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Ročník

OTEVŘENÁ ZPOVĚĎ

PORNOHEREČKY

„Přítele mám z branže,
na SEX spolu už ale často
nemáme síly...“
Prostějov/mls - Tak to tu ještě nebylo! PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vám přináší autentické vyprávění
místní rodačky, která si v Praze
vydělává nejstarším řemeslem, a
to rovnou před kamerou! „Jsem
schopna se milovat s několika
muži i ženami naráz. Nikdy
bych ale netočila tvrdé sado-.
maso, ani neměla sex se zvířaty,“ říká v exkluzivní zpovědi dvaadvacetiletá slečna,
do které byste to na první
pohled vůbec neřekli...
ČTĚTE NA STRANĚ 6

Ilustrační foto

Číslo

Pondělí

s pohodou

TRAGÉDIE
ve Vrahovicích
BYLI JSME

Prostějov/mik

Hrůzné páteční dopoledne. Před zraky desítek řidičů i chodců u
železničního přejezdu
ve Vrahovické ulici
rozdrtila kola těžkého
náklaďáku tělo čtyřiašedesátiletého cyklisty. Muž byl okamžitě
mrtev. Jak se to mohlo stát? Existují zatím
dvě verze tohoto neštěstí. Cyklista se po
zvednutí závor rozjel,
přičemž nešikovně
zavrávoral a spadl přímo pod auto. Nebo se
mu udělalo špatně a
došlo k nekontrolovatelnému pádu. Řidič
tatrovky každopádně
tragédii nedokázal
zabránit…
Foto: Michal Kadlec

U TOHO!

více se o neštěstí
dočtete na straně 13

INZERCE

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Vzbudila přítele,
ten jí dal pěstí!
V půl páté ráno nahlásila
šestačtyřicetiletá žena napadení mužem. K incidentu
došlo při jejím návratu do
společně obývaného bytu.
Osmapadesátiletý muž sdělil, že ho dotyčná vzbudila,
načež on ji dal pěstí do čela.
Zjevně podnapilá poškozená
neměla viditelné zranění.
Lékařské vyšetření odmítla.
Jelikož chlapíka dle jejích
slov nepovažovala za osobu
blízkou, byla věc postoupena správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti
občanskému soužití.

Zatoulané ovce
O půl sedmé ráno bylo přijato na linku 156 sdělení,
že několik ovcí se pohybuje
za areálem v Určické ulici. Strážníkům se podařilo
zkontaktovat majitele. Ten k
události uvedl, že mu neznámá osoba narušila oplocení
a zvířata tudy utekla ven.
Dvanáct ovcí se vrátilo zpět
do výběhu.
Málem vyhořel
Před půl druhou v noci vyjížděli strážníci k zásahu
hasičů, kdy v centru města v
jednom z bytů byl nahlášen
zápach spálených potravin z
digestoře. Hasiči se pomocí
žebříku dostali dovnitř. V
bytě se nacházející pětapadesátiletý muž si chtěl v podnapilém stavu uvařit vajíčka
a při přípravě jídla usnul.
Hasiči zajistili vypnutí spotřebiče a odvětrání místnosti.
p
Věc si na místě převzala
k
šetření hlídka Policie ČR
Honička s pirátem
Řidič osobního vozu narazil do dopravní značky a z
místa ujel. Tohoto jednání si
povšiml občan, který ihned
zmíněnou situaci nahlásil na
linku 156. Popsal vůz, sdělil
podezření na opilost řidiče a
uvedl i směr jeho další jízdy.
V době, kdy probíhal telefonní hovor, vozidlo opustilo
katastr města a vjelo do Držovic. Proto byl oznamovatel požádán, aby učinil oznámení na linku 158 z důvodu
zadržení řidiče. Policisté po
vyrozumění muže zadrželi.
Patálie s motorkou
V odpoledních hodinách si
hlídka povšimla projíždějící
motorky , o jejímž majiteli
díky znalosti lokality věděla, že má zákaz řízení. Autohlídka poté prověřila okolí
ulic Moravská a Krasická,
kde předpokládala pohyb
řidiče. Po chvíli strážníci na
zmíněný motocykl narazili.
Muž couval z řady zaparkovaných vozidel a následně
se rozjel do křižovatky. Autohlídka ho předjela a zablokovala mu cestu. Motorkář
se snažil služební vůz objet
a ujet, ale v tom mu strážník
zabránil. Vyběhl z auta, chytil řidiči motorku za řidítka a
vyzval ho k zastavení vozidla a vypnutí motoru. Tento
uposlechl. Sedmadvacetiletý
muž nebyl schopen předložit
řidičský průkaz, navíc motorka mu nepatřila. Majitelem byl chlapík se zákazem
řízení. Do příjezdu policistů
vyšly najevo další skutečnosti. SPZ náležela jinému
motocyklu! Celou záležitost
p
si na místě převzala
Policie
ČR k dalšímu šetření.
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ze soudní síně...

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK ROZDĚLÍ AŽ VĚZENÍ
Žena a její o 25 let mladší milenec okrádali svého dobrodince

Láska skutečně nezná hranic. Svědčí o tom i případ netradičního milostného
trojúhelníku, který v úterý rozsekl prostějovský soud. Zajímavé na něm je především to, že každý z jeho vrcholů patří do úplně jiné generace. Sedmašedesátiletý
Jaroslav Vítek z Prostějova u sebe nechal ze soucitu bydlet Drahomírou
Adámkovou, která v té době byla zcela bez peněz. Po čase se do o šestnáct let
mladší ženy zamiloval a začal s ní plánovat společnou budoucnost. Ta si však
nevážila dobrého „bydla“ a našla si milence, který byl ještě o pětadvacet let
mladší než ona sama! Oba dva pak starého muže společně okrádali...
Prostějov/mls
Příběh, který patří do hodně
netradiční „červené knihovny“, rozplétal v úterý Okresní
soud v Prostějově. Hlavní roli
„femme fatale“ v něm sehrála jedenapadesátiletá Drahomíra Adámková. Do štíhlé,
na blond obarvené ženy se
zamiloval Jaroslav Vítek,
bydlící v jedné krásné vilce
v prostějovské ulici Pod Kosířem. Ona však před ním
nakonec dala přednost o pětadvacet let mladšímu milenci
s bohatou kriminální minulostí. A začaly se dít věci...
„S paní Adámkovou nás seznámil můj synovec. Když jsem ji
poznal, neměla kde bydlet. Bylo

to v zimě, mrzlo až praštělo,
tak jsem ji nechal bydlet u sebe
doma. Po čase jsem s ní začal
plánovat společný život. Dokonce jsem jí dal snubní prsten
po mé bývalé manželce,“ začal
rozplétat spletitý příběh Jaroslav Vítek. Idylka ale byla jen
zdánlivá... „Začala si ke mně
domů vodit pana Hubeného a
postupně mi začaly mizet věci.
Pan Hubený mi například vzal
rozbíjecí kladivo či peněženku.
Tu mi nakonec vrátil, ale už bez
peněz... Jsem přesvědčený, že u
něj skončil i snubní prsten po mé
bývalé ženě, který jsem původně
půjčil paní Adámkové,“ vypověděl dále u soudu Vítek.
Drahomíra Adámková připustila, že svého dobrodince

DRAMA v nemocnici

Hrubián napadl policajta!
Prostějov/mik – K nevídané
události došlo v úterý v nemocnici. Agresivní hrubián tady nejdříve napadal
lékařský personál, pak se
pustil i do policejní hlídky!
„Z trestného činu násilí proti
úřední osobě je obviněn dvaatřicetiletý muž z Prostějova,
který v úterý večer v ambulanci traumatologického
centra v prostějovské nemocnici vyhrožoval ošetřujícímu
personálu,“ potvrdil Večerníku zprávu Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Přivolaná policejní hlídka neurvalce vyzvala, aby vychladl a zanechal
svého protiprávního jednání.
„Agresivní muž však začal
vyhrožovat i policistům a ná-

zklamala. „Udělal toho pro mě
hodně a vím, že mě miloval. Je
mi líto, že jsem mu takto ublížila,“ vyjádřila se žena, která
byla za krádeže několika věcí
podmínečně odsouzena. „Nic
jsem nevzala, všechno to byly
dary,“ hájila se marně.
Podstatně hůře dopadl její
mladý milenec. Toho prostějovský soud za krádeže poslal na 14 měsíců do vězení
„natvrdo“. „Obžalovaný byl
usvědčen především výpovědí
pana Vítka, o jejíž důvěryhodnosti není důvod pochybovat.
Jeho slova podporuje i fakt,
že sbíjecí kladivo, patřící panu
Vítkovi, policisté našli u bratra pana Hubeného. Co se týče
trestu, obžalovanému přitěžuje

jeho dosavadní způsob života.
Za opakované krádeže byl už
několikrát odsouzen a z dalších je ještě obviněn,“ odůvod-

nila rozsudek soudkyně Ivona
Otrubová. Ten dosud nenabyl
právní moci, obě strany si nechaly možnost pro odvolání.

Na nebezpečné křižovatce
se o víkendu zase BOURALO

Prostějov/mik - V předminulém týdnu dopravní policisté
vyjížděli, tak jako již několikrát v minulosti, opět na
křižovatku silnic mezi Kostelcem na Hané, Smržicemi a
Želechovicemi. Došlo zde ke

sledně je fyzicky napadl. Při
incidentu byl lehce poraněn
jeden ze zasahujících příslušníků Policie ČR. V pracovní
neschopnosti však není,“ uvedl Josef Bednařík. Agresivní
muž byl okamžitě zpacifikován, zadržen a převezen na
obvodní oddělení. „Podezřelému nyní hrozí trest odnětí
svobody až na čtyři léta,“ dodal mluvčí policie.

Smutní hrdinové. Dva naprosto
rozdílní muži, Jaroslav Vítek (67)
a Tomáš Studený (26), milovali
stejnou ženu. Oba skončili špatně...
Foto: Martin Zaoral

střetu dvou osobních vozidel.
Jde o místo, na které dopravní
policie v minulosti již upozorňovala kompetentní orgány
s jediným cílem: zlepšit bezpečnost tohoto místa. Marně!
„Osazení dopravní značky „P6“

Tady jde o život! Jen u této nehody došlo ke škodě za 140 tisíc
korun. V roce 2009 zde došlo i k těžkému zranění. Foto: Policie ČR

a její zvýraznění žlutozeleným
pozadím ve směru od silnice z
Kostelce na Hané na Prostějov
bylo první vyslyšenou žádostí
dopravní policie v Prostějově.
Z opačného pohledu, od takzvaného Plachého mlýna, však náš
podnět dosud akceptován nebyl.
Právě z tohoto směru opakovaně dochází k nerespektování
dopravní značky STOP, kterou
řidiči přehlédnou a dochází ke
střetu s vozidly, která jedou po
hlavní komunikaci z Kostelce
do Smržic. Z dopravně inženýrského hlediska se skutečně
jedná o zanedbatelné investice
a osadit zde kvalitní, účelově
potřebné dopravní značení, je
otázkou časově zanedbatelnou,“
míní Vítězslav Matyáš, vedoucí
Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově.

HRŮZA! Stařenku brutálně oloupily děti
Prostějov/mik - To je strašné,
co se to dneska děje! Za bílého dne ve středu přepadli a
oloupili dva pubescenti stařenku na schodech u Starorežné. Zatím není jasné, zda
šlo o Romy, ovšem nebylo
jim víc jak patnáct let!
„Trestného činu loupeže se dopustili dva neznámí pachatelé,
kteří ve středu v 10.30 hodin na
ulici Dykové v Prostějově na
schodišti směrem k Floriánskému náměstí přistoupili zezadu
k devětasedmdesátileté ženě z
Prostějova. Jeden z pachatelů
ženu uchopil a znemožnil jí pohyb. Druhý jí chytil pod krkem

a roztrhl zlatý řetízek a dva
přívěsky. Posléze oba mladíci
i s odcizenými šperky z místa
utekli,“ informoval Večerník
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Žena
zraněna sice nebyla, utrpěla ale
šok. Na odcizených špercích jí
vznikla škoda za 1 700 korun.
Policie se okamžitě pustila do
pátrání a podle všeho to vypadá,
že oběma lupičům snad nebylo
ani patnáct let! Kriminalisté totiž disponují poměrně přesnými popisy. „Co se týká prvního
pachatele, jedná se o mladíka ve
věku mezi 14 až 15 lety. Měří
170 centimetrů, má štíhlou po-

stavu, na hlavě měl tmavě šedou
kšiltovku, rifle nízko posazené,
šedou rozepnutou bundu a triko.
Druhý pachatel byl stejně starý,
měl podobnou postavu a výšku.
Do obličeje měl stažený kšilt
světlé barvy s červenými pruhy,
na sobě měl tmavě modrou bundu s šedými ornamenty,“ uvedl
Josef Bednařík.
Policie žádá občany, kteří se
v uvedenou dobu pohybovali
v okolí Dykovy ulice či Floriánského náměstí a viděli přicházet nebo odcházet popsané
osoby, aby kontaktovali Policii
České republiky na bezplatné
telefonní lince 158.

Místo činu. Na odlehlém místě na schodech podél Starorežné oloupily
děti devětasedmdesátiletou ženu o zlaté šperky. Foto: Michal Kadlec

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.

FRIGYES VARGA

VIKTOR ZATLOUKAL

EVA ČERMÁKOVÁ

MIROSLAV BARTONĚK

se narodil 11. června 1970 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
13. září 2011. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 40 do 45
let, měří 180 centimetrů, má
střední postavu, modré oči a
hnědočerné vlasy.

se narodil 18. července 1979
a trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 7.
prosince 2011. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 32 do 33
let, měří mezi 170 až 180 centimetry, má střední postavu a
hnědé vlasy.

se narodila 3. srpna 1962 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 15. dubna 2010. Její zdánlivé stáří je v
rozmezí od 48 do 55 let, měří
mezi 155 až 167 centimetry,
má střední postavu a hnědé
vlasy.

se narodil 29. července 1962
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
26. ledna 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 48 do
50 let a měří 170 centimetrů.
Bližší údaje k hledanému nejsou známy.

ČERNÁ KRONIKA
Ruský
R
ký granát
át
Ve středu oznámil na policii v Němčicích nad Hanou šestadvacetiletý muž,
že na louce u potoka u obce Skalka
ý
uviděl zabořený
předmět v zemi,
který připomíná
dělostřelecký granát. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se jedná
o dělostřelecký granát ráže
85 milimetrů ruské výroby
ze II. světové války. Munice
byla zajištěna a odvezena k
likvidaci.

Vysál autobus
Neznámý pachatel se v noci
z úterý na středu vloupal v
Pěnčíně do nádrže zaparkovaného autobusu. Rozlomil
zámek a z nádrže odcizil 80
litrů motorové nafty. Tímto
jednáním tak majiteli způsobil škodu kolem 4 000
korun.
Krade se i voda!
Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který v obci Královice - Osíčany u místního kostela z
travnaté plochy odcizil vlečku s nádrží na vodu. Tímto
jednáním tak způsobil škodu
kolem 10 000 korun.
Zdrogovaný řidič
Z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu je podezřelý devatenáctiletý muž z Prostějovska, který byl v pondělí
kolem třinácté hodiny v
Prostějově kontrolován jako
řidič vozidla Renault Clio. U
muže byla provedena dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem. Jelikož
se muž choval podezřele,
byl proveden test na drogy
výsledkem
s pozitivním
p
ý
na
látku cannabis. Řidič se k
užití drogy doznal.
Vykradl mercedes
Trestných činů krádeže
vloupáním a poškození cizí
věci se dopustil neznámý
pachatel, který v Plumlově vnikl do zaparkovaného
osobního vozidla Mercedes
Benz. Z auta odcizil navigaci, pánskou bundu, kapesní
nůž a finanční hotovost. Celkově tak majiteli způsobil
škodu přes 19 900 korun.
Další munice
V pondělí odpoledne oznámil na policii v Prostějově
muž, že při výstavbě cyklostezky u obce Brodek u Konice nalezl munici. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se
jedná o dělostřelecký granát
ráže 105 mm ze II. světové
války. Munice byla zajištěna
a odvezena k likvidaci.
Ujel od nehody
Podezřelým z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky je čtyřiačtyřicetiletý muž, který řídil vozidlo
Seat Toledo po ulici Rejskova. Při odbočování vpravo
na ulici Sladkovského najel
na ostrůvek pro přecházení
chodců a narazil do dopravní
značky, kterou vyvrátil. Celý
incident viděl muž, který zavolal na policii. Jelikož řidič
po nehodě nezastavil a odjel, oznamovatel ho sledoval
až do Držovic, kde vozidlo
zastavilo před domem. Na
místo přijela policejní hlídka,
které se muž nejdříve doznal
k požití alkoholu před jízdou.
Provedená dechová zkouška
byla s pozitivním výsledkem
2,68 promile alkoholu.

Zpravodajství
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HAVÁRIE policistů: Jsou bez viny, oznámila inspekce
Po dvou a půl měsíčním vyšetřování vydala Generální inspekce bezpečnostních sborů v Praze exkluzivně pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník konečnou zprávu o výsledcích prověřování dopravní nehody, ke které došlo 28. března tohoto
roku ve Vrahovicích. Dopravní policisté při pronásledování motorkáře havarovali poté, co jim do cesty vjela řidička Renaultu a oni se služební Octavií tvrdě
narazili do stromu. Inspektoři nyní mají jasno: POLICISTÉ JSOU NEVINNÍ!
řování v Prostějově. A to z toho
důvodu, že prověřováním pracov„V pátek 15. června byl případ níky generální inspekce nebylo
podstoupen k dalšímu opatření zjištěno, že by příslušník Policie
Službě kriminální policie a vyšet- České republiky porušil důležiPraha, Prostějov/mik

tou povinnost při pronásledování
řidiče motocyklu,“ prozradila
Večerníku Radka Sandorová, tisková mluvčí Generální inspekce
bezpečnostních sborů v Praze.

Inspektoři, kteří vyšetřovali,
zda policisté nepochybili a
jestli při honičce neohrozili
ostatní účastníky silničního
provozu, se opírají o čerstvé
posudky odborníků. „Ano,
znalecké posudky již byly
vypracovány, ale v průběhu
trestního řízení nelze závěry
znaleckých zkoumání zveřejňovat,“ sdělila trochu vyhýbavě Sandorová. Podle ní nelze
v tuto chvíli ani konkrétně
říci, kdo je za nehodu zodpovědný a zda
padne nějaké obvinění. „Jakákoliv
konkrétní odpověď
by totiž pořád byla
jen pouhou spekulací. Znovu ale opakuji,
že nedošlo k žádnému
porušení povinností ze strany policistů. Dokonce bylo
prokazatelně potvrzeno jejich
řádné a oprávněné užití majáků i výstražných zvukových
znamení,“ dodala ještě mluvčí
GIBS v Praze.
Z této zprávy měl viditelnou
radost vedoucí Dopravního
inspektorátu Policie ČR v Prostějově. Vítězslav Matyáš byl
totiž od začátku přesvědčen o
tom, že jeho policisté při pronásledování motorkáře jednali
správně a neporušili žádné
předpisy. „Tímto ale samo-
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Bez viny. Policisté, jejichž Octavia se roztříštila ve Vrahovicích o strom, podle GIBS neporušili při
pronásledování motorkáře žádné předpisy.
Foto: archiv Večerníku

zřejmě šetření nehody nekončí, závěr generální inspekce je
pouze jedním z podkladů dalšího vyšetřování. Každopádně
jsem rád, že inspektoři potvrdili nevinu našich policistů. Ti
totiž mají povinnost řešit každé
protiprávní jednání a nemohli
nechat bez povšimnutí jednání
motorkáře, který se nepřiměřenou rychlostí řítil Vrahovickou
ulicí,“ sdělil Večerníku Vítězslav Matyáš.
Ač to nikdo oficiálně nepotvrdil, bude se nyní prověřovat
vina řidičky, která z Vrahovické ulice zabočovala doleva
na vedlejší silnici a zablokovala tak policistům cestu. Ti
do ní narazili, přičemž následoval další náraz do stromu.
Jak jsme se ještě dozvěděli,
policie zjistila i totožnost
onoho motorkáře, který sice
nemá přímý podíl na nehodě, ovšem z morálního hlediska může za všechno! Nyní
jej bude řešit správní orgán.
A dobrá zpráva na závěr.
Řidič policejního vozidla je
již zpátky v činné službě, jeho
kolega, který doslova a do písmene bojoval o holý život po
těžkých zraněních, už rehabilituje ve Vojenské nemocnici
v Brně. Na samotnou nehodu
si však podle svých slov vůbec
nepamatuje...

„Na ulicu

už nechcu,“

vzkazuje bezdomovec

áře
Čten
rníku
Veče ÍÍM!
VÍÍ
ZDRA

Čtěte na straně 13

Přešly ho roupy? Zhubl přes dvacet kilo a nohy ho stále bolí.
To jsou důvody, proč se notorický bezdomovec chce už konečně
usadit a kývnul na řešení své životní situace. Foto: Michal Kadlec

B
JEZDECKÁ KASÁRNAANEJAK
TO VIDÍ JEJICH „NÁJEMNÍCI”
„Nechat to tady zchátrat, považujeme za trestný čin,“ říkají bezdomovci

Jsou vám to na světě paradoxy! Zatímco některé rodiny se tísní v malých bytech na okraji
Prostějova, v jedné z největších budov v blízkosti
centra města „trvale“ žije pouze pětice bezdomovců! Přitom rozlehlý areál Jezdeckých kasáren se svojí vzrostlou zelení je přímo oázou
klidu. Vypravili jsme se tam, abychom zjistili, jak
se těmto „nájemníkům“ žije a jak vidí minulost,
současnost i možnou budoucnost této budovy...
Prostějov/mls, mik
Zpustlá Jezdecká kasárna jsou
opravdu monumentální budovou. Ačkoliv rozloha celého
areálu, ve kterém se nachází, je
srovnatelná s výměrou náměstí
T. G. Masaryka, o jejich existenci nemá mnoho Prostějovanů ani
potuchy. Z ulice Šárka jsou totiž

zakryta vzrostlou zelení, z Lidické pak domy. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se tak vypravil
na místo, kde například nedávno došlo k divoké hádce, která
skončila pobodáním jednoho z
aktérů rvačky! Paradoxem je, že
jak pachatele, tak i postiženého
jsme v pátek navečer zastihli
takřka v družném objetí...

Jako doma. V jednom ze zachovalých pokojíků obrovské budovy
panovala při naší návštěvě pohodová až rodinná atmosféra...
Foto: Martin Zaoral

Nová nabídka pro město na nákup pozemků

„Kulturák“ u nemocnice
Zajímavý plac! První náměstek primátora Jiří Pospíšil ukazuje
Večerníku pozemek vedle nemocnice, který byl městu nabídnut
k výstavbě multifunkčního centra.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Jako na houpačce se vyvíjí hledání nového
vhodného místa pro výstavbu
multifunkčního zařízení místo stávajícího Společenského
domu,místo něhož má vyrůst
INZERCE

obchodní centrum. Nedávno
město ukončilo jednání s Moragrem o výkupu pozemků
v Mlýnské ulici a soustředilo
pozornost na lokalitu Jezdeckých kasáren.

Do hry však nově vstoupilo občanské sdružení Sport
Trend Prostějov, které magistrátu nabídlo pozemky u nemocnice!
„Jde o nabídku, které vlastní
nejen pozemky za nemocnicí,
ale i samotný projekt na multifunkční zařízení,“ informoval
exkluzivně Večerník Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Jak dodal, jde o pozemky hned
vedle nemocnice směrem k lesoparku Hloučela, o výměře
jedenáct tisíc metrů čtverečních
a v hodnotě 3,8 milionu korun.
„Je to jedna z možností, kde postavit nové multifunkční zařízení, i když pro mě osobně méně

pravděpodobná. Ale budeme
se touto nabídkou velmi vážně
zabývat. Možností je několik, já
jsem však pořád přesvědčen o
tom, že nejvýhodnějším místem
je lokalita Jezdeckých kasáren.
Ale je to můj osobní názor, který
nemusí být pravdivý. Byl bych
však rád, kdyby nový ´kulturák´
stál blíže centru města,“ uvedl
pro Večerník prostějovský primátor Miroslav Pišťák. „Musíme v tuto chvíli zvážit všechna
pro a proti, a pak se rozhodnout
pro finální řešení. Není totiž
vyloučeno, že se objeví ještě
jiná nabídka. Uvidíme také, jak
se k různým možnostem vyjádří veřejnost,“ podotkl Zdeněk
Peichl, radní magistrátu.

Co všechno jsme
v Jezdeckých
kasárnách viděli?
Uvnitř budovy najdete nekonečné chodby s množstvím pokojíků, kde byli dříve ubytovaní
vojáci. Někdejší přísnou kázeň
tu však v současnosti nahradil
totální chaos a zmar. Kasárna se
nachází v hrozném stavu: vše
kovové už dávno zmizelo, na
zemi se válí střepy z rozbitých
oken, dlouhé zdi jsou počmárány klikyháky. V solidním stavu
zůstalo pouze podkroví kasáren.
Jeden z mnoha pokojíků v prvním patře, ve kterém stále zůstaly dřevěné parkety, si pro sebe
zabrala partička bezdomovců. V
pátek podvečer zde byla čtveřice
mužů a jedna žena.
„Tady by ale mohla krásně žít
spousta lidí. Byl jsem tu už před

dvaceti lety a vypadalo to tady
naprosto luxusně. Ale jak to
město nechalo zchátrat, tak to je
podle mě na trestný čin. My tady
nic neničíme, naopak se to tu
snažíme udržovat. Štvou nás například děcka, která tu házejí šutry
do oken,“ tvrdí jeden z obyvatelů
Radek a ostatní mu svorně přikyvují. Ačkoliv v „jeho“ pokoji je
skutečně uklizeno, podobná tvrzení je třeba brát s jistou rezervou...
Právě bezdomovci totiž v lednu 2008 kasárna neúmyslně
zapálili, když se v podkroví jedné z budov ohřívali u
ohně. „My jsme neškodní, občas si dáme nějaké víno, ale to
je vše,“ pokračuje Radek, což
dosvědčuje i skutečnost, že v
jejich „brlohu“ panuje při naší
návštěvě přátelská atmosféra.
Dokončení na straně 6

Vyroste u nás

„MEKÁČ“?
A co tak druhý Kaufland?!

Tady bude. Nový obchodní dům by se letos na podzim měl začít stavět přímo vedle prostějovského
marketu pro kutily OBI....
Foto: Martin Zaoral

Prostějov/mls - Vedle OBI a
naproti hypermarketu Tesco
by už letos na podzim mělo
začít růst nové obchodní centrum. Jeho součástí by měl
být i obchodní dům, centrum
se specializovanými prodejnami a také fastfood. Dočká
se tedy Prostějov konečně
svého prvního McDonaldu? A
co je pravdy na řečech o tom,
že by zde měl začít fungovat
v pořadí druhý Kaufland?
To jsme v uplynulých dnech
zjišťovali přímo u investora
stavby, kterým je společnost
Saller Group.
Více se dočtete na straně 6
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Bude na výběr. Jen co magistrát ukončil jednání s Moragrem o výkupu pozemků
v Mlýnské ulici, už se městu nabídla jiná
Tyranie přimožnost. Večerník zjistil, že výstavbývá. Zatímco
ba nového „kulturáku“ by
v loňském roce policisté vykázali z bytu na
klidně mohla být zrealideset dní sedm osob za celý rok,
zována za Novou
letos byl po nahlášení týrání vykázán
nemocnicí...
stejný počet násilníků už za první čtvrtletí. Že by Prostějované tolik
zvlčili?

-
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Osobnost týdne

Výrok týdne
„Kvůli
K ůli náměstkovi
á ě k i
jsem se musela
vyčůrat u hrobu!“

FRANTIŠEK JURA
FR

S maximálně takovou
povolenou rychlostí jsou
ochotni souhlasit prostějovští policisté na silnici
pro motorová vozidla
z Olomouce do Prostějova po její celkové rekonstrukci.

Fotbalový nadšenec se konečně doFotba
čkal zzadostiučinění. Po letech trápení,
kdy
kd k zápasům v nižších soutěžích
jezdil s týmem de facto na kolech a oddíl držel při životě jen
silou sebeobětování, nyní slaví.
Více čtěte na sportovních stranách

Analýza
Martin Mokroš
Radary mohly fungovat pořád, kdyby někdo někde na začátku neudělal kiks a nenahrál
na smeč stěžovatelům, s jejichž
daty si hrál kdosi nepovolaný a
oni využili právních kliček a své
spory nevyhráli. Jest ovšem také
pravda, že celá kauza má možná
i kapku jiné pozadí a právě teď
zase někomu jinému někde došel dech a rezignoval na své aktivity, radary pustil ze zřetele, a
ejhle, zase je všechno „košér“...

Písnička o smlouvách s
Manthellanem začíná být už
vcelku utahaná, asi jako některé nekonečné telenovely
na privátních televizích. Je jen
smutnou pravdou, že ti, co celou tuhle smutnou kauzu rozjeli, si už dnes v klidu lebedí
v závětří a zřejmě poťouchle
se usmívají nad nelehkou situací současných magistrátních
úředníků. Já upřímně nekritizuji aktivity opozičních zastupitelů, je to jejich svaté právo,
snad i opoziční povinnost,

protože kývací oslíky snad na
radnici nikdo nechce. Vzhledem k tomu, že kauza tržnice
souvisí se stejnými pozemky, tak netřeba tomu věnovat
zvláštní odstavec, ale říci si
jen: „no jo no“...
Ona „psí“ vyhláška, ať
jakkoliv novelizovaná, je
výborná věc, ale zásadní
otázkou je, že její dodržování nemůžeme očekávat od
samotných němých tváří, i
když pes je jedním z nejinteligentnějších tvorečků, ale

Agentura

od jejich páníčků. Bohužel
zde jsem každodenním svědkem toho, že tito jsou mnohdy horší než jejich čtyřnozí
svěřenci. Používání vodítka
se běžně nedodržuje, psí exkrementy se běžně nesbírají,
jako bonus pro ostatní spoluobčany je zřejmě ponechání
psa, aby občúrával soukromé
vlastnictví od kol, aut, reklamních áček, nemovitostí
a dokonce i pomníků. Byl
jsem už i svědkem srážky psů
a malých dětí za bohorovné
účasti majitele psa, i když zde
by občas patřilo důrazně promluvit do duše také matkám,
které se místo dítěte věnují
tlachání o ničem. Tak jako tak
dodržování všech vyhlášek
musí někdo hlídat a kontrolovat. Zde bohužel narážíme na
problém, problém městsky-policejní, blokovou pokutu
za znečištění či neuvázání
lze přece udělit ihned a ne se
raději dívat jinam, že?

Velká návštěvnost Noci kostelů je již také tradiční, je to
stejné jako s půlnoční mší.
Prostě bezvěrci jednou za čas
zaplní svatá místa a hned je
co statisticky spočítat. Myslím si upřímně, že kostely a
svatá místa by měla zůstat pro
opravdové věřící, znalce historie a umění či turisty, kteří
přinesou nějakou tu finanční
podporu pro stále chátrající
církevní majetek. Nedělejme
proto z věcí, pro někoho svatých, estrády...
Zámecké nové fresky bych
také nedával až tak napospas
širokým masám, protože další
generace si pak o nich už jen
přečtou. Tak doufám, že dojde
ke zrestaurování, řádnému zadokumentování a po řádném
zakonzervování by snad bylo
možné, pustit podívat se první
návštěvníky.
Tak se nám ta pozitiva asi
kapku odrůžověla, že? A ono
by se toho našlo víc. Tak, jako

jsem to dělával dříve, otáčím
na zadní stranu a tady zcela
bez rejpacího komentáře mohu
konstatovat pozitivní zprávu
o postupu divizních fotbalistů o ligu výše, o fotbalovém
úspěchu žáků ze ZŠ Valenty
na celostátním McDonald´s
cupu, o dalším tenisovém
úspěchu „naší“ Petry Kvitové
(nebo je někomu málo semifinále grandslamového French
Open?) a konstatovat, že aspoň
ten sport nezklamal. I když
v době finančních kapříků,
krabic od bot s miliony, podlah
plných peněz, poslanců s máslem na hlavě atd. se bojím, že
i tady přijde doba, kdy nebude
možno věřit tak úplně všemu,
co se na sportovišti událo. Jak
smutné, není-liž pravda?
A tak až zase se na vás začnou
hrnout samé pozitivní zprávy,
doporučuji se nadechnout a
lehce si je rozanalyzovat, budete mít pak možná méně klidné
spaní, ale nebudete za naivky...

komentář redaktora

Může být stavitel kříže

Rasismus to naštěstí nebyl! v Plumlově nebezpečný?

Městská pokladna pláče, neboť neplatičů přibývá. Nejvíce
dluhů údajně dělají nájemníci z Parlamentu na Šárce a
z domů na Pujmance. Kdo by
to byl řekl? Jestli ony už jim
nedošly peníze...
Velký poprask mezi čtenáři Večerníku vzbudil útěk žlutého
cikána. Mnoho Prostějovanů
se zaleklo rasismu ve městě,
Agentura Hóser ovšem všechny uklidňuje. Nejednalo se o

míšence Asiatky a Roma nebo
naopak, ale pouze o Roma,
jenž utekl z infekčního oddělení se svojí vlastní žloutenkou.
Útěk samozřejmě neměl rasový podtext. Podtextem je pouze
obecné ohrožování nakažlivou
chorobou, což se žlutým Romům špatně vysvětluje a orgány činné v trestním řízení to asi
přejdou s lehkým úsměvem,
poněvadž se nejednalo o onen
rasový podtext. Naštěstí!?

Medard nám naštěstí tu a tam
naděluje nějakou tu vláhu,
takže bychom tady nemuseli
mít v červenci Saharu. Ovšem
sucho mělo svoji výhodu. Teprve teď my Hanáci vidíme,
jak dobrá je plumlovská přehrada. Tedy, když funguje.
Hloučela - takové nic mezi řekami - měla pořád vodu. Kolik
let to ještě potrvá…?
Za Agenturu Hóser
ROSŤYK

Konstalace hvězd Prostějova
Po deštivém týdnu se konečně i v Prostějově dočkáme letního počasí. Alespoň rosničky to slibují. Tudíž se nabízí
jasná alternativa, jak strávit volné chvíle. A kdo nemilujete koupání, vyjeďte si mimo město. Například do lesa,
začíná houbařská sezóna!

Berani - 21.3.-20.4. Po delším čase zase
potkáte člověka, do kterého jste byli bezmezně zamilovaní. Vy už teď ale máte
jiný život a flirtovat se vám moc nechce.
Nicméně vás bude zajímat, zda tomu dotyčnému stále ležíte v srdci.
Býci - 21.4.-21.5. Přes den budete působit
velmi ospalým dojmem a nadřízení z vás budou úplně nešťastní. Naopak s přibývajícím
časem budete pookřávat a večer najednou nebudete vědět, na který mejdan jít dříve.
Blíženci - 22.5.-21.6. Obdržíte výbornou
nabídku, která se vám může stát osudnou.
Pokud ji přijmete, rázem se změní všechno,
na co jste doposud byli zvyklí. Na druhé
straně se konečně dostanete z dluhů a zabezpečíte rodinu.
Raci - 22.6.-22.7. Tak trochu vás bude zlobit zdraví, nebudete se prostě cítit v obvyklé
formě. Tomuto faktu musíte přizpůsobit svoji
činnost v tomto týdnu. Zbytečně nedělejte
rychlé pohyby a už vůbec nezkoušejte běhat.
Lvi - 23.7.-23.8. Poznáte problémy dříve
nepoznané. Mezi blízkými se začnete hádat o rodinný majetek, což přinese spoustu nepříjemných zážitků. Z dříve naprosto
nerozlučných spojení se může stát nepřátelství na život a na smrt.
Panny - 24.8.-23.9. Jestliže jste v zaměstnání
poslední dobou zažívali nudu a šeď, teď se karta
obrátí. Bude se vám dařit protlačit se kupředu.
Jste dostatečně duševně vyspělí na to, abyste se
úspěšně popasovali s vysokými nároky.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Cokoliv si tento týden
koupíte na jídlo, pořádně si zkontrolujte
datum trvanlivosti. Hrozí vám totiž reálně
střevní potíže. Pokud si ovšem hodláte tento týden nezřízeně užívat, navštěvujte jen
vybrané restaurace.
Štíři - 24.10.-22.11. Nemusíte si dávat velké
cíle a pak je nesplnit. To je totiž v poslední
době vaší doménou, že přeceňujete své síly a
pak jste všem pro smích. Pokud chcete mít u
kolegů respekt, tak co řeknete, to udělejte.
Střelci - 23.11.-21.12. Držte se zkušených lidí,
bez nich se nehněte ani na krok. Rádi sice jednáte na vlastní pěst a potom se chlubíte výsledky, ovšem tento týden buďte rozumní a než se
pustíte do něčeho významného, poraďte se.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Vám nějaká
újma na financích rozhodně nehrozí. Jste na
to příliš šetřiví, zlí jazykové dokonce tvrdí, že jste držgrešle. Nu což, není to zrovna
vábná přezdívka, ovšem zase se netopíte v
dluzích jako ostatní!
Vodnáři - 21.1.-19.2. V první polovině týdne
dostanete šanci vylízat se ze všech zdravotních
komplikací, které vás sužují. Objevíte totiž jejich skrytou příčinu. S víkendem by však mohl
přijít další strašák v podobě stresu.
Ryby - 20.2.-20.3. Budete hodně roztěkaní
a podráždění. Kvůli tomu můžete plácnout
něco nehezkého, co vás bude hodně mrzet.
Terčem vašich výlevů se totiž stane člověk,
kterého si vážíte a jste mu vděčni za mnohé.
Omluvte se mu.

Martin Zaoral
V pubertě snad
každý z nás měl
pocit, že je naprosto úžasnou
a nezaměnitelnou osobností
s jedinečným
viděním světa,
bez které by se na světě nikdy
nic zajímavého nestalo. Obvykle následovalo nepříjemné
zjištění, že si toho kromě nás
nikdo jiný nevšiml. Většinou
jsme si to vysvětlovali tím, že
prostý lid nedokáže pochopit a
ocenit skutečného génia. A tím
to skončilo.
Najdou se však i tací, kterým
tento pocit zůstane i v dospělém věku. Aby ostatním ukázali, jak originální duch se v
nich skrývá, jsou ochotni udělat téměř cokoliv.
Jenže šokovat lidi je v dnešní
době čím dál těžší. Co dřív
bylo nepředstavitelné, nad
tím se dnes nikdo nepozastaví. Jako ukázkový příklad
mohou posloužit dámské
kalhoty. Ještě před sto lety
bylo něco podobného po-

važováno za zrůdnost. „Na
ulici v Neapoli se nečekaně
objevily dvě mladé dámy v
kalhotové sukni. Jakmile je
dav zočil, vrhl se na ně a strhal jim šaty z těla,“ líčily noviny v červenci 1911. Kvůli
ženám v kalhotách se tehdy
v Neapoli i střílelo, při šarvátce dokonce zahynul jeden
mladý muž. A dnes? Sukní
razantně ubývá, dívky se po
ulicích bezstarostně promenádují v kalhotách a nikoho
ani nenapadne, že by je z
nich měl strhat...
Z toho vyplývá, že to, co bereme ještě za normální a co už
ne, je hodně závislé na tom, v
jaké době žijeme. Přesto jsou
věci, které nikdy nebyly, nejsou a doufám, že ani nikdy
nebudou za normální považované. Mezi ně určitě patří i to,
pokud někdo veřejně „žertuje“
se smrtí dítěte.
A to je přesně případ mystifikátora, který na Hlavním
náměstí v Plumlově přes noc
vytvořil improvizovaný pomníček se svíčkami, plyšáky
a krví na silnici. Kdo něco podobného udělal, není vizionář,

ale skutečně nemocný člověk.
Dle psychologů je zvláštně
rozpolcen. Přestože svým
způsobem lidmi pohrdá, zároveň chorobně touží po tom,
aby si ho ostatní všimli. Pravděpodobné je, že tato touha
se neomezuje na jeden případ,
svým chováním zřejmě dokáže lidem kolem sebe život
pořádně znepříjemnit. A to i
přesto, že se nikdy nedopouští
přímo trestného činu.
Člověku však v hlavě vrtá
otázka, zda takový člověk,
který se považuje za „výjimečného“ a nic mu není
svaté, může být pro své okolí
skutečně nebezpečný. Podle
psychologů tomu tak být nemusí. Je však nezbytné, aby
se podobným lidem jasně
řeklo, co si (ne)můžou dovolit. Oni sami to totiž nejsou
schopni rozlišit. Odhalení
pachatele a udělení pokuty
není určitě špatný způsob,
jak dát dotyčnému najevo, že tentokrát přestřelil.
Pravdou zůstává, že v méně
tolerantní době by se něco
podobného trestalo docela
jiným způsobem...

Kdo maká na důchodce?
Rostislav Kocmel
Každý čtvrtý
občan města
Prostějova nemusí být nutně
důchodce. Ale
čtvrtina obyvatel
města
má přes šedesát let. Taková je
tvrdá pravda. Je třeba ji národu sdělovat bez emocí. Naše
republika má více než deset milionů obyvatel. Česká
správa sociálního zabezpečí
jim vyplácí přes dva a čtvrt
milionu různých důchodů.
Někdo z Čechů nemá žádný,

jiný dva i víc. To je z toho
důvodu, že máme důchody
vdovské, sirotčí a mnoho jiných. Kdo na ně musí vydělat?
Odpověď je jednoduchá. Z
velké většiny ti, kteří pracují.
Bohužel tvrzení, že „makáme
na důchodce“, je pravdivé a
z etického hlediska i vulgární.
Sama pravda bývá ve vyspělé
společnosti sprostá, je-li podána bezohledně a primitivně. Jenomže na vině je stát,
tedy my všichni, včetně důchodců, poctivě pracujících,
poctivě nepracujících, vyjma
dětí. Ty nemají volební hla-

„Mami,
M i tá
támhle
hl jje
pan starosta, že jo? “
„Nee, dceruško,
to je pan primátor!“
„Ale jsou si podobní...“

Starší paní dala na radu
náměstka Zdeňka Fišera,
že náhradní WC
je u obřadní síně.
Není…

SAMÁ POZITIVA... A NEBO NE?

Analyzoval jsem posledních pár dnů zprávy z našeho
„city“ a řeknu vám, skákala na mne skoro samá pozitiva.
Zase se nám obnoví plnohodnotná činnost radarů, Úřad
na ochranu hospodářské soutěže posvětil smlouvy mezi městem a Manthellanem, máme tu novou, modernější „psí“ vyhlášku, občané v anketě hlasují o nové tržnici,
Noc kostelů byla úspěšná, na zámku se našly historické
fresky a tak dále, a tak dále. Jelikož jsem od přírody kapku šťouravý, tak jsem na vše pohlédl kritickým okem a je
dobré ten růžový opar kapku rozfouknout.

Vtip týdne

glosa týdne

sovací právo. Je to on, kdo
toleruje důchody téměř stotisícové (možná i vyšší) a bohužel i důchody osmitisícové
(s velkou pravděpodobností i
nižší)...
Dnešní důchodci mají smůlu.
Vysoké procento z nich si
myslí, že si na svou penzičku
našetřili. Nenašetřili! V průběžném systému to nebylo
a není možné. My mladší
máme smůlu větší. Budeme
důchodci. Bude nás hodně a
peněz ….?

Rozhovor mezi nejmenovanou radní a jejím potomkem
při nedávné akci Sokolů

Hlas lidu,
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...

Úsměv, ale s mírou!
Hodně jsem se nasmál vaší
reportáži o planém poplachu,
který měla na svědomí starší
žena z Libušinky. Ta nahlásila požár střechy paneláku,
přičemž nad jeho obzorem
pouze zapadalo slunce. Nazvali jste ji ´Keliškou´, což samozřejmě tak nějak odpovídá
realitě. Přes úsměvný příběh
mám k tomu ale jednu vážnou poznámku. Té paní bych
se osobně zastal. Dobře, propadla klamu a panice. Kolik je
ale mezi námi lidí, kteří by viděli skutečně hořet celý panelák a nezvedli by ani telefon?
Jan Pištěk, Prostějov

Není to trestné?
Nemohu uvěřit tomu, že cikán nakažený žloutenkou jen
tak lehce může uprchnout
z nemocnice. A to už podruhé
za sebou. Myslel jsem si, že
nemocnice po prvním případu učiní nějaká opatření, aby
lidé nakažení touto chorobou
nemohli ohrozit nikoho za
zdmi špitálu. Na druhé straně
to svědčí o naprosto chabé
mysli lidí z romské komunity,
kteří si nad nějakým nebezpečím nákazy rozhodně hlavy
nelámou. Jen tak pro zajímavost, útěk z hospitalizace
na infekčním oddělení - není
to trestný čin a neměla by to
řešit policie?
Michal Petrů, Němčice n. H.

Soukromník to nechtěl?
Nechci soudit, jestli 91 milionů napumpovaných do
oprav prostějovského zámku
je výhodná investice či nikoliv. Prostě se město rozhodlo
na to peníze dát, tak fertig.
Ale zajímalo by mě, zda
vůbec někdy v minulosti se
přemýšlelo nad tím, že by se
dřív tak zchátralá budova někomu prodala. Myslím si, že
i soukromý investor by z této
památky udělal něco pěkného
a radnice by ušetřila majlant.
Jana Gregorová, Prostějov

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

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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LVI - 23.7.-23.8.

Prostějov - Michaela Mačáková, studentka
Již delší dobu se objevují různé informace o obnově
bn
nově zavře
zavřeného
vř néh
vře
ného a v
současnosti značně zdevastovaného koupaliště na Kostelecké ulici. Původní sokolský areál fungoval až do roku 2006, kdy se jeho
brány natrvalo zavřely. V letních měsících tak mají Prostějované
k dispozici jen aquapark v krasických „Koupelkách“ a koupaliště
ve Vrahovicích. Je-li krásné počasí, tak tyto objekty kapacitně zdaleka nestačí. Jaký názor na obnovení koupaliště v Kostelecké ulici
mají mladí lidé, jsme se ptali v ulicích města...

MĚLO BY MĚSTO OBNOVIT
KOUPALIŠTĚ NA KOSTELECKÉ ULICI?
František Obručník,
student, 19 let,
Olšany u Prostějova

Lucie Olehlová,
studentka, 26 let,
Prostějov

ANO

ANO

„Určitě
ano.
V létě poměrně
často navštěvuji
se svými přáteli
různé aquaparky a koupaliště
v okolí mého bydliště. Párkrát
jsme byli i v tom prostějovském, který ale bývá v letních
dnech poměrně zaplněn, takže otevření nového koupaliště
v Prostějově bych určitě uvítal. A myslím, že nejen já, ale
i spousta mých známých či
kamarádů...“

„V
každém
případě jsem
pro tuto obnovu. Myslím, že
nové koupaliště v Prostějově
by bylo v letních dnech hodně
využíváno a pokud zde bude
nějaké rozumné vstupné, tak
je dle mého názoru téměř jisté, že se koupaliště uchytí. Do
Prostějova nejezdím sice moc
často, ale pokud by se toto
koupaliště otevřelo, určitě
bych jej navštívila.“

HLEDÁNÍ
JE
E U KO
KONCE
O NC
CE

Policie: na případu stále
pracujeme, chybí posudky
Prostějov, Olomouc/mik

Romanu Mičkovi obviněnému z vraždy jedenaosmdesátiletého seniora z Okružní
ulice, stejně jako jeho komplicovi Davidu Braunerovi pomalu, ale jistě končí tříměsíční lhůta pro vazební stíhání. Jak jsme v minulém vydání informovali, krajský státní
zástupce JUDr. Ivan Hrazdira zatím nedisponuje kompletními výsledky vyšetřování.
Brutální čin ze začátku března letošního roku tak dosud stále není zažalován...
Olomoucká policie, která vraždu v Okružní
ulici vyšetřuje, minulý týden částečně prolomila bariéru mlčení a PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku poskytla alespoň dílčí informace o
stavu vyšetřování. „Kriminalisté velice pečlivě vyhodnocují všechny detaily. Zatím se
stále čeká na znalecké posudky, které bychom
měli mít k dispozici zhruba do měsíce. Ty je
zapotřebí řádně analyzovat. Při vyhodnocování stop zajištěných na místě činu udělali kriminalisté maximum, nyní je zapotřebí počkat
na závěry znalců,“ uvedl Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci.
Zřejmě se tak čeká na potvrzení otisků prstů
a vzorků DNA, stejně jako na další vyjádření
kriminalistických expertů. Policisté ale zřejmě nemají obavy z toho, že by oba podezřelí pachatelé byli z vazby propuštěni. Roman
Mička je totiž prostějovským soudem odsouzen z nedávné doby za jiný kriminální
čin a důkazy proti Davidu Braunerovi jsou
údajně průkazné. „Možnost prodloužení
vazby je víceméně jistá, ale to není věc poli-

Za katrem. Roman Mička s Davidem Braunerem jsou zatím za mřížemi ve vazební věznici.
Zůstanou tady i nadále? Zřejmě ano, i když policie ještě neskončila vyšetřování.
cie, o tom bude rozhodovat na základě žádosti
státního zastupitelství krajský soud. Kriminalisté dělají vše pro to, aby případ byl vyřešen
co nejdříve a mohli jsme tak státnímu zástupci předat kompletní spis s obžalobou,“ dodal
mluvčí krajské policie Josef Bednařík.

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!

Poděbradovo náměstí

Stávala
Stáv
S
St
ttáááv l ttu stará radnice. Svůj název získalo Poděbradovo náměstí (v letech 1940-1945 Podiebrad-Platz) v roce 1896 podle českého krále Jiřího z Poděbrad. Předtím se nazývalo náměstí Před radnicí (do
r. 1892 Rathaus-Platz) podle staré radnice, která se
nacházela přibližně v místě dnešní Moděvy. Za radnicí stála do r. 1929 budova Staré valchy, která měla
velký význam v dějinách boje o počeštění města (na
historickém snímku vpravo). Na jižní straně náměstí
stojí starobylý dům s věžičkou, zvaný Černý dvůr. Za
pozornost stojí renesanční portál přibližně z let 15261535. Budova poštovního úřadu na západní straně
byla postavena v r. 1897. V přízemním rohovém domku naproti přes Vodní ulici byla v r. 1879 otevřena nejstarší mateřská škola v Prostějově.
Foto:SOkA a Martin Zaoral
Příště: Školní ulice

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“
Seliko
Maggi Dobrý
Čínská polévka
Trenčanský párek hostinec - Kuře
vepřová 50 g
s fazolí 415 g na smetaně 142 g

Vy se neradi seznamujete náhodně, nýbrž po své
sexuální oběti pasete a dobýváte ji opravdu jako lev.
Tím pádem bojujte o protějšky z řad Střelců, kteří
se jen tak nenechají zlákat do postele. Když vám
ovšem podlehnou, pak to rozhodně stojí za to. Oba
patříte mezi neurvalé vášnivce, které od zuřivého
milování neodradí ani naštvaní sousedé. A jelikož
nemáte rádi v erotice nudu, rozhodně se vyhněte
Rakům a Býkům. To jsou nudní patroni bez fantazie, se kterými byste ze sexu neměli vůbec žádný
požitek. Vaší erotické nátuře by snad mohly vyhovovat Ryby, jenomže ty berou veškeré vztahy až příliš
vážně. Pokud byste s nimi chtěli souložit, tak jedině
pod příslibem manželství! Nezávazný sex podle
vašeho gusta byste si ještě mohli užít s Váhami či
Berany. Z jedinců těchto znamení by si dokonce
mohli vybrat i homosexuálové nebo lesbičky. Mimochodem, už jste zkusili sex s partnerem stejného
pohlaví? Tak jedině právě s Váhami a Berany. A
ještě jedno varování na závěr. Protože se vyhýbáte
všem závazkům a sex považujete jen za zábavu,
nezačínejte si nic s Pannami. Tady hrozí zamilování,
a představte si, z vaší strany...

Příště: Panny
napsáno před
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Děti demonstrovaly
před radnicí marně

B. Kresta: „Nejsem žádný Bin Ládin!“

Podobnou manifestaci, jakou před pěti lety uspořádali prostějovští hokejoví
fanoušci, zažilo náměstí T.
G. Masaryka i ve čtvrtek 20.
června 2002. Před prostějovskou radnicí se sešly děti
ve fotbalových dresech, jež
pro změnu orodovaly za fotbalový stadion. Necelé dvě
stovky mládežníků i s rodiči
žádalo po zastupitelích, aby
podpořili rekonstrukci hřiště
ve Sportovní ulici. „Neberte
nám fotbal, nenechte nás na
ulici,“ zněla hesla dětí.
Právě onen čtvrtek měl být klíčovým dnem pro prostějovský
fotbal. Jednání městského zastupitelstva mělo dát odpověď
na otázku, zda podpoří fotbalový klub v nutné rekonstrukci
stadionu ve Sportovní ulici tak,
aby odpovídal normám UEFA

jak šel čas Prostějovem ...

Vitana - Rajská
polévka 76 g

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......

RYCHLÁ JÍDLA

Špagety
s boloňskou
omáškou 400 g

Knorr inspirace
- Kuře na
bylinkách 25 g
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Naše RESUMÉÉ
Znáte to - muž zůstane sám
doma a času na vaření je minimum. V takovém případě je
dobré skočit si pro takzvaně
„rychlou stravu...“. Jestliže
máte chuť na rajskou polévku od Vitany, navštivte Interspar. Pro Trenčanský párek s
fazolí od Selika pak nevynechejte Tesco, kuře na smetaně
od Maggi pak mají nejlevnější
v Albertu, stejně jako špagety
s boloňskou omáčkou. Nejvýhodnější čínskou polévku
nabízí Kaufland, kuře na bylinkách od Knorru pak Billa.
Tak si vyberte
a nechte si chutnat!

a ČMFS a mohla se na něm
hrát profesionální soutěž. Po
debatě zastupitelů, která chvílemi vyvolávala na tvářích pozorovatelů úsměšky, byl tento
příspěvek zamítnut. Zastupitelé
po další zdlouhavé výměně názorů zamítli všechny tři návrhy
na opravu šaten a sociálního
zázemí alespoň pro mládež.
Vladimír Komínek navrhoval
podporu ve výši 21 milionů
korun, pro se však zvedly jen tři
ruce. Jak však řekl po jednání
zastupitelstva Večerníku prezident SK LeRK Bořivoj Kresta,
tyto příspěvky by z hlediska budoucnosti klubu byly zbytečné
a problém by nevyřešily. Boss
našeho klubu pak byl zastupiteli obviněn, že protestující děti
poslal před radnici on a vzal si
je jako rukojmí. „Nejsem žádný
Bin Ládin...,“ reagoval Kresta.

Návrat ke

„starým” případům

Krajští úředníci potopili Soběsuky,

Plumlov chystá plán záchrany
Prostějov/mls
30. KVĚTNA 2011

Zákaz stavění na stavebním pozemku. To byl důsledek nové vyhlášky
Olomouckého kraje, která ze dne na den razantně znehodnotila pozemky i domy v obci Soběsuky. Úředníci totiž nově stanovili aktivní záplavovou zónu říčky Hloučela. V každé aktivní záplavové zóně je
přitom, s výjimkou vodních děl, zakázáno cokoliv stavět. Jenže právě
v ní se na území Soběsuk nacházely i stavební pozemky. Ze dne na den
na nich bylo zakázáno stavět. Úředníci přitom aktivní záplavovou zónu
stanovili od stolu, aniž by si ověřili, zda na těchto pozemcích kdy byla v
minulosti povodeň. Kromě stavebních pozemků se zákaz týkal i dalších
nemovitostí, které tímto rozhodnutím výrazně ztratily na odhadní ceně.

ČERVEN 2012

Navzdory protestům ze strany plumlovské radnice Olomoucký kraj
novou vyhlášku o stanovení záplavových zón schválil. Ještě před tím
alespoň z aktivní záplavové zóny vyjmul stavební pozemky, takže jejich majitelé při splnění určitých podmínek na nich nakonec přece jen
budou moci stavět. Už postavené nemovitosti, které se náhle ocitly v
záplavové zóně, však tímto rozhodnutím skutečně výrazně ztratily na
odhadní ceně. Navíc jsou v tuto chvíli nepojistitelné, nebo výše pojistek
dosahuje neúměrné výše. „S tímto rozhodnutím Olomouckého kraje
nesouhlasíme, v uvedené oblasti historicky nikdy k žádným záplavám
nedocházelo, a proto si tam lidé své domy stavěli. Bohužel ji nejsme
schopni změnit. Budeme se snažit, aby část Soběsuk byla ze záplavové
zóny vyjmuta. Ve spolupráci s Povodím Moravy proto připravujeme
terénní úpravy. Ty by měly spočívat v navýšení pravého břehu, čímž
by se vytvořil přirozený val proti případnému vylití Hloučely. V tuto
chvíli je naší prioritou dobudování kanalizace, jakmile však bude trochu volněji, necháme si na to zpracovat projekt. Věříme, že nejpozději
do pěti let by měla být tato protipovodňová opatření hotová. Je to
jediná možnost, jak dosáhnout toho, aby Soběsuky byly ze záplavové
zóny opět vyjmuty,” sdělil nám starosta Plumlova Adolf Sušeň.

Zpravodajství
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Se svými nevšedními zážitky a životním osudem se Večerníku svěřila dvaadvacetiletá Prostějovanka

„K PORNU MĚ PŘIVEDL PŘÍTEL, DNES VYDĚLÁVÁM PADESÁT TISÍC!“

Díky internetu se dnes na porno dívá skoro každý. Herci, kteří v něm vystupují, se stali svým způsobem celebritami.
Spousta lidí zná každý záhyb jejich kůže, ale i výraz očí ve chvílích, kdy jejich tělo
přemáhá rozkoš. O tom, jací ve skutečnosti jsou, však obvykle nevíme vůbec
nic. Redakci Večerníku se podařilo zkontaktovat s dvaadvacetiletou ženou pocházející z Prostějova, která se natáčením porna už necelý rok velice dobře
živí. Její příjmy se prý, jak sama tvrdí, pohybují kolem padesáti tisíc
korun měsíčně. O tom, jak to v pornu chodí, s námi mluvila velice
otevřeně. Svoji výpověď však Večerníku poskytla pouze za podmínky, že zatajíme její identitu. „Prostějov je malé město. Většinu
času sice trávím v Praze, ale mám zde přátele a pravidelně se
sem vracím. Hlavně tu ale stále žije moje maminka, která o tom,
čím se živím, stále nic neví. Jednou ji to určitě řeknu, ale nechci,
aby se to dozvěděla z novin,“ odůvodnila s nesmělým úsměvem
půvabná žena, do které byste nikdy neřekli, že pracuje jako pornoherečka... Říkejme jí tedy pro tentokrát Sára.
Prostějov/mls

vysvětlila Sára, která si zprvu
na živobytí přivydělávala jako
servírka. „Jeden z prostějovských kamarádů mi ještě před
maturitou udělal perfektní fotky, které se všem moc líbily.
Říkali, že bych to měla zkusit
jako modelka. Snímky jsem rozeslala, načež mi přišla spousta
nabídek na focení, ale placených bylo jen velice málo,“
pokračovala Sára.

Sára odmaturovala na jednom z
prostějovských gymnázií. Následně začala studovat v Olomouci na pedagogické fakultě.
„Škola mě sice moc nebavila,
ale netušila jsem, co jiného
bych mohla dělat. Šlo však o to,
že jsem vůbec neměla peníze.
Tátu jsem od svých dvanácti let
neviděla. Máma si našla mladšího přítele, který ale dluží, kam
K pornu mě přivedl přítel
se podívá. Akorát ji využívá.
Kromě mé mladší sestry tak Díky portrétům se ale Sára
musí živit i jeho. Na moje stu- seznámila s fotografem, ktedia pak už peníze nezbývaly,“ rý fotil i lechtivější snímky.

Sexem k jistotě.
Dvaadvacetiletá
Sára sice nechce
svoji identitu z pochopitelných důvodů
prozradit a veřejnosti
se ukázat, ale je zřejmé, že počet dívek
a žen, co se právě
sexuálními aktivitami
zajišťují, roste...
Ilustrační foto

ŽALOBA kvůli radarům prý NEHROZÍ
Jednání mezi magistrátem a Czech radarem pokračují

Prostějov, Praha/mik - Ani
po dvou týdnech, co jsme čtenáře jako první informovali
o předpokládaném termínu
znovuspuštění stacionárních
radarů na měření rychlosti, se
nic nemění. Město i nyní deklaruje nejvyšší snahu radary
spustit k 1. říjnu tohoto roku.
Vedení magistrátu jedná se
společností Czech radar, která
chce i nadále spolupracovat.
Žalobu za tříletý ušlý zisk tak
pochopitelně nechystá...
„Mohu potvrdit, že jednání stále
probíhají... Jak jsme deklarovali
již dříve, naše společnost má i
nadále zájem se spolupodílet na
zvyšování bezpečnosti v prostějovských ulicích. Přehodnocení
stanoviska vedení radnice k měření proto vítáme. Výsledek vzájemných jednání však bude znám
až po jejich ukončení,“ reagovala
na dotaz Večerníku Anna Němcová, tisková mluvčí společnosti
Czech radar se sídlem v Praze.
„Jednání skutečně proběhlo,

máme v ruce dva návrhy od firmy Czech radar. Další postupy
jsou otázkou dohody,“ kontroval
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějov, které se s majiteli radarů
také dohaduje na podílu ze zisku
z vybraných pokut. Dříve Czech
radaru připadlo 49 procent a
městu 51 procent. Magistrát nyní
požaduje celých 75 procent.
„Tento požadavek známe. Provádíme přípravy a kalkulace
směřující k jeho naplnění. V
každém případě jsme připraveni
ke vstřícným krokům vůči radnici,“ prozradila Anna Němcová.
Spěje tedy všechno ke zdárnému
konci? Zdá se, že město donutí
společnost Czech radar přistoupit na nižší zisk. „Neřekl bych,
že chceme partnera donutit, to
jsou slova, která do obchodního
jednání určitě nepatří. Chceme
se dohodnout a vámi uvedený
procentuální podíl je jedním
z návrhů,“ namítá Jiří Pospíšil.
Naopak Czech radar nechce ani

slyšet o tom, že by na Prostějov
chystal žalobu. Jde totiž o to, že
radnice s touto společností rozvázala smlouvu o provozu stacionárních radarů a nakonec se
ukázalo, že ten byl v pořádku a
v souladu se zákony. „Hledáme
vždy cesty ke spolupráci, nikoliv
ke sporům. O žalobě v současné době proto neuvažujeme,“
potvrdila mluvčí Czech radaru
Anna Němcová, a to i přesto, že
podle jejích slov společnosti za
tři roky, co radary byly vypnuty,
vznikla škoda v řádech stovek tisíc korun. „My jsme vypověděli
smlouvu s Czech radarem tak,
jak nám to podmínky smlouvy
dovolovaly, dokonce bez udání
důvodu. Z hlediska českého práva je tedy všechno v pořádku,
tudíž případné žaloby se neobáváme,“ vyjádřil se k případným
soudním tahanicím Miroslav
Pišťák, primátor Prostějova.
Podle všeho tedy jednání spějí
k opětovnému spuštění radarů
k 1. říjnu. A to právě znovu ve

Zatímco náměstek primátora
Zdeněk Fišer nám tvrdil, že
jako náhradu mohou lidé používat záchodky u obřadní síně,
jednatel společnosti .A.S.A.
Technické služby uvedl, že tady
žádné sociální zařízení nefun-

Vyroste u nás

první „MEKÁČ“?
Nové centrum zaměstná desítky lidí

(pokračování ze strany 3)
Je to jisté. Mimo projektu
stavby obchodního centra namísto Společenského domu
v Komenského ulici a nové
tváře Prioru v centru města by
se měla znovu rozrůst i zóna
na samém okraji u Držovic.
Nový nákupák by totiž měl
vyrůst naproti hypermarketu
Tesco vedle OBI. Investor se
chce do stavby pustit už letos
na podzim. „Samozřejmě záleží na tom, zda budeme mít
pohromadě všechna potřebná
povolení,“ upřesnil Jan Rödling, PR specialista skupiny
Saller Group, která je investorem stavby.
K tomu, kdy bude nové centrum otevřeno, se však zatím
vyjadřovat nechtěl. Jisté je, že
by v celém nákupním parku
mohla najít práci řada dosud

nezaměstnaných občanů. „Odhadem by se mohlo jednat o
desítky nových pracovních
míst. Zaměstnance si však budou nájemci hledat sami,“ vyjádřil se Rödling.
Lidé v Prostějově už horečně
diskutují o tom, na jaké nové
obchody se mohou v zóně těšit. Spekulovalo se o tom, že
obchodní dům by měl být pod
správou Kauflandu. Ohledně
fast foodu se pak hodně nahlas
mluví o tom, že by zde mohl
být McDonald. Ten mnozí lidé
v pětačtyřicetitisícovém Prostějově postrádají. Ani v tom však
ještě není jasno. „Pokud jde o
konkrétní nájemce, tak jednání
s nimi stále probíhají. Proto by
nebylo vhodné uvádět jejich
jména. To se týká všech prostorů budoucího obchodního centra,“ reagoval Jan Rödling.

guje. „Pan náměstek se zřejmě
spletl, u obřadní síně záchodky
skutečně nejsou,“ řekl Večerníku Vlastimil Uchytil. „Byl jsem
přesvědčen, že tady je místnost
s označením WC,“ reagoval na
náš dotaz Zdeněk Fišer.

rozchodu. Sama však nezůstala, její současný přítel je pak
rovněž z branže. „Seznámili
jsme se při natáčení. Myslím,
že nikdo jiný by mi to asi netoleroval. Náš společný sex
doma ale rozhodně není tak
bouřlivý, jak by si asi někdo
představoval... Z práce býváme dost unavení a moc chuti
na milování už nemáme. Důležité jsou pro nás jiné věci,“
usměje se Sára.

Ráda bych si
otevřela boutique
Ona sama se chce pornem živit ještě tak tři roky. „Dneska
sice porno točí i čtyřicetileté
ženy, ale to bych já nerada. Potřebuji vydělat nějaké peníze,
abych nebyla na nikom závislá a pak bych si ráda otevřela
nějaký stylový boutique s oblečením. Taky bych chtěla mít
rodinu a děti,“ naznačila své
cíle. Zda se někdy natrvalo
vrátí zpět do Prostějova, zatím
neví. „Život v Praze mně v tuto
chvíli vyhovuje, ale nikdy neříkej nikdy...,“ uzavírá vyprávění pro Večerník Sára.

A CO VY, ZNÁTE NĚKOHO, KDO SE ŽIVÍ SEXEM?
ANEBO TO SNAD ZKOUŠÍTE VY SAMI OSOBNĚ?
SVĚŘTE SE A NAPIŠTE NÁM!
E-MAIL: VECERNIK@PV.CZ

ze soudní síně...

Hrdlička KRADL JAKO STRAKA

Foto: archiv
spolupráci s Czech radarem.
„Žádnou jinou firmu nemáme k
dispozici. Pokud bychom chtěli
podepsat smlouvu s někým jiným, pak bychom museli vypsat
výběrové řízení, o němž Rada
města také uvažuje. A to byl také
termín, který už zazněl, že bychom chtěli začít měřit rychlost
od 1.října tohoto roku,“ uzavřel
první náměstek primátora Jiří
Pospíšil.

Ač došlo k tomuto nedorozumění, důležité je to, že už
v nejbližších dnech dojde
k předání zrekonstruovaného
domku s oficiálními veřejnými záchodky na našem městském hřbitově. A bude klid!

Protějov/mls - Ani banální
krádeže se nevyplácí. Obzvláště pokud už jich máte
na svém kontě několik a nic
na vás neplatí. Své by o tom
mohl vyprávět dvaatřicetiletý
Martin Hrdlička, jehož v úterý soudkyně Ivona Otrubová
poslala na dva roky do vězení
za „klukoviny“. Z první krádeže přitom získal maximálně pár korun, ta druhá se mu
dokonce nepovedla vůbec...
Martin Hrdlička se přiznal ke
krádeži v domě ve Werichově
ulici v Prostějově. Nejprve se
dostal dovnitř budovy, když
však zjistil, že tam pro něj
nemají nic zajímavého, vzal
alespoň tři venkovní osvětlení
před domem. Ač moc peněz
za ně ve sběrně zřejmě nedostal, zvládl způsobit poměrně
vysokou škodu. Druhá akce se
Hrdličkovi nepovedla už vůbec. Ze „sekáče“ si naplánoval
odnést bundu. „Do zkušební
kabinky si vzal dvě bundy a
vyšel pouze s jednou. Tu druhou si oblékl pod svoji bundu,
ve které přišel. Když jsme ho
zastavili, tak s námi spolupracoval a vyčkal příjezdu strážníků,“ popsala prodavačka second handu na prostějovském
náměstí T. G. Masaryka.

POTVRZENO: kostra ze studny
patří pohřešovanému J. Trbuškovi!
Prostějov/mik - Smutná zpráva letí do Ptení. Mrtvé tělo
ve značném stádiu rozkladu
nalezené v pátek 25. května
ve studni na pozemku zdejší
základní školy patří tři roky
pohřešovanému Jaroslavu Trbuškovi. Večerníku to v závěru minulého týdne exkluzivně
potvrdila prostějovská policie.
Přestože už po pár dnech vyšetřování vše nasvědčovalo tomu,
že kostra ze studny patří právě
Jaroslavu Trbuškovi, který by
nyní měl už sedmdesát let, policisté to ještě nechtěli veřejně
říct. Až minulý týden v pátek to
naší redakci potvrdili.
„Ano, nyní už můžeme skoro
se stoprocentní jistotou veřejnosti sdělit, že kriminalistům
se na základě intenzivního
vyšetřování a podle předběžné pitevní zprávy podařilo
ztotožnit ostatky mužského
těla, které byly nalezeny ve
studni ve Ptení. Patří skuteč-

Na natáčení bývá i sranda
Jenže pak jí přišly peníze,
hodně peněz... Rozhodla se
tedy, že bude v pornu hrát dál,
ovšem za přesně daných podmínek. „Před kamerou jsem
schopna hrát si se svým tělem,
či se milovat s několika muži i
ženami najednou. Nikdy bych
ale netočila tvrdé sado-maso,
či sex se zvířaty,“ říká rozhodně Sára, která se pornem nyní
dobře živí. Natáčí přibližně
desetkrát měsíčně, o výdělku
však nechtěla příliš mluvit.
Pohybuje se prý kolem padesáti tisíc korun. „Nemůžu
říct, že bych si natáčení nějak
zvlášť užívala. Je to vše hodně
profesionální, ale někdy je u
toho i sranda. Ženy to přitom
mají přece jen jednodušší než
muži, protože mohou ledacos
předstírat. Chlapi, se kterými
točím, bývají většinou svalnatí
a udržují se v kondici, přesto
často berou nějakou ´chemii´.
Jinak to asi nejde,“ prozradila
Sára, která už s fotografem,
který ji k pornu přivedl, nežije.
„Přišla jsem na to, že mi hodně lhal,“ vysvětlila žena důvod

Půjde za to na dva roky do basy

WC na hřbitově. ANO nebo NE?
Prostějov/mik - V minulém
čísle jsme informovali o zdržení při rekonstrukci objektu v jižní části Městského
hřbitova v Prostějově. Tím
pádem tady stále nefunguje
veřejné WC.

Brzy se stali partnery. „To
jsem už studovala v Olomouci. On bydlel v Praze, ale hodně za mnou jezdil. Bylo mi s
ním dobře, dokázal být velice
pozorný, kupoval mi dárky, na
nějaké koruně mu nezáleželo.
S ním jsem se poprvé v životě
cítila jako skutečná princezna. Prozradil mi, že mimo
jiné fotí a natáčí také porno.
Lákal mě, jestli bych to nechtěla taky zkusit. Já jsem
byla vždycky hodně stydlivá,
ale s ním to bylo jiné. Nebyla jsem schopná mu nic
odmítnout... Napřed jsme si
točili jen tak pro sebe. Pak mi
řekl, že bychom za ta videa
mohli získat hodně peněz.
Tehdy jsme plánovali společnou budoucnost, chtěli jsme
si pronajmout společný byt
v Praze. Tak jsem se nechala
přemluvit a vydala se na svůj
první casting,“ popsala Sára
své začátky v pornografickém
průmyslu. Když na něj dorazila, byla prý hodně vyplašená.
„Režisér byl Francouz, mluvili jsme spolu anglicky. Byl na
mě ale hodný. Po chvíli jsem
se dokázala uvolnit tak, že mě
to samotnou překvapilo,“ vypověděla s lehkým úsměvem
dnes dvaadvacetiletá dívka,
která ovšem nečekala, že by u
porna zůstala déle.

ně panu Trbuškovi,
který byl od května
roku 2009 pohřešován,“ sdělil Večerníku Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově. „Tento výsledek
šetření můžeme prezentovat s devětadevadesáti procentní jistotou.
Nasvědčuje tomu skutečnost,
že jak oblečení, tak i věci nalezené v kapsách bezpečně
poznala rodina pohřešovaného. Včetně klíčů, které pasovaly do zámků od jeho domu
i bytu. Pro definitivní potvrzení si ale ještě počkáme na
kompletní výsledky DNA a na
srovnání se zubní kartou uvedeného seniora,“ sdělil dále
Bednařík.
Zbývá ještě objasnit příčinu
smrti. Policisté jsou si víceméně jisti, že nešlo o cizí zavinění.
„To nebylo při pitvě zjištěno,

ovšem definitivní jistotu budeme mít až po
obdržení kompletních
výsledků pitvy. S největší pravděpodobností se však jednalo
o nešťastnou událost
s tragickým koncem,“
dodal mluvčí prostějovské policie.
Spekuluje se o tom, že Jaroslav Trbušek neměl před
třemi lety v úmyslu někam
zmizet či spáchat sebevraždu. Zřejmě si chtěl v blízkosti
svého domova jen odpočinout
a sedl si na okraj otevřené studny. Buďto do ní spadl z neopatrnosti, nebo se mu udělalo
špatně. Otázkou však zůstává,
kdo nad ním zavřel betonové
víko studny a také proč jeho
tělo nenašly desítky policistů,
vojáků a záchranářů, když ho
v květnu 2009 hledaly. Studna
je totiž jen pár desítek metrů
od jeho domova..

Není to žádný „holoubek“... Martin Hrdlička
byl za krádeže odsouzen
ke dvěma letům vězení
Foto: Martin Zaoral

Navzdory svým loupežným
nezdarům by měl jít Martin
Hrdlička do vězení. Dá se totiž
předpokládat, že toho má na svědomí nepoměrně více. „Obžalovaný soustavně krade už od roku
1998, navíc byl přistižen při řízení bez řidičského průkazu. Má
za sebou už několik alternativních trestů, které však k jeho nápravě nevedly. U soudu se sice

přiznal, ale před tím s policií absolutně nespolupracoval. V jeho
případě tedy už neexistuje jiná
varianta než nepodmíněný trest
v zákonné sazbě,“ zdůvodnila
výši dvouletého trestu soudkyně
Ivona Otrubová.
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, obě procesní
strany si nechaly lhůtu pro
možnost odvolání.

JEZDECKÁ KASÁRNAANEBJAK
TO
VIDÍ JEJICH „NÁJEMNÍCI”
(pokračnování ze strany 3)
města strážníkům, aby objekt

Přesto je třeba mít na paměti,
že právě alkohol stál za incidentem, kdy před pár dny jeden
do druhého vrazil nůž. Nyní už
oba aktéři hádky opět svorně
sedí vedle sebe v jedné poměrně malé místnosti...
A co říkají bezdomovci na to, že
by kasárna mohla jít brzy „dolů”?
„Nevěřím tomu, kde by na to
město vzalo peníze? A pokud
to tady zbourají, bude to škoda,
ale nám to vadit nebude. My se
zas přesuneme jinam, možností máme v Prostějově dost...,“
usmívá se Radek a dává už poněkolikáté kolovat krabicové víno.
My však s díky odmítáme a loučíme se s „nájemníky“, kteří mají
k dispozici jednu z největších
prostějovských nemovitostí.
Zdá se vám zajímavé i podezřelé zároveň, že si bezdomovci z Jezdeckých kasáren udělali tak nerušeně svůj druhý
domov? Obzvlášť, když před
několika lety, po již zmíněném
rozsáhlém požáru s dvoumilionovou škodou, přikázalo vedení

několikrát denně kontrolovali a
nikoho dovnitř nepouštěli...
„Pár měsíců po požáru se kasárna hlídala, bylo provedeno
několik preventivních opatření,
aby se dovnitř nikdo nedostal.
Hlídky sem zajížděly každou
hodinu a vždy někoho odtud
vyháněly. Bohužel, po nějakém
čase jsme to vzdali, nešlo to uhlídat. Tak alespoň tyto ´nájemníky´ často kontrolujeme,“ uvedl
pro Večerník k problému Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově. „Mohu všechny
občany ubezpečit, že Jezdecká
kasárna budou dříve či později
zbourána a místo nich vybudujeme něco pěkného a užitečného.
Pak se holt budou muset bezdomovci odstěhovat nebo přijmout
služby azylového domu. A proč
jsme dopustili, aby tito lidé znovu objekt obsadili? Strážníci
zde nemohou hlídkovat pořád,
musí plnit i důležitější úkoly...,“
potvrdil slova šéfa městských
policistů prostějovský primátor
Miroslav Pišťák

T
éma V
ečerníku
Téma
Večerníku

Letní měsíce a obzvláště prázdniny
jsou z hlediska vloupání do obydlí či firem nejrizikovějším obdobím
roku. Mnoho z nás v tomto čase
tráví dovolenou v tuzemsku či v
zahraničí. Naše obydlí pak často
zůstávají nezabezpečená a bez
dohledu. Zlodějům pak nic nebrání v tom, aby nás vykradli. K tomu,
aby se tak nestalo, by vám měla
napomoci i tato tématická strana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty: Martin Zaoral,
Michal Kadlec
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Jak chránit sebe a svůj majetek?
Rady, jak předejít vykradení domů a bytů

Každý z nás může bezpečnost
obydlí ovlivnit tím, že bude dodržovat základní, jednoduchá a levná organizační opatření. Navíc by
měl každý korigovat své jednání
a návyky. Řiďte se následujícími
doporučeními:



Řádně uzamykejte vhodně
označený objekt
Neschovávejte nikdy klíče pod
rohožku ani do květináče. Na vizitkách u zvonků, na schránce a


na dveřích uvádějte vaše příjmení  Udržujte přehledný prostor
bez titulů a nejraději v množném před objektem
Nezapomínejte na dobré osvětlení
čísle.
před objektem. Díky lepší viditel Neupozorňujte zbytečně na nosti mohou tak i vaši sousedé snáze
vaši nepřítomnost
kontrolovat, zda je vše v pořádku.
O svém odjezdu informujte pouze
nejužší okruh lidí, kterým věříte.  Nevystavujte cenné předměty,
Požádejte někoho, komu důvěřu- nehovořte o nich, chraňte je
jete, aby v době vaší nepřítomnosti Nechlubte se před cizími lidmi tím,
dohlédl na obydlí - větral, zaléval co máte doma cenného. Drahé cenkvětiny, sekal trávník, pravidelně nosti nenechávajete doma, ale uklávybíral schránku na dopisy apod.
dejte do sejfu v bance.

Policie vám chatu neuhlídá,


)se
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Bojíte
v noci chodit
sami?
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ochrana proti zlodějům je na vás NA PRÁZDNINY
Když vás někdo vykrade, neuklízejte po něm!
Jak si zabezpečit chatu nebo chalupu?

Návštěvnost rekreačních objektů má v průběhu roku svá
neměnná pravidla. V zimních
měsících je lidé obývají jen
velmi zřídka, výjimku tvoří
objekty vhodné pro celoroční
užívání. Větší intenzita návštěv přichází na jaře, kulminuje v létě, aby se sklizní
zahradních plodů na podzim
začala slábnout. Objekty se
zazimovávají a čeká se opět na
jaro. Celý tento cyklus se neustále opakuje.
Pachatelé krádeží vloupáním si
vybírají především odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým
se dá dobře zajet automobilem.
„Není v silách Policie ČR, která
má jen omezené možnosti, aby
uhlídala všechny rekreační objekty na Prostějovsku. Starost o
zabezpečení chat či chalup musejí mít především jejich majitelé. Mají k tomu dostatek dobře
dostupných technických mož-

Rady k nezaplacení. Policisté se snaží působit na majitele chat
preventivně. Pravidelně jim vysvětlují, jak se nejlépe bránit proti
vykradení.
Foto: Policie ČR
ností,“ upozorňuje Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Přesto policisté věnují nebezpečí vykradených chat a chalup dostatek
času. Minimálně dvakrát ročně
hlídky obcházejí rekreační oblasti. „V zimě se kontroluje za-

bezpečení chat a rovněž to, zda
už nějaký objekt není vykraden.
V létě zase členové policejních
hlídek navštěvují chataře, upozorňují je na rizika a doporučují
nejlepší technické zabezpečení.
Prevenci nelze rozhodně podceňovat,“ dodal Pavel Novák.

 Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými
mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní
zámkový systém, odolné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).
 Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).
 Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu,
případně připojení objektu na pult centralizované ochrany.
 Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti
požáru.
 Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým
v objektu.
 Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných
věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.
 Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačním
objektu, ale odvezte je do bezpečí!
 Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob i
aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie.
Nebuďte neteční, dnes navštíví zloděj souseda, zítra se to může
stát vám!
 Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě. Uklizený
sníh budí zdání neustálé kontroly.
 Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc oznamte neprodleně policii.
 Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu.

BEZPEČNĚ!

Preventivní akce zaměřená na cyklisty

Akce Městské policie Prostějov „Na prázdniny bezpečně“ bude
probíhat i v letošním roce a to v posledním červnovém týdnu a
v průběhu letních prázdnin v lokalitě města Prostějova.
„Cílem je kontrola cyklistů, zda mají správně vybavené jízdní
kolo dle Zákona č.56/2001 Sb., a ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy č.341/2002. Akce má zejména preventivní
charakter a za správnou výbavu obdrží cyklista drobný dárek.
Pokud mu bude některá z odrazek chybět, nalepí mu strážníci
reflexní samolepku, která plně nahrazuje odrazku. Výhodou
je, že neupadne ani se nepoláme,“ prozradila Večerníku Jana
Adámková, tisková mluvčí MP Prostějov.

Povinná výbava jízdního kola:
Bílá odrazka
- vpředu
Červená odrazka -vzadu
Oranžové
- na šlapadlech a ve špicích kol
Dvě funkční na sobě nezávislé brzdy
Za snížené viditelnosti světla: bílé vpředu, červené vzadu (to
může být i přerušované). U bílého světla platí, že i to může být
přerušované, ale pouze tam, kde je funkční veřejné osvětlení.

INZERCE

PCO SIDA je to správné řešení

Prostějov/pr - Asi by bylo zcela
zbytečné rozebírat důvody, pro
které si v současné době nemůže
být nikdo jistý bezpečím svého majetku. My, v bezpečnostní agentuře
SIDA s.r.o., věnujeme tomuto vývoji značnou pozornost a snažíme
se navrhovat a poskytovat taková
řešení, která za přijatelnou cenu
zajistí bezpečnost majetku našich
klientů. Uzamykání bytů a domů
se snad již stalo samozřejmostí, ale
ani tato forma ochrany není již postačující.
Mnohem efektivnější je využití aktivních prvků ochrany, které v době
vaší nepřítomnosti budou neustále
dohlížet nad nenarušeností vašeho

obydlí, včetně ochrany před požárem, unikající vodou, plynem ap.
Tyto elektronické zabezpečovací
signalizace detekují problém a vyvolají alarm. Jenže na tento signál je
nezbytná okamžitá reakce, je nutné
zadržet pachatele, přivolat hasiče,
zastavit vodu. Jedině s neustálým
dohledem a reakcí má i ten nejkvalitnější zabezpečovací systém smysl.
Hodně lidí si říká, že plně postačuje,
když jim zpráva o nějakém problému
u nich doma přijde ve formě SMS na
mobil. Ale praxe je většinou taková,
že SMS přijde, když jste v práci, na
služební cestě, dovolené. A výsledek
takové zprávy - zkažená dovolená
a zmatek v hlavě. Proto je mnohem

Společnost SIDA s.r.o. poskytuje bezplatné a nezávazné konzultace
v možnostech zabezpečení objektu.
Bližší informace naleznete na WWW.SIDA.CZ,
rádi poradíme i prostřednictvím e-mailu : info@sida.cz,
tel. : 582 345 463,nebo přímo v naší společnosti na adrese
SIDA S.R.O., PROSTĚJOV, KRAPKOVA 28

praktičtější, bezpečnější a efektivnější
svěřit dálkový dohled a profesionální
zásah soukromé bezpečnostní agentuře, která je dostatečně vybavena na
monitoring elektronických zabezpečovacích signalizací a okamžitý zásah
u narušeného objektu.
Bezpečnostní agentura SIDA s.r.o.
je největší regionální bezpečnostní agenturou v oblasti poskytování
služeb ostrahy majetku formou pultu
centralizované ochrany. K dnešnímu
dni dodává tuto službu pro více jak
700 objektů. Rozšiřující se zájem o
tyto služby svědčí o tom, že naše služba je dodávána na skutečně profesionální úrovni a pro zákazníky má svůj
rostoucí význam.
Naše ceny za poskytované služby
jsou stanoveny vždy tak, aby služba pro zákazníka byla co nejefektivnější. Cena za ostrahu rodinného
domu s nepřetržitým dohledem a
zásahem je již od 480 Kč za měsíc
dodávky služby a to je cena, za kterou
ten klid a bezpečí jistě stojí.

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

Plumlovská policie tápe

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Hr
H
Hrubčicích
ubči
bčicí
cích
ch
plánují bioplynku
Hrubčice/mls - Společnost
Haná ZZ plánuje v Hrubčicích
postavit bioplynovou elektrárnu. V současné době podobná
zařízení fungují například v
Lešanech, Kostelci na Hané či
Tištíně. Staví se také například
ve Smržicích. Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická
zařízení, která se běžně provozují u nás i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů
nebo odpadů organického původu. Výsledkem procesu je
bioplyn, který se využívá pro
výrobu obnovitelné elektřiny
a tepla.
Koničtí turisté
vyrazí na Štrapáce
Konice/red - V sobotu 23.
června se bude konat 35. ročník
turistického pochodu Konické
Štrapáce a 14. ročník cykloturistické jízdy Na kole okolo
Konice. Na pěší čeká kvarteto
připravených okruhů. Nejdelší
z nich měří padesát kilometrů a
vede idylickou krajinou do Vojtěchova, Blážova a Šubířova.
Cyklisté pak mají k dispozici
pětici tras, ta nejvzdálenější je
dlouhá 120 kilometrů a vede z
Konice přes Bouzov až do Jaroměřic. Více informací o akci
podá Stanislav Dostál na telefonu 720 675 313.

Určicemi se prohnalo TORNÁDO! Získali jsme fotografie i svědectví vystrašených občanů

„TO BYL HUKOT! ZNIČILO MI STŘECHU NAD HLAVOU...“
Jaroslav Drábek ve svém domě prožil větrný vír síly Boeingu
Divoké tornádo řádilo v úterý krátce po páté hodině
odpoledne v Určicích. „Byl to naprosto nepopsatelný
zvuk, který jsem v životě neslyšel. Jako by vám přímo nad hlavou přistával obrovský Boeing. Když jsem
se pak koukl z okna ven, tak květináče, listí, větve,
tašky, všechno to lítalo ze strany na stranu. Trvalo to
však velice krátce, maximálně půl minuty a byl klid...,“
popsal události exkluzivně pro Večerník Jaroslav
Drábek z Určic, jehož dům v úterý poničilo tornádo.
Určice/mls
V úterý krátce po páté hodině
byl Jaroslav Drábek z Určic
na zahradě. „Schylovalo se k
dešti, tak jsem si řekl, že půjdu domů, dám si něco k snědku a podívám se v klidu na
fotbal,“ pustil se do vyprávění
úterních událostí majitel jednoho z domků v obci nedaleko od Prostějova. „Ale všechno bylo jinak... Najednou se
úplně setmělo a slyšel jsem,
jak se něco s obrovským hukotem blíží. Samotné tornádo
jsem neviděl, jen ten zvuk byl
hodně děsivý. Už bych to nikdy nechtěl zažít,“ nechal se
slyšet Drábek.

Větrným vírem byla zasažena
především střecha jeho domu.
„Na ulici odletělo kolem padesáti tašek. Kromě toho mi to na
dvorku urvalo štít hospodářské
budovy, který spadl na dílnu.
V ní zničil vrtačku, svářečku,
elektrickou pilu a další nářadí,“ vyjmenoval škody Drábek
s tím, že opravy mu zaberou
ještě asi dva týdny.
Kromě jeho stavení byl větrným vírem v obci poničen
ještě minimálně jeden dům.
Nebylo to přitom první
tornádo v Určicích. Podle
místních obec něco podobného zažila už před patnácti
lety, kdy vír strhl střechu
obřadní síně u hřbitova.

OHNIVÉ PONDĚLÍ v regionu
U Němčic shořel posed, na Pohodlí zase chata

Němčice nad Hanou, Pohodlí/
mik - Pořádné fofry měli profesionální i dobrovolní hasiči v pondělí během odpoledních a večerních hodin. Nejdříve do základů
shořela nově zrekonstruovaná
chata na Pohodlí, pár hodin na
to volali hasičům zděšení myslivci z Němčic nad Hanou, že jim
někdo zapálil posed!
Požár zrekonstruované chaty v
chatové oblasti Pohodlí u Ptení
byl nahlášen hasičům v ponděNebylo už co hasit. Z nově zrelí 11. června v 16.35 hodin. Na
konstruované chaty na Pohodlí
místo vyrazili profesionální hasizbyly jen základy. Hasiči trosky
či z Konice a dobrovolní hasiči
jen prolili vodou.
Foto: HZS
ze Ptení. „Po příjezdu hasiči zjistili, že chata už pouze doutná, že
ji požár zcela zničil. Vzhledem k nebyl požár vidět. Objevila ho
tomu, že stála v hlubokém lese až náhodná kolemjdoucí, ale to
asi jeden kilometr od silnice, už požářiště pouze doutnalo. To

už pouze hasiči prolili vodou
a vrátili se zpět na základnu,“
popsala nám první požár Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Výši škody vyčíslil majitel předběžně na půl milionu korun, příčina vzniku požáru je v šetření.
O půl osmé večer byl pak nahlášen požár mysliveckého posedu u
Němčic nad Hanou.
„Jakmile hasiči přijeli na místo,
posed, tedy kazatelna se zásobníkem, byl už zcela zachvácen plameny. Hasiči oheň zlikvidovali a
místo předali majiteli. Výše škody
byla vyčíslena na 15 tisíc korun,
příčina vzniku ohně se vyšetřuje,“
uvedla mluvčí krajských hasičů
Vladimíra Hacsiková.

představujeme regionální podnikatele

Spojte pohodu u vody s gastronomickým zážitkem!
Nezamyslice na Hané/pr Přemýšlíte, kam byste vyrazili
na celodenní výlet na kole?
Nebo se chcete vykoupat
v příjemném prostředí a nemačkat se na malém prostoru
se spoustou lidí? Rádi plavete
a oceníte pětadvacetimetrový
plavecký bazén? V tom případě vyrazte na koupaliště v Nezamyslicích na Hané, které
vás přivítá každý den od deseti hodin ráno s minimálním
provozem do dvaadvacáté
hodiny, o víkendu ještě o hodinu delším... A pokud se chcete
koupat déle, ani to není problém, již samozřejmostí zde
je po domluvě noční koupání. Romantiku letní noci pak
podtrhne osvětlení bazénu...
V areálu o velikosti přibližně
3000 m2 si také můžete zahrát
plážový volejbal, k tomuto účelu slouží speciální hřiště s písečným podkladem, a kuželky.
Vaše děti zase ocení dětský bazén se skluzavkou či pískoviště.
Další možností aktivního odpočinku je využití sítě cyklostezek,
po kterých dojedete například
do Vyškova či do Morkovic.
Jestliže vás zmůže pobyt na

sluníčku a dostanete žízeň nebo
hlad, máte možnost schovat se
do chládku příjemného zahradního posezení, kam se vejde až
sto osob, nebo přímo do útulné restaurace. Na čepu mají tři
druhy piva, vaří zde po celou
otevírací dobu, obslouží vás příjemný personál, můžete si vybrat z téměř šesti desítek jídel.
Kromě denního menu a minutek
nabízejí především výbornou
italskou pizzu, která je v nabídce nově od ledna letošního roku.
Pizza stojí od 95 do 120 korun a
můžete si ji objednat i domů. Po
Nezamyslicích vám ji rozvezou
zdarma, po okolí za minimální
příplatek.

A protože v žádné restauraci s venkovním posezením nesmí chybět
grilované speciality, i zde si na
nich můžete pochutnat. Na výběr
je maso krůtí, kuřecí, vepřové i
makrely. Hostinec na koupališti
disponuje také velkým salonkem
pro pořádání svateb, firemních večírků či jakýchkoliv jiných oslav.
Pokud budete chtít přespat, ubytování vám zajistí ve víceměřickém
penzionu Ohamont.
Veškeré informace se dozvíte
na www.koupalistenezamyslice.cz nebo na telefonu 582 388
289 A protože se snad konečně
ukáže opravdové léto, neváhejte a vyrazte na koupaliště do
Nezamyslic.

Po ničivém větru následoval
nebývale prudký déšť. Místní Školní ulice se díky němu
proměnila v široký potok.
Kanalizace nestačila zvládat
příval kalné vody a voda tak
zaplavila sklepy v řadovkách
a kotelnu ve škole. Na místo

dorazili i hasiči, kteří místním
pomáhali vodu odčerpávat.
Z úterního zápasu českých fotbalistů proti Řecku tak leckdo
v Určicích neměl nic, nezbývá
než doufat, že obdobné hrůzy
se nejen této obci na Prostějovskou příště vyhnou...

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

Němčice n.H.: Dny hudby ukázaly, jak snadné je žít...
Přehlídce mladých muzikantů z regionu hrálo vše do karet

Němčice nad Hanou/mls Jako ve skladbě Summertime
od George Gerschwina si
museli připadat všichni, kteří
v pátek dorazili do venkovního areálu němčické „zušky“.
Slovy této nesmrtelné písně si
mohli užít „letní čas, kdy žít je
tak snadné...!“
Páteční zahradní slavností v
Němčicích nad Hanou vyvrcholila třídenní přehlídka výtvarného, hudebního i tanečního oboru
němčické ZUŠ. Celá akce byla
příležitostí pro mladé a ještě
mladší muzikanty zahrát si společně před početným publikem
na dobře ozvučeném pódiu.
Kromě místních v Němčicích
vystoupili i žáci z Plumlova či
Konice, ale také mladé kapely z
Klenovic, Pivína či dalších obcí

Prostějovska. Mezi ostřílené
účastníky pak patřila protivanovská Holóbkova mozeka. Jako
hosté dorazili také žáci ZUŠ Art
muzic z Prahy, kteří předvedli
mexický stepařský tanec. Příjemnému setkání pod širým nebem
neobyčejně přálo počasí.
„Naši pražští kolegové byli sami
překvapeni, jak mladé muzikanty se nám daří dostat společně
na pódium a jak dobře dokáží
společně fungovat,“ zmínil se
Večerníku, který byl mediálním partnerem akce, ředitel
pořádající ZUŠ Němčice nad
Hanou Laco Gazdag. Ke zlatým hřebům festivalu patřil
premiérový koncert početnéhoYouthbandu složeného
ze začínajících muzikantů
z celého regionu. Těleso pod

Fotoreportáž

taktovkou němčického učitele
Lukáše Gála sklidilo potlesk
například za rozvernou skladbu
Tea for two. „Věříme, že tento
orchestr v budoucnu zahraje i na
dalších místech regionu,” prohlásil Gazdag.
Opravdovou kuriozitou celého
setkání pak bylo vystoupení
hráče na hadofon. Nástroj složený pouze z náústku a dlouhé hadice zakončené jakýmsi
umělohmotným
„zvonem”
zřejmě nikdo z přítomných dosud nikdy neviděl... Hudebník
přitom foukal do náústku a zároveň si „zvon“ střídavě přikládal
na svoji hruď. „Tento netradiční
dechový hudební nástroj jsem
se rozhodl proslavit po celém
světě a Němčice jsou první na
řadě,” prohlásil při této příleži-

Kdo udělal kříž
v centru města,
se stále neví
mohl vytvořit majitel hotelu,
před kterým se objevil. Ten na
sebe upozornil například dřevěnou rakví, kterou nainstaloval na střechu svého vozu.
Sám Jaroslav Dudík však
něco takového popřel s tím,
že pro podobná tvrzení nejsou
žádné důkazy.

Rozšíření Elmo plastu

není na pořadu dne

Youthband. Během svátků hudby premiérově vystoupilo i těleso složené z mladých muzikantů celého regionu. Zazpívala si s ním Veronika Vičarová z Konice.
Foto: Martin Zaoral
tosti učitel plumlovské ´zušky´
Petr Nedbal, který na hadofon
brilantně zahrál vlastní verzi
Summertime od George Gerschwina, čímž vystihl náladu
celého letošního setkání.
Dny hudby rozezní Němčice

Plumlov/mls - Identitu „recesisty“, který minulý čtvrtek
v centru Plumlova vytvořil
pomníček s velkým křížem,
barvou připomínající krev,
svíčkami a plyšáky, policisté
stále neznají. „Pachatel, který
se dopustil přestupku neoprávněného záboru a znečištění veřejného prostranství, je v
tuto chvíli neznámý,“ potvrdil
v pátek Večerníku policejní
tiskový mluvčí Josef Bednařík.
Pomníček upomínající na fiktivní havárii ve městě vzbudil nebývalý rozruch. Místní
lidé upozorňovali na to, že jej

nad Hanou zase za rok. „Pokud
by se vyvedly jako ty letošní, byl bych určitě spokojený.
Umožní-li nám to finance, pak
bychom k nám rádi pozvali i
nějakou profesionální kapelu,“
uzavřel Laco Gazdag.

ZAHRADNÍ SLAVNOST 2012

Alojzov/mls - Změna územního plánu Alojzova, která by
dala zelenou podstatnému rozšíření továrny Elmo plast stojící na okraji malé obce, je zatím
u ledu. Nové zastupitelstvo
obce se jím zatím nezabývalo.
Zastupitelé, kteří byli zvoleni v
třetích volbách od roku 2010,
už stihli schválit nový rozpočet
a stanovit si své priority.
„Chceme co nejdříve vybudovat
kanalizaci. Návrh změny územního plánu, kterým se zabývalo
předchozí zastupitelstvo, nyní
leží na stavebním úřadu i s připomínkami, které k němu měla
řada obyvatel obce. Na zastupi-

telstvu jsme o něm dosud nejednali,“ vyjádřil se nový starosta
Alojzova Miroslav Grulich s
tím, že nový územní plán není
pouze o rozšíření Elmo plastu,
ale i o dalších věcech potřebných pro rozvoj obce.
„Jsme rádi, že se této společnosti daří, ale Alojzov není a nikdy
nebyl průmyslovou částí regionu. Lidé se sem stěhovali spíše
za klidem a hezkou přírodou,
nikoliv za prací,“ vyjádřil se
další z členů zastupitelstva Josef Paníček s tím, že největším
problémem by v budoucnu byly
opuštěné tovární haly po skončení výroby v Elmo plastu.

Konice má nového

šéfa strážníků
Celkově ve městě působí dva

Přírodní úkaz ničil. Silný vítr zcela rozbořil dílnu a poškodil střechu jednoho z domů v Určicích. Tornádo nad obcí vyfotografoval a do
redakce zaslal náš pozorný čtenář. Snímky vypovídají za vše...
Foto: Martin Drábek a Karel Pařenica

To už je moc! Vojáci chtěli
zavřít silnici na půl měsíce
„Takový počet plánovaných uzavírek
nepamatuji,“ říká starosta Drahan
Drahany/mls - Jedenáctkrát.
Právě tolikrát chtěli vojáci letos v květnu uzavřít silnici mezi
Žárovicemi a Drahanami. Důvodem byly cvičné střelby ve vojenském újezdu Březina. Vojáci
silnici uzavírají pouze v pracovní dny, pokud si ale vezmeme, že
pracovní měsíc má dvaadvacet
dní, pak měla být silnice uzavřena polovinu této doby! A to už je
skutečně moc..
Vojáci ve vojenském újezdu Březina letos pálí opravdu jako o
život. Na tom by nebylo ni špatného, jen ať cvičí, avšak lidem
z Plumlova, Drahan, Otinovsi
a dalších obcí tím ale způsobují
vážné komplikace. Devítikilometrový úsek z Drahan do Žárovic, který se během střeleb ocitá
v dopadové zóně, je pro místní
neobyčejně důležitý. Většina
obyvatel z této lokality totiž dojíždí za prací do Prostějova, kam
musí právě přes Žárovice. Komplikovaná třiadvacetikilometrová objížďka vedoucí přes
Vícov, Malé Hradisko a Proti-

vanov celou cestu několikanásobně protahuje i prodražuje.
Problémy mají i autodopravci
a zásobování. V naléhavých
případech nechají vojáci projet
alespoň sanitku či hasiče. Obyvatelé Drahan a okolních obcí
si na uzavírky sice do jisté míry
zvykli, ale jejich letošní počet
je opravdu zaráží a rozčiluje.
„Když byla silnice uzavřena
jednou do měsíce, dalo se to
vydržet. Ale tohle už je opravdu moc. Jinde by si vojáci něco
podobného nemohli vůbec dovolit,“ shodují se všichni místní.
Do dnešního dne byla silnice
mezi Drahanami a Žárovicemi
uzavřena letos už třicetkrát. To
je téměř tolikrát jako za celý rok
2010. A to mělo být ještě hůř.
„Když jsem dostal plán střeleb
na květen, tak jsem se opravdu rozčílil. Na tento měsíc bylo
plánováno jedenáct uzavírek!
Byl by to opravdu rekord, něco
podobného tady nikdo nepamatuje,” sdělil nám starosta Drahan
Milan Marek, který se snažil s

Vladislava Bábková: „Nikdy jsem neměla ambice dělat

starostku, po volbách před šesti lety mě týden přemlouvali...“
První žena Lešan si váží důvěry občanů i rodinné podpory

Silnice do Drahan. Závora u cedule označující hranice vojenského
újezdu Březina brání místním stále častěji dostat se nejkratší cestou
do svých domovů.
Foto: Martin Zaoral
představiteli vojenského újezdu
domluvit, aby se počet uzavírek
snížil. „Komunikace s nimi však
není vůbec jednoduchá. Argumentují tím, že mají nové zbraně a musí cvičit vojáky do misí v
Afghánistánu. Na naše stížnosti
nic nedají,“ postěžoval si Marek.
Přesto vojáci v květnu pět z
plánovaných jedenácti uzavírek nakonec „odpískali“. „Že
uzavírku ruší, nám někdy dají
vědět týden dopředu, občas to
zruší i ze dne na den. Často tak
nevíme, co bude..,“ pokračoval

Marek s tím, že na červen vojáci
naplánovali „jen“ čtyři uzavírky.
„Moc bych si to přál, kdyby se
konečně začalo blýskat na lepší časy,“ komentoval tento fakt
starosta Drahan.
Střelby ve vojenském újezdu
Březina jsou obvykle hlášeny od osmi do šestnácti hodin.
Ranní autobus, kterým se lidé
dostávají do zaměstnání, vojáci většinou ještě pustí. Střelby
pak kompletně uzavřou silnici
minimálně na celé dopoledne i
odpoledne.

Pochybily i další dva krámy v regionu
Začátkem května inspektoři ve
Smržicích zjistili, že místní obchod Hruška šidí své zákazníky.
Zjistili prodlužování data použitelnosti u uzenin a tlačenky. V
krámě si z toho zřejmě zas až
tak nic nedělali. A tak při další
návštěvě už mohli jít inspektoři
„na jisto“.
„Dle údajů výrobce měl být salám Junior, prodávaný v obchodě ve Smržicích, spotřebován
nejpozději 22. května. V obcho-

Hříšníci. Obchod
Hruška se nachází
v centru Smržic.
Foto: Martin Zaoral
dě však tento termín o devět dní
posunuli. Obdobně postupovali
i v případě šunkové pěny, jejíž
dobu použitelnosti uměle pro-

Lešany - Skloubit péči o malé děti s péčí o život v obci
se rozhodla lešanská starostka Vladislava Bábková.
Do čela obce nastoupila v roce 2006, důvěru zastupitelů získala i o čtyři roky později. Loni obec získala
peníze pro hasiče a na opravu obecního úřadu, letos
by ráda do zrekonstruované obecní budovy přemístila knihovnu a zdravotní stanici. Cíli do nejbližších let
pak zůstávají kořenová čistička, „startovací“ byty, zateplení úřadu, oprava kaple a kostela.
Jiří Možný

Jste neuvolněnou starostkou a momentálně na
mateřské dovolené. Jak se
vám daří všechno stíhat?
„Musím... (úsměv). Pokud jsem
na úřadě, tak lidi neodmítám ani
mimo úřední hodiny a problémy
se snažím řešit hned. Jinak by se
to nakupilo. Máme kolem čtyř set
obyvatel, takže by místní starosta
mohl být uvolněný, ale až doposud byl vždy neuvolněný. Do
budoucna to ovšem vidím jako
problém, protože administrativy
se na nás žene stále více. Není
možné, aby tu byla jen účetní,
jještě k tomu na zkrácený úvazek.“
Co vám za téměř šest let
ve funkci udělalo největší
radost?
„Bude to znít jako klišé, ale nejvíce si cením toho, že jsem dostala důvěru od lidí! Nikdy jsem
neměla ambice dělat starostku,
po volbách v roce 2006 mě týden
přemlouvali... (úsměv) A o čtyři
dloužili o čtyři dny,“ uvedl tis- roky později, přestože jsem byla
kový mluvčí Státní zemědělské v pokročilém stavu těhotenství,
a potravinářské inspekce Pavel jsem dostala vůbec nejvíce hlaKopřiva.
sů. Důvěry si nesmírně cením a

V obchodě ve Smržicích opět šidili

Prostějovsko/mls - Pořádnou
ostudu si utrhly tři obchody
na Prostějovsku. V Dobromilicích místní krámek jako víno
nabízel nápoj, který s révou
neměl nic společného, v obchodě Aloise Ohlídala v Ochozu pak vydávali prošlý salám
za čerstvý. Největší drzost
však dle zjištění potravinářské inspekce projevila smržická pobočka maloobchodního
řetězce Hruška.

Spokojení diváci. Mladým muzikantům od zvukového Hudební kuriozita. Učitel ZUŠ v Plumlově Petr Nedbal Hosté z hlavního města. Žáci tanečního oboru ZUŠ Art
pultu tleskal i ostřílený hudební matador Víťa Křivánek zná- v Němčicích představil hadofon, na který zahrál Summer- muzic z Prahy předvedli mexický stepařský tanec.
3x foto: Martin Zaoral
time od George Gerschwina.
mý ze skupin Marasd a Black Rose.

nerada bych ji zklamala. Neskutečně si cením i rodinné podpory,
bez ní bych to nemohla dělat. Při
poctivé práci s veškerými náležitostmi, aby mohl člověk klidně
spát, je to řehole ´od nevidím do
nevidím´. Snažím se vždy jednat
s dobrým vědomím a svědomím,
ale chápu, že část rozhodnutí se nemusí
všem líbit...“
Máte priority
do
zbytku funkčního období?

„Přála bych si, aby se nám povedla splnit aspoň část toho, co
jsme si naplánovali v Rozvojovém strategickém dokumentu
obce do roku 2016. Sem patří
obnova návsi v obci za pět a půl
milionu, nová fasáda na zvonici, oprava křížů, rekonstrukce a zateplení obecního úřadu,
vybudování obecních bytů nad
obchodem, oprava kaple svatého
Františka Xaverského a kostela
Nejsvětější Trojice ve východní
části obce a samozřejmě i vybudování kanalizace a biologicko-mechanické čističky.“
Proč jste se nerozhodli
pro klasickou čistírnu
odpadních vod (ČOV)?
„Čističku sice z dotací postavíme, ale nákladný provoz obec

sama neutáhne. Dříve se uvažovalo, že bychom byli napojeni
na ČOV v Kostelci na Hané,
ale Kostelec je rád, že uspokojí
své obyvatele. Toto je ekonomicky nejvýhodnější varianta s
výrazně nižším stočným, zvolil
ji třeba také Krumsín. Můžeme využít spádu i dostatečného
průtoku Lešanského potoka, za
hřbitovem by byly biorybníky.“
Do čeho jste se pustili
loni?
„Po čtyřech letech jsme obdrželi
dotaci z Programu obnovy venkova (POV) Olomouckého kraje a
provedli jsme druhou etapu opravy obecního úřadu. Při první jsme
v roce 2007 zřídili kanceláře, loni
jsme opravili bývalý obecní byt.
K tomu jsme ještě celou budovu

„Čističku sice z dotací postavíme,
ale provoz už obec sama neutáhne...“

První žena Lešan Vladislava BÁBKOVÁ
o tom, proč obec počítá s kořenovou čističkou.
odvlhčili a položili zámkovou
dlažbu. Pro hasiče jsme dostali
sedmnáct a půl tisíce na elektrocentrálu s příslušenstvím, čistě z
obecních peněz jsme financovali dětské hřiště. Snažili jsme se
ušetřit a výkopy, oplocení i osázení jsme řešili brigádně. Umístili
jsme tam několik houpaček, hrad
se skluzavkou, altánek s pískovištěm a mobiliář.“
Jak vypadá společenský
život obce?
„Pravidelně na jaře pořádáme
Společenské odpoledne jako

připomenutí MDŽ a Dne matek.
Nyní se 31. března sešlo kolem
šedesáti maminek, tetiček, babiček. Každá žena obdrží kytičku,
děti přednesou básničky, místostarosta hraje na klávesy. Dále
obec pořádala druhého června
dětský den. Dosud to vždy dělali hasiči za našeho přispění,
ale řekli jsme si, že se budeme
střídat. Do zahrádky kulturního
domu přišlo na pětatřicet dětí
a za sponzorské dary jsme jim
nakoupili hračky. Jako dárek
jsme dostali i špekáčky na opečení, k nim jsme rozdali pitíčka. Koncem roku ještě zorganizujeme mikulášskou nadílku
s dětskou diskotékou. Loni na
ni navázala i mikulášská zábava
p dospělé.“
pro
V katastru obce se nachází i nohejbalové a travnaté hřiště. Jsou dostatečně využívaná?
„Areál nohejbalového hřiště s
požární nádrží a sezonní hospůdkou mají v pronájmu hasiči.
Každou neděli od desíti hodin se
tam scházejí na hru. Fotbalové
hřiště leží směrem na Ohrozim,
bohužel je ale zarostlé a branky
nám v zimě někdo ukradl. Dříve
se tu hrávaly i zápasy, ale dnes o
to není zájem...“
Neuvažujete o přeměně
nádrže na koupaliště?
„Splnit hygienické normy by
bylo dost nákladné. Je to požární nádrž a měla by přednostně
sloužit hasičům. Ti ji každoročně čistí a snaží se vodu udržovat
čistou. Teď je dokonce vidět až
na dno, ale lidé se tam koupou
čistě na vlastní nebezpečí.“

Konice/mls - Šéf a jeho podřízený. Přesně takové je nyní
složení obecní policie v Konici.
Novým vedoucím strážníkem
se zde stal Jaroslav Staněk. Do
funkce jej na základě zákona
o obecní policii nedávno jmenovalo obecní zastupitelstvo.
Jaroslav Staněk u konické obecní policie působí už pět let. S kolegou tvoří nerozlučnou dvojici.
Kromě Konice mají na starosti
ještě jedenáct obcí. Narozdíl od
prostějovských strážníků se v
životě nesetkal s tím, že by jej
někdo fyzicky napadl. „Všichni v Konici mě znají a tak jsme
schopni všechny záležitostí vyřešit v relativním klidu,“ hledá
důvody Staněk.
Podobně jako u prostějovských
strážníků se na něj lidé obracejí
v případě rušení nočního klidu
či při objevení černých skládek.
Donedávna se například konická
obecní policie potýkala také s
hlučnou mládeží scházející se v
zámeckém parku. Zde se však situace podle Staňka už uklidnila.
Denním chlebem je pro strážníka
v Konici také odchyt toulavých
psů. „Asi před dvěma roky jsme
tu řešili kuriozitu v podobě bobra, kterého jsme našli u bytovek
za nádražím. Dali jsme ho do

Velitel. Jaroslav Staněk byl jmenován vedoucím strážníkem v
Konici. Foto: archiv obecní policie
místního potoka. Od té doby už o
něm nemáme žádné zprávy,“ zavzpomínal na kuriozitu ze svého
profesního života Staněk.
Oba koničtí strážníci většinou
řeší přestupky, s podnětem o
možném spáchání trestného
činu se na Policii ČR obrací jen
výjimečně. „Zrovna tu máme
jeden aktuální případ, u něhož
jsme asistovali. Je to ale hodně
žhavé, věc vyšetřuje Policie ČR,
z tohoto důvodu bych o tom
nerad mluvil,“ neprozradil nám
více Staněk s tím, že doufá, že
v budoucnu bude podobných
případů muset řešit co nejméně.

OPILÁ řidička v Konici
Po bouřlivé noci hlídce nadýchala

Konice/mik - To musela být rozjuchaná noc! Jenomže po
bouřlivém večírku mladá žena z Konice sedla do auta a při policejní kontrole měla ještě dopoledne v dechu výraznou hladinu
alkoholu. Na Jiráskově náměstí v Konici její jízda skončila.
„V sobotu kolem desáté hodiny dopoledne kontrolovala policejní hlídka vozidlo Audi v Konici na ulici Jiráskova. Při kontrole
byla řidičce provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem.
Přístroj opakovanou zkouškou ukázal 1, 45 promile alkoholu v dechu,“ uvedla Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Podle všeho se jednalo o zbytkový alkohol,
i když při této hodnotě musela mladá řidička v noci pít jako o závod!
„Čtyřiadvacetiletá žena uvedla, že od 23.00 do 01.30 hodin požívala
alkoholické nápoje, vypila půl litru vína a jednoho panáka tvrdého
alkoholu. Byla převezena na odběr krve a policisté jí na místě odebrali řidičský průkaz,“ dodala Marta Vlachová. Není třeba dodávat, že
mladé „násosce“ byla zakázána další jízda vozidlem.

V Ohrozimi vykradli obchod

Ohrozim/mik - Nezvaného hosta měl v noci uprostřed minulého
týdne ve svém obchodě jeho majitel. Zatím neznámý poberta
mu ukradl potraviny i peníze.
„Ze čtvrtka na pátek se vloupal neznámý pachatel do prodejny v
obci Ohrozim. Po překonání zabezpečení okna toalety a rozbití
skla vnikl dovnitř, kde odcizil různé cukrovinky, sýry, alkohol a
peníze. Majiteli tímto jednáním způsobil celkovou škodu necelých
14 tisíc korun,“ sdělila Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
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Z výstavy
“Očkování proti rakovině
děložního čípku je nebezpečné!“ říká PFEIFFER
Nedělní dopoledne patřilo v prostějovském
Společenském domě biotronice. Od deváté hodiny
ranní se zde konala přednáška známého biotronika
Tomáše Pfeiffera, který odpovídal na ústní i písemné
dotazy svých příznivců. A že jich nebylo málo!
Prostějov/nih
Lidé se převážně zajímali o
škodlivost mobilních telefonů
nebo mikrovlnek. „Já osobně
mohu říci, že dokud budu na
světě, tak doma žádnou mikrovlnku ani elektrické ohřívače
mít nebudeme. Jejich záření
naměříte dokonce i ve vzdálenosti třiceti metrů od přístroje, “
prozradil Pfeiffer. Další dotazy
návštěvníků směřovaly také
k léčbě nemocí. Návštěvníci se
zajímali o to, jaké potraviny by
měli konzumovat při rakovině
a čím je způsobena roztroušená
skleróza. V souvislosti s rakovinou se známý biotronik zmínil
také o rakovině děložního čípku
a s tím souvisejícím očkováním.

„Jde podle mě o jedno z nejškodlivějších očkování, které se
dnes provádí, pořád totiž nejsou
dostatečně prozkoumány všechny jeho negativní účinky.“

A co že to vlastně
biotronika je?
Jde o nemedicínský obor, který spatřil světlo světa již v roce
1945, kdy jej ustanovil pan Josef
Zezulka. Jeho náplní je nauka o

vitálních silách a jejich působení,
kloubí se přitom také s filozofií a
náplní přednášek je mimo jiné i
zamýšlení nad otázkami a záhadami života. Biotronika je vlastně
jakousi “životní filozofií“ a její
praktické využití k léčbě vychází z poznatku, že člověk sestává
ze tří základních částí. Hmoty,
ducha a vitality. Nejde o náhradu
medicíny, posláním biotroniky je
pomáhat tam, kde to jde a kde je
k tomu příležitost. Tomáš Pfeiffer
byl žákem samotného zakladatele tohoto oboru, pana Zezulky.
Právě ten mu předal mnoho důležitých poznatků a zkušeností
z tohoto oboru.
Přednášky probíhají po celé České republice už od roku 1990 a
témata si určují sami posluchači.
Záleží na tom, o co se zrovna
zajímají a jaké chodí nejčastější
dotazy. V prostějovském Společenském domě se můžete s panem Pfeiffrem setkat v tomto
roce ještě 7. října, 18. listopadu a
16. prosince 2012.

Vydejte se za romantikou na Balkán,
pohled na místní přírodu totiž stojí za to!

Prostějov/nih - A nemusíte
přitom jezdit zrovna daleko,
stačí zavítat do výstavní síně
zámku (Regionální informační centrum, Pernštýnské
náměstí). Právě tam totiž
probíhá od 31. května 2012
výstava s názvem: „Černá
hora- Za romantikou na Balkán.“ Tu pořádají členové
fotoklubu Prostějov, pánové
Josef Franc a Dušan Vězeňský.
Na nádherných fotografiích
můžete shlédnout místa v
pohoří Durmitor, hluboký
kaňon řeky Tary, okolí jezera Plav a divoké pohoří
Prokletije na hranici s Albánií a mnoho dalšího. Mnoho snímků naskýtá všem
návštěvníkům pohled na
nádhernou členitou krajinu
s mnoha zajímavými prvky, zákoutími a zátišími. Na
první pohled vás upoutají
malebné horské louky plné
jak oveček, tak nepřeberného množství květů, dřevěných příbytků a domorodců.
Mimo to si na fotografiích

můžete prohlédnout například divokou zvěř, průzračně čisté řeky a mohutné
dlouhé kaňony, jež dotvářejí
obraz neskutečně svobodné
a romantické země. Na své
si zde přijdou jak cestovatelé a dobrodruzi, tak romantické duše. Výstava lidi
opravdu táhne.
„Jsou to nádherné fotografie,
úplně vás pohladí na duši.
Připadá mi až nemožné, že
taková nádherná a člověkem
neposkvrněná místa ještě
existují,“ řekla PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku jedna z mnoha návštěvnic výstavy, paní Anežka J.
Přijďte se podívat i vy, výstava je zajištěna za podpory statutárního města Prostějova a k vidění je zdarma
denně, a to: od pondělí do
pátku mezi 9 a 17 hodinou.
Během víkendů pak od 9:00
do 12:00. Fotografie obou
cestovatelů a nadaných fotografů budou ke zhlédnutí
až do 19. června letošního
roku.

Poutavé snímky. Krásy Balkánu si touží prohlédnout nejeden
prostějovan. A aby také ne, fotografie jsou opravdu povedené!
Foto: Nikol Hlochová

Nejvýznamnější kulturní akce týdne

WOLKRÁK ZAKONČIL LAMPIONOVÝ PRŮVOD ZA BÍLÉHO DNE
Ostrůvek svěžího, neotřelého a ulítlého životního
stylu v dnešním stále pragmatičtějším světě v průběhu celého uplynulého týdne vytvářeli takřka po
celý uplynulý týden účastníci 55. ročníku Wolkrova
Prostějova. Festival poezie letos opět dokázal, že
mnohem více než o recitování básniček, je o celkovém přístupu ke světu, v němž se snoubí originalita, nevázanost a energie mladých lidí...
Prostějov/mls, jp
Srdcem festivalu se již tradičně
stal Národní dům. Od středečního rána jsme byli svědky recitátorského maratónu, jemuž předcházelo předání symbolického
klíče od bran města Prostějova
z rukou primátora Miroslava
Pišťáka, kterým byl odstartován kulturní program Wolkrova
Prostějova 2012. Pár slov na

úvod připojila i náměstkyně
Ivana Hemerková, která zároveň popřála všem zúčastněným
příjemné a úspěšné chvilky na
festivalu poezie. Recitátoři si ke
svému přednesu připravili díla
od Škvoreckého, Allena, Nepila, Aškenazyho a dalších význámných jmen české i světové
poezie. „I když jsme teprve v
samém začátku dlouhého ma-

F o t o ree p o r tá
áž

Laureáti si docválali pro ceny v převleku za okřídleného koně
Divadlo Point při GJW letos
ratónu, musím přiznat, že laťka
s představením Nahý Wolker
je nasazena opravdu vysoko.
Laureáti
získalo cenu poroty, což pro
Svým přednesem mne zaujala
ně znamená doporučení do
Eliška Raiterová z Prahy, reWolkrova
programu festivalu Jiráskův
citující dílo Dadaisté, Příběh
Hronov, což je meta všech
z pudrové pouště, Jádro pudla
od Eugena Brikciuse,“ odtajnil
amatérských
divadelních
Prostějova
Večerníku při středečním startu
souborů. „Zřejmě jsme využili
jeden z porotců.
Každopádně tradiční festival nabídl kulturní veřejnosti
spoustu programů a skvělých
představení. Vyvrcholení nastalo v sobotu večer...
Dokázat ze sebe dostat intenzivní osobní výpověď a
zároveň vystihnout ducha a
poetiku předlohy, tak to byly
dva hlavní úkoly, před který-

Poezie i sex appeal. Kateřina Císařová nejen skvěle interpretovala text Egona Bondy o lidské svobodě, ale při svém vystoupení
na pódiu působila velice sexy. Zaujala i známého prostějovského
fotografa Karla Nováka.
Foto: Martin Zaoral

ZAKONČENÍ WOLKROVA PROSTĚJOVA 2012

3x foto: Martin Zaoral
Okřídlený kůň. Na začátku přehlídky toho Odhalení. Ve svých útrobách skrýval všechy Finále. Průvodce večerem Miroslav Ondra, který se
nejlepšího z Wolkráku před diváky v Duze na- laureáty i oceněné letošního 55. ročníku poe- představil i v netradiční roli pianisty, zapálil první lampion
průvodu, který se za bílého dne vydal k básníkově soše.
klusal okřídlený kůň v prostějovských barvách. tického festivalu.

POZVÁNKA NA AKCI

La Bohéme konečně

v Prostějově!

Prostějov/nih - V prostějovském
kině Metro 70 budete mít tento týden možnost shlédnout úžasné operní představení od Giacoma Pucciniho s názvem La Bohéme. Jde sice o
záznam z metropolitní opery v New
Yorku, ale i tak to bude stát bezesporu za to!
Opera La Bohéma byla v naší zemi poprvé uvedena již v květnu roku 1908
(v takzvaném Novém německém divadle). Do současné doby se dočkala
sedmi dalších nastudování. Novou
inscenaci Bohémy režijně připravil
například velice známý herec a zpěvák Ondřej Havelka.
Jde o dojemný příběh, který se odehrává kolem roku 1830 v Paříži. Celý
příběh je o lásce básníka Rudolfa k
něžné a roztomilé dívence Mimi,
které bohužel není dopřáno moc

dlouhého života. Dále budete moci
vidět zápletku o přátelství čtyř mladých umělců na Montmartru, který
byl pro operu bezesporu ideálním námětem. Nové náměty, které se v opeře objevují, jsou převzaté z tehdejší
soudobé realistické literatury. Na
celé opeře je nádherné hlavně to, že
hudba a texty dávají hlavním protagonistů možnost vydat ze sebe jen to
nejlepší, možnost ukázat krásu citu a
lidskosti. Jde o něco nepopsatelného, příběh a prostředí vás bezesporu
rychle vtáhne do děje a vy si naplno
užijete atmosféru začátku devatenáctého století.
Určitě se přijďte podívat, toto exkluzivní představení startuje už zítra, tj. v úterý 19. června od 19:00
hodin v místním prostějovském
kinu Metro 70.

mi stáli recitátoři i divadla poezie na své soutěžní přehlídce Wolkrův Prostějov. Těm,
kterým se to zdařilo ze všech
nejlépe, si pak mohli v sobotu
za zvuků písně „V Prostějově
na rynku jsou tam čtyři koně“
v převleku za okřídleného
koně docválat pro ceny tohoto
festivalu poezie.
Ještě před tím však zcela zaplněnému sálu Kulturního klubu Duha ukázali, co umí. Pro
všechny, kteří mají rádi knížky,
ale i ty, kteří se rádi smějí, přemýšlí, dojímají se a v neposlední řadě i blázní, to byl opět skvělý zážitek. Mezi divadly poezie
měl Prostějov zcela výjimečně
i svého zástupce. A úspěšného!

výhodu domácího stadionu,“
hledal důvody tohoto ocenění
dramaturg zlínského divadla a
dlouholetý tahoun Pointu Miroslav Ondra, který závěrečným
večerem také provedl.
Kromě svých cen dostali laureáti Wolkrova Prostějova od
náměstkyně primátora Ivany
Hemerkové také deštníky.
Byla to připomínka zahájení
celého festivalu, které zhatil
prudký liják a jenž překazil i
plánovaný lampionový průvod
městem. „A tak jsme se rozhodli
udělat průvod alespoň na konci
festivalu. Fakt, že je venku plné
světlo, bude sice poněkud kazit
efekt zapálených lampionů, ale
když už to ta Duha koupila...,“
uzavřel vtipně a zároveň velice
stylově festival, který se nesl v
duchu překvapení a pokládání
traverz do zajetých kolejí, Miroslav Ondra.
Následně se skupinka mladých
lidí v teplém červnovém podvečeru skutečně vydala k soše
básníka Jiřího Wolkera, kde by
měl být za rok festival už po
šestapadesáté opět zahájen...

Sóloví recitátoři:
I. kategorie
Barbora Mechúrová
Eliška Raiterová
Vít Marušák
II. kategorie
Kateřina Císařová
Kryštof Bartoš
Magdaléna Denková
III. Kategorie
Martin Pelikán

Divadla poezie
Cena Wolkrova Prostějova s
nominací na Jiráskův Hronov
Kurátorky, Praha s představením Drahý Theo
Doporučení do programu
Jirásková Hronova
Divadlo Point při GJW Prostějov, Nahý Wolker
Divadlo JT z Hradce Králové, P jako pivo

CHCETE NA... XINDLA X A MANDRAGE?
Už příští pátek proběhne na pláži „U Vrbiček“ plumlovské přehrady SPOLEČNÝ GALAKONCERT dvou skvělých interpretů – zpěváka, který si říká XINDL X a skupiny MANDRAGE. A vy můžete být opět přitom, díky Večerníku dokonce ZADARMO! Stejně jako v
případě koncertu Aleše Brichty potěšíme i tentokrát DESET ŠŤASTLIVCŮ, kteří od nás obdrží po jedné vstupence. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, jakožto mediální partner všech akcí PLUMLOVSKÉHO LÉTA, vám pak již teď může slíbit, že díky Večerníku budete moct
jít ZDARMA 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.
Jestliže tedy máte rádi styl XINDLa X a MANDRAGE, pak neváhejte a soutěžte o vstupenky na tento dvojkoncert! 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...

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.
V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že partnerkou zpěváka Xindla X byla Olga Lounová, s níž se i nejvíce proslavil. Jsme rádi, že
vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí sešlo hned 156 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali trojici: Soňa PROCHÁZKOVÁ, Alojzov 34 * Lenka KUČOVÁ, Resslova 8, Prostějov * Kateřina MOŽNÁ, Suchdol 103
Výherci se pro vstupenky mohou zastavit přímo v redakci PV Večerníku, a to od STŘEDY 20. ČERVNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
O JAKÉM ŘEMESLNICKÉM NÁDOBÍČKU ZPÍVÁ SKUPINA MANDRAGE VE SVÉM SOUČASNÉM NEJVĚTŠÍM HITU?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 22. ČERVNA, jména druhé trojice výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 25.
června, v němž také najdete otázku s pořadovým číslem tři. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert 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.

Ze života města
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ÚŘEDNÍCI MĚSTA SE UŽ PAKUJÍ! Ulice Tetín zůstane
Příští týden začne rozsáhlá rekonstrukce radnice
NEPRŮJEZDNÁ
Již pětadvacátého června si stavební firma, která za
neuvěřitelně nízkou cenu oproti předpokladům města získala zakázku na rozsáhlou rekonstrukci radnice,
převezme od úředníků vyklizené kanceláře. Ti se minulý týden stěhovali do přechodných prostor, aby zde
přečkali rekonstrukční práce... A Večerník byl u toho!

Prostějov/mik
„Po celý týden bude probíhat
vyklízení prostor kanceláří. Ve
středu se stěhují úředníci odboru územního plánování, od
čtvrtku se budou vyklízet veškeré skladovací prostory a archivy. A následovat bude přemísťování dalších úředníků,“
prozradil nám při naší návštěvě
prostějovské radnice Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Prostějova. Jak vzápětí náměstek
zodpovědný za stavební investice potvrdil, firma si v pondělí
25. června převezme staveniště
a od prvního července se pustí do náročných rekonstrukcí.
„Postupně se budou opravovat

Pozor, změna! Po těchto
schodech nějaký ten měsíc
za městskými úředníky chodit
nebudeme. Koláž Večerníku

V souvislosti s rekonstrukcí historické budovy
prostějovské radnice na náměstí T. G. Masaryka
dochází k přesunům některých pracovišť:

Stavební úřad:
od pondělí 18. do čtvrtka 21. 6. se budou pracoviště stavebního úřadu přesouvat do budovy ve Vrahovické ulici 4a. Od 19. 6. již bude v
náhradních prostorách ve Vrahovické ul. fungovat i podatelna.
Pracoviště oddělení nakládání s majetkem města:
ve dnech od 20. do 22. 6. bude probíhat příprava a stěhování pracoviště Odboru správy a údržby majetku města z budovy radnice do
náhradních prostor v ulici Školní. V těchto dnech bude proto pracoviště uzavřeno. V budově pak bude fungovat do 22. srpna.
Pracoviště matriky:
dne 28. 6. bude z důvodu přesunu z budovy radnice do budovy ve
Školní ulici matrika pro veřejnost uzavřena. Tam bude toto pracoviště přibližně do února 2013 fungovat v kancelářích č. 328 a 329.

všechny kanceláře radnice,
rekonstrukcí projdou hlavně
rozvody elektřiny. To vše pochopitelně pod dohledem památkářů,“ sdělil dále Zdeněk

Fišer s tím, že veřejnost bude
muset mít trpělivost. Hlavně
s tím, že úředníci budou nějaký
ten měsíc působit v náhradních
prostorách.

Informační služba:
v rámci harmonogramu rekonstrukce prostějovské radnice
bude Informační služba Magistrátu města Prostějova přestěhována do prostor zámku, kde bude působit až do 15. října
2012. Vzhledem k omezeným prostorám bude po dobu umístění Informační služby na zámku zrušen veřejný internet pro
obyvatele a návštěvníky města.

Prostějov/mik - Letité spory
zřejmě nadobro utichnou.
Nikdo sice nepochybuje o
tom, že svízelná dopravní
situace v Tylově ulici a jejím
okolí se musí řešit, ale pro
obyvatele ulice Tetín máme
příznivou zprávu. Původní
plány města tuto ulici zprůjezdnit totiž vzaly za své!
„Mohu potvrdit, že záměr zprůjezdnit ulici Tetín jsme, lidově
řečeno, uložili k ledu. Mluvilo
se o tom dlouhá léta, ovšem
toto opatření ke zlepšení plynulosti dopravy v celé lokalitě se
setkalo s obrovským odporem
zdejších občanů. A nejenom
těch. Stížnosti jsme zaznamenali i od rodičů, kteří vodí své
děti do místní speciální školy.
Zvýšený provoz v této ulici by
byl rizikem pro ty nejmenší, i
tělesně postižené děti,“ objasnila Večerníku Alena Rašková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějov zod-

povědná za dopravu. Podle ní
už by nyní otevření Tetína pro
veškerý dopravní provoz znamenalo komplikaci kvůli nové
cyklostezce, která byla vybudována v Brněnské ulici.
Podle původních úvah našich
radních by zprůjezdnění Tetína výrazně odlehčilo dopravu
v přetížené Tylově ulici. Řidiči
by se výjezdem přímo na Brněnskou mohli vyhnout dlouhým frontám na křižovatce ulic
Tylova a Wolkerova. Podle náměstkyně primátora Aleny Raškové se zatím neuvažuje ani o
zprůjezdnění Libušinky.

První etapa REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ SKONČILA
Magistrát už připravuje výběrové řízení na další opravy

Prostějov/mik - Tolik diskutovaná rekonstrukce chodníků
za velmi levný peníz je u konce. Firma, která díky pozoruhodně nízké nabídce vyhrála
výběrové řízení, se chystá
předat městu opravené chodníky podle daného seznamu.
Už proto také radnice připravuje další konkurz. V plánu

oprav jsou totiž další komunikace, které rekonstrukci
potřebují jako ryba vodu...
Chodníky v rámci první vysoutěžené veřejné zakázky jsou
už skutečně pomalu, ale jistě
opravené. „Dokončujeme první etapu rekonstrukce, v rámci
které jsme opravili 3 342 metrů
čtverečních chodníků za cenu

2 238 000 korun,“ potvrdil Večerníku Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního
města Prostějov. Jak již bylo
řečeno, tuto zakázku vyhrála
firma, která nabídla rapidně
nižší cenu než ostatní a také než
byl původní předpoklad města. Pochopitelně nás zajímalo,
zda město zajistilo dostatečnou

kvalitu práce. „Samozřejmě, že
provádíme pravidelné a časté
kontroly. Minimálně dvakrát
denně náš pracovník kontroluje
průběh prací i používaný materiál tak, aby bylo vše v souladu
se zadávacími podmínkami,“
ubezpečil nás i veřejnost náměstek zodpovědný za majetek města. „Opravy probíhaly v ulicích

Radní pod palbou

PRÁZDNINY ZAČNOU VŠEM ŠKOLÁKŮM STEJNĚ

Ivana Hemerková: „Nemám signály o výpovědích učitelů kvůli platům!“
Prostějov - Konec školního roku je doslova za
dveřmi. Jak jej hodnotí vedení města a jak vidí
ten příští? Náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov Ivana Hemerková (na archivním snímku), která je v rámci magistrátu zodpovědna za školství. komentuje i nový záporný fenomén, který se bohužel rozmáhá - záškoláctví.
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, blíží se konec školního roku. Jak jste
spokojena s jeho průběhem
na prostějovských základních školách a hlavně s kvalitou výuky?
„Spokojena jsem. Pedagogové
v prostějovských školách odvádí vynikající práci. A patří
jim mé velké poděkování.“
Kdy na jednotlivých základních školách končí školní
rok? Skončí někde dříve, jak
bývá poslední roky zvykem,
například formou ředitelského volna?
INZERCE

AKCE

„Podle mých informací nebude
končit školní rok na prostějovských školách dříve. Alespoň
ani jedno vedení o to zatím nepožádalo a už je málo pravděpodobné, že se tak stane.“
Počítá se během
letošních prázdnin s rekonstrukcí či opravami některých škol?
„I o letošních prázdninách
bude probíhat rekonstrukce
školních budov, za což jsem
ráda. Je jenom dobře, že se
žáci a studenti mohou připravovat ve stále modernějších
podmínkách.“
V tomto školním roce se
v Prostějově rozmohlo záško-

láctví, hodně případů řešila i
policie. Je to současný fenomén, může proti tomu město
nějakým způsobem bojovat?
„Záškoláctví je jedním z největších problémů dnešního žactva.
Bohužel město má pouze omezené možnosti, jak se s tímto
nešvarem popasovat. Tento
problém vzniká v první řadě
v rodinách a především ty jej
musí okamžitě a důrazně řešit!“
V září zaplní
školní
lavice
noví žáci. Jak jste spokojena
s počtem nových prvňáčků a
dá se odhadnout, jaký trend
v jejich počtu bude v Prostějově v příštích letech?
„Vše nasvědčuje tomu, že
v následujících letech se budou
počty dětí snižovat. Ale nepůjde zatím o nic alarmujícího, o
nějakém rušení školek nemůže
být ani řeč.“
A naopak, hodně
se hovoří také o
vysokém počtu předškoláků.
Uvažuje město o rozšíření kapacit mateřských škol?

Martinákova, Wolkerova, Janáčkova, Svatoplukova, Okružní a
v Riegrově ulici. Nyní už máme
připraveno další výběrové řízení. Do konce června budeme
znát vítěze, pak dojde na opravy
dalších chodníků. Tentokrát to
bude v ulicích Vrahovická, ve
vnitrobloku Brněnské ulice od
čísla domů 29 až 55, Čechovická, Fanderlíkova a také na náměstí Spojenců. Samozřejmě to
budou vždy určité úseky, nikoliv
celé ulice,“ dodal na vysvětlenou Jiří Pospíšil.
Uvidíme, jak celá soutěž dopadne a zda se opět najde někdo,
kdo nabídne velmi nízkou částku. Letos je pro opravy chodníků v rozpočtu města vyčleněno
ještě přes sedm milionů korun.

Dokončeno. Chodník ve Svatoplukově ulici září novotou, lidé se
však ještě vyhýbali hromadě písku.
Foto: Michal Kadlec

Stromy v Olomoucké doplní keře

„Je zapotřebí zachytit více prachu,“ vysvětluje náměstkyně
Prostějov/mik - Poměrně
nedávno došlo k masivnímu
kácení letitých stromů v Olomoucké ulici. Kde kdo se v té
chvíli divil, město však tento
krok vysvětlilo přílišným stá-

řím a špatným zdravotním
stavem této zeleně. Kromě
okamžité výsadby nových
listnáčů nyní město ještě vyčlenilo 110 tisíc korun na doplnění zeleně v této lokalitě.

Ještě více zeleně. Nově vysazené
stromy v Olomoucké ulici doplní brzy
ještě vysoké keře. Foto: Michal Kadlec
„Ne, neuvažuje. Snížená kapacita mateřských škol je pouze
přechodná.“
Co se týká pedagogických
sborů, očekáváte nějaká zemětřesení? Hodně se hovoří
o tom, že spousta učitelů chce
skončit kvůli stále se krátícím mzdám…
„Věřte, že jsem nezaznamenala žádné takové signály...“

PÁNSKÝ OBLEK

ČERVEN

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

„Jde o peníze, které jsou určeny pro výsadbu dalších stromů
a hlavně keřů v Olomoucké
ulici. Navrhla jsem Radě města udělat další krok ke zlepšení
životního prostředí a hlavně
životních podmínek zdejších
občanů. Abychom zabránili
dalšímu šíření prachu a výfukových zplodin ze silnice
směrem k domům, vysadíme
mezi stávajícími stromy ještě
keře. Ty by měly vyrůst brzy
do výšky zhruba jednoho a půl
metru,“ uvedla na vysvětlenou
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora města Prostějova.
Opatření ze strany města bude
vhodné i pro chodce. „Hlavně
v letních měsících je tady rušnější pohyb chodců, takže věřím, že
i jim se tady bude dýchat lépe.
Keři budeme pak postupně doplňovat i jiné ulice v Prostějově,“
dodala Ivana Hemerková.
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AKCE platí do konce června 2012 nebo do vyprodání zásob.
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
H
Hledáte
informace ze světa módy?
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!

Nemůžete zhubnout? Možná
máte pomalý metabolismus!

Vážené a milé přítelkyně naší skvělé rubriky Večernice,

Snažíte se dlouho a opakovaně zhubnout a nedaří se
vám? Možná je na vině váš
pomalý metabolismus. Večernice vám dnes přináší
exkluzivní tipy, jak svůj metabolismus můžete urychlit
a nastartovat tak efektivní
spalování!

jako po jiných potravinách.
Najdete je především v mase,
fazolích nebo oříškách. Vitaminy, například železo, zase
okysličují organismus a podporují růst svalové hmoty.

Pijte, pijte, pijte

Pitný režim je závislý na vaší tělesné hmotnosti a také na fyzické
aktivitě. Je samozřejmě rozdíl,
zda vážíte 50 či 100 kilo, ale 1,5
- 2 litry je při snaze shodit málo.
Rozdíl je také v tom, jakou vodu Jezte malé porce, ale často
pijete, zaměřit byste se měli hlav- Metabolismus musíte udržovat v chodu, což umí právě
ně na ty neperlivé a neslazené.
Spánek, snídaně, pohyb
jídlo. To neznamená přecpáZařaďte do jídelníčku
pro úplnost jen připomínáme
vat se pořád pizzou, hranolvitamíny a proteiny
základní a důležitá pravidla,
kami a čokoládou. Jezte malé
jež je nutná dodržovat při kte- Bílkoviny se déle tráví, proto porce, cca. v rozmezí kolem
rékoliv z diet.
nemáte pocit hladu tak rychle 300 kalorií.

jedné z nepříjemných ženských nemocí - endometrióze. Samozřejmě
nechybí ani další ze zajímavých rozhovorů. Příjemný start do nového
týdne a chvíle strávené ve společnosti Večernice přeje
(na snímku).
Věříme, že i nadále dokážeme zodpovědět všechny otázky, na které jste dosud marně
rně
hledali odpovědi a naše pravidelné čtení bude pro vás tím vítaným a užitečným odpočinoči
činnpiššte
pi
kem... A pokud vás články budou bavit a budete chtít další informace, neváhejte - napište
na e-mail vecernice@vecernikpv.cz a my na všechny vaše dotazy zodpovíme!
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k
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Bolesti v podbřišku? Jahodový dezert se sušenkami
aneb tip do kuchyně...

Pozor na endometriózu!
Jde o jedno z nejčastějších gynekologických onemocnění u
žen v reprodukčním věku. Částečky děložní sliznice (endometria) se objevují mimo děložní
dutinu, kde v normálním případě nemají co dělat, to znamená na vaječnících, vejcovodech,
močovém měchýři, střevě, ale
vzácněji i ve vzdálenějších orgánech (plíce, mozek).

Léčba:
Jejím základem bývá chirurgická operace, která se provádí
nejčastěji laparoskopicky. Při
rozsáhlých nebo nepříznivě
umístěných ložiscích je nutná
operace pomocí řezu na břichu. Společně s chirurgickou
léčbou se používá ta hormonální. Je to proto, aby nedo-

šlo k šíření ložisek. Samotná
hormonální léčba bývá velmi
úspěšná (80–90%). Problémem však je, že až u poloviny
pacientek se do roka od ukončení léčby problémy opakují.
Máte-li bolesti v podbřišku,
určitě je nepodceňujte a kon-

zultujte je se svým gynekologem. Samozřejmě, že každá
bolest nemusí hned znamenat
tuto chorobu, podobné příznaky může mít např. zánět vaječníků apod. Vždy je však lepší
mít jistotu a k lékaři pro klid
duše zajít.

Protože je léto v plném proudu a všude kolem nás dozrává lahodné a voňavé ovoce,
přináší vám Večernice exkluzivní recept na
lehkou jahodovou mňamku. Věříme, že si na
ní pochutnáte tak jako my!

potřebujete: 600 g
jahod, 6 lžic cukru
krupice, 100 g bílé
čokolády, 500 g bílého smetanového jogurtu, 2 lžíce medu, 1
balení sušenek
INZERCE

- dlouhou a bolestivou menstruaci, tj. delší než obvyklých pět
dní (50 až 90 % žen)
- bolestí při pohlavním styku (25 až 50 %)
- srůsty - vznikají jako reakce organismu na poškození tkání
- neplodnost (20 až 50 % postižených)

„Lidé jsou z toho rozzáření, což mě těší.“
Chovatelká psů Libuše Komárková vypráví nejen o svých prožitcích ze zajímavé práce

Kostelec na Hané - V dalším exkluzivním interview pro rubriku Večernice
se podíváme za mladou a sympatickou slečnou Libuší Komárkovou, která
v Kostelci na Hané provozuje psí salon, jenž je přidružen k tamní veterinární
ordinaci. Mladá dívenka vystudovala ISŠT se zaměřením na management
a marketing, načež dále pokračovala na vysoké škole zemědělské, kterou
však nedokončila. O pejsky a jejich chov se zajímá již od svých 15 let. Několik
let už také vlastní chovatelskou stanici jorkšírů s mezinárodně uznaným názvem. Ve volném čase pracuje tato třicetiletá maminka pěti psích dětí na výrobě oblečků a doplňků pro psy. V následujícím rozhovoru se dozvíte něco
více z její práce a řadu dalších zajímavostí...

Co vás přivedlo k myšlence zbudovat si psí
salon?
„Už odmalička mě provázela
láska ke psům a ke všemu, co
se jich týkalo. Na střední škole jsem si koupila svůj první
strojek, původně na svoji
fenku jorkšírského teriéra,
se kterým jsem pak stříhala nejen svého miláčka, ale
i pejsky pro známé a lidi ze
svého okolí. Pracovat se psy
nebo v oblasti, která se psů
týká, byl vždy můj sen. Neměla jsem k tomu však hned
příležitost, a proto jsem dlouhou dobu pracovala jako obchodní zástupce. Když jsem
pak dostala možnost se psy
pracovat, ba co víc, zřídit si
svůj salón, bez váhání jsem ji
přijala... (úsměv)“
Jak probíhá samotný
zisk certifikátu pro
práci se psy a provoz salonu?
„Pro provozování psího salónu
není kurz či certifikát podmínkou. Základem je, tak jako u

nepostradatelný
zázrak přírody

Jde o jednu z našich nejznámějších a vytrvalých bylin
dorůstající výšky mezi padesáti a sto centimetry, která je
rozšířená především v Evropě. U nás ji můžete často najít
v příkopech, v křovinách u
potoků a řek, vlastně všude
ve vlhkém houští a na polích.

Výjimečným jevem bývá:
- pobolívání jiných orgánů než v dutině břišní
- krev v moči, případně ve stolici, objeví - li se tkáň endometria
také ve střevě či močovém měchýři.

každého podnikání, živnostenský list. Dále pak záleží, jakým
směrem se chce člověk rozvíjet. Například u wellness procedur je kurz potřebný a bez
certifikátu nelze spolupracovat
s dodavatelem této kosmetiky.
Zdálo by se, že tuto práci může
dělat každý, ale není tomu tak
- zase tak jednoduché to není...
Bez určitého citu, zručnosti,
velké trpělivosti a lásky ke
psům to opravdu nejde!“
Co vše pejskům nabízíte?
„Od základního střihu a
drobností, jako je stříhání drápků, čištění uší a podobně, dále
nabízíme například aroma koupele, bahenní zábaly a barvení
srsti. To vše šetrnými přírodními produkty určenými čistě pro
zvířecí mazlíčky..“
Slyšela jsem, že provozujete i aroma masáže
a thalasso terapie. Co si pod
tím můžeme představit?
„Ano, provozuji. Aromatické koupele a thalasso terapie, neboli masáž mořským
bahnem, jsou uvolňující
procedury spojené s jemnou

poradna...

KOSTIVAL:

Jak se projevuje a co způsobuje?

Nikol Hlochová

postup:
jahody nakrájíme na plátky a promícháme s
cukrem v misce. Bílou čokoládu nastrouháme a prošleháme s jogurtem a medem. Šťávu z proslazených jahod slijeme do hrnku.
Na dno každé ze čtyř misek nasypeme trochu
jahod, poklademe je sušenkami, které pokapeme jahodovou šťávou a navrch přidáme
polovinu ochuceného jogurtu. Postup opakujeme, dokud nejsou misky plné. Dezert
můžete dozdobit podle fantazie a po vychlazení servírovat.
Dobrou chuť!

Máte vy sama pejska?
„Jasně! (úsměv) Mám
pět fenek jorkšírského teriéra.
Dvě z nich jsou již hodně staré, a tak jsem si nechala dvě
štěňátka, abych s nimi mohla
dále navštěvovat výstavy psů.
Věnuji se nyní jejich chovu.“
Jaký je váš názor na
barvení srsti a lakování
drápků? Provozujete toto ve
svém salonu? Případně je o
tyto služby zájem, a u jakých
pejsků?

těže v barvení psů. V našem salónu si zákazníci přejí z větší části
jen barevné melírky, které nejsou
tak nápadné. Vyniknou spíše na
světlé srsti. Jsou tedy dělány u
malých plemen psů se světlejšími barvami srsti jako například
pudlů, maltézáčků a jorkšírských
teriérů. Také lakování drápků se
už začíná lidem líbit.“
Máte nějaký kuriózní
zážitek z praxe?
„Pro mě jsou kuriózní zážitky
především ty s páníčky, kteří

„Aromatické koupele a thalasso terapie,
neboli masáž mořským bahnem, jsou
uvolňující procedury s jemnou masáží“
Mladá Prostějovanka LIBUŠE KOMÁRKOVÁ
představuje jednu ze svých novinek pro psí mazlíčky
„Barvení srsti i lakování drápků
v salónu provozuji. Tyto praktiky však nepatří do rukou
laikům, jak jsme se již přesvědčili z negativních zpráv v
televizi. Psí pokožka a srst je
velmi citlivá, a proto je potřeba používat pouze produkty
masáží. Působí blahodárně k tomu určené. Se speciálními
na celý organismus, hlavně barvami pro psy se člověk nemuvšak na kůži a srst pejsků. sí bát žádných reakcí. Jsou čistě
To vše díky různému slo- přírodní a šetrné. Lak na drápky
žení, jako například speci- je naopak velice přínosný, proální mořská sůl, aloe vera, tože je chrání a vyživuje. U nás
extrakty z chaluh a jiné. V si, po pravdě řečeno, lidé na tyto
psích masážích se snažím služby teprve zvykají. Někomu
stále zdokonalovat pomocí se zdají příliš výstřední, ale v
speciálních videí a dalších okolních státech jsou již běžnou
informací, které se v této ob- záležitostí a lidé v nich našli zalíbení. Pořádají se i kreativní soulasti nelehce hledají.“

donesou do salónu zarostlý chumáč chlupů, z kterého kouká
jen vlhký čumák. A když si pro
pejska přijdou, tak sami nevěří
tomu, jak pěkné stvoření mají
doma. Lidé jsou z toho rozzáření a mě to potěší. Někdy mi to
připadne jako radost z výhry v
sazce a nevím, jestli to s někým
nepraští o zem. Ale oni ti psí
mazlíci jsou pro nás taková výhra... Plná lásky....“
Jaké jsou vaše plány do
budoucna?
„Dále se rozvíjet a zkvalitňovat
své služby. Snad i možnost nějakého menšího hotelu pro psy.
Ale kdo ví... To je na tom to
životě hezké, že nás může stále
něco nového překvapit.“

Léčivé schopnosti kostivalu
lékařského jsou známé již od
středověku. Užíval se hlavně k hojení ran, nehojících
se vředů, ale také proti akné.
Nejvíce účinných látek obsahuje na jaře a na podzim kořen, který je na povrchu černý,
uvnitř bílý, kulovitý a proniká
hluboko do půdy, při dobrých
podmínkách může dorůst dokonce až tři metry do hloubky.

Proč je tak účinný?

Jeho listy obsahují vápník,
draslík, fosfor, vitamin A, B12
a C, dále allantoin a cholin. Ty
podporují tvorbu červených
krvinek, takže jsou nepostradatelné např. po nadměrné
ztrátě krve při otevřeném
zranění. Jinak kostival mírní
INZERCE

bolesti, hojí drobné rány a popáleniny, odstraňuje modřiny,
můžete ho použít také vnitřně
při bronchitidě, kašli, žaludečních vředech a podobně.
Masti z kostivalu léčí popáleniny a kůži spálenou sluncem.
Regeneruje tkáň, proto se
používá na zlomeniny k podpoření růstu kostí. Žvýkáním
kořene zaženeme žízeň a odvarem lze vyplachovat ústa
při paradentóze.

Ale pozor!

Rostlina obsahuje toxické alkaloidy, které při dlouhodobějším užívání poškozují játra,
proto byste kostival neměli
užívat déle než deset dní, aby
se stihly alkaloidy z organismu
vyloučit.

Zpravodajství
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Černý pátek. CYKLISTU Bezdomovec Jiří Parák
PŘEVÁLCOVAL NÁKLAĎÁK stále leží na LDN
Vrchol ironie: Důchodce jel na hřbitov, před měsícem mu umřela žena...
Vrahovice/mik - Je pátek dopoledne, závory na železničním
přejezdu ve Vrahovické ulici
jsou staženy. Po obou stranách
se tvoří kolony čekajících vozidel a cyklistů. Ze směru od místního na hlavní nádraží přejíždí
osobní vlak. Závory se krátce
nato zvedají a fronta aut i zástupy lidí na kolech se postupně dávají do pohybu. Stejně tak se ze
směru od Vrahovic rozjíždí na
svém bicyklu čtyřiašedesátiletý
cyklista. V tom však nekontrolovatelně padá na levou stranu,
přímo pod kola nákladního vozidla Tatra! Neštěstí je na světě...

Následky jsou totiž fatální a
nejhorší možné. Řidič tatrovky
už totiž nedokáže zareagovat
na nečekaný pohyb cyklisty a
kola těžkého náklaďáku tělo
staršího muže drtí. Jakákoliv
pomoc přichází pozdě, senior
je okamžitě mrtev. „Policisté
z výjezdové nehodové skupiny strávili na místě po neštěstí
dlouhé hodiny, zajišťovali stopy a vyslýchali svědky. Těžko
v tuto chvíli říct, z jaké příčiny
cyklista upadl. Mohlo jít o nešťastnou náhodu, nebo se mu
udělat špatně,“ řekl Večerníku,
který byl jako jediné periodikum přímo na místě havárie, pár
hodin po tragédii šéf Doprav-

Fotoreportáž

ního inspektorátu Policie ČR
v Prostějově Vítězslav Matyáš.
„Muž na místě svým zraněním
podlehl. Okolnosti celé dopravní nehody jsou stále předmětem
šetření,“ potvrdil neštěstí Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Jak jsme se u nehody na vlastní kůži přesvědčili, která otřásla celými Vrahovicemi. „To
je hrozný pech. Toho muže
znám, před měsícem mu zemřela žena a dnes jel za ní na
hřbitov. Tak už je chudák u
ní...,“ pokrčil smutně rameny
zhruba padesátiletý muž z Vrahovic, který byl jen kousek od
místa, kde se záchranáři snažili

čtyřiašedesátiletému nešťastníkovi pomoci. Marně. „Ten
jeho pád jsem neviděl, jenom
jsem slyšel, jak lidi kolem křičí
hrůzou,“ dodal svědek, kterého
se Večerník ptal na podrobnosti tragédie.
„Míra zavinění na smrtelné
dopravní nehodě bude předmětem dalšího šetření. Určitě
bude povolán soudní znalec
z oboru dopravy, který určí, zda
řidič nákladního vozidla mohl
tragédii zabránit či nikoliv. Po
pitvě zemřelého budeme také
vědět, proč došlo k jeho pádu.
Mohlo se mu udělat špatně,“
dodal mluvčí prostějovské policie Josef Bednařík.

neštěstí ve vrahovicích

Chce do domova důchodců,
pomoc nabízí i starosta Klenovic

Prostějov, Klenovice na Hané/
mik - V minulém čísle Večerník informoval o dalším osudu
našeho starého dobrého známého Jiřího Paráka. Bezdomovce, který trpí chronickým
zánětem dolních končetin,
dopravili nedávno strážníci
městské policie přímo z lavičky u sochy Jiřího Wolkera do
nemocnice.
Přestože jsme přinesli vyjádření náměstkyně primátora
Aleny Raškové o tom, že Jiří
Parák souhlasil s umístěním
do domova důchodců a v pátek tam měl být převezen, dosud se tak nestalo. Důvodem
je jeho současný zdravotní
stav. „Byly tady za mnou dvě
paní ze sociálky, pěkný holky
to byly. Podepsal jsem jim
všechno, prý mi v domově
důchodců bude dobře. Jsem

zvyklý žít na ulici, ale není mi
vůbec dobře. Ty nohy strašně
bolí, už ani o berlích se mi nedaří chodit,“ svěřil se s úsměvem Večerníku Jiří Parák,
když jsme ho byli v sobotu
osobně navštívit v Léčebně
dlouhodobě nemocných prostějovské nemocnice. „Jak mě
sem přivezli, měl jsem sedmdesát kilo, teď mám osmačtyřicet. Klidně do toho domova
půjdu, když se tam budu mít
tak dobře jako tady. Nosí mi
jídlo i pití, takhle bych se na
ulici neměl,“ podotkl muž bez
domova.
I když s tím domovem to
není na první pohled tak, jak
to vypadá. Jiří Parák má totiž
dvě dcery, z nichž jedna bydlí
v Klenovicích na Hané. A právě starosta této obce údajně
nabízí starému nemocnému

muži pomocnou ruku. „Pan
Cetkovský má prý nějakého
známého, který by si mě vzal
domů a staral se o mě. To
bych byl moc vděčný. Důchod
mám, platil bych mu něco.
Možná by to bylo ještě lepší
než v tom domově důchodců,“ řekl nám dále nemocný
bezdomovec.
Zlé jazyky ale tvrdí, že Jiří Parák je nezvladatelný živel a že
stejně u nikoho nevydrží. Jeho
dcery se ho prý zřekly, v nemocnici se ho podle našich informací chtějí co nejdříve zbavit, protože muž je zde dlužný
pořádně velký peníz za léčbu.
A ulice je pro něj lákavější než
teplo domova.
„Ale já už se nechci nikde toulat.
Kdybych byl mladší a zdravější,
tak jo, ale teď? Dnes je o mě postaráno a vděčím za to i vašemu
Večerníku. Zdravím vás všechny,“ zamával nám na odchodnou
z LDN Jiří Parák.
Jeho další osudy budeme pochopitelně nadále sledovat...

Prostějov prý nebude obklíčen továrnami
Marný boj. Záchranáři se snaží přivést čty- Začíná šetření. Policisté dokumentují Smrtící tatrovka. Řidič tohoto náklaďáku
řiašedesátiletého cyklistu k životu, už je ale tragédii. Nyní budou muset stanovit, kdo za už tragédii nedokázal zabránit. Cyklista mu
spadl pod kola.
3x foto: Michal Kadlec
neštěstí může.
pozdě...

Prostějov/mik - Současná
průmyslová zóna v Kralickém Háji je už kapacitně zaplněna. Pozemky, které město
vykoupilo, byly nabídnuty investorům a jsou v tuto chvíli
rozprodány. Magistrát tak
hledá prostory pro výstavbu
továren a skladů jinde.
„Ano, v novém územním plánu

máme vyčleněny další plochy
pro průmyslovou zónu. Určitě
je to nezbytné vzhledem k dalšímu rozvoji Prostějova,“ uvedl
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora. Nové pozemky a následně nové továrny by se měly
objevit na letišti za Brněnskou
ulicí, ale i v dalších lokalitách.
Vyskytují se hlasy, že Prostějov

bude „obklíčen“ továrnami a
výrobními halami. „Také jsem
se setkal s těmito extrémními
názory. Pokud se podíváte, tak
průmyslová zóna roste především na východním okraji
města. Určité plány máme i
v Brněnské ulici, ale město obklíčeno továrnami rozhodně nebude,“ oponuje J. Pospíšil.

Minireferendum skončilo. Lidé chtějí tržnici naproti cukrárny. Pár jedinců i na náměstí!
Prostějov/mik - Anketa, kterou prostějovský magistrát
nedávno vyhlásil, skončila.
Občané měli dát radním najevo své přání ohledně nového místa pro tržnici. Jak
známo, ta současná by měla
počítat své poslední dny. Jak
jsme se dozvěděli z úst primátora, nejvíce si Prostějované přejí přesunout tržnici
jen o pár desítek metrů dál
k cukrárně U Kocourka.
„Hodně velká část občanů
Prostějova, která se ankety
zúčastnila, vyjádřila přání
vybudovat novou tržnici opět
přímo v centru města vedle
Špalíčku poblíž zmíněné
cukrárny. Do onoho minireferenda nám poslalo své hlasy

zhruba šestsetpadesát lidí, což
je dosti reprezentativní vzorek,“ soudí Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějov. Zároveň však podotkl, že stále hodně občanů
chce zachovat stávající tržnici. A jak jsme se dozvěděli,
někteří lidé v našem městě
ji dokonce chtějí mít přímo
na náměstí T. G. Masaryka! „Možná se budete divit,
ale tuto alternativu si umím
představit. Naše náměstí totiž v podobě, v jaké bylo za
Rakouska-Uherska nebo i za
první republiky, poskytovalo perfektní podmínky pro
trhovce či prodejce zemědělských výpěstků. Jenomže
dnes by to bylo zřejmě nere-

stávající tržnice. Zanedlouho
zde začne stavět společnost
Manthellan nové obchodní
centrum a okolo něj bude
potřeba více prostoru. Například pro chodníky na korzování. Dost dobře si nedovedu
představit, že by zde zůstalo
místo pro tržnici,“ řekl dále
Miroslav Pišťák. „Není tedy
definitivně rozhodnuto, ale
platí to, co říkáme od samého
začátku. Tržnice v Prostějově
bude,“ uzavřel toto téma prostějovský primátor.

alizovatelné, trhovci potřebují
parkovací plochy, které na náměstí prostě nemáme,“ vyjádřil se primátor k originálnímu
návrhu některých občanů.
Otázkou nyní je, do jaké míry
prostějovští radní dají na přání obyčejných lidí. „Výsledky ankety budeme při dalších
jednáních pochopitelně velmi
vnímat, ale pořád ještě není
definitivně rozhodnuto. Víte,
pořád anketu nelze chápat
jako většinový názor. To by
bylo v případě, kdyby se jí
zúčastnili všichni Prostějované. Lidé vyjadřují svůj názor,
že chtějí mít tržnici na určitém místě, ale neuvědomují
si další souvislosti. Například
v případě možného zachování

Hlasování. Současná tržnice má
na kahánku, lidé v anketě vyjádřili
přání přesunout ji o pár desítek
metrů dál k cukrárně U Kocourka.
Foto: Michal Kadlec

po volbách zastupovat Prostějovsko?
Je libo sedět na Kdo„Pobude
zkušenosti se subjektem VV už lidé jen těžko uvěří

opěradle? Prosím!

nové straně postavené na zelené louce,“ míní Petr Sokol
Prostějov - Už letos na podzim čekají takřka na
všechny občany České republiky hned dvoje volby. Do krajského zastupitelstva a po šesti letech
i do Senátu ČR budou vybírat i Prostějované. Na
odhad jejich možných výsledků se proto Večerník
zeptal politologa a vysokoškolského profesora
Petra Sokola (na archivním snímku).

Mladé lavičky. Novému posezení se dostalo mladým lidem, kteří již
na dvou místech v Prostějově mohou sedět tak, jak mají nejradši. Na
instalaci u hlavního nádraží dohlíží Milada Sokolová.
Foto: archív Okrašlovací spolek města Pv
Prostějov/pk - Dobrý nápad
převedl do praxe Okrašlovací spolek města Prostějova,
který na základě poznatků
nejen z České republiky,
nechal vyrobit takzvané „lavičky pro teenagery“. Netradiční sezení už slouží na dvou
místech u hlavního nádraží,
o umístění dalších dvou laviček se v těchto dnech jedná.
Uvažované Kolářovy sady a
park u Lidické ulici vzhledem k okolnostem. Mladým
mají lavičky umožnit sedět
tak, jak mají v oblibě, tedy
na opěradlech s nohama na
spodní desce.
„Zatímco na běžných lavičkách takto znečišťovali místo k
sezení, tady problém zcela odpadá,“ říká Milada Sokolová,
předsedkyně Okrašlovacího
spolku. Ta Večerníku přiznala,

že inspirovat se nechala v jihočeském táboře. „Projekt se už
ale uchytil i v dalších městech
České republiky a již dlouho je
oblíbený například v Německu,“ prozrazuje Sokolová.
A kdo lavičky pro teenagery
zafinancoval? „Prostory máme
ve výpůjčce od města, instalaci zaplatí společnosti .A.S.A.
náš Okrašlovací spolek, výroba
byla v režii Střední školy automobilní, která se tak stala naším
dobrovolným sponzorem, za
což panu Raškovi děkujeme,“
prozradila Milada Sokolová,
která je současně radní města
a předsedkyní kulturní komise.
„Prozatímní ohlasy jsou veskrze pozitivní. Myslím, že si na
všichni brzy zvyknou a bude to
jen ku prospěchu, i vzhledem
ke vztahům mezi mládeží a seniory,“ dodala Sokolová.

demokracie, a nestraníka, herce Ladislava Županiče, který
se může stát černým koněm
voleb. Uvidíme proto, zda lidé
dají přednost kariérní političce,
která se v politice pohybuje
dlouhá léta, nebo osobnosti
mimo politiku. Ladislav Županič už ve své profesi dokázal,
že je to ´Prostějovák´, který se
v Praze neztratí. Kdyby zvítězil, bylo by díky jeho známosti
a kvalitám Prostějovsko v Senátu konečně vidět a slyšet.“

které útočila... Lék tedy určitě není v zakládání nových
stran, ale ve změně volby
poslanců. Všichni volají po
přímé volbě prezidenta, ale
zapomínají, že daleko důležitější je přímá volba poslanců!“
Přímá volba poslanců?!
Jak by to přesně vypadalo?
„Česká republika by se rozdělila na dvě stovky obvodů
a v každém z nich by se volil

„Při výběru senátora nás čeká
pravděpodobně souboj stávaV říjnu půjdeme po jící senátorky Boženy Sekanio- nové, která je členkou sociální
dvou letech opět k voelebním urnám. Koho budeme vybírat?
at
„Tentokrát si budeme vybírat
„Česká republika by se rozdělila na dvě stovky
vedení Olomouckého kraje a
ázástupce Prostějovska v Senáobvodů a v každém z nich by se volil jen jeden
de
tu. V krajských volbách půjde
ás
hlavně o řešení toho, co u nás
pposlanec. Ten by nesl jasnou odpovědnost
alidi nejvíc trápí: nezaměstnaanost, dopravní obslužnost, kvaa voliči by tak zcela přesně věděli,
jlitu silnic a průhlednost krajme
ského úřadu. Hejtmana budeme
kdo je v parlamentu zastupuje...“
mi
vybírat asi zejména mezi čtyřmi
Politolog z Prostějova PETR SOKOL
kandidáty, z nichž tři jsou užž
navrhuje přímou volbu do Parlamentu
v politice: bývalý kandidát naa
n
olomouckého primátora pan
Rozbořil z ČSSD a dva poHodně lidí je dnes na jen jeden poslanec. Ten by nesl
slanci, Šarapatka z TOP 09 a
politické strany naštva- jasnou odpovědnost a voliči by
Černý z KSČM. Naopak ODS
ných. Dá se s tím něco dělat? přesně věděli, kdo je v parlasáhla mimo zavedené politiky a
u
„Po zkušenosti se subjektem mentu zastupuje. Nevolila by se
vybrala novou tvář a navíc ženu
Věci veřejné už lidé jen těžko jen strana za celý kraj, ale konké
- ředitelku Muzea olomoucké
uvěří nové straně postavené krétní místní člověk. Na Prospevnosti Markétu Záleskou.“
na zelené louce. Zatím totiž tějovsku by to mohlo vypadat
Na Prostějovsku si tak
k
každá nová strana, která sli- třeba tak, že bychom jednoho
yznovu po šesti letech vybovala, že zatočí s korupcí, poslance vybírali ve městě a
te
bereme senátora. Jak vidíte
byla ještě horší než ty, na jednoho ve zbytku regionu:“
šance v tomto souboji?
Petr Kozák

okénko
právníka
Nový občanský zákoník
„Předci a potomci
mají vzájemnou
vyživovací povinnost“

V novém kodexu soukromého práva je oblast rodinného práva upravena poněkud rozsáhle a ne vždy
zcela srozumitelně. Tato úprava
obsahuje velké množství ustanovení, která mohou být v praxi považována za nadbytečná a řada z nich
vyplývá z obecných ustanovení. Po
stránce jazykové lze konstatovat,
že řada výrazů, užívaných v oblasti
rodinného práva, nemá odpovídající výklad v současném českém
jazyku. Jazyk užívaný v novém
kodexu, včetně úpravy rodinného
práva, je poněkud archaický a lze
jej částečně datovat do první třetiny minulého století.
Nelze nepoložit si otázku, jak
se bude v této úpravě rodinného
práva orientovat prostý občan.
Zřejmě poněkud složitě. V řadě
konkrétních případů se neobejde
bez účinné právní pomoci. Nelze ani vyloučit, že s výkladem
některých ustanovení budou
spojeny i následné soudní spory. Zda úprava rodinného práva
odpovídá požadavkům moderní
doby, se teprve ukáže. Dovolím
si předpokládat, že nová úprava
soukromého práva, včetně rodinného, přetrvá delší období a
nebude do ní nutno pravidelně
zasahovat častými novelizacemi,
jak se stalo v posledních dvaceti
letech běžným zvykem. Stabilita nového kodexu soukromého
práva je pouze sen občana a právníka, nebo to bude dlouhodobá
realita? Na tuto otázku se hledá
v současné době velmi těžko odpověď. Budoucí vývoj to ukáže.
JUDr. Josef Augustin,
člen odborné komise ÚV KSČM

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!!!

Agáta Stratilová
11. 6. 2012 52 cm 3,70 kg
Prostějov

Monika Vincenecová
11. 6. 2012 48 cm 3,25 kg
Kralice na Hané

Vanesa Dokoupilová
11. 6. 2012 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Elen Havlíčková
12. 6. 2012 50 cm 3,55 kg
Kostelec na Hané

Viktor Paníček
7. 6. 2012 48 cm 2,40 kg
Alojzov

Michal Borovička
8. 6. 2012 50 cm 3,0 kg
Němčice nad Hanou

Dominik Losa
9. 6. 2012 50 cm 3,05 kg
Prostějov

Tomáš Husár
11. 6. 2012 49 cm 2,85 kg
Prostějov

Filip Komrzí
12. 6. 2012 50 cm 3,15 kg
Mostkovice

Jan Dubrava
12. 6. 2012 50 cm 3,125 kg
Dolany

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!

Děti v Prostějově se učí metodou Helen Doron
Prostějov/nih - Dnes už se
cizímu jazyku může učit
kdokoli a v jakémkoli věku.
A to i ti nejmenší. O tom se
Večerník přesvědčil na vlastní kůži ve středu odpoledne
při návštěvě Angličtiny pro
děti/HDEE v Prostějově na
Žižkově náměstí, s níž už několik let spolupracujeme!
Děti se tu pod vedením sympatické a veselé lektorky Dany
Šlézarové učí pomocí názorných
ukázek, písniček a her poznávat
běžné věci v anglickém jazyce.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník se
vědkem oslavy
stal dokonce svědkem
8. narozenin malého žáčerého
ka Péti, pro kterého
měla paní učitelka připravený symbolický
dort se svíčkami, naroze-ninový diplom
a ostatní děti mu
zazpívaly známou písničku
„Happy Birthday“.
Po počátečních oslavách přišla na
řadu samotná výuka. Děti si v pa-

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

desátiminutové hodině zopakovaly například
barvy, pochutnaly si
nap
na cereláiích
corn
c
flakes
flak s mlékem,
podle
písničky
p
si vyrobili vystřihovánku na
památku
a prop
tože jsou šikovné,
tož
zvládly
zvlá i mnoho dalšího. Všichni
žáčci byli z hodiny
ši h i žá
evidentně nadšeni a s paní učitelkou skvěle spolupracovali.
V prostějovské jazykové škole
Angličtina pro děti probíhá vý-

uka metodou Helen Doron Early
English, která byla vyvinuta, jak
už sám název napovídá, britskou lingvistkou Helen Doron,
a to pro děti od 3 měsíců do 14
let. Díky opakování a pozitivní
podpoře si tak děti osvojují jazyk podobně jako mateřštinu.
Nejde tedy o násilné memorování slovíček a gramatiky, ale
důraz je kladen především na to,
aby se děti bavily a přitom se i
něco naučily. A to, jak bylo ve
středu odpoledne vidět, opravdu
funguje...

nnaa hhodině
odině AAngličtiny
ngličtinny ppro
ro dděti...
ěti....
3x foto: Nikol Hlochová

Nejlepší dort? KOCOUR V BOTÁCH!
Sliny se sbíhaly i primátorovi...

Vrahovice/mik - V hasičské zbrojnici
ve Vrahovicích se v sobotu uskutečnila
nevšední soutěž o nejlepší místní cukrářku. Za finančního přispění radní
Milady Galářové a přímo na místě i primátora Miroslava Pišťáka rozhodovali
tito dva společně s náměstkyní Alenou
Raškovou o nejkrásnějším upečeném
dortu.
„Je to strašně těžké se rozhodovat mezi
tolika krásnými dobrotami. Jeden je krásnější než druhý,“ svěřila se Večerníku Alena Rašková, náměstkyně primátora Prostějova. „Zdědila jsem po babičce spoustu
starých cukrářských receptů, ale ani jeden

z dortů bych nedokázala tak parádně nazdobit, jako jsou tyto,“ poznamenala radní
Milada Galářová.
Jako nejzdařilejší dort byl vybrán kocour v botách, jehož autorkou byla paní
Zdeňka Dobešová z Vrahovic. Ani další
místní cukrářské amatérky však neodešly
s prázdnou, stejně jako prostějovský primátor. Ten jako dárek dostal slaný masový
dort. Prý, že nesmí sladké... „Ale můžu,
jenomže já bych po sladkém ztloustnul a
pak bych se neunesl. Ani nevíte, jakou jste
mi ale udělali radost, doma budou rádi,
že jsem něco donesl,“ poděkoval místním
cukrářkám Miroslav Pišťák.

Opakování. Názorné ukázky a zábava... To Plné ruce práce. Pro děti jsou v prostějov- Péťa. Malý oslavenec, který už se těšil, až
vše nabízí hodiny angličtiny pro děti v jazy- ské jazykové škole připraveny stále nějaké sfoukne svíčky.
aktivity.
kovce na Žižkově náměstí.

Sladká soutěž. První cenu Zdeňce Dobešové, která upekla „Kocoura v botách“, předal prostějovský primátor Miroslav Pišťák. Nad ostatními dorty se ale
také sbíhaly sliny, co říkáte?
2x foto: Michal Kadlec

více sladkých snímků
najdete na webu
www.vecernikpv.cz

ZÁVODY SVĚTLUŠEK A VLČAT

Prostějov/rk - I ti nejmenší
skauti mají svá klání, v nichž
chtějí světu a svým druhům
ukázat, kolik toho už umí a
znají. Od pátku 8. do neděle 11.
června proběhlo v Mostkovicích krajské kolo Závodů světlušek a vlčat, tedy nejmladších
skautů, kterého se zúčastnilo
na devadesát chlapců a dívek
z celého Olomouckého kraje.
Celkový počet závodníků a
organizátorů převyšoval 150
osob.
Děti prověřovaly své schopnosti a dovednosti v nejrůznějších
oborech, kterým se naučily
během roku na schůzkách a tá-

To jsou oni! Vítězná hlídka vlčat
z Prostějova.
Foto: autor

borech, například ve zdravovědě, v dopravních předpisech,
zručnosti, v logickém myšlení,
v kultuře, vlastivědě a mnohých
jiných. Celé závody byly zahrnuty do symbolického rámce
„Pohádka Na vlásku“.
Počasí skautům sice moc nepřálo, ale splnili vše, co si naplánovali, včetně návštěvy Plumlovského zámku a letního kina.
Závody byly slavnostně ukončeny vypuštěním létajících lampiónků. Skauti děkují za výtečnou podporu zastupitelům obce
Mostkovice, kteří vyšli pořadatelům závodů vstříc a pomohli
se zázemím celé akce.

Co, kdy, kde, kam ...?


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.
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
pondělí 18. června
Návštěva solné jeskyně v ul. Budovcova. Sraz účastníků v prostorách jeskyně, či dle dohody v
SONS a společný přesun.
pondělí 18. června
od 14.00 Korálkování v klubovně SONS.
úterý 19. června
Výlet na Běžecký mlýn s
procházkou kolem potoka k
chovu koní a lam. Oběd v Běžeckém mlýně. Odjezd z Pv
vlakem v 8.02.
čtvrtek 21. června
13.00 až 16.00 Pletení z pedigu
v klubovně SONS.
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
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.

Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel:
582 338 278
vycházka
sobota 23. června Lesy, studánky
a louky v okolí Dětkovic. Odjezd
do Určic v 8.15 autobusem z Prostějova aut. nádraží (st. č. 12).

Muzeum Prostějovska,
nám. TGM 1, PV
Hlavní budova nám. TGM:
Stálé expozice:
Geologie a paleontologie
Prostějovska
Pravěk Prostějovska
Haná Jana Zbořila
Život a dílo Jiřího Wolkera
Hodiny a hodinky
Výstava HOLD SKLU se
MC Cipísek – komunitní
koná od 7. června do 4. září
centrum pro rodinu
v budově muzea Prostějovska
Sídliště svobody 6, Prostějov, na nám. T.G.M. 2, Prostějov.
www.facebook.com/
Vernisáž výstavy Jaromíra Svocipisekprostejov
zilíka
RETROSPEKTIVA
www.mcprostejov.cz,
se zahájí 7. června od 17.00
e-mail: mcprostejov@centrum.cz v hlavní budově muzea na nám.
tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874 T.G.M. 2, Prostějov. Výstava
středa 20. června dopoledne potrvá do 9. září.
beseda se screeningovým vyšetřením zraku dětí
Svaz tělesně postižených v ČR,
pondělí 25. června stříhání dětí o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
středa 27. června od 9.30 hod. nabízí k zapůjčení kompenzační
Dopravní dopoledne pro nejmenší pomůcky, např. polohovací lůžčtvrtek 21. června a pátek ka, ortopedické vozíky, chodítka,
22. června 8.30-12.00.
WC křesla aj. Služby jsme rozšíProgramy pro rodiče a děti řili i o rozvoz pomůcek. Bližší indle věku dětí:
formace v kanceláři č. 106 nebo
Hopsánky a zpívánky s mimin- na tel. č. 588 000 167.
ky-pro maminky s miminky do
9 měsíců. Broučci-pro rodiče s Regionální pracoviště Tyflodětmi od 1,5 roku. Zajíčci – pro Centra Olomouc v Prostěrodiče s dětmi od 1,5 do 2,5 jově nadále poskytuje služby
roků. Méďové-pro rodiče s dět- nevidomým a slabozrakým
mi od 2 let. Cipískova školička- občanům na adrese: Kostelec-daptační program na vstup do ká 17, Prostějov.
školky pro děti od 2,5 roku.
Hrátky s pohádkou-dramatic- Fit klub Linie, Újezd 3, Prostějov
ko – výtvarný odpolední krouTel.: 608 881 704,
žek pro děti od 3 do 6 let.
www.fitklublinie.cz :
HLEDÁME SPOLUPRACOVOd čtvrtka 14. června probíhá NÍKY do nového klubu pro rodiče
vernisáž obrazů 2005 – 2012 s dětmi v oboru: hudebka – zpěv,
pražského výtvarníka Roberta kytara, flétna, dramaťák.
Musila. Výstava potrvá do ne- VELKÁ DĚTSKÁ ZUMBA
děle 29. července, u Špalíčka, PÁRTY se uskuteční v sobotu
Uprkova 18, Prostějov.
23.6.od 17–19 hod. na dvoře ve
Fit klubu Linie na Újezdě. Tančit s
V sobotu 23. června od 7.00 dětmi budou skvělé lektorky Ledo 10.00 proběhne 14. ročník nička, Káťa a Zuzka.
cyklo Hanáckó rovinó a kop- Občerstvení pro děti i rodiče zajicama v sokolovně v Čelecho- štěno. Po ukončení párty opékání
vicích na Hané.
špekáčků.

TIP Večerníku

Kino Metro 70

KDE: LETNÍ KINO MOSTKOVICE
KDY: SOBOTA 23. ČERVNA 21.30 HOD.

pondělí 18. června
14.00 Auto 2
animovaná komedie USA
17.30 Nedotknutelní
francouzská tragikomedie
20.00 Nedotknutelní

SIGNÁL

úterý 19. června
18.00 Giacomo Puccini:
La Bohéme
středa 20. června
17.30 Nedotknutelní
20.00 Nedotknutelní
čtvrtek 21. června
17.30 Líbá jako ďábel
20.00 Dont Stop
české hudební drama

Režie: Tomáš Řehořek
Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Bolek Polívka, Karel Roden, Kateřina Winterová, Jiří Menzel, Eva Josefíková, Norbert
Lichý, Hynek Čermák, Karel Zima, Viliam Čonka
Poklidnou idylu rázovité vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof
Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku
vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí o zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. Vesnice se rychle stává bitevním polem a
to s využitím všech povolených i nepovolených zbraní. Je ovšem
otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do
nich vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají..
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 sobotu 23. června se koná nohejbalový turnaj v Křenůvkách na místním hřišti od 9.00 hod. Občerstvení
zajištěno. Info na tel. 731 014 288.

Ve čtvrtek 21. června začíná výstava obrazů Borise Jirků. Vernisáž se koná za účasti autora od
18.00 v Kavárně GALERIE Národního domu v Prostějově. Výstava potrvá do středy 29. srpna.
Máte již dost vlády? Máte již dost
korupcí a tunelování? Přijďte
proto 20. června v 16.00 na nám.
T.G.M. v Prostějově. Zve Holešovská výzva. Více na
holesovskavyzva-hana.webnode.cz.

Město mění termín svozu

bioodpadu na pátek
Prostějov/red - Svoz bioodpadu probíhá v Prostějově od
listopadu loňského roku, a to
každý sudý týden v sobotu. Od
července 2012 však dojde ke
změně svozového dne ze soboty
na pátek.
Důvodem změny jsou podle svozové společnosti .A.S.A. TS Prostějov technické a provozní důvody.
Množství svezeného bioodpadu je
větší, než se předpokládalo a dále
se zvyšuje počet bionádob, kdy
do systému vstupují nádoby, které si občané pořizují jako vlastní.
Dalším důvodem je skutečnost,
že řada občanů na víkend odjíždí
mimo Prostějov a sobotní termín

Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.
Pohřební služba Václavková a spol.,
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská
31, tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Marie Skládalová 1935 Olšany
Ludmila Breilová 1923
Prostějov
Milán Komárek 1940Prostějov
Anna Hufová 1943
Kostelec na Hané
Marie Pospíšilová 1930
Brodek u Prostějova
Josef Simon 1929
Kralice na Hané

Marie Hornová 1935 Plumlov
Miloslav Bureš 1946
Ptení
Libuše Černá 1921 Prostějov
Marie Jurníčková 1919 Žešov
Anna Pitáková 1932 Otinoves
Oldřich Okleštěk 1922
Otaslavice
Antonie Piňosová 1915
Žárovice
Luděk Božek 1967
Lešany

Rozloučíme se...
Pondělí 18. června 2012
Jiří Skočdopole 1950 Lhota u Konice
13.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 20. června 2012
Antonín Žárský 1926 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Vladislava Balcaříková 1927 Prostějov
12.40 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Obrdlík 1929 Klenovice na Hané
13.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 22. června 2012
Ivan Chalánek 1964 Vrahovice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Danuše Skřivanková 1943 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Anna Pořízková 1938 Protivanov
15.00 kostel Protivanov
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jim nevyhovuje. Změna svozu
začíná pátkem 6. července 2012.
Svážet se bude každý pátek, a to
vždy v sudý a lichý týden půl města. Svoz bude probíhat v době od
13.30 do 22.00 hodin.
Občané budou informováni o
dnech vývozu jejich bionádoby lístkem do schránky, kde
budou napsány termíny vývozu až do konce roku 2012.
Telefonické dotazy je možno směrovat na Magistrát
města Prostějova na paní
Ilonu Kovaříkovou, tel. 582
329 559 nebo na společnost
.A.S.A. TS Prostějov, tel.:
737 242 157( p. Pospíšil).

Soud draží dům
ve Studenci za „pakatel“
Okresní soud v Prostějově
nařídil dražbu nemovité věci
proti povinné Žofii Gáborové
z Prostějova. Dražba se uskuteční přestně za týden, tj. v
pondělí 25. června 2012 v 9.00
hodin v jednací síni číslo dveří
17 ve druhém patře budovy
Okresního soudu v Prostějově v Havlíčkově ulici číslo 16.

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!
VELKÁ
SOUTĚŽ

O ZAJÍMAVÉ
CENY
JDE DO DRUHÉ
POLOVINY

Čtěte na
straně 21

Dražit se bude rodinný dům a
zastavěná plocha s nádvořím
a zahradou ve Studenci. Jedná
se o samostatně stojící, značně
zdevastovaný a neudržovaný
dvoupodlažní obytný dům ve
Studenci z roku 1939, bez podsklepení. Do vybavení patří
elektřina, plyn, topení WAW a
na pevná paliva, byty 1+1 a 2+1
inzerce

v prvním podlaží a dva byty 2+1
a 1+1 ve druhém podlaží, obsazené majiteli a jejich hosty. Vyvolávací cena dražené nemovitosti je 75 000 korun, dražební
jistota činí 40 000 korun.
Dražební jistotu je nutno složit hotově do pokladny soudu
nebo do zahájení dražby v dražební síni.

pátek 22. června
17.30 Líbáš jako ďábel
20.00 Dont Stop
sobota 23. června
17.30 Líbáš jako ďábel
20.00 Dont Stop
neděle 24. června
17.30 Líbáš jako ďábel
20.00 Dont stop

Letní kino
Mostkovice
pátek 22. června
od 21.30 Kocour v botách
animovaný dobrodružný USA
sobota 23. června
od 21.30 Signál
česká komedie

Apollo 13
pátek 22. června
To Leave A Trace (UA) +
Gagarin + Durchumdurch
- To Leave A Trace Nekompromisní post hardcorová
smečka ze západní Ukrajiny,
v jejímž čele stojí screamující
frontmenka Oxana. V jejich
hudbě můžete slyšet směs
melodických post rockových
ploch, které přecházející v
tornádo metalového screamu.

Simterix
pátek 22. června
21.00 DJ Martty (Martin Čapka)
sobota 23. června
21.00 DJ Otto Šabaty

PŘEHLED kulturních akcí najdete také na

www.vecernikpv.cz
Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 18. DO 24. 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 úterý v novu. 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 „NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV“ lze na začátku
výše uvedených pozorování. Výstavu „STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ lze zdarma zapůjčit školám, klubům seniorů, spolkům apod.

Blokové čištění
v Prostějově
19. června 2012, blok č. 30: Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická –Bulharská), Drozdovice (Na hrázi –
Určická), Drozdovice – vnitroblok, Okružní (Brněnská -Určická), St. Manharda (Bulharská - Určická), Waitova -vnitroblok,
Drozdovice - zastávka (BUS).
21. června 2012, blok č. 31: Drozdovice (Určická - Krasická),
J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala - parkoviště, B.
Němcové, Pod Záhořím, U Boží muky, Na hrázi, B. Smetala Drozdovice
inzerce

Oznámení
o vypnutí
elektrické
energie
Z
důvodu
plánovaných
prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vřesovice
Dne: 4. 7. 2012 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Vřesovice ve směru
od Hradčan po č.137, 180, 71,
11, 53, 155, středisko učňovské
mládeže, kostel.
Obec: Ivaň
Dne: 4. 7. 2012 od 10:00 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Ivaň vymezené
čísly 98, 152, 161, 204, 207,
196, 182, 198, 197, 2, ev.128.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prezentace

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. června 2012

INZERCE
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sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
SEZ ÓN Ě OD ZV ON ILO

Zpravodajství
z posledních kol
všech soutěží
více čtěte
na straně

24 AŽ 26

bASKETBALL
OH LÉD NU TÍ ZA ST ŘÍB RE M

Prostějovští Orli
pod drobnohledem
Večenríku
více čtěte
na straně

28

rozhovorr
ZVYKÁM SI NA NOVOU ROLI

Exkluzivní interview
s Jiřím Novákem
už jako trenérem
více čtěte
na straně

fotbal

Prostějovský fotbal
OSLAVUJE

Prostějov/jp
Nejen postup reprezentace ČR do čtvrtfinále
evropského šampionátu rozradostnil fotbalové
nadšence. Ti v Prostějově si v letošním ročníku
také rozhodně přišli na své. Dva vítězové svých
soutěží a další postupující z druhého, respektive ze čtvrtého místa, to je výčet úspěchů prostějovské kopané.
V Prostějově zásluhou borců z 1.FK Prostějov,
který zakončil svou první sezónu na druhém
postupujícím místě, bude od příští sezóny třetí
liga. Dalším úspěchem je vítězství TJ Hané Prostějov v I.B třídě sk.A, která tak dotáhla své
tažení k vytouženému postupu. Stejným úspěchem, jenž je vítězství své soutěže se může
pochlubit i mužstvo 1.SK Prostějov, které jednoznačným způsobem ovládlo III. třídu OFS Prostějov. Mezi prostějovskou elitu je doprovodí i „béčko“ Hané, které si v posledních dvou kolech
zajistilo postup ze čtvrtého místa. Prostějov tak vyslal znamení, že i zde se hraje kvalitní fotbal a je třeba s ním počítat.

32
STŘEDA 20. 6.

Prostějovský fotbal se už chystá na třetí ligu
17:30

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

nohejbal

TRHÁK TÝDNE

SOBOTA 23. 6.

10:00

PŘIJDOU DVĚ NEBO TŘI DALŠÍ POSILY,
proběhne rekonstrukce trávníku i výstavba tribuny

Tečku za úspěšným působením v divizní soutěži
napsali fotbalisté 1.FK Prostějov divokým vítězstvím 8:4 nad rezervou Opavy. Ze druhého místa
skupiny „E“ tým postoupil do MSFL a čeká jej rušné
léto, během kterého se celý klub hodlá důkladně
připravit na působení ve třetí lize.

2. LIGA MUŽŮ, SK. "B" – 12. KOLO

TJ SO KO L I PR OS TĚ JO V
TJ PE KL O NA D ZD OB NI CÍ
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

PROSTĚJOVSKÝ TENIS
V HVĚZDNÉM NEBI

Paříž (Francie)/Prostějov/pk – Během druhého grandslamového podniku letošního roku došlo na půdě francouzské
metropole k vyhlášení mistrů světa tak, jak je viděla mezinárodní federace ITF. A vězte, že prostějovský TK AGROFERT byl jediným klubem, který měl na pódiu hned dvě
tváře. Nejlepší hráčkou totiž byla vyhlášena Petra Kvitová
a nejlepším juniorem Jiří Veselý! A to se skutečně jen tak
nevidí... Blahopřejeme!

Prostějov/son
„Podle mě není od divize výš
moc týmů, které by prošly druhou půlkou sezóny bez porážky.
My jsme v patnácti zápasech
jen třikrát částečně klopýtli nerozhodným výsledkem, jinak se
nám dařilo stále vyhrávat. To je

skvělá bilance a klobouk dolů
před mančaftem, jak odvety
zvládl. Ze začátku jara po dvou
venkovních remízách zavládla
trošku panika, ale tohle těžké
období jsme překonali, teď panuje velká spokojenost,“ radoval
se hlavní trenér prostějovského
1.FK František Jura.

Prostějovská Střelnice. Fenomenální skóre v zápase 1. FK a
SFC Opava "B".
Foto: Jiří Popelka
„Máme v plánu hráčské posílení pro MSFL, ale rozhodně nechceme stávající kolektiv nijak
překopat. Naší výhodou je, že

už můžeme stavět na tom, co se
tady za uplynulý rok vybudovalo. Proto přijdou asi dva, nanejvýš tři noví hráči. Máme je vy-

pešek týdne

bonmot týdne

PROSTĚJOVSKÝ FOTBAL

SOKOL URČICE

Takovou sklizeň nejpopulárnější sport na světě v našem městě
dlouho nesklidil. Během jedné
sezóny se totiž z postupů radovaly hned čtyři seniorské týmy – a
to po dvou výběrech z řad 1.SK,
resp. 1.FK a TJ
Haná! A to už stojí za to, aby se fanoušci vrátili do
ochozů, co říkáte?

Svěřenci trenéra Kučery si v posledních dvou zápasech značně
pošramotili dobrou pověst, kterou si budovali po celou sezónu.
Především včerejší
domácí porážka s
jasně sestupujícími
Lošticemi je hodně
černou kaňkou na
jinak výborném vysvědčení...

„DOMA
U RODIČŮ.
KDE JINDE?..“

hvězda týdne

Čtvrtá hráčka světového
žebříčku WTA Tour PETRA KVITOVÁ bezostyšně prozradila, kde skrývá
svoji nejcennější věc - talíř
za wimbledonské vítězství.

typované a na jejich angažování
momentálně pracujeme. Ve třetí
lize každopádně chceme hrát
někde nahoře, nejlépe do pátého
místa. S tím, že postup do druhé
ligy v žádném případě neplánujeme,“ řekl předseda 1.FK Petr
Langr.
Travnaté hřiště areálu SCM v ulici E. Valenty brzy začne procházet rekonstrukcí včetně výstavby
nové tribuny, oddíl 1.SK Prostějov („Efkáčko“ od 1. července
přejde pod jeho křídla) čekají
další důležité věci.
Podrobnosti z tábora hanáckého fotbalového klubu čtěte
na stranách 21 a 23!

číslo týdne

Po tolik letech se na scénu basketbalového dění vrací ženské družstvo, které by mělo hrát od nové
sezony v okresní soutěži pod názvem TJ OP Prostějov!

Aktualizované sportovní zpravodajství hledejte denně na:

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 23: na snímku byl dům na ulici Pod
Kosířem v Prostějově. Vylosovaným výhercem se stal Jiří
Musil, Fanderlíkova 39, Prostějov. 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 27. června 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 2. července
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Červen se nám přehoupnul do
druhé poloviny a my pokračujeme v rámci již zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ v 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 tradič-

ním 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
POOSMNÁCTÉ usilovat o
ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč!

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

O POTRAVINY OD MACHALŮ
UŽ PODVANÁCTÉ...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pokračuje
v seriálu vkládaných speciálů.
Ten jubilejní desátý ponese příznačný název ...?

TIP
k obrazovce
CHALUPÁŘI
(1/11) SERIÁL ČR

NEDĚLE 24. 6. 2012

20:00 HODIN

BNMAU, BOHDAN, CADEAU, HŘBET, KRAKSNA,
MIŘÍK, MÍSIT, OBYDLÍ, ODPAD, OPTIK, PATRO, POETIKA, POISE, POSTE, ROZPTYL, ROŽNOV, ŘEHOT,
SLYNE, SMĚLÝ, STARÉ, ŠTRAM, VĚDMA, VZÍTI
... 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 22. června 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„WOLKRŮV“. Další vylosovanou výherkyní se stala Monika SNÁŠELOVÁ, Tetín 6, Prostějov, jenž se tak může
jako vůbec PREMIANTKA těšit na POUKÁZKU V HODNOTĚ 300 Kč, kterou věnovaly CHOVATELSKÉ POTŘEBY SHUR-GAIN v Plumlovské ulici! Vyzvednout si
ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 18.
června 2012.
Dnes už potřinácté v historii pak můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou věnoval obchůdek POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ v Kostelecké ulici
v Prostějově. Jméno šťastného výherce, který obdrží ryze
PRAKTICKOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 25. června 2012.

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

Otevřeno každý den:
po-pá 5.15 - 19.30 hod.
so-ne 6.00 - 18.30 hod.
Parkování u prodejny, věrnostní program.
U nás najdete vše potřebné a nakoupíte do 10-ti minut!
Potraviny U MACHALŮ - tak trochu jiný obchod.
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Hrají: J. Sovák, J. Kemr,
J. Bohdalová, J. Hlaváčová, J. Vinklář, J. Schmitzer,
J. Větrovec, V. Menšík, D.
Hajská, V. Lohniský, F. Filipovský, J. Hlinomaz

V minulém, v celkovém
součtu již dvaašedesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni
ti, kteří správně poznali, že
se jedná o Miladu Galářovou. Tvář členky Rady statutárního města Prostějov, která je známa také jako velká
patriotka Vrahovic, poznalo
sice tentokrát méně soutěžících, než je tomu obvykle,
ale i tak se v osudí objevilo
přesně 466 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Janu DVOŘÁKOVOU, Čechovická 85,
Prostějov. Výherkyně od nás
obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč, která jej už od
dnešního dne čeká přímo v
redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své
štěstí znovu v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
po čase opětovně zabrousili do kulturních vod a mírně
poupravili snímek mimo jiné
organizátorky letošního patnáctého ročníku přehlídky
prostějovských divadelních
souborů MEDart...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z třiašedesátého kola čekáme v redakci do
PÁTKU 22. 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 25. ČERVNA
2012.

vdovec, bydlí v Praze ve
společné domácnosti s dcerou Jarčou, jejím mužem
(taxíkářem Krbcem) a dospívajícím vnukem Slávkem.
Profesionální deformace jej
vede k neustálým konfliktLegendární seriál komediál- ním situacím. Řešení se naních příběhů F. Vlčka a V. P. bízí v koupi volné chalupy
Borovičky, který již od své ve vesnici Třešňová...
premiéry v roce 1975 potěšil
řadu diváků mnoha generací,
čerpá svůj humor ze symbiózy člověka městského a člověka vesnického. Popularitu
získal nejen pro své hvězdné
obsazení, ale i pro základní
tón, jímž je tolerance, lidská
vzájemnost a porozumění.
Evžen Huml, bývalý kontrolor obchodních inventur,
se vrací z lázní, nastupuje
do invalidního důchodu. Je
VÍCE NEJEN O TOMTO SNÍMKU
VŠECH GENERACÍ ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM POSEDMÉ...

Jak jste mohli již šestkrát
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 posedmé
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 22. ČERVNA
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 4 - 3 - 1, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově pětapadesátou výherkyní stala Petra
KOLAŘÍKOVÁ, J. Zrzavého
10, Prostějov, jenž si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou výhru věnovanou naším partnerem, kterým nově je DR. OETKER!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vyjde v PONDĚLÍ
25. ČERVNA. Takže jak, ještě
jste se nezačali luštit?...

HLEDÁNÍ

JE U KONCE

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

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

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

RD 4+1 v Klenovicích na Hané,
s předzahrádkou a dvorem. Garáž a dílna.
Koupelna s vanou, plyn. ÚT, obec. voda. Zast.
plocha 343 m2. SLEVA! CENA:480 000 Kč

znalecká a realitní kancelář
Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří
· Zprostředkování prodeje a pronájmu
· Znalecké posudky a tržní ocenění nemovitostí

Nabízíme:

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 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+1, Žeranovská ul. Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Krokova ul.
Kč 5.600,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Tylova
Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+kk, Školní ul. Kč 5.000,-/měs. + inkaso (1.500)
1+1 - zařízený, Krasická ul. Kč 6.800,-/měsíc vč. inkasa
2+kk, Raisova ul. Kč 5.000,-/měsíc + ink. (2.000)
2+kk (120 m2), ul. Újezd
Kč 8.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+1, Wolkerova ul. Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Garáž – za ul. Tylova
Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

BYTY – PRODEJ
BJ 2+1, Prostějov, Okružní - po rekonstrukci, kompletně zařízený, podlahová plocha 58 m2, cena 680.000,- Kč
Byt 1+1, Prostějov, sídl. Svobody, podlahová plocha 35 m2,
cena 600.000,- Kč
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 750.000 Kč
REZERVACE
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

NOVINKA!
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

Plumlov, okr. Prostějov
Prodej rohového zděného RD 5+1 v klidné části města. RD podsklepený, za domem dílna a
garáž, plyn, el., vl. studna, jímka. Zast. plocha
334 m2, zahrada 418 m2. Cena: Kč 1.450.000,SLEVA!

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

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

Rodinné domy:

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
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.
plocha 256 m2, zahrada 650 m2.
CENAv RK

Byty:

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.
Bedihošť - Byt
3+1, 85 m2, cihla,
garáž, sklípek, pergola, zahrádka,
klidná část obce,
CENA k jednáni v RK.

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

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 1.990.000,SLEVA!

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

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

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:
2
- 25m , sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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 1.130.000,SLEVA!

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 2.690.000,-

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

Hospůdka, Prostějov – pronájem „hospůdky“ v
Prostějově na ul. Vrahovická. Sestávající z dřevěného
baru s výčepem, WC pro hosty a skladu. Užitná plocha je 58 m2. Možnost odkupu veškerého vybavení a
zboží.
Cena 5.000,- Kč + inkaso.

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

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

POZEMKY - PRODEJ

Stražisko, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1, sklep, půda, plyn. ÚT, obec.
voda + vl. studna. Zast. plocha 184 m2, zahrada
342 m2.
Cena: Kč 899.000,-

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty 1+kk, krytá terasa. Kůlna,
udírna, studna, el. 220/380 V. Zast. plocha 37
m2, pozemek 339 m2. Cena: Kč 280.000,-

Exkluzivní vydavatel

Štarnov, Konice – zemědělské pozemky o celkové
výměře 19565 m2.
Cena v RK.
Štarnov, Budětsko – lesní pozemky o celkové výměře
2
Cena 13 Kč/m2.
5377 m .
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

Prodej RD 2+1, 3+1 s garáží,
hospodářskými přístavbami a zahradou,
cena: 1690000,-Kč

Pronájem bytu 3+1,
Prostějov, ul. Pod Kosířem

Pronájem cihlového bytu 90m2 s terasou,
zahrádkou a možností garáže,
cena: 6.900+energie

Prodej RD Nezamyslice

Pozemek MOSTKOVICE -stavební
pozemek o výměře
900 m2 v okr. části
obce k výstavbě samostatně stojícího RD. IS se nachází nedaleko pozemku. Možnost výstavby RD na klíč. Cena 810.000,-Kč
PLUMLOV - prodej exkluzivního
stav. pozemku k
výstavbě RD s pěkným výhledem na
Plumlovskou přehradu a Prostějov. Veškeré IS, výměra 1351 m2.
CENAv RK.

800 107 014

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

Byty – pronájem

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

lodžie, volný ihned

Byty – prodej

NOVINKA! Byt dr./panel, 3+1 (možnost předělání na 4+1)
Okružní ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě
bytu.
Cena: 950.000,- Kč

SLEVA!

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

Pozemky:

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ
RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a
zahradou o celkové výměře 990m²
Cena 1.550.000 Kč
RD 4+1 Protivanov – přízemní cihlový rodinný dům se zahradou
a garáží, celková plocha pozemku 1300m² Cena 1.390.000 Kč
REZERVACE
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 Koste2
leckou, užitná plocha 328 m 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

Tip týdne: Prodej RD,
Brodek u Prostějova

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

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

Prodej RD Držovice

Rodinné domy

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

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

Ostatní

NOVINKA! Nabízíme k prodeji garáž na 3 auta v Držovicích

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

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

PRONÁJEM AREÁLU
BÝVALÝCH STAVEBNIN
NA ULICI KOJETÍNSKÁ 15.

K pronájmu jsou prostory
kanceláří, skladů a skladovacích
zpevněných ploch.
Vhodné zejména pro stavebniny,
logistické sklady.

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

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 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
2
3) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m
680 tis.Kč
4) 2+1 DR Finská, 44 m2
680 tis.Kč
5) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
6) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
7) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
2
8 OV Sladkovského, 71 m
1.260 tis.Kč + garáž
2
9) 3+1 OV, Okružní, 82 m , 2 lodžie
1.350 tis.Kč
10) RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
450 tis.Kč
11) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
720 tis.Kč
12) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
1.590 tis.Kč
13) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
2
14) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
15) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
2
16) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný 2.460 tis.Kč
2
2.450 tis.Kč
17) Vilka 2x2+1, v Pv, 220 m , dvorek, zahr.
18) Pozemek : Vrahovice - 578 m2, 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+kk Dvořákova
5,5 tis.vč.ink.
1+1 Dvořákova
4,5 tis.+ ink.
2+kk Krasická
7,8 tis.Kč, část.zaříz.
2
2+kk Daliborka, podkr.byt, 56m
5,3 tis.+ ink.
6,5 tis.+ ink.
2+kk Daliborka, podkr.byt, 80m2
2
2+1 Daliborka, příz., 80m
6 tis.+ ink.
2
7,5 tis.+ 600,- el.a plyn
2,5+1 Olomoucká, 80m
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.
2
6 tis.+ ink., bez kauce, trv.pob.
2+1 Partyzánská, 58 m
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
3+kk Olomoucká, příz.85m2
6,5 tis.+ ink.
2
3+kk Olomoucká,1.P., 92m
6,5 tis.+ ink.
3+1 Sladkovského, s garáží
9 tis.vč.inkasa
2
3+1 Husserl.nám., 110 m
6 tis.+ ink.
3+1 Husserl.nám., 140 m2
7 tis.+ ink.
3+1 Hvězda, podkroví
7 tis.+ ink., trv.pob.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY :
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.
3+1 OV E.Beneše
3+1 OV, E.Beneše
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

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

RODINNÉ DOMY :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
349 tis.+ provize.
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 Krumsín, dvorek, zahr.
720 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
940 tis.Kč
2
RD 3+kk, Plumlov, 100 m
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
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
2
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m
1.850 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
1.890 tis.Kč
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
Vilka 2x2+1, v Pv, 220 m2, dvorek, zahr.
2.450 tis.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.460 tis.Kč
RD 5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2
4.790 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY :

- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
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.
CHATY A CHALUPY :
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
490 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
689 tis.Kč
POZEMKY :
Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný 750 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
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,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

REALITY

SLUŽBY

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

Pronajmu 3+1 a 2+1 za výhodných
podm., v centru PV, klidná část.
Realitky nevolat. Tel.: 776 739 983

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD NOVOSTAVBA 5+1, Čechovice
* RD NOVOSTAVBA 3+1, Vrahovice
* Byt NOVOSTAV. 1+kk, Kostelecká
* RD 4+2, Žeranovská 2.500.000 Kč
* RD 2+1, Nerudova
1.600.000 Kč
* RD 2+1, Vrahovice
950.000 Kč
* Byt 2+1, OV, A.Slavíčka 799.000 Kč
* Byt 2+kk, nám.Spojenců 690.000 Kč
* Byt 3+1+garáž, Niva
390.000 Kč
* Chata, Seč
490.000 Kč
Pronájem:
* Byt 2+1,76 m2,centrum 7.100
vč.ink.
akutně hledáme:
* Byty 1+1 a 3+1
* Rodinný dům do 15 km od PV
* Chatu v Domamyslicích
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

Pronajmu 3+1 na Sídl. svobody,
část. zařízený, 9 000 Kč včetně ink.
Tel.: 604 430 934

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

REALITY
Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
490.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
590.000Kč
2+kk Olomoucká cihla, nízké náklady
1.019.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 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
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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.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895

VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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


VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 724 906 630

V PROSTĚJOVĚ

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

Prodej RD 3+1, Vrahovice, s garáží a
zahrádkou, možnost okamžitého bydlení. Cena 1,5 mil. Tel.: 777 181 816

Pronajmu byt 2+1 po rekonstrukci, ul. Karlov, Prostějov. Tel.:
608 328 617

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

Pronajmu 2+1, 3+1. 723 565 897

Prodám garáž na Brněnské ul.,
v os, v dobrém stavu s elektrikou.
Tel.: 605 403 104
Prodám zahradu v Držovicích,
800 m2, dřevěná buňka, studna,
oploceno, cena dohodou. Tel.:
737 256 899
Prodám RD 2+1 v Kralicích na
Hané. Zastavěná plocha a nádvoří
180 m2. Cena 750 000 Kč. Informace na tel.: 421 948 944 777
Pronájem 1+kk, kompletně vybaven, cena 7 500 včetně inkasa. Tel.:
777 943 299

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

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

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

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

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

Prodám RD 4+kk s garáží, ul. Ohrozimská, Plumlov. Cena 2 450 000
Kč. Tel.: 608 813 222 RK ne!
Prodám cihlový byt v os. vlastnictví, 3+1, (76 m2), 5. patro s výtahem, v centru města, vl. vytápění,
(lodžie, sklep, pl. okna, nový plyn.
kotel). 723 691 185, RK nevolat.
Pronajmu byt 1+1 Určická
- B. Němcové, část. zař., 5 500 Kč
vč. služeb. Tel.: 777 180 563
Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na
Hané. Tel.: 602 751 535
Pronajmu slunný byt 1+1 v Prostějově blízko centra. Nájem
4 500 Kč + ink. Nejsme RK. Tel.:
776 808 064
Prodám 2+1 v OV na Sídl. svobody.
Tel.: 775 758 775
Prodám družstevní cihlový byt
v OS, 3+1, 3. patro, euro výtah, ul.
Olomoucká, cena 950 000 Kč. Tel.:
773 999 621 RK ne!
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
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
Pronajmu byt 3+kk ve středu města, od září. Tel.: 774 170 275
Pronajmu 1+1, cihla, po rek., ul.
Česká, nájem 4 000 Kč + inkaso.
Tel.: 608 776 089
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 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

Od 1.9. 2012 dlouhodobý pronájem, dům v řadové zástavbě, nezařízený, Budětsko (u Konice). Zastavěná plocha 150 m2 s nádvořím
a zahradou, za místně obv. nájemné
dle IRI bez ink. Jen vážní zájemci.
Tel.: 723 239 576
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“
Pronajmu byt 2+1 a 3+kk na Vápenici 31. Kontakt 602 787 096
a 725 549 790.
Prodám cihlový byt 1+1, 1. p,
C. Boudy, os. vlast. V původ. stavu. Tel.: 776 810 375


NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
 VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

REALITY

Pronajmu pěkný byt 1+1, střed
města. Tel.: 732 864 744
Koupíme nemovitost v Prostějově
nebo blízkém okolí. Zahrada nutností. S případnými dluhy pomůžeme. Rychlé a poctivé jednání.
Realitky nevolat. Tel.: 774 414 525

Pronajmu částečně zařízený cihlový byt 1+1, v os, volný ihned.
Cena 6 200 Kč včetně inkasa. Tel.:
737 611 774
Pronajmu polovinu prodejny s výlohou do náměstí v centru PV (Žižkovo
nám.). Rozměry poloviny prodejny
zhruba 23 m2, cena 13 500 Kč/měsíc
bez energie. Info na tel.: 728 036 738.
Volné ihned
Projmu zděnou garáž na Brněnské
ul. Tel.: 776 894 323

Drozdovice, Prostějov, řadový RD
s bytem 2+1 a komerčními prostory
ve dvorním traktu, obytná část domu
- zast. pl. 205 m2, komerční prostory
- přízemní zděná hala o zast. pl. 240
m2, podsklepeno, zahrada 195 m2,
vhodné k bydlení i podnikání. Cena
1 950 000 Kč, tel. 608 601 719.
Prodám byt 3+1 s velkou garáží,
ov, cihla, nízké provozní náklady,
cca 20 km od PV za 395 000 Kč.
Tel.: 776 161600

Pronajmu levně 3+1 v PV, po rek.
Cena dohodou. 608 839 131
Pronájem
garážového
stání
v AUTOPARKU, Francouzská ul.
sídl. Západ. Akce 900 Kč/ měsíc.
Tel.: 604 430 934

FINANCE
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.
Půjčka 5 – 50 000 Kč pro zaměstnané, důchodce, osvč a md.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
777 965 734
PENÍZE.
VYSOKÁ
PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I
DO 24 HODIN, pro zaměstnané
a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 744 459
Vyplatím dluhy na nemovitosti.
Tel.: 773 579 975
Dlužíte? Máte problémy se splácením? Nebojte se a vyhlaste na
sebe osobní bankrot!!! Konzultace
zdarma. 777 947 136
Rychlá půjčka 10 – 50 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Více
možností. Tel.: 777 947 136
Rychlá půjčka 5 – 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Bezúčelový
ý úvěr: Nabízíme úvěry od 30 000 Kč do
5 000 000 Kč na cokoliv, nenahlížíme do registru, bez poplatku. Pro více informací tel.:
773 761 839
Půjčka 5 - 50 000 Kč pro zaměstnané, důchodce, osvč a md.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
607 401 926
Půjčka 5 až 500 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 881 746
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Půjčka až 200 000 Kč. První
splátka až po vyplacení peněz.
Žádné poplatky a linky 900. Tel.:
732 547 490, 734 277 263. Spolupracuji se dvěma věřiteli.

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku, byt.
doplňků, dř. obložení, plotů, pergol
a plov. podlah. Všechny stol. práce
včetně oprav.
Domamyslická 104, PV,
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Čištění hrobů z terasa přebroušením přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788
M. Revay - dokonalé strojové
čištění keram. dlažby, koberců a sedacích souprav. Tel.:
604 439 302, 582 382 325 www.
revay.cz
ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? Přijedu, opravím, poradím. Tel.: 722
668 334
Potřebujete zastřihnout živý
plot, zatvarovat keře, posekat
trávník i křovinoř., růže, vyplet
záhony, pohnojit, postarat se o
zahradu? Rychle a kvalitně. Tel.:
737 867 950
Autorizovaný technik pozemních staveb nabízí:
Zpracování projektové dokumentace. Zajištění vyřízení
stavebního povolení/ohlášky.
Poradenství v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů.
Tel: 605 483 602, 731 418 060
Stavební a zemní práce
Provádíme zámkové dlažby,
zemní práce, výkopy přípojek k RD a bytovým domům.
Stavební, sádrokartonářské a
obkladačské práce, zateplení
budov, bytová jádra na klíč,
zajišťujeme veškeré přidružené řemesla. Jsme plátci DPH.
Tel.: 777 562 458
Zednické práce. Levně a rychle.
Tel.: 602 941 681
Stěhování,
vyklízení.
775 132 134

Tel.:

OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK TEL.: 608 462 346
Chcete pomoci svému zdraví. Kineziologie - odstraňování psychických bloků, pomočování, nespavost
apod., metodou Dr. J. Jonáše – detoxikace organismu. Tel.: 607 878 381
Péče o tělo
Nechte si hýčkat své tělo v klidu
svého domova. Profesní masérka
provádí rekondiční a relaxační
masáže za přijatelné ceny. Budete spokojení. Tel.: 607 112 965
Nabízím elektroinstalační práce
včetně revize, montáž hromosvodů. Tel.: 774 989 007

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 22. června
v 10.00 hodin

Soutěže, fotbal
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Připravujeme

VELKOU LETNÍ SOUTĚŽ
Prostějovského Večerníku

O KRÁLE
HANÁCKÉHO
GRILU

Tým 1. FK naplnil v divizi ambice a z druhého místa postupuje

Kdo čeká prostějovské fotbalisty v MSFL?
Moravskoslezská fotbalová liga je třetí nejvyšší
soutěží ČR, kterou bude i v příštím ročníku 20122013 hrát šestnáct týmů z východnější části naší
republiky. Komu se v nové sezóně postaví fotbalisté 1.SK Prostějov, kteří ještě pod názvem 1.FK
postoupili ze druhého místa divizní skupiny „E“
Marek Sonnevend
Papírově nejsilnějším protivníkem bude Třinec, který
spadl ze druhé ligy. Dle pořadí uplynulé sezóny MSFL
dále hanácká parta narazí na
Frýdek-Místek, Břeclav, Sigmu Olomouc „B“, Uničov,
Zábřeh, Slovácko B, Hlučín,
Zbrojovku Brno „B“, Hulín,
Baník Ostrava B, Kroměříž a

Rosice, z divize kromě Prostějovanů prošli výš Orlová i
Žďár nad Sázavou.
„Podle našich informací platí, že svá béčka ruší Jihlava a
Zlín. Definitivně to potvrdí
až losovací aktiv moravských
soutěží 25. června, ale našemu
postupu by rozhodně nemělo
nic bránit v cestě. Třetí liga
každopádně bude velmi náročná soutěž s řadou silných muž-

stev, kde prosazení se do lepší
poloviny tabulky není žádnou
samozřejmostí. My však nikde
dole zůstat nechceme, hlavním

► startujeme 2. července
► ceny pro nejlepší machry od grilu
► odměníme i hlasující čtenáře
► více se dozvíte v příštím čísle
Pomozte nám najít nejlepší grilované maso na letní zahrádce na Prostějovsku! NOMINUJTE SVÉ FAVORITY!
Fotografie s názvem hospůdky můžete posílat na emailovou adresu editor@vecernikpv.cz nebo přímo do redakce
Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, Prostějov.

LIGA PŘEDPLATITELŮ
vstupuje do své druhé poloviny!

3x foto: Josef Popelka

„Podařilo se splnit, co jsme chtěli,“
usmívá se šéf 1.FK Petr Langr
Prostějov/son - Naprosto v klidu
a bez emocí proběhlo poslední
utkání fotbalistů 1.FK Prostějov
v sezoně 2011-2012. Tým
udělal za úspěšným divizním
účinkováním divoce vítěznou
tečku proti Opavě B (8:4), aniž
by následovaly jakékoliv oslavy.
Ty už měl totiž celý klub delší
dobu za sebou, když o postupu
do MSFL rozhodl deset dní
předtím výhrou nad Mikulovicemi. Tehdy se juchalo fest, zatímco ve čtvrtek se vše neslo spíš
v duchu komorního loučení.
„Když si vzpomenu na úplný
začátek soutěžního ročníku,
byla to skutečně velká hektika.
Naštěstí jsme během náročného
podzimu neztratili na špičku moc
bodů, v zimě mančaft dost posílili a na jaře hráli výborný fotbal
i získali hodně bodů. Díky tomu
se podařilo splnit, co jsme chtěli:

PO TŘÍTÝDENNÍ PŘESTÁVCE,
E,
KDYDOSTÁVALOPŘEDNOST
BPHATÉ ZPRAVODAJSTVÍ,
SE NÁM OPĚT ROZBÍHÁ LIGA
PŘEDPLATITELŮ, KTERÁ
Foto: Josef Popelka
BUDE POKRAČOVAT I PŘES
PRÁZDNINOVÉ OBDOBÍ.
skončit druzí a postoupit do třetí
VÍME, ŽE JSME VÁS DLOUHO
ligy. Bonusem navíc bylo stíhání
NAPÍNALI, ALE VĚZTE, ŽE
vedoucí Orlové, kterou jsme naJIŽ ZA TÝDEN SE DOZVÍTE
konec skoro předběhli. Takže
VŠE PODSTATNÉ. A BUDETE
celkově super, jsme maximálně
HODNĚ PŘEKVAPENÍ...
spokojení. Zvládnout polovinu
LIGA PŘEDPLATITELŮ TOTIŽ
sezony bez porážky nebylo vůbec
NUCENÝ ODDECHOVÝ ČAS
VYUŽILA KE SVÉ MOBILAZACI
A JISTÉ REKONSTRUKCI. O
VŠEM SE ALE DOZVÍTE AŽ S
NÁSTUPEM ČERVENCE, NEBOŤ PRÁVĚ NA PRÁZDNINY SE BUDE INOVACE
PONEJVÍC VZTAHOVAT...
Soutěžící mají momentálně za sebou šest dějství, ve kterých na ně lehčí či trochu těžší otázky. Od tohoto sedmého kola trošičku přiostříme a současně vám
také obeznámíme s faktem, že v průběžném čele je hned kvartet soutěžících Prostějov- Díky velké kvalitě hráčského kádru
s plnýmm počtem devíti bodíků:
byli jasnými favority a tuto roli během jarní části
František Jedlička, Prostějov * Olga Svobodová, Prostějov * Otakar Marek, Prostějov divizní skupiny A přesvědčivě naplnili. Z patnácti
* Pavel Duda, Prostějov *

CHCETE ZA DOVOLENKOU
a
do Řeck
nebo
ka?
s
t
a
v
r
o
h
C

Za vaši trpělivost, snahu i aktivitu budete po zásluze odměněni... Co však prozradit
můžeme - a především i tentokrát chceme - je, že HLAVNÍ VÝHROU BUDE AVIZOVANÁ DOVOLENÁ PRO DVĚ OSOBY U MOŘE! A BUDETE SI MOCT
VYBRAT, ZDA-LI NA ŘECKÉ OSTROVY, ČI DO CHORVATSKA?
Co je k tomu potřeba? Dá se říct, že nic složitého. Stačí každý týden znát odpověď na námi
položenou otázku, u níž bude bodové ohodnocení. A jelikož to nejlepší přichází na konec,
připravte se, že náročnost dotazů bude i takto vystupňována... Vyhrát můžete nejenom každé
pondělí (počet šťastlivců se bude měnit), ale především se vám budou bodíky sčítat a na konci
celého seriálu, jenž bude rovných TUCET KOL, vyhodnotíme ty nejlepší...
další informace se dočtete v příštím vydání

střetnutí fotbalisté 1.FK Prostějov dvanáct vyhráli
a ve třech remizovali, devětatřiceti získanými body
se posunuli na druhé místo konečné tabulky těsně
za vítěznou Orlovou a postupem do MSFL dosáhli
vytyčeného cíle. Hlavní trenér František Jura tedy
mohl radostně hlásit: mise splněna!

V šestém kole soutěže uspěli ti, kteří věděli, že VEČERNÍK VYCHÁZÍ každé pondělí kromě
Prostějova TAKÉ V OLOMOUCI! Jsme rádi, že jste opět věděli, lidově řečeno, kam sáhnout, a
že se opět našlo více jak dvě stovky z vás, kdo se trefili do černého. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali dvojici: Klára ZAHRADNÍČKOVÁ, Krokova 1, Prostějov * Eva MIČKOVÁ, Družstevní 384
Pro výherce jsou opět připraveny věcné ceny v podobě dárkového balíku a polštářků od firmy PROFITEX, pro něž se můžete stavit přímo v redakci PV Večerníku, a to OD STŘEDY
20. ČERVNA!

JAK SE JMENOVAL PRVNÍ LETOŠNÍ SPECIÁL,
VKLÁDANÝ DO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU?
3 BODY
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 22. ČERVNA, již v příštím vydání pak zveřejníme jména dalších dvou výherců.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „LIGA PŘEDPLATITELŮ“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé
telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se
dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
MÍT PRAVIDELNĚ DOMA VEČERNÍK – TO SE PROSTĚ VYPLATÍ!

jednoduché a týmu není absolutně
co vytknout,“ shrnul předseda
1.FK Petr Langr.
Úspěšný kolektiv nyní zůstane
z převážné části pohromadě.
„Další posílení pro MSFL máme
v plánu, ale rozhodně nechceme
tenhle mančaft nijak překopat.
Naší výhodou je, že už můžeme
stavět na tom, co se tady za uplynulý rok vybudovalo. Proto
přijdou asi dva, nanejvýš tři noví
hráči. Máme je vytypované a na
jejich angažování momentálně
pracujeme,“ řekl Langr Večerníku
bez prozrazení konkrétních jmen.
„Ve třetí lize každopádně chceme
hrát někde nahoře, nejlépe do
pátého místa. S tím, že postup do
druhé ligy v žádném případě neplánujeme,“ zdůraznil Langr.
V pondělí 25. června čeká
zástupce efkáčka losovací
aktiv moravských soutěží a

následně dojde od 1. července
k avizovanému přechodu 1.FK
zpět pod křídla 1.SK Prostějov.
Mezitím již bude hřiště v areálu
SCM v ulici E. Valenty procházet nemalými úpravami.
„Jednak proběhne rekonstrukce
trávníku, kvůli níž chceme
nový ročník odstartovat utkáním prvního kola venku a
je pravděpodobné, že domácí
zápas druhého dějství absolvujeme na náhradním hřišti ve
Sportovní ulici. Na nové trávě
se premiérově představíme
až ve čtvrtém kole, aby měl
povrch dostatek času se
pořádně ujmout,“ vysvětlil šéf.
„Zároveň dojde k plánované
výstavbě tribuny pro čtyři sta
diváků podél východní strany
hřiště. S veškerými úpravami
se začne v nejbližším týdnu,“
doplnil Langr.

FRANTIŠEK JURA: „Spokojenost
s jarem bez porážky i s postupem“

POZNALI JSME ŠESTÉ VÝHERCE...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO SEDMÉ KOLO ZNÍ:

cílem nadále je předvádět kvalitní fotbal a dobré výsledky se
pak dostaví,“ řekl trenér 1.SK
(v sezóně 1.FK) František Jura.

Foto: Josef Popelka

Marek Sonnevend

Můžete ve stručnosti
jaro zhodnotit ze svého
pohledu?
„Podle mě není od divize výš
moc týmů, které by prošly
druhou půlkou sezony bez
porážky. My jsme v patnácti
zápasech jen třikrát částečně
klopýtli nerozhodným výsledkem, jinak se nám dařilo stále
vyhrávat. To je skvělá bilance a
klobouk dolů před mančaftem,
jak odvety zvládl. Ze začátku
jara po dvou venkovních
remízách zavládla trošku panika, ale tohle těžké období jsme
překonali, teď panuje velká spokojenost.“
Díky čemu jste nechali
za sebou zmíněné problémy z úvodu jarní fáze?
„Hlavně jsme si v šatně řekli, že
nesmíme nijak panikařit a že je
naopak potřeba věřit v sílu našeho
mužstva. Navzdory plichtám
v Brumově i Kravařích jsme neztráceli víru v prosazení své kvality, kluci se vyrovnali s rostoucím
tlakem okolo. Všichni společně
jsme se zvedli a veškeré zbylé
souboje včetně těch nejtěžších

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov
SPORTOVNÍ POVRCHY

s Šumperkem i Mikulovicemi
vyhráli. Pokaždé, když nám teklo
do bot, kolektiv prokázal schopnost produkovat výborný fotbal.“
Vinou domácí remízy
s Krnovem jste však
ztratili možnost usilovat o
první místo. Nemrzí vás to?
„Jasně že mrzí. Proti Krnovu
šlo o třetí a naštěstí poslední
ztrátu v utkání, kde jsme byli
vysokým favoritem. Nebýt tohoto klopýtnutí, mohli jsme teoreticky Orlovou ještě přeskočit,
člověka to v koutku duše občas
napadne. Na druhou stranu
jsme i tak stáhli velkou ztrátu
třinácti bodů a hlavně máme
postup, což je nejpodstatnější.“
Dá se momentálně prozradit,
k
jakým
změnám dojde v kádru?
„Mužstvo určitě posílíme, ale
nijak extrémním způsobem.
Podle dosavadních plánů a
mých předpokladů přijdou
maximálně tři noví hráči, jejichž
jména zatím nemohu prozradit.
Jinak zůstane mančaft až na
výjimky pohromadě, někdo
asi v týmu skončí. Kdo? To
budeme řešit během nejbližšího
týdne.“

Řádková a sloupcová inzerce
PRÁCI NABÍZÍ
Vydavatelství Haná Press
přijme redaktora pro regionální zpavodajství. Životopisy posílejte
na e-mail: kozak@pv.cz
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644.
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.
Životopis zasílejte e-mail: personal@hdas.cz
Informace na tel. 582 305 645,
pí. Málková.

PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

Paní či slečna na hlídání Pila K+L s.r.o., Doloplazy
11-ti měsíčního dítěte. Bližší u Nezamyslic nabízí k prodeji
informace na tel. 603 218 887. bukové palivové dříví, krácené. 1prm. /600 Kč. Doprava zajiSuper přivýdělek z domova. štěna. Od 15.6. akce za 500 Kč/
Práce na smlouvu. Výplata 1prm. Kontakt: 582 388 101.
dvakrát do měsíce. Vhodné Prodej palivového dřeva, měkjako přivýdělek i jako HPP, bez ké od 750 Kč/m, tvrdé od 950
vstupních poplatků. Jen serioz- Kč. Doprava zajištěna. Tel.:
ní zájemci. Více info na mailu 734 481 013
snajdrova.Kveta@seznam.cz.
Vaše prodejna Ivka přestěNabídka práce pro ty, kte- hovaná na Plumlovskou ul. 21
ří chtějí pracovat a hleda- v PV (naproti Kubusu), nabíjí dlouhodobé uplatnění. zí velký sortiment zdravotní
Firma Wisconsin Prostějov obuvy na velmi problémové
nabízí možnost pracovního nohy a další zajímavý sortiuplatnění na pozice obsluhy ment. Jsme tu pro Vás.
CNC, NC, soustružníky, lisaře, svářeče, zámečníky, lakýr- PRODÁM KRMNÉ BRABMOBY 2 KČ/KG A KONníky. Kontakt:
ZUMNÍ 6 KČ/KG. OLm.behal@wisconsineng.cz,
tel.: 582 401 950, 737 204 431 DŘICH MLČOCH, LEŠANY
36. TEL.: 721 308 323
Hledáme montážníka a zedníka s praxí na montáž plasto- Prodej palivového dřeva.
Tel.: 608 525 350
vých oken. Tel.: 739 220 380
Realitní kancelář IMPULS REALITY s.r.o., hledá makléře/
makléřky. Nabízíme vysoké výdělky, služ. telefon, proškolení
zdarma. Požadujeme řp. sk. B.
Volejte na tel.: 775 246 321
Volná prac. místa na nové
pobočce v Prostějově. Práce v kanceláři. Volejte:
775 962 506.
Firma Gamsbart Prostějov hledá šičky kožené konfekce. Info
na telefonu 603 834 529.

Do
zavedeného
salonu v centru PV, hledám
kadeřnici,
nehtovou
designerku a pedikerku na
ŽL. Výhodné podmínky.
STUDIO 365 hledá nové tváře Tel.: 608 508 897
pro reklamu. T.: 605 427 271,
Přijmeme brigádníky vhodné pro
9–12 h. www.studio365.eu
studenty i důchodce na lehčí práPřijmu kuchaře do restaura- ce ve výrobě. Tel.: 582 330 341
ce Routeus 66 Konice. Tel.:
Přijmeme zámečníka – svářeče
777 729 149
co2 i brigádně. Tel.: 582 330 341
Hledám vyučenou kadeřnici
s ŽL na zařízenou provozovnu Volná pracovní místa na nově
v centru PV. Tel.: 732 915 592 otevřené pobočce vhodné
i jako brigáda k jiné činnosti.
Firma ALLWINDOOR s.r.o., Volejte na 724 792 532
provoz Prostějov. Hledá
schopné lidi na pracovní po- Přijmeme real. makléře do
zice: Montážní dělník a zed- kanceláře v PV. Časová flexiníky pro montáž PVC oken. bilita, obchodní a komunikaPraxe v montáži a zednickém tivní dovednosti, praxe v rezapravení, řidičský průkaz alitách není podmínkou, věk
sk. B, časová flexibilita, ná- nerozhoduje. Nabízíme PC,
stup dle dohody. Dělník do notebook, telefon, školení,
výroby plastových oken do motivační provize. Možnost i
dvousměnného
provozu. externí spolupráce.
Manuální zručnost, praxe Tel.: 604 821 312
výhodou, samostatné rozhodování, nástup dle dohody. Hledáme seriozní spolupraKontakt: Hana Musilová, covníky, nabízíme vysoké
výdělky, které můžete mít kažtel.: 725 376 205
dých 14 dnů. Schůzka nutná.
Pobočka v PV hledá referenty/-ky Volejte: 776 400 501
pro práci v kanceláři. Plat 25 000
Kč. Zapracování, další výhody. Hledám spolunájemnici do
kosmetického salonu. Tel.:
T.:603 218 330
605 531 511
Přijmu řidiče sk. C, vozidla
do 12 t na MKD i vnitro, pra- Přijme na vedlejší VPP kuchaře ke grilu, praxe nutná i
xe nutná. Tel.: 777 797 260
obsluhu za výčep. Pohostinství
Přijmu
kadeřnici.
Tel.: Držovice. Volat po 14.00. Tel.:
603 882 881
607 634 098
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KOUPÍM

ZVÍŘATA

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

Prod. štěně drsnosrstého foxteriéra - pes, PP. 774 365 320

VZPOMÍNÁME

Tak tiše jako sen,
odešel jsi nám všem.
Smrt přerušila Tvoje žití,
když jsi chtěl s námi býti.
V srdci nám zůstal žal,
v vzpomínkách však
žiješ dál.

SEZNÁMENÍ
Nekuřačka 39 let, hledá pozitivního a pohodového muže
přiměřeného věku pro vážnější vztah, založený na důvěře.
Vím, že někde jsi... Jen SMS
737 983 946.

RŮZNÉ

Dne 16. června
jsme vzpomenuli
20 smutné výročí úmrtí
20.
paní Věry
p
y
Štěpaníkové
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
dcera a vnuk s rodinou.

SKUBI - okrasné dřeviny, Hrdibořice, www.okrasnedreviny.
cz. Tel.: 604 826 753

Termál LAA - Rakousko,
bus zpáteční 209 Kč. So 23.
6., 8:00 – 20:00 hod. Tel.:
Koupím pohlednice, mince, 603 160 656
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
Prodám 2 m ohýbačku - 30 000 lustry, lampy, porcelán, sklo,
Kč, 2m stáčečku - 17 000 Kč a stříbro, šperky, staré hračky
sigmovačku ruční - 7 000 Kč. a další. Tel.: 605 138 473
Možno odvést na vozíku. Tel.:
607 878 381
Koupím obrazy předních čes- Kurz sebeobrany Krav Maga
kých a moravských malířů, ale vhodný i pro ženy
Prodám dámské kolo v dob- i méně hledané regionální uměl- Krav Maga – Kapap Prostějov
rém stavu, cena dohodou. Tel.: ce. Přijedu. Platba v hotovosti. www.kravmagaprostejov.
739 744 862
webnode.cz
Tel.: 603 161 569

VZPOMÍNÁME

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…

Dne 23. června 2012
uplynou 3 roky,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček
a pradědeček
pan Zdeněk
ZAPLETAL.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn
a dcery s rodinami.

OZNÁMENÍ

Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
i jiné zlaté mince. Info zdarma tel.: 736 127 661 p. Simon

Dne 18. června 2012
uplyne 20 roků od úmrtí
pana Františka
KREJČÍHO.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
s rodinou.

Prázdninový kurz LINE DANCE V REMI, Českobratrská 13.
Info na 723 232 427

Kdo byl svědkem dopravní nehody 1. 6. u kruhového objezdu u ben. Shell, střet autobusu
a os. vozu Mercedes. Přihlaste
Galerie umění Prostějov (býva- se na Policii ČR nebo na tel.
lá G. Bašta) vykupuje kvalitní i 773 233 211.
Prodám magnetický Cros tre- méně kvalitní obrazy a grafiku.
nažér nepoužívaný, 1 100 Kč. Neprodávejte překupníkům,
ale odborníkům za nejvyšší
Tel.: 732 287 295
ceny. Galerie umění Prostějov,
Školní 49, Jindřich Skácel, tel.
608 805 775.
Koupím výřivou pračku
Romo, ledničku, svěrák York,
kamna Petry, okna, dveře.
608 539 783

AUTO - MOTO

Dne 24. června 2012
vzpomeneme
15. smutné výročí úmrtí
pana Bohumila
BOŽKA
z Lešan.
S láskou vzpomínají
manželka,
děti a vnoučata.

GRATULACE

NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Koupím jakoukoli Š - Felicii.
Tel.: 604 118 269

HLEDÁNÍ

JE U K
KONCE
ONCE

V Určicích se
23. června
velká událost chystá,
zlatá stavba je tam jistá.
A kdo že ji tam slaví, to
Ladislav a Marie
Salayovi
50 let jsou již spolu a
my jim hodně lásky a
štěstí přejem k tomu.
A za 25 let ve zdraví
ať diamantovou svatbu
oslaví.
To jim přejí dcera
Renata s rodinou a syn
Ladislav s rodinou.

Dne 24. června 2012
uplynul rok, kdy nás
nečekaně opustil manžel
a tatínek
pan Jaroslav
KOMÁREK.
Vzpomeňte s námi
manželka Alena a dcery
Zuzana
a Veronika.
Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.

V sobotu 23. června 2012
bude již 8 smutných roků,
co dotlouklo nemocné
srdíčko našeho drahého
a milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Adolfa
KOŘÍNKA.
Odešel nám všem na poslední cestu, ze které není
návratu ve věku 80 roků.
Jen s láskou a vzpomínkami tatínka stále vidíme
a máme v paměti.
Za celou rodinu syn Adolf
s partnerkou Jitkou, dcera
Margita s manželem Karlem, vnuk Martin, vnuk
Kájin s manželkou Libou
a pravnuk Ondra.
Nikdy nezapomeneme.
Prosíme, kdo měl rád
a znal našeho tatínka,
o tichou vzpomínku.
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Speciální akce na červenec a srpen!
za čtyři řádky další dva řádky ZDARMA!
+
v červenci jakékoliv zvýraznění ZDARMA!
Večerníkové akce pro vás od redakce

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Navštívili jsme derniéru prostějovských fotbalistů v divizní skupině „E“

REKORDNÍCH DVANÁCT GÓLŮ ORÁMOVALO POSTUP DO MSFL
„Efkáčko“ si na závěr v bezstarostně otevřeném duelu zastřílelo s rezervou Opavy
jovou přestřelku poté uzavřel
střídající Fládr hezkou individuální akcí, když se uvolnil na
pravé straně a pohotovou jedovkou křížně překonal marně
plachtícího Minarčíka. Hosté si
přitom mohli odvézt minimálně
desítku, jenže to by Svozil a
dvakrát Matula nesměli zazdít
stoprocentní loženky. V úplném
závěru se opakovaně vyznamenal Kofroň zlikvidováním dvou
parádních ran Žmolíka.
Plný tucet gólů a lahodné vítězství prostějovského celku
- to byla ta nejlepší možná
rozlučka 1.FK nejen s divizí,
ale de facto i s krátkou historií klubu pod tímto názvem.
V těchto dnech totiž avizovaným sloučením dojde k
návratu „A“-týmu pod hlavičku 1.SK. Prostějovský
fotbalový oddíl tak bude
mít první mužstvo v MSFL,
rezervu pak v Přeboru OFS
Prostějov, kam stávající výběr postoupil ze třetí třídy.
Když k tomu připočteme
mládežnické úspěchy, zdá
se, že se v Prostějově nejpopulárnějšímu sportu na
světě definitivně zablýsklo
na lepší časy...

Prostějovští fotbalisté se s divizí rozloučili kanonádou, která podle počtu střel i tref připomínala spíše
hokej! A diváci se bavili... Čtvrteční předehrávka posledního kola Moravskoslezské divize skupiny „E“
mezi 1.FK Prostějov a SFC Opava „B“ totiž přinesla
něco, co se ve fotbale na tak vysoké úrovni vidí málokdy. Čtyři stovky nejvěrnějších fanoušků potěšilo
unikátních dvanáct branek, z toho osm v podání domácího týmu. Ten naplnil roli ambiciózního nováčka
a s divizní soutěží se po roce loučí díky vytouženému postupu do třetí ligy, když během ročníku 20112012 nasbíral 64 bodů při výborném skóre 62:26.
Prostějov/Marek Sonnevend

U

ž jste někdy zažili fotbalové střetnutí, v němž
se urodí víc střel mezi tyče,
než faulů? Pokud ne, uprostřed minulého týdne se jedno
takové hrálo v prostějovském
areálu SCM v ulici E. Valenty.
Slezané přijeli s pouhými třinácti hráči a většina z nich byla
ještě dorosteneckého věku,
takže o vítězi se už dopředu
nedalo pochybovat. Hanácký
favorit však se svou herní silou
nakládal v úvodu až příliš bezstarostně, tudíž dvakrát rychle
přišel o zasloužené vedení.
Nejprve na vedoucí gól Machálka (Hirschovo vysunutí do
uličky zužitkoval obstřelením
Minarčíka) okamžitě zareagopůsoval v podstatě totožným způsovolnil
bem Továrek, kterého uvolnil
hnicMoc. A na následnou technickou střelu Pospíšila zpoza vápna k pravé tyči pak zase záhy
odpověděl Binar nádhernou
ernou
dělovkou z téměř třiceti
metrů přímo do šibenice. Další vyložené šance
oba celky zahodily, načež
ofenzivně divoký začátekk
vé
vystřídalo desetiminutové
em
uklidnění. Domácí se během
upeněj zformovali, aby soupeležitě
ře před přestávkou náležitě
zmáčkli a získali bezpečnější
čnější
náskok. Zbožínkův hlavičkový
kový
koníček a další zásah hlavou
avou
dělila
Machálka přitom rozdělila
vynucená pětiminutová pauza
kvůli obří průtrži mračen.
vratu
Na těžkém terénu se po návratu
hyboz kabin mnohem lépe pohybohvíle
vali borci FK, jež během chvíle
tivnízasadili mladičkému protivníkový
kovi rozhodující tříbrankový
úder. Nejdříve ex-sparťann Zelenka pronikl středem hřiště,
dal doprava Machálkovi,, ten
uška,
křížně našel vlevo Papouška,
adáka
který kličkou obelstil zadáka
blízka
a nekompromisně míč zblízka

zametl k bližší tyči, obdobná
spolupráce vedla k půltuctovému úspěchu, když si pěkně
vyměnili balón Machálek s Pospíšilem a prvně jmenovaný
propálil Minarčíka. Pak přišel
další brejk pravým křídlem, nahrávka do ohně prošla až k Papouškovi a ten ukázkovou šajtlí
poslal mičudu k levé tyči. V 52.
minutě to tak bylo o pět branek
7:2! A to ještě zanedlouho hlavičkoval Pospíšil do břevna,
místo dalšího zvýšení skóre ale
Prostějované zaváhali vzadu,
čímž opavské rezervě dovolili
dvojnásobně zkorigovat. Bě-

FRANTIŠEK JURA
- 1.FK PROSTĚJOV
„Tak jsme si zahráli hokej... (úsměv) Po dvou rychlých gólech v úvodu
jsme si menší koncentrovaností nechali pokaždé vyrovnat. Za stavu
4:2 jsme si pak o přestávce řekli, že to musíme dohrát vzadu víc zodpovědně a celkově s větším přehledem. Kluci si to vzali k srdci, hned
nasázeli další tři branky a tím rozhodli. Načež při vedení 7:2 úplně přestali hrát. Udržet maximální výkon za tak jasného průběhu je nelehké,
ale není možné úplně přestat běhat. I když se mi nechtělo, musel jsem
trochu zvednout hlas, aby se z utkání nestal totální guláš. Nakonec to
tedy skončilo tím divokým výsledkem, navíc mnoho dalších šancí
jsme neproměnili a Zdena Kofroň taky chytil minimálně dvě gólové
střely. Pro lidi byl zápas super, takovou kanonádu si určitě užili. My
jsme hosty se samými mladíky v sestavě místy až moc podcenili, proto se zrodilo tak divoké skóre v naprosto pohodovém střetnutí.“

Břevno. Přímý kop Lukáše Zelenky se stal jen jednou z několika
málo neproměněných gólových šancí.
Foto: Josef Popelka

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „E” - 30. KOLO

1. FK Prostějov:
střídání: 52. Matula za Zelenku, 53. Fládr za Hirsche,
píššilla
77. Zatloukal za Posp
Pospíšila
trenér:
FRANTIŠEK JURA
Kofroň

Kocourek

Zbožínek
Z
Zelenka

Hloch
Svozil,
Pospíšil
Hirsch

Branky: 11., 44. a 50. Machálek, 14. Pospíšil, 30.
Branky:
I. Zbožínek, 48. a 52. Papoušek, 75. Fládr - 13.
Dostál
stál
táll
tá
Továrek,
To
ovárek, 19. a 68. Binar, 65. Žmolík
sstřely na branku: 16:11
Papoušek
střely
s řel mimo branku: 15:8
st
rohové kopy: 6:1
ofsajdy:
o
4:6
fauly:
faauly: 12:9
Machálek
Rozhodčí: Caletka Továrek
k
Mikula,
Řezníček
M
Ondra
Žluté karty: Diváků: 400
Binar

Žm
Žmolík
Ž
molí
mo
líík
k

Blažej

Moc

Pech

JAROSLAV KOLÍNEK
- SFC OPAVA „B“:
„Hrál se hodně bezstarostný fotbal se spoustou šancí na obou stranách.
Ze začátku jsme dokázali dvakrát vyrovnat, před přestávkou nám
ALE domácí utekli do dvougólového náskoku a my si o pauze v šatně
řekli, že takhle bránit nelze. Byť jsme do Prostějova přijeli v dost polátané sestavě s pouhými třemi hráči ´áčka´, zbytek tvořili mladí kluci
z ´devatenáctky´. Jenže místo zdramatizování zápasu jsme během deseti minut po změně stran dostali další tři branky a bylo vymalováno.
Aspoň že se nám pak povedlo trochu zvednout a zkorigovat, závěr
utkání se poté už jen dohrával. Je to vyloženě hokejový výsledek a
svědčí o tom, že přišel konec sezóny. Snažili jsme se o otevřené pojetí, díky tomu diváky pobavil útočný fotbal s mnoha góly. Na druhou
stranu silní domácí trestali naše četná okna při bránění. S taktikou ani
zodpovědností směrem dozadu to dnes nemělo nic společného.“

TOMÁŠ MACHÁLEK:
„Mám velkou radost!“
z hattricku, z postupu i z titulu krále střelců!

Prostějov - Nadšení a pohoda
tryskaly z Tomáše Machálka (na
snímku) ve čtvrtečním večeru doslova všemi póry. Dvaadvacetiletý
útočník se hattrickem výrazně podílel na výsledkové demolici béčka
Opavy 8:4 a s celkovým počtem
deseti nastřílených gólů ovládl interní přetahovanou o nejlepšího
kanonýra 1.FK Prostějov v divizní
soutěži. Postup do MSFL měl tým
jistý už dříve.

Marek Sonnevend
Němec

Jak těžké bylo dát tři branky v tak otevřeném střet-

Swiech

p ý
hem pouhých
tří
šli Žmolík a po něm
Binar sami na bránu,
proti čemuž byl Kofroň
bez šance. Vpravdě hoke-

Horák

Minarčík

SFC Opava „B”:
střídání: 46. Pfleger za Blažeje
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„Efkáčku“ se již podruhé nevyplatilo podcenění mladičkého soupeře, tentokrát výstavní bomba Binara z velké dálky zaplula do pravého vinklu - 2:2.
 30. TLAK FAVORITA ZÚROČEN
Papouškův rohový kop přistál na hlavě volného Zbožínka, od níž koníčkem
z osmi metrů putoval nezadržitelně do sítě - 3:2.
 44. POHODLNÉ ZVÝŠENÍ NÁSKOKU
Po vynuceném přerušení zápasu vinou extrémního dešťopádu Minarčík
chvíli před odchodem do šaten nedosáhl na Hlochův pas a Machálek jen trkl
čelem do sítě - 4:2.
 48. AŽ 52. HANÁCI NEMILOSRDNĚ ROZHODUJÍ
Dva hezké zásahy uzdraveného Papouška proložil neméně pohlednou brankou kanonýr Machálek, který tím završil svůj hattrick. Hosté byli v tu dobu
na kolenou a hrozil jim dvouciferný debakl – 7:2!
 65. + 68. TREST OBRANNÉ LEHKOMYSLNOSTI
Za jasného stavu 7:2 domácí až moc otevřeli zadní řady, čehož využili k dokonale zakončeným průnikům hbití Žmolík s Binarem - 7:4.
 75. FLÁDROVA PARÁDA UZAVÍRÁ KANONÁDU
Že má i Prostějov šikovné mladíky, dokazuje Fládr, který se lehce uvolnil a
tvrdou „šumivkou“ nedal opavskému gólmanovi šanci zasáhnout - 8:4.
78. + 83. DESÍTKU ODMÍTL MATULA
Jiný prostějovský talent naopak v zakončení selhal, když s oběma svými tutovkami naložil sám před Minarčíkem velmi špatně.

trenér: JAROSLAV KOLÍNEK

DOKONALÝ POČIN
TOMÁŠ MACHÁLEK
ÁLEK

1.FK PROSTĚJOV
V tak otevřeném utkání sice dosažené góly podléhaly inflaci,
přesto měl Machálkův hattrick svou nepopiratelnou cenu. Hanácký snajpr třemi brankami dal razítko na svůj kvalitní výkon, největší měrou přispěl
k divokému vítězství 8:4 a navíc rozhodl vyrovnaný boj o týmového krále střelců za celou
sezónu. Zatloukal totiž proti opavské rezervě neskóroval a zůstal na devíti trefách, Pospíšil se jedním zásahem posunul na tutéž metu, zatímco „Bomber Tom završil počet svých
gólových radostí na kulatou desítku!

nutí?
„Po pravdě ani moc ne. Víceméně
všechny jsem dal sám před gólmanem nebo do prázdné brány, takže
nešlo o nic moc složitého. Přesto
mám z hattricku hroznou radost.“
Tref jste mohl nasázet ještě
víc, ale na vás nezvykle
často jste ve vyložených pozicích
ještě přihrával. Proč?
„O poločasové přestávce jsme se
v šatně na popud starších borců
domluvili, že budeme hrát vepředu všechno na Papéna (spoluhráče
Petra Papouška – poznámka autora). Kvůli zranění dlouho nehrál,
takže volba byla jasná a vyšlo to,
dal dva góly.“
Nemrzí, že jste tak slabému
soupeři nedali desítku?
„Je pravda, že vedle osmi nastřílených branek jsme měli ještě spoustu dalších šancí, ale všechny se nikdy nepodaří proměnit. Hlavní je,
že jsme divákům nabídli nádherně
útočnou rozlučku s letošní sezónou a super zážitek.“
Co říkáte na své těsné prvenství v konečném pořadí
týmových kanonýrů o jedinou
trefu před Michalem Pospíšilem i
Tomášem Zatloukalem?
„Je to krásný pocit, víc se asi říct
nedá. Prostě úžasné. Ještě před zá-

pasem jsem si říkal, že dát sedm
gólů za půlku sezóny je docela
dobré, ale mohl bych být ještě lepší.
Tak jsem si dneska spravil chuť.“
Nepřipadáte si tak trochu
jako Mario Gomez?
„Třeba Dosty (spoluhráč Ondřej
Dostál – poznámka autora) mi říká
Gomezi, asi podle účesu. (úsměv)
Každopádně by se Mario měl víc
snažit, protože Nizozemcům dal
včera jen dva góly. (smích) To je
samozřejmě sranda.“
Dvakrát během jara vás
kouč postavil do zálohy.
Cítil jste se tam stejně dobře
jako v útoku?
„Mnohem radši hraju vepředu.
Mám tam víc prostoru a nelimituje
mě lajna, post útočníka mi vyhovuje mnohem víc. Ale samozřejmě jsem hlavně rád, když můžu
nastoupit v základní sestavě, tím
pádem jsem volbu trenéra za levého záložníka bral.“
Jak jste vůbec vnímal svůj
zimní přesun z třetiligového
Uničova do divizního Prostějova?
„Byl jsem moc rád, že můžu hrát
doma. Nemusel jsem nikam dojíždět,
dostal se do klidu i pohody a zdejší působení je pro mě velký přínos.“
Zůstanete tedy v eskáčku?
„Myslím, že určitě. Zatím
o ničem jiném nevím, mou prioritou je zůstat v Prostějově a poprat
se s klukama o pěkné výsledky
v MSFL.“

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další... MÍSTO PRO VAŠI

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Divize, skupina „E“
29 kolo: Val. Meziříčí - Lískovec 2:1 (1:1), Kravaře Mohelnice 3:0 (1:0), Prostějov - SFC Opava B 8:4 (4:2),
Slavia Orlová - MFK Havířov 1:1 (1:1), Dolní Benešov Brumov 1:0 (1:0), Slavičín - Nový Jičín odloženo, FK Krnov
- Mikulovice2:3 (1:0), FK Šumperk - Loko Petrovice3:2 (0:2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FK Orlová-Lutyně30
1.FK Prostějov 30
FK Mikulovice 30
FK Šumperk 30
FK Mohelnice 30
FC Brumov
30
LokoPetrovice 30
Sokol Lískovec 30
SK Kravaře
30
FC Opava B 30
Val. Meziříčí 30
FC TVD Slavičín 30
MFK Havířov 30
FK Nový Jičín 30
FC Dol. Benešov 30
FK Krnov
30

21
19
17
16
15
13
11
11
10
10
11
10
10
9
8
7

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

6
4
9
9
10
14
12
13
13
14
16
15
15
15
16
17

62:29
62:26
70:52
56:36
53:49
43:52
41:44
46:47
46:52
49:61
45:59
50:46
47:51
52:69
26:58
45:62

66
64
55
53
50
42
40
39
37
36
36
35
35
33
30
27

Přebor Olomouckého KFS
30. kolo: Kozlovice - Zlaté Hory 2:1 (0:0)
Bernard,Dohnal J. - Bruckner. Troubky - Kralice
3:2 (1:1) Koutný,Brázda,Němčák - Cibulka,Lehký.
Litovel - 1. HFK „B“ 0:3 (0:1) Vlček,Zifčák,Kucharčuk.
Velké Losiny - Ústí 2:1 (1:1) Uvízl,Klemsa - Škařupa.
Hněvotín - Želatovice 0:2 (0:1) Matušík,Jemelka
p.k.. Oskava - Hranice 2:3 (1:1) Kasal,Janíček - Kufa
2,Modelský. Určice - Loštice 1:3 (1:3) Trajer - Másilko
2,Pagáč. Konice „A“ - Dolany 1:0 (0:0) Bednář.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
18
15
14
11
14
12
11
11
9
10
8
8
7
7
5

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

2
5
6
11
7
14
11
12
14
11
13
13
14
15
17
19

87:23
61:29
65:39
59:45
51:41
47:69
54:49
41:56
56:64
61:54
48:61
38:38
52:64
39:66
39:54
37:83

76
61
54
47
45
44
43
40
38
37
37
33
32
29
27
21

I.A třída, skupina “A”
26. kolo: Štíty - Mohelnice „B“ 1:1 (1:0) Kropáček
- Kožela. Leština - Štěpánov 4:2 (3:1) Puchr
2,Lukáš,Martínek - Tuška,Svoboda. Bludov - Jeseník
1:6 ( 0:2) Svoboda - Mlynář 2,Jurčák 2,Furik,Woitek.
Troubelice - Šternberk 0:2 (0:1) Tomanec,Mudrák.
Vikýřovice - Šumvald 3:3 (1:2) Křesina,Bezdíček,Malý
- Valíček,Šenk,Malínek. Konice „B“ - Medlov 1:4 (0:2)
Rous - Skopal,Král,Polýnek,Okrouhlý. Mor. Beroun Písečná 1:2 (0:1) Komenda - Baroš,Hložánka.
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“
Bludov
Konice „B“
Šumvald
Štěpánov
Vikýřovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
16
15
12
10
11
8
9
8
9
9
8
6
3

2
4
3
6
10
6
11
6
9
2
2
5
6
4

4
6
8
8
6
9
7
11
9
15
15
13
14
19

75:21
75:34
59:42
59:52
51:38
57:48
56:37
41:54
45:47
33:67
51:80
50:55
38:55
30:90

62
52
48
42
40
39
35
33
33
29
29
29
24
13

I.A třída, skupina “B”
26. kolo: Opatovice - Náměšť na Hané 4:2 (2:2) Šigut
2,Klvaňa,Matýska - Miler,Konečný. Plumlov - Bělkovice
2:3 (2:2) Ježek,Hladký - Sklenář 2,Forejt. Bělotín - Nové
Sady 1:11 (1:6) Juřica - Pápica 4,Andrýsek 3,Novotný
2,Kopp,Andreev. Jesenec - Čechovice 1:5 (1:0) Burian
- Jahl 3,Kvapil,Vinklárek. Dub nad Mor. - Lipník 1:2 (
0:1) Šálek - Kovařík,Zavadil. Klenovice - Slatinice 0:1
(0:1) nehl.. Kojetín - Hlubočky 6:2 (3:1) Lízal 3,Řezáč
2,Nguyen - Krajc,Vavrys.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
16
15
14
13
11
12
11
12
10
8
9
7
3

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

6
6
9
12
11
8
10
11
13
12
10
15
17
19

67:35
59:34
78:43
56:57
39:38
52:33
44:48
51:49
41:47
35:44
28:38
44:62
35:57
32:76

56
52
47
42
41
40
40
37
37
34
32
23
13

I.B třída, skupina “A”
26. kolo: Haná Prostějov - Pivín 4:1 (2:0) Strouhal
3,Popelka - Tydlačka. Mostkovice - Nezamyslice
2:2 (1:2) Dadák,Vojtíšek V. - Přidal,Pavelka. Lipová
- Želatovice „B“ 6:0 (2:0) Macourek 3,Liška
M.,Koudelka P.,vlastní. Kostelec - Býškovice 1:1
(0:1) Valtr - Dostál. Hor. Moštěnice - Beňov 1:5 (0:2)
Suchánek - Machač 3,Ďopan,Schlehr. Všechovice
- Radslavice 5:2 (2:2) Přikryl 2,Chlup,Hupka,Hulman nehl.. Vrchoslavice - Hustopeče 6:3 ( 3:3) Zdražil,Polá
šek,Spiller,Lacina,Holub,Moravec - Horák 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
15
14
13
14
12
12
11
10
7
7
7
6
4

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

4
5
8
6
10
8
9
12
12
11
14
15
17
19

55:31
68:31
75:41
73:40
55:41
57:45
40:35
59:52
42:53
42:49
31:60
25:68
47:73
40:90

58
51
46
46
44
42
41
36
34
29
26
25
21
15

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

REKLAMU!

Přebor OFS Prostějov
II.třída
26.kolo: Určice B-Čechovice „B“ 1:1 (1:0), branky:,
Mohelník - Drešr, Zdětín-Olšany 3:1 (1:0), branky:,,
Kalvach, Langer - Hošák, Otaslavice-Přemyslovice
„A“ 3:2 (2:0), branky:, Kaláb, Vlachynský, Vogl Kovář, Růžička, Brodek u PV-Protivanov 3:4 (2:0),
branky:, Furst 2, Šimeček - Pospíšil 2, Dvořák,
Sedlák, Kralice-Dobromilice 5:1 (3:0), branky:,
Prokop 2, Bukovec, Filický, Martinec - Matoušek,
Vrahovice-Držovice 2:1 (1:1), branky:, Smička,
Studený - Rolný, Otinoves-Hvozd 0:6 (0:1), branky:
- Poles 4, Mráček, Vánský.

VOLEJTE 608 960 042

1. Protivanov 26 17 5 4 64:36 56
2. Čechovice „B“ 26 13 6 7 49:36 45
3. Přemyslovice „A“26 12 8 6 42:28 44
www.vecernikpv.cz
4. Kralice
26 14 2 10 61:51 44
5. Hvozd
26 12 4 10 54:38 40
6. Zdětín
26 10 6 10 50:36 36
7. Držovice
26 10 6 10 56:46 36
8. Vrahovice 26 11 3 12 51:60 36
9. Brodek u PV 26 9 6 11 54:61 33
10. Určice B
26 8 7 11 42:53 31
26 8 6 12 44:50 30
dlouhodobý problém, střelec- Žilka, Barák, Ohlídal, Kou- – Horák ml., Polášek (55. Sestava Kostelce: Drčka Jiří 11. Olšany
ky se trápíme.“
delka P. - Takáč (46. Burget), Moravec), Fousek M. (46. – Synek, Hon, Začal, Horák – 12. Otaslavice 26 9 3 14 53:64 30
26 8 5 13 31:56 29
Macourek, Spáčil, Jamrich – Zatloukal T.), Hamala – Ho- Baláš (85. Šmíd), Grepl, Men- 13. Otinoves
Hodnocení trenéra NezaLiška (83. Čtygl), Koudelka lub, Lacina. Trenér: Roman šík, Vyhlídal – Walter, Drčka 14. Dobromilice 26 5 5 16 42:78 20
Jan (65. Chytil). Trenér: Vla- Kanonýři: 23 - Bukovec Svatopluk (Kralice),
myslic
Z. (60. Klicpera)
Šmíd.
17 - Rolný Jaroslav (Držovice), Studený Jan
dimír Staněk.
Drahomíra Crhana:
(Vrahovice), 16 - Zatloukal Leopold (Brodek u PV)

Určice nezvládly derniéru a ostudně pukly s Lošticemi I.B třída: Bodovala všechna mužstva, nikdo nevyšel na závěr naprázdno
„Hráči to hrubě podcenili,“ láteřil trenér Evžen Kučera

li naši kluci v naprosté křeči.
Rozdíl mezi oběma soupeři
byl dnes ve střelecké produktivitě. Zatímco my jsme si vypracovali v utkání patnáct šancí a proměnili pouze jedinou,
Loštičtí dali ze čtyř tutovek
tři góly. V tomto jsme naprosto propadli. Celkově však ale
kluci zápas hrubě podcenili,
nebyli tak důrazní jako v předešlých mačích,“ řekl trenér
Kučera, který v utkání proti
Lošticím vsadil opět na útočné pojetí hry. „My už na tři
obránce a tři útočníky hrajeme
tak posledních pět nebo šest
zápasů. Většinou se to vyplatilo, budeme muset ale tento styl
hry ještě vyladit,“ vysvětlil

Určice/mik – Pořádně rozčílený byl po závěrečném
hvizdu posledního utkání letošní sezóny trenér domácích
Určic Evžen Kučera. V domácí rozlučce s jinak velmi
úspěšnou sezónou v Přeboru
Olomouckého KFS si hráči
Určic udělali ze zápasu odpočinkovou hodinku a půl.
„Já bych se k tomuto utkání
radši ani nevyjadřoval, pořád se mnou lomcují emoce.
Takhle se fotbal prostě nehraje,“ posteskl si smutným hlasem lodivod domácích Evžen
Kučera. „Snad jenom krátce
a výstižně – první poločas,
to byla z naší strany naprostá
ostuda, druhou půli odehrá-

1:3

TJ Sokol Určice
SK Loštice

(1:2)

Branka Určic: 12. Trajer.
Rozhodčí: Boháč – Kopecký, Polanský
Sestava Určic:
P. Števula – O. Petržela, Skopalík, Peka – Hochmann, Los, Vaněk, Bokůvka – Vodák, Kiška, Trajer.
Trenér: Evžen Kučera

kouč Určic.
Na tuto prohru, stejně jako
totožný výsledek z předchozího zápasu v Hranicích, chtějí
v Určicích co nejdříve zapomenout. „Sezóna jako celek
se mi hodnotí velice dobře.
Od chvíle, kdy jsem mančaft
přebíral po panu Pitronovi, se

tady podařila dát dohromady
vynikající parta, která až na
poslední dva zápasy hrála výborně a svými výkony náramně překvapila. Mým cílem je
nyní každopádně kolektiv udržet pohromadě a v příští sezoně obhájit vydobyté pozice,“
dodal trenér Kučera.

Kraličtí o poločase vedli, pak Konice zakončila sezónu

hubeným vítězstvím

shořeli na neproměňování šancí
Troubky, Kralice na Hané/
mik - Utkání se už od samého začátku hrálo s naprostou lehkostí z obou
stran. Bylo jasně vidět, že
již prakticky o nic nejde.
„Jeden útok střídal druhý, hrálo se prostě nahorů dolů. Diváci byli určitě
spokojeni, viděli taky pět
gólů,“
charakterizoval
zápas Jiří Svozil, jednatel
FC Kralice na Hané.
„My jsme v Troubkách začali hodně dobře, na úvodní
gól domácích jsme brzy odpověděli a pak skóre dokonce otočili. V tu chvíli střídala jedna šance druhou, hráli
jsme v naprosté pohodě. Byl
to takový „přáteláček“ s otevřenými obranami na obou
stranách. Ve druhém poločase jsme ale množství svých
tutových příležitostí spalovali, doslova jsme shořely
na střeleckou nemohoucnost. Domácí toho využili a

dvěma brankami vybojovali
tři body. Mrzí nás to, chtěli
jsme se se sezonou rozloučit
bodovým ziskem,“ zalitoval
jednatel klubu.
Kralické před tímto zápasem poznamenala vícehlavá
neúčast i klíčových hráčů.
„Někteří se rozhodli odjet
do Polska na Euro, takže do
Troubek jsme odjeli jen s jedenácti hráči. Neměli jsme
koho střídat a ve druhém poločase to bylo poznat. V hor-

ku rychle docházely síly,“
poznamenal Jiří Svozil,“
kterého jsme se ještě zeptali,
jak po posledním mači hodnotí uplynulou sezónu. „Jsme
předposlední, takže o spokojenosti nemůže být ani řeči.
Pokud v příští sezóně chceme
hrát důstojnější roli, musíme
mančaft rapidně posílit, abychom nedejbože nesestoupili,“ uvedl pro Večerník Jiří
Svozil, jednatel kralického
fotbalového klubu.

3:2

Troubky
FC Kralice na Hané

Poslední utkání sezony Koničtí nevypustili a po vítězství v minulém kole
v Lošticích potvrdili svoji formu i
proti ambicióznímu soupeři z Dolan.
V úmorném vedru vyhráli sokoli 1:0
a se sedmačtyřiceti body obsadili konečné čtvrté místo v tabulce Přeboru
Olomouckého KFS. K utkání jsme
bohužel žádné podrobnosti nezískali,
trenér mužstva Roman Jedlička totiž celý nedělní večer nebral telefon.
Snad až uvidí padesát promeškaných
hovorů z redakce Prostějovského
Večerníku, pozná, že nejenom evropským šampionátem je fanoušek kopané v prostějovském regionu živ…

(1:2)

Sokol Konice
FC Dolany

Branky Kralic na Hané: 20. Cibulka, 31. Lehký
Rozhodčí: Dorušák - Caletka, Žvátora
Sestava Kralic:
Winkler – Vitásek, Trnavský, Martinec, Deutsch – Jano, Růžička,
Neoral, Valtr – Cibulka, Lehký.
Trenér: Petr Gottwald

1:0
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I.A třída: Všechna domácí mužstva padla, Čechovice braly body z venku

Sokol Konice „B”
Medlov
1:4 (0:2)
Branka Konice: J. Rus
Rozhodčí: Slota - Řezníček,
Balún.
Sestava Konice „B”: Nakládal – Novotný, Bílý, Rus, Jurník – Muzikant (70. Burget),
Kaprál, Křeček, Kořenovský
Krajský přebor starší dorost
28. kolo: 1.FC Vikt. Přerov - Šumperk
nehlášeno. Mohelnice - Černovír 2:5 (2:1)
Ryba D. 2 - Kachýnek 2,Majda 2,Pulkert.
Čechovice - Opatovice 2:3 (1:0) Klváček,Trajer
- Hostaša,Horák,Klvaňa L.. Šternberk Konice 10:2 (6:0) Poláček 3,Šogor 2,Vinkler
2,Kameníček,Polák,Steklý - Antl,Drešr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
27
Opatovice
28
Černovír
28
Šternberk
28
Mohelnice
28
Konice
28
1.FC Vikt. Přerov27
Čechovice
28

20
15
15
13
12
9
8
5

2
5
1
4
5
5
4
2

5
8
12
11
11
14
15
21

94:30 62
77:54 50
65:58 46
81:62 43
63:62 41
56:79 32
49:63 28
33:110 17

P., Burian, Horák, Zajíček –
Čížek, Václavek, Mrňka, Tyl
– Tychý J., Tichý Z. Trenér:
Petr Tichý starší.
Sestava Čechovic: Švéda
– Šťastný, Vinklárek, Peka,
Prášil - Žídek (60. Hodulák),
Kolečkář, Zacpal (65. Urbánek), Kvapil – Haluza, Jáhl
(70. Chmelík). Trenér: Radim
Weisser.
Hodnocení trenéra Jesence
Petra Tichého staršího:
„Náš poslední zápas nedopadl dobře. Nedali jsme několik
tutovek, přesto jsme se ujali
vedení a odcházeli tak do kabin spokojenější než soupeř.
Ten ve druhém dějství prokázal větší vyzrálost a třemi

Krajský přebor mladší dorost
28. kolo: Čechovice - Opatovice 1:4 (0:2)
Němeček - Horák 2,Klvaňa,Walach. Mohelnice
- Černovír 3:3 (1:2) Marák R. 2,Ryba P. Bartošek,Křístek,Zapletal. Šternberk - Konice
6:0 (2:0) Kaluža 2,Tvarbožek 2,Stach,Sláma.
1.FC Vikt. Přerov - Šumperk nehlášeno.

Krajská soutěž skupina “A”
- starší žáci
21. kolo: Zábřeh „B“ - KMK Zubr Přerov 0:3
(0:1) Tuška 2,Skopal. Velký Týnec - Chomoutov
3:3 (3:0) Coufal 2,Kovář - Ondrejka 2,Zapletal.
Náměšť na Hané - Slatinice 6:1 (2:0) Dostál
5,Skládal - Valsa. Nové Sady - Hlubočky 4:2
(2:1) Prchla 2,Novotný,Bunček - Gajdoš,Auffahrt.
Nemilany - Červenka 9:0 (5:0) Hořava
5,Flyš,Šteiger,Adámek,Šuba.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
27
Mohelnice
28
1.FC Vikt. Přerov27
Černovír
28
Čechovice
28
Šternberk
28
Opatovice
28
Konice
28

20
18
15
15
12
11
9
2

2
2
3
2
3
5
1
0

5
8
9
11
13
12
18
26

Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

118:22 62
81:45 56
60:40 48
66:65 47
69:71 39
67:59 38
58:116 28
16:117 6

Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
25. kolo: Kostelec - Hlubočky 5:3 (3:1) * Kralice
- Litovel 1:14 ( 1:7) * Velký Týnec - Náměšť na
Hané 6:3 (5:1) * Určice - Nezamyslice 14:0 (8:0)
* Brodek u Př. - Nové Sady 5:3 (1:1) * Tovačov Lipník nehlášeno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Litovel
26
Velký Týnec 26
Tovačov
25
Nemilany
26
Určice
26
Náměšť na Hané26
Lipník
25
Brodek u Př. 26
Hlubočky
26
Želatovice
26
Kostelec
26
Nové Sady
26
Kralice
26
Nezamyslice 26

22
19
18
16
16
13
11
11
9
7
6
7
6
1

0
4
2
6
1
3
4
2
2
4
5
2
1
2

4
3
5
4
9
10
10
13
15
15
15
17
19
23

185:67 66
121:47 61
104:30 56
91:46 54
91:64 49
83:87 42
48:52 37
80:91 35
83:88 29
58:80 25
55:82 23
55:99 23
61:115 19
25:192 5

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

KMK Zubr Přerov22
Nemilany
22
Želatovice
22
Velký Týnec 22
Chomoutov 22
Nové Sady
22
Náměšť na Hané22
Hlubočky
22
Slatinice
22
Zábřeh ‘”B”’ 22
Brodek u Př. 22
Červenka
22

21
19
16
12
11
11
10
6
6
4
1
2

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

0
3
5
7
9
9
10
13
13
12
18
20

94:6 64
117:30 57
104:31 49
72:43 39
84:51 35
93:68 35
58:74 32
53:81 21
43:68 21
36:74 18
25:104 6
24:173 6

brankami během pěti minut
rozhodl o osudu utkání. Sestup mě samozřejmě mrzí,
nehážeme však flintu do žita.
Udržet I.B třídu v Jesenci
bude naší prioritou v nadcházející sezóně.”
Hodnocení asistenta trenéra
Čechovic Stanislava Bilíka:
„Oboustranně to nebylo v
prvním poločase pohledné
utkání. My jsme hráli příliš
profesorsky, za což nás soupeř dokázal potrestat proměněnou penaltou. V šatně
jsme si vše vyříkali a začali
hrát naši hru, která nás zdobí
po celou sezónu. Během pár
minut jsme dokázali soupeři
odskočit na rozdíl dvou branek. Soupeř fyzicky odešel,
hrálo se na jednu bránu. Z
dalších dvou šancí jsme dokázali skórovat a zaslouženě
tak vyhráli. Hráči se tak radostně naladili na zasloužený
odpočinek.”

TJ Sokol Klenovice na Hané
SK Slatinice
0:1 (0:0)
Rozhodčí: Sigmund – Pospíšil, Baďura.
Sestava Klenovic: Polák –
Chytil, Liška, Cetkovský,
Václavík – Fabiánek, Rozehnal, Kaděra, Šimek (66. Suchánek) – Labounek, Borovský (72. Slamenec). Trenér:

Jan Kubalák
Hodnocení trenéra Klenovic
Jana Kubaláka:
„Na klucích bylo vidět, že je
konec sezóny. Slatinice byly
fotbalovější a zaslouženě
zvítězily. My měli samozřejmě taky několik šancí, ale co
nás provází celou sezónu, je
jejich nedotáhnutí do gólového efektu. Jsem rád, že sezóna končí, teď bude potřeba se
připravit na novou.”

Oresvo Sokol Plumlov
SK Bělkovice-Laštany
2:3 (2:2)
Branky Plumlova: Ježek,
Hladký
Rozhodčí: Vachutka - Vedral, Jelínek
Sestava Plumlova: Kovařík – Frýbort st., Frýbort ml.,
Kutný (46. Kutný), Kiška
J. - Bureš, Ševcůj, Hladký,
matoušek – Ježek (75. Daněček), Křupka. Trenér: Jan
Pešek.
Hodnocení vedoucího týmu
Plumlova
Radka Bureše:
„Nepřísluší mi hodnocení zápasu, z pohledu hráče se mi
to těžko hodnotí. Umíráme
na neproměňování šancí, stále dokola se opakuje to samé.
Soupeř trestá naše chyby v
obraně, naopak my se na góly
nadřeme.”

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Bylo to tradiční utkání, které se hraje na konci sezóny.
Oboustranně vlažné tempo v
přátelském duchu bylo okořeněno začleněním dlouholetého funkcionáře Karafiáta
do sestavy. První poločas byl
z naší strany trochu naivní, ve
druhém dějství jsme již byli
výrazně lepší. Dnes to nebylo o nasazení, počasí hrálo
velkou roli ve výkonu obou
mužstev. Jen mě mrzí, že jsme
nedokázali dotáhnout poslední utkání na domácím hřišti
do vítězného konce. Je to náš

„Nastoupili jsme opět v kombinované sestavě - se dvěma
dorostenci, teprve patnáctiletým brankářem a několika
hráči „B” mužstva, kteří měli
svůj zápas ještě v nohách.
Přesto jsme v utkání vedli,
vycházeli jsme ze zabezpečené obrany a hrozili z brejků.
Ve druhé půli to byl již bezstarostný fotbal v poklidném
tempu. Měli jsme i nějaké
šance, stejně jako soupeř, který dokázal jednu proměnit, a
tak jsme se na závěr sezóny
rozešli smírně. V sestavě jaká
dnes byla je to velice dobrý
výsledek z horké mostkovické půdy.“

Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Dnešní vítězství bylo z těch
snazších. Soupeř nekladl příliš velký odpor, vyloženě v
zápase odpadl. Měli jsme
ještě spoustu neproměněných
šancí, přesto jsme vstřelili
šest branek. Naše rozloučení
se sezónou tak před domácím
publikem dopadlo na výbornou. Klukům chci pogratulovat za uplynulou sezónu,
naše umístění hovoří za vše.
Jen málo stačilo, abychom se
z vítězství v soutěži mohli radovat my.“

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Do utkání jsme nastoupili
vlažně, asi se projevilo vědomí posledního zápasu, ve kterém již v podstatě o nic nejde.
Dostali jsme se sice po přímém kopu do vedení, ale soupeř nás po vlastních hrubých
chybách trestal a otočil skóre
ve svůj prospěch. Těsně před
půlkou jsme však nádhernou
střelou z úhlu do protilehlé
šibenice skóre vyrovnali. Ve
druhém poločase to už byla
hra na jednu bránu. Chtěli
jsme sezónu končit vítězstvím
a to se nám také podařilo. NeTJ Sokol Vrchoslavice
mrzelo nás ani několik neproTJ Sokol Hustopeče
měněných šancí, v poklidném
SK Lipová
6:3 (3:3)
tempu jsme utkání dovedli do
FC Želatovice „B”
Branky Vrchoslavic: Polá- vítězného konce.“
6:0 (1:0)
šek, Holub, Zdražil, Lacina,
FC Kostelec na Hané
Branky Lipové: Macourek 3, Spiller, Moravec
FK Býškovice/Horní Újezd
Jamrich, Liška, Koudelka Z.
Rozhodčí: Majer.
1:1 (0:1)
Rozhodčí: Bartuněk - Ráb, Sestava Vrchoslavic: Jurčík
Dorušák.
– Fousek J. (46. Olšanský), Branka Kostelce: Walter
Sestava Lipové: Abrahám – Zdražil, Zatloukal L., Spiller Rozhodčí: Milar.

Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané
Vladimíra Staňka:
„V prvním poločase jsme
kazili spoustu přihrávek, při
jedné takové ztrátě jsme z
ojedinělé akce hostů ke konci
poločasu inkasovali. V šatně
jsme si vše vyříkali a bylo to
také na hřišti znát. Nastřelené břevno, vyhlavičkování z
brankové čáry, bylo až příliš
neproměněných šancí. Jednu se ale proměnit podařilo
a tak jsme alespoň zachránili remízu i když herně jsme
dnes měli na víc. Pro mne to
byl poslední zápas, má mise
byla splněna. Jsem rád za záchranu, mé poděkování patří
všem, kteří se v Kostelci starají o fotbal...“

III. třída
26.kolo: Kostelec B-Vyšovice 2:1, Zdětín B-1.
SK Prostějov A 0:2, Nezamyslice B-Vícov 4:2,
Smržice-Pavlovice 11:1, Němčice-Bedihošť 4:1
(1:0), branky:, Kladky-Haná Prostějov B 3:6,
Horní Štěpánov-Tištín 1:1.
1. 1.SK Prostějov A26 21 3 2 81:20 66
2. Smržice
26 18 3 5 95:29 57
3. Vyšovice
26 16 4 6 65:35 52
4. Haná Prostějov B26 16 4 6 68:44 52
5. Nezamyslice B 26 16 3 7 62:48 51
6. Bedihošť
26 11 3 12 63:66 36
7. Vícov
26 9 7 10 43:51 34
8. Tištín
26 10 3 13 46:56 33
9. Kostelec B 26 8 4 14 47:76 28
10. Horní Štěpánov 26 8 2 16 40:61 26
11. Němčice
26 7 4 15 52:67 25
12. Zdětín B
26 6 5 15 33:49 23
13. Pavlovice
26 7 0 19 46:99 21
14. Kladky
26 5 3 18 41:81 18
Kanonýři: 26 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B),
21 - Maška Jan (Kladky), 19 - Musil Martin (Bedihošť)
IV. třída skupina A

TJ Haná Prostějov
18.kolo: Malé Hradisko-Mostkovice B 1:1, PteníBrodek u Konice 5:3, -Jesenec B, Přemyslovice
Sokol Pivín
Podrobnější informace na B-Plumlov 1:3, Čechy pod Kosířem-Drahany
–Nehráno,hosté se nedostavili.
jiné straně tohoto vydání.

Fotbalové bitvy skončily, o postupech
a sestupech se DEFINITIVNĚ teprve rozhodne

Naposledy pro sezonu 2011-2012 zapískali včera
večer rozhodčí ve fotbalových soutěží od třetí ligy po
nejnižší okresní soutěže. Na pořadí v tabulkách se
již nic měnit nebude, přesto ještě nelze s definitivní
jistotou říci, kdo kromě vítězů si zajistil postup a koho
mimo poslední týmy čeká pád o soutěž níž.
Prostějovsko/jim

(podrobnosti nehlášeny)

dinělých brejků. Ve druhém
poločase to byl naprosto stejný
scénář. Dostali jsme podle mě
branku z ofsajdu, což nám vzalo poslední zbytek sil. Dokázali jsme sice v závěru snížit,
ale vinou vedra a velké únavy
jsme dohrávali zápas v deseti.
Soupeři se v posledních minutách podařil pohledný kousek,
– Vydržel, Antl (65. Drešl). když skórovali ze 30 metrů do
Trenér: Martin Slezák
šibenice.”
Hodnocení trenéra Konice
SK Jesenec
„B”
Sokol Čechovice
Martina Slezáka:
1:5 (1:0)
„Nastoupili jsme v silné sestavě, a také měli výrazně navrch. Branky: Burian – Jáhl 3,
Zřejmě jsme urazili pána Boha, Kvapil, Vinklárek Rozhodčí:
který dnes stál při soupeři. Ten Chládek - Lizna, Zika.
nás v první půli trestal z oje- Sestava Jesence: Kýr – Tichý

TJ Sokol Mostkovice
TJ Haná Nezamyslice
2:2 (1:2)
Branky: Dadák, Vojtíšek V. Přidal J., Oulehla
Rozhodčí: Knoll ml. - Zika,
Vachutka.
Sestava Mostkovic: Fischer –
Hanák, Šmíd, Milar, Vojtíšek
V. - Musil (46. Vojtíšek M.),
Zapletal, Jansa (55. Pospíšil)
– Šlambor, Karafiát (35. Kapounek), Dadák. Trenér: Jiří
Kamenov.
Sestava Nezamyslic: Matoušek – Hájek (20. Dopita), Pavelka, Král, Lakomý, Letocha
– Musil, Přidal J., Přidal T.,
Horák - Oulehla
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Prostějovsko/jp – Nikdo ze zástupců Prostějovska
nedokázal v I.A třídě využít domácího prostředí. V
Jesenci se sice domácí těšili z poločasového vedení, Čechovice však ovládli poločas druhý a odvezli
si cenné vítězství. Plumlovu vyšel úvod, ovšem nezvládl druhý poločas, Konice „B” jen zmírnila další
prohru a Klenovice nevstřelily ani branku.

Prostějovsko/jp – K posledním utkáním I.B třídy,
skupiny „A“ Olomouckého KFS nastoupili všichni zástupci prostějovského regionu. Utkání hraná v poklidném tempu nijak zvlášť nezamíchala
s pořadím v tabulce. Vítězná Haná si poradila s
Pivínem, Lipová i Vrchoslavice si shodně zastřílely,
Kostelec, Mostkovice a Nezamyslice braly po bodu.
Úspěchem je jistě postup Hané, sestupem ohrožené
týmy zvládly závěr sezóny a zajistily si tak příslušnost
v soutěži i do dalšího ročníku.

Moravskoslezské divize
„D“ a „E“:
O vítězství Žďáru nad Sázavou s Orlovou a jejich právu
postoupit do MSFL nebylo již
několik zápasů před koncem
pochyb. Díky zavedení zvlášt-

ní ligy juniorských výběrů by
měl postoupit i lepší tým z
druhých míst, tedy 1.FK Prostějov. Naopak sestup nemine
Spartu Brno a Krnov. Pro celky z Prostějovska je podstatné,
že záchrana nemine zástupce z
Olomouckého kraje. Nejvíce
namočen byl Přerov, ale jar-

1. Ptení
16 12 1 3 45:16 37
2. Mostkovice B 16 8 6 2 37:20 30
3. Brodek u Konice16 9 1 6 43:31 28
4. Malé Hradisko 16 8 1 7 34:32 25
5. Jesenec B 16 7 2 7 34:33 23
6. Plumlov
16 6 4 6 40:32 22
7. Čechy p. K. 15 6 3 6 28:30 21
8. Přemyslovice B16 4 4 8 26:36 16
9. Drahany
15 0 0 15 9:66 0
Kanonýři: 15 - Gavrylchuk Yevgen (Plumlov),
11 - Burget Aleš (Brodek u Konice), Sekanina
(Ptení), 7 - Karafiát Jaroslav (Mostkovice B),
ními výsledky se vytáhl dosta- „Nabídku postoupit jsme již bychom rádi za horní část, ale cestování bychom dokonce Jan
Pospíšil Zdeněk (Malé Hradisko), Tichý Zdeněk
tečně vysoko.
dostali, ale odmítli jsme ji. uvidí se, jak to půjde,“ oznámil mohli i ušetřit. Slavíme každé (Jesenec B), Vičar Radovan (Brodek u Konice)

Přebor Olomouckého
krajského fotbalového svazu:
Z vyšší soutěže by neměl padat nikdo. Při jednoduchých
počtech, že vítězné Hranice
se vrací do divize a z I.A třídy
postoupí dva týmy, to znamená, že v Kralicích se nemuseli strachovat ani patnáctého
místa a spadnou pouze Loštice. Zcela odlišné „starosti“ mají v druhých Určicích,
Konice patřila kromě úvodu
celou sezonu do lepší poloviny a oscilovala kolem pátého
místa.

Kraj je pro nás strop, jít výš
by nás zabilo,“ reagoval zcela
jasně na úvahy o divizi předseda Sokola Určice Milan Sosík.
Kdyby tedy postupovali dva,
tím druhým by nejspíše byla
rezerva 1.HFK Olomouc.

šéf SK Jesenec Milan Prucek.
Nikdo další by díky úspěchům
ve vyšších soutěžích sestupovat neměl. Pokud by se pak situace vyvinula ještě příznivěji,
nahoru by šel Jeseník jako lepší celek z druhých míst.

I.A třída, skupiny „A“ a „B“:
Do krajského přeboru se vrací
Šternberk a spolu s ním jdou
nahoru vítězné Opatovice,
sestup nemine beznadějně poslední Vikýřovice a Jesenec.
„Už jsme poslali přihlášku do
I.B třídy, cílem není okamžitý
návrat, ale stabilizovat se. Byli

I.B třída, skupiny
A“, „B“ a „C“:
Vítězové z Hané Prostějov,
Bohuňovic a Jindřichova jdou
do I.A třídy, kde nahradí dva
sestupující. „Budeme postupovat. Neuvažovali jsme o
setrvání v I.B, protože náklady jsou prakticky stejné, na

vítězství a neoficiální oslava
ihned po zápase s Mostkovicemi proběhla, ale tento týden
máme závěrečnou, kde to teprve oslavíme,“ zmínil hrající
i trénující předseda Hané Daniel Kolář.
Z okresních soutěží Prostějovska, Olomoucka, Přerovska,
Šumperska a Jesenicka přijde
pět nováčků a sestoupit tak
musí celkem čtyři mužstva. Z
nejslabší „A“ skupiny tak jdou
dolů Želatovice, „B“ s Hustopečemi, ze zbylých dvou skupin jen čtrnáctá mužstva, tedy
Majetín a Petrov-Sobotín.

Kladky bojovaly, postup však „Benfice“ neunikl
Po „áčku“ slaví postup také TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
TJ Sokol Kladky
TJ Haná Prostějov „B”

3:6
(2:3)

Branky Hané: 11. Šindler, 21. Lošťák, 25. Lošťák, 70. Šindler, 79. Lošťák, 90. Lošťák Rozhodčí: Nezhyba

Sestava TJ Haná Prostějov „B“:
Hlávka – Chum, Bartoš, Hradečný, Jančiar – Varga, Frňka, Mlčoušek,
Šindler – Lošťák, Masný (75. Franc). Trenér: Pavel Ociepka

Ostrostřelec „Kolja“. Obávaný kanonýr zkomlpetoval svou sbírku branek. Jeho skóre se zastavilo na čísle třicet!
Foto: Josef Popelka
Kladky/jp – Do posledního dějství Na skvěle připraveném kladecIII. třídy OFS Prostějov vstupova- kém hřišti, které by mohli závidět
la obě mužstva se stejným cílem. i správci stadionů na právě probíKladky potřebovaly zvítězit, aby hajícím evropském šampionátu v
udržely naději na záchranu v sou- Polsku a Ukrajině, se v sobotu 16.
těži, to Haná „B” měla úplně jiné června odehrála bitva o všechno.
starosti. Po úspěchu „áčka“ by v Od prvních okamžiků byla na obou
případě vítězství udržela čtvrtou mužstvech vidět touha po vítězství.
příčku zaručující postup mezi Hrálo se hlavně ve středu hřiště,
okresní elitu. Dílo se nakonec po- akce končily ještě před šestnáctkavedlo a oddíl TJ Haná tak završil mi. Domácí, hnáni věrnými fanoušsvou nejúspěšnější sezónu v histo- ky, však nezvládli první vážnější
rii!
situaci a hostující Šindler tak v 11.

minutě otevřel skóre utkání – 1:0.
Domácí v tu chvíli znervózněli, kazili jednoduché nahrávky a dali šanci prostějovským borcům. Střelou
zpoza velkého čtverce se blýsknul
levý obránce Chum, který vyprášil
rukavice strážci domácí svatyně. V
probíhající 17. minutě uděřilo na
druhé straně. Po centru ze strany míč
propadl k nabíhajícímu Krejčímu,
který nedal Hlávkovi šanci – 1:1.
Hosty to viditelně rozhodilo, protože
hned z následného protiútoku měly
Kladky možnost otočit utkání, ale z
nájezdu dva na dva pro jejich smůlu
branka nepadla. To ve 21. minutě rozesmutněl místní diváky ostrostřelec
„Kolja“, který po přímém kopu Mlčouška potvrdil roli kanonýra – 2:1.
Svou produktivitu potvrdil po další
akci těchto dvou hráčů. Mlčoušek

vyslal technickou střelu, která však
skončila pouze na břevně, dobíhající
Lošťák však neměl problém umístit
míč do odkryté branky – 3:1. Domácí borci, zaskočeni tímto průběhem,
si však dávali již větší pozor na kontry soupeře. Jejich větší důraz vedl až
ke gólové situaci, střelcem byl opět
velice aktivní David Krejčí – 3:2. Za
tohoto stavu se šlo do kabin.
Množství branek zaručovalo skvělou
podívanou i do druhého dějství. V
jeho úvodu mohlo dojít ke zdramatizování zápasu, domácí útočník však
své sólo nedotáhnul do kýženého
brankového efektu. Co se nepodařilo
jemu, náramně vyšlo v 55. minutě
střelci Krejčímu. Ten si pravděpodobně v kabině seřídil nejlépe kopačky,
napřáhl ze 40 metrů a nedal gólmanovi Hané žádnou šanci – 3:3. V tu

chvíli byl určitě hrdinou utkání. Jak se
však později ukázalo, tím se stal úplně
jiný hráč. Střeleckou smůlu si dnes
vvybral špílmachr Mlčoušek, jenž opět
oorazítkoval břevno kladecké branky.
Byl to ale právě on, kdo chystal svým
B
sspoluhráčům většinu gólových šancí.
Ta další na sebe nenechala dlouho
T
ččekat a v 70. minutě už bylo zase
vvše jinak. Šindler se prosadil střelou
z vápna ke vzdálenější tyči a vrátil
hhostům vedení. Kladky se snažily s
vvýsledkem něco udělat, přeci jen jim
ššlo o všechno, a zárověň nechtěly
zzklamat své domácí fandy. Bohužel
ppro ně měl svůj střelecký apetít nejlepšší střelec soutěže Lošťák, který svým

třetím gólem v utkání vnesl klid do
řad svých spoluhráčů. Po závaru před
kladeckou brankou se dostal k odraženému míči a v 79. minutě poslal
Hanou do dvoubrankového vedení.
Do konce utkání se však skóre ještě
měnilo. Nejprve v 84. minutě neproměnili své sólo Lošťák s Mlčouškem,
aby pak prvně jmenovaný v poslední
minutě zápasu, tváři v tvář domácímu
brankáři, zkompletoval svou střeleckou sbírku na úctyhodných třicet
branek - 6:3.
TJ Haná Prostějov tak oslavuje na
dvou frontách, zapisuje zlatým písmem další kapitolu ve své fotbalové
historii.

Josef KŘEČEK - TJ Sokol Kladky:
„No comment...! Nechápu, jak může být na takové utkání delegován rozhodčí z Prostějova?! Chtěli jsme dnes uspět, bohužel nám
nebylo přáno. K výkonu rozhodčího nemám slov. V tom vidím
veškerý problém...“

Pavel OCIEPKA – TJ Haná Prostějov „B”:
„Věděli jsme, že Kladky jsou doma silné a budou chtít udělat vše
pro záchranu v soutěži. Do stavu 3:3 bylo utkání vyrovnané, pak
jsme vsadili vše na ofenzivu, dali góly a nebylo co řešit (smích).
Poprvé po třech letech jsme prohrávali svá utkání, na což jsme
nebyli zvyklí a přišla určitá krize. Podzim byl určitě lepší jara,
hodně se nám měnila sestava, vypadalo to špatně, ale dopadlo vše
k naprosté spokojenosti celého týmu.“

IV. třída skupina B
18.kolo: Biskupice-Otaslavice B 6:1, ŽelečTvorovice 4:0, Doloplazy-Ivaň 0:2, VrahovicePivín B 1:2, Hrubčice-Brodek u PV B 5:1.
1. Pivín B
18 13 2 3 69:27 41
2. Vrahovice 18 12 3 3 76:39 39
3. Ivaň
18 10 2 6 36:38 32
4. Želeč
18 9 2 7 46:47 29
5. Biskupice 18 8 3 7 52:36 27
6. Tvorovice 18 8 1 9 48:48 25
7. Otaslavice B 18 7 1 10 39:58 22
8. Hrubčice
18 5 1 12 35:54 16
9. Doloplazy 18 4 4 10 33:54 16
10. Brodek u PV B18 4 1 13 34:67 13
Kanonýři: 17 - Kolečkář Petr (Tvorovice),
13 - Jozek Jakub (Doloplazy), Rieger Roman
(Otaslavice B), 10 - Brátel Jaroslav (Želeč)
Finálová část dorostu
o přeborníka okresu
3.kolo: Protivanov-Vrahovice 7:3, PivínMostkovice 1:5.
1.
2.
3.
4.

Mostkovice
Protivanov
Pivín
Vrahovice

3
3
3
3

3
1
1
1

0
0
0
0

0
2
2
2

16:3
9:7
4:9
7:17

9
3
3
3

Okresní přebor žáků
4.kolo: Určice-Vyšovice 4:0 (1:0), PřemysloviceNezamyslice 7:3, Smržice-Pivín 2:2, KlenoviceDržovice 4:5, Lipová-Haná Prostějov – nehráno,
hosté se nedostavili, Plumlov-Dobromilice 3:6
(2:2), Kostelec-Protivanov 1:7 (0:3)
1. Protivanov 26 25 1 0 198:9 76
2. Dobromilice 26 23 2 1 141:27 71
3. Pivín
26 16 3 7 87:46 51
4. Kostelec 26 15 4 7 112:60 49
5. Smržice
26 15 1 10 76:48 46
6. Určice
26 15 1 10 72:44 46
7. Haná Prostějov25 13 4 8 127:85 43
8. Nezamyslice 26 10 3 13 75:96 33
9. Plumlov
26 8 4 14 57:93 28
10. Vyšovice 25 8 2 15 61:11626
11. Přemyslovice 26 7 2 17 41:11223
12. Klenovice 26 4 3 19 28:10815
13. Lipová
24 3 4 17 29:11513
14. Držovice 26 1 0 25 17:162 3
Kanonýři: 60 - Milar Ondrej (Protivanov), 50
- Gábor Patrik (Haná Prostějov), 45 - Frehar
Jan (Dobromilice)

Finálová část ml.ž áků
o přeborníka okresu
3.kolo: Kralice-Němčice 1:1, Otinoves-Haná
Prostějov 0:7.
1. Němčice
3 2 1 0 13:8 7
2. Haná Prostějov3 2 0 1 17:6 6
3. Kralice
3 1 1 1 4:9 4
4. Otinoves
3 0 0 3 5:16 0

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Sledovali jsme postupové loučení druhého prostějovského klubu, tentokrát v I.B třídě Olomouckého KFS...

HANÁ ZAVRŠILA HISTORICKOU SEZÓNU DEBAKLEM „TURKŮ“!
Výhru domácích zařídil kanonýr Strouhal premiérovým hattrickem
zblízka poslal Hanáky opět
do dvoubrankového vedení.
V 57.minutě opět zazvonilo
břevno Pastyříkovy branky
po Novákově střele, nikdo
z pivínských hráčů však na
dorážku zareagovat nedokázal.
a dalších deset minut už
to bylo 4:1 pro Hanáky.
Krupička poslal svou
přihrávkou do úniku Strouhala
a ten zkompletoval svůj hattrick.

V posledním kole 1.B třídy sk.A Olomouckého KFS
nastoupili Hanáci za obrovského vedra proti mužstvu Sokola Pivín. Hosté už unikli ze sestupových
vod, naproti tomu domácí měli postup do 1.A třídy
jistý již od minulého kola. Přesto se hrál fotbal nahoru dolů, všichni hráči si ho ještě chtěli naposledy
užít. Domácím se tak povedla rozlučka s výbornou
sezónou a po zaslouženém vítězství se mohli radovat z poháru pro vítěze.

Z

Prostějov/jp

N

a první vážnější šanci si
musela hrstka přihlížejících
fandů počkat až do 12. minuty, kdy
se pivínský Fialka dostal ke střele,
té však chyběly decimetry. To
domácí o čtyři minuty později byly
k dosažení branky blíže. Varga
odcentroval z levé strany míč,
střelu Mlčouška vyrazil gólman
před Strouhala, ale ten skluzem
nedopravil míč za Dostálova
záda. Brejk hostujícího Fialky ve
21.minutě skončil v rukavicích
gólmana Pastyříka. Po půlhodině
hry se domácí konečně dočkali.
Po závaru v obraně hostí, kdy
Šindler trefil jen břevno, se míč
odrazil před Strouhala, který se
již podruhé nemýlil a střelou pod
„víko“ nedal Dostálovi šanci – 1:0.
e 37.minutě se opět měnilo
skóre. Na Mlčouškův
nákop si za obranu naběhl
rychlonohý Popelka, který
unikl obraně a běžel sám
mana.
na vyběhnuvšího gólmana.
Poslal však ještě přihrávku
ávku
nabíhajícímu Strouhalovi a ten
odlně
nikým neatakován pohodlně
skóroval do odkryté branky
anky
– 2:0. Také hosté měli velkou
elkou
šanci v závěru poločasu,
kdy šel Martin Sedlák sám
na brankáře Pastyříka, ale
ten se mu odvážně vrhnul
pod nohy a šanci „ Turkůů
svým nejlepším zákrokem v
utkání pivínskému útočníkovi
ovi
zmařil.
poločase proběhlaa na
hřišti malá oslava, naa níž
fotbalisté a funkcionáři Hané
ánům
Prostějov poděkovali pánům
slavu
Ladislavu Langrovi a Ladislavu
votní
Hašákovi za jejich celoživotní
řskou
fotbalovou a funkcionářskou
árky a
činnost. Předali jim malé dárky
popřáli jim do dalších let hodně
zdraví a osobní pohody.
ned po zahájení druhého
hého
poločasu měli hosté šanci
na kontaktní branku, ale střela
řela z
velké dálky, vyslaná Martinem
inem
Sedlákem, orazítkovala pouze
ky. O
břevno Pastyříkovy branky.
minutu později však byli hosté
rošel
úspěšnější. Tydlačka prošel
akrát
domácí obranou a nadvakrát
vstřelil kontaktní gól. - 2:1.









IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 17. KOLO







„Dnes není třeba velkého komentáře. Pohodový zápas ve
kterém jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli. Jsem rád, že to
kluci odjezdili a nezklamali diváky i v utkání, ve kterém oběma
týmům už o nic nešlo.”

JAROSLAV SVOZIL
- SOKOL PIVÍN:

Pastyřík

Branky: 31.,37. a 67.Strouhal, 52.Popelka Branky:
47.Tydlačka
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Dnes to byl téměř přátelský zápas, ve kterém byla Haná
fotbalovější. Soutěž jsme si s předstihem zachránili. I to se
pravděpodobně projevilo na našem dnešním výkonu, ve kterém
se již nehrálo o důležité body.

David Strouhal o brankovém přídělu:

„Kluci mi to tam

skvěle šoupli”

Vrba
Přikryl

Šišma
Zbožínek

Turecká naděje
však trvala pouze pět
minut. Přišel dlouhý
Kolářův centr téměř
od rohového praporku,
Dostál jej podběhl a míč
přistál na noze Popelky, který

Novák

Dostál

Sokol Pivín:
střídání: 71. Filka za Nesvadbíka
trenér: JAROSLAV SVOZIL
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DANIEL KOLÁŘ
- TJ HANÁ PROSTĚJOV :

TJ Haná Prostějov
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 16. Centr Vargy, Mlčouškovo nastřelené břevno nedokázal
Strouhal dopravit za Dostálova záda.
 21. Brejk Fialky končí v rukavicích domácího gólmana.
 31. NAPODRUHÉ A PŘESNĚ. Domácí se ujímají vedení
střelou Strouhala do víko.
 37. POHODLNÁ BRANKA. Po samostatném úniku Popelky,
doklepává do odkryté branky Strouhal.
 43. Po samostatném nájezdu měl Martin Sedlák šanci ke skórování, Pastyřík jeho šanci zneškodnil.
 46. Stejný hráč orazítkoval jen břevno domácí svatyně.
 47. PIVÍN DRAMATIZUJE. Nadvakrát skóruje pivínský
Tydlačka a dává hostům naději.
 52. NAVÝŠENÍ VEDENÍ. Popelka tak dlouho sledoval míč,
až mu přistál na noze a zvyšuje vedení Hané.
 57. Další zazvonění břevna, které měl na svědomí hostující
Novák.
 67. DÍLO DOKONÁNO. Po centru Krupičky a následném
úniku vstřelil svou třetí branku v utkání Strouhal.
 78. Vrba protáhl domácího gólmana, skóre se však neměnilo.
zaznamenal Josef Popelka


Radost z postupu. Hráči TJ Haná Prostějov bezprostředně po utkání oslavují svůj triumf v I.B třídě.
Foto: Jiří Procházka

střídání: 85. Křížek za Šindlera
trenér:
DANIEL KOLÁŘ
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Stejný scénář. Jako v tomto případě, Haná držela povětšinu
utkání míč na svých kopačkách.
Foto: Jiří Procházka

V

V

Potvrdil tak svou jarní střeleckou
formu. Ještě v 70.minutě mohl
zvýšit domácí Mlčoušek, ale jeho
trestňák Dostál robinzonádou
chytil. Stejně tak v 78.minutě
protáhl Vrba svojí střelou
domácího Pastyříka. Poslední
šanci v zápase neproměnil
domácí Krupička, když poslal
míč po centru Koláře těsně nad
Dostálovu branku.
ozápasepředalizástupciKFS
Olomouc a OFS Prostějov,
pánové Zdeněk Macharáček a
František Mikulka, kapitánovi
Hanáků Jiřímu Zbožínkovi
pohár za vítězství v 1.B třídě
sk.A Olomouckého KFS a
popřáli všem hodně zdaru do
nadcházejícího ročníku v 1.A
třídě. Poté již mohly na hřišti
propuknout oslavy postupu,
samozřejmostí bylo šampaňské,
nechyběla trika s význačným
potiskem – „Hanácké válec.”

Kmenový hráč Přemyslovic přišel do Hané na podzim z Vrahovic, kde
působil jednu sezónu. Letošní sezónu však válel v zelenobílých barvách a byl pevným členem
kádru Hané. V dnešním utkání potvrdil roli kanonýra, když soupeře sestřelil svými třemi
brankami a měl tak nějvětší podíl na výhře svého týmu. Při prvním prokázal skvělou mušku
a z otočky trefil přesnou ranou pod břevno. Při druhém měl situaci o něco zlehčenou, když
doklepával přihrávku do prázdné branky. Svou aktivní hrou se probojoval i ke třetí brance,
prokázal rychlost, unikl atakujícím obráncům a nedal gólmanovi hostí šanci.

Foto: Josef Popelka
Prostějov - Útočník, který
má na starosti střílet branky
jak na běžícím pásu, dnes
jednoznačně potvrdil tuto
skutečnost. Svými brankami
tak měl podíl na celkovém
úspěchu týmu, když se stal
zároveň jeho nejlepším
střelcem v právě uplynulém
ročníku.
Josef Popelka
Dnes jste sestřelil soupeře
třemi
brankami.
Kolikátý hattrick v kariéře to
byl?
„V mužích se mi to dnes povedlo
poprvé. Vždy se mi podařilo
vstřelit nejvíce dvě branky,
nepodařilo se mi jej nikdy
dotáhnout. Jsem rád, že mi to
vyšlo právě v této sezóně.

Jak hodnotíte své
působení v Hané?
„ Sedí mi hra tohoto týmu,
dostávám se do spousty
šancí, které se mi z části
daří proměňovat. Góly však
nepadly jen mojí zásluhou, vše
bylo o týmové hře a skvělých
nahrávkách mých spoluhráčů.
Ještě by jich mohlo být ale více
(smích).
Haná slaví postup, co to
pro vás znamená a jaká je
vaše budoucnost v týmu?
„Byla to jedna z mých nejlepších
sezón v mé fotbalové kariéře.
Jeden postup jsem již zažil, ale to
nebylo na takové úrovni, jako je
tomu teď. Je to skvělý pocit, jsem
rád, že jsem mohl být při tom. Co
se týče mé budoucnosti v týmu?
Rád zůstanu, pokud o mne bude
i nadále zájem.

Malá kopaná
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Dřevnovice zase žijí fotbalem. V sobotu byly hostitelem pohárového finále

Z TRIUMFU NA ZÁVĚR SEZÓNY SE RADOVALY LETOS ÚSPĚŠNÉ DUBANY
Favorizovaný SK Griffins 98 Prostějov se musel spokojit s bronzem

Fotbalové soutěže uzavírají další ročník, ve kterém
již tradičně nalezneme vítěze a poražené. Nejinak
je tomu i v malé kopané na Prostějovsku. O postupujících a sestupujících týmech jsme již informovali, v sobotu se rozhodovalo o tom, kdo se stal
vítězem Poháru města Prostějova. Tato tajenka
byla rozluštěna o uplynulém víkendu, kdy se konalo finále poháru města Prostějova. A Večerník byl
naživo u toho!
Dřevnovice/jp
Za krásného letního počasí se
v sobotu 16. června od ranních devíti hodin konalo finále.
Hostitelem závěrečného turnaje
se staly Dřevnovice. Výběr místa konání nebyl náhodný, místní
sportovní nadšenci zde po rekonstrukci slavnostně otevírali nové
hřiště. To bylo na hru opravdu
velice dobře připraveno a slibovalo skvělou podívanou pro
všechny zúčastněné. „Jsme rádi,
že se svaz rozhodl pro konání
právě u nás. Dnes jsme otevřeli
první etapu oprav sportovního
areálu, na který jsme dostali
dotace z evropských fondů. Po
pěti letech se tak do Dřevnovic
vrací turnaje v malé kopané,
což nás nesmírně těší. Ještě nás

čeká etapa druhá, ve které by
především mělo dojít k výstavbě
hřiště s umělým povrchem,” informoval Večerník místostarosta
Dřevnovic Ivo Gregor.
Závěrečného klání Poháru města
Prostějova se zúčastnily čtyři
mužstva - dvě z I. ligy a dvě z
II. nejvyšší soutěže: SK Griffins 98 Prostějov, FK Vrbátky,
DD Sport Dubany „A” a domácí
Dřevnovice, která se probojovala turnajem až do samotného
finále. Ještě než se rozehrálo
první utkání, místní mažoretky
předvedly
své
synchronní
umění a obohatily tak program
finálového turnaje. A bezesporu
byly ozdobou celé akce...
Utkání hraná na dvakrát dvacet
minut nabízela spoustu pohledných akcí a skvělých zakončení.

Slavnostní ukončení. Primátor města Prostějova předává pohár zástupci vítězného mužstva.
2x foto: Josef Popelka
Slova na závěr pak vyřknul Pav- dle pravidel fair-play. Mrzí mě
el Kočíb, předseda prostějovské pouze kontumační výsledky
malé kopané. „Sezóna byla ke konci sezóny, kdy už o nic
Vítězné mužstvo. DD SPORT Dubany slaví po úspěších v lize i vítězství v Poháru města Prostějova
vynikající. Slušná úroveň nejde a týmy tak přenechávají
v malé kopané.
jednotlivých zápasů, které své body soupeřům. Stejně jako
Ať už byly s gólovým efektem či jsme předváděli pouze v prvním turnaji vedoucí týmu Vlastislav proběhly téměř bez žlutých černá kaňka při tomto finále,
karet a jen s jednou červenou. když Vrbátky přenechali bez
nikoliv, diváci si rozhodně přišli utkání, v dalších jsme bohužel Dokoupil.
na své. Nejvíce vzruchu bylo chodili do plných a inkasovali Předání poháru vítězům bylo A to máme pro všechny ligy jen boje body dnešním vítězům,”
logicky k vidění při utkáních z brejků,” prozradil nám sklesle umocněno vzácnou návštěvou. šest rozhodčích, kteří dělají vše uzavřel jinak povedenou sezónu
domácích borců, kteří byli kapitán Martin Popelka.
Filip Juda, prezident asociace pro to, aby utkání byla odehrána Pavel Kočíb.
hnáni nemalým počtem svých Z vítězství se nakonec radovalo malého fotbalu ČR, především
výsledkový servis finále Poháru města Prostějova
fanoušků. Tato podpora jim na- mužstvo DD Sport Dubany „A”, pak primátor města Prostějova
konec vynesla druhé místo, když které tak dovršilo svůj klubový Miroslav Pišťák, zavítali na ten- DD Sport – Dřevnovice 4:2, Griffins – Vrbátky 4:1, Dřevnovice
v posledním utkání odvrátili pro hattrick. „Mám z kluků obrovsk- to turnaj, aby mohli pogratulovat – Vrbátky 6:1, Griffins – DD Sport 1:5, Griffins – Dřevnovice 3:4,
ně nepříznivý stav a vybojovali ou radost, letos jsme vyhráli vše, vítězům a předat jim nejvyšší DD Sport – Vrbátky 3:1 neodehráno
tak cenný skalp „Griffinů“. Ti co se dalo. Naše ´béčko´ post- ocenění. „Sledoval jsem vaši
KONEČNÁ TABULKA
se museli stejně jako v lize spo- oupilo do druhé ligy, ´áčko´ do té hru se zapálením, některé situace
3
3
0
0
12:4
9
kojit se třetím místem, které je nejvyšší a dnes jsme zvládli po- bych asi řešil jiným způsobem, 1. DD Sport Dubany
3
2
0
1
12:8
6
pro ně jistě zklamáním. „Chtěli hár. Panuje tedy naprostá spoko- ale po bitvě je každý generál,“ 2. SK Dřevnovice
3
1
0
2
8:10
3
jsme určitě finále vyhrát, ale to jenost, klukům gratuluji,” sdělil utrousil s úsměvem primátor 3. SK Griffins 98 Pv
4. Vrbátky
3
0
0
3
3:13
0
se bohužel nepodařilo. Naši hru své pocity bezprostředně po Pišťák.

BEDIHOŠŤ CUP 2012: přijeďte bojovat o putovní pohár
a věcné ceny, zbývají 4 hrací místa k naplnění turnaje
Hrubčice - Ve dnech 14. a
15. července 2012 proběhne
již 4. ročník turnaje v malé
kopané Bedihošť Cup 2012,
který jak už jste byli informováni v minulých číslech, se
koná tradičně v Hrubčicích.
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.
Trofej obhajuje z loňského
ročníku Sokol Bedihošť.
„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.
„Byli
osloveni
zajímaví
sponzoři, kteří zaštítí turnaj
a myslím, že bude o co hrát.
Momentálně je zaregistrováno
čtyřiadvacet mužstev a další mají
prostor pro registraci. Přihlaste
se proto co nejdříve, ať máte jistou účast. Uzávěrka turnaje je 5.
července,“ vzkazuje Kresta.
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. července od
dvaceti hodin přímo v areálu a
účastníci mají samozřejmě vstup

O co se bude hrát:

1. místo - ceny v hodnotě 6 000 Kč
2. místo - ceny v hodnotě 4 000 Kč
3. místo - ceny v hodnotě 2 000 Kč
Poháry + putovní pohár + nejlepší střelec + nejlepší brankář

ZDARMA kde se představí DJ
David Klásek. Účastníci turnaje
mají možnost postavení stanů
přímo v Areálu, jinak ubytování
si zajišťuje každý sám.
Veškeré informace o turnaji
budou průběžně zveřejňovány

v dalších vydáních Večerníku
a také je můžete najít na
stránkách www.krestic.estranky.
cz. V případě nejasností volejte
na tel. číslo: 606 850 147.
Teď už je jen na vás, zda pozvání přijmete a přihlásíte se!

4. ročník - BEDIHOŠŤ CUP 2012
- dosud přihlášené týmy
13. FC BONGDA PROSTĚJOV
1. SOKOL BEDIHOŠŤ
14. AC ROMA AMATÉR
2. SK DD SPORT „A“
15. TJ KLENOVICE
3. FC ANDĚL
16. SÁZKAŘI
4. SK DD SPORT „B“
17. MECHECHELEN
5. CLEWER
18. VEKRA
6. TJ BISKUPICE
19. MAČKAL STAV
7. BOTAFOGA
20. FCL ČEHOVICE B
8. SHOEMARKERS
21. FC NÁM SE NECHCE
9. FC ALL IN
22. TRÁVNÍKY UNITED FC
10. AC ROMA „A“
23. LUFŤÁCI
11. AC ROMA „B“
24. MK MEDVĚDI
12. FC LADZIMIL ČEHOVICE

Přihlášky do nové sezóny
končí posledním červnem
Prostějov/son - Všechny kluby, které chtějí hrát okresní sou-

těže 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.

„KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP 2012“ hlásí již třiadvacítku přihlášených týmů
Turnaj se tentokrát odehraje netradičně od čtvrtku do soboty
Prostějov/pk – Jak jsme již
podvakrát na stránkách Večerníku informovali, 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 patnácti letech ani letos
nechybí v kalendáři prázdninových akcí a už nyní na sebe
poutá velkou pozornost. Pořadatelé z TJ Krumsín evidují již
třiadvacet přihlášených celků
a podle zpráv ze zákulisí další
přihlášky jsou na cestě! 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
(čtvrtek-sobota) 2012. 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 netradičně 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

Na letošním turnaji
se bude hrát o následující
finanční bonusy:

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

těchto stránkách budeme zveřejňovat dosud přihlášená družstva,
propozice, rozlosování a jiné
aktuální informace k turnaji. Na
stránkách je spuštěna diskuze,
kde přivítáme jakékoliv názory a
dotazy ohledně turnaje. Také areál TJ Krumsín doznal opět mnoho
změn k lepšímu, jsme připraveni
na cokoliv. Máme kryté posezení,
taneční parket a venkovní i vnitřní sprchy. V areálu fotbalového
hřiště bude k dispozici po celou
dobu turnaje zdarma internet od
společnosti PLNET. Na turnaji
bude 10 profesionálních rozhodčích, každý zápas budou pískat
dva rozhodčí, tedy i na pomezí.

i pro týmy, které sem každoročně zavítají z různých koutů naší
republiky. Byli osloveni zajímaví
Kontaktovali jsme mladé rozhod- Organizátoři také definitivně sponzoři, kteří pomohou zajistit
čí, kteří mají zkušennosti z turna- potvrdili, že vzhledem k úspě- velké množství kvalitních věcjů v malé kopané. I když už loni chů z posledních dvou let, bude ných a peněžitých cen. Generáljsme v tomhle ohledu udělali vel- i letos vrcholem doprovodné- ním partnerem turnaje se staly
ký pokrok. Ale to ukáže až samot- ho programu kapela AREST. Pivovary Staropramen, a.s., což
ný průběh turnaje. Opět existuje Tato skupina tak zahraje všem zajišťuje účastníkům přísun
možnost platit startovné na turnaj účastníkům i ostatním návštěv- kvalitního piva STAROPRApřímo v Prostějově a sice ve firmě níkům v pátek od 21.00 hod. na MEN. Obchodními partnery
Gamasoft s.r.o. (TONERMAR- večerní akci v rámci turnaje.
turnaje se stali Radek Kocourek,
KET), která sídlí na Plumlovské Podle informací organizátorů, provozovatel letních občerstvení
77. Jedná se o prodejnu počítačů. bylo před pár dny rozesláno v okolí Plumlovské přehrady.
Stačí tam nahlásit jméno týmu, bezmála 500 pozvánek pro týmy Mediálním partnerem turnaje
poštovní adresu, telefon a zaplatit z Prostějovska, Vyškovska, Bla- je již řadu let PROSTĚJOVSKÝ
startovné. Přípravy na turnaj jsou nenska, Zlínska, Brněnska, ale Večerník.
již měsíc v plném proudy, teď už
jen aby vyšlo počasí. Na závěr Uzávěrka přihlášek do turnaje je 30. června 2012. Na přiještě prozradím, že se snažím do- hlášky zaslané po tomto datu již nebude brán zřetel. Týmy,
stat na turnaj hodně kvalitní týmy, které mají o účast v turnaji zájem, se mohou hlásit na kontakže se bude jistě na co dívat. taktní adrese:
Stejně jako loni bude k dispozici Martin Ošťádal
textový online z turnaje a na inter- Krumsín 211
netu se budou objevovat okamži- 798 03 Plumlov
tě také fotky. Upletl jsem si tím na mobil: +420 774 825 285
sebe bič, protože pak člověk neví, email: hana.cup@seznam.cz
kde mu hlava stojí a co dělat dřív. Po zaslání startovného ve výši 900 Kč na tuto adresu bude každému
Loni ale byla návštěvnost stránek týmu telefonicky potvrzena účast. Nejpozději týden před začátkem
během turnaje obrovská, takže v turnajem dají pořadatelé k dispozici hrací listinu s vylosovanými skutom budeme určitě pokračovat. pinami a přesným začátkem jednotlivých utkání. Pro kompletní zpraDoufám, že se nové internetové cování výsledků je připravena výpočetní technika.
stránky budou líbit a návštěvníci Veškeré informace o turnaji budou k dispozici na internetových
turnaje tam najdou vše potřebné.“ stránkách www.hanacup.cz. Tyto stránky jsou denně aktualizovány.

Fotbalistky Výšovic druhé na turnaji v Mělníku

Mělník, Prostějov/son - Mladý fotbalový tým děvčat FC Výšovice (na
snímku) se zúčastnil turnaje Mělnická klička 2012. Ve věkové kategorii G15 měl za soupeře domácí výběr a FK Baumit Jablonec, s oběma
protivníky se utkal dvakrát. A nakonec z toho bylo druhé místo.
„Holky musím pochválit, těžké zápasy zvládly velice dobře. Škoda některých zranění, ale s těmi se v tak náročných soubojích musí počítat. Poděkování patří jak děvčatům za odvedené výkony, tak babičkám - paní
Entlové a Škultetyové - za řidičský odvoz,“ uvedla trenérka výšovických
fotbalistek Iva Šachová s tím, že její svěřenka Kateřina Šimková byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje.

Sestava FC Výšovice G15:
Kateřina Šimková, Nikola Zahradníčková, Kateřina Šachová, Eva Zdráhalová, Sára Barošová, Anna Pospíšilová, Lenka Zabloudilová, Sára Rožičová, Klára Zahradníčková.

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
20 - FC Radegast u Zacha
21 - Bexim Paletten
22 - FC Pivo
23 - SK Pokop Domamyslice

Chtěli bychom touto cestou poděkovat trenérům fotbalové přípravky Haná Prostějov C, jmenovitě panu Davidu Kovalskému a panu Dušanu Kubaskovi, za skvělý přístup k našim klukům, přípravu a vedení tréninků,
organizaci soustředění, zápasů a další spousty akcí. Velmi si ceníme jejich práce a toho, že nejen vychovávají
fotbalisty, ale tvoří z nich i partu kamarádů.
S díky rodiče
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ohlédnutí za basketbalovou sezónou 2011-2012
v podání BK Prostějov

„Postup do finále přebil některé nedostatky,“
míní PETR FRIDRICH, generální manažer Orlů
Prostějov/son - Stříbrné medaile
Orlů daly zapomenout na některé neúspěchy basketbalistů
v průběhu sezony. Alespoň podle
hodnocení generálního manažera BK Prostějov Petra Fridricha.
Ten si cenil především třetí finálové účasti klubu v řadě. Konec
dobrý, všechno dobré. „Přečkali
jsme několik těžkých okamžiků
a skousli některé nepříjemné porážky. A tým to ustál,“ konstatoval Fridrich.

Pohárové zklamání
Na začátku sezony mužstvo neuspělo v kvalifikaci pro postup do
základní skupiny FIBA Cupu, když
nestačilo na bulharskou Sofii. Ani
v EuroChallence Cupu osmifinalista předcházejícího ročníku neudělal
žádnou díru do světa. Ve skupině obsadil třetí místo a v soutěži
skončil na úkor Pardubic. „Trošku
jsme doplatili na malou sehranost
nového týmu. Přesto bylo vyřazení
ve třetí pohárové soutěži zklamáním. Mrzelo nás, že místo našeho
klubu postoupil jiný celek z Mat-

toni NBL,“ přiznal neúspěch Petr
Fridrich. Další klopýtnutí hanácké mužstvo zažilo také v domácí
pohárové soutěži. Až čtvrté místo
neodpovídalo představám vedení.
„Chtěli jsme do finále a to se nepodařilo,“ řekl klubový generální
manažer.

Potvrzená role
korunního prince
Základní částí soutěže prošli Orli
s pěti porážkami a do nadstavbové skupiny A1 postoupili z druhé
pozice. Tu uhájili také v souboji
s nejlepšími celky domácí elitní
soutěže, byť pouze díky lepšímu
skóre. „Potvrdilo se, že se soutěž
vyrovnává. Z našeho pohledu byla
napínavá až do posledního kola.
Škoda, že jsme v první fázi soutěže několikrát zbytečně zaváhali.
Mohli jsme mít druhé místo jisté
dříve,“ litoval Fridrich několika
porážek v úvodních měsících.„Na
druhou stranu tým často ukázal
svoji lepší tvář. Hodně si cením
domácího vítězství nad Nymburkem. To se většině mužstev nepo-

dařilo,“ připomenul cenný skalp
domácího suveréna funkcionář
prostějovských Orlů.

Předčasné „finále“
s Děčínem
Do rozhodující fáze mistrovského
ročníku vstoupili Hanáci přesvědčivými výhrami nad Ostravou.
V semifinále už ale jejich hra postrádala lehkost a „Válečníky“
z Děčína přehráli v pěti zápasech
s kusem štěstí. „Tady se ukázalo,
jak je důležitá výchozí pozice před
začátkem play-off. Dokázali jsme
uhájit domácí palubovku a to bylo
rozhodující. I když třetí duel jsme
vyhráli o jediný bod. Měli jsme
kliku,“ připustil Fridrich. Stejně
tak uznal, že ve finále Orli neměli
nárok. Hráči měli zdravotní problémy, Prášil a Venta byli kvůli zranění úplně mimo hru. „Nymburk
měl ale hodně silnou sestavu. Ani
kompletní bychom soupeře nemohli připravit o titul. Stříbro bylo
maximem. Za celou sezonu jsme si
ho ale zasloužili,“ uzavřel své hodnocení Petr Fridrich.

PRÁŠIL ZŮSTÁVÁ! Orlům
chybí už jen dva pivoti

Prostějov/lv – Také v příští sezoně
bude svojí střelbou z dálky strašit
soupeře prostějovských basketbalistů Jaroslav Prášil. Zkušený
křídelník se s vedením BK dohodl
na nové smlouvě. Dlouholetá opora je tak osmým jistým hráčem
Orlů pro nadcházející ročník
Mattoni NBL.
„S Jardou jsme podepsali smlouvu
na příští sezonu. Jsme rádi, že zůstává,“ řekl generální manažer Prostějova Petr Fridrich.
Setrvání ostříleného basketbalisty
si pochvaluje také trenér Zbyněk
Choleva, který se domnívá, že Prášil
má před sebou ještě dobré sezony.

„Možná by se měl posunout na pozici čtyři pod koš. Své si tam určitě
odehraje, navíc umí vystřelit přesně
z dálky. To je nebezpečná kombinace,“ míní Choleva.
Na konci sezony Prášil svým spoluhráčům na palubovce chyběl.
V průběhu play-off musel z bojů
o medaile odstoupit kvůli zranění
kolene. Naštěstí ale nemusel na plastiku. „Chci se pořádně připravit na
novou sezonu. Snad se mi už zdravotní komplikace budou vyhýbat,“
přeje si Prášil.
V nové sestavě se naopak neobjeví Jakub Krakovič. Bývalý pivot
Prostějova v minulé sezoně hostoval

v Chomutově a měl se vrátit do mateřského klubu. Nakonec upřednostnil nabídku z Ústí nad Labem, kam
odchází na přestup. „Osobně mě to
trochu mrzí. Přál jsem si, abychom
poskládali část sestavy z domácích
hráčů. Nevyšlo to. Ale přesto si
myslím, že dáme dohromady výběr,
kterému budou naši příznivci fandit.
Bojovníky, kteří se budou rvát o každé vítězství,“ uvedl Choleva.
Vedení klubu už hledá pouze dva
pivoty. Není vyloučeno, že jedním
z nich bude Yemi Nicholson, který
dostal návrh nové smlouvy. „Ještě se
nerozhodl, ale jsme v kontaktu,“ řekl
manažer Fridrich.

Ivan Pospíšil: „Mládežnické kategorie

jsou úspěšné. Patříme mezi nejlepší v ČR“
Novinkou je vytvoření ženského družstva.

Prostějov - Tři medaile z mistrovství republiky a několik
dalších úspěchů v kvalifikacích o postup do nejvyšších
soutěží. To je vizitka mládežnických kategorií basketbalových družstev TJ OP a BK Prostějov. „Určitě si nemůžeme stěžovat. K naprosté spokojenosti chybí snad jen
nějaká medaile u chlapců. To snad napravíme v příští
sezoně,“ ohlédnul se za končícím mistrovským ročníkem Ivan Pospíšil (na snímku), předseda basketbalového oddílu TJ OP Prostějov a prezident občanského
družení BK Prostějov.
přínos Pavla Švýcara,
ýýcara, Pavla
Buriánka, Žejlka Živkoviče a
Do sbírky vašich Emila Remence.“
úspěchů přibyly tři
V mládežnických
ežnických kamedaile z mistrovství repubtegoriích
h hraje velliky. Jde o nejúspěšnější sezo- kou roli také přístup
up rodičů…
nu v historii?
„S tím jsme maximálně
málně spoko„Už jednou jsme tři medaile jení. S dětmi jezdíí na zápasy a
získali. Takže vlastně jde o vy- povzbuzují, snaží se pomáhat
rovnání nejlepšího výsledku. i jinak. Pochopitelně
ně si vážíme
Žačky ročníků 1998 a 2000 také pomoci našich
ich partnerů.
mají bronz, dívky ročníku Stojí za námi město
sto Prostějov,
1999 dokonce zlato. Myslím Olomoucký kraj a společnost
si, že nám tyto úspěchy sluší. TK PLUS. Díky jejich přízni
Patříme mezi nejlepší kluby můžeme dosahovatt na podobné
v republice!“
úspěchy, jako jsou medaile z doV dívčích soutěžích mácích šampionátů.“
ů.“
obsazujete přední
V několika
olika kategomísta pravidelně. Kde je tariích jste
te na stupně
jemství úspěchu?
vítězů nedosáhli, přesto šlo o
„Tři roky po sobě vozíme me- slušné výsledky. Kterých si cedaile, což je odrazem koncepč- níte nejvíce?
ní práce. Snažíme se postupně „Udržení extraligy
y s mladším
naši výkonnost zlepšovat. Po- dorostem, postupy
y kategorií
děkování patří všem trenérům. U14 a U 15 do žákovské
kovské ligy.
Přesto bych nejvíce vyzdvihnul Starší dorost zůstall v žákovLadislav Valný

Po téměř PADESÁTI LETECH!
ské lize a to také není špatné.
U dívek je velkým úspěchem
postup do extraligy starších dorostenek.“
Prakticky ve všech
soutěžích máte své
zastoupení. Je to v České republice obvyklé?
„Právě, že není. Společně s USK
Praha jsme jediným klubem,
který má všechny týmy. Od přípravek až po starší dorost. Zabezpečit chod všech týmů není
lehké, ale zatím se nám to
daří.“
Jaké máte
plány
do
příští sezony?
„Předně se pokusíme
zopakovat
výsledky
z té poslední. A pokusí-

me se získat medaili v kategorii
mladších dorostenců. Snad se to
podaří. Naprostou novinkou je
vytvoření ženského družstva. Po
téměř padesáti letech se vrátíme
na basketbalovou mapu v seniorské kategorii! Začínáme od
píky. S cílem vybojovat druhou
ligu. Chceme hrát s vlastními
odchovankyněmi, které se vrátí
z Olomouce.“

Ivan Pospíšil

Basketbal hrál od
roku 1972, později trénoval první
tým a byl hrajícím trenérem prostějovského béčka.
Současně vedl družstva v mládežnických kategoriích. Od roku 1999 je předsedou basketbalového
oddílu TJ OP Prostějov a v roce 2010 se stal prezidentem občanského sdružení BK Prostějov. Nově
je vedoucím reprezentačního družstva „U20“,
které bude v červenci bojovat pod vedením trenéra
Miroslava Marka o postup do elitní divize.

Hodnocení hráčů BK Prostějov doplněné pohledem kouče Orlů
dušan pandula

vojtěch bratčenkov

pivot

Hodnocení Večerníku:

Známka
Večerníku:

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

3

Hodnocení Večerníku:

Většinou využíval svoji rychlost k nájezdům pod koš. Někdy ale
jeho výkon poznamenala ztráta koncentrace po neúspěšné střele
nebo technické chybě. Občas přecházel otevřené pozice a zbytečně hledal spoluhráče.

očima trenéra Zbyňka Cholevy:

2. 7. 1984
196 cm, 96 kg
47
6,3
7,2

„Bojovník s velkým srdcem, který ukázal své předosti také v novém
angažmá. Pravidelně vnikal pod koš soupeřů, na vlastní polovině
pomáhal obraně svými doskoky. Dobře vyhodnocoval situaci na
hřišti. Pokud měl dostatek prostoru, zakončil z delší vzdálenosti,
i když se k těmto střelám dostával méně než v minulých letech.“

travis peterson

Známka
Večerníku:

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

5

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

1

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

4

Známka
Večerníku:

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

2

7. 6. 1983
208 cm, 116 kg
48
18,0
11,8

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„Čekal jsem od něj trochu více, i když to neměl úplně jednoduché.
Přišel v průběhu sezony, čekal rodinu. Navíc jeho výkony ovlivňuje
přece jen menší výška. V některých zápasech přesto rozhodl o našem
vítězství. Někdy ale byl jeho výkon poznamenaný tím, že o všem moc
přemýšlí. Když se nedařila střelba, nebyl tak sebevědomý.“

arvidas eitutavičius

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

3

jaroslav prášil

rozehrávač

Hodnocení Večerníku:

Známka
Večerníku:

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

6

18. 9. 1982
188 cm, 87 kg
26
10,7
9,7

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

7

Známka
Večerníku:

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

5

křídlo

Hodnocení Večerníku:

Známka
Večerníku:

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

1

Motorová mašina. Střílel, rozehrával, komplikoval život rozehrávačům. Překypoval sebevědomím. Nedal třeba pět střel za sebou,
přesto si z toho nedělal těžkou hlavu. A tu šestou obvykle proměnil.

7. 4. 1987
191 cm, 85 kg
44
13,4
14,9

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„Na první sezonu v Evropě podával naprosto špičkové výkony.
Obrovský přínos pro tým. Prakticky se nedal unavit. Rychlý na nohách. Kvalitní střelec s odpovídajícím sebevědomím. Roste z něj velký
hráč, kterému bude česká soutěž malá. Je to komplexní basketbalista.
Určitě bude brzy působit v některé elitní evropské soutěži.“

rostislav pelikán

pivot

Hodnocení Večerníku:

Zosobněná zkušenost. Udržel si tradiční vysokou úspěšnost
trojkových pokusů, pokud bylo zapotřebí, uměl zaskočit za spoluhráče pod košem. Slušnou sezonu předčasně ukončilo zranění.

13. 4. 1980
200 cm, 90 kg
32
6,0
7,4

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„ Mattonku nikdy dříve nehrál a přišel ze studií ve Spojených státech.
Musel si zvykat na odlišný basketbal. Nemohli jsme od něj čekat
zázraky. Ale svůj potenciál ukázal. Jeho důraz, kondice i technika
jsou na dobré úrovni. Potřebuje trochu času. V každém případě má
předpoklady, aby z něj vyrostl kvalitní pivot na odpovídající úrovni.“

jamar smith

křídlo

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„Plnil roli ostříleného střelce. Škoda zranění v závěru sezony. Už
není nejrychlejší a nejdravější, přesto byl pro tým přínosem. Navíc
mohl alternovat na více postech V dalších sezonách se může
posunout na čtyřku a určitě bude hodně nebezpečný díky svému
přesnému zakončení z dlouhé vzdálenosti...“

Vrchol zažil především v úvodu play – off. Zpočátku se trápil a
přes enormní nasazení míval potíže s přebíráním přihrávek. To
snižovalo jeho herní sebevědomí a v základní části hledal svoji
pozici v týmu.

25. 11. 1986
206 cm, 115 kg
45
3,6
4,3

Hodnocení Večerníku:

Profesor. S rozvahou řídil útoky Orlů. Někdy ale zbytečně dlouho
čekal s přesnou přihrávkou a na zakončení už hráčům zbývalo
minimum času. Přesto po jeho odchodu druhý rozehrávač týmu
hodně chyběl.

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„Občas přidržoval míč víc, než bylo zapotřebí. Ale pro hráče
vymýšlel zajímavé řešení herních situací. Opravdu rozený rozehrávač. Ve chvíli, kdy začal bojovat o jiné angažmá, se snažil
více střílet. Měl jiný styl než Venta. Klidnější, což nám v zápasech
umožňovalo měnit tempo hry.“

Známka
Večerníku:

Bez problémů si našel svoji roli v týmu. Pokud bylo třeba, vyvážel
míče, kryl záda útočníkům a vázal na sebe obránce. Rychle se
vracel do defenzivy a odvedl kus černé práce.

26. 5. 1992
197 cm, 90 kg
47
4,1
4,9

pivot

Hodnocení Večerníku:

křídlo

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„Udělal další krok v kariéře směrem nahoru. Dobře četl hru, nepouštěl se do žádných krkolomných akcí. Možná mu scházelo
více drzosti směrem dopředu. Mohl by se více tlačit pod koš. Ale
zase byl mezi prvními zpátky v obraně a tam si na svůj věk počínal
opravdu zkušeně a zastavil hodně útoků našich soupeřů.“

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„Ukázal, že už toho má dost za sebou. Na tým působil neutuchající
a pozitivní energií. Současně prokázal svůj přehled. Jeho vynucená
absence v závěru sezony se projevila na organizaci hry. V tu chvíli
bylo vidět, jak chybí. Někdy hrál až příliš agresivně a byly z toho zbytečné fauly, což jej občas během zápasu limitovalo.“

kamil švdrlík

Hodnocení Večerníku:

Známka
Večerníku:

Rychlý při zakládání útočných akcí. Velký hecíř. Kromě asistencí
umí zakončit z delší vzdálenosti i zpod koše. V některých zápasech se nechal zbytečně rozhodit posuzováním sporných zákroků a jeho výkon pak šel dolů.

19.3.1984
187 cm, 85 kg
39
9,0
7,4

pivot

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„Čtvrtý nejlépe doskakující hráč celé soutěže. Pro každého bylo
těžké oddělit jej od míče. Naplno využíval svoji výšku a dlouhé
paže. Lepší v útoku, kde pro spoluhráče získával opakované střelecké pokusy. Po zranění Jaroslava Prášila využil své zkušenosti
s prostějovským prostředím a výborně plnil roli kapitána.“

jaromír bohačík

rozehrávač

Po příchodu z Nymburka se očekávalo, že okamžitě vyskočí do
základní rotace. Často opravdu platil za oporu, své výkony nedokázal podávat opakovaně. V několika utkáních bojoval spíše sám
se sebou.

18. 5. 1985
186 cm, 76 kg
37
7,8
9,0

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

2

Patřil do základní sestavy. Svými centimetry a kilogramy vzbuzoval respekt a uměl toho patřičně využít. Díky menší rychlosti
o něco horší v obraně, kde měl problémy s hbitějšími protivníky.

Hodnocení Večerníku:

Známka
Večerníku:

Známka
Večerníku:

Hodnocení Večerníku:

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„Absolutní profesionál. Týmový hráč. Za sezonu nasbíral rovnou
stovku asistencí, což potvrzuje jeho přehled. Nesobecký v každém
okamžiku. Uměl uvolnit spoluhráče. Pod košem patřil mezi nejlepší
v lize a nebál se vzít odpovědnost na sebe. Rozhodoval zápasy na
obou polovinách palubovky.“

pavel slezák

„Zpočátku nedostával příliš minut, ale postupně se do zápasů zapojoval. Především v závěru sezony dostával hodně prostoru. Ve
finále si zahrál opravdu pořádně. Dal i nějaké body a vyzkoušel si,
jaké je to hrát proti špičkovým basketbalistům. Udělal chyby, ale to
se zlepší. Už příští rok může své zkušenosti prodat.“

yemi nicholson

pivot

Jeden z nejlepších podkošových hráčů v celé lize. Platný na obou
polovinách hřiště. Když mu nešla střelba, přispěl k týmovému
úspěchu precizní obranou. Jednička mezi prostějovskými pivoty.

18. 5. 1985
208 cm, 108 kg
48
15,8
12,3

očima trenéra Zbyňka Cholevy:

rozehrávač

Hodnocení Večerníku:

Potvrdil výkonnostní posun, ale chyběla mu větší odvaha při
vniku do vymezeného území a zkušenost při bránění špičkových
útočníků soupeřů. Musí se zbavit zbrklosti při zakončení. Pálil
z nepřipravených pozic.

13.5.1991
198 cm, 94 kg
40
3,0
4,2

Hodnocení Večerníku:

Známka
Večerníku:

matej venta

křídlo

Známka
Večerníku:

Narozen:
Výška, váha:
Zápasů:
Užitečnost:
Body:

8

Sezona mu nevyšla. Obtížně hledal s týmem společnou řeč. Také
proto trávil na střídačce více času, než se očekávalo. Mírné zlepšení přišlo až v závěru ročníku, kdy dostal větší porci minut.

8. 10. 1978
209 cm, 100 kg
32
3,2
2,8

očima trenéra Zbyňka Cholevy:
„Zpočátku sezony měl problémy s kolenem a to ho stálo lepší roli
v týmu.Čekal jsem, že na palubovce pomůže více svými zkušenostmi a bude s hráči lépe komunikovat. Mohl týmu více prospět.
Určitě tuto sezonu mohl zvládnout lépe. Mnohdy si nebyl na hřišti
jistý, což byla škoda pro všechny.“

Korfbal
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KORFBALOVÁ OMLADINA

aneb hodnocení týmů SK RG Prostějov v sezóně 2011-2012

Korfbalový SK RG Prostějov se zaměřuje na mládež a jde mu to náramně
SK RG Prostějov je korfbalový klub, který
patří k české špičce ve všech věkových kategoriích. Kromě extraligové příslušnosti
seniorů se klub zaměřil zejména na rozvoj
mládeže a je více než úspěšný!Vždyť i tento
rok má Prostějov svého korfbalového mistra ČR – družstvo starších žáků SK RG
Prostějov!

V prostějovském korfbalu totiž věří, že je to prá- trénovat se staršími rovnoměrně rozvíjí mladé
vě mládež, která je budoucností klubu, a proto hráče. Výsledkem této práce je celkem osm resměrem k mládeži směřuje největší klubové prezentantů v řadách národních týmů svých kaúsilí. Ať už je to přizpůsobení tréninkových jed- tegorií, přičemž plná polovina z nich patří do zánotek časovým možnostem hráčů a rodičů nebo kladních sestav národních týmů svých kategorií.
velký počet trenérů věnujících se mládeži pod Díky partnerství prostějovského klubu s hodohledem zkušeného holandského šéftrenéra landským korfbalovým klubem DOS-WK
Hennieho Baase. Skladba tréninků i možnost Enschede se navíc mají prostějovští hráči mož-

nost přiučit něco i z kolébky korfbalu, např.
na pravidelných sportovních soustředěních v
Enschede, kam míří i letos. A není to jenom
sportovní hledisko, které toto klubové partnerství přináší. Děti mají možnost poznat jiné
zvyky, získat si přátele či procvičit cizí jazyky.
Je právě devízou korfbalu a lidí kolem tohoto
sportu, že kromě sportovní stránky je kladen

důraz na aktivní zapojení dětí do klubu a společnosti a učení se respektu. Díky faktu, že korfbal hrají společně chlapci i dívky, to platí i o
chování a respektu k opačnému pohlaví.
V korfbalovém SK RG se věnují dětem od první třídy základní školy přes mládež na střední
škole až samozřejmě po dospělé. To vše dělají se
zaujetím a nadšením.

Dorostenecký tým STARŠÍ ŽÁCI OVLÁDLI TUZEMSKÝ KORFBAL

získával zkušenosti

Naděje. Za tým budoucnisti jsou považováni členové dorosteneckého družstva, jež spadají věkem ješte do nižší kategorie.
Letošní sezóna dorostenců měla
být ideální pro získávání zkušeností - většina hráčů až na
dva jsou věkem starší žáci. Do
historie vzniku týmu se můžete
podívat na minulé úspěchy v kategorii mladších a starších žáků.
Můžu říct, že tak úspěšný a kompaktní celek už dlouho v našem
klubu nebyl. Chtěli jsme v dorostenecké extralize postoupit mezi
nejlepší čtyři celky, čímž bychom
se udrželi mezi českou elitou a
měli tak šanci zahrát si play-off.
Jak se ovšem postupně ukazovalo, mohli jsme mířit i výš. Kromě
jednoho utkání základní části jsem
neměli výrazně slabší zápasy a
skončili jsme třetí za favority Kolínem a Znojmem. Obzvlášť výkony posledních kol nás navnadily,
až jsme si v koutku duše mysleli
na finále.

Semifinálové zápasy a i střetnutí o
bronz nám však ukázaly, co ještě
našemu mladému celku chybí k nejvyšším příčkám - zejména jednoduchost hry a klid v zakončení. I tak je
konečné 4. místo úspěchem, protože
většina našich protihráčů postupuje
do vyšší věkové kategorie.
Naši hráči a hráčky udělali v uplynulém roce obrovský pokrok nejen
v technice, ale i v taktické hře a
zejména boje o medaile je naučily
psychické odolnosti. Není náhodou,
že čtyři z nich se zúčastnili reprezentační akce v kategorii U19 a patřili mezi opory družstva. V dalších
dvou letech tak bude jasným cílem
zisk medaile a v posledním roce
účasti těchto hráčů mezi dorostenci
se chceme rozloučit titulem. Zároveň budeme pracovat na postupné
přípravě na přechod hráčů do seniorské kategorie.

Tým starších žáků korfbalového klubu SK RG Prostějov získal v letošním roce titul mistra
České republiky. A nejen toto
byl velký úspěch tohoto týmu!
Sedm hráčů bylo v uplynulé
sezóně součástí reprezentačního
výběru České republiky U16,
který na dubnovém mistrovství
světa získal 5. místo.
Za těmito úspěchy není náhoda
nebo pověstné sportovní štěstíčko,
ale pětiletá poctivá práce a trénink.
Tento tým se začal budovat přesně
před pěti lety, kdy na první trénink
tehdy přišlo 45 nových zájemců o
tuto hru. Je naprostou samozřejStarší žactvo - mistři České republiky 2012
mostí, že všichni u tohoto sportu
nezůstali, ale nynější počet 16 ta- jsme s dětmi jeli poprvé na týdenní podíl na velmi úspěšné sezóně.
lentovaných hráčů v kategorii U16 soustředění. A tady se začal rýso- V kategorii starších žáků skončije pro nás velkým úspěchem!
vat současný úspěšný tým, který v ly děti na 3. místě a hlavně mezi
následujícím roce dosáhl prvního mladšími žáky dosáhly na titul
Historie týmu
úspěchu.
mistra České republiky, když ve
Během
první
sezóny Ve třetí sezóně (2009/2010) tento finále porazily Kolín 9:7. Byl to
(2007/2008) jsme trénovali s dět- ročník dětí nastoupil v lize starších teprve třetí mistrovský titul pro
mi pouze 1x týdně, cílem bylo žáků s jedním týmem a dosáhl na náš klub a bylo jasné, že tento
hlavně v nich vzbudit zájem o svůj mladý věk velmi pěkného tým má budoucnost.
tento sport. Hned jsme se přihlási- čtvrtého místa. V lize mladších
li do soutěže mladších žáků orga- žáků jsme měli dva týmy, takže
Sezóna 2011/2012
nizované Českým korfbalovým děti mohly hrát více soutěžních Uplynulou sezónu jsme odstarsvazem. Moc dobře si pamatuji zápasů a první úspěch se dostavil. tovali soustředěním na Horní
první výsledky, kterými byly vy- Výsledkem byla velmi těsná pro- Bečvě, kde jsme se hlavně zaměsoké prohry se soupeři, které dnes hra 4:6 proti tehdy neporazitelné- řili na kondiční přípravu týmu a
porážíme. Například s Náchodem mu Náchodu ve finále ligy mlad- na zábavu před sezónou, ve které
jsme prohráli první zápas 4:32, ších žáků. První medaile byla tady jsme měli za cíl hrát finále v kapřesto to byl velký úspěch – dát a očividný úspěch byl na světě.
tegorii starších žáků. Tento tým
čtyři koše tehdejšímu mistru re- Čtvrtou sezónu (2010/2011) již odrostl z kategorie mladších
publiky bylo přece parádní.
jsme zahájili na soustředění v žáků a stal se plnohodnotným
Ve druhé sezóně (2008/2009) Nizozemí v Enschede. Zde děti týmem starších žáků. Během sejsme již začali trénovat 2x týdně dostaly další motivaci a zapálení zóny jsme již trénovali 3x týdně,
a přihlásili jsme děti do dvou sou- pro tuto hru. Seznámily se s řadou děti nastupovaly pravidelně i v
těžních kategorií – mladších žáků svých vrstevníků z jiné země kategorii dorostenecké a i když
a starších žáků. Výsledkový posun a poznaly, že korfbal je hlavně v ní patřily mezi nejmladší, tak
zde sice byl, ale stále se nám ne- společenským sportem a velkou velmi potrápily všechny budoupodařilo během sezóny alespoň zábavou i na té nejvyšší úrovni. cí medailisty a konečné 4. místo
jednou bodovat. Na konci sezóny Toto soustředění mělo nemalý je zaslouženým úspěchem. Zato

Do kategorie mladších žáků se
zapojujeme každoročně. V letošní sezoně však došlo k velkému omlazení týmu, kdy jsme se
dostali na věkový průměr 10,5
let. Přitom mohou děti v této
kategorii hrát až do 13 let! Proto bylo jasné, že budeme patřit
mezi outsidery na konci tabulky.
První bod jsme získali za remízu
hned na prvním turnaji a první
výhru na turnaji posledním. Na
finálový den jsme odjížděli s vědomím, že si jedeme jen zahrát.
Přesto se nám podařilo všechny
překvapit a zvítězit nad týmem
z Náchoda. Předvedenou hru
navíc ocenilo zkušené publikum,
což pro nás bylo odměnou největší. Skončili jsme na konečném 5. místě. Děti však mají vše
před sebou. Technicky jsou na
tom velmi dobře, jen potřebují
trochu povyrůst a nasbírat herní zkušenosti. Ambice máme ty
největší a v příští sezoně už pomýšlíme na medaile.

Minižáci
Minižáci mají v Prostějově poměrně krátkou historii. Poprvé
jsme provedli nábor ve školním

roce 2009-2010 a hned se do
kroužku přihlásilo přes třicet
dětí. Proto jsme se mohli hned
tento rok přihlásit do celostátní
soutěže a začít sbírat zkušenosti.
Přestože jsme více dbali na technické dovednosti než na herní
taktiku, dětem se poměrně dařilo a skončili jsme po sezoně na
krásném 4. místě.
V sezoně 2010-2011 jsme již patřili mezi týmy k favoritům, což
jsme potvrzovali vyrovnanou
sezonou a konečným 1. místem v celorepublikové soutěži.
Poprvé jsme se tak stali mistry
v kategorii minižáků. Poprvé
jsme se také přehoupli přes počet čtyřiceti dětí na tréninku.
Korfbal se stal na RG a ZŠ již
zaběhnutým kroužkem s velmi
dobrou pověstí mezi rodiči a velkou oblíbeností mezi dětmi.
V sezoně 2011-2012 jsme již
nepotřebovali dělat nábor nových členů, jelikož se na začátku přihlásilo přes 45 zájemců a
víc dětí by se do haly nevešlo.
Po velmi úspěšné sezoně jsme
museli doplnit tým méně zkušenými nováčky, přesto jsme
doufali v obhajobu. Forma týmu
rostla s každým tréninkem. Na-

Poděkování
Děkujeme našim hráčům a zejména jejich rodičům za projevenou
důvěru a podporu svých dětí i našeho klubu.
Velké poděkování pak patří našim partnerům, statutárnímu
městu Prostějov, Olomouckému
kraji, hotelu Bečva a mediálnímu partnerovi, kterým je Pros-

tějovský Večerník. Zvláštní díky
patří také Reálnému gymnáziu a
základní škole města Prostějova
a jejímu vedení. Z této školy se
rekrutuje naprostá většina hráčů našeho korfbalového klubu a
v místní sportovní hale také trénujeme a hrajeme. Dá se tak říci,
že RG a ZŠ je naším domovem.

konec jsme ve finále o koš podlehli korfbalistům z Kutné Hory,
přesto považujeme sezonu za
velmi úspěšnou a 2. místo na celorepublikové úrovni je jedním
z největších úspěchů naší mládežnické historie.
Tým minižáků se neustále rozvíjí
a obměňuje, přesto na celorepublikové úrovni každý rok dokazujeme, že soustavná práce s dětmi
na tréninku přináší kýžené ovoce.

Touto cestou bychom rádi poděkovali rodičům za projevenou důvěru a v neposlední řadě dětem za
jejich píli na tréninku a zapálení
do korfbalu. Máme z dětí opravdovou radost.
Touto cestou bychom rádi poděkovali rodičům za projevenou
důvěru a v neposlední řadě dětem za jejich píli na tréninku a
zapálení do korfbalu v zápasech.
Máme z dětí opravdovou radost.

+

Plány do budoucna
Před následující sezónou máme plánované opět soustředění v Enschede
v Nizozemí. Zde chceme, aby se
hráči utkali se stejně starými soupeři
z kolébky tohoto sportu. Věříme, že
takto získané zkušenosti opět posunou děti dále. Pro následující sezónu
z mistrovského týmu starších žáků
vypadnou pouze dvě hráčky, které
již spadnou do kategorie dorostenců. Proto věříme, že i příští rok
budeme mezi staršími žáky patřit
k hlavním kandidátům na titul. Ale
hlavní cíl vidíme již o stupeň výše. I
přes dosud velmi mladý věk většiny
hráčů (příští rok budou mít hráči v
průměru 15-16 let) si budeme dělat
vysoké ambice hlavně v kategorii
dorostenecké! Dále věříme, že se
tito naši mladí korfbalisté budou
dále pravidelně účastnit reprezentačních akcí kategorie U16 a U19!

Jdeme na to. Slavnostní nástup patří k přijemné tradici před každým zápasem hy zvané korfbal.

Korfbal je jediná kolektivní míčová hra
na světě, kde se v jednom týmu setkávají
muži a ženy. I když není ve světě žádnou novinkou, ale již 110 let prověřeným způsobem,
jak protáhnout tělo a zaměstnat přitom hlavu,
v Česku se do všeobecného povědomí lidí zatím příliš nedostal.
Světlo světa poprvé spatřil na počátku 20.století v Nizozemí. V té době prožívala tato země
jednu bouřlivou změnu - byla zavedena školní výuka společná pro chlapce a
dívky. Nastala tak potřeba řešit
problémy v hodinách tělesné
výchovy. Tehdy známé míčové
hry (házená, basketbal) většinou neumožňovaly dívkám se
rovnoprávně zapojit do hry.
Shodou okolností se v roce
1902 vrátil ze Švédska amsterodamský učitel Nico Broekhuijsen, kde se naučil úplně novou
hru – ringböll. Učitel nezaváhal
a tuto hru přetvořil k obrazu svému. Vznikl tak sport,
jehož pravidla podporují
maximální možnou rovnoprávnost všech zúčastněných
vzhledem k pohlaví, věku a
vzrůstu, rozvijí kolektivní po-

jetí hry a omezují fyzický kontakt na hřišti.
Korfbal je rychlá dynamická hra, kde velice záleží na týmové spolupráci. Hráč musí
umět dobře střílet a nahrávat, být schopný
kooperace, předvídat vývoj hry, být rychlý,
obratný a vytrvalý.
Hráči korfbalu jsou vedeni k vysoce sportovnímu jednání, sebeovládání a respektování protihráčů i spoluhráčů, vyžaduje se
od nich ohleduplnost a čestnost.

Momentka ze hry

Koučink. Ze všeho nejdůležitější je malým ratolestem vše pořádně vysvětlit...

Nábor

Chcete si korfbal zahrát? Kontaktujte SK RG Prostějov
ať už chcete zkusit jiný sport, kde dostanete lepší příležitost,
ať už chcete začít sportovat nebo zkusit něco nového,
ať už jste jakéhokoliv věku.

Kontakt
korfbalový klub SK RG Prostějov
web: http://korfbal.prostejov.cz/
e-mail: korfbal@prostejov.cz

Pozvánka na korfbalové zakončení sezony

...ještě

to nemusí být jejich konečné slovo i na mezinárodní scéně v této
věkové kategorii.

Co je korfbal?

Klub vychovává své naděje už od minižáků
Mladší žáci

ligu starších žáků naprosto suverénně ovládly. Během sezóny
naše děti jen jednou prohrály, a
to se silným Náchodem na jejich palubovce, která má velmi
nestandardní rozměry. Poslední
zápas sezóny – finále proti Náchodu – byl pro nás vítězný v
poměru 13:11! Další titul mistra
České republiky byl pro tyto
hráče na světě. A jedná se doposud o nejcennější titul pro tento
tým.
Jak už jsem se v úvodu zmínil,
tak titul mistra republiky mezi
staršími žáky není jediným letošním úspěchem. Sedm hráčů
se letos v dubnu dostalo do šestnáctičlenného reprezentačního
výběru České republiky kategorie U16, který na mistrovství
světa vybojoval velmi krásné
5. místo. Navíc ze sedmi nominovaných prostějovských hráčů
hned čtyři patřili do základní sestavy reprezentace. A rozhodně,
vzhledem k věku většiny hráčů,

Již tuto sobotu 23.6. se v táboře na Běleckém korfbalové veřejnosti. Začátek je již ve 13.30
mlýně uskuteční zakončení korfbalové sezo- hodin, bude se rožnit selátko, více informací na
ny a příjemné přátelské setkání prostějovské http://korfbal.prostejov.cz.

Jak se korfbal hraje?

Korfbal je míčový sport, hraný rukama na obdélníkovém hřišti. Dva
soupeřící týmy, každý tvořený 4 muži a 4 ženami, se snaží skórovat vstřelením míče do soupeřova koše (holandsky korf).
Hlavními charakteristikami hry jsou všestrannost, týmová hra, omezený
fyzický kontakt hráčů a rovnost mužů a žen ve hře.
S míčem může hráč udělat jen dva kroky, driblování není povoleno. Nesmí se střílet, pokud je obránce na vzdálenost paže. Je zakázáno brát soupeři
míč z ruky, musí být chycen, když je ve vzduchu. Je zakázáno hrát nohama,
běhat s míčem a faulovat. Muž smí bránit pouze muže, žena ženu.
Tým osmi lidí se před hrou rozdělí na dvě poloviny, v každé jsou dvě ženy
a dva muži.
Obdélníkové hrací pole je rozděleno středovou čárou na dva stejné čtverce. V obou čtvercích stojí koš v jedné třetině vzdálenosti od zadní čáry
k čáře půlící.
Jedna polovina týmu plní na začátku hry obrannou roli. Po každých
dvou vstřelených koších si hráči role vymění.
Koše jsou vysoké 3,5 metru a jsou umístěny v prostoru dvou zón (jeden
v každé zóně) - velikost jedné zóny je ideálně 20 x 20 metrů, celé hřiště
pak měří 20 x 40 metrů. Obroučky jsou z plastu nebo ratanu.

Materiály pro stranu dodal SK RG Prostějov
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HVĚZDY DOMA. Byli jsme na tiskové konferenci úspěšného tenisového i životního páru

Petra Kvitová: „Na trávě chci Talent Adam Pavlásek
opět hrát svůj nejlepší tenis“ jde s předstihem
Prostějovskou hvězdu čekají dva veledůležité turnaje v All
England Clubu - nejprve Wimbledon, pak olympiáda

Prostějov - Ve výborné náladě dorazila mezi novináře aktuální tenisová jednička České
republiky a ženská hvězda minulé sezóny
Petra Kvitová. Ani v letošním roce se opora TK
Agrofert Prostějov nenechává vzdor dílčím problémům (hlavně zdravotním) nijak zahanbit, naposledy postoupila do semifinále grandslamového Roland Garros. A úterní tisková konference
v domácím prostředí hotelu Tennis Club byla poslední možností, jak s národní sportovní hvězdou
promluvit před odletem za travnatými turnaji.
Marek Sonnevend
Jak s odstupem času hodnotíte vystoupení v Paříži?
„Své zápasy jsem tam neodehrála
úplně stoprocentně, ale dokázala
jsem postupovat a semifinále proti Marii Šarapovové snad bylo na
úrovni. Ona si zasloužila vyhrát,
byla lepší. V Austrálii po semifinálovém vyřazení od ní jsem byla
určitě smutnější než tentokrát,
protože tehdy byly mé šance na
vítězství větší. Maria potvrdila, že
si zaslouží post světové jedničky a
nezbývá, než jí pogratulovat.“
Čeká vás návrat do
Wimbledonu, kde jste
loni slavně triumfovala. Těšíte
se, nebo vás i svírají obavy
z nelehké obhajoby?
„Určitě se moc těším, i když
moje pozice bude dost jiná než
před rokem. Na první kolo přiletí
pánové Černošek s Chrenkem a
já doufám, že nejen před jejich
očima budu hrát podobně dobře
jako loni. Mám stejnou přípravu včetně turnaje v Eastbourne,
snad vyjde počasí a všechno se
bez problémů stihne. Jsem odhodlaná na trávě předvádět svůj
nejlepší tenis.“
Jak rychle vám uplynulo
posledních dvanáct měsíců od wimbledonského titulu?
„Za tu dobu se všeho stalo tolik, že to podle mě uteklo hrozně rychle. V podstatě každý
den mám něčím nabitý, čas
strašně letí a třeba jen s panem
Černoškem jsme toho společně
zažili spoustu: hodně cestování,
médií, sponzorů i tenisu.“
Kde vlastně máte slavný
talířzavítězstvívLondýně?
„Doma u rodičů.“
Na Wimbledon naváže
olympijský turnaj tamtéž.
Co pro vás znamená?

„Předně jsem ráda, že olympiáda
pro tenisty proběhne zrovna v All
England Clubu, kde se mi daří.
Ráda si prodloužím travnatou
část sezóny a zůstanu v Londýně
o měsíc déle. Olympijské soutěže
budou oproti Wimbledonu jiné
v tom, že se nemusí hrát v bílém,
všude zazáří jiné barvy jako na
ostatních turnajích. Já si navíc zahraju mix s Radkem Štěpánkem,
na což se taky moc těším.“
Vnímáte, že veřejnost od
vás očekává aspoň jednu
medaili?
„Radši ne.“ (smích)
Bude atmosféra olympijského klání výrazně odlišná od běžných turnajů?
„Olympiádu už jsem zažila před
čtyřmi lety v Pekingu, kde se
mi ve čtyřhře bohužel moc nedařilo. Tentokrát ale všechno
bude jiné právě tím, že se hraje
ve Wimbledonu, a současně nastanou i odlišnosti v porovnání
s grandslamem. Například poloviční počet hráčů a hráček,
pro mě osobně účast v deblu a
podobně. Každopádně se moc
těším.“
Věříte si na úspěch i ve
smíšené čtyřhře, kterou
téměř nehráváte?
„Jasně. S Radkem jsme se bavili o tom, že šanci určitě máme,
zvlášť když v pavouku mixu
bude jen šestnáct párů. Navíc
Radek má letos parádní deblovou formu, což ukázal titulem
z Australian Open i dalšími
skvělými výsledky ve dvojici
s Leanderem Paesem. Co vím,
na olympiádu je hodně natěšený
a já jsem moc ráda, že můžu hrát
s tak zkušeným borcem. Věřím,
že mě na kurtu bude dobře vést.“
Budete bydlet v olympijské vesnici?
„Ne, od All England Clubu je
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Zářili úsměvy. Na úterní tiskovce se panovala pohoda. Jak světová „čtyřka“ Petra Kvitová, kterou právě rozesmál šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek. Úplně vpravo pak seděl Adam
Pavlásek.
Foto: www.tkplus.cz
dost daleko. Zůstaneme v domě,
který během Wimbledonu normálně obýváme.“
Plánujete během LOH
návštěvu některých jiných sportů?
„Záleží, jestli mi zbude čas.
Vzhledem k delšímu cestování to asi bude složitější, ovšem
pokud to jen trochu půjde, do
hlediště bych se ráda dostala a
nějaký zajímavý sport zhlédla.“
Zdravotně už jste v pořádku?
„Bez nějaké té bolístky bych to
ani nebyla já, na zdravotní potíže
jsem už zvyklá. Na bolavý břišní
sval mi pomohlo pár dní volna po
Římě, v Paříži mě zase trochu trá-

pilo rameno a musela jsem chodit
do zápasů pod práškama. Teď je
to naštěstí víceméně dobré.“
Jak moc jste se změnila
od Pekingu 2008?
„To už je hodně dlouho. (smích)
Zlepšila jsem se po tenisové i kondiční stránce, získala mnoho zkušeností k nezaplacení a tentokrát
se na olympiádu kvalifikovala
přímo bez divoké karty.“ (úsměv)
Prozradíte svůj program
mezi Wimbledonem a
olympijskými hrami?
„Po Wimbledonu si dám asi týden pauzu, pak budeme trénovat
v Prostějově a týden před začátkem olympiády se přesuneme
zpět do Londýna.“

Prostějov/son - V Paříži na
French Open postoupil do semifinále dvouhry a finále čtyřhry
mezi juniory – a tím jeho působení na mládežnické scéně
skončilo. Sedmnáctiletý tenista
TK Agrofert Prostějov Adam
Pavlásek na doporučení svých
„nadřízených“, včetně šéfa TK
Plus Miroslava Černoška, už
teď naplno přechází do mužské
kategorie, kam prorazit bylo, je a
bude nesmírně těžké. I pro jeden
z největších talentů světa.
V úterý během tiskové konference
usedl po boku své přítelkyně Petry
Kvitové a právě bosse úspěšné
marketingové agentury. „Je velmi
příjemné sedět vedle dvou mla-

Pavlásek dostal od šéfa M. Černoška dárek
a příslib nominace do daviscupového týmu
Prostějov/pk, son - V úterý uplynulého týdne se v
Prostějově konala tisková
konference dvou místních
tenisových hvězd a členů TK
AGROFERT Petry Kvitové
a Adama Pavláska, kteří před
zaplněným sálem médií z celé
České republiky hodnotili
výkony na právě skončeném
grandslamovém turnaji Roland Garros. PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho samozřejmě nemohl chybět!
Jedna z nejlepších tenistek světa mluvila především o blížícím se Wimbledonu, kde bude
obhajovat loňský titul, a také o

následné olympiádě taktéž na
travnatých dvorcích All England Clubu. Talentovaný junior Adam Pavlásek zavzpomínal
na své pařížské úspěchy z právě
proběhnuvšího French Open,
kde vedle semifinále ve dvouhře, dosáhl i na finále čtyřhry.
„Je velice příjemné sedět vedle
tak mladých, sympatických
a úspěšných lidí,“ zaznělo na
úvod z úst šéfa prostějovského
tenisu a manažera obou hvězd
Miroslava Černoška. „Chtěl
bych ocenit výsledek Adama,
protože absolvoval svou poslední grandslamovou juniorku. Semifinále ve dvouhře a

finále ve čtyřhře je obrovským
úspěchem. Chci říct, že si od
Adama velmi slibujeme do
budoucna a po mítinku s Radkem Štěpánkem a Tomášem
Berdychem, máme pocit, že
by mohl být již brzy součásti
daviscupového týmu,“ dodal
Černošek, aby následně Adamu Pavláskovi předal dárek v
podobě zlatého přívěsku.
Zajímavostí je, že Petra Kvitová s Adamem Pavláskem mají
víc společného, než jen úspěchy
na tenisovém kurtu. V soukromém životě totiž tvoří partnerskou dvojici! A jak se zdá, evidentně jim to jde k duhu...

kých i úspěšných lidí.
Partnerské spojení obou
přitom není důvodem této
společné tiskovky, tím je pouze a
jen tenis. Nechci přitom být vůči
Petře negalantní, ale rád bych ocenil především Adamovy výsledky
na Roland Garros při jeho pravděpodobně poslední grandslamové
juniorce,“ uvedl Černošek.
„Semifinále singlu a finále deblu
jsou skvělé počiny, navíc v obou
případech chyběl kousek k ještě
většímu úspěchu. Osobně mne těší, že nejsi pouhý doprovod ženské
hráčské hvězdy, ale v první řadě
výborný tenista. Hodně si od tebe
slibujeme, při společném sezení
s Radkem Štěpánkem i Tomášem
Berdychem ohledně Davis Cupu
v Argentině jsme získali pocit, že
se časem můžeš stát součástí tohoto kolektivu a tím, kdo má velkou
perspektivu do budoucna. Chce to
samozřejmě spoustu poctivé práce, každopádně Petře i tobě přeju
spoustu dalších krásných úspěchů.
Čeká tě prvních pět mužských challengerů a já věřím, že rychle naskočíš do tohoto dospělého vlaku,“ řekl
Černošek směrem k Pavláskovi,
načež mu předal loni vyrobený zlatý přívěsek. „Petra už ho má a ty jej
dostáváš nyní, protože už jsi dospěl
na úroveň, kdy si ho zasloužíš.“
Oceněný teenager se vzápětí ohlédl za svým působením
v hlavním městě Francie. „Jak
zmínil pan Černošek, ve dvouhře
jsem byl za semifinálového stavu 6:2, 6:5 a 30:15 dva míče od
finále a ve čtyřhře jsme s Vaškem
Šafránkem prohráli finálový
zápas až 7:10 v supertiebreaku.
Těchto porážek byla určitě škoda,
ale celkově jsem si French Open
perfektně užil a domů si odvezl
dobré pocity. S tím, že to mohlo
dopadnout ještě lépe,“ hodnotil
Adam. Slova o možném zařazení do daviscupového týmu se

mu prý poslouchala příjemně.
„Opravdu mě však čeká mnoho
práce, abych se tam jednou dostal. Udělám pro to maximum,“
slíbil. Aktuálním krokem číslo
jedna je co nejlepší zvládnutí avizovaných pěti challengerů mezi
muži. „Tam se hraje úplně jiný
tenis mnohem vyšší kvality, síly,
rychlosti a razance, čeká mě tvrdý
skok do ohromné vyrovnanosti.
Snad tenhle zlom ve své kariéře
zvládnu,“ zadoufal Pavlásek.
Proč vlastně opouští juniorskou
kategorii o půl roku dříve, než by
mohl? „Domluvili jsme se s panem Černoškem, že pro můj přechod do mužů bude lepší začít dříve než později,“ stručně vysvětlil
samotný mladík. „Na rozdíl od
Jirky Veselého loni toAdam nemá
rozjeté na obsazení pozice nejlepšího juniora světa, navíc mužská
konkurence je v porovnání s dorostem šíleně náročná. Právě u
Jirky to názorně ukázaly dosud
absolvované challengery včetně
UniCredit Czech Open v minulém týdnu, tím pádem Adam
nemá na co čekat. Nechceme,
aby se na něho vzpomínalo pouze
jako na nadějného juniora, aniž by
se výrazně prosadil v dospělých.
Musí se co nejrychleji postavit na
vlastní tenisové nohy, na čemž
jsme se shodli s jeho trenérem
Jardou Navrátilem. Oceňuji, že
Adam tohle rozhodnutí přijal,
neboť lákadlo vyhrát juniorku ve
Wimbledonu či později na US
Open jistě bylo značné,“ rozvedl
Černošek dané téma.
Pavlásek musel obětovat i možnost osobně podpořit svou milou
jak na nejbližším grandslamu, tak
během olympiády. „Budu zrovna
hrát své vlastní turnaje, takže Petře
zafandím bohužel jen na dálku.“

V Paříži. Na French Open se Adam Pavlásek loučil s juniorskými
grandslamy.
Foto pro Večerník: Jiří Vojzola

Další příval raftařských
platí informační ticho
vítězství do Prostějova
Změny v kádru VK: stále
Volejbalová družstva Prostějova
už jsou alespoň přihlášena
do všech ligových soutěží

Prostějov/son - UNIQA extraliga žen, extraliga juniorek, extraliga kadetek a 1.
liga kadetek. To jsou čtyři
elitní soutěže hlavních věkových kategorií, jež v nejbližší sezóně 2012/13 obsadí
volejbalové týmy VK AGEL
Prostějov.
„Jak už jsme před nedávnem
veřejnost informovali, povedlo
se nám od Nového Jičína získat
licenci k účasti v nejvyšší juniorské soutěži ČR. Tím pádem
budeme mít od nového roční-

ku zastoupení mezi národní
elitou ve všech věkově starších
kategoriích,“ řekl sportovní ředitel VK Peter Goga s tím, že
v uplynulých týdnech všechny
čtyři kolektivy oficiálně přihlásil do daných soutěží.
„U kadetek platí, že prvoligové
béčko budou znovu tvořit starší žákyně sbírající zkušenosti
v tvrdé konkurenci ostřílenějších soupeřek,“ upřesnil Goga.
„Jinak se netajíme svými vysokými ambicemi. U žen je
jasným cílem obhajoba před-

chozích titulů, v případě juniorek i kadetského áčka chceme
především vhodně vychovávat
nové volejbalové talenty. A věřím, že dáme dohromady dostatečně kvalitní hráčské kádry
s potenciálem útočit na přední
extraligová místa,“ rozvinul
Goga téma.
Na co jsou však (nejen) prostějovští fandové nejvíc zvědaví,
to je samozřejmě nové složení
výběru ženských Agelek. „Stále platí, že nemohu prozradit
všechna jména odcházejících i
přicházejících hráček. Transfery zatím nejsou uzavřeny, takže s těmito očekávanými informacemi vyjdeme ven nejdříve
v příštím týdnu. Záleží, kdy se
podaří smlouvy uzavřít a zaregistrovat,“ doplnil Goga.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODDÍLU VOLEJBALU ŽEN TJ OP PROSTĚJOV

Termín: pátek 22.6.2012 v 17:30; Místo: tělocvična na Letní; Pozvaní: členové oddílu a hosté

Program:
1. Zpráva o činnosti v roce 2011,
zhodnocení sezóny 2011/2012
2. Pokladní zpráva – hospodaření za rok 2011
3. Volba návrhové komise
4. Volba volební komise
5. Volba nového výboru
(předseda, jednatel, hospodář)

6. Volba delegáta na valnou hromadu
TJ OP Prostějov
7. Plán činnosti na rok 2012
– sezóna 2012/2013
8. Stanovení výše členských příspěvků
9. Diskuse
Účast všech členů je nutná.

Praha, Prostějov/son - Dominovali v předchozích závodech letošní sezóny, dominují
i nadále. Členové Raft teamu Tomi-Remont Prostějov
ovládli soutěže na Vltavě, jež
se konaly v trojském areálu
hlavního města Prahy.
V kategorii R4 (čtyřmístné
rafty) měli muži a ženy na programu klání Českého poháru
a junioři, juniorky i veteráni
mistrovství republiky jak ve
slalomu, tak sprintu. Jak to dopadlo? Třemi vítězstvími plus
řadou dalších medailí mezi
dospělými a ziskem maximálního možného počtu šesti titulů
v podání juniorských, respektive veteránských posádek.
Kromě toho Troja hostila
rovněž nominační závody R6
(šestimístných raftů) na srpnové MS. Tady byla hanácká
převaha stoprocentní, když
lodě TR vyhrály slalom a
sprint v mužích, ženách i juniorech. „Máme tak slibně našlápnuto k účasti na domácím
světovém šampionátu, kam
z každé kategorie postupuje
pouze vítěz celkového pořadí.
Zbývají přitom ještě dva díly

nominace,“ informoval kapitán prostějovských vodáků
Zbyněk Netopil.
Už poněkolikáté v probíhajícím
roce mohl výhradně chválit. „Radost máme hlavně z dalších šesti

republikových triumfů, mezi
mládežníky a veterány těžko
hledáme konkurenci. Za všechny
jiné komentáře pak hovoří ten
fakt, že se nám během víkendu
povedlo v Praze vyhrát patnáct

ze šestnácti uskutečněných závodů. K tomu je nutné připočítat
dvě stříbra plus tři bronzy a jsme
přesně tam, kde chceme být a co
nejdéle se udržet,“ připojil Netopil v rámci svého hodnocení.

Výsledky raftařských závodů v Praze – Troji
Slalom R4
Muži (Český pohár): 1. TR HIKO (Daněk, J. Šťastný, Pinkava, Havlíček), 4. TR Rafting Morava (Hric, Kabrhel, Pospíšil, Hanuliak), 7. TR Baňos (Netopil, Vrba, Bozděch, Lisický), 8. TR ENVY Hanace junior (Haleš, Novák, Pavlík, Božek).
Ženy (Český pohár): 1. TR TEVA (Procházková, Balatková, Kratochvílová, Valtrová), 3. TR CK Bartoněk team (Halašková,
Nakládalová, Schneiderová, Lagnerová, Mrůzková), 10. TR TEVA juniorky (Krausová, Sováková, Ligurská, Stoličková).
Junioři (mistrovství republiky): 1. TR ENVY Hanace junior (Rolenc, Haleš, Pavlík, Musil).
Juniorky (mistrovství republiky): 1. TR ENVY juniorky (Krausová, Řeháková, Sováková, Ligurská, Stoličková).
Veteráni (mistrovství republiky): 1. TR veterán (Netopil, J. Šťastný, Bozděch, Vrba).
Slalom R6 (nominace na mistrovství světa)
Muži: 1. TR Rafting Morava (Hanuliak, Hric, Lisický, Pospíšil, Kabrhel, Novosad), 2. TR HIKO (Daněk, J. Šťastný, Pinkava,
Havlíček, Vrzáň, Malý).
Ženy: 1. TR TEVA Tygříci (Procházková, Kaňkovská, Kratochvílová, Valtrová, Lagnerová, Vacíková).
Junioři: 1. TR Hanace junior (Pavlík, Novák, Rolenc, Haleš, Božek, Musil).
Sprint R4
Muži (Český pohár): 1. TR Rafting Morava, 3. TR HIKO, 4. TR KUHEBUMI (Bubeníček, Hermann, Kučera, M. Šťastný), 6.
TR KUHEBUMI junioři (Chlouba, Machač, Souček, Kolanda), 13. TR ENVY Hanace junior.
Ženy (Český pohár): 3. TR TEVA, 4. TR CK Bartoněk team, 9. TR TEVA juniorky.
Junioři (mistrovství republiky): 1. TR ENVY Hanace junior.
Juniorky (mistrovství republiky): 1. TR ENVY juniorky.
Veteráni (mistrovství republiky): 1. TR veterán, 2. TR KUHEBUMI (Bubeníček, Hermann, Kučera, M. Šťastný).
Sprint R6 (nominace na mistrovství světa)
Muži: 1. TR Rafting Morava, 4. TR HIKO, 6. TR KUHEBUMI (Bubeníček, M. Šťastný, Hermann, Kučera, Kolanda, Macháč).
Ženy: 1. TR TEVA Tygříci.
Junioři: 1. TR Hanace junior.
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Exkluzivní interview s hráčem LHK Jestřábi a účasníkem nedávného MS v in-line hokeji

Fotbalový zápas hokejistů

JAKUB ČUŘÍK: „Všechno rozhodla prohra s Německem...“ v Kostelci tuto středu
Vyhlášený kanonýr stíhá práci, suchou přípravu,
in-line i stavbu bytu a možná poletí do Kolumbie

Prostějov - Pestré týdny prožívá díky svému zapojení do in-line hokeje útočník LHK Jestřábi Prostějov
Jakub Čuřík. Suchou přípravu na příští ledovou sezónu přerušil týdenním pobytem s českou reprezentací na mistrovství světa IIHF v Německu, kde
se podílel na páté příčce výběru ČR. A kondiční
tréninky si i nadále prokládá víkendovými zápasy
in-lineové extraligy. Pro Večerník se Kuba ochotně
rozpovídal v následujícím exkluzivním rozhovoru.
Marek Sonnevend
Jak dlouho se vlastně
hokeji na kolečkových
bruslích věnujete?
„Nějaký ten pátek už jo. Dřív
jsem hrával s klukama ve
Vyškově ještě jako junior asi
šest let, potom jsem toho na
čtyři roky nechal a loni opět
začal, tentokrát v Olomouci.
Kromě extraligy jsem pak hned
v té minulé sezóně absolvoval i
domácí mistrovství světa v Pardubicích, kde jsme získali titul.
Já tam coby nováček moc nenastupoval, ale zážitky, včetně divácké atmosféry, jsem nasbíral
parádní.“
Letos se zlatý úspěch zopakovat nepodařilo. Jak
to v Ingolstadtu vypadalo?
„Neměli jsme tak silnou sestavu jako loni, protože někteří kvalitní kluci do Německa
nejeli. Díky tomu jsem dostával
mnohem víc herního prostoru
a jediná škoda byla, že nás ve
čtvrtfinále až na nájezdy vyřadil
domácí tým. Mohli jsme přivézt
medaili a nepovedlo se, ale byla
to zase nová zkušenost.“

S jakými ambicemi jste
do šampionátu vstupo-

vali?
„Určitě jsme chtěli na bednu.
Mančaft sice nebyl poskládaný
tak špičkově jako před rokem,
přesto však měl svou sílu a navíc nám v bráně chytal nejlepší
in-line gólman. Je to ale sport a
v něm ne všechno vždy vyjde
ideálně. Za dva roky je mistrovství znovu v Pardubicích, tam
třeba dosáhneme zase hodně
vysoko.“
Vy osobně jste nastřílel
čtyři góly. Uspokojily vás
vlastní výkony?
„Je pravda, že jsem si to užil
hlavně tím, jak moc jsem hrál.
Na druhou stranu bych tohle určitě vyměnil za jakoukoliv medaili pro tým.“
In-line sezóna ještě zdaleka neskončila, že?
„Ne, běží dál. S Olomoucí o víkendu začínáme čtvrtfinále play
off a na reprezentační úrovni je
zkraje července druhé mistrovství světa, tentokrát organizace
FIRS v Kolumbii.“
Tam poletíte?
„Ještě nevím. Mám nějaké

Prostějov/son - Nepřízeň počasí v minulých dvou týdnech
upravovala tréninkovou náplň hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov. Týkalo se to i přátelského fotbalového utkání v Kostelci na Hané proti
tamnímu „B“-týmu, který byl
kvůli silným dešťům a podmáčenému terénu hřiště FC
odložen z 13. června
ervna
na nejbližší středu
du
20. června od 17.30
30
hodin.
„Domluvili jsme
me
se tak se soupeřem,
m,
aby kostelecký trávávník zbytečně nepřišel k úhoně. Několik dnů
v kuse pořád pršelo, na některých místech stála voda a ani pro
nás by nemělo valný smysl hrát
fotbálek za každou cenu v tak
složitých podmínkách. Když na
střetnutí dojde o týden později,
vůbec nic se nestane,“ vysvětlil
přesun duelu trenér Jestřábů Petr
Zachar.
Stejně s nadhledem bere i další
nutné korektury v letní přípravě.

„Pokud hodně prší, radši přesuneme venkovní trénink na palubovku zimního stadionu nebo
do posilovny. A místo dalšího
tréninku plánovaného dovnitř
jdeme pro změnu ven, když to
počasí dovolí. Takovéhle operativní změny jsou úplně normální
a nijak zásadně suchou přípravu
nenarušují. To,
co mají,
kluci stejkl
ně odmakají,“
zzdůraznil
Zachar.
K mužstvu se dle jeho
předchozího avíza připojil
útočník David Šebek, který po
jarní operaci kolena zatím absolvuje pouze část tréninkové
náplně a postupně bude přidávat
komplexnější zatížení. Prostějovskému kolektivu tudíž chybějí už jen gólmani, po této stránce
zatím není a ještě nějakou dobu
asi ani nebude nic nového. Byť
vedení LHK samozřejmě brankáře hledá a v daném směru probíhají jednání.

Reprezentant. Člen prostějovského hokejového týmu LHK Jestřábi, který v letní odnoži obléká dres
Olomouce, již patří mezi stálice české in-lineové reprezentace ČR .
Foto: internet
náznaky, že bych se mohl dostat
do nominace, ovšem zbývá dost
času a leccos se může i vzhledem
k extraligovému play off změnit.
Rozhodně mě láká zahrát si na
dalším velkém turnaji a zvlášť
na takovém místě, kam se člověk mockrát v životě nepodívá.
Takže pokud dostanu pozvánku,
zařídím si to asi nějak v práci a
poletím.“
Jak se vám vůbec daří stíhat a zvládat zaměstnání,
hokej a in-line dohromady?
„Ještě mám navíc stavění bytu,
takže se fakt nenudím. Je toho
dost, ale žijeme pouze jednou a
než sedět doma a kopat se nu-

dou, tak radši větší intenzitu.
Zvládnout se to dá.“
Je velký rozdíl mezi in-line hokejem a klasickým
ledním?
„Ani moc ne. Technika bruslení
je samozřejmě trochu jiná a hrají
čtyřky místo pětek, ale normálně
se střídá a pravidla jsou vcelku
podobná. In-line je možná náročnější na kondici, protože se
většinou hrává za tepla a někdy
až ve vedrech. Celkově mi přechod mezi oběma hokeji nedělá
zásadní problémy, stačí tři čtyři
tréninky a zvyknu si.“
Pojďme krátce k Jestřábům, jejichž kádr

prochází změnami směrem
k omlazení. Co na to říkáte?
„Možná je to trochu divoké, ale
vznikla taková situace a s odchody některých hráčů se budeme
muset vyrovnat. Nejcitelnější
oslabení nás potkalo asi v bráně,
kde jsme přišli o Dalibora Sedláře, kterého nahradit nebude lehké. Co se týče ostatních kluků,
některé budu postrádat hodně, u
dvou nejmenovaných jde také o
dost citelnou ztrátu. Každopádně
dostane příležitost víc mladých a
snad se jí dobře chopí. Naší výhodou je výborná parta, znovu se
pokusíme hrát co nejlepší hokej
pro diváky.“

Úspěchy gymnastů. Prostějovský talent Daniel Ponížil se
stal přeborníkem mezi jednotlivci a zvítězil i s celým družstvem.
Foto:GO TJ Pozemstav Prostějov

Famózní úspěch přípravky „U9“: 1.SK Prostějov došel Gymnasté sbírali medaile na Přeboru ČOS v Brně
na mezinárodním turnaj v Hradci Králové až do finále! Hned devět prostějovských závodnic se kvalifikovalo
Hradec Králové/jn, pk - Velký
dvoudenní mezinárodní turnaj
v Hradci Králové měl být pro
přípravku 1.SK Prostějov „devítiletých“ jakýmsi vyvrcholení
této sezóny. A také tomu tak
skutečně bylo. Pořadatelé pozvali hned dva tucty opravdu
kvalitních týmů, které rozdělily
do čtyř skupin po šesti.
Skupinu A vytvořili: FC Hra-

dec Králové, FK Dukla Praha,
FK Baník Most, SK Dynamo
Budějovice, MŠK Žilina, FC
Viktoria Plzeň. Skupina B měla
podobu: Bohemians 1905 Praha,
FK Baumit Jablonec, FC Zbrojovka Brno, Sk Forward Děčín,
FC Temto Praha, MFK Trutnov.
„Prostějovská“ grupa C byla složena z týmů AC Sparta Praha,
WKS Slask Wroclav, Lev Čes-

ký Beroun, SK Motorlet Praha,
SK Vysoké Mýto a právě 1.SK
Prostějov. Skupinu D pak odehrály celky: Slavia Praha, FK
Teplice, FK Náchod, FK Mladá
Boleslav, Černomorec Oděssa,
FK Admira Praha.
Z toho výčtu je tedy patrné, že v
podstatě jednalo o mezinárodní
mistrovství České republiky...
Benjamínci
prostějovského

Tým 1.SK Prostějov - U9

Horní řada zleva: vedoucí mužstva Josef Bílek, trenéři Matěj Vybíhal, Martin Neoral, Jaroslav Lehký a Jan Naicler
Prostřední řada: Matěj Petr, David Král, Denis Holub, Josef Bílek, Karel Spáčil, Jakub Fabiánek.
Spodní řada: Robert Kvoch, Václav Lachman, Tomáš Gottwald, Martin Petr, Filip Smilek, Petr Stržínek a Jan
Naicler.
Ležící brankáři: Dominik Smékal a Aleš Kvapil

1.SK zahájili turnaj vítězstvím s
Wroclaví, kluci si pak poradili s
Motorletem Praha, i Český Beroun odešel s porážkou, taktéž
jako Vysoké Mýto. Pouze Sparta Praha v posledním sobotním
utkání byla nad síly malý fotbalistů z Hané. Tyto výsledky
ve skupině však svěřencům
trenérského kvarteta zaručovala
postup z druhého místa do nedělního čtvrtfinále. Tady narazila
na brněnskou Zbrojovku a po
dramatickém průběhu se zrodil
nerozhodný výsledek 5:5. O postupujícím tak musely rozhodnout pokutové kopy. Ty trojice z
1.SK Denis Holub, Jan Naicler a
Kuba Fabiánek zvládla bezchybně a 1.SK šel dál!
V semifinále byla soupeřem Prostějovských Žilina, která utrpěla
porážku 11:7 a malí fotbalisté z
malé Hané byli rázem ve finále!
V něm se utkali podruhé s věhlasnou pražskou Spartou. Ale ani
napodruhé se nadějím 1.SK nepodařilo Letenské bohužel i přes
vekou snahu a bojovnost udolat.
Konečné druhé místo na tomto
turnaji je obrovským úspěchem
prostějovských borců. „Kluci
opět dokázali, že patří ve své
kategorii díky své pracovitosti a
poctivosti mezi nejlepší týmy u
nás. Za sebou pak nechali takové týmy, jako je Slávia Praha,
MŠK Žilina, Zbrojovka Brno,
FC Hradec Králové a další, což
se cení. Byl to krásný turnaj s
nádherným výsledkem pro nás,“
chválil své ovečky Jan Naicler,
jeden z trenérů přípavky „U9“
1.SK Prostějov.

Čechovická přípravka zůstala krůček od postupu
Kroměříž, Čechovice/son - Fotbaloví benjamínci TJ Sokol Čechovice se zúčastnili jednoho ze
čtrnácti základních kol celostátního turnaje E.ON Junior Cup
2012 v Kroměříži. Oddílová
B-přípravka (ročníky narození 2002 a mladší) obsadila na
turnaji druhé místo a jen těsně
jí utekl postup na republikové

finále, které proběhne v září
v Otrokovicích.
Ale zpět do Kroměříže. Hrálo se
novým systémem se dvěma souběžnými zápasy v počtu 5+1 proti
stejnému soupeři, přičemž konečným výsledkem byl součet obou
výsledků.
Čechovičtí chlapci si vedli znamenitě, když nejprve ovládli

Výsledky Čechovic v Kroměříži
Základní skupina: Slušovice 12:3 (6:2 + 6:1), branky Robeš a
Vybíral 2, Ohlídal, Kolmačka – Klimeš 3, Šubrt, Suchánková,
Zahradníček. Luhačovice 12:2 (7:1 + 5:1), Vybíral a Laurenčík
2, Jahelka, Ohlídal, Robeš – Klimeš 3, Zahradníček 2. Chropyně
8:1 (7:0 + 1:1), Ohlídal a Robeš 2, Jahelka, Kolmačka, Laurenčík
– Klimeš. Holešov 2:2 (0:2 + 2:0), Klimeš, Zahradníček. Hulín
8:0 (5:0 + 3:0), Vybíral 4, Kolmačka – Klimeš 2, Šubrt.
Semifinále: Kroměříž 10:5 (3:3 + 7:2), Ohlídal, Jahelka, Laurenčík – Klimeš 3, Kobliha, Suchánková, Zahradníček, Šubrt.
Finále: Holešov 3:11 (3:8 + 0:3), Ohlídal, Robeš, Kováč.

základní skupinu se čtyřmi vítězstvími a jednou remízou, aby poté
jasně vyhráli i semifinále. Až ve
finálovém duelu nestačili na silný Holešov, čímž skončili druzí
a nedosáhli na zopakování loňské
účasti v závěrečném klání.
„Turnaj přesto nelze hodnotit jinak než kladně. Ve skupině jsme
předváděli herně nejlepší výkony
a jediná remíza byla proti budoucímu vítězi. Kluci společně s Viky
se bavili fotbalem a přidali k tomu
i spoustu pěkných gólů. Také v semifinále tým podal velice dobrý

výkon a potvrdil, že patří do finále. Tam už byl Holešov lepší a
zaslouženě zvítězil. Jediné, co našemu družstvu musím vytknout,
že neumí unést tíhu okamžiku v
důležitých fázích střetnutí. Kluci
však mají ještě spoustu času na
získávání zkušeností z těžkých
zápasů, kde většinou vítězí psychicky silnější celek. Druhé místo
je pro nás velmi cenné a myslím,
že na tento turnaj budou hráči i
rodiče rádi vzpomínat,“ zhodnotil
trenér B-přípravky Sokola Tomáš
Bilík.

Sestava B-přípravky TJ Sokol Čechovice

David Kováč, Adam Dittmann, Tomáš Kobliha, Filip Rozehnal,
Roman Šubrt, Filip Šubrt, Jakub Jahelka, Ondřej Kolmačka,
Šimon Mynařík, Prokop Ohlídal, Matyáš Vybíral, Samuel Robeš,
Vojtěch Laurenčík, Nicolas Zahradníček, Adam Klimeš a Viktorie
Suchánková.

na mistrovství republiky v různých věkových kategoriích

Brno, Prostějov/son - Členové
gymnastického oddílu TJ Pozemstav Prostějov absolvovali
otevřený Přebor České obce
sokolské v tělocvičně Sokola
Brno I. Mezi závodníky z celé
republiky družstvo starších
žáků ve složení Filip Kopa,
Jindřich Šafran a Daniel
Ponížil vybojovalo týmový
titul a Ponížil se navíc stal
přeborníkem mezi jednotlivci.
Úspěšný byl i Lukáš Koudelka, který v kategorii kadetů
stanul na druhém místě.

Prostějovské gymnastky mají za
sebou dva kvalifikační závody
na mistrovství republiky. První
se konal v Ostravě, druhý v Brně
a oba rozhodly, že v rámci národního šampionátu se představí
hned devět zástupkyň našeho
klubu. Ve starších žákyních si
postup zajistily Kateřina Nenálová (9. v Ostravě) a Alžběta
Dittmannová (12. v Brně), jež
budou mít na tak významné
akci premiéru. Kategorii žákyň
A obsadí Dominika Ponížilová
(1. + 2.), Magdaléna Holcová

(dvakrát 3.) a Kateřina Vejrostová, v již velmi náročné kategorii kadetek se na MČR dostaly Eva Míčková (2. v Brně),
Markéta Vyhlídalová (4. + 7)
a Markéta Vidmuchová (7. +
9.). Mezi ženami pak nebude
chybět nejzkušenější gymnastka
Pozemstavu, šestnáctiletá Veronika Pluskalová.
Mistrovství proběhne v Brně
a ve Vysokém Mýtu, všechny
dívky doprovodí jejich trenéři
Veronika Lukášová a Miloslav
Musil.

Tým RG a ZŠ Prostějov
skončil třetí v Coca Cola Cupu
Martin Surma byl jedním z vlajkonošů na EURO

Praha, Prostějov/son - Po úspěšném tažení chlapců RG a ZŠ
města Prostějov jednotlivými
fázemi středoškolské fotbalové
soutěže Coca Cola Cup 2012 se
celý tým přemístil na pražský
Strahov, aby zde absolvoval
dvoudenní finálové kolo a pokusil se zabojovat o příčku nejvyšší. Ta totiž zajišťovala možnost
zúčastnit se probíhajícího mužského EURO v rolích vlajkonošů českého národního výběru.
V základní skupině Prostějované
nejprve smolně podlehli 0:1 družstvu Soukromé sportovní školy
Litvínov, pozdějšímu vítězi turnaje. Následně však porazili Ostravu
vysoko 4:0 a zvládli také přímý
souboj o druhé místo, zajišťující
postup mezi nejlepší kvarteto,
když Třeboň zdolali také hladce
5:1.

Do semifinále pak nastupovali
už s vidinou finálového utkání,
ovšem soupeř z Humpolce ukázal, že fotbal není vždy úplně
spravedlivý. Kluci z reálky tlačili a měli obrovské šance, ale
buď stříleli mimo, nebo přímo
do výborného brankáře. A jak
to tak bývá, platilo nedáš - dostaneš. Protivník známé fotbalové rčení potvrdil dokonale,
neboť nejlepší hráč turnaje
Štěpánek několikrát utekl obraně a rozhodl o kruté porážce
0:4. I přes vysokou prohru se
naši fotbalisté nakonec dokázali motivovat k zápasu o třetí příčku, který velmi zkušeně
komentoval Jaromír Bosák. Vítězstvím 2:0 nad Hustopečemi
si zajistili v celorepublikovém
finále letošního Coca Cola
Cupu bronz.

„I touto cestou chci ještě jednou poděkovat všem klukům, kteří se na
úspěchu podíleli. Díky za podporu
patří rovněž jejich rodičům, vedení
školy a neúnavně fandícím kolegům stejně jako všem organizátorům akce,“ zdůraznil učitel a trenér
kolektivu Stanislav Slezák. Jeden
z jeho svěřenců Martin Surma se za
odměnu zúčastnil coby spoluvlajkonoš české zástavy slavnostního
nástupu při utkání EURO ve Wroclawi mezi ČR a Řeckem!
Sestava RG a ZŠ města Prostějov
v Coca Cola Cupu 2012:
Pavel Mucha, Miroslav Kroutil,
Michal Popelka, Martin Surma,
Lukáš Petržela, Michal Marek,
Pavel Foret, Lukáš Zatloukal,
Radim Spáčil, Jan Karhan, Marco Bontempo, Rudolf Sigmund,
Dominik Šín a Daniel Drmola.
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Exkluzivní interview s bývalým pátým nejlepším tenistou planety

„PŘECHOD MEZI MUŽE JE VELKÝ SKOK. CHCE TO TRPĚLIVOST!“
Jiří Novák-trenér uvádí do velkého tenisu talentovaného Jiřího Veselého

Prostějov - Na tenisových turnajích už fanoušci opět potkávají Jiřího Nováka. Bývalý světový hráč číslo pět opustil
kolotoč turnajů ATP, jen zřídka si zahrál rakouskou nebo
německou ligu své věkové kategorie. Teď se vrací, ovšem
v nové roli. Jako trenér bývalého nejlepšího juniora světa
Jiřího Veselého! „Na jaře přišla nabídka na trénování a ta
mě lákala. Pokusím se Jirkovi předat mé zkušenosti a pomoci mu při přechodu do mužské kategorie,“ říká semifinalista Australian Open 2002 v exkluzivním rozhovoru pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
Ladislav Valný
Jak jste se k trénování dostal?
Stýskalo se vám po tenisu?
„Už v loňském roce přišla nabídka
od Miroslava Černoška (šéf prostějovského tenisového klubu - pozn.
red.), že bych nějakým způsobem
mohl využít svých zkušeností
z profesionálního tenisu. Na jaře
pak Jirka Veselý ukončil po několika letech spolupráci s Bobem
Machovským, načež slovo dalo
slovo a nakonec jsme se domluvili
na užší spolupráci.“
Ovlivnilo vaše rozhodování, že
jde o prostějovského hráče?
„Zdejší klub toho do mě na začátku
kariéry hodně vložil. Z Prostějova
jsem se dostal do velkého tenisu.
Když to berete z této strany, jde o
možnost, jak klubu něco vrátit a také
předat své zkušenosti. Chci to zkusit,
trénování mě lákalo. I když je těžké
odhadovat, do jaké míry se mi to podaří...“
De facto mimo „velký“ tenis
jste byl šest let. Už vás, jak se
říká, svrběly ruce?
„Na tom je kus pravdy! (úsměv)
Šest let jsem se snažil maximálně
věnovat rodině a manželce. Občas
jsem si zahrál třeba v Rakousku a v
Prostějově jsem dělal tréninkového
partnera, ale přece jen mi nějaký
ten adrenalin začal chybět. To však
neznamená, že své blízké budu nějak zanedbávat. Jezdíme po menších turnajích, hodně se toho hraje
v České republice. Cestování není
tak náročné a navíc je vždy pár dnů
volna, kdy jsem doma.“
Už jste si naplno uvědomil,
jaký je rozdíl mezi hráčskou
kariérou a profesí osobního kouče?
„Je to opravdu něco jiného. Jako
hráč jsem si odtrénoval své, odehrál zápasy a měl čistou hlavu.

Trenérství je něco jiného. V tomto
zaměstnání musíte být i psychologem a takovým parťákem. Na každého hráče navíc platí něco jiného,
a právě toto musí trenér objevit.
Sám si uvědomuji, že se v tomto
směru mám ještě co učit. Hodně
toho odkoukávám od jiných. Chce
to svůj čas.“
V tenisovém dění to platí taktéž. Váš svěřenec přechází
z juniorské kategorie mezi muže.
Jak těžký je to přechod?
„Ten nejtěžší! To není jako přestoupit ze starších žáků mezi dorostence, kde zase hrajete s vrstevníky.
Mezi muži najednou hrajete proti
o deset let starším hráčům a to jsou
z pohledu mládežnických kategorií
tři generace. Jste zvyklý vyhrávat
mezi juniory a najednou končíte na
turnajích v prvním nebo druhém
kole... Chce to zejména hodně trp
pělivosti!“
Nejde tuto fázi nějak přeskočit...?
„To není možné. Musí se postupovat krok za krokem. V této době
není úplně důležitý výsledek, ale
výkonnost. Mladý kluk získá nějakou divokou kartu, uhraje pár překvapivých výsledků a v žebříčku
vyskočí dopředu. To je ale o štěstí,
nikoliv o výkonnosti. Výhry totiž
povětšinou nedokáže zopakovat a
propadne se zpátky. Proto během
přechodu není úplně důležité, jestli
je hráč ve třetí nebo páté stovce.
Důležité jsou výkony. Když budou
dobré, posun v žebříčku bude následovat.“
Ale prohrávat hned v prvních
kolech není nic příjemného.
Takže nějaké vítězství také není
k zahození...“
„Jasně, že ano. Každý úspěch dodává sebevědomí. Na druhou stranu, z
porážek se ale nesmí dělat tragédie.

V nové roli. Poté, co skoncoval s kariérou profesionálního hráče a chvíli si od tenisu odpočinul, vrhnul se Jiří Novák
(vpravo) na trenérskou dráhu. Jeho prvním svěřencem v roli osobního kouče se stal Jiří Veselý, letošní juniorská světová
jednička. Bude jim spolupráce klapat?
Foto: Jiří Vojzola a koláž Večerníku
Mladí kluci se musí mezi seniory
nejdřív adaptovat. Nemůžeme chtít
zázraky.“
Chápe Jiří Veselý, že přechod
mezi muže je náročný a složitý?
„Mezi juniory byl zvyklý zůstávat v soutěži až do posledních
kol. Nyní se musí vyrovnat s jinou pozici. Zápasů je míň, chybí
mu herní praxe. S tím se ovšem
musí vypořádat. Jirka pochopil,
že na cestě nahoru nemůže nic
obejít.“
j
Váš svěřenec je největším talentem českého tenisu. Není
z velkých očekávání pod tlakem?
„Pod tlakem je každý sportovec. Je
to součást profese. Tak to zkrátka je.
Jirka to musí zvládnout a unést.“
Myslel jsem to tak, že by Veselý měl v dohledné době hrát
třeba za národní tým v Davisově
poháru…
„Tak to nechodí. Po mladých klucích nikdo nechce, aby hned hráli
v Davis Cupu. Jsou tady jiní. Rosol, Hájek nebo Lojda. Na tady ty
kluky se mladí musí snažit dotáhnout. Až pak se můžou přibližovat
úrovni Berdycha nebo Štěpánka.

Veselý věří v rychlou cílovou rovinku

Prostějov/lv - Na úspěchy v juniorském věku chce co nejdříve
navázat mladý tenista Jiří Veselý
(na snímku s pohárem za triumf
na juniorce Austrailan Open). Zatím se ohybuje na pomezí páté a
šesté stovky světového žebříčku,
přičemž nejvýše byl na 477. místě.
Ale nezoufá si. A věří, že se výsledky dostaví.
„Začátek roku byl slušný, pak ale
přišlo menší zranění a to mě trochu
zabrzdilo,“ říká tenista, který zkraje
sezony vyhrál turnaj kategorie Future v Číně. „Teď už jsme v pořádku
a doufám, že se podaří uhrát nějaký
dobrý výsledek,“ věří Veselý.
V České republice absolvoval tři
challengery a ani v jednom se

nedočkal vítězství. Na nedávném
prostějovském UniCredit Czech
Open ale prohrál po boji a jeho
výkon proti Guillermovi GarcioviLopezovi nebyl rozhodně špatný.
Španělovi, který byl v té době
na 72. místě světového žebříčku
málem sebral set, když úvodní sadu
prohrál až v tie-breaku. Dočkal se o
týden pozdě, když v Košicích postoupil na turnaji stejné kategorie do
2. kola.
„Třeba se bude opakovat situace,
když jsme přicházel k juniorům.
Vrstevníci už postupovali do semifinále, já si musel chvilku počkat.
Start byl pomalejší, ale cílová
rovinka stála za to,“ poznamenal s
úsměvem Veselý.

Nikdo nadějím neříká, kde musí do
roka být. Naopak. Dostávají kompletní servis, aby se mohli soustředit výhradně na tenis. Záleží na
nich, jak s tím naloží.“
Především u mladých je
v současné době někdy patrná malá motivace prosadit se.
Tréninku nedávají všechno. Dá se
s tím něco dělat?
„Každý sportovec je jiný. Třeba takovou rvavost hráče trenér nenaučí. Někdo se zarputilý narodí, jiného strhne
k lepším výkonům kolektiv, další na
to třeba přijde s věkem. Obecně je ale
špatně, když chce kouč víc, než jeho
svěřenec. To nefunguje.“
Uvědomují si mladí tenisté,
že když tréninku obětují maximum, můžou se během kariéry
zabezpečit na celý život?

„To ví každý. Peníze jsou pěkné. Nesmí však být jediným
nebo hlavním motivem jejich
úsilí. Základ je v tom, že chci
vyhrávat. A získávat poháry.
Musí tam být hlad po vítězství.
Bez něj nemáte z práce radost a
nadšení rychle vyprchá. Stejně
jako v každém jiném zaměstnání. Chodit jenom do práce a
čekat patnáctého na výplatu není
dobře.“
Pojďme zpět k vaší spolupráci s Jiřím Veselým.
Předpokládejme, že se bude dařit, Jirka postoupí v žebříčku a
bude hrát na velkých turnajích
a objíždět svět. Jste připravený
cestovat s ním?
„Pochopitelně s takovou variantou
musím počítat. Je to všechno otázka domluvy. Z vlastní zkušenosti
však vím, že pokud trenér s hráčem objíždí všechny turnaje, je to
začátek konce. Umím si představit,
že bych třeba absolvoval půlku. Je
to výhodné pro obě strany. Někdy
je třeba, aby si kouč a svěřenec
od sebe odpočinuli. Pak se můžou
zase pustit do práce. S čistou hlavou a to je také cesta k úspěchu.

kdo je
jiří novák
Bývalý profesionální tenista
tenista. V průběhu své
kariéryy vyhrál
y
celkem sedm turnajů
j okruhu
ATP ve dvouhře a osmnác ve čtyřhře. Šest roků
byl nejvýše postaveným českým hráčem. V říjnu 2002 se dostal na páté místo na světě a v tom
samém roce postoupil až do semifinále Australian Open. Byl ideálním týmovým hráčem.
V Davisově poháru nastoupil do sedmnácti duelů s bilancí 17-5 v dvouhře a 10-2 ve čtyřhře.
y
V prestižní soutěži dokázal dokonce porazit Španěla Rafaela Nadala. Pětkrát získal Zlatého kanára, cenu pro nejlepšího domácího
tenistu. Do světového kolotoče vyrazil z Prostějova, kam přestoupil
z rodného Zlína. Byl pravidelným členem úspěšného extraligového
družstva TK Agrofert Prostějov. Na jaře se stal osobním trenér Jiřího Veselého, velkého talentu českého tenisu.
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