovnali na 2:2 a pak v osmdesáté na 3:2.
Věděli jsme, že je to mančaft, který
má pár hráčů, kteří prošli třetí ligou.
Nechal jsem Filku sedět na lavce, na
stopery jsem dal rychlejší Přikryla
s Vláčilíkem. Náš gólman zachytal
nejlepší zápas své kariéry. Když šlo
Pivínu o všechno, uměl to podržet
zákroky. Jen jednou špatně vyběhl, ale
za stavu 1:2 jsme to trošinku přeskupili. Poslal jsem Vláčilíka do útoku a
vzápětí jsme vyrovnali na 2:2. Stále
to ale bylo málo, tak jsem poslal Filku
na standardky a z propadlého balonu
dal Přikryl na 3:2. Řekl jsem starostovi, že po loňské záchraně chci bustu

Rozhodčí: Valouch – Kubíček, Lakomý.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Olšanský (46. J. Fousek), Zdražil, L. Zatloukal, Novák – Spiller, Horák ml.,
Polášek, Lacina – T. Zatloukal (60. Hamala), Moravec (46. M. Fousek).
Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Museli jsme trošku improvizovat, nehráli
Aleš Holub ani Pavel Horák starší. Oba
jsou zraněni a také Hamala měl lehčí problémy. První půlka byla vyrovnaná. Oni
měli tři střely, my jsme také měli šance a
rozhodčí nám neuznal regulérní gól pro
údajný ofsajd při dorážce. Druhý poločas
jsme je mačkali před bránou, měli jsme
jasnou převahu, ale vytěžili jsme z toho jen
jeden gól. Asi jsme si nezasloužili vyhrát,
když jsme neproměnili tolik šancí. Oni pak
po jedné střele a vyraženém balonu vedli
1:0, my jsme asi za deset minut srovnali.
Měli jsme tlak, herní převahu, ale nevyužili
jsme toho. Hráli jsme do plných a je těžké,
když se brání v deseti lidech. Pochvalu si
zaslouží gólman, vyškrábl dvě tři pěkné
střely k tyčkám.“

Nezamyslická Haná ustědřila lekci svojí jmenovkyni z Prostějova
Mostkovice/ol,
pk
–
V
předposledním dějství skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS prostějovští fotbalisté
TJ Haná, kteří si již tři kola
před koncem soutěže zajistili
postup do vyšší třídy, nastoupili na hřišti své jmenovkyně
v Nezamyslicích. V zápase, ve
kterém vlastně už o nic nešlo,
nastoupili hosté v silně kombinované sestavě (pracovní a
služební zaneprázdnění, účast
na svatebním veselí a jiné) a
také část doprovodu byla ve
svém rozletu zbrzděna za vyšší
rychlost v sousední obci....
Nakonec si hosté odvezli do
Prostějova nadílku, nějaká
zranění, tři žluté a dvě červené
karty!
Domácí už v 7. minutě otevřeli
skóre zápasu, když využili chyby hostí v rozehrávce a Horák
se v zakončení nemýlil. Hosté
zahrozili v 19. minutě, kdy se

po střele Zbožínka míč odrazil k Vargovi, ale ten odkrytou
branku těsně minul. O čtyři
minuty později dostal hostující Studený přihrávku za beky,
avšak brankář Buriánek jeho
střelu vyrazil na roh. Ve 29.
minutě zahrávali prostějovští
roh a hlavičku Koláře mířící
mezi tyče Buriánek opět vyrazil
na roh. Ve 36.minutě vyrobili
hosté další hrubku v obraně a
Musil střelou k tyči zvýšil na
2.0. V závěrečné minutě prvního
poločasu přišla pro hosty další
rána do vazu. Domácí útočníci
pronikli do vápna a Tomáš
Přidal střelou k tyči upravil na
3:0 !
Prostějovští
borci
se ale
nevzdávali a dokonce ve
druhém poločase oslabeni o
dva vyloučené hráče,
tuto
„pětačtyřicetiminutovku“ vyhráli. Bohužel se pouštěli zbytečně
do komentování odpískaných

TJ Haná Nezamyslice
TJ Haná Prostějov

1:3
(0:1)

Branky: 7. Horák, 36.Musil, 45.Tomáš Přidal, 85.Oulehla - 59.Strouhal,
82.Husařík. Rozhodčí : Fojtek - Lasovský, Jelínek. Žluté karty: Chum,
Vyskočil, Zbožínek (všichni Prost.). Červené karty: Vyskočil, Studený
(oba Prost.). Diváků: 50

SestavaTJ Haná Nezamyslice:

Prostějova. Rychlonohý Varga
přihrál pod sebe nabíhajícímu
Strouhalovi a ten střelou k
tyči snížil na 3:1.Hra v devíti
hráčích brala hostům hodně sil
a tak přišla i čtvrtá branka v
85.minutě. Po levém křídle unikl
kapitán Fialka , ideálně přihrál
míč volnému Oulehlovi a ten
opět zvýšil na hrozivých 4:1. V

poslední minutě zápasu provedli
ještě hosté kosmetickou úpravu výsledku, když Mlčoušek
vypíchl míč domácí obraně a
rychlík Husařík za aplausu hostující lavičky srovnal na 4:2. V
úplném závěru zahrával hostující Mlčoušek trestný kop a
jeho střela pouze trefila vinkl
Buriánkovi branky.

Buriánek - Hájek, Lakomý, Fialka, Letocha - Horák (70. Přikryl), Přidal
Jiří, Král, Přidal Tomáš - Musil (80. Novotný), Oulehla
Trenér: Drahomír Crhan

SestavaTTJ Haná Prostějov:
Pastyřík - Kolář, Zbožínek, Hradečný (46.Vyskočil), Chum - Studený,
Bartoš (62. Mlčoušek), Krupička, Novák - Strouhal, Varga (70. Husařík).
Trenér: Daniel Kolář

někdy i velice sporných zákroků
a ofsajdů a pak za to pykali.
V 53. minutě byli však hosté
blízko vstřelení branky, ale
hlavičku Zbožínka po rohovém
kopu brankář Buriánek chytil

na brankové čáře. Z následného protiútoku se dostal do
brejku Oulehla a také Pastyřík
musel předvést něco ze svého
brankářského umění. Po hodině
hry se dočkali gólu i Hanáci z

Drahomír CRHA N - TJ Haná Nezamyslice:
„Pohodový zápas se změnami v sestavě, celá naše obrana byla ´béčková´. Dali jsme laciný druhý gól a ten rozhodl. Popřál bych soupeři
ať se mu v první třídě daří.“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Začali jsme dobře, ale bohužel jsme nevyužili několika dobrých šancí. Soupeř byl první poločas velice produktivní. Postupem času jsme
vlastní nedisciplinovaností pouštěli soupeře do mnoha šancí a konečný výsledek je pro nás ještě mírný.
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Krajský přebor starší dorost
27. kolo: Černovír - Šternberk 4:2 (2:1)
Martínek,Pulkert,Kaprál,Pešák - Sláma,Koníček. Šumperk Čechovice 8:0 (3:0) Dratva 3,Indra,Reichl,Valenta,Svoboda
V.,Němeček. Konice - 1.FC Přerov 4:2 (3:2) Kováč
2,Antl,Muzikant - Vychodil 2. Opatovice - Mohelnice 5:2
(2:1) Hostaša 2,Sigmund,Horák,Kopečný - Plančar,Ryba.

FC Beňov
FC Kostelec na Hané
8:0 (3:0)
Rozhodčí: Ráb – Bartůněk, Sigmund.
Sestava Kostelce na Hané: Jan Drčka
– Hon, M. Synek, Začal, Chytil – Vyhlídal (70. R. Doležel), Grepl, Menšík,
Baláš (80. Zelinka) – Walter, Konečný
(55. Čonka).
Trenér: Vladimír Staněk.
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Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
29. kolo: 1.FK Prostějov – Opava „B“ (sobota
16.6., 15.30, rozhodčí: Caletka – Mikula, Hanák).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
30. kolo: Troubky – Kralice na Hané (sobota
16.6., 16.30), Určice – Loštice (neděle 17.6.
16.30), Konice – Dolany (neděle 17.6., 16.30).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
26. kolo: Konice „B“ – Medlov (sobota 16.6.,
16.30).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
26. kolo: Jesenec – Čechovice (sobota 16.6.,
16.30), Klenovice na Hané – Slatinice (sobota 16.6., 16.30), Plumlov – Bělkovice (sobota
16.6., 16.30).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
26. kolo, neděle 17. června, 16.30: Mostkovice
– Nezamyslice, Haná Prostějov – Pivín (neděle 17.6., 10.00), Kostelec na Hané – Býškovice
(sobota 16.6., 16.30), Vrchoslavice – Hustopeče
nad Bečvou (sobota 16.6., 16.30), Lipová – Želatovice „B“.
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší
dorost:
28. kolo: Čechovice – Opatovice (neděle 17.6.,
10.00), Šternberk – Konice (sobota 16.6., 10.00).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší
dorost:
28. kolo: Čechovice – Opatovice (neděle 17.6.,
12.15), Šternberk – Konice (sobota 16.6., 12.15).

KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
26. kolo: Určice – Nezamyslice (sobota 16.6., 14.15),
Kostelec na Hané – Hlubočky (neděle 17.6., 11.00),
Kralice na Hané – Litovel (sobota 16.6., 14.00).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
26. kolo, neděle 17. června, 16.30: Určice „B“ –
Čechovice „B“ (sobota 16.6., 16.30), Zdětín – Olšany (sobota 16.6., 14.00), Otaslavice – Přemyslovice
(sobota 16.6., 16.30), Vrahovice – Držovice (sobota
16.6., 16.30), Otinoves – Hvozd, Kralice „B“ – Dobromilice, Brodek u Prostějova – Protivanov.
III. TŘÍDA:
26. kolo, neděle 17. června, 16.30: Kostelec na Hané
„B“ – Výšovice, Nezamyslice „B“ – Vícov (neděle 3.6., 10.00), Smržice – Pavlovice (sobota 16.6.,
16.30), Zdětín „B“ – 1.SK Prostějov (sobota 16.6.,
16.30), Němčice nad Hanou – Bedihošť, Horní Štěpánov – Tištín, Kladky – Haná Prostějov „B“ (sobota
16.6., 16.30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“:
18. kolo, neděle 17. června, 16:30 hodin: Jesenec
„B“ volno, Čechy pod Kosířem – Drahany (sobota
16.6., 14.00), Ptení – Brodek u Konice, Malé Hradisko – Mostkovice „B“, Přemyslovice „B“ – Plumlov
„B“ (sobota 16.6., 16.30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“:
18. kolo, neděle 17. června, 16:30 hodin: Hrubčice
– Brodek u Prostějova „B“, Vrahovice „B“ – Pivín
„B“, Biskupice – Otaslavice „B“, Želeč – Tvorovice,
Doloplazy – Ivaň.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

III. třída
25.kolo: Tištín-Kostelec B 8:0, Haná Prostějov
B-Horní Štěpánov 3:2 (1:1), Bedihošť-Kladky 5:4,
Pavlovice-Němčice 4:1, Vícov-Smržice 2:5 (1:0),
1.SK Prostějov A-Nezamyslice B 2:0, VyšoviceZdětín B 2:1.
1. 1.SK Prostějov A25 20 3 2 79:20 63
2. Smržice
25 17 3 5 84:28 54
3. Vyšovice
25 16 4 5 64:33 52
4. Haná Prostějov B25 15 4 6 62:41 49
5. Nezamyslice B 25 15 3 7 58:46 48
6. Bedihošť
25 11 3 11 62:62 36
7. Vícov
25 9 7 9 41:47 34
8. Tištín
25 10 2 13 45:55 32
9. Horní Štěpánov 25 8 1 16 39:60 25
10. Kostelec B 25 7 4 14 45:75 25
11. Zdětín B
25 6 5 14 33:47 23
12. Němčice
25 6 4 15 48:66 22
13. Pavlovice
25 7 0 18 45:88 21
14. Kladky
25 5 3 17 38:75 18
Kanonýři: 24 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B),
18 - Musil Martin (Bedihošť), 17 - Maška Jan (Kladky),
IV. třída skupina A
17.kolo: Drahany-Malé Hradisko 1:9,
Plumlov-Čechy pod Kosířem 5:8, Jesenec
B-Přemyslovice B 3:1 (0:0), Brodek u Konice-,
Mostkovice B-Ptení 2:1 (1:1),
1. Ptení
15 11 1 3 40:13 34
2. Mostkovice B 15 8 5 2 36:19 29
3. Brodek u Konice15 9 1 5 40:26 28
4. Malé Hradisko 15 8 0 7 33:31 24
5. Jesenec B 16 7 2 7 34:33 23
6. Čechy p. K. 15 6 3 6 28:30 21
7. Plumlov
15 5 4 6 37:31 19
8. Přemyslovice B15 4 4 7 25:33 16
9. Drahany
15 0 0 15 9:66 0
Kanonýři: 12 - Gavrylchuk Yevgen (Plumlov),
11 - Burget Aleš (Brodek u Konice), Sekanina
Jan (Ptení), 7 - Karafiát Jaroslav (Mostkovice B),
Vičar Radovan (Brodek u Konice)
IV. třída skupina B
17.kolo: Brodek u PV B-Biskupice 1:5, Pivín
B-Hrubčice 6:1, Ivaň-Vrahovice 2:1, TvoroviceDoloplazy 2:1, Otaslavice B-Želeč 3:4.
1. Vrahovice 17 12 3 2 75:37 39
2. Pivín B
17 12 2 3 67:26 38
3. Ivaň
17 9 2 6 34:38 29
4. Želeč
17 8 2 7 42:47 26
5. Tvorovice 17 8 1 8 48:44 25
6. Biskupice 17 7 3 7 46:35 24
7. Otaslavice B 17 7 1 9 38:52 22
8. Doloplazy 17 4 4 9 33:52 16
9. Hrubčice
17 4 1 12 30:53 13
10. Brodek u PV B17 4 1 12 33:62 13
Kanonýři: 17 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 13 Rieger Roman (Otaslavice B), 12 - Jozek Jakub
(Doloplazy)
Finálová část dorostu
o přeborníka okresu
2.kolo: Vrahovice-Pivín 3:1, MostkoviceProtivanov 2:1.
1.
2.
3.
4.

Mostkovice
Pivín
Vrahovice
Protivanov

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0
0
0

0
1
1
2

11:2
3:4
4:10
2:4

6
3
3
0

Okresní přebor žáků
23.kolo: Protivanov-Určice 4:1, DobromiliceKostelec 7:1 (3:0), branky:, Haná ProstějovPlumlov -Nehráno, Držovice-Lipová 0:4, PivínKlenovice 10:0, Nezamyslice-Smržice 5:1,
Vyšovice-Přemyslovice 2:3.
1. Protivanov 25 24 1 0 191:8 73
2. Dobromilice 25 22 2 1 135:24 68
3. Pivín
25 16 2 7 85:44 50
4. Kostelec 25 15 4 6 111:53 49
5. Smržice
25 15 0 10 74:46 45
6. Určice
25 14 1 10 68:44 43
7. Haná Prostějov24 12 4 8 124:85 40
8. Nezamyslice 25 10 3 12 72:89 33
9. Plumlov
24 8 4 12 54:84 28
10. Vyšovice 24 8 2 14 61:11226
11. Přemyslovice 25 6 2 17 34:10920
12. Klenovice 25 4 3 18 24:10315
13. Lipová
24 3 4 17 29:11513
14. Držovice 25 0 0 25 12:158 0
Kanonýři: 58 - Milar Ondrej (Protivanov), b50
- Gábor Patrik (Haná Prostějov), b42 - Frehar
Jan (Dobromilice)

Finálová část ml.žáků
o přeborníka okresu
2.kolo: Němčice-Otinoves 6:5, Haná ProstějovKralice -Nehlášeno.
1.
2.
3.
4.

Němčice
Kralice
Otinoves
Haná Prostějov

2
1
2
1

2
1
0
0

0
0
0
0

0
0
2
1

12:7
3:0
5:9
2:6

6
3
0
0
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Ofenzivní derby třetího s prvním vyjasnilo situaci ve skupině „A“ IV. třídy, OFS Prostějov

MOSTKOVICE „B“ ZDOLALY VEDOUCÍ PTENÍ A TAKTÉŽ POSTUPUJÍ
Hosté po sedmi výhrách prohráli, od debaklu je uchránil hrající kouč Antonín Hradil

Utkání se spoustou nepřesností, zkažených přihrávek na pár kroků, kiksů při odkopech, ale současně také velkým počtem průniků po lajnách, nebezpečných míčů adresovaných do vápna, střel
na branku i mimo ni. Takové bylo derby dvou momentálně nejlepších týmů severní skupiny IV. třídy.
Vedoucí Ptení si svou sérií sedmi výher v řadě již
před týdnem zajistilo celkové první místo, domácí
Mostkovice „B“ měly stále o co hrát. A těsná výhra
jim též přinesla vytoužený postup.
Mostkovice/jim
d 15. října a duelu proti
Jesenci „B“ až do utkání
s Mostkovicemi „B“ v sobotu
9. června trvala vítězná cesta
fotbalistů Ptení. Po čtyřech
výhrách v řadě a dalších třech
bez tříbodového zisku si Ptenští postupně poradili s Jesencem „B“, Plumlovem „B“,
opět Jesencem „B“, Drahanami, Čechami pod Kosířem,
Přemyslovicemi „B“, Malým
Hradiskem a zajistili si již dvě
kola před koncem sezony postup ze druhého místa. Téměř
osm měsíců dlouhá série bez
ztráty bodu skončila až předevčírem a výsledek 2:1 je ještě milosrdný.
rvní poločas byl ještě velmi
vyrovnaný a oba týmy se
mohly dočkat hned několika
vstřelených branek. Vše začautách
li hned v úvodních minutách
hosté, ale jejich pokus zastavilo břevno. O nedlouho pozného
ději mohl využít zkaženého
anina,
odkopu obránce Jan Sekanina,
nejlepší střelec Ptení see ale
tentokrát nedočkal. Jeho
prokličkování až před
brankáře nedokončil ani
Jiří Hrabal, svou střelu
mezi několika těly nepro-yli
pasíroval. I do třetice byli
yby
hosté blíže brance, to kdyby
aceti
opět Sekanina z dvaadvaceti
metrů mířil trochu níž.
omácí si na svou šanci
museli počkat téměř dvao. Po
cet minut a stálo to za to.
centru z pravé strany a ruce
al na
ve vápně rozhodčí ukázal
hystal
bílý puntík, míč si nachystal
oprvé
Jaroslav Karafiát. Napoprvé
domácí kapitán uspěl, alee pro
předčasné vběhnutí musel
kop opakovat, napodruhéé již
ného
střelou doprostřed zkušeného
elstil.
gólmana soupeře nepřelstil.
o níž
Neuspěl ani při dorážce, po
musel střídat hostující pravý
obránce.
osté zahrozili ještě jednou, kdo jiný než Sekapna a
nina střílel z hranice vápna
obloučkem jen nepatrně mi-

O

P

D

H

nul levou šibenici. Gólman
Fischer ovšem celou situaci
jistil. Poté již iniciativu v nebezpečnosti převzali domácí
a velezkušený Antonín Hradil se nemohl nudit. Nejprve
z velké dálky prověřil Daniel
Cigr, pak na Karafiátův centr
z přímého kopu Kapounkovi
chyběly jen natužené vlasy ve
stylu Marka Hamšíka, krátce před poločasem musel již
potřetí v utkání čelit penaltě.
Kopu se ujal pravý bek Vladimír Vojtíšek a jedna z mála
posil z kádru áčka zvolila nekompromisní kop k pravé gólmanově tyči – 1:0.
ískané vedení Mostkovicím dlouho nevydrželo a

Z

hání, zasekl před obráncem a
pod sebe předal pár metrů před
brankovou čáru Martinu Musilovi. Ten měl před sebou nejen
odkrytou bránu, ale navíc kolem sebe nikoho bránícího,
takže si mohl v klidu vychutnat
jeden ze svých nejsnadnějších
gólů – 1:1. Ještě do přestávky
mohl vedení navrátit domácím
Pospíšil, proti Hradilovi neuspěl. A několik sekund před
odpískáním konce poločasu
proletěla křížná střela jen o
centimetry vedle levé mostkovické tyčky.
o se oběma týmům nepovedlo z posledních akcí
před přestávkou, to domácím
vyšlo ihned po návratu. Kapounek byl připraven na možnost, že k němu ve vápně míč
proletí, Vyroubal zvolil nejhorší možnost, jak míč odvrátit, a
levý forvard domácích zamířil
neomylně k pravé tyči. Takovou mušku by potřebovali i
naši fotbalisté v Polsku.
d tohoto momentu již
kraloval Hradil, osmatřicetiletý trénující gólman mohl
svými včasnými výběhy a
správnou volbou místa přivádět soupeře k šílenství. Po-

C

tvrdilo se, že je to hodně jeho
zásluhou, že se po třech sezonách v nejnižší soutěži vrátí
Ptení opět do III. třídy. Loni
vychytal Konici „B“ postup
do I.A třídy, letos dokázal to
stejné. Po rohu z pravé strany
a boxu jen nad sebe mu ještě
pomohli hlavičkující obránci,
dále si již poradil sám či donutil protihráče k nepřesnému
zakončení.
a začátku šesté desítky
minut včas vyběhl proti
Pospíšilovi a ten tváří v tvář neuspěl, dále Bureš po zisku míče
na levém obránci zpanikařil a
celou akci zrušil velice nepovedeným centrem. Kuchař z patnácti metrů po přihrávce zleva
minul levou šibenici, střídající
Škobrtal prošel po pravé lajně
až do blízkosti vápna, podél
malého pokutového území na-

N

O

centroval na Zemana, ale ten by
na míč dosáhl jen rybičkou. Na
další Škobrtalův centr již Bureš
kopačkou dosáhl, ve skluzu ho
ale dokázal jen tečovat vedle.
Hosté měli za celý druhý poločas jedinou možnost na vyrovnání, po přímém kopu z pravé
strany a vrácení od zadní tyče
odmítl svou druhou branku
Musil. Z gólové pozice poslal
míč zcela mimo a domácí se
až do zbytku utkání nemuseli
obávat.
olo před koncem se tedy
hned za Ptení posunuly
právě Mostkovice „B“, třetí
Brodek u Konice zaostává o jeden bod. Ptení hostí v neděli od
půl páté v souboji dvou nejlépe
útočících týmů právě brodecké
hráče, Mostkovičtí se ve stejný
čas představí ve čtvrtém Malém
Hradisku.

K

IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 17. KOLO

TJ Sokol Mostkovice „B“:
střídání: 65. Škobrtal za Pospíšila, 65. Zeman za Kapounka
trenér:
VLASTIMIL CHUDOBA
A

Vytáhl se. Gólman Ptení Antonín Hradil (v oranžovém) ukázal
svou sílu v soubojích jeden na jednoho a panenkovsky zamýšlenou penaltu vyrazil.
Foto: Jiří Možný

VLASTIMIL CHUDOBA
– TJ SOKOL MOSTKOVICE „B“:
„Tři body jsme potřebovali a zaplaťpánbůh se nám to podařilo. Pomohli nám dva kluci z áčka a děkuji i trenérovi dorostu, který nám
vycházel vstříc a půjčoval kluky. Pomohl nám splnit naše tajné přání.
Děkuji partii, která se tu dala dohromady a utvořila kolektiv. Podle
mého již nemusíme brát Pivín v potaz, ve druhé skupině mají o dva
zápasy více. My jedeme na poslední špíl do Malého Hradiska v silné
sestavě. Nebudeme mít sice kluky z áčka, ale už dorostence, na něž je
spolehnutí.“

ANTONÍN HRADIL – FC PTENÍ:
Fischer

Karafiát

Šubert
bert
errtt
e

Kuchař

Cigr

branky:
br
ranky: 38. Vojtíšek z penalty, 48. Kapounek
– 43. Musil
střely
st
třely na branku:
6:3
sstřely mimo branku: 11:4
rohové
r ho kopy:
ro
4:1

Bureš
Skřebský
Kapounek

Kazda

Musil
Pospíšil
S. Doležel
el

Vojtíšek

Nevrla

Hrabal
Hra
Hr
H
ra
rab
ba
all
a
Sekanina

ro
rozhodčí:
ozhodčí: Procházka
žžluté karty: 25. Kapounek,
77. Škobrtal – 42. Přikryl,
660.. Sekanina
60
S
diváků: 85

Kohout
Marek

Látal
Vyroubal

po pěti minutách
platil opět nerozhodný stav. Karel Fischer
neodhadl dráhu míče
letícího z hloubi pravé
strany k levému okraji vápna, Hrabal využil jeho zavá-

Minx

Hradil

FC Ptení:
střídání: 18. Přikryl za Kohouta,
75. M. Doležel za S. Doležela
trenér: ANTONÍN HRADIL

 3. Hosté začínají zostra
raa a hhned
nneed
ed ppr
první
rvvnní ne
nnebezpečná
neb
ebe
bezp
bezp
peččná
ná akce
akc
kce ko
kce
kkončí
konč
onč
nčí

m..
m
nastřeleným břevnem.
 10. Sekanina se prokličkoval až před gólmana, Hrabal nepropálil směsici těl před sebou.
 18. Rozhodčí pískl penaltu, Karafiát z opakovaného rozehrání
na Hradila nevyzrál a neuspěl ani při dorážce.
 33. Kapounkovi chybělo jen velmi málo, aby dosáhl na Karafiátův centr téměř od půlky.
 38. DRUHÁ PENALTA JIŽ ÚSPĚŠNÁ Na bílý bod si míč
připravil Vladimír Vojtíšek a kopem do pravého dolního
rohu nezaváhal.
 43. SROVNÁNÍ Z PĚTI KROKŮ Martin Musil po naservírování od Jiřího Hrabala již nemohl minout a upravil na 1:1.
 44. Domácím mohl velmi rychle vrátit vedení Pospíšil, při nájezdu na Hradila neuspěl.
 48. VÍTĚZNÝ GÓL PO KIKSU Hostující stoper nezastavil
polovysokou přihrávku do vápna a jen ji přizdvihl, Kapounek volnosti a možnosti využil k těžko chytatelné střele k
pravé tyčce.
 52. Domácí Pospíšil postupoval zleva na Hradila, ten ho díky
situaci jeden na jednoho vychytal.
 65. Vyrovnání měl na kopačce Musil, po přiťuknutí od zadní
tyče pálil ze sedmi osmi metrů velmi nepřesně.
zaznamenal Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
TJ SOKOL MOSTKOVICE „B“:
Stále ještě devatenáctiletý útočník Mostkovic byl ústřední postavou domácích na cestě za vytouženými body. Nejprve krátce
před poločasem ustál poblíž šestnáctky souboj a při ponechané výhodě našel ve vápně
Pospíšila, jenž byl zastaven jen za cenu pokutového kopu, na začátku toho druhého
využil Vyroubalova kiksu a z hranice vápna poslal míč přesně do gólmanova pravého
dolního kouta. Vítězná trefa byla jeho celkově třetí ve IV. třídě, jednu přidal i za áčko
v I.B třídě. K tomu stihl ještě za bezbrankového stavu vyfasovat žlutou kartu a těsně
nedoskočit na Karafiátem zahrávaný přímý kop.

„Přijeli jsme slátanější. Chyběl nám střední záložník, zranil se nám
pravý bek a už jsme to lepili. Minule jsme vyhráli a postoupili, dnes
to bylo bez zájmu. Postoupit jsme chtěli již v létě, s tím jsem šel do
Ptení. Dali jsme to dohromady, začali jsme trénovat, odjeli jsme na
soustředění. Udělala se partie, deset patnáct lidí chodilo dvakrát týdně
pravidelně trénovat. Kvalita se zvedla a šlo to celé navrch. Uděláme si
večírek. Chyběli nám hráči a už to nebylo ono. Dokud zdraví dovolí,
chtěl bych ještě chytat a i příští rok bych měl mužstvo trénovat.“

Jaroslav Karafiát o zahozené penaltě:

„Předpokládal jsem,
že Tonda skočí k tyčce“
Mostkovice – Jako kapitán
dovedl Mostkovické k výhře
a tedy i průniku do III. třídy
Jaroslav Karafiát (na snímku). Bývalý kouč a stále ještě
člen širšího kádru A-týmu
patří v pětatřiceti letech k těm
nejzkušenějším a společně s o
dvanáct patnáct let mladšími
hráči vytvořil fungující tým.
Domácí si tři body nenechali
vzít, takže ho ani neproměněná penalta nemusela příliš
mrzet.
Jiří Možný
Výhrou jste si zajistili
minimálně třetí místo
a postup. Byl to cíl, nebo to
vyplynulo z úspěšné sezony?
„Již před sezonou jsme chtěli
postoupit. Mužstvo se rýsovalo již ke konci loňské sezony,
získávalo svou tvář. Celý rok
šlapalo velice dobře, velmi
úspěšně se spolupracovalo s
A-mužstvem, dorostenci. Trenéři nám vyhověli a velice to
pomohlo nám i klukům. Je tu
pár zkušených hráčů a mladí,
je to dobře promíchané.“
Proti Ptení jste byli
jasně lepší. Jak jste
derby viděl vy osobně?
„Chtěli jsme vítězství a máme
ho, takže můžu být spokojený.
Druhou půlku de facto nevystřelili na bránu, to hovoří za
vše. Asi jim došly síly.“

Ujal jste se první odpískané penalty, ale
opakovaný kop se vám, na
rozdíl od neuznaného pokusu, nepovedl...
„Stane se, tu druhou jsem měl
řešit razantně a byl by klid.
Trošku jsem se nechal unést.
Chtěl jsem moc vymýšlet a nevyplatilo se.“
Stalo se vám již někdy,
že byste penaltu muset
opakovat?
„Nevzpomínám si. Chtěl jsem
to dloubnout a předpokládal
jsem, že Tonda skočí k tyčce.
Tonda ale se svou vahou zůstal
stát.“
Hostům již o nic nešlo,
vy jste drželi potřebný
výsledek. Nebylo tedy emocí
až příliš?
„Je to pravda, ale rozhodčí si
to musí pohlídat už od začátku
střetnutí. Zbytečně to došlo tak
daleko.“

Sport
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1.FK Prostějov pokračuje na vítězné vlně
O třech bodech z Havířova rozhodl krátce před koncem Tomáš Machálek

Havířov, Prostějov/jim – Devět
z posledních deseti divizních
utkání skončilo výhrou prostějovského Efkáčka. Týden
po zajištění druhé místa proti
Mikulovicím uspěli Hanáci i
na severovýchodě republiky a
opět o nedělení bodů rozhodly
až v závěrečných minutách.
Proti týmu z dolní poloviny
tabulky měli hosté výrazně navrch, dlouho však ztroskotávali
na nemožnosti vyzrát na domácího gólmana. Jen v prvním
poločase takto neuspěl Zatloukal ani Poláček, neujala se ani
Papouškova střela z trestňáku.
Vysvobození tak po centru střídajícího Matuly přinesla hlava
Tomáše Machálka. „Měli jsme
jednoznačnou převahu a již v
prvním poločase jsme měli vést
3:0. Držení míče tak 80 na dvacet, velice dobrý výkon, jemuž
chyběla jen finálka,“ shrnul
utkání kouč hostí František Jura.

Na 1.FK již ve čtvrtek
a zadarmo
Dárek pro všechny své příznivce připravilo vedení 1.FK Prostějov. K poslednímu duelu sezony 2011/12 moravskoslezské divize „E“, jež se
netradičně odehraje již ve čtvrtek, budou moci
zavítat všichni, aniž by si museli na pokladně
kupovat lístek.
„Na žádost Opavy se bude hrát ve čtvrtek od 17
hodin. Lidé mají vstup zdarma a věřím, že si uprostřed týdne najdou cestu na zápas,“ zve všechny
fanoušky kouč 1.FK Prostějov František Jura.
Ve Slezsku se na severu Čech hrálo 2:2 a pokud by Hanáci neprohráli
ani nyní, připojili by jednadvacátý korálek na provázek neporazitelnosti. Od 25. září totiž 1.FK čtrnáctkrát zvítězilo a jen šestkrát remizovalo.
Pro utkání nechal odpočívat některé tradiční opory a příležitost
zahrát tak dostali hráči, kteří
toho dosud tolik neodehráli.
Bureše, jenž zamířil na operaci menisku, aby byl v létě co

nejdříve zpět, nahradil Kofroň,
do základu se dostali i Hatle,
Papoušek, Poláček a Zatloukal.
„Vedli si dobře, odehráli dobrý
zápas,“ pochválil za předvedený
výkon Jura.

MFK Havířov
1.FK Prostějov

1:0
(0:0)

Branka: 88. Machálek Rozhodčí: Lalík – Nesrsta, Bečica

Sestava 1.FK:
Kofroň – Hloch, Zbožínek, Kocourek, Dostál – Hatle (55. Hirsch), Papoušek (71. Fládr), Zelenka, Poláček (78. Matula) – Machálek, Zatloukal.
Trenér: František Jura.

Přestože měl jeho tým jasně navrch, musela si také defenziva počínat bezchybně a hlídat náznaky
ze strany domácích. „Oni spoléhali
na rychlé brejky a sem tam nákop.
Naše obrana hrála perfektně, neuchylovala se k nákopům, ale vše
rozehrávala po zemi. Pracovala
kompaktně a kombinačně jsme byli
jasně lepší. Museli jsme si ale dávat
pozor na brejky,“ vypíchl hlavní nebezpečí ze strany Havířova.

Proti aktuálně jedenáctému celku
divize „E“ se podařilo a 1.FK si
pohlídalo post nejméně inkasujícího mužstva soutěže, nyní
proti Opavě má prostějovský tým
možnost dokončit celou jarní část
bez porážky. K dispozici Jurovi určitě nebude Bureš a Tomáš
Hunal, jehož zranění z předchozího týdne ovšem není vážné, jak
se všichni obávali, jinak budou
domácí kompletní.

Kostelečanky uhrály proti lídrovi bod a potvrdily třetí místo
Ostudu si uřízl prostějovský okresní fotbalový svaz, již podruhé v sezoně nenominoval rozhodčí...
Kostelec na Hané/jim – Jen sekundy dělily
fotbalistky Kostelce na Hané od toho, aby se s
ročníkem rozloučily vítězně. V závěrečném kole
blanenského okresu držely téměř celý zápas nad
lídrem z Kunštátu jednogólové vedení, nakonec
se záložní výběr divizního celku musel spokojit s
remízou. I ta však podtrhla konečné třetí místo a
velký úspěch v premiérové sezoně.
Trenér Petr Merta posílil svůj výběr o
několik hráček z A-týmu a o vedoucí
branku se postarala právě jedna z nich.
Lucie Tomešová uspěla po individuální akci, jinak se obě družstva jen
obtížně dostávala do šancí. „Soupeř
byl samozřejmě kvalitní, ne nadarmo
je první. Jeho hráčky jsou hodně důrazné, běhavé, ale i přesto jsme byli

lepším týmem. Mají velice dobrou
obranu, takže jsme si vytvářeli minimum gólovek,“ vysvětlil nezvykle
nízký počet branek.
Ve druhém poločasu se dění na hřišti
vyrovnalo a domácí si velmi dlouho
hlídali náskok. Hosté hrozili z brejků
a několikrát musela domácí podržela
gólmanka Monika Mikešová, podle

kouče nejlepší hráčka zápasu. Jediného zaváhání se dopustila až v poslední
minutě, kdy v dezorientaci zahrála
mimo pokutové území rukama. „Z
přímého kopu soupeř nastřelil břevno
a z dorážky jsme dostali na 1:1. Malinko má podíl na vyrovnávacím gólu, ale
do té doby byla naše nejlepší hráčka,“
nedělal z toho Merta velkou vědu.
Dobře si byl totiž vědom faktu, že do
tohoto utkání ztratili hostující hráčky
jen pět bodů, když sedmnáctkrát zvítězily a jen jednou remizovaly a prohrály. Výmluvně hovoří i teprve sedmá
inkasovaná branka je dvacátém utkání.
„Holky chválím aspoň za remízu. Každý bod, který proti Kunštátu získáme, je
pro nás obrovsky cenný,“ podotkl.
Mnohem více tak Mertu a celý kostelecký oddíl namíchla situace před
utkáním, když nepřijel žádný rozhodčí
a píšťalky se tak ujal již osmdesátiletý

FC Kostelec na Hané „B“ 1:1
(1:0)
FK Kunštát

Branky: 15. Tomešová – 90. Čechová. Rozhodčí: Grepl.

Sestava Kostelec na Hané „B“:
Mikešová – Václavková, Burgetová, Zapletalová, Drápalová – Jarošová, Konrádová, Urbanová – Tomešová, Jelínková – E. Píchalová.
Střídaly: Horáková, Mrňková, Látalová, Konečná.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal

nedávný
d
llaureát Ceny Dr. Václava
l Jíry
a klubový patriot Jiří Grepl.
„Je to ostuda OFS, že nám není schopen zajistit rozhodčí. Za čtyři sezony,
co s holkama hrajeme, se nám ještě
nestalo, aby na zápas nepřišel rozhodčí. Teď se nám to stalo dvakrát při
domácích utkáních s Kunštátem a to

neměla
jještě Lipová
i
l ve stejnou
j
ddobu
b
rozhodčího. Je to vizitka, jak prostějovský fotbalový svaz funguje,“ nebral
si Merta servítky a pokračoval: „Když
špatně nahlásíme výsledek nebo zapomeneme na střelce, už to nás chtějí
pokuty, ale když nepošlou rozhodčí,
tak se nic neděje.“

Do šestnáctého ročníku se přihlásilo již devatenáct týmů
Pokoří „KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2012“ pověstnou „šedesátku“?

Prostějov/pk – Jak jsme informovali již v minulém vydání,
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.
Šestnáctý 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 hřišť, 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 přihlá-

šená družstva, propozice, rozlosování a jiné aktuální informace k
turnaji. Na stránkách je spuštěna
diskuze, kde přivítáme jakékoliv
názory a dotazy ohledně turnaje.
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

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.

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. Stejně
jako loni bude k dispozici textový
online z turnaje a na internetu se
budou objevovat okamžitě také
fotky.“
Nejžhavější novinkou z organizačních příprav klání je skutečnost, že vzhledem k úspěchu,
který loni měla v rámci doprovodného programu kapela
AREST, není důvod nic měnit.
Takže i letos tato skupina opět
zahraje v pátek od 21.00 hod. na
večerní akci v rámci turnaje.
Podle informací organizátorů,
bylo před pár dny rozesláno bezmála 500 pozvánek pro týmy z
Prostějovska, Vyškovska, Blanenska, Zlínska, Brněnska, ale i
pro týmy, které sem každoročně
zavítají z různých koutů naší republiky. Byli osloveni zajímaví
sponzoři, kteří pomohou zajistit
velké množství kvalitních věcných a peněžitých cen. Generálním partnerem turnaje se staly
Pivovary Staropramen, a.s., což
zajišťuje účastníkům přísun kvalitního piva STAROPRAMEN.
Obchodními partnery turnaje se
stali Radek Kocourek, provozovatel letních občerstvení v okolí
Plumlovské přehrady. Mediálním
partnerem turnaje je již řadu let
Prostějovský Večerník.

DOSUD PŘIHLÁŠENÉ TÝMY:
Jako první zaplatil startovné
GD Sportswear, další jsou na
cestě. Aktuální 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
9 - FC Hlučín
10 - Indiana Plumlov
11 - FC FONTÍK „A“
12 - FC FONTÍK „B“
13 - FC Relax Prostějov
14 - FK Orli Vyškov
15 - AC Zavadilka 2000 PV
16 - Brodek u Prostějova
17- Brodek u Prostějova „B“
18 - SEXMERALDA Prostějov
19 - 1. FC Krumsín

Po víkendu známe Mistra 2. a 3. ligy ČMŠS v elektronických šipkách!
Družstvo z Čechovic je účastníkem příštího extraligového ročníku

Čelčice/zš, pk - Každoroční mistrovství družstev 2. a 3. ligy Českomoravského šipkového svazu
se odehrálo o tomto víkendu
v Čelčicích. Na sobotní turnaj se
sjela nejlepší družstva uplynulého ligového ročníku 2011/2012,
aby spolu bojovala o titul Mistr
ČMŠS kategorie 2. liga. Nejlépe
se v tomto turnaji dařilo družstvu Šipkaři Střížov, který letošní ligový ročník bez porážky
završil prvním místem v tomto
prestižním týmovém turnaji.
Jediný, kdo jim trochu komplikoval
cestu za vysněným titulem, byl tým
Šipkařů ze Střeně, který s vítězem
turnaje remizoval při vzájemném
měření sil 5:5. Protože si s sebou ale
již nesl jednu porážku, stačila týmu
ze Stříteže k vítězství i remíza. Stejně bojovný úkol čekal ve finále o
třetí místo družstvo Banditos Hamry,
které potřebovalo naplno bodovat a
to se také stalo. Dokonce existovala

Jdou výš. Zavadila o jedličku Čechovice budou příští sezónu hrát
Extraligu Olomouckého kraje.
Foto: ČDS Trading
varianta o druhém místě. Ta však
zcela závisela na konečném skóre
finálového utkání. V případě, že by
vítězný tým ze Stříteže bodoval naplno, skončilo by družstvo Banditos
Hamry na celkovém druhém místě

díky lepšímu vzájemnému zápasu.
Jak jsem již ale psal o pár řádek
výše, napínavé finále skončilo remízou a posunulo Banditos Hamry pod
vedením Petra „Stánka“ Stodoly na
konečné třetí místo.

Velmi deštivá neděle byla ve znamení turnaje třetích lig a tolik očekávané baráže o nejvyšší soutěž
– Extraligu Olomouckého kraje.
Nejlepší družstva, hrající 3. ligu v
Olomouckém a Zlínském kraji, které
jsou pod vedením Českomoravského šipkového svazu, se zde utkala
o titul Mistra ČMŠS. Nejvýše na
pomyslný stupeň vítězů se podařilo
dojít v turnajovém pavouku družstvu
Rychlá rota Milenov, které zvítězilo
před Šenkéři Blatec a týmem na třetím místě Kohúti III. Vsetín.
Z tohoto místa blahopřejeme všem
vítězným družstvům a přejeme
jim pevnou ruku na nadcházejícím
Mistrovství České republiky, které
se koná již tuto sobotu ve Valdicích
u Jičína a kde budou reprezentovat
Olomoucký kraj v kategoriích o
Mistra ČR družstev – 2. a 3. liga.
Současně s Mistrovstvím ČMŠS
se odehrála také baráž o postup
do Extraligy Olomouckého kraje.

Systémem každý s každým zde
proti sobě nastoupila prvoligová
družstva z nejvyšších příček a bojovala o dvě postupová místa do
této nejprestižnější soutěže v Olomouckém kraji. Odtud vede přímá
cesta k finálovému turnaji o absolutního Mistra ČR. V tomto velmi
důležitém klání zvítězilo družstvo
„Hanácká šipka“, hrající 1. ligu
v Olomouci, když jen o jediný vyhraný leg předstihlo téměř domácí
tým Zavadila o jedličku Čechovice. Na třetím místě se umístil tým
Jiřina Black Bears Prostějov, který
již mnoho let patří mezi elitní prostějovské týmy, které se pravidelně
účastní Mistrovství ČR. První dva
jmenované týmy tak od 1. září
okusí extraligové boje a na to, kdo
bude tím, který nad hlavu zvedne
Pohár Mistrů a bude nás reprezentovat na příštím Mistrovství České
republiky, si budeme muset ještě
počkat.

Pohár města v malé kopané
vyvrcholí v Dřevnovicích
Prostějov/son - Po skončení všech ligových bojů v malé kopané Prostějovska zbývá dokončit už pouze jednu poslední
okresní soutěž v této odnoži velkého fotbalu. Jedná se o Pohár města Prostějov 2012/13.
Finálový turnaj proběhne v sobotu 16. června od 9.00 hodin na
hřišti v Dřevnovicích za účasti čtyř mužstev, která postoupila
z prvních dvou kvalifikačních fází. Týmy, jež se utkají o pohárovou trofej, jsou SK Griffins 98 Prostějov, FK Vrbátky, DD
Sport Dubany a domácí SK Dřevnovice.

Přihlášky do nové sezóny
končí posledním červnem
Prostějov/son - Všechny kluby, které chtějí hrát okresní
soutěže v malé kopané Prostějovska i během příštího ročníku 2012/13, se musejí řádně přihlásit.
V praxi to znamená vyplnit přihlášku i formulář soupisky (ve
dvou exemplářích) a vše odevzdat spolu se startovným i finanční kaucí na sekretariátu OS ČSTV Prostějov (Česká ulice
15). Otevřeno je pouze každou středu od 8.00 do 15.30 hodin. Startovné činí 3000 korun (muži) a 1500 Kč (žáci) pro
členy ČSTV, respektive 3200 korun (muži) a 1700 Kč (žáci)
pro nečleny ČSTV. Vratná kauce ve výši 600 korun je určena
na případná jednání výkonného výboru malé kopané (pokuty,
disciplinární řízení, odvolací řízení apod.). Za uhrazené peníze
bude každému na sekretariátu OS ČSTV vystavena stvrzenka
o zaplacené částce. Uzávěrka přihlášek je 30. června.

BEDIHOŠŤ CUP 2012:

Přípravy probíhají v plném proudu,
zbývá posledních 7 volných míst
k obsazení turnaje

Hrubčice - Ve dnech 14. a 15. července 2012 proběhne již 4. ročník
Bedihošť Cup 2012 turnaj v malé kopané v Hrubčicích, jak už
jste byli informováni v minulém vydání. Mediální partnerem je
stejně jako v předchozích letech PROSTĚJOVSKÝ Večerník a intrernetová společnost Marvel.cz který nám zajistí možnost internetu
hlavním sponzorem je DD Sport.
„Myslím že se nám spoustu věcí podařilo a účastníci letošního se mají na
co těšit nejen na věcné ceny. Po oslovení sponzorů kteří nám zajišťují
nejen ocenění turnaje ale taky jeho propagaci letošního turnaje, se máme
určitě na co těšit,“ pronesl Jiří Kresta, hlavní organizátor.
Turnaj bude letošní ročník k dispozici on-line a v areálu bude dostupná
wifi sít takže i příznivci kteří se nezúčastní přímo turnaje budou mít
možnost sledovat aktuální dění přímo na internetu .Na co se mohou
těšit příznivci a diváci fotbalu určitě na bohaté občerstvení které bude
zajištěné během turnaje,pochoutky z udírny a široký sortiment
pochutin a nápojů který zajistí Velkosklad Adam a samozřejmě kvalitní
pivo.Mezi turnajem proběhne Taneční diskotéka která začne 14.7.2012
ve 20 hod přímo v areálu a účastníci mají samozřejmě vstup ZDARMA
kde se představí DJ David Klásek. Účastníci turnaje mají možnost postavení stanů přímo v Areálu, jinak ubytování si zajišťuje každý sám.
Veškeré informace jsou na stránkách www.krestic.estranky.cz v případě
nejasností mě můžete kontaktovat na tel:čísle 606850147.

Dohnálkův memoriál pro výběr

Kostelce a Prostějova

Vítězné družstvo. V horní řadě zleva Pavel Bečička, Richard Zajíček, Petr Palička, Leo Havlík, Petr Kocourek, Svatopluk Ordelt, Lukáš
Chalupecký, v dolní řadě Radek Flajsar, Tomáš Flajsar, Tomáš Varha,
Michal Kaláb, Petr Svozil a Jan Blumenstein. Foto: Sokol II Prostějov
Litovel, Prostějov/jim – Družstvo složené z bývalých vynikajících
hráčů Kostelce na Hané a Sokola II Prostějov slaví výhru na veteránském turnaji. Jejich kořistí se v sobotu v litovelské sokolovně
stal Memoriál Jiřího Dohnálka, tedy turnaj pořádaný již od roku
1984.
Ve skupině si pamětníci extraligových či interligových duelů poradili
s Havlíčkovým Brodem 16:6 a Klimkovicemi 12:11, ve finále proti
pořádajícímu Tatranu Litovel rozhodly až sedmimetrové hody. Po normální hrací době totiž platila remíza 15:15 a teprve sedmičky v poměru
4:3 přihrály pohár do Prostějova a Kostelce.

Pozvánka na šachový turnaj
pod širým nebem
SK Rošáda pořádá 7. ročník MEMORIÁLU PETRA BOČKAREVA. Turnaj se uskuteční 23. června 2012 „U Abrahámka“ v lesoparku Hloučela. Hrát se bude švýcarským systémem na 7 kol, 15
minut na partii pro každého hráče. Startovné 70 Kč, hráči do osmnácti
let 35 Kč. Prezentace proběhne od 8:30 do 9:30 hodin. Předpokládaný konec turnaje bude asi v 15 hodin. V ceně startovného je zajištěno
občerstvení. Přihlášky zasílejte do 16. června 2012 na emailovou
adresu (sk_rosada@centrum.cz) nebo se přihlaste až v den konání
turnaje. Vítáni jsou i neregistrovaní hráči. Hraje se za každého počasí – v případě dlouhodobě nepříznivé předpovědi se turnaj odehraje
v Hanušovické pivnici, Palackého 4, Prostějov (hrací místnost SK ROŠÁDA), přihlášeným o tom bude zaslána zpráva mailem nebo SMS.
Na vaši účast se těší pořadatelé z SK Rošáda Prostějov.
SK ROŠÁDA Prostějov hraje a podniká všechny svoje sportovní akce
za veřejné finanční podporyměsta Prostějova.
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Na úvod se hasiči potkají v Čelechovicích

Orli porazili Levice Startuje již 3. ročník Velké ceny
V PŘETAHOVANÉ o hráče Prostějovska v požárním útoku
První posilou je Roman Marko
Docela rychle se plní sestava prostějovských
basketbalistů na příští sezonu v Mattoni NBL.
Vedení klubu se snaží pojistit si co největší počet hráčů tak, aby mělo soupisku co nejvíce
zaplněnou ještě v průběhu června.
Prostějov/lv
„Jednání probíhají každý den
a řekl bych, že jsou seriozní.
Obě strany si uvědomují současnou realitu a snaží se najít

společnou řeč,“ uvedl generální manažer BK Prostějov Petr
Fridrich.
V průběhu posledního týdne svedl prostějovský klub
úspěšný souboj se sloven-

Nováček. První posilou stříbrného týmu Orlů se stal rozehrávač
Roman Marko, ktrý tak v Prostějově naváže na působení svého
otce, jenž BK trénoval.
Foto: internet

skými Levicemi, které do
svých řad lákaly Mateje
Ventu a Dušana Pandulu.
Hráči dosavadní základní
rotace však dali přednost
dalšímu působení na Hané.
„S oběma jsme domluveni,“
potvrdil Fridrich.
Pomalu se plní také posty pivotů. Zůstal Rostislav Pelikán
a Kamil Švrdlík. Nabídku
Prostějova zvažuje také Yemi
Nicholson.
Novou tváří sestavy Orlů
je Roman Marko, o jehož
služby také stály Levice. Vysoký rozehrávač s trojkovou
úspěšností přes 34 procent,
který loni hrál v Kolíně, ale
přestupuje k Orlům. „Společně s Ventou by to mohla být
dobrá dvojice. Věříme, že se
Romanovi u nás bude dařit,“
uvedl Fridrich.
Prostějovský klub zatím
v průběhu jednání neuspěl pouze v případě Petra
Dokoupila. Křídelník, který v minulé sezoně hostoval
v Opavě, se rozhodl zůstat ve
Slezsku, kde si vybudoval stabilní místo v sestavě. „Docela
nás to mrzí, ale pochopitelně
nemůžeme dopředu žádnému
hráči slíbit přesné minuty na
hřišti. O ty se pere každý sám
v tréninku,“ poznamenal Fridrich, podle kterého v kádru zůstávají také Vojtěch Bratčenkov a Jaromír Bohačík.

Prostějovsko/pk - V neděli
17. června startuje v Čelechovicích na Hané již 3. ročník Velké cena Prostějovska
v požárním útoku. Tento seriál hasičských soutěží vznikl
v roce 2010 díky nadšení a
práci jedenácti sborů dobrovolných hasičů. Proč vlastně
tato soutěž vznikla? O informace jsme požádali jednoho
ze spoluzakladatelů Velké
ceny Prostějovska a člena
rady VCP, kterým je Martin
Ošťádal z Krumsína.
„Poslední závody sdružené do
jedné ligy se na Prostějovsku
konaly téměř před deseti lety a
jejich úroveň už ke konci značně pokulhávala, až liga postupně
zanikla. V roce 2008 začaly prostějovské týmy jezdit Hanáckou
extraligu, která fungovala na
Olomoucku. Po intenzivním
jednání se podařilo polovinu
soutěží přesunout i na území regionu Prostějov. Týmy pořádající závody si ale připadaly jako
nechtění příbuzní, protože přes
vzrůstající kvalitu jejich závodů
nemohly v podstatě o ničem rozhodovat. Myšlenky obou okresů
se definitivně rozešly na podzim
roku 2009,“ prozradil úvodem
Ošťádal. „V březnu roku 2010
došlo k oficiální registraci sdružení Velká cena Prostějovska
v požárním útoku a fanoušci
požárního sportu se tak mohou
těšit již třetím rokem na kvalitní sportovní výkony takřka za
humny. Jednotlivých závodů se

účastní kolem pětatřicet týmů
z Prostějovska, Olomoucka,
Blanenska a Vyškovska. V loňském roce bylo při závěrečném
slavnostním vyhlášení výsledků
v Dětkovicích rozdáno úspěšným týmům osmačtyřicet tisíc
korun v hotovosti a šestadvacet
tisíc korun v poukázkách na odběr vybavení pro požární sport.
Nechyběly samozřejmě ani další
trofeje a věcné ceny,“ uvedl spoluzakladatel VCP a člen rady.
Pro rok 2012 bude výše odměn ještě navýšena díky
novým sponzorům, které se
podařilo radě VCP získat.
Generálním partnerem Velké ceny Prostějovska se stal
Pivovar Černá Hora a.s.,
mezi hlavní sponzory patří
prostějovská firma Infos Art
s.r.o., tradiční poskytovatel internetového připojení,
Martin Ošťádal – informační systémy nebo firma rychlerostoucitopoly.cz. Novým
sponzorem je také firma
FUN RIDES TECH s.r.o.
Velká cena Prostějovska získala nejen podporu Olomouckého kraje, ale také místních
politiků. Patronem mužské kategorie je poslanec Parlamentu
ČR Radim Fiala, patronkou
ženské kategorie je senátorka
Božena Sekaninová. „Rada
VCP dělá všechno pro to, aby
tato liga byla výkladní skříní
požárního sportu na Prostějovsku,“ okomentoval to s úsměvem Martin Ošťádal.

Veškeré informace můžete získat na internetových
stránkách www.vcprostejovska.cz a navíc po každém
závodě najdete na stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku informace o průběhu jednotlivých závodů a
umístění jednotlivých týmů.

Některé závody jsou vysílány
dokonce přímým přenosem
na internetové hasičské televizi www.hasici150.cz. „Rád
bych touto cestou poděkoval
jménem celé rady VCP všem
sponzorům za finanční podporu. Bez nich by to v dnešní
době nešlo,“ vzkázal Ošťádal.

Jágr navštívil Prostějov: Jakub Čuřík s týmem ČR
Z tenisu viděl jen poslední výměnu
a víc o své hráčské budoucnosti zatím neprozradil

(dokončení ze strany 17)
Vzápětí ikoně předal obraz Tomáše Bíma, což Jaromíra příjemně zaskočilo. „Hlavně, že
tam nevidím žádný hřbitov,“
smál se při pohledu na dílo.
„Ten jsem dostal včera já,“ reagoval Černošek pohotově na
jeho vtípek. Vítěz ZOH 1996
později v odlehčeném tónu zaútočil na šéfovský post uznávaného bosse. Při probírání tématu nových reklamních spotů
pro Sazku totiž řekl: „Musíme
vymyslet, jakým směrem se
vydat, protože už toho není tolik, čím bych chtěl být. Možná

třeba majitelem TK Plus nebo
Karlem Gottem,“ pravil dobře
naložený Jágr k pobavení veškerého osazenstva.
Původně měl být jedním z hostů sobotního finále mužského
tenisového challengeru. „Po
příletu z Ameriky mám však
pořád ještě otočený čas, takže jsem se vzbudil ráno v pět
hodin, znovu usnul v devět
a podruhé se probudil až na
tiebreak třetího setu. Viděl
jsem v podstatě jen poslední míč celého zápasu, takže
aspoň vím, kdo letošní ročník
vyhrál,“ popisoval hráč Phila-

delphie Flyers svou spánkovou
anabázi.
Pak už přítomným žurnalistům
hodnotil uplynulou sezónu
v NHL, hovořil o úspěšném
extraligovém ročníku Rytířů
Kladno, jejichž je majitelem,
a dotkl se rovněž své hráčské
budoucnosti. „Ale rozebírat,
jestli zůstanu ve Philly nebo
půjdu v rámci NHL do jiného
klubu, je teď hodně předčasné.
Záleží na mnoha okolnostech
včetně draftu a případné výluky, všechno se s velkou pravděpodobností vyjasní až po 1.
červenci,“ podotkl Jágr.

pátý na MS v in-line hokeji

Prostějov/son - Střílel jeden gól za
druhým, díky čtyřem vsítěným
„V každém případě platí, že brankám se stal jedním z nejlepdo Prostějova každoročně jez- ších kanonýrů české reprezentace
dím moc rád. Je tady výborná na mistrovství světa v in-line hoatmosféra a mám zde spoustu keji 2012 organizace IIHF. Přesto
kamarádů, vždycky se sem tě- tenhle vydatný příspěvek útočníším,“ zmínil ostře sledovaný ka LHK Jestřábi Prostějov Jakumuž odmítající prozradit přes- ba Čuříka nestačil v Německu na
nou podobu své letní přípravy. víc, než na konečné 5. místo.
„Je dost možné, že příští sou- Šampionát se konal od 1. do 7. červtěžní ročník bude mým posled- na v Ingolstadtu za účasti šestnácti
ním za mořem, tak se na něj mužstev. Výběr ČR patřil do osmichci co nejlépe nachystat. Bě- členné elitní divize a coby obhájce
hem přípravy zkusím i nějaké loňského titulu z Pardubic obsadil
nové věci. Jaké? To vám řeknu v základní skupině A druhé místo,
až skončím s hokejem, zatím když postupně zdolal Velkou Britási je nechám jako svůj patent,“ nii 5:4 v prodloužení, podlehl Findodal Jaromír Jágr.
sku 4:8 a porazil Švédsko 7:4.

O všem následně rozhodoval
čtvrtfinálový duel, který náš
nároďák proti domácímu týmu
bohužel nezvládl. Smolnou prohrou 5:6 po samostatných nájezdech spadl do bojů o 5. až 8.
pozici, kde i podruhé na turnaji
přemohl Švédy (tentokrát 5:4 po
samostatných nájezdech) a tím
se zachránil v top divizi.
Vedle dobře hrajícího a produktivního Kuby Čuříka oblékli české barvy na MS také dva
bývalí Jestřábi. Patrik Šebek
alespoň zčásti naplnil pověst
jednoho z nejlepších in-line
hokejistů planety, Michal Šimo
se bodově prosadil jedinou asistencí.

Výsledky Česka na MS
v in-line hokeji IIHF 2012

Základní skupina: Velká Británie 5:4 PP (Šebek 1+3, Čuřík 1+0),
Finsko 4:8 (Čuřík 1+1, Šimo 0+1),
Švédsko 7:4 (Čuřík 2+0).
Čtvrtfinále: Německo 5:6 SN
(Šebek 0+1).
O 5. až 8. místo: Švédsko 5:4
SN (Šebek 1+0).

Konečné pořadí šampionátu
1. Kanada, 2. Německo, 3. Finsko, 4. Slovinsko, 5.-6. Česko a
USA, 7. Švédsko, 8. Velká Británie, 9. Slovensko, 10. Maďarsko,
11. Rakousko, 12. Chorvatsko,
13. Austrálie, 14. Japonsko, 15.16. Nový Zéland a Bulharsko.

Kvitová a Pavlásek byli v semifinále Roland Garros
Skvělý účet TK Prostějov na French Open doplnil osmifinálovou účastí Berdych, který však myslel výš

Paříž, Prostějov/son - Druhý
grandslamový turnaj roku
2012 dopadl pro zástupce tenisového oddílu TK Agrofert
Prostějov výtečně. Na seznamu skvělých výsledků stojí
nejvýš postup do semifinále
žen Petry Kvitové a stejný
úspěch jejího přítele, juniora Adama Pavláska. Ten byl
navíc společně s Václavem
Šafránkem v titulovém boji
juniorské čtyřhry.
Top hodnotu má však samozřejmě počin Kvitové, která
sice na své semifinálové pouti
nenarazila na žádnou nasazenou plejerku, ovšem lehké
to zdaleka neměla. Musela
vyřadit přemožitelky favorizovanějších hráček a zejména
s Kazaškou Švedovovou se
ve čtvrtfinále pekelně nadřela. O kolo dál poté narazila
na fantasticky hrající Rusku
Šarapovovou, což znamenalo
konečnou.
„Tentokrát byla Maria lepší,
potvrdila výbornou formu z poslední doby. Zaslouženě se stala
světovou jedničkou a já prostě
musím pracovat ještě víc než
doteď. Celkově jsem v Paříži
poprvé za kariéru prošla do semifinále, s čímž můžu být spokojená. Na svůj zdejší výsledek
se tedy dívám pozitivně a už
se moc těším na trávu, hlavně

finálové účasti v deblu po boku
Václava Šafránka. Rozhodující
mač o grandslamový triumf navíc mladí Hanáci prohráli velmi
těsně až v supertiebreaku, ve
dvouhře zase Pavlásek po čtvrtfinálovém skolení největšího
favorita Savilla z Austrálie následně podlehl Kanaďanu Peliwovi z vedení 6:2, 6:5 a 30:15.

S láskou jde vše líp... Petra Kvitová na French Open obhájila pozici čtvrté nasazené ženy postupem
do semifinále, její přítel Adam Pavlásek dosáhl na stejný úspěch, byť zatím „jen“ v juniorské kategorii.
2xfoto pro Večerník z Paříže: Jiří Vojzola
do Wimbledonu,“ říkala Petra
s odkazem na blížící se obhajobu loňského triumfu v All England Clubu.
Vysoké ambice bude mít
v Londýně rovněž Tomáš Berdych, jenž na Roland Garros
moc toužil po čtvrtfinálové
bitvě se Švýcarem Federerem.
Leč nedostal se k ní, když o jedno dějství dříve vypadl s argentinským ranařem Del Potrem.
„Domů poletím zklamaný.
Na postup do osmičky jsem
si věřil, jenže los mi postavil
do cesty zrovna toho nejmíň

přijatelného soupeře a zápas
proti Juanovi mi příliš nevyšel.
Ztratil jsem další šanci na velký grandslamový úspěch, což
je škoda. Musím to však hodit
za hlavu a tím líp se připravit
na Wimbledon,“ pověděl Tom
před návratem do Prostějova.
Mezi dospělými se v městě
nad Seinou představily ještě
dvě dámy TK Agrofert, Lucie
Šafářová a Petra Cetkovská.
Obě našly přemožitelku ve 2.
kole, když prvně jmenovaná
nestačila na Španělku Martinezovou a její klubová parťačka

na tréninkovou partnerku Johanssonovou z Francie. „Utkání soupeřce vyloženě sedlo.
Nevěřícně jsem koukala, kolik
mi byla schopná dát stopbalů,“
divila se Šafářová. „Mathilde
je kamarádka a já se proti ní
nedokážu uvolnit, hrát agresivně jako jindy. Naopak se dostanu do stresu, ve kterém mi
to prostě herně nejde,“ litovala
Cetkovská.
Mnohem víc důvodů k radosti
měl talentovaný junior Adam
Pavlásek, jak díky postupu do
semifinále singlu, tak zásluhou

Kvitová a Veselý
mistry světa za rok 2011
Hodně vysoko vlála prostějovská zástava též při slavnostním
vyhlášení mistrů světa, které
Mezinárodní tenisová federace
oceňuje vždy během French
Open ještě za předchozí sezónu. Tentokrát hned dvě trofeje
putovaly do rukou členů TK
Agrofert, neboť světovou šampiónkou mezi ženami 2011 se
stala Petra Kvitová a stejné pocty v kategorii juniorů se dostalo Jiřímu Veselému.
„Byl to velmi příjemný pocit
osobně asistovat u toho, když
ve společnosti pěti set nejdůležitějších lidí mezinárodního
tenisu obdrželi dva ze šesti
hlavních titulů zástupci našeho
klubu, jež vyrostli přímo na
kurtech v Prostějově,“ neskrýval radost šéf marketingové
agentury TK Plus a guru bílého
sportu v našem městě Miroslav
Černošek.

Výsledky tenistů TK Agrofert Prostějov
na Roland Garros 2012
Dvouhra mužů
1. kolo: Berdych – Sela (Izrael) 6:3, 6:4, 6:1. 2. kolo: Berdych
– Llodra (Francie) 6:2, 6:3, 6:3. 3. kolo: Berdych – Anderson
(31, JAR) 6:4, 3:6, 6:7, 6:4, 6:4. Osmifinále: Berdych – Del
Potro (9, Argentina) 6:7, 6:1, 3:6, 5:7.
Dvouhra žen
1. kolo: Kvitová – Bartyová (Austrálie) 6:1, 6:2, Šafářová –
Jakimovová (Bělorusko) 6:2, 6:0, Cetkovská – Halepová (Rumunsko) 6:1, 6:3. 2. kolo: Kvitová – U. Radwaňská (Polsko)
6:1, 6:3, Šafářová – Martinezová (Španělsko) 4:6, 5:7, Cetkovská – Johanssonová (Francie) 6:7, 2:6. 3. kolo: Kvitová – Bratčikovová (Rusko) 6:2, 4:6, 6:1. Osmifinále: Kvitová - Lepchenková (USA) 6:2, 6:1. Čtvrtfinále: Kvitová - Švedovová
(Kazachstán) 3:6, 6:2, 6:4. Semifinále: Kvitová - Šarapovová
(2, Rusko) 3:6, 3:6.
Dvouhra juniorů
1. kolo: Pavlásek – Alcaraz (Španělsko) 6:3, 6:4, Šafránek
– Harris (13, Austrálie) 2:6, 2:6. 2. kolo: Pavlásek – Galarza
(Argentina) 6:2, 6:2. Osmifinále: Pavlásek – Papa (USA) 6:4,
6:3. Čtvrtfinále: Pavlásek - Saville (1, Austrálie) 6:3, 6:3. Semifinále: Pavlásek – Peliwo (5, Kanada) 6:2, 6:7, 0:6.
Čtyřhra juniorů
1. kolo: Pavlásek, Šafránek – Donati, Napolitano (Itálie) 6:3,
1:6, 12:10. 2. kolo: Pavlásek, Šafránek – Čorič, Krstin (Chorvatsko, Srbsko) 6:3, 3:6, 10:6. Čtvrtfinále: Pavlásek, Šafránek
– Milojevič, Ferreira (2, Srbsko, Portugalsko) 6:3, 6:7, 10:8.
Semifinále: Pavlásek, Šafránek – Monteiro, Quinzi (Brazílie,
Itálie) 7:5, 6:4. Finále: Pavlásek, Šafránek – Harris, Kyrgios
(Austrálie) 4:6, 6:2, 7:10.
Dvouhra juniorek
1. kolo: Krejčíková – Danilinová (6, Kazachstán) 5:7, 2:6.
Čtyřhra juniorek
1. kolo: Krejčíková, Mertensová (Belgie) – Piqossiová, Zacariasová (Brazílie, Mexiko) 6:7, 6:3, 5:10.
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Dva rozhovory Večerníku s osobnostmi LHK Jetřábi o prostějovském hokeji
Už necelých pět týdnů suché přípravy mají za sebou muži LHK Jestřábi Prostějov. Po jednom z tréninků jsme naše hokejisty navštívili a přímo v útrobách zimního stadionu – víceúčelové
haly tak vznikla dvě následující exkluzivní interview. Na řadu aktuálních otázek odpovídali hlavní trenér a nejzkušenější obránce.

PETR ZACHAR: „Kluci
PAVEL KUMSTÁT: „Dokud drží
v přípravě plní, co mají“
zdraví,
chci
hrát“
Kouč nemá o angažování kvalitních gólmanů strach,
možností na hráčském trhu je prý dostatek

Marek Sonnevend
Je náplň suché přípravy
momentálně v něčem
jiná, než během jejích úvodních týdnů?
„Nic zásadního neměníme. Pořád děláme hlavně kondici třikrát
týdně s tím, že střídáme běhání
venku s tréninky na palubovce
zimáku a s posilovnou tak, aby
kluci neupadali do jednotvárného stereotypu.“
Prozradíte, kteří z hráčů prokazují nejlepší
parametry v síle, vytrvalosti a
rychlosti?
„Po silové stránce jednoznačně
vynikají Pavel Kumstát a Ivo
Peštuka, vytrvalostně jsou na
tom lépe všichni mladí kluci a
v rychlosti vždycky vládl Martin Stejskal. Po jeho odchodu
těžko říct, protože k rychlostním
cvičením jsme se zatím moc nedostali.“
Zklamal vás někdo tím,
že by při nabírání fyzičky zaostával za ostatními?
„To ne. Všichni si plní co mají,
protože sami vědí, nakolik je pro
ně kondiční základ důležitý. Ani
nemusím dělat nějakého drába
a honit je, i mladí se viditelně
snaží na maximum při své touze
prosadit se do kádru áčka. A ti
starší už mají za předchozí roky
vyzkoušené, co potřebují.“
Pro zpestření občas hrajete fotbalové zápasy.
Proti komu jste už nastoupili a
s jakými výsledky?
„Nastoupili jsme ve Vrahovicích
a ve Smržicích proti mančaftům,
které po domluvě někdo dal dohromady. Třeba minule to byl
Jara Studený z Autodopravy,
jenž má partu lidí chodících hrát
v zimě hokej a přes léto fotbálek.
Sestavil jedenáctku doplněnou o
dva tři fotbalisty, my jsme si to
s nimi přátelsky rozdali. Výsledek nebyl vůbec důležitý, stejně
jako v tom prvním utkání. Jde
hlavně o zmíněné zpestření a
chlapci přitom devadesát minut
běhají, takže jde zároveň o tré-

Foto: Zdeněk Pěnička
nink i zábavu. Odlišný pohyb
jim prospěje, současně se utuží
parta.“
Máte v plánu ještě další
fotbalové duely?
„Jeden hrajeme zrovna teď ve
středu 13. června, od 17.30 hodin nastoupíme v Kostelci na
Hané proti tamnímu béčku. Fanoušci se můžou přijít podívat,
aby se na vlastní oči přesvědčili,
koho teď máme v kádru.“
Do kdy přesně současná
fáze přípravy potrvá?
„Končit bychom měli v úterý 26.
června. Po dovolené pak znovu
začneme v pondělí 30. července,
týden budeme pokračovat ještě
na suchu a pravděpodobně od 6.
srpna plynule přejdeme na led.“
První přípravný zápas
máte na programu hned
7. 8. Není to příliš brzy?
„Podle mě ani ne. Půjde vyloženě
o přátelák, jehož výsledek nebude důležitý, o ten mi stejně jako
loni půjde až v posledních dvou
přípravných utkáních. Tam už
nastoupí konsolidovaná sestava,
jež by měla odvést kvalitní výkon, zatímco do té doby budeme
mít dostatek času zkoušet a ladit
formu. Během pěti týdnů závěrečné části přípravy absolvujeme
celkem deset střetnutí, to znamená dvě týdně. Původní počet
devíti soubojů jsme doplnili ještě
o desátý s polskou Toruní, kterou
přivítáme doma 24. srpna.“
Zdravotní stav hráčů je
nadále dobrý?
„Ano, k žádnému vážnějšímu
zranění nedošlo. Někteří kluci po

Fenerbahce coby obhájce nebude

hrát Champions League

Prostějov/son - Jak už jsme
vás nedávno informovali, evropskou Ligu mistryň
2012/13 bude hrát čtyřiadvacet družstev, to znamená o
čtyři víc než v minulém ročníku. Mezi ohlášenými účastníky však nikde nenajdete
supersilného obhájce titulu
Fenerbahce Istanbul. Jak je
to možné?
„Přihlášku tohoto klubu jsme
odmítli na základě nevhodného chování celého oddílu
v uplynulé sezóně a zvláště
během závěrečného Final Four
v Baku. Tam hráčky i funkcionáři Fenerbahce způsobili naší
organizaci nemálo problémů,
čímž projevili nedostatek respektu k soutěži a k volejbalu
jako takovému,“ vysvětlila Evropská volejbalová federace ve
svém oficiálním komuniké.
„Klubové vedení bylo na základě veškerých událostí předem upozorněno, že ze strany

CEV mohou přijít jak finanční,
tak sportovní sankce. Naším
hlavním záměrem je totiž zajistit nezbytného ducha fair
play a chránit image sportu. Od
Fenerbahce následně nepřišla
žádná odpověď či reakce, což
nás vedlo k rozhodnutí nezařadit jeho tým do Champions
League 2013 navzdory nesporné herní síle tohoto družstva. Daný krok už nebudeme
nijak přezkoumávat a věříme,
že jej všichni včetně fanoušků
pochopí, jakkoliv to může být
obtížné. Jde o vyslání jasného
signálu, že na prvním místě je
dobro našeho sportu,“ píše se
ještě v tiskové zprávě CEV.
Ženy VK AGEL Prostějov
tím přišly o jednoho možného
špičkového soupeře, spousta
dalších je však čeká v osudí
při losování základních skupin.
To proběhne tradičně ve Vídni
v pátek 29. června, tedy už za
tři týdny.

Beachvolejbalový Gala Cup

svědčí juniorkám VK

Prostějov/son - V pokračující sezóně plážového volejbalu
úspěšně bojují dvě mladé členky VK AGEL Prostějov. Juniorky Patricia Missottenová a Natálie Kolderová se každá s jinou
spoluhráčkou opakovaně prosazují v dlouhodobém seriálu
Gala Cup 2012.
Patricia Missottenová nastupuje po boku Gabriely Gergelyové
(Praha), z této spolupráce vyplynula během uplynulých týdnů dvě
stříbra. Nejprve 26. května v Děčíně a poté 3. června ve Zlíně,
pokaždé za párem Třešňáková, Pilátová.
Natálie Kolderová má za parťačku Hanu Klimešovou (České Budějovice) a obě prožily velmi rušný i náročný víkend 26. + 27.
května. Nejprve v sobotu v Děčíně obsadily dělené 5. až 6. místo,
aby hned na druhý den po delším přesunu triumfovaly v Uherském
Hradišti.
Na sever Čech se přitom sjela konkurence šestnácti dvojic, ve slovácké metropoli startovalo dvanáct týmů.

operacích trénují s úlevami, jiné
třeba postihne nemoc či menší
potíže svalového charakteru, namožení a podobně. Potom třeba
občas jeden den vynechají nebo
v něm pracují trochu volněji,
ale podstatné je, že jsme dosud nemuseli řešit po zdravotní
stránce nic většího. Navíc se od
pondělka připojí David Šebek,
tedy jeden z těch nedávno operovaných.“
Nezneklidňuje vás fakt,
že kromě vlastních mladíků zatím nemáte ani jednoho
brankáře?
„Je pravda, že mě to na jednu
stranu trochu znervózňuje. Na
stranu druhou je potřeba chápat
danou situaci a uvědomit si, že
není takový problém kdykoliv
přivést gólmana odpovídající
úrovně. Nabídka hráčů na trhu
pro tenhle post je dlouhodobě
slušná, my průběžně sondujeme
situaci a hledáme tak, abychom
dva brankáře měli k dispozici na
těch deset přáteláků a v nich je
mohli vyzkoušet. Opravdu není
potíž zvednout telefon, zavolat
hráčským agentům a obratem
dohodnout příchod vybraného
borce, který následně bude muset přesvědčit o svých schopnostech. Určitě přitom potřebujeme
aspoň jednoho gólmana s nějakými zkušenostmi, jenž týmu dá
základní jistotu.“
V Praze se uskutečnil
aktiv
druholigových
klubů. Jaké jste si z něj odnesl
poznatky a dojmy?
„Těžko komentovat. Rozhodně však došlo k posunu v tom
směru, nakolik nás respektují a
berou náš názor oddíly z první
ligy, potažmo Český svaz ledního hokeje. Přitom ke zlepšení
pomohla trochu náhoda, když na
aktivu jménem Opavy promluvil osobně přítomný pan Alois
Hadamczik. A slova takové
osobnosti viditelně zabrala, měla
svou váhu. Tudíž zástupci ČSLH
hned řekli, že na některé naše návrhy se přistoupí a jiné se dají do
zápisu k dalšímu projednávání.“

Veterán lituje konce populárního Pupy, věří, že se dočká i zbývajících
dlužných peněz a mladé nabádá, aby se ukázali

Marek Sonnevend
Hokej máte jako vedlejšák při zaměstnání,
brzy vám bude šestatřicet let. Neuvažoval jste po minulé sezóně o definitivním
uzavření hráčské kariéry?
„Poslední rok jsem byl v Prostějově moc spokojený, vytvořili
jsme s klukama výbornou partu
a na zimák jsem chodil s radostí.
Navíc je pro mě příjemné odreagovat se hokejem od práce, takže dokud mi slouží zdraví, chci
pokračovat dál.“
Daří se práci skloubit
s hokejem tak, abyste
stíhal aspoň tři tréninky suché
přípravy týdně?
„Já dělám od šesti ráno do půl
třetí odpoledne, tréninky začínají
až po čtvrté a přípravu tudíž stíhám. Někdy bych samozřejmě za
pěkného počasí radši vyrazil s rodinou třeba na výlet, ale k tomu
máme víkendy. Skloubit všechno
tak, aby člověk potrénoval třikrát
za týden, není zase takový problém. Navíc ještě stíhám jednou
týdně tenis s kamarády.“
Cítíte se během nabírání
fyzičky dobře? Stačíte i
v pokročilejším věku mladším
spoluhráčům?
„S přibývajícími roky je to určitě
čím dál těžší, ale při svých zkušenostech už vím, co potřebuju.
Pochopitelně na tom nejsem tak,
jako když jsem trénoval dvakrát
denně a byl v plné síle. Na druhou stranu v mém věku na tom,
myslím, nejsem špatně a hlavně
musím zaklepat, že mi slouží
zdraví. Například loni touhle
dobou mě pobolívalo koleno,
zatímco letos jsem jej trochu
cítil pouze zpočátku a teď už je
všechno v pohodě.“
Nepřišla na vás nějaká
krize v průběhu uplynulého soutěžního ročníku?
„Ani ne. Naštěstí se mi vyhýbala zranění, možná v tomhle
pomohla moje práce, kde jsem
se vždycky pořádně rozhýbal.
(smích) Stále jsem byl v pohy-

Zůstává. Starší bratr nejlepšího extraligového střelce Petra Kumstáta,
Pavel, je rozhodnut kariéru dohrát v Prostějově. Foto: Zdeněk Pěnička
bu, někdy si přidal, jindy trochu
ubral a celkově měl ze sezóny
dobrý pocit.“
Jak jste osobně nesl finanční problémy klubu
s nevyplacenými mzdami? A je
už teď vše v pořádku?
„Tyhle věci každý vnímá a nese
jinak. Já si sice hokejem pouze
přivydělávám, ale podle mě jsme
odvedli slušnou práci a peníze za
ni si podle svých smluv zasloužili. Tím pádem při vzniklých
problémech panovala nejistota
i určité naštvání, naštěstí jsme
přesto dokázali předvádět až do
konce soutěže kvalitní hokej.
Potom nám pan Tomiga slíbil, že
veškeré dlužné výplaty uhradí, a
momentálně to tak skoro úplně je.
Mně osobně chybí peníze už jen
za březen, doplatek mám slíbený
do konce kalendářního roku. Co
ostatní? Za ty nemůžu mluvit.“
Uklidnila se tedy atmosféra v mužstvu z tohoto
ekonomického hlediska?
„Dá se říct, že ano. Všichni vní-

máme, že potíže s penězi jsou
v mnoha dalších hokejových
klubech, obecně ve sportu i v celé
společnosti. Vidím to právě díky
práci ve stavební firmě mého
otce, finance prostě chybějí skoro
všude. V případě prostějovského
hokeje teď záleží, kolik peněz se
povede panu Tomigovi sehnat,
aby se problémy i při sníženém
rozpočtu neopakovaly. Uvidíme,
co přijde dál.“
V týmu skončili někteří
zkušení borci, víc prostoru dostanou mladí. Může kolektiv i tak dobře fungovat a
nadále patřit do širší špičky
druholigové skupiny Východ?
„Hodně bude záležet na těch mladých hráčích, jak se v mančaftu
chytnou a co na ledě dokážou
předvádět. Starší parťáci, kteří
v týmu skončili, určitě budou
chybět právě svými zkušenostmi, chlapci z juniorky logicky
nejsou tolik vyhraní. Na druhou
stranu mladým nechybí chuť ani
dravost a pokud budou pořádně

makat, můžou kolektivu prospět.
Tak jako šikovní David Zachar
nebo Martin Kryl, když zůstanou zdraví. Záleží, jak se všichni
dáme dohromady, abychom znova fungovali jako soudržná parta.
Zatím se zdá, že dvě až tři solidní
pětky bychom měli mít. Pak taky
záleží, jak na tom výkonnostně
budou v ostatních druholigových
klubech.“
Víte, že po skončení
Petra Doseděla jste
mezi Jestřáby už druhý nejstarší?
„Bohužel je to tak. Teď musím
jen doufat, že Benzin (útočník
Michal Černý – poznámka autora) bude co nejdéle pokračovat, abych nebyl úplně nejstarší. To bych pak musel asi taky
raději skončit.“ (smích)
Co vůbec říkáte na nezařazení obránce Doseděla do nového kádru LHK?
„Konce Pupy v mančaftu je
nám všem líto, v kolektivu chybí jako dobrý hráč i skvělý parťák. Vedení se ale rozhodlo dát
za současné situace přednost
mladším, na takové rozhodnutí
má samozřejmě právo.“
Nemůže tato věc i vinou mediální přestřelky narušit atmosféru uvnitř
oddílu?
„Naše vztahy v kabině to určitě
nijak nenaruší, tohle je vyloženě
mezi vedením a Pupou. Podle
mě by svůj díl práce pro mužstvo ještě odvedl, ale jak už jsem
řekl, rozhodnutí znělo jinak. Navíc kdyby v rozhovoru do novin tak ostře nezkritizoval pana
Tomigu, mohl být vzhledem
k pravděpodobnému odchodu
Jirky Osiny dodatečně osloven
k návratu. Takhle tato možnost
asi padla, což je škoda. Nám
hráčům by Pupův návrat určitě
nevadil, místo toho dostanou
větší příležitost mladí hokejisté.
Snad ji správně využijí a ukážou
se v co nejlepším světle. Abychom opět hráli dobrý hokej,
měli solidní výsledky a dělali
divákům radost.“

Češky nadále vítězí, dvě hráčky VK pořád v základu
Almere (Nizozemsko), Prostějov/son - Také po druhém
turnaji základní skupiny C
v Evropské lize žen 2012 jsou
volejbalistky České republiky
stále bez porážky. V nizozemském Almere přispěly ke třem
reprezentačním vítězstvím i
dvě členky VK AGEL Prostějov a národní tým také díky
jejich přispění nadále vede tabulku, byť o jediný bod.

Hned dva ze tří duelů na holandské palubovce totiž soubor
kouče Carla Parisiho zvládl až
v tiebreaku, když Řecko a domácí celek přemohl těsně 3:2.
Pouze na Izrael vyzrál hladce
3:0, soupeřkám nic nepomohl
ani kvalitní výkon někdejší zástupkyně hanáckého klubu Tatiany Artmenko.
Co současné Agelky? Dle dosažených statistických čísel si

lépe vedla Andrea Kossányiová,
ovšem ani Michaela Monzoni
určitě nezklamala s výjimkou
ne moc vydařeného souboje s
Řekyněmi, proti nimž zaostala
za obvykle dosaženými body
též její oddílová parťačka. Jinak
obě naše plejerky bodovaly solidně.
Třetí díl Evropské ligy je na
programu od 15. do 17. června
v Izraeli.

Statistiky členek VK AGEL
v druhém turnaji EL v Almere
První utkání Česko – Izrael 3:0
(22, 21, 9): Michaela Monzoni –
8 bodů (6 útoků a 2 bloky), Andrea Kossányiová – 13 bodů (8
útoků, 3 bloky a 2 esa).
Druhé utkání Česko – Řecko
3:2 (-15, 22, 24, -22, 11): Michaela Monzoni – 3 body (1 útok a 2
bloky), Andrea Kossányiová – 4
body (4 útoky).

Třetí utkání Nizozemsko –
Česko 2:3 (-20, 20, -20, 18, -12):
Michaela Monzoni – 8 bodů (4
útoky a 4 bloky), Andrea Kossányiová - 13 bodů (8 útoků, 4 bloky a 1 eso).

Průběžné pořadí skupiny C
1. Česko
6 0 18:7 15
2. Nizozemsko 4 2 16:7 14
3. Řecko
1 5 5:16 4
4. Izrael
1 5 6:15 3

Hanácká volejbalová liga vyvrcholí lákavou premiérou
Amatérskou soutěž vysoké herní úrovně poprvé v historii uzavřou
vyřazovací boje, play off se hraje tuto sobotu
Prostějov/son - Když pomineme fotbal, je Hanácká volejbalová liga smíšených družstev
největší sportovní soutěží pořádanou v Prostějově. Účastní
se jí téměř třicet týmů, které
mají na soupiskách skoro čtyři
stovky hráčů a hráček. Jednou měsíčně se tato masa lidí
schází k jednotlivým turnajům
HVL a nyní přichází na řadu
závěrečné 10. kolo, letos konané s velkou premiérou. Poprvé
v jednadvacetileté historii populární soutěže totiž o konečném pořadí rozhodne play off,
jež v sobotu 16. června hostí
hala RG a ZŠ ve Studentské
ulici (od 8.00 hodin) i hala
Sportcentra DDM v Olympijské ulici (od 10.00 hodin).
„V minulých sezónách jsme měli
sedm dějství základní části a tři
finálová kola s tím, že celky byly
pevně rozděleny do první a druhé ligy po patnácti družstvech.

Loni v létě před současným ročníkem jsme dost podstatně změnili herní systém včetně toho,
že týmy se mezi oběma ligami
mohly prolínat dle aktuální výkonnosti. Velkou změnou bylo
také zavedení play off, k čemuž
nás vedla snaha o co největší
atraktivitu závěrečných utkání.
Ve vyřazovacím k.o. jde v každém zápase o všechno, navíc
mistr vzejde z jediného rozhodujícího střetnutí finále. To by se
mělo stát opravdovým vyvrcholením Hanácké volejbalové ligy
se vším všudy,“ nastínil předseda
HVL Jan Zatloukal.
Protože jeden z 29 kolektivů se
play off nezúčastní, bude se hrát
ve čtyřech sedmičkách o 1. až
7., 8. až 14., 15. až 21. a 22. až
28. příčku dle umístění po dlouhodobé fázi. S tím, že nejvýše
nasazené soubory mají ve čtvrtfinále daných skupin volno a
automaticky postupují do semi-

finále. „Na Chorázce začínáme
o dvě hodiny dříve, aby finále
druhé ligy mohlo odstartovat již
ve tři odpoledne. Poté se všichni
hráči i hráčky této soutěže přesunou do haly Sportcentra DDM,
kde finálová bitva první ligy a
potažmo celé HVL propukne
v 17.00 hodin. Takový je ideální scénář, snad po organizační
stránce tenhle nový a jistě náročnější model zvládneme,“ přál si
Zatloukal.
Rozhodujícím okamžikům bude
osobně přítomen první náměstek primátora statutárního města
Prostějov Jiří Pospíšil, který následně předá ceny všem kolektivům v rámci slavnostního vyhlášení výsledků. „Chtěli jsme mezi
nás přivést i známého herce a
prostějovského rodáka Ladislava Županiče, ale bohužel je v sobotu vázám svými povinnostmi
v divadle. Tak třeba příště,“ doplnil Zatloukal.

Pořadí po základní části HVL 2011/12
1. Haná Metal – TJ Pozemstav Prostějov 233 bodů, 2. Stopaři 220,
3. Sokol Smržice 208, 4. Glauber 201, 5. Sportovní klub K2 A 199,
6. Našrot 197, 7. TJ Sokol Otaslavice A 189, 8. VK Trasko Vyškov
184, 9. Panteři 171, 10. Kosti 165, 11. Hematom 154, 12. Sokol
I – Elán 144, 13. TJ Sokol Brodek u Prostějova 138, 14. VK Vrbátky 115, 15. Tučňáci 114, 16. Eso 105, 17. Sokol Olšany 94, 18.
Galaxie 84, 19. Pardálové 84, 20. TJ Sokol Otaslavice B 77, 21.
Debakl Team 76, 22. Sorbon 66, 23. Sportovní klub K2 E 61, 24.
Kaktusáři 58, 25. Volej „93“ 58, 26. SK Čunín 55, 27. SK Mosambik Rozstání 27, 28. TJ Sokol Přemyslovice 24, 29. JV Spolek 24.

Dvojice pro čtvrtfinále play off (sobota 16. června)
Skupina o 1. až 7. místo: Stopaři – TJ Sokol Otaslavice A, Sokol
Smržice – Našrot, Glauber – Sportovní klub K2 A. Přímý postup
do semifinále: Haná Metal – TJ Pozemstav Prostějov.
Skupina o 8. až 14. místo: Panteři – VK Vrbátky, Kosti – TJ Sokol Brodek u Prostějova, Hematom – Sokol I-Elán. Přímý postup
do semifinále: VK Trasko Vyškov.
Skupina o 15. až 21. místo: Eso – Sorbon, Sokol Olšany – Debakl
Team, Galaxie – TJ Sokol Otaslavice B. Přímý postup do semifinále: Tučňáci.
Skupina o 22. až 28. místo: Kaktusáři – JV Spolek, Volej 93 – TJ
Sokol Přemyslovice, SK Čunín – SK Mosambik Rozstání. Přímý
postup do semifinále: Sportovní klub K2 E.
Pardálové obsadí kvůli neúčasti v play off 29. místo.

Tenis
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V devatenáctém ročníku sahal po svém čtvrtém triumfu v kariéře hráč domácího klubu

Czech Open znovu pršely
Jan Hájek: „Nechal jsem na kurtu Nasuperlativy
od bossů a šéfů
maximum a nemám se za co stydět“
Prostějov - Nejúspěšnější tenista v historii
UniCredit Czech Open se jmenuje Jan Hájek.
Olomoucký rodák má ve své sbírce už tři trofeje
za vítězství a letos mohl přidat čtvrtou. Členovi poěl malin
řádajícího oddílu TK Agrofert k tomu chyběl
malinký kousek, v herně výborném finále těsně podlehl
Němci Mayerovi 6:7, 6:3, 6:7.
Marek Sonnevend
Jak hodnotíte celý turnajový týden?
„Za nějakou dobu určitě kladně,
teď je zatím porážka čerstvá
a samozřejmě bolí i mrzí.
Celkově se ale nemám za co
stydět, dneska to podle mě bylo
výborné utkání se vším všudy.
Oba jsme na kurtu nechali
maximum a Florian zvítězil,
protože lépe zvládl koncovky
prvního i třetího setu. Ve vyrovnaném zápasu získal většinu
důležitých míčů, čímž ukázal,
že je velkým hráčem.“
Kde se zadrhla slibně
rozjetá úvodní sada?
„Těžko říct, ale její ztrátou
se střetnutí ještě nelámalo.
Dokázal jsem se totiž vrátit
lepším druhým setem a
taky během třetího jsem byl
víc nahoře. On však zahrál
výborně, vítězství si zasloužil.
Já mám čisté svědomí, pro
úspěch jsem udělal všechno.
Není každý den posvícení a
život jde dál.“

zdravý, pak udržím i formu a
přijdou výsledky.“
Vy tedy úplně vynecháváte
travnatou část sezóny?
„Ano. Kvůli kvalifikaci
Wimbledonu se mi nechtělo
překopávat celý program
a zvykat si na jiný povrch
s jiným pohybem i vším

Nakolik bylo složité vyrovnávat se s proměnlivým počasím a tím s
mi?
různými podmínkami?
relativně
„Centrkurt
je
ran, ale je
zavřený ze všech stran,
samozřejmě rozdíl, když prší
cha je či
nebo neprší a střecha
íc se mění
není zatažená. Nejvíc
ozvěna míče, člověkk pak má
pocit, jako by hrál v hale. Až
na první den však počasí tak
hrozné nebylo a jáá osobně
jsem s ním žádný problém
neměl. Hrálo se mi dobře,
žovat.“
nemůžu si na nic stěžovat.“
Jaký vás čeká nejbližší
program?
„Teď absolvuji challenger
llenger
v Košicích, pak mám
ásledotýden volno a následotukové
vat budou další antukové
turnaje různě po Evropě.
ch se na
Hlavní cíl je, abych
US Open dostal do hlavní
ech Open
soutěže. Finále Czech
m ke 105.
mě katapultuje někam
místu světového žebříčku,
takže rozehrané to mám
buji zůstat
dobře. Hlavně potřebuji

Fotoreportáž

okolo. Nemělo by to podle
mě žádný smysl, zvlášť když
mám poslední dobou trochu
problémy se zády a tráva je
v tomto ohledu můj největší
nepřítel.“
Bylo těžké rozhodování
vzdát se wimbledonské účasti?

„Pouze jsem čekal, jestli se tam
automaticky dostanu do hlavní
soutěže. Jakmile jsem věděl o
nutnosti jít do kvalifikace, bylo
hned jasno.“

Škoda
Honzo,
žes to nedotáhl
až ke čtvrtému
titulu.
Chyběl
kousek,
ale hrál jsem
dobrý tenis.

Prostějovský tenisový turnaj dlouhodobě patří k nejlepším
akcím svého druhu na světě v dané kategorii challengerů. Že
zcela právem, o tom přesvědčil i čerstvě skončený 19. ročník
UniCredit Czech Open, který tradičně zhodnotili významní
mužové bílého sportu v ČR. A jako obvykle nešetřili superlativy.

Jiří Kunert - předseda představenstva
a generální ředitel UniCredit Bank
„I letos měl turnaj velice dobrou úroveň jak
po sportovní, tak společenské stránce. Czech
Open přesně splňuje to, co od něj očekává naše
banka a organizačně vše znovu klapalo výborně. Rovněž tenis se v Prostějově opět hrál
skvělý bez ohledu na fakt, že první nasazený,
Verdasco, vypadl už v prvním kole. Bojoval a nic neodfláknul, bohužel podmínky s ohledem na počasí pro něho asi nebyly nejlepší.
Důležité je, že obsazení finále tentokrát vyšlo divácky atraktivně
díky postupu domácího Honzy Hájka a turnajové trojky Floriana
Mayera, oba předvedli krásný boj i špičkový tenis. Díky zdejšímu
challengeru je UniCredit Bank celý týden zviditelňována nejen
na Moravě, ale po celé republice a dokonce i za jejími hranicemi. Ve volejbalu máme prestižní Champions League žen, v tenisu
tento vynikající podnik mužů. Co za rok? Oslavíme dvacetileté
jubileum a to znamená, že bychom měli vymyslet něco speciálního. S Mirkem Černoškem už jsme probírali určité nápady, ale co
konkrétně plánujeme, to zatím neprozradím. Půjde o překvapení
s retro nádechem.“
Ivo Kaderka
- prezident Českého tenisového svazu
„Byl to zase nádherný týden plný krásného tenisu.
Z pohledu ČTS je Czech Open určitě nejvýznamnější, největší a nejlépe pořádaný turnaj v ČR,
taková výkladní skříň našeho tenisu. Výborné je
každoročně hráčské obsazení, organizace, zázemí
a celý areál včetně centrálního dvorce se zatahovací střechou, která se letos moc hodila. Takže z mého pohledu v Prostějově vše proběhlo tradičně excelentním způsobem, za což chci
poděkovat všem, kteří se o to zasloužili.“

Setkání... Největší česká hvězda Tomáš Berdych přijel z Paříže a svému spoluhráči Janu Hájkovi předal pohár pro poraženého finalistu. Foto: Jiří Vojzola

australské legendy v Prostějově
3 x foto: Jiří Vojzola

Miroslav Černošek - jednatel
marketingové agentury TK Plus
„Chci vyjádřit velkou spokojenost nad tím, že
máme tak prestižní firmu jako UniCredit Bank
už mnoho let v názvu turnaje a že nám podobně
dlouhou dobu náleží přízvisko Czech coby národní jedničky v tomto směru. Pánové Jiří Kunert a
Ivo Kaderka dělají pro Czech Open nesmírně mnoho, bez nich by
tak významný nemohl být. Mně osobně dělá radost, že český tenis
zažil ne pouze jeden, ale hned dva krásné týdny díky prostějovskému
challengeru i Roland Garros. Tam nejvíc zářili hlavně zástupci našeho oddílu TK Agrofert, když Petra Kvitová a junior Adam Pavlásek
postoupili až do semifinále a výborně si vedl i Tomáš Berdych. Obsazení zdejšího finále přitom bylo v podstatě také domácí, takže z mého
hlediska stoprocentní spokojenost.“

Střípky z Czech Open

Rychlost blesku. Ješte nikdo na prostějovském centru Interview. Rodák z Prostějova Karel Nováček si vy- Spokojenost. Pat Cash zachycen při odjezdu z hotelu
nesrvíroval rychleji nez Mark Philippoussis.
zkoušel roli reportéra.
a jak vidno s úsměvem na rtech...

Hrací pavouk dvouhry mezinárodního tenisového turnaje
F. Verdasco (Španělsko - 1/DK)
M. Semjan (Slovensko - Q)
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)
U. Ignatik (Bělorusko - Q)
G. Rufin (Francie)
T.-H. Yang (Tchaj-wan)
A. Michon (Francie - Q)
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)
J. Pospíšil (ČR - Q)
F. Cipolla (Itálie)
D. Udomchoke (Thajsko)
R. Štěpánek (ČR - 2/WC)

M. Semjan
6:4, 6:7(5), 6:4
J. Mertl
6:4 , 5:7, 6:4
J. Janowicz
6:4, 6:1
S. Darcis
6:1, 6:2
F. Mayer
6:4, 6:2
W. Odesnik
6:2, 6:1
T. Yang
6:4, 1:6, 4:1(skreč)
A. Montaňes
6:4, 6:2
J. Hájek
6:4, 6:4
K. Čapkovič
6:4, 6:2
T. Gabašvili
7:5, 6:2
V. Estrella
2:6, 6:4, 7:5
G. Garcia-Lopez
7:6(5), 6:3
P. Červeňák
6:3, 3:6, 6:3
F. Cipolla
6:4, 3:6, 7:6(2)
R. Štěpánek
6:0, 6:0

M. Semjan
7:5, 1:6, 6:3
J. Janowicz
6:2, 6:7(4), 6:2

4. - 9. června

J. Janowicz
6:4, 5:7, 6:4
F. Mayer
7:5, 7:5
F. Mayer
6:4, 6:2
F. Mayer
7:6(2), 4:6, 6:4
A. Montaňes
6:1, 6:3

FLORIAN MAYER
7:6(1), 3:6, 7:6(3)

J. Hájek
7:5, 6:3
J. Hájek
6:1, 6:3
T. Gabašvili
7:5, 6:1
J. Hájek
6:2, 6:1
P. Červeňák
6:7(4), 6:4, 6:2
R. Štěpánek
2:6, 6:3, 6:0
R. Štěpánek
6:4, 6:4

Prize money:

106 500 €

Dětský den proběhl vzdor dešti
V samotném úvodu turnaje připravili organizátoři turnaje pro
nejmladší příznivce tenisu tradiční Dětský den. A uskutečnil se
v plánovaném rozsahu, byť akci moc nepřálo deštivé počasí.
„Vše proběhlo v rámci projektu Hledají se noví Tomáš Berdych, Petra Kvitová a Jiří Veselý. Zatímco Tomáš i Petra v pondělí ještě bojovali na Roland Garros, Jirka se Dětského dne
osobně zúčastnil. S dětmi si zasoutěžil i zapinkal, samozřejmě
také rozdal zájemcům autogramy. Sice nebylo moc hezky, ale
to nikomu zásadně nevadilo,“ popsal PR manažer marketingové agentury Tomáš Cibulec, který má projekt hledající nové
adepty bílého sportu na starosti. „Velké díky za podporu této
naší myšlenky patří společnosti ČEZ,“ zdůraznil Cibulec.
Úterní program se protáhl skoro do půlnoci
Jako na grandslamových kláních Australian Open či US Open
si museli připadat hráči i nejvytrvalejší fandové během úterního prostějovského večera. Celodenní déšť totiž dovolil hrát
zápasy jen pod střechou kryté Agrofert Arény, kde program po
vzoru melbournského a newyorského turnaje končil až v hluboké noci. Poslední střetnutí dne vrcholilo nedlouho před půlnocí, takže i UniCredit Czech Open si prožil svou nefalšovanou
Night Session!
Dvakrát vítězný Mark Phillipoussis
Finalista US Open 1998 a Wimbledonu 2003 odlétal zpět na
Floridu (žije tam, ačkoliv je Australan) vrcholně spokojen.
Vyhrál totiž jak sobotní exhibici proti krajanovi Patu Cashovi,
tak i předchozí V.I.P. golfový turnaj na brněnských Kaskádách.
„Připadal jsem si jako opravdová celebrita. Organizátoři Czech
Open mě vyzvedli na letišti, odvezli na golf do Brna, potom na
párty i exhibici do Prostějova a teď mě zase odvezou na letiště.
TK Plus dělá skutečně vynikající práci, ne náhodou má ve světě výborné jméno,“ ocenil Mark Phillipoussis.
Eláni to rozbalili jako zamlada
Když pomineme kytarové vystoupení Pata Cashe s kapelou
Beatles Revival, byl ústředním hudebním zážitkem páteční
V.I.P. párty koncert legendární slovenské skupiny Elán. Jožo
Ráž a spol. to na Hané rozjeli vskutku působivě a jejich umění
představené v mnoha nádherných hitech ostře kontrastovalo
s následnou herní ostudou českých fotbalistů. V rámci večera
se totiž na velkoplošné obrazovce promítal zápas mistrovství
Evropy proti Rusku, který přítomným po krásném uměleckém
zážitku působil dost velké utrpení…
Tomáš Berdych předával ceny finalistům
Po svém návratu z French Open se doma v Prostějově ukázal
též nejlepší český tenista současnosti. Samozřejmě nikoliv aktivně na kurtu, neboť se po osmifinálovém vyřazení z Roland
Garros věnoval hlavně odpočinku. V rámci slavnostního vyhlášení výsledků v sobotu předal jednu z cen oběma finalistům Florianu Mayerovi i Janu Hájkovi, s nimiž ho pojí stejná
klubová příslušnost. A v tomto týdnu si „Berďa“ zahraje první
turnaj na trávě v německém Halle, kde jej vedle dvouhry čeká
též čtyřhra. Po boku Radka Štěpánka budou testovat společnou
deblovou formu před blížící se olympiádou.
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UniCredit Czech Open 2012 den po dni aneb vývoj od 1. kola až po finále...

PRECIZNÍ MAYER, POKROPENÝ HÁJEK A MARNÝ VERDASCO

Prostějov/son - Zatímco o nejvyšší tenisové pocty
se bojovalo v Paříži na grandslamovém Roland
Garros, velmi kvalitní podívanou pro milovníky
bílého sportu souběžně a již tradičně přichystali i
prostějovští pořadatelé. 19. ročník mezinárodního
turnaje mužů UniCredit Czech Open 2012 byl vítanou alternativou pro hráče, kteří vypadli během
prvního týdne French Open a v srdci Evropy si
chtěli vylepšit bilanci. V areálu TK Agrofert se díky
vynikající účasti opět hrál špičkový tenis a Večerník
byl jako obvykle u toho, aby vám průběh renomovaného challengeru podrobně přiblížil.
PONDĚLÍ 4. ČERVNA

Déšť trochu zlobí,
Hájek postupuje
a Rosol vypadává

Úvodní den hlavní soutěže částečně poznamenala nepřízeň počasí,
hlavně zpočátku. Naštěstí se matka
příroda postupně umoudřila a dovolila odehrát většinu naplánovaných
střetnutí.
Nejprve ze všeho byla čtyřmi finálovými duely dokončena kvalifikace. Z tria českých nadějí uspěla jediná, když prostějovský junior Robert
Rumler nestačil na Slováka Semjana (0:6, 4:6) a zkušený Jan Minář
po boji podlehl Ignatikovi z Běloruska (6:4, 1:6, 2:6). Díky překonání Kazacha Koroljova (6:4, 6:3) se
tak radoval pouze domácí matador
Jaroslav Pospíšil. „V Prostějově se
mi vždycky hraje moc dobře. Jsou
tu dokonalí tenisoví příznivci, kteří
výborně fandí a já úplně cítím, jak
si přejí, aby se mi dařilo,“ děkoval
spokojený Jarda.
Deštěm smáčenou kvalifikační
fázi později odpoledne konečně
vystřídaly vstupní zápasy zahajovacího kola. Jako jeden z prvních
prošel dál trojnásobný vítěz turnaje
Jan Hájek, jenž dokázal pod umělým osvětlením přemoct nasazenou osmičku Ramireze Hidalga ze
Španělska (6:4, 6:4). „Docela jsem
si věřil, protože soupeř má rád pomalejší kurty a zdejší centr je dost
rychlý. Rozhodly dva zvládnuté
krizové momenty, v každém setu
jeden. Oba jsem ustál, což byl klíč
k vítězství,“ povídal Honza s cenným skalpem u pasu.
Naopak jiný Čech, Lukáš Rosol, se s hanáckým kláním rychle
loučil, když nenašel recept na 35.
muže světového žebříčku Floriana Mayera z Německa (4:6, 2:6).
„Potkal mě samozřejmě těžký los,
ale nehrál jsem špatně a hlavně
v prvním setu jsem měl hodně
šancí včetně řady brejkbolů. Velká
škoda, že se mi je nepovedlo využít, utkání se pak mohlo vyvíjet
opačně,“ litoval reprezentant konkurenčního Přerova.
Z nasazených dostal v pondělí
slovo ještě Belgičan Steve Darcis,
který coby číslo pět jasně vyřídil
Muňoze De La Navu ze Španělska
(6:1, 6:2).
ÚTERÝ 5. ČERVNA

Hnusné počasí
komplikuje turnaj, Verdasco
odpaluje bombu
Skoro celý den se z oblohy snášely
provazce vody a zápasový program kvůli tomu dostal nepříjemné
trhliny, neboť tři mače prvního dějství singlu a pět soubojů úvodního
kola deblu muselo být odloženo
na středu. Z toho, co se na krytém
centrálním dvorci TK Prostějov
stihlo absolvovat, zaujala přede-

vším tři měření sil.
Nejprve držitel divoké karty a ještě
loni nejlepší junior planety Jiří Veselý statečně vzdoroval sedmému
nasazenému Garciu-Lopezovi ze
Španělska, leč nakonec těsně padl
(6:7, 3:6). „Za stavu 4:3 v prvním
setu jsem měl brejkbol na 5:3.
Kdybych jej využil, mohla být
úvodní sada moje a další průběh
jiný. Každopádně jsem odehrál
dobré utkání, byla to pro mě hlavně výborná zkušenost. Dokázal
jsem si, že i s takhle kvalitními
tenisty můžu vést vyrovnané bitvy,
tenhle poznatek snad využiju do
příštích turnajů,“ řekl člen oddílu
TK Agrofert, aby vzápětí odcestoval do Paříže na předávání cen za
loňskou sezónu. Jirka na Roland
Garros převzal titul Juniorský mistr světa 2011.
Na opačném věkovém pólu kariéry se nachází ostřílený Radek
Štěpánek. Ten svůj start na Czech
Open zvládl famózně díky drtivému triumfu nad Thajcem Udomchokem (6:0, 6:0) za pouhých
čtyřicet minut! „Rychle jsem se
dostal do tempa a tlačil na soupeře.
V chladnu mi pomohla důkladná
rozcvička, provozní teplotu jsem
pak udržel během celého střetnutí.
Zvítězit dvěma kanáry? Na světovém okruhu se pohybuju už dlouho, ale něco takového se mi asi
ještě nepodařilo,“ smál se skvěle
naladěný Štěpec.
V pozdním večeru pak působivě
nasvícená Agrofert Aréna zažila totální výsledkovou senzaci.
Úspěšný kvalifikant a až 1166. plejer ATP Tour Marek Semjan totiž
nečekaně udolal ztrápeného Fernanda Verdasca, aktuálně 16. hráče
světa a nasazenou jedničku (6:4,
6:7, 6:4)! „Počasí se postavilo proti mně. Byla mi velká zima, vždyť
z pařížských třiceti stupňů je ten
rozdíl na místních deset fakt hrozný. Navíc na French Open létaly
míče mnohem rychleji a Semjan
hrál velice dobře, možná měl i trochu štěstí. Vím, že pro vedení turnaje není brzké vypadnutí největšího favorita příjemné, ale takový je
prostě tenis. Rozhodně jsem tady
chtěl vydržet až do soboty, příští
týden mám stejně volno a nikam
jsem nespěchal,“ ujišťovala padlá
španělská hvězda smutně. „Už loni
jsem tady málem porazil Južného,
tenkrát mě promarněná šance hodně mrzela. Teď už to vyšlo a mám
obrovskou radost. Verdasco na mě
nepůsobil dojmem hráče, který si
věří, od začátku jsem tak cítil svou
šanci. On musel a já mohl, překvapení nakonec přišlo,“ svěřoval se
šťastný hrdina dne Semjan.
V ostatních duelech se s pavoukem dvouhry okamžitě rozloučil
další nasazený Michail Kukuškin
z Kazachstánu (čtyřka podlehla
Venezuelanovi Estrellovi 6:2, 4:6,
5:7), naopak jiný Španěl Albert

souboj, musel jsem čekat na svou
příležitost. Ta naštěstí dvakrát přišla
za stavů 5:5 a já obě dokázal využít,
_ navzdory únavě ze včerejška,“
radoval se vítěz devíti challengerů
v kariéře.
Páteční program pak uzavřel
finálový mač v deblu, kde málo
divácky zajímavý střet dvou neznámých párů Hsieh, Lee (Tchajwan) a Ebelthite, Peers (Austrálie)
skončil výhrou Asiatů (7:5, 7:5).
Škoda, že česko-slovenská dvojice Dlouhý, Mertiňák vypadla
již o kolo dřív právě s pozdějšími
šampióny…

Radost na zádech. Vítěz UniCredit
Czech Open 2012 Florian Mayer takto
slavil rozhodující fiftýn finále s Janem
Hájkem.
Foto: Jiří Vojzola

Montaňes splnil coby šestka roli
favorita pokořením kvalifikanta
Michona z Francie (6:4, 6:2). Prvním kolem tudíž prošlo pět z osmi
největších aspirantů na zisk trofeje.

STŘEDA 6. ČERVNA

Končí další dva nasazení,
Štěpánek i Hájek jdou dál

Čtvrtý spolufavorit vyhučel ven
z pavouka dvouhry hned na úvod 2.
kola, když člen sedmé desítky pořadí ATP Steve Darcis musel kapitulovat před uměním o sto míst hůře
postaveného Poláka Janowicze
(4:6, 7:5, 4:6). Ještě předtím bylo
dokončeno první dějství třemi odloženými zápasy a jeden z nich smolně ztratil domácí Jaroslav Pospíšil
s loňským finalistou, Italem Cipollou (4:6, 6:3, 6:7). „Strašně mě mrzí
hlavně dva promarněné mečboly.
Soupeř při obou zahrál kraťas a já
normálně takové míče zvládám, ale
tentokrát to prostě nevyšlo,“ krčil
smutně rameny tenisový vytrvalec.
Dál neprošel ani jiný Čech Jan
Mertl, který sice v dohrávce udolal Brazilce Souzu (6:4, 5:7, 6:4),
ovšem svou druhou bitvu v jednom dni už k vítězství nedotlačil.
Proti přemožiteli Verdasca Marku
Semjanovi mu přece jen došly fyzické síly (5:7, 6:1, 3:6). Naštěstí
19. ročník prostějovského challengeru bez národní účasti zdaleka
nezůstal, protože čtvrtfinále vybojovali rovnou dva zástupci ČR.
Radek Štěpánek překonal nepříjemný obranný styl Flavia Cipolly, byť s ním měl chvílemi velké
potíže (6:4, 6:4), a Jan Hájek také
s mírnými problémy nechal za sebou slovenského snaživce Kamila
Čapkoviče (7:5, 6:3). „Dlouho
jsem se nemohl dostat do tempa.
Naštěstí se mi povedlo zvládnout
koncovku úvodního setu, tím
jsem získal potřebné sebevědomí,
uvolnil se a dál už předváděl svůj
tenis,“ oddechl si Hájek.
K potěše organizátorů neklopýtli
dva vysoce favorizovaní borci.
Turnajová šestka Albert Montaňes
spolehlivě sfoukl Yanga z Tchajwanu (6:1, 6:3) a trojka Florian
Mayer podobně hladce vyučil
Američana Odesnika (6:4, 6:2).
„Wayne však předvedl kvalitní výkon, byl důrazný z forhendu. Zpočátku se spíš bránil, potom zlepšil
servis a šel celkově nahoru. Abych
ho vyřadil, musel jsem pořádně
zabrat,“ povídal Mayer coby jedna
ze zahraničních posil TK Agrofert
v prosincové extralize smíšených
družstev.
Podstatné ve středu bylo, že se
díky konečně přívětivější tváři
počasí smazal nabraný zápasový
deficit. A vzhledem k vypadnutí
sedmičky Guillerma Garcii-Lopeze se Slovákem Červenákem (7:6,
4:6, 2:6) zůstali v osudí již pouze
tři nasazení plejeři.

ČTVRTEK 7. ČERVNA

Čtvrtfinále zvládají favorité
včetně Čechů na jedničku
Opakovat loňské finále dvou
v podstatě bezejmenných cizinců?
To si pořadatelé ani fandové rozhodně nepřáli. Tuto hrozbu naštěstí
odvrátily čtvrtfinálové bitvy, v nichž uspěli ti „správní“ koně.
Jako první prošel mezi elitní kvarteto rázným krokem Jan Hájek,
když nemilosrdně rozstřílel Rusa
Gabašviliho (6:1, 6:3). „Dá se říct,
že jsem dnes předvedl asi nejlepší výkon na turnaji. Vycházelo mi
prakticky všechno, hodně jsem
si věřil a myslím, že jsem byl po
všech stránkách lepší. Jen doufám,
že mi tahle forma vydrží,“ přál si
Honza s tím, že za semifinálového
protivníka by bral Štěpánka. „Přeju
mu postup a diváci by aspoň měli
jistotu českého hráče ve finále.“
Tento scénář se naplnil, ale až po
velkém boji. Radek totiž projel
vstupní sadu s Červenákem hladce 2:6 a následně ztrácel už 0:2,
naštěstí se poté vzpamatoval a
střetnutí zachránil (2:6, 6:3, 6:0).
„Pavol hrál zpočátku skvěle, využíval mých chyb. Během druhého setu jsem se ale dokázal vrátit
do zápasu a pak už jsem diktoval
tempo já,“ oddechl si Štěpánek
vzpomínající na dva roky skrečovaný duel proti Hájkovi. „Tehdy
jsem bohužel nedohrál, snad se nic
takového nebude opakovat a oba
předvedeme kvalitní tenis.“
V horní polovině pavouka nabídl
čtvrtfinálový program též hodně
dramatickou řežbu. Ze dvou nasazených mužů byl nakonec o fous
lepší Florian Mayer, když těsně
přemohl Alberta Montaňese (7:6,
4:6, 6:4). „V úvodu jsem trochu
zaváhal a prohrával 0:2. Celkově
byl však můj výkon dobrý, podle
mého názoru mám za sebou jedno
z nejlepších utkání letošní sezóny.
Bojoval jsem a vydal ze sebe to
nejlepší. Taky Albert hrál přitom
výborně, takže ani jeden jsme si
nezasloužili vypadnout. A štěstí se
v závěru přiklonilo na mou stranu,“ shrnul Mayer.
Semifinálovou čtveřici posléze
doplnil Jerzy Janowicz z Polska,
který si v duelu outsiderů poradil
s Markem Semjanem (6:2, 6:7,
6:2).

PÁTEK 8. ČERVNA

Hájek nedává ani čuchnout
Štěpánkovi a jde na Mayera
Předposlední den Czech Open
otevřelo nadmíru očekávané
derby mezi dvěma borci, kteří už
hanácký podnik v minulosti ovládli. Favorizovaný Radek Štěpánek
po svých časově již poněkud vzdálených triumfech (2003, 2004)
moc toužil dovršit titulový hat-

trick, jenže proti jeho přání se
nemilosrdně postavil domácí
fantóm Jan Hájek. Ten nedal
opoře daviscupového výběru ČR
absolutně žádnou šanci a nasazenou dvojku deklasoval za pouhou
hodinu a deset minut (6:2, 6:1).
„Zase jsem posunul svůj výkon
ještě o kousek nahoru a hrál svůj
nejlepší tenis na turnaji. Podstatný
rozdíl přitom byl, že na druhé
straně kurtu nestál Gabašvili jako
160. hráč ATP, ale soupeř z elitní
třicítky světového žebříčku. Do
utkání jsem proto šel s absolutním soustředěním, sbíral míč po
míči a jsem šťastný, že z toho
vyšel takový výsledek. Pro Radka
je až moc krutý, mnohé gamy
byly hodně vyrovnané. Postup
si nechci přehnaně užívat, neboť
myšlenkami jsem už o den dál a
mám v hlavě jen finále. Udělám
všechno, abych v něm uspěl,“ slíbil
trojnásobný premiant zdejšího
challengeru (2006, 2009, 2010).
Poražený neskrýval svůj smutek.
„Honza opět dokázal, že tady
pravidelně hraje ve výborné
formě. Snažil jsem se od začátku o
agresivní tenis, ale v daných podmínkách to nešlo, balóny vůbec
nelétaly. Navíc mi nešel servis a
dělal jsem spoustu nevynucených
chyb, což rozhodlo. Honza zvítězil
naprosto zaslouženě,“ ocenil
Štěpánek svého přemožitele. „V
Prostějově jsem ale získal zpět
kondici i herní režim, v tomhle
byl můj pobyt zde velmi pozitivní.
Snad to dokážu prodat na dalších
akcích, teď jedu na trávu do Halle,“
prozradil muž, který na letošní
olympiádě absolvuje dvouhru a dvě
soutěže čtyřhry.
Ovšem pojďme zpátky do Agrofert Arény, v níž i počtvrté splnil
úlohu favorita třetí nejvýše nasazený Florian Mayer. Sympatický
Němec se sice proti polskému objevu Jerzy Janowiczovi (až 152. na
světě) dost nadřel, leč zvládnutými
koncovkami obou sad přece jen
postoupil (7:5, 7:5). „On neměl
co ztratit a to se vždy hraje lépe.
Měl výborný servis, sázel vítězné
míče po celém dvorci a dostal se
do mnoha šancí zlomit vývoj na
svou stranu. Byl to pro mě těžký

SOBOTA 9. ČERVNA

Vše graduje skvělým finále
s těsnou německou radostí
Po chutném předkrmu v podobě
exhibice dvou australských legend sledoval příznivci zaplněný
centrální kurt rozhodující řežbu o
turnajový primát. A šlo o skutečné
vyvrcholení celého zápasového
týdne, utkání mělo po všech
stránkách vysokou úroveň i maximální dramatičnost.
Lépe začal diváky mohutně povzbuzovaný Hájek, jenže vedení 3:0 ani 5:3
ve vstupním setu neudržel a v tiebreaku
byl dominantní Mayer poměrem 7:1.
Rodák z Olomouce se tím však nenechal deprimovat, původně vyrovnanou druhou sadu postupně dostal pod
svou kontrolu (6:3). Strhující bitva gradovala v rozhodujícím třetím dějství,
kdy člen domácího oddílu prokazoval
své statečné srdce. Za stavů 4:4 i 5:5
pokaždé ztratil servis, aby vzápětí
houževnatému protivníkovi oplatil
stejnou mincí a osud letošního UniCredit Czech Open tak musela určit
další zkrácená hra. Ta znova patřila
poměrně jednoznačně osmadvacetiletému vyslanci z Německa (7:3),
jenž proměněním třetího mečbolu
dovršil vítěznou pouť silně obsazeným
prostějovským challengerem.
Zároveň svému parťákovi z prosincového týmu pro českou extral-

igu znemožnil zisk čtvrtého titulu
v domácím prostředí. „Celkově jsem
určitě spokojený, protože jsem
dokázal porazit řadu žebříčkově
lépe postavených hráčů a prošel až
do finále. Když se ale dostanete tak
blízko k titulu a nakonec to nevyjde,
cítíte i částečné zklamání. Škoda,
ovšem věřím, že smutek rychle
vyprchá a zůstane příjemný pocit
z dobře odvedené práce,“ okomentoval závěrečnou porážku Jan Hájek.
Jeho přemožitel si v okamžiku spontánní radosti po vítězném fiftýnu lehl
zády na antuku, načež převzal nádherný pohár z broušeného křišťálu
i všechny ostatní ceny a také se
pustil do hodnocení. „Byl jsem
hodně zklamaný po svém brzkém
vyřazení už ve druhém kole French
Open. Naštěstí jsem tady celý týden
předváděl fakt dobrý tenis a nakonec
to dotáhl až k titulu, z čehož mám
ohromnou radost,“ smál se jindy
tichý introvert.
Finále ho stálo mnoho sil. „Byl to
nesmírně těžký a vyrovnaný zápas,
oběma nám to šlo. Ne náhodou zde
Honza v minulosti už třikrát triumfoval, doma se mu očividně daří.
Ať si takovou formu udrží co nejdéle,“ kolegiálně popřál Hájkovi.
„Dnes rozhodly v můj prospěch
dva perfektně zvládnuté tiebreaky,
v nichž jsem neudělal prakticky
žádnou chybu,“ ohlížel se Florian
Mayer za dramatem.
„Prostějov má krásný tenisový areál,
kde je všechno od kurtů přes regeneraci a ubytování až po stravování
na jednom místě, což je pro nás
hráče ideální. Navíc se dost hodí i
zatahovací střecha nad centrálním
dvorcem, díky čemuž jsme mohli
finále za deště normálně odehrát.
Vynikající zázemí a organizaci turnaje doplňují také výborní diváci,
všem místním lidem bych tímto rád
velmi poděkoval. Už teď se těším
na příští návrat sem, ať na extraligu družstev či další ročník Czech
Open,“ rozloučil se Mayer s úrodnou Hanou.

Hattrick se nekonal. Radek Štěpánek na kýžený třetí titul v Prostějově nedosáhl, vypadl s Janem Hájkem v semifinále. Foto: Jiří Vozola

Výsledkový servis čtyřhry
1. KOLO: Brunstrom, Marx (Švédsko/Německo-1) - Škoch, Yang (ČR/Tchaj-wan-DK) 6:4, 6:7(2),
4:10; Ebelthite, Peers (oba Austrálie) - Muňoz-de la Nava, Ramirez Hidalgo (oba Španělsko) 6:3, 7:6(5);
Bednarek, Charroin (Polsko/Francie-3) - Darcis, Menendez-Maceiras (Belgie/Španělsko) 7:6(1), 3:6,
4-10; Gabašvili, Odesnik (Rusko/USA) - Monroe, Stadler (USA/Německo) ; Hsieh, Lee (oba Tchaj-wan) - Krček, Rumler (oba ČR-DK) 6:2, 6:3; Rosol, Souza (ČR/Brazílie) - Parrott, Zelenay (USA/
Slovensko-4) 2:6, 6:0, 8-10; Cipolla, Volandri (oba Itálie) - Hájek, Pospíšil (oba ČR) ; Horanský, Veselý
(Slovensko/ČR-DK) - Dlouhý, Mertinák (ČR/Slovensko-2) 6:3, 5:7, 3:10
ČTVRTFINÁLE: Skoch, Yang - Ebelthite, Peers 6:2, 6:4; Darcis, Menendez-Maceiras - Monroe,
Stadler 6:7(5), 6:4, 10:6; Hsieh, Lee - Parrott, Zelenay 6:3, 6:4; Hájek, Pospíšil - Dlouhý, Mertinák 4:6,
3:6
SEMIFINÁLE: Ebelthite, Peers - Darcis, Menendez-Maceiras 6:4, 6:2; Hsieh, Lee - Dlouhý, Mertinák 6:7(7), 7:6(3), 10:6
FINÁLE: Ebelthite, Peers - Hsieh, Lee 5:7, 5:7

Showmani Cash s Phillipoussisem pobavili diváky
Prvně jmenovaný se pak naoko omlouval za to, že ve finále Wimbledonu 1987 porazil Ivana Lendla

Prostějov/son - Možná ještě nikdy za
dvacet let, co stojí, nezažila Agrofert
Aréna takovou show jako v sobotu
dopoledne. Tradiční součástí tenisového turnaje UniCredit Czech Open
byla exhibice bývalých legend, o niž
se tentokrát postarali dva vynikající
australští hráči Pat Cash a Mark Phillipoussis. A v jejich podání to byla čirá
zábava.
Hned začátek naznačil, oč půjde, když
Cash napálil první podání až téměř do
zatažené střechy nad centrálním kurtem a
zděšeně se chytil za „urvané“ rameno. Samozřejmě mu nic nebylo, naopak střetnutí
se díky podobným gagům rychle dostalo
do tempa a diváci se náramně bavili.
Cash navzdory svým sedmačtyřiceti letům udivoval výtečnou kondicí a hlavně
technickými finesami (například úder
zády k síti mezi nohama či perfektní voleje), o deset roků mladší Phillipoussis
pro změnu pálil ohromné rány ze servisu.
„Můj rekord je 227 kilometrů za hodinu,“ odpověděl na dotaz Karla Nováčka,
dalšího někdejšího tenisty a moderátora
akce. Vzápětí poslal na soupeře dělovku

Byla sranda... Pat Cash se
tak skamarádil s rozhodčími, že nemusel ani používat
ručnik.
Foto: Jiří Vojzola

o rychlosti 219 km/hod, což Pat komentoval poznámkou o nutnosti pořízení
zbrojního pasu.
Fandové se smáli i aplaudovali zároveň
jak těmto „šméčkům“, tak krásným výměnám. Oba aktéři svůj atraktivní duel
proložili třeba fiftýnem, během nějž si
vyměnili strany, aniž by při přelézání
sítě přerušili hru. Nebo náhle místo raket začali používat nohy i hlavy a výsledkem bylo efektní žonglování jako u
rodilých fotbalistů. Prostor dostal i zmíněný Nováček, kterého si Cash na chvíli
vzal coby posilu na return. Leč bez efektu, ani Karel proti razantnímu podání nic
nezmohl a jen bolestivě potřásal rukou,
jaká že to od Marka přilétla pumelenice.
Pod dojmem parádní zábavy nakonec
ani nebyl tolik důležitý konečný rezultát
7:5 ve prospěch Phillipoussise.
„Tuhle exhibici jsme si báječně užili a
byli jsme moc rádi za příležitost ukázat
tady v Prostějově, co z tenisu ještě umíme. Snad se utkání divákům líbilo, snažili jsme se je pobavit. Nebylo pro nás
úplně snadné jít hrát v podstatě do haly,
ale ještěže zde máte zatahovací střechu,

díky níž ani déšť nevadil. Místní areál
je skutečně krásný i skvěle vybavený,
bylo o nás po všech stránkách dokonale
postaráno. Organizátorům za vše moc
děkujeme,“ shodli se charismatičtí Australané.
Jejich show prý byla naprosto spontánní.
„Předem jsme si nic nechystali. Prostě
jsme šli na dvorec a tam pak situace vyplynuly z momentálního vývoje, po téhle
stránce si spolu dobře rozumíme,“ popisoval Mark Phillipoussis. Jeho parťákovi
udělal radost nejen sobotní mač, ale také
páteční hudební vystoupení na V.I.P.
párty. Cash je totiž znám jako schopný
kytarista a od TK Plus dostal příležitost
zahrát si společně s kapelou Beatles Revival hity legendární kapely. „Tohle mě
hodně potěšilo, aspoň chvíli jsem se cítil
jako opravdový Brouk,“ smál se wimbledonský šampión z roku 1987.
I tohle téma bylo na Hané otevřeno.
„Sorry,“ řekl Cash lakonicky s omluvou,
že ve finále tehdy porazil Čecha Ivana
Lendla, který na vytoužený triumf v All
Englands Clubu nikdy nedosáhl. Po
hurónském smíchu přítomných novinářů

připojil: „Protože jsem zrovna v České
republice, mrzí mě to, ale zase ne tolik,“
nezůstal nic dlužen pověsti vyhlášeného
baviče. „Každopádně vaši malou zemi
obdivuji za to, jak už dlouhá desetiletí
pořád dokáže vychovávat tak vynikající tenisty. Za mé éry to byli například
zmíněný Ivan Lendl, Martina Navrátilová či Hana Mandlíková, potom Karel
Nováček, Petr Korda či Jana Novotná a
v současnosti Petra Kvitová, Tomáš Berdych i další. Klobouk dolů,“ ocenil Pat už
vážným hlasem.
V Prostějově rozdal řadu originálních
černobílých čelenek, které si nechává vyrábět v počtu tisíce kusů ročně. „Made in
China,“ znovu Cash vtipkoval s tím, že
do ČR přivezl čelenek bohužel méně, neboť mu dva dny předtím ve Francii celý
jeden balík ukradli. „Asi nějaký zarytý
fanoušek,“ prohodil s typicky lišáckým
úsměvem. Phillipoussis má zase vlastní
značku sportovních triček a oba společně se před odletem zpět domů shodli na
jednom: „Tomáš Berdych určitě může
vyhrát grandslamový turnaj. Třeba už ten
nejbližší ve Wimbledonu!“
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Exkluzivní interview s ředitelkou prostějovského tenisového turnaje

PETRA LANGROVÁ: „SPORTOVNĚ BYL TENTO
ROČNÍK

NEJLEPŠÍ V HISTORII“
Prostějov - Jedny z nejkrásnějších
nej
dnů v roce si momentálně
užívá ředitelka UniCre
UniCredit Czech Open Petra Langrová. Na
zvládla další ročník turnaje, který měl po
své pozici zdárně zv
společenské stránce exkluzivní úroveň, a z besportovní i společens
der bývalé tenistky tím konečně spadnul dlouhodobý stres.
Vystřídal jej příjemný pocit z dobře odvedené práce.
Marek Sonnevend

Foto: Zdeněk Pěnička

Vyšlo letos všechno
dobře?
pozitivní
„Podle mnoha pozitivních
ohlasů
děk za slověřím, že ano. Moc děkuji
stra člověka
va chvály ze všech stran,
ná bohužel
určitě potěší. Letos nám
po
extrémně nepřálo počasí,
když
turnaje panovašest týdnů před turnajem
zat
lo naprosté sucho, zatímco
čtyři
C
ze sedmi dnů během Czech
Open
bycho si přáli.
pršelo víc, než bychom
zataho
Nicméně díky zatahovací
střeše
dvor
nad centrálním dvorcem
jsme
progr zvládli
veškerý zápasový program
odehrát podle plánu. A cco se nestihlo v úterý, kdy lilo v po
podstatě celý
den, to jsme dohnali během středy. A
nakonec se finále čtyřhry uuskutečnilo
dle původního rozpisu v ppátek, takže
špatn
z hlediska zkrocení špatného
počasí
určitě panuje spokojenost.
spokojenost.“
Tu můžete p
pociťovat i
po stránce hráčského
h
obsazení, ne?
„Přesně tak. Letošní kkonkurence
tady v Prostějově předčil
předčila všechny
dosavadní ročníky, tak kv
kvalitní pole
tenistů na Czech Open jještě nikdy
v historii nehrálo. Navíc bbych chtěla
vyzvednout, že se opět ve
velmi dařilo
českým,
ý , ppotažmo pprostějo
j
prostějovským
zástupcům. Radek Štěpánek se dostal
do semifinále a Honza H
Hájek až do
finále, jen kousek ho dělil od čtvrtého místního titulu. On tad
tady vždycky
hraje extrémně dobře, na což jsme
si už nějak zvykli, ačkoliv ve světovém žebříčku nefiguruje ttak vysoko
jako řada jiných favoritů. Hodně mě
potěšila špičková úroveň finálového
utkání, které bylo již svý
svým obsaze-

ním samo o sobě divácky atraktivní.
A z vítězství Floriana Mayera máme
také radost, neboť nás reprezentuje v extralize družstev a bereme ho
tudíž jako částečně prostějovského
hráče.“
Nezklamalo vás naopak
brzké vyřazení nejvýše
nasazeného Španěla Verdasca?
„Obecně platí, že se pokaždé snažíme
mít aspoň osmičku nasazených tenistů
ze světové stovky a k tomu jednu dvě
hvězdy do padesátého místa. Tentokrát vše vyšlo tak skvěle, že dorazili
16., 27. a 35. hráč ATP Tour a v součtu startovalo jedenáct borců top 100,
což je paráda. Současný mezinárodní
tenis je ale tak vyrovnaný, že vítězství
žebříčkově mnohem níž postavených
mužů nad favority nejsou vůbec ojedinělá a s překvapeními se musí počítat. Fernando Verdasco navíc nic
nevypustil, to by neprohrál po víc než
dvou hodinách ve třech vyrovnaných
setech. Po svém vyřazení se vůči nám
pořadatelům cítil dost provinile, nechal tady spoustu svých raket, tenisek
i triček s podpisem a sám se ptal, jestli
nemá udělat nějaké akce s dětmi či
partnery. My jsme mu vysvětlili, že
tohle bylo v plánu, ovšem až ke konci
turnaje a ne již ve středu.“
Co říct závěrem?
„Chtěla bych poděkovat
za podporu titulárnímu partnerovi
UniCredit Bank a jejímu řediteli panu
Kunertovi osobně. Děkuji také celému svému týmu, bez jehož výborné
práce by turnaj na takové úrovni nemohl proběhnout. A velké díky samozřejmě patří Mirkovi Černoškovi,
protože bez něho by Czech Open vůbec neexistoval.“
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