DNES NAVÍC ČTĚTE:

exkluzivní rozhovory s Ladislavem Županičem a skupinou Mandrage!
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DĚTSKÝ GANG VYLOUPIL ŠKOLU!
Desetiletý „šéf“
je přitom synem

vysoce postaveného

PEDAGOGA...
Prostějov/mik
V první chvíli jsme jen těžko mohli uvěřit
zprávě o trestném činu, který ostatně nadzvedl ze židle nejen policisty, ale i všechny
pedagogy a rodiče. Původně to totiž znělo
jako nepovedený vtip...
Bylo parné úterý 19. června, když se večer na pultu centrální ochrany města rozebzučel poplašný signál ze Základní školy
v Melantrichově ulici. Strážníci městské

policie ihned vyjeli zkontrolovat,
co se děje. A v první chvíli se po
sobě jen nechápavě dívali. „Vítala“ je totiž vyloupená kantýna
a žena, která zadržela pachatele.
Byly to čtyři děti ve věku od sedmi
do deseti let! V rukách měly páčidla,
pilku na železo a další nástroje patřící do výbavy profesionálních zlodějů... A
co víc, vůdce celé „skvělé party“ je synem
ředitele jedné prostějovské střední školy!

více se o
nevšedním zločinu

dočtete na

straně 13

Místo činu. Dětský zlodějský gang vybílil tuto kantýnu ZŠ Melantrichova. Nakradené zboží
si děti schovaly do křoví, vyzvednout si ho však už nestihly...
Fotokoláž Večerníku
Foto: Michal Kadlec, Městská policie Prostějov, internet

INZERCE

více na
straně 21

Nově otevřená discotéka
9 771212 667008
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Poničené lavičky
V podvečer vyčkal oznamovatel příjezdu hlídky, a
to z důvodu, že spatřil skupinu dětí, která měla před
týdnem poškodit dřevěné
lavičky. Dítka ve věku od
sedmi do deseti let svorně
strážníkům tvrdila, že desky ulámal žák čtvrté třídy.
Ten se na místě nezdržoval.
Událost byla postoupena
správnímu orgánu a nezletilci byli předáni rodičům.

ze soudní síně...

Emotivní rozchod
Hodil po servírce popelník, netrefil. Tímto nevybíravým způsobem řešil
rozchod se svou bývalou
partnerkou pětatřicetiletý
muž. Po svém jednání z
provozovny odešel. K události došlo okolo třinácté
hodiny. Pro podezření z
přestupku proti občanskému soužití byla záležitost
postoupena správnímu orgánu.

Svatebčan usnul
Před jednou hodinou v noci
bylo přijato na linku 156
oznámení o rušení nočního klidu v oblasti náměstí
Padlých hrdinů. V uvedeném místě hlídka zjistila
v zaparkovaném autě na
místě spolujezdce spícího
muže. Rádio měl puštěno
značně hlasitě. Strážníci ho
probudili a sedmatřicetiletý
svatebčan hudbu ztišil. Věc
byla řešena domluvou.

Opilá s kočárkem!
Po devatenácté hodině vyjížděli strážníci na základě
telefonického sdělení, že
po ulici Wolkerova tlačí
opilá žena dětský kočárek.
Hlídka dotyčnou zastihla u
Petrského kostela. Dechovou zkoušku se u ní provést pro její stav nepodařilo. Tříleté dítě si převzala
babička a pro podezření z
trestného činu dvaatřicetileté matky
y byla
y ppřivolána
na místo Policie ČR k dalšímu šetření.

Kradené auto
Vozidlo v pátrání objevili
strážníci. V podvečer prováděla hlídka dohled na
veřejný pořádek v lokalitě
Močidýlka. V těchto místech si povšimla odstaveného vozu. Následně po prověření vyšlo najevo, že se
jedná o odcizený automobil.
Okamžitě byla
y vyrozuměna
y
Policie ČR, která zahájila
další šetření.

Sprostý transparent
Dvacet minut po devatenácté hodině bylo přijato na tísňovou na linku 156 sdělení
o skupině mladých lidí, kteří se zdržují na hřišti v ulici
A. Slavíčka a mají u sebe
transparent s neslušnými
výrazy. Hlídka mladíky ve
věku od 17 do 19 let vyzvala, aby transparent odklidili.
Ti okamžitě uposlechli.
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ČERNÁ KRONIKA

LUPIČ-NEŠIKA míří do kriminálu. Už v devatenácti...

Jiří Kvapil VYTÁHL na obsluhu „benzínky“ PISTOLI!
Průběh „lupičské kariéry“ Jiřího Kvapila připomíná hodně špatný a navíc opakovaný vtip. O krádeže se neustále pokoušel, ač při nich byl několikrát načapán. Do ruky vzal dokonce i zbraň
a dvakrát se vypravil přepadnout „benzínku“. Ani
jednou si však z ní nic neodnesl. A když už se
rozhodl vsadit na jistotu a ukrást alespoň starého favorita, tak s ním neodjel. Vybral si totiž vůz,
který neměl autobaterii...
Prostějov/mls

ěte
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Někomu se podaří na jeden
zátah ukrást 540 milionů, jiný
to zkouší znovu a znovu, stejně
si ale ze svých krádeží neodnese vůbec nic. A zatímco například „lupič století” František
Procházka policii stále uniká,
tak teprve devatenáctiletý Jiří
Kvapil z Prostějova už půjde
sedět. Mladík, který si zvykl na
značkové oblečení, teď pozná,
jaké to je převlékat se do šedivých tepláků.
A může si za to sám. Choval
se totiž jako naprostý ignorant! Přestože byl za krádeže
podmíněně odsouzen, tak začátkem letošního března se

pokusil krást v Tesku. Chtěl
si odnést pánské kalhoty a
zahradnické nůžky, ochranka
jej však nachytala přímo při
činu... Už za tři dny chtěl v
Moravské ulici ukrást starého
favorita, ale nepodařilo se mu
s ním odjet. Ten samý den se
pak vypravil na Brněnskou
ulici, kde chtěl v kukle a s plynovou pistolí v ruce vyloupit
„benzínku“. Doplatil však na
svoji nedochvilnost, pumpa
už byla zavřená a obsluha
přes sklo viděla, jak se snaží
dostat dovnitř. Ani to ho však
neodradilo. Hned další den se
vydal loupit k čerpací stanici
Avanti, která se nachází jen
pár desítek metrů od místa,

Neubránil se slzám. Devatenáctiletý mladík Jiří Kvapil, který se
snažil před svými vrstevníky hrát „na tvrďáka“, odcházel od soudu
s brekem...
Foto: Martin Zaoral

Poznámku redaktora k případu
si přečtěte na straně 6!

ze soudní síně...

VELKÁ KNEDLÍKOVÁ LOUPEŽ aneb

jak rozzuřená „slečna Marplová“ přišla o oběd i ešusy
Prostějov/mls - Z tohoto případu by zpívající právník Ivo
Jahelka jistě udělal vtipný
hudební text. Kromě žaloby
za krádeže velkého množství
kol (ČTĚTE NA STRANĚ
13) čelí Martin Kopečný také
obvinění z ukradeného jídlonosiče složeného ze tří ešusů
včetně kompletního obědového menu. Poškozená důchodkyně se do pátrání po zloději
aktivně zapojila a byla úspěšná! Přesto nebyla spokojená.
Kamenem úrazu se u soudu
stala hodnota jídlonosiče...
Poškozenou na „stopu“
přivedl záznam z kamery
umístěné u vchodu jednoho z prostějovských domů.

„Obžalovaný ve chvíli, kdy
se mi ztratil oběd, vcházel
s prázdným batohem a ven
odcházel s plným. Je víc než
pravděpodobné, že si v batohu nesl právě moje jídlo,“
nechala se slyšet prostějovská „slečna Marplová“, která
tento důkaz předložila policii.
Kriminalisté ovšem starou
paní pořádně namíchli, když
hodnotu jídlonosiče odhadli na pouhých 305 korun. S
tím však důchodkyně velice
důrazně nesouhlasila. „Mám
tady stvrzenku o tom, že stál
730 korun. A to nepočítám
cenu oběda. Jestli své peníze nedostanu zpátky do
poslední koruny, tak tady

ještě někomu bude pořádně
horko...!“ hrozila důchodkyně směrem k soudkyni Adéle
Pluskalové, která dostala celý
případ Martina Kopečného
na starost.
Zda seniorka peníze skutečně
dostane, je opravdu velkou
otázkou. U úterního stání
prostějovského soudu se však
už připojila s požadavkem
na náhradu škody. A bude-li
Martin Kopečný uznán vinným, pak mu bude uložena
povinnost tuto škodu uhradit.
Dostat ovšem z nemajetného zlodějíčka a chronického
„nemakačenka” nějakou korunu, však bude úkol vpravdě
nadlidský...

kde předtím neuspěl. Tentokrát vešel dovnitř, namířil
pistoli na pokladní, ale když
se zpoza stojanu nečekaně
vynořil další muž, dal se na
útěk! Zanedlouho jej u městského hřbitova lapili prostějovští strážníci a nešikovný
zlodějíček putoval do vazby...
Když se vše sečetlo, vyšel závěrečný účet na třicet měsíců
vězení. Vzhledem k použití
zbraně mu přitom hrozilo
až deset let vězení. „Kvůli
předchozímu podmíněnému
odsouzení, velkému počtu
krádeží a také použití zbraně
už v tomto případě nešlo sáhnout k podmíněnému trestu.
Vzhledem k nízkému věku a
částečnému doznání obžalovaného mu byl udělen trest v
dolní hranici trestní sazby,“
odůvodnila rozsudek Ivona
Otrubová, soudkyně Okresního soudu v Prostějově, kde se
v úterý uplynulého týdne celý
případ rozsekl.
Rozsudek však dosud nenabyl právní moci, obě procesní
strany si ponechaly možnost
odvolání.

NEHODA nebo
SEBEVRAŽDA?

Vlak rozdrtil muži lebku!
Kraličky, Vrahovice/mik - To
snad už není pravda! Koleje
mezi Vrahovicemi a Kraličkami doslova přitahují sebevrahy
či jiné tragédie. Také minulý
týden zde došlo k neštěstí, kdy
půlnoční vlak rozdrtil lepku
pětapadesátiletého nešťastníka.
Ten podle všeho si před projíždějícím vlakem lehl do kolejiště.
„V úterý 19. června se stala další
tragická nehoda na kolejích. Zhruba pět minut před půlnocí došlo na
železniční trati mezi obcí Kraličky
a Vrahovicemi u kilometrovníku
84,9 v blízkosti železničního přejezdu k usmrcení sedmapadesátiletého muže z Prostějovska. Ten
podle všeho při průjezdu vlaku

ležel v kolejišti. Při srážce utrpěl
poranění neslučitelné se životem,“
uvedla k tragédii Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Podle ní je v tuto chvíli
těžko spekulovat, zda se jednalo
čistě o nehodu nebo o sebevraždu.
„Případ nyní řeší Služba kriminální policie a vyšetřování,“ dodala
jen mluvčí policie. „Muž utrpěl
devastující zranění hlavy. Život
si mohl vzít sám, nebo mohl být
pod vlivem alkoholu a po kolejích
si jen krátil cestu domů. Byla nařízena pitva, které by policistům
měla pomoci při objasnění tohoto případu,“ uvedl pro Večerník
Radomír Gurka, šéf prostějovské
záchranky.

Po Sladkovského ulici běhali KAŇOUŘI!
Policie je vyhnala ven z města

Prostějov/mik - Myslíte, že
jde o špatný vtip? Nikoliv!
Jen nedaleko centra města si
to v úterý uplynulého týdne
přímo na ulici „špacírovala“
divoká prasata! Prvnímu
oznámení strážníci příliš nedůvěřovali, až podruhé těsně
před půlnocí si na pomoc
přizvali státní policii. Už totiž bylo zapotřebí kaňoury
vyhnat z města ven!
„V úterý před třetí hodinou ranní
bylo přijato sdělení od občana
o pobíhání tří divokých prasat

po ulici Dobrovského. Strážníci uvedené místo i blízké okolí
prověřili, ale ´černou´ neobjevili,“ sdělila k prvnímu náznaku
podivné události Jana Adámková, tisková mluvčí Městské
policie v Prostějově. Zřejmě si v
tu chvíli strážníci mysleli, že si z
nich někdo vystřelil... No přece,
co by dělali kanci ve městě?
Ve stejný den před půlnocí
však přišlo druhé upozornění!
„Policista operačního střediska
předal strážníkům na dispečinku informaci o pobíhání dvou

divočáků, tentokrát po cyklostezce na ulici Sladkovského.
Na místo byly vyslány hlídky
městské i státní policie. A skutečně, po Sladkovského ulici
pobíhali zmatení divočáci! Za
pomocí kamerového systému
byla zvířata monitorována.
Než hlídky dorazily, putovali
kaňouři ulicí Budovcova do
Tovačovského ulice. Po krátké
honičce je policisté nasměrovali ven z města do polí,“ popsala
Večerníku nezvyklý zásah Jana
Adámková.

Elektrokolo ze sklepa
Zatím neznámý pachatel dosud
nezjištěným způsobem vnikl
do sklepních prostor bytového
domu na ulici M. Pujmanové v Prostějově. Zde odcizil
volně odložené dámské Elektrokolo treking stříbrné barvy.
Pachatel způsobil škodu ve
výši 20 000 korun a Domovní
správě Prostějov poškozením
dveří škodu v předběžné výši
3 000 korun.

Vybílil dílnu
Zatím neznámý pachatel na
ulici Pod Kosířem v Prostějově vnikl do objektu soukromé firmy, kde vypáčil
dveře od dílny. Z korby dodávkového auta pak ukradl
aku vrtačku, příklepovou
vrtačku a přímočarou pilu
nezjištěné značky. Dále odcizil na zemi dílny volně ložený měděný plech, z ponku
pracovního stolu vibrační
brusku. Nakonec odcizil
dva prodlužovací kabely o
délce 25 metrů a elektrickou
svářečku. Pachatel způsobil
škodu za nejméně 20 000
korun.

Přišel o šrajtofli
Neznámý pachatel se v pondělí v odpoledních hodinách
v Prostějově u bývalé Vitany
vloupal do kabiny nákladního vozidla Mercedes Benz.
Odsud odcizil pánskou peněženku, ve které byly osobní doklady, platební karta
k účtu a finanční hotovost.
Pachatel způsobil škodu za
nejméně 9 000 korun.

Razie na řidiče

Žádný vtip. V úterý se po Prostějově proháněla divoká prasata.
Nikomu naštěstí neublížila.
Koláž Večerníku

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

Pád motorkáře
V úterý dopoledne jel osmašedesátiletý řidič motocyklu
značky Yuki v Prostějově po ulici Plumlovská směrem do
centra města. Při
jízdě na rovném a
přehledném úseku
u benzínky OMV
začal zpomalovat, přičemž
se s motocyklem dostal do
smyku a upadl na silnici.
Při nehodě došlo ke hmotné škodě na motocyklu a k
lehkému zranění řidiče. Dechová zkouška byla v jeho
případě negativní.

V pondělí v ranních hodinách byla v Prostějově
provedena policejní akce
zaměřená na kontrolu dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek ze
strany řidičů. V rámci akce
bylo kontrolováno celkem
118 vozidel a byly zjištěny
čtyři přestupky. Ty byly řešeny v blokovém řízení. V
dalších čtyřech případech
bylo zjištěno řízení vozidla pod vlivem alkoholu ze
strany řidiče. Tyto případy
budou oznámeny správnímu orgánu k projednání.

Zloděj U Klokana

PETR KOČÍ

RADEK KUČERA

TEREZA MATEČNÁ

JOSEF VŠETIČKA

se narodil 6. března 1975 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
11. května 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do
40 let, měří mezi 170 až 180
centimetry, má hubenou postavu a hnědé kudrnaté vlasy.

se narodil 27. května 1975
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
22. června 2012. Jeho zdánlivé stáří je od 37 do 40 let, měří
mezi 180 až 185 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé
oči i hnědé vlasy.

se narodila 13. prosince 1988
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
20. června 2012. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 23 do
25 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu a plavé
blond rovné vlasy.

se narodil 2. května 1991 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
19. června 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 20 do
21 let, měří mezi 170 až 175
centimetry. Bližší údaje nejsou v databázi uvedeny.

Zatím neznámý pachatel
z pondělí na úterý na ulici Wolkerova v Prostějově
přelezl střechu zadní části
domu, vnikl na dvorní trakt
a zde přes pootevřené okno,
které bylo v poloze ventilace,
vnikl do pohostinství U Klokana. Uvnitř rozbil ovládací
panel alarmu a z barové police odcizil cigarety různých
značek a plastovou přihrádku
s finanční hotovostí.Pachatel
způsobil škodu za nejméně 9
000 korun.

Zpravodajství
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PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA Vzácný MODRÝ KOCOUREK JE

SE vody hned tak NEDOČKÁ!

?

Více si přečtěte na straně 6,
O VÝSKYTU SINIC v Podhradském rybní
ku
informujeme na straně 8

Foto: internet

Plumlov/mls

Při pohledu na vypuštěnou a zarůstající plumlovskou přehradu, do které žhne
ostré červnové slunce a kde se už více jak půl roku absolutně nic neděje,
se stále více lidem vtírá do hlavy řada otázek s tajuplnými odpověďmi. Ta
nejdůležitější zní: stihne se plánované napouštění nádrže na jaře 2013?
Tento dotaz si takřka každý den kladou nejen provozovatelé okolních bister,
starostové mikroregionu Plumlovsko, náhodní návštěvníci, ale snad všichni lidé z regionu... Odpověď jsme v minulém týdnu opět hledali zejména u Povodí
Moravy, které za táhnoucím se projektem revitalizace přehrady stojí. Stejně
jako starostové mikroregionu Plumlovsko na svém čtvrtečním setkání jsme
se ovšem zcela jednoznačného vyjádření a především pevného stanoviska
nedočkali!
A tak není divu, že pochybnosti nad znovunapuštěním kdysi populární nádrže
stále vzrůstají. Bez jakýchkoliv poplašných předpovědí tak lze říct, že další
stanovený termín je více než ohrožen. Tady prostě není něco v pořádku...

Utekl majiteli a kuriózně i strážníkům...

Prostějov/mik - Tohle tady
snad ještě nebylo! Představte si, že se aktuálně pátrá po
modrém kocourovi, který
pláchnul hned dvakrát. V sobotu šestnáctého června ráno
utekl svému zatím neznámému majiteli, načež byl odchycen strážníky městské policie
v Okružní ulici. Co ovšem čert
nechtěl, v úterý pak prchnul
znovu. A to přímo strážníkům
ze služebny! Kde je teď, to ví
jen kočičí anděl strážný...
O nálezu ne ledajakého kocoura
informovala redakci věrná čtenářka Večerníku. „U kruhového
objezdu v Okružní ulici se našel
krásný, šlechtěný britský modrý
kocour. Pravděpodobně musel
někomu utéct, bylo totiž na první pohled vidět, že se někdo o
něj musel pečlivě starat. Z vlastní zkušenosti vím, že tento druh
není vůbec levnou záležitostí a
určitě ho bude někdo postrádat.
Zanedlouho jej odchytili strážníci a odvezli ho,“ napsala nám
elektronickou poštou Denisa
Krčmářová z Prostějova. A přidala žádost o zveřejnění, aby se
modrý kocour vrátil v tuto chvíli
určitě nešťastným majitelům...
Odchyt vzácného modrého

chlupáče potvrdila Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. „Ano, v sobotu po sedmé hodině ráno bylo nahlášeno
zaměstnankyní zahradnictví, že
jim do provozovny vběhla kočka, která podle vzezření je chovaná doma a zřejmě někomu
utekla. Strážníci zvíře odchytili
a převezli na služebnu. Majitel
se však o ni doposud nepřihlásil,“ sdělila Večerníku mluvčí
prostějovských strážníků.
Pro naše ochránce pořádku
však péče u kocoura nedopadla zrovna šťastně. „Zatímco jsme pátrali po majiteli,
kocoura jsme měli na služebně
v kleci. Jeden ze strážníků se
však v úterý rozhodl kocourovi
klec vyčistit, ovšem zvíře rychle uteklo z klece a přes otevřené okno na služebně zmizelo
pryč... Takže nyní pátráme po
majiteli i samotném kocourovi,“ prozradila pokračování
mírně pikantní historky Jana
Adámková.
No, nezávidíme nyní strážníkům jejich situaci. Co když
se totiž na ně obrátí majitel
kocoura na útěku? To snad
aby se vyhlásilo celostátní pátrání...

FUČ

CHLUPÁČI,
KDE JSI?
To je ale číslo! Britský modrý kocour si tři dny užíval na služebně
městské policie. Pak ovšem vzal „roha“ i strážníkům.. Kdepak se
asi teď toulá?
Foto: MP Prostějov
Abychom předešli něčemu tak prekérnímu, jako je
celostátní pátrání po vyšlechtěném kocourkovi, rozhodl se Večerník vyhlásit svoji vlastní „pátračku“.
A tak kdo z našich věrných i méně pravidelných
čtenářů zahlédne ztraceného „uprchlíka“, má šanci
na tučnou ODMĚNU! Jestliže modrého kocoura dovedete na služebnu městské policie, případně předáte přímo majiteli, to vše za přítomnosti redaktora
nejčtenějšího periodika v regionu, můžete se těšit
na PĚTISTOVKU DO KAPSY!
V akci „PO STOPÁCH MODRÉHO KOCOURKA“
volejte 608 960 042,
pište REDAKCE@VECERNIKPV.CZ !
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V PROSTĚJOVĚ ROSTE AGRESIVITA:
ž osm lidí!
Většina obyčejných lidí, ale také odborníků, to považuje za běžný jev poplatný současné těžké době. Hádky v rodinách, které vyústí ve fyzické napadení, jsou podle
všeho důsledkem stresu z uspěchané
doby, obav o zaměstnání a pochopitelně
finančních problémů. Ať už jsou důvody
jakékoliv, faktem je, že v Prostějově v současnosti velmi dramaticky vzrostl počet fyzických napadení v domácnostech a s tím
souvisejících vykázání některého člena rodiny z bytu na zákonných deset dní. Oproti
předchozímu roku je tento nárůst větší o
300 procent!
Prostějov/mik
A aby toho nebylo dost, hned
v úvodu minulého týdne vyjížděli speciálně proškolení
policisté řešit případ domácího násilí znovu. „V pondělí 18.
června oznámila dvaatřicetiletá
žena na policii v Prostějově fyzické napadení ze strany svého
třicetiletého přítele, s nímž žije ve
společné domácnosti. V průběhu
šetření bylo zjištěno, že ze strany
partnera mladé ženy docházelo
v předešlé době k opakovaným
útokům vůči jeho přítelkyni,“
prozradila Večerníku Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově s tím, že proti tomuto muži tak bylo užito oprávnění
zákona o Policii ČR, jelikož lze
důvodně předpokládat, že se
vykazovaná osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu,

z bytu bylo letos vykázáno u

„Nejde jen o spory partnerů, V LEDNU ZMLÁTIL
Á MLADÍK
Í MATKU I BABIČKU,“
Č
přidává první muž prostějovské policie Pavel Novák
Počty vykázaných od 1. 1. od 30. 4. 2012

+1

zdraví, svobodě nebo zvlášť
závažného útoku proti lidské důstojnosti. „V jednání tohoto muže
je zřejmá opakovanost, postupný
nárůst intenzity i jasná role mezi
násilnou a ohroženou osobou,
kdy k tomuto jednání docházelo
v soukromí společného obydlí,“
upřesnila důvody Čeplová. Jak

MINULÝ TÝDEN

Brutalita roste. Prostějované stále častěji řeší doma své spory násilím. Jenom za první čtyři měsíce
už policie vykázala sedm tyranů, přesně před týdnem přibyl další...
Ilustrační koláž

Vykázání v Olomouckém kraji od roku 2007 do 30. 4. 2012

Lidé v Dobromilicích

dodala, zmíněný násilník musel
za asistence policistů byt opustit a nesmí se do něj deset dní
vrátit. Jinak mu hrozí vězení.
Ze sledovaných ukazatelů
za několik posledních let je
nárůst v počtu vykázaných
osob z bytu patrný. A to nejenom v Prostějově, ale v celém
Olomouckém kraji! „Naši
speciálně proškolení policisté
se úzce věnují případům domá-

cího násilí, aby se eliminovala
agrese určitých lidí ve vztahu
k blízkým osobám. Policie už
několik let využívá institutu vykázání z bytu a nelze nepřiznat,
že těchto případů je čím dál tím
více,“ řekl Večerníku Pavel Novák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově. Policisté, kteří vyjíždějí k excesům
v domácnostech, se přitom v jeden okamžik dostávají do rolí
soudců, kteří musí situaci dobře

posoudit a ihned se rozhodnout.
„Jsou dány jasné podmínky,
za kterých lze konkrétní osobu
z bytu vykázat. Musí být naplněno hned několik věcí. Jednou
z nich je jasně stanovená role
útočníka a poškozeného. O domácí násilí se nejedná, pokud
se partneři napadají vzájemně.
I takové záležitosti se stávají, ty
pak bývají předávány do gesce
správního orgánu,“ vysvětlil
první muž prostějovské poli-

cie. „Pokud však dojde na jednostranný fyzický útok, vykázání z bytu je na místě. Není to ale
trest, jde pouze o opatření směřující k ochraně osoby ohrožené
tímto násilím. Trestným činem
by to bylo až v tom případě, že
vykázaná osoba toto opatření
poruší, čímž maří výkon úředního rozhodnutí,“ dodal Pavel
Novák.
Dokončení na straně 13
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Dobromilice, Prostějov/mik - Dva týdny po napadení mladé matky s dítětem místními romskými fůriemi se situace v Dobromilicích zklidnila. Ovšem jak jsme zjistili, pouze navenek. Do obce
mnohem častěji zajíždějí policejní hlídky z nedalekých Němčic
nad Hanou, problémové občany navíc údajně vystrašila sobotní
svatba místního člena skinheadského hnutí. Jenomže mezi starousedlíky to vře. Dokonce prý chtějí založit domobranu!
„Každou hodinu tudy projede policejní auto. Ale to myslíte vážně, že
nás dva policajti ochrání? Jsou tady čtyři stovky cikánů, ze kterých
jde strach. Domobrana složená ze starousedlíků, a klidně i slušných
Romů, by situaci vyřešila,“ svěřil se Večerníku jeden z místních občanů. Starosta obce bude v nejbližších dnech žádat o účinnou pomoc jak
krajské policejní ředitelství, tak i samotného hejtmana Olomouckého
více čtěte na straně 8
kraje.

EDETE
NA DOVOLENOU?
NEVADÍ,
BUDEME MÍT
PRO VÁS SERVIS

• AŤ

Ilustrační foto

Plumlov, Prostějov/mik - Čin zatím neznámého „vtipálka“, který před dvěma týdny
na Hlavním náměstí v Plumlově instaloval u silnice pomník k vymyšlené tragické
nehodě, je stále v šetření policie. Jak jsme
vám slíbili, případ nadále sleduje i Večerník. Na nedávnou výzvu o fotografii se
nám přihlásil čtenář (jeho identitu redakce
zná, ale na jeho přání nezveřejňuje - pozn.
red.), jenž nám poskytl exkluzivní snímek
zmíněného pomníku. Zatímco tedy policie, alespoň nám to tvrdí, fotodokumentaci nemá, VEČERNÍK UŽ ANO! A tak
se celé Prostějovsko může podívat, z čeho
všeho jsou si dnes lidé schopni dělat legraci. My říkáme, že v tomto případě se jedná
o dost hloupý žert...
„Případ je policií vyšetřován jako přestupek zabrání a znečištění veřejného
prostranství. Policie nevylučuje, že by se
mohlo v daném případě jednat o recesi.
Policisté z obvodního oddělení v Plumlově
pracují také s verzí, že by měli být do případu zainteresováni tamní sportovci,“ prozradila exkluzivně Večerníku Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
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Morbidní recese v Plumlově:

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Začali platit. Exekutoři Okresního soudu
v Prostějově vykazují velmi zajímavou statistiku. Od začátku roku muselo
Přitahuje hrůdojít pouze k pěti dražbám majetzu. Tohle už neku povinných. Ti totiž začali
může být náhoda. Okosvé dluhy platit, po rázlí železničního přejezdu ve
né domluvě, aleVrahovicích začíná právem naháspoň formou
nět hrůzu. Množství sebevražd ročně a
splátek.
v posledních týdnech dvě závažné
nehody. Co s tím? I vedení města jen
bezradně krčí rameny…

-

Výrok týdne

93,3

MIROSLAV PIŠŤÁK
ŠŤ
ŤÁK

Přesně tolika kilogramy posbíraného starého
papíru na jednoho žáka
se může pochlubit vrahovická základní škola.
Aby každý žák v průměru odevzdal skoro metrák
papíru, to už musí být pořádná „hujeřina“.

Prostějovskému primátorovi
vii se ve
čtvrtek dostalo prestižního
o ocenění
a především uznání přímo od
d pprezidenta Policie ČR. S poselstvím
ím
m
našeho rodáka Petra Lessyho
hoo
mu byl předán odkaz za přííkladnou spolupráci...
Čtěte na straně 11

„Mně
M ě je
j z ttoho
h vedra
d
tak šoufl, že tady asi
rovnou zůstanu, aby
se mnou neměli práci,“
postarší pán lapal
po dechu na zastávce
u městského hřbitova.

„LIDICKÝ“ ROK V PROSTĚJOVĚ

Analýza
Martin Mokroš
Pochopitelně, že ano. Rok
1942 byl tvrdý i u nás a seznam obětí v prostějovském
regionu je tragicky dlouhý.
Červen a následně červenec
uvedeného roku znamenal
likvidaci pojmu „hanácký Jeruzalém“, neboť z Prostějova
bylo v celkem čtyřech transportech posláno do Terezína
dle některých zpráv až šestnáct
set příslušníků židovského národa a následně v plynových
komorách až v dalekém Bělorusku skončilo svou životní
pouť 1227 nositelů žluté Da-

V uplynulých dnech jsme si připomněli vypálení
Lidic jako aktu pomsty za atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha. Je třeba
dodat, že se stále tak nějak pozapomíná na stejný
osud obce Ležáky. Je to minimálně nedůstojné vůči ležáckým obětem, neboť tragédie obou obcí je
srovnatelná, ale nechme na jiných, aby se srovnali
se svým historickým svědomím, proč tomu tak je.
My se ptáme: dotkly se nějak události staré 70 let i
našeho regionu?
vidovy hvězdy. Jen pár jedincům se podařilo uprchnout do
zahraničí. V jedné z minulých
analýz jsme uvedli, že k obětem se zařadili například i členové rodiny významného filozofa a prostějovského rodáka
Edmunda Husserla.
Období takzvané „heydrichiády“ po 27. květnu pak
zasáhlo všechny obyvatele
prostějovského regionu. V regionálních pramenech je popisována především akce z 15.
června 1942, kdy byly ve všech
obcích na Prostějovsku prováděny rozsáhlé prohlídky, po
kterých skončilo několik obča-

nů v olomouckém vězení za nedodržení policejní hodiny a někteří další skončili svůj život na
popravišti v brněnských Kounicových kolejích za schvalování
atentátu na R. Heydricha. Během této rozsáhlé akce došlo i
k rabování ze strany vojska a
přímo v Prostějově došlo těsně
před razií i na pálení českých
knih, neboť i jejich vlastnictví
se mohlo stát důvodem pro
transport na gestapo a následnou šikanu. Další akce podobného ražení pak následovaly
v pozdějších měsících a letech
okupace (akce E - září 1942,
Gitter, Albrecht II. - 1944 ).

Kulturní potupu v roce 1942
pak zažilo prostějovské obyvatelstvo v momentě, kdy
okupační starosta Girth dal
pokyn k přestavbě dnešního
Národního domu architekta
Jana Kotěry. Došlo k vytvoření projektu, jehož autorem se
stal architekt brněnské německé techniky Emil Tranquillini a městskou pokladnu tato
akce stála dva miliony. Během
této akce byly zničeny nebo
alespoň odstraněny například
obrazy J. Preislera, nástěnné
malby F. Kysely, dále sochy
zobrazující B. Smetanu a J. K.
Tyla a nahrazeny povětšinou
sochami německých sochařů
z Brna.
I venkov byl v roce 1942
tvrdě postižen. České vesnické grunty byly násilně
zbaveny svých majitelů a na
jejich místo přišli cizí sedláci,
údajně Němci z Besarábie. Ti
mnohdy netušili, jak s nově
nabytým majetkem správně
nakládat a zemědělská produkce pak bohužel rapidně poklesla. Tvrdým způsobem zatočili okupanti také s územím

a obyvatelstvem Drahanské vrchoviny. Celý prostor zabrala
armáda pro vytvoření střelnice
a došlo na hromadné vystěhovávání obyvatelstva, například
z Otinovse bylo vystěhováno
1226 lidí, z Hartmanic (dnes
obec Niva) 977 a zároveň bylo
zlikvidováno 161 domů. Následně byly postiženy vesnice
Bousín, Drahany, Rozstání,
Baldovec a částečně Hamry to vše ještě v roce 1943. Poté
byla v celé oblasti prováděna
cvičná dělostřelecká cvičení,
která zlikvidovala hektary a
hektary kvalitní orné půdy,
pro zemědělskou Hanou tak
důležité. Ušetřen nezůstal ani
lesní porost. Vůbec hospodářství bylo v roce 1942 na Prostějovsku v likvidaci, například
úplně skončila výroba piva a
výroba sladu byla okleštěna.
Snad jedině sport fungoval tak
nějak „normálně“, ovšem ani
zde nikdo nemohl očekávat
rozvoj čehokoliv vlasteneckého, nebo dokonce židovského.
Můžeme tedy konstatovat, že rok 1942 nebyl pro
zdejší region vůbec lehký,

„Ničitel“. Tranquillini odstranil vše české z národního domu
v roce 1942
Foto: archív
stín smrtihlava se vznášel i
nad naším krajem a naším
městem. Naštěstí nás však
nezasáhl krutý osud Lidic a
Ležáků, které doplatily na
zvůli okupantů a přestaly
existovat. Pokloňme se tedy
lidickým a ležáckým obětem,
ale i obětem zdejším a nezapomínejme na ně, neboť svůj
život obětovali pro další generace.
Čest jejich památce!

Část domu ve Studenci
Léto už je konečně zase tady! je perfektní dárek!
glosa týdne
rýmu a jiné průvodní jevy tohoto
ročního období. Navštívíme cizí
kraje, kde nás okradou, naštvou,
přiotráví jídlem a připraví o iluze.
Poněvadž nemáme dovolenou
přes celé léto, budeme v těch
největších vedrech trávit svůj
drahocenný čas v práci a v době
průtrží mračen vyrazíme za hranice všedních dnů. Tam se budeme léčit z banálních chorob,
které jsme si přivodili v práci.
Mnoho z nás se na dovolené

s někým pohádá, nejčastěji
s partnerem a budeme se těšit
domů, kdy všechny tyto katastrofy konečně pominou. Ovšem
to nejlepší přijde až těsně po Vánocích. Znovu začneme šetřit na
letní dovolenou. A nejenom to!.
My se na ni budeme opět těšit!
Agentura Hóser
vám přeje báječnou
dovolenou a krásné léto!
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

Konstalace hvězd Prostějova
Tak se nám to město nějak vyklidňuje, kdo by také v těch vedrech špacíroval po ulici, že? Máte recht, vyžeňte celou rodinu na
koupák a jakmile děti dostanou vysvědčení, mazejte s nimi pryč
mimo město. Nastává ten pravý čas k relaxaci.

Berani - 21.3.-20.4. Lidem jen těžko budete
vysvětlovat příčiny své špatné nálady. Všechny nakazíte svojí mlčenlivostí, takže v práci se
bude vzduch dát krájet.
Býci - 21.4.-21.5. Dostanete se do sporu s letitým kamarádem. Jako vždycky bude důvodem
hádky někdo, na koho myslíte společně. Budete
muset tento týden onen trojúhelník rozseknout.
Bohužel, zrovna vy nebudete vítězné typy.
Blíženci - 22.5.-21.6. Pozor na podraz, který se
na vás v nejbližších dnech chystá. Problém je,
že než přijdete na to, od koho přijde, může být
hodně pozdě. Dávejte si tedy pozor na lidi, kteří
se ráz naráz začnou chovat divně!
Raci - 22.6.-22.7. Tento týden sekejte dobrotu,
v práci i doma. Právě v rodinném kruhu vám
nastanou ty největší problémy kvůli vaší nevěře. Měli byste krotit své erotické vášně, nejlépe
v náručí svého stálého partnera. Vyplatí se to!
Lvi - 23.7.-23.8. Nejvíce si užijete uprostřed
týdne, kdy se konečně dočkáte povýšení ve
firmě. Zasloužíte si to, ovšem nesmíte to přeceňovat. Hodně lidí vám totiž bude závidět,
takže se častěji dostanete do konfliktů. Berte je
s rezervou.
Panny - 24.8.-23.9. Nesnažte se za jediný týden
dohnat vše, co jste zameškali v posledních měsících. Na to, abyste napravili všechny hříchy,
jste až příliš zbrklí a tudíž byste mohli napáchat
více škody než užitku. Zklidněte hormony.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Nerozčilujte se, nemáte
v pořádku své zdraví, takže jakékoliv vzrušení vám může jenom uškodit. To platí i o sexu,
takže se kroťte. Prostě se hoďte do klidu a relaxujte.
Štíři - 24.10.-22.11. Ani na chvilku si tento
týden neoddychnete. Sesype se na vás kupa
problémů, z nichž jeden je žhavější víc jak ten
druhý. Pokud se z toho nehodláte zbláznit, požádejte přátele, kteří by vám pomohli věci řešit.
Střelci - 23.11.-21.12. První dva dny v týdnu
nebudete vědět, kam dříve skočit. Od středy si
však můžete dovolit dát nohy na stůl a nechat za
sebe pracovat druhé. No co, do důchodu máte,
coby kamenem dohodil, tak se nepřetrhněte.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Sice se budete snažit tento týden vytvořit něco bohulibého, ovšem
kam šlápnete, tam sto let tráva neporoste. Raději
se nikam nežeňte a nechejte na důležitých věcech dělat odborníky. Bude to tak lepší.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Prožijete naprosto pohodový týden, zvláště o víkendu budete ti nejšťastnější na světě. A radost můžete udělat i druhým,
pokud nebudete sobečtí. Co kdybyste udělali
něco pro charitu nebo postižené děti?
Ryby - 20.2.-20.3. Dávejte si pozor na každé
slovo, které vám tento týden vyletí z pusy. Možná si to neuvědomujete, ale jste nyní pod drobnohledem důležitých lidí, kteří rozhodují o vaší
budoucnosti. Takže se snažte a nezklamte je.

Martin Zaoral

Najít
správný dárek pro
tchyni tak, aby
udělal skutečnou radost, je
opravdu hodně
těžké. Můžete
si nad tím hodiny lámat hlavu a na nic nepřijdete. Pokud
budete postupovat podle následující šestice zásad, garantujeme vám hřejivý pocit z
opravdu dobré volby..

Musíte umět překvapit!
Občas může stačit, když se
tchýně zeptáte, co by vlastně
chtěla. Bohužel se často dozvíte,
že neví a ať ji s žádným dárkem
neotravujete. Vždyť i tak vás má
dávno plné zuby! V tomto případě je třeba vymyslet nějaký originální a zajímavý dárek, který pro
ni bude skutečným překvapením.
Tím určitě bude, když ji v soudní dražbě koupíte část domu ve
Studenci. Do domu se totiž bude
moci co nevidět přestěhovat!
Najde zde nejen střechu nad hlavou, ale zároveň bude moci sdílet
své každodenní radosti i starosti
s dalšími přibližně sedmdesáti
Romy...

fejeton
Rostislav Kocmel
Je to jedna z nepříjemností, jež
potkala každého z nás a ještě
určitě několikrát potká. Řeč je
o potřebě, kterou musí vykonat
sám i král nebo císař pán. Průšvih je, pokud vás náhlé nutkání přepadne na prostějovském
hřbitově. Tam v současné době
není kde, jak jsme informovali
v minulém čísle Večerníku. A
když už je to mimořádně akutní,

Vybírejte dárek včas!

Nenechávejte nákup dárku na
poslední chvíli! Soudní dražba
v exekuční věci proti Žofii Gáborové se koná už v pondělí 25.
června v 9.00 v budově Okresního soudu v Prostějově. Někdo
jiný, kdo bude chtít „podarovat“
například svého nepříjemného
souseda, by vám tuto možnost
mohl vyfouknout.

Nikdo nemá všechno!
Myslíte si, že vaše tchýně už
má všechno a nic nepotřebuje?
Nezoufejte! Právě delší pobyt
v exotickém prostředí domu ve
Studenci pro ni bude nejen originálním dárkem, ale zároveň
i zážitkem, na který do smrti
nezapomene...
Na originalitě
se nesmí šetřit!
Dát tchýni zase ponožky sice může
být fajn, nicméně všichni asi cítíme,
že tomu chybí špetka fantazie. V
tomto případě by se rovněž mohla
urazit, že na ní šetříte. V případě
koupi necelé čtvrtiny domu, jejíž
vyvolávací cena je pětasedmdesát
tisíc korun, na tuto námitku rozhodně nemá nárok. A ten klid vám za ty
peníze určitě stojí...

Váš dárek nesmí
mít slabou stránku!
Pokud vaší tchýni koupíte část
domu ve Studenci, pak se vyhnete nebezpečí, kterému byste
se vystavili, pokud byste jí koupili například halenku. V první
řadě nebude hrozit, že přesně
tu samou už má někde zahrabanou ve skříni, případně že ji
dostane od někoho jiného. Kromě toho se vyhnete přednášce,
proč je právě vámi koupená halenka úplně nemožná. Ušetříte
si také výčitky, proč jste raději
nekoupili některou z těch minimálně deseti (v podstatě stejně
vypadajících) halenek, které se
jí doopravdy líbí...
Co tedy říct závěrem?
Nabídli jsme vám pětici skutečně pádných argumentů, proč
by právě část domu ve Studenci
měla mít u tchýně (ex-manželky, protivné přítelkyně, nepříjemného souseda, šéfa přesvědčeného o své neomylnosti,
obchodního partnera, který vás
okrádá atd.) zaručený úspěch.
A že z tohoto dárku budete mít
radost také vy? Copak je něco
takového hřích? Vždyť obdarovávat je tak krásné...

VEŘEJNÁ WC - ANO ČI NE?
může inkriminovaná osoba
riskovat
hanobení hrobů
nebo hřbitova.
Já nevím přesně, jak se onen
paragraf jmenuje, vím jen o jeho existenci.
Veřejná WC v Prostějově téměř
nejsou. Při náhlé tělesné příhodě můžete použít sociální
zařízení radnice nebo jediné
avizované, městské v Knihařské
ulici. Nikdy jsem se nezabýval
významem a výskytem těchto
„institucí“. Vzpomněl jsem si

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...

A není to jedno?

Agentura
Děti už se nemohou dočkat konce
školního roku a politici prázdnin.
Ty možná mít nebudou, poněvadž se ještě pohádají o církevní
restituce. Tak jako každý rok budeme zase lízat zmrzlinu, odložíme demonstrace, do nichž se už
stejně nikomu nechce, přiženou
se totiž vedra a bouřky, což není
nikdy dobré počasí k manifestování. Tomuto času říká většina
občanů léto. Pořídíme si úpaly,
úžehy, klíšťata, průjmy, sennou

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

pouze na veřejné záchodky na
Vápenici a na náměstí mezi Priorem a náměstím E. Husserla,
vybudované v době minulé a
zrušené určitě z hygienických
důvodů. To byly záchodky, jež
mohl najít i cizinec v Prostějově
po čichu. Dnes už nic takového
v našem městě „nevoní“. Zůstává však otázka, zda bychom
takové veřejné, městské WC neměli mít. Jestli si mají občané,
návštěvníci a turisté vystačit jen
s „pohostinností“ kaváren a restaurací. Já nevím!? Což je asi
tím, poněvadž vím, kam v případě nutnosti ve městě zamířit...

Neustále ve vašich novinách
sleduji, jak se vyvíjí okolnosti
ohledně měření rychlosti vozidel pomocí stacionárních
radarů. Neustále zmiňujete,
že probíhají jednání mezi
městem a dosavadním provozovatelem,
společností
Czech radar. Pořád ale nechápu, proč se město zaměřuje
neustále na tuto firmu. Není
jedno, kdo bude radary provozovat? Hlavně ať se už konečně spustí, protože dneska
přecházet ve městě nějakou
silnici, to je skutečně o hubu.
Řidiči si jezdí, jak chtějí, nutně je zapotřebí radary co nejrychleji spustit. A piráty silnic
tvrdě trestat!
Martin Rychtr, Prostějov

Noční buzerace

Jezdím autem už přes padesát
let. Když mě zastaví policejní
hlídka, velmi rád zastavím,
na rozdíl od jiných, kteří
mají různé obavy. Já mám
ale vždy všechno v pořádku,
takže kontroly v mém případě proběhnou vždy v pohodě.
Dopravní policisté jsou dnes
velmi mladí a mají mezi sebou dokonce i krásné policistky, se kterými je jedna radost
si povykládat. Minulý týden
mě ale namíchli. Vezl jsem
ženu do Olomouce na vlak a
vracel jsem se okolo půlnoci
do Prostějova. Zastavila mě
policejní hlídka u rondelu na
okraji Držovic. Znovu jsem
měl vše v pořádku. Jenomže
představte si, o půlnoci chtěli policisté vidět povinnou
výbavu včetně lékárničky a
náhradních žárovek! Tak to se
na mě páni policajti nezlobte,
ale to je buzerace!
Jan Heinisch, Prostějov

Na co se jim to staví?
Přiznám se, že neustále jezdím autem, na kolo jsem nesedl už pěknou řádku let. Takže
moje kritika může být trošku
subjektivní. Jenomže denně
se setkávám s jedním problémem, a tím jsou cyklisté jezdící po Dolní ulici. Může mi
někdo vysvětlit, proč se jim
tady postavila nová cyklostezka, když velká část z nich
jezdí pořád po silnici? Troubit
na ně nemá cenu, vždy jenom
zlostně mávnou rukou a jsou
schopni vám kopnout do auta.
Měl by to tady někdo víc hlídat, cyklisti jsou totiž povinni
využívat cyklostezku, která je
vedle silnice!
Jan Marko, 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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Panny - 24.8.-23.9.

Prostějov - Michaela Mačáková, studentka
Mnoho měst se v České republice snažíí
řešit problematiku velkého množství heren s hracími automaty, ať už cestou redukce nebo úplného zrušení (například
v Hranicích). Touto problematikou se zabývala také Rada města Prostějova. Radní se usnesli, že hazard bude v Prostějově
omezen, ale pouze částečně. Omezení začne platit od ledna
2015. Nový zákon totiž zavedl tříleté přechodné období. Podle
nové vyhlášky budou automaty a videoterminály pouze na těch
místech, kde byly povoleny k 1. lednu 2012. Vyhláška také zakázala herny v blízkosti škol a školských zařízení. V Prostějově
by tak mělo v roce 2015 fungovat 76 heren. A my se tak v ulicích
města ptali...

Vrah a jeho komplic:

Soudce jim prodloužil VAZBU!
Prostějov, Brno/mik

Týden co týden sledujeme žhavé novinky okolo vraždy jedenaosmdesátiletého stařečka z Okružní ulice. Zatímco přímo v panelovém domě číslo 31, kde 2. března
došlo k tomuto ohavnému činu, se už lidé nechtějí o mordu bavit, přece jenom tady
určité diskuze probíhaly. A to v souvislosti s datem 10. června...

ZRUŠILI BYSTE HERNY V PROSTĚJOVĚ?
Marie HARNOVÁ,
důchodce, 68 let,
Prostějov

ANO

ANO

„Já osobně jsem
pro zrušení těchto podniků. Dle
mého názoru je
jich ve městě příliš mnoho.
V poslední době si všímám,
že se otevírají další a další, a to
nejen v Prostějově, ale i v dalších městech. A tak se také není
čemu divit, že přibývá lidí závislých na automatech. Takže
si myslím, že by se s touto problematikou mělo něco dělat.“
napsáno před

10
lety

V tento den totiž skončila tříměsíční vazební lhůta pro oba obviněné. Romana Mičku,
coby hlavního podezřelého z vraždy seniora
z Okružní ulice, tak i jeho komplice Davida
Braunera, který svého vraždícího parťáka
de facto nasměroval přes naši redakci i kriminální policii. Zatímco prvně jmenovaný
Roman Mička si vazbu „pojistil“ nedávným odsouzením za jiný spáchaný trestný
čin, u Braunera poměrně reálně hrozilo,
že bude propuštěn na svobodu!
„Případ stále prošetřuje kriminální policie
v Olomouci, tudíž kompletní spis na stole
ještě nemám. Snad ho budeme mít kompletní koncem července, abychom mohli jednat
o termínu soudu,“ uvedl Večerníku před
dvěma týdny JUDr. Ivan Hrazdira z Krajského státního zastupitelství v Brně. Jak
ovšem vzápětí dodal, odjíždí na pracovní
stáž a případu se ze strany státního dozoru
ujímá jeho kolegyně. Nehrozí tedy prošvih-

Pavel Ignácek,
podnikatel, 23 let,
Olšany u Prostějova

„Ano,
zrušil
bych
herny
v Prostějově.
V dnešní době
jsou tyto podniky skoro na
každém rohu. A pokud se herny nezruší úplně, tak alespoň
jejich počet by se měl nějakým
způsobem redukovat. Hodně
lidí propadá závislosti na těchto výherních automatech a tím
se dostávají nejen do velkých
finančních potíží.“

nutí termínu s možností, že by David Brauner byl skutečně propuštěn a vyšetřován na
svobodě? Tato myšlenka se nám honila hlavami, stejně jako lidem v domě v Okružní
ulici číslo 31, po celý minulý týden. Nyní
ovšem všechny můžeme uklidnit. „Nic se
nepropáslo, všechno je zařízené a my jsme
soud požádali o prodloužení vazební doby
až do soudního projednání celého případu.
Jinak bych v tuto chvíli nechtěla o zmíněném případu vraždy více informovat,“ sdělila nám alespoň tuto nejdůležitější zprávu
JUDr. Iveta Eichlerová z Krajského státního
zastupitelství v Brně.
Pro hlas lidu jsme zavítali přímo do domu
v Okružní ulici, kde se celá událost stala. Bohužel korunního svědka jsme doma
ani nadvakrát nezastihli a navíc jsme si
od sousedů vyslechli invektivy s nepěkným tónem v hlasu: „Už nás nechte být,
už jsme si vytrpěli dost...“

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......

Tento týden se vám do žádného sexu chtít nebude,
ovšem nikdo vás k tomu taky nemůže nutit. Pokud by
vás ovšem přece jen zasvrběly ony důležité orgány,
musíte vědět, s kým si něco začít a koho naopak poslat k šípku. Nejdůležitější fakt pro vás je, že Beranů
ani Kozorohů se nesmíte ani dotknout. Jakýkoliv, byť i
sebemenší, flirt s nimi vás může ohrozit na kariéře i dobré pověsti. Naopak, se Střelci si můžete užívat naprosto nezřízeného sexu a co je důležité, váš vztah zůstane
nezávazný a navíc utajený. A jelikož se v nejbližší době
nevyhnete přece jen již zmíněné nechuti k erotice,
určitě byste neměli zaváhat nad seznámením s Raky.
Ti jsou sice v sexu jako utržení ze řetězu, ale dokáží
vás milovat i platonicky. Určitě si budete hodně rozumět
s Pannami a pozor, také s opačným pohlavím vašeho
znamení! A to i přesto, že do erotické vášně i jim chybí
hodně. Pokud byste zatoužili po stálejším a harmonickém vztahu, okamžitě vyražte hledat Štíry nebo Lvy. U
nich najdete pochopení i při nízké sexuální výkonnosti.
A jelikož trpíte právě tímto problémem, doporučujeme
vám právě jedince z těchto dvou znamení. Naopak
Váhy by se vám vysmály.

Příště: Váhy

Ředitelka Úřadu práce uklidňuje situaci okolo Oděvního podniku

V minulých
týdnech šokovala prostějovskou
veřejnost zpráva o masovém
propouštění
zaměstnanců
Oděvního podniku. Zástupci
této světoznámé firmy delší

čas popírali, že by k něčemu
takovému mohlo dojít. Ovšem
sílící koruna vůči ostatním zahraničním měnám si vynutila
drastická opatření.
Z Oděvního podniku má být
podle našich informací propuštěno několik stovek lidí, zejména

se však bude jednat o pracovníky
technicko - hospodářského úseku. Pracovníků dělnických profesí se prý propouštění týkat nebude. „Musím potvrdit, že otázka
okolo propouštění zaměstnanců
Oděvního podniku není dnes již
žádnou fámou. Četla jsem pro-

hlášení generálního ředitele a
rovněž jsem ve stálém kontaktu
s vedoucí personálního odboru
této firmy. Situace je jasná, Oděvní podnik řeší svůj organizační
systém a snaží se o reorganizaci
TH pracovníků. Je to ale i z toho
důvodu, že firma musí šetřit.

Situace okolo OP je sice velmi
vážná, ale pokud nepůjde o propuštění stovek lidí najednou, nebude to mít na nezaměstnanost
v našem okrese nijak významný
vliv,“ uklidňuje neklidnou situaci
Zdeňka Šrámková, ředitelka Úřadu práce v Prostějově.

INZERCE

Návrat ke

„starým” případům

ZABÍJÍ POSTŘIKY NAD VYČIŠTĚNOU
PŘEHRADOU LESNÍ ZVĚŘ?
Prostějov/mls
19. BŘEZNA 2012
Bývá to plné pěny, často to smrdí a vtéká to přímo do vyčištěné
plumlovské přehrady. Co je to? Nevíte? Každý, kdo se zajímá o
Prostějovsko, ví, že se jedná o potok Kleštínek. Ten přitéká do přehrady
ve směru od Krumsína. Po obou stranách k němu klesají rozsáhlá pole,
která zemědělci letos na jaře opět hnojili. Nabízela se otázka, zdali se
hnojiva díky erozi nedostanou do potoka a opět neznečistí vyčištěnou
nádrž. Mnoha lidem se to jevilo jako pravděpodobné. Hospodařící
zemědělci však tvrdili, že tomu tak není, neboť využívají anorganická
hnojiva, která by ve vodě vůbec nebyla vidět.

jak šel čas Prostějovem ...
Školní ulice
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čtvrť. Když přestaly v průběhu 16.
století dostačovat prostory v prostějovském židovském
ghettu za kostelem Povýšení sv. Kříže, začali se vyznavači judaismu usazovat také při hradbách v dnešní Školní
ulici. Postupně zde vznikla druhá, severní židovská čtvrť.
Blok domů v pravé části Školní ulice byl v sedmdesátých
letech minulého století celý důsledně asanován. Byl tak
odkryt zachovalý úsek městských hradeb. Název Školní
ulice se poprvé objevil v r. 1833 a vydržel až dodnes. Do
r. 1892 a v letech 1940-1945 byla ulice zvána německy
Schul-Gasse. Pojmenování vzniklo podle školní budovy,
která zde stála. Dnes se v přízemí domků na jižní straně
ulice nachází řada živností a obchůdků, od restauračních
zařízení až po prodejnu biopotravin.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Drozdovice

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

SIRUPY

Jupí lesní směs
900 g plast

Jupí pomeranč
3 l plast

Jupí citron
0,7 l sklo

Hello kiwi
0,7 l plast

Bonny citron
0,7 l plast

Yo citrus
0,7 l plast
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Naše RESUMÉÉ
Při současných parných
dnech, kdy z nás sluníčko
vysává veškerou energii, je
dodržování pitného režimu
dvojnásob důležité. Mezi
nejoblíbenější nápoje patří
sirupy. Pro ten s příchutí lesní směsi si zajděte do
Kauflandu a vemte tam rovnou do zásoby i třílitrovou
láhev pomeranče či sedmičku kiwi a citronu ve skle.
V posledním případě je na
tom stejně i Tesco, kde nabízí i nejlevnější citrus značky
Yo. Pro Bonny citron určitě
chvátejte do Bille.
V každém případě - PIJTE!

ČERVEN 2012
Situace se po zveřejnění článku o možném důsledku hospodaření
zemědělců nad přehradou nijak nezměnila. Kromě hnojiv plumlovští
zemědělci nedávno na pole nad přehradou využili také tekuté postřiky.
Tři dny po jejich aplikaci se zde podle svědectví našich čtenářů objevila i uhynulá zvěř. Na polích se našli minimálně dva mrtví zajíci a
srnka. Zemědělci jakoukoliv souvislost mezi uhynulou zvěří a jejich
postřiky kategoricky popírají. Upozorňují přitom, že k hnojení i boji
proti škůdcům musí ze zákona využívat látky, které nejsou pro zvěř
nebezpečné. Dodávají také, že jejich hnojiva neobsahují fosfor důležitý
pro rozvoj jedovatých sinic, kvůli nimž se Plumlovská přehrada čistí.
Faktem zůstává, že znečištění Kleštínku objevilo opakované měření,
které na místě provedlo Povodí Moravy. Kdo za jeho znečištěním
skutečně stojí, se zatím nepodařilo zjistit. Možnost udělit odhalenému
znečišťovateli pokutu má Odbor životního prostředí prostějovské
radnice. Ten je známý tím, že v těchto věcech aktivitou právě nehýří.
Přitom bagrování Plumlovské přehrady přišlo kapsy daňových
poplatníků na více jak 120 milionů korun. Pokud se nepodaří zabránit
opětovnému znečišťování nádrže, jednalo se o peníze vyhozené do
vzduchu.
INZERCE
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Plumlovský evergreen aneb vše důležité o „stále zelené“ nádrži

NAPUŠTĚNÍ PŘEHRADY V ROCE 2013? POCHYBNOSTI NARŮSTAJÍ
Neuvěřitelné: Hráz se bude opravovat nejdříve letos v srpnu...
Plumlov/mls - Podle původního harmonogramu se
měla plumlovská přehrada
po bagrování, které ji mělo
zbavit jedovatých sinic a
vrátit k ní turistický ruch,
začít napouštět už 2. března
2011. Po řadě komplikací,
jejichž příčiny se doposud
nepodařilo zcela vysvětlit, a
výrazném prodražení celé
revitalizace se však tento
termín posunul už o více jak
dva roky. A vypadá to, že nemusí jít o poslední úpravu...
Jako hlavní důvod zdržení
byla Povodím Moravy uvedena potřebná oprava hráze přehrady za přibližně sto
čtyřicet milionů korun. Do
ní se měli stavbaři pustit už
minulý rok. Ale nyní je jasné,
že ani se začátkem letošních
prázdnin nezačnou! A tak na
koupání v kdysi vyhlášeném
místě můžeme ještě nějaký
čas zapomenout...
Vedení Povodí Moravy, která
má celou proměnu přehrady ve
správě, je přes všechny uváděné a nevysvětlené skutečnosti,
stále v klidu. „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se napouštění nádrže na jaře příštího

roku nemělo stihnout,“ reagovala na přímý dotaz Večerníku i přes četné argumenty a
stížnosti Gabriela Tomíčková,
která ve funkci tiskové mluvčí Povodí Moravy nahradila
v uplynulém týdnu Veroniku
Slámovou. O jejich slovech
ale spousta lidí, i vzhledem k
dalšímu půlročnímu spánku
přehrady, vážně pochybuje. Ti
zasvěcení dokonce tvrdí, že
do uvedeného termínu se vše
nemůže stihnout... „Termín
provádění prací je stanoven
na srpen 2012, s ukončením v
září 2013,“ trvá si na svém Tomíčková s tím, že nejprve bude
opraven návodní líc vypuštěné
přehrady a po jejím napuštění
budou práce pokračovat na
takzvané koruně hráze.

Proč se výběrové řízení
protahuje?
Jako důvody zdržení uvádí Povodí Moravy už několik měsíců to samé. „V těchto dnech
stále běží výběrové řízení. V
červenci dojde k vyhodnocení a následně musíme dodržet
lhůty na odvolání. Poté bude
podepsána smlouva,“ poskytla nám aktuální informace

souvislosti je třeba zmínit fakt,
že odhalení vnitřku samotné
hráze bude velmi rizikové. Ten
je totiž vyplněn jílem, který
zajišťuje těsnění hráze. V případě, že by jíl vyschnul a začal
se drolit, byla by nepropustnost hráze vážně ohrožena. Je
celkem logické, že bude-li se
vše dělat „narychlo“ tak se toto
riziko výrazně zvyšuje.
Místo vody tráva. Zeleň už neroste pouze na dně přehrady, ale prorůstá i hrází. Ta se hned tak opravovat nebude. Foto: Martin Zaoral
Tomíčková. Přestože sto čtyřicet milionů korun je bezesporu lukrativní zakázka,
tak dlouho trvající výběrové
řízení není určitě úplně obvyklé. Jisté je, že s tím Povodí Moravy určitě nepočítalo.
„Výběrová řízení se obvykle
protahují v případě, že existuje podezření, že bylo předem
domluveno, které firmy mají
postoupit do užšího výběru.
V takových případech se neúspěšní kandidáti odvolávají a o
výsledcích rozhoduje Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže.
To by mohl být i případ opravy
hráze Plumlovské přehrady,“

vyjádřil se exkluzivně pro Večerník jeden ze zaměstnanců
stavební firmy, který má s
různými výběrovými řízeními
více než bohaté zkušenosti.

Kdy se musí začít?
Do takzvaného návodního líce
hráze se osmdesát let opírala
voda. Během opravy hráze
by se měl rozebrat. Zajímalo
nás, kolik času jeho náročná
oprava zabere, aby po opětovném napuštění přehrady
na jaře 2013 nebyla ohrožena bezpečnost hráze. Na tuto
otázku jsme se však konkrétní odpovědi nedočkali. V této

Není ohrožena stabilita
hráze už nyní?
Přehrada je na suchu více
jak dva roky. Již při jejím
vypouštění přitom experti
upozorňovali na to, že by bez
vody dlouho být neměla. Důvodem je již zmiňovaná jílová
vrstva, která zajišťuje těsnění
přehrady. „Už v současné době
dochází k pomalému vysychání jílového těsnění hráze. Právě
to zabraňuje průsakům vody,“
pronesl před rokem Milan Drahoš, který nad hrází vykonává
technicko-bezpečnostní dohled. Letošní jaro bylo extrémně suché. Zajímalo nás tedy,
zda v důsledku toho jíly uvnitř
hráze už nevyschly. Zásadní
pro zjišťování „kondice“ hráze je v této souvislosti měření

ze soudní síně...
V autě měl 147 tisíc,
zloděj mu je UKRADL POSTRACH cyklistů SKONČIL U SOUDU
Martin Kopečný si měl přivlastnit minimálně tucet kol

Ilustrační foto
Ptení/mik - Jen těžko omluvitelné neopatrnosti se dopustil
řidič náklaďáku, který vozidlo
opustil a v kabině nechal tašku
s necelými 150 tisíci korunami.
Co čert nechtěl, o peníze přišel.
Pro zloděje to byla jednoduchá
a hlavně tučná kořist. „Trestného činu krádeže vloupáním
se dopustil neznámý pachatel,
který dne v pátek 22. června po

devatenácté hodině v obci Ptení
vnikl do kabiny nákladního vozidla, které bylo odstaveno před
restaurací Jamajka. Z vozidla
odcizil příruční látkovou tašku
s finanční hotovostí 147 700
korun a osobní doklady řidiče.
Celkově tak zloděj způsobil škodu kolem 150 tisíc,“ uvedl Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.

Prostějov/mls - Taky vám někdo ukradl kolo? Nebo vás
obral o mobil? A chtěli chtěli
byste toho „parchanta“, který
to udělal, potkat osobně? Příležitost k tomu dostalo v úterý tucet poškozených, kterým
dle policie odcizil jízdní kolo
jistý Martin Kopečný. Kolik
toho má však tento Prostějovan ve skutečnosti na svědomí, to je ve hvězdách...
Tucet lidí, které měl o kolo připravit Martin Kopečný, jenž donedávna bydlel na Martinákově
ulici v Prostějově, se v úterý
sešlo u prostějovského soudu.
Z jejich výpovědi vyplynulo, že
si obžalovaný při krádežích kol
příliš nevybíral. Bral kola pánská i dámská, silniční i horská,
sportovní i tzv. „plečky“. Obža-
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Jak to bude s napouštěním
v roce 2013?
Starosta Mostkovic Večerníku také potvrdil, že ani
on, ani jeho kolegové se od
zástupce Povodí Moravy ve
čtvrtek nedočkali odpovědi
na otázku, zda dojde v roce
2013 k zahájení napouštění přehrady. „Řekli nám, že
udělají vše pro to, aby se to
stihlo. V souvislosti se všemi
těmi změnami termínu jsem
to vnímal jako takovou šalamounskou odpověď. Nebyla
právě přesvědčivá, ale nezbývá, než jí věřit,“ shrnul Jaroslav Peška.
Buď, jak buď, vypadá to, že
celá slavná revitalizace bude
ještě plnit stránky novin pěkně dlouho...

Jak se bude opravovat hráz?
Hráz se postupně rozebere, provede se nový stabilizační násyp
a opět se obloží kamennou dlažbou. Viditelně se změní například sklon hráze. Po rekonstrukci bude mírnější, čímž by se
mělo snížít riziko možného sesuvu. Opravovat se bude i most
a zřejmě i prostor, kudy voda vytéká z hráze. Viditelných změn
by měl doznat i vršek hráze. Opraví se výtluky na vozovce a
nevyhovující zábradlí. Stavět se bude také nová silnice, osvětlení, zídky i most. V rámci rekonstrukce návodního líce se po
odkrytí ochranných vrstev počítá se zajištěním vlhkosti návodního těsnění překrytím geotextílií skrápěnou vodou. Doba obnažení líce by měla být snížena na minimum.

Sprejeři řádili na nádraží
Prostějov/mik - Nové žluté vagony soukromého dopravce,
které brázdí i prostějovský region, už novotou nezáří. Staly se
totiž terčem útoku sprejerů!
„Trestného činu poškození cizí
věci se dopustil neznámý pachatel,
který v době od 22. do 23. června 2012 na ulici Sladkovského
v Prostějově na místním nádraží
posprejoval vlakovou soupravu

Regionova,“ informovala nás o
víkendu Marie Štrbáková, mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Nové žluté vagony byly posprejovány skutečně
pořádně. „Pachatel soupravu posprejoval různými nápisy a znaky
v délce 27 metrů a do výšky dvou
metrů. Škoda byla vyčíslena na
částku kolem 30 tisíc korun,“ popsala mluvčí krajské policie.

babičky několik telefonů a SIM
karet. Jenom z jedné z nich se
dalo volat, ostatní byly zablokované. Tak jsem si ji vzal a než mi
ji policie zabavila, tak jsem z ní
provolal asi šest tisíc korun. Nic
divného na tom ale nevidím,“
prohlásil mladík s nevinnou tváří
a zase od soudu odkvapil...
V případě Martina Kopečného se dá očekávat, že bez trestu od soudu neodejde. Nicmé- Prostějov/mik - Hned dvaně rozsudek dosud nepadl, krát během čtvrtku
uplynulého týdne
jednání bylo odročeno.
Zhrzený mladík se popral
vyzkoušel trpělivost
s bývalou přítelkyní
Loni lidé v České republice nahlásili 7 396 krádeží kol, strážníků mladík
z
Prostějova.
Nejprcož je o 861 případů více než v roce 2010.
a jejím novým milencem
ve udělal binec před
Z toho vyplývá,
jedním z domů a pak se
že kolo u nás zmizí přibližně každou hodinu. dostal do sporu i následné bitPřitom mnoho z krádeží lidé na policii ani neoznamují. ky s bývalou přítelkyní a jejím chozího případu. Strážníci
ihned osoby odtrhli od sebe.
novým nápadníkem!
„Jedná se o případ zhrzeného Dvojice se držela stranou, ale
mladého muže. Čtyřiadvace- čtyřiadvacetiletý výtržník netiletý chlapík během jediné přestával v napadání. Snažil se
EDETE NA DOVOLENOU
hodiny zaměstnal ve čtvrtek znovu přiblížit k ženě,“ popistrážníky hned dvakrát. Nej- sovala horké chvilky v jednom
EVADÍ PŘEHLED NEZTRATÍTE
prve s ním řešili rozbité lahve z prostějovských domů Jana
před domem, načež obdržel Adámková. Městští policisté
blokovou pokutu a střepy ukli- tak při akci museli použít doBUDETE AKTUÁLNĚ VĚDĚT
dil,“ uvedla Jana Adámková, nucovací prostředky a nasadit
CO SE DĚJE U NÁS DOMA
tisková mluvčí Městské policie útočníkovi pouta. „Teprve po
v Prostějově. Jak vzápětí doda- zklidnění situace vyšlo najevo,
la, za několik desítek minut že chlapík je její bývalý přítel
kvůli stejnému raubíři vyjíž- a ona mu nechtěla umožnit si
děli strážníci do terénu znovu. odnést jeho osobní věci,“ po„Hlídka byla poslána k nahlá- psala Večerníku další pointu
šenému případu rušení noč- případu tisková mluvčí MP
ního klidu. Strážníci vstoupili Prostějov.
do domu a z přízemního bytu Výtržník pro své agresivní
uslyšeli hluk zápasících lidí. jednání a opilost skončil na
Dveře byly otevřeny a uvnitř záchytné stanici v Olomouci.
se nacházely tři osoby. Muž a Ke zranění osob nedošlo. Věc
žena se tady potýkali s mladí- bude postoupena správnímu
kem, už dobře známým z před- orgánu k dořešení.

KONEC STRACHU!
E,
LI

lovaný, který nepůsobil právě
bystrým dojmem, se ke krádežím kol částečně doznal.
„Kola jsem kradl, to jo. Kolik
jich ale bylo, to už vám přesně neřeknu. Ale jak to tady tak
poslouchám, tak na některé z
těch krádeží si opravdu vůbec
nevzpomínám,“ vyjádřil se Kopečný, který byl zřejmě „specialistou“ i na mobilní telefony.
V této souvislosti totiž byla
zajímavá i výpověď synovce
obžalovaného. „Strejda měl u

průsaků vody. Ty jsou v hrázi
sledovány pomocí osmadvaceti pozorovacích vrtů. „Z
výsledků měření je patrné, že
materiál hráze nevysychá,”
dala by se krátce shrnout odpověď Gabriely Tomíčkové. V
této souvislosti jsme se zajímali o to, jaká je hranice hladiny
spodní vody v hrázi, aby nebyla narušena její stabilita. A také
o to, jaká je její aktuální výše.
Konkrétních čísel jsem se opět
nedočkali. Shodou okolností se
o to samé zajímali i starostové
mikroregionu
Plumlovsko.
„Zástupce Povodí Moravy
nám řekl, že úbytek spodní
vody v hrázi je asi metr. To by
prý její stabilitu ohrozit nemělo,“ sdělil nám starosta Mostkovic Jaroslav Peška.
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Přímo na ulici bude umírat čím dál víc lidí
S lidmi jako je pan Parák, si nikdo neví rady...
Prostějov/mls - Zní to hodně
drsně a nepříjemně, ale vše k
tomu bohužel spěje. Čím dál
víc lidí bude umírat přímo
na ulici! Pokud jim nepomůže rodina, tak na samé dno
mohou propadnout i skrze
poměrně hustou síť nejrůznějších sociálních služeb. Právě to odhaluje nejen případ
muže, který koncem května
zemřel v Kostelecké ulici, ale
možná i „našeho“ bezdomovce a alkoholika Jiřího Paráka.
„Co s panem Parákem bude,
až ho propustíme? Přiznávám
se, že sám nevím... Podobných
případů jako je on, jsme tu letos
měli asi dvanáct. Žádný z nich
asi neskončí dobře,“ krčí rameny Michal Hleb, primář Léčebny dlouhodobě nemocných
prostějovské nemocnice, kde
je, jak Večerník informoval již
v minulém vydání, Jiří Parák v
tuto chvíli hospitalizován. „Nebude trvat dlouho, kdy budeme
muset pana Paráka propustit.
Nemocnice prostě nemůže
dlouhodobě nahrazovat sociální
služby a fungovat jako odkladiště lidí, s nimiž si nikdo neví

rady,“ upozornil Michal Hleb,
který se bojí, že pan Parák asi
nejspíše opět skončí na ulici. A
to i přesto, že po velkém přesvědčování nakonec přece jen
podepsal souhlas s umístěním
do domova důchodců.
„Průměrná doba na přijetí do
domova důchodců je v Prostějově třičtvrtě roku. V domech
s pečovatelskou službou je ještě delší,“ vysvětlil Hleb, který
předpokládá, že kvůli chronickým problémům s alkoholem
Jiřího Paráka do žádného
z těchto zařízení stejně nepřijmou. „Pro podobné lidi
v Olomouckém kraji fungují
dvě zařízení se speciálním režimem. Jenže tam je čekací doba
na umístění nepoměrně delší,”
nastínil chmurnou budoucnost
„našeho“ bezdomovce Michal
Hleb. Ten má s podobnými lidmi bohaté zkušenosti. „Jen od
začátku roku jich tu u nás bylo
asi dvanáct. Osobně jsem znal i
muže, který nedávno zemřel v
Kostelecké ulici. I on, stejně jako
pan Parák, dával toulavému životu na ulici přednost před vším
ostatním. A to se mu nakonec

Když se chce syn
předvést otci...
Primář a jeho pacient. Jiřímu Parákovi v nemocnici nic nechybí. Přesto už opět mluví o tom, že by se
rád vrátil na ulici! A rád by k tomu dostal i vozík...
Foto: Martin Zaoral
stalo osudným,“ nechal se slyšet
primář LDN Prostějov, který zná
Jiřího Paráka už delší dobu.
„Podobní lidé prostě nejsou
schopni přizpůsobit se jakémukoliv řádu a spíše využívají
soucitu ostatních. Za svůj osud
si tak ve velké míře mohou
sami,“ vyjádřil se na jeho adresu. Budoucnost nemohou-

cích bezdomovců, kteří žijí na
ulici, je tedy velice bezútěšná.
„Iniciativa města v takových
případech obvykle vyzní zcela
do prázdna. Před sto lety by tito
lidé našli azyl v klášteru Milosrdných bratří. Ale v dnešní
době je to opravdu neřešitelný
problém. Někdo, kdo by se
pana Paráka ujal a zároveň byl

schopen tolerovat jeho chování,
se bude hodně těžko hledat,“
prorokuje Hleb.
A obdobných případů je však v
naší společnosti stále více. Ještě
výrazněji pak roste počet starých
a bezmocných lidí. „Pokud se
tento problém nebude řešit, je
to skutečně časovaná bomba,“
zdůraznil na závěr Michal Hleb.

Každého v souvislosti s případem Jiřího Kvapila napadlo,
co k tomu mohlo mladého kluka přivést? Proč se choval
jako „grázl“ a hrál si na zloděje z televizní obrazovky? On
sám to zdůvodňoval touhou osamostatnit se. „Můj otec byl
zklamaný, že nemám práci ani nechodím do školy. Tak jsem
mu chtěl ukázat, že jsem schopný se o sebe sám postarat...,“
vyjádřil se s naivitou odpovídající jeho věku devatenáctiletý mladík. Přitom právě rodiče svým chováním zarmoutil
ze všech nejvíce. Jako další důvod uvedl nedostatek financí. Ovšem při
pohledu na jeho
oblečení,
ve
kterém přišel k
soudu, bylo patrné, že za jeho
krádežemi naprostý nedostatek peněz až tak stát nemohl. To však nevylučuje, že jeho
náklady mohly výrazně převyšovat příjmy. Podle slov jeho
vrstevníků se totiž Jiří Kvapil vždy snažil vystupovat jako
velký frajer, oblibu si tím však nikdy nezískal. Nyní se bude
ve vězení pravděpodobně setkávat s lidmi výrazně staršími
než on sám, a co to s ním udělá, nechť velkou otázkou....
Martin Zaoral

poznámka

Téma Večerníku

fejeton
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Botičky krásné i zdravé

 Boty na klínku (na rozdíl od špičatých lodiček nikdy nevyjdou z módy)
 Balerínky (pohodlné, jsou moderní již několik desítek let)
 Kozačky (nejlépe klasické černé s pološpičatou špičkou a s menší platformou)
 Pásek (střední šířky bez výrazných spon)
 Rolák na tělo (francouzský či anglický střih)
 Sako (stačí mít přesný střih na vaši postavu společně s kvalitním materiálem a máte o sebe
na pár let postaráno)
Šátek
(doplněk, který z obyčejných věcí vyčaruje neobyčejné)

 Dlouhé šaty (Čím jednodušší, tím trvanlivější)
 Černá kabelka (hodí se úplně ke všemu)
 Kožená bunda s univerzálním střihem (kolem krku přehoďte šátek a ještě dalších 10 let budete in)
 Tričko s pruhy (klasika, která funguje v každém stylu oblečení)
 Psaníčko (černá nebo smetanová psaníčka nikdy nezestárnou)
 Tenké štrasové hodinky (je libo zlato či stříbro?)
 Propínací svetr (mějte na paměti, že oblečení do pasu se nikdy neztratí)
 Bílá košile (kamarádka do deště, tzv. zlatý střed)

N

JEDETE NA DOVOLE TRATÍTE...
NEZ
NEVADÍ, PŘEHLED
...I V ZAHRANIČÍ BUDETE
AKTUÁLNĚ VĚDĚT,

ČI

Máme pro vás exklusivní seznam oblečení, které vám vydrží na nejednu sezónu. Tyto základní kousky oblečení, by měla mít každá ‚klasická‘ žena ve skříni. Jsou to klasické a stálé trendy, u kterých není problém
nakombinovat je s jinými staršími či novějšími prvky…

STRAOCU?HU!

A

Pro některé z nás je móda a styl velice důležitý. Denně tráví hodiny v koupeln
ě
zrcadlem, rádi brouzdají obchodními centry, kde na ně z regálů div nepadají a před
hory oblečení a jsou schopni strávit zkoušením věcí v kabinkách hodiny. Toto není
nic pro mě.
Neříkám, že si občas nezajdu ráda něco koupit, ale když občas pozoruji některé
nákupů
chtivé zákazníky, jak se udýchaní hrnou ke kabinkám, ověšení oblečením
jako vánoční
stromečky, musím se v duchu trošku pousmát. Občas si ráda jenom tak sednu
v obchodním centru na lavičku s koktejlem v ruce a pozoruju. Pozoruju lidi…
Někteří se s nadšením hrnou do malinkých butiků, načež pak vyjdou ven
minimálně
se dvěma taškami a peněženkou o pár stovek (nebo tisícovek?) lehčí. Jiní
se jen tak
nedbale šinou, myšlenkami jsou někde u Niagarských vodopádů a těší se,
až to trýznění
v obchodním centru skončí. Kolikrát to vypadá, že byli snad z nějakého důvodu
donuceni účastnit se tohoto honu na slevy. Při pohledu na tyto jedince si vždycky vzpomen
u na
svého přítele a na tváři se mi v tu ránu vykouzlí úsměv. Ten se totiž po deseti
minutách
v jakémkoli obchodě začne soustředit na místní rozhlas a písničky, které se
z něho
jinak by ho to nakupování prý zabilo... Toto vše však platí pouze za předpok linou,
ladu, že
nenakupujeme jídlo, právě tam je totiž ve svém živlu.
Ale zpět k mému pozorování. Zkuste to taky! Někdy budete třeba svědky hádky
několika
kamarádek o to, které šaty a boty jsou lepší, jindy potkáte znechuceného mladíka
sedícího v kabince s kšiltovkou naraženou až na očích, který by své milé odkýval
snad i pytel,
jen aby už byli pryč. Pozorovat okolí je prostě zábava a i nakupování může
být zábava,
pokud si všímáte těch správných věcí.
Teď v létě je k tomu skvělá příležitost!

Seznam 15 kousků, které nezestárnou!

INZERCE

Koupila jste si letní oblečení nebo nějaký
módní doplněk na letošní léto?

WWW . VECERNIKPV . CZ

Ruku v ruce s vaším outfitem jde i líčení. V následujícím
článku se dozvíte, jak se správně nalíčit ve stylu šedesátých
let, který je teď nejvíc v módě...
Právě pro parné letní dny je výhodné „nahé líčení“. To však neznamená, abyste si pouze opláchla pleť vodou a vyrazila do světa. Právě naopak. Důležité je použít podkladový krém, korektor,
rozjasňovač a lehkou vrstvu make-upu. Řasenku a tužku používejte v tomto případě minimálně. Cílem není zvýraznit se, ale
vypadat bezchybně a přirozeně. Letošní léto jsou také out tenké
čárky místo obočí. Hitem je totiž obočí přirozené a huňaté, ale
upravené!
Pokud si neumíte představit, že byste vyšla na ulici bez řasenky a
stínů, máme pro vás dva tipy na módní líčení, a to bronzově hnědé a kouřové s efektem “kočičích očí“. Co se toho prvního týče,
hodí se nejvíce k opálené pleti. Tu pak doplníte světle hnědými
stíny s řasenkou, zlatavými zdravíčky a leskem na rty. Uvidíte,
jak vás to rozzáří! Kouřové líčení a la „kočičí oči“ se skvěle hodí
například na letní párty. Fígl je v tom, že tužkou nebo linkou více
zvýrazníte vnější koutky oka. Tmavé linky prostě stále letí!

Letošní léto je především ve znamení pohodlí, vkusu a elegance. Na své
si přijdou jak milovnice pastelových barev a pestrobarevných vzorů,
tak vyznavačky ležérního stylu. V kurzu je mimo divokých barevných
kombinací také bílá, krémová či velbloudí barva. Opravdu „in“ jsou
sukně s délkou do půlky stehen nebo letní šaty z lehkého a splývavého materiálu. Letos přitom v ženské módě neexistují žádné konvence, je povolena sebevětší divočina. Co se týká obuvi, v kurzu jsou
především pohodlné mokasínky, které se hodí téměř ke všemu.
A co pánové? I u našich drahých poloviček platí podobná módní pravidla, vedou barvy a pohodlnost. Pokud jsou však vaši muži trošku
konzervativnější a neholdují zrovna divoce barevným potiskům,
můžete jim pořídit nějaký „gentlemanský“ kousek, jemuž vévodí kostky nebo tenké proužky. V tomto létě frčí mimo jiné také
klobouky. Ať už lehký plátěný nebo slamáček, vašemu milému
bude určitě slušet.

UŽ Z AUSTR
Á

Žhavé trendy v líčení

CO NA SEBE v letním parnu?

AŤ

Prostějovský Večerník si pro vás připravil další tematickou stranu, která je dnes více než aktuální.
Čtvrtkem uplynulého týdne nám totiž začalo astronomické léto, a tak je „letní móda“ opravdu to
pravé, žhavé téma pro nadcházející vydání... Na
následující straně vám tak poradíme, které kousky
by zrovna teď rozhodně neměly chybět ve vašem
šatníku, podíváme se na horké letní trendy v líčení
a poradíme co na sebe, když sluníčko zrovna pálí.
Přidáváme i jeden malý fejeton...
Přejeme vám příjemné a snad i poutavé čtení i
krásný, skoro už prázdninový týden.
Připravila: Nikol Hlochová
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Od 2. 5. 2012 je v Prostějově
otevřena nová specializovaná prodejna „JERRY – dětská obuv“, Dukelská brána
4. K obchodu se z hlavního
náměstí vchází přes průchod
naproti Prioru. Snaha o nabídku dětských botiček zdravých,
certifikovaných a zároveň pohodlných i líbivých se vydařila.
Můžete zakoupit hlavně tyto
značky: Superfit – konečně v Prostějově! Maminky již nemusejí
do Olomouce, Vyškova či Zlína.
Měkoučké, designově propracované, velmi lehké, vzorově ohebné rakouské luxusní kousky zde
pořídíte v internetových cenách
(viz. obr.). Primigi – moderní
boty, zdravá chůze. Známá a oblíbená italská firma, která se taktéž
zasluhuje o dobrý vývoj nožek.
Viking – norská firma sportovní,
pohodlné, trvanlivé a poctivé obuvi. Befado – plátěnky cenově bezkonkurenční a vzhledově úžasné.
Certifikované, mnohokrát oceněné, oblíbené - tenisky, balerínky,
papučky i sandálky. České Fare a
Santé nabídku doplňují. U zimní
obuvi se poprvé objeví i značka
Richter. Ke koupi vedle batůžků
a značkových deštníků jsou i ponožky, ze kterých se palec jen tak
neproklube značky Boma VOXX
s výjimečnou strukturou složení.
A jak to tedy vlastně přesně s tím
obouváním dětí je? Něco jiného
říkají lékaři, ortopedi, fyzioterapeuti. Názory na stahování kotníčků v raném dětství i na klenek držící klenbu nohy v období
do tří let se dnes opravdu různí.

ubližujeme - svaly zakrní, klenba
padá a vytváří plochonoží. Tuhé
podrážky rozhodně nepodceňujte a zkoušejte ohebnost
i u bot vyhlášených značek, i u
zdravotních, certifikovaných či
Logický selský rozum napoví. jinak výrobcem nebo prodejU zdravých bezproblémových cem vychvalovaných.
nožek nejmenších dětí do 3 let
věku určitě bez klenku. Nožní Velkým dilematem rodičů je doklenba je v tomto období držena mácí obuv. Na plovoučkách a
totiž tukovou tkání a její utlačo- kobercích dávat dětem papučky,
vání čímkoli může být dokonce sandálky, nebo nechat běhat jen
škodlivé. Pozor, děti vyvýšenina v ponožkách? Zde se opět nabítlačit nemusí, mají totiž v urči- zí logická jednoduchá odpověď.
tém věku v chodidlech sníženou Výborně pod prstíky ohebnou
vnímavost. Boty nejvhodněji kot- obuví se nic nepokazí. Má-li
níčkové, protože s centimetrem obuv navíc měkký došlap, jde o
navíc botička jedině tak dokona- ideální stav. Občasné vystřídání
le drží a noze padne. Nadměrek je samozřejmostí – ani my bypřed prstíky je pro růst potřebný chom se necítili příjemně ve stále
a je nutné neustále hlídat, aby stejných botách. Jednou zkažený
boty netlačily. U nejmenších by vývoj nohy dítěte je nevratný, náměl být do 10 mm, u dětí star- sledné problémy trvalé a přecháších je povolené maximum 12-15 zející do dospělosti.
mm. Pokud špice boty přečnívá Aktualizace nabídky prostějovprsty moc, dítě nohy při chůzi ského dětského botičkového obnepřirozeně vytáčí a narušu- chodu je možno i bez registrace
je se vývoj nohy. Je to asi tak, sledovat na stránkách Faceboojako bychom si my vyšli na tůru ku při zadání názvu do Googlu:
v botech o několik čísel větších. „Dětská obuv JERRY Prostějov“.
Nejdůležitější je ale vedle váhy Samozřejmostí je spousta fotek.
boty její ohebnost v místě pod Vystřižením a předložením tohoprsty. Nové výzkumy potvrzují, to článku v obchodě „JERRY –
že každý sval v chodidle má svou dětská obuv“ je možno uplatnit
funkci a musí trvale pracovat. do 31. 7. 2012 slevu ve výši 10%
Při tuhé neohebné podrážce noze z nákupu veškerého sortimentu.

Region
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Expres
z regionu
Ve ves
veselém
elé
lém TTištíně
iišštíněě
chystají hody
Tištín/mls - V obci, která loni v anketě o Vesnici
roku Olomouckého kraje
skončila „o prsa“ druhá na
příští víkend připravují tradiční hodové veselí. Tištín
už několikrát dokázal, že
se vesnice umí velice dobře
bavit sama. Jako hosty si
pak na sobotu 30. června od
16:00 do Malého Háječku
pozvali dechovou hudbu
Vřesovanka. Kromě toho
vystoupí vokálně beatboxový hudebník Ondra Havlík.
Na nedělní odpoledne je
pak na místní hřiště připravena bubenická šou a veselé
sportovní klání spolků a zastupitelů.
Konicí projedou
světoví cyklisté
Konice/mls - Účastníci
cyklistického závodu ze
série Czech Cycling Tour
2012 projedou v pátek 29.
června přes Novou Dědinu
a Konici. Peloton zde dorazí
mezi 14:35 a 14:50. Czech
Cyckling Tour je součástí
světového poháru v silniční cyklistice. Účastní se ho
týmy nejen z ČR ale například i Francie, Anglie, Holandska, Maroka a dalších
zemí.

Toužebné přání čelechovického regionu se nejspíš nesplní!

Obec proslulý „Dům hrůzy“ nekoupí. Složí se místní?
Exekutoři jsou postrachem čím dál většího množství
lidí. Přesto se najdou takoví, na které ani oni neplatí. Patří mezi ně například Romové obývající „dům
hrůzy“ ve Studenci. Přitom právě dnes, tj. v pondělí
25. června 2012, bude Okresní soud v Prostějově
dražit jeho část. Toužebné přání obyvatel Studence,
Čelechovic i širokého okolí, aby se Romové po jeho
prodeji z dříve klidné obce vystěhovali, se pravděpodobně nenaplní. Přitom pro rozhodnutí čelechovické
radnice koupit dům za pětasedmdesát tisíc korun
a následně nájemníky vystěhovat by všichni určitě
zvedli ruku. Jenže zastupitelé nic takového neplánují
a ani jiní kupci se pravděpodobně nenajdou.
Studenec/mls
Romové, žijící ve Studenci, dluží,
kam se podívají. Celý dům, který
dostali od prostějovské radnice
po vystěhování z „kolonek“, je už
zatížen exekucemi. A v pondělí
25. června od devíti hodin půjde
čtvrtina nemovitosti opět do dražby.
Místní si od ní slibovali, že by jej
obec mohla odkoupit a problémové nájemníky vystěhovat.
Starostka Čelechovic na Hané
však odmítla, že by radnice něco
podobného plánovala.

„Hlavní důvod je ten, že se neprodává celý dům, ale pouze
jeho část. Žofie Gáborová, proti
které je exekuce vedena, vlastní
se svým manželem pouze 11/48
domu. Zájem o část tohoto domu
v tuto chvíli opravdu nemáme. Co
bychom s ním dělali?“ reagovala
Večerníku stručně a jasně starostka Čelechovic na Hané Jarmila
Stawaritschová.
Šla by obec do koupi, pokud
by se dům nabízel celý? „To
nevím. Muselo by o tom jednat
zastupitelstvo. Faktem je, že

Brzy se dočkají. Jízda po Tyršově ulici v Kostelci na Hané byla pro řidiče
dlouhá léta utrpením. To by se brzy mělo změnit.
Foto: Martin Zaoral
napojovat,” zmínil se Hynek.
Stavbu potřebné kanalizace provázely v Kostelci dohady týkající se toho, že její cena mohla být
přemrštěná. „Závěrečný účet za
stavbu zatím nemáme. Nic však

v tuto chvíli nenasvědčuje tomu,
že bychom nějak pochybyli a
získanou dotaci ze Státního fondu životního prostředí museli
vracet,” reagoval v této souvislosti kostelecký starosta.

představujeme regionální podnikatele

obecní kasa v tuto chvíli penězi
právě nepřetéká. Máme za sebou investice do výstavby domu
pro seniory, kanalizace i opravu
sokolovny, chodníků a silnice,“
upozornila starostka.
Dům ve Studenci, který obývá
přibližně sedmdesátka Romů,
vlastní hned několik rodin.
Dalších 11/48 patří Martinovi
a Ivetě Mirgovým, polovina
domu je ve vlastnictví Miroslava a Hany Hangurbadžových.
Zbytek, tedy 2/48, patří Janě
Vitáskové.
Přitom ostatní části domu se v
minulosti už mnohokrát dražily.
Například
11/48
patřících
manželům
Mirgovým
šlo
neúspěšně do dražby před asi
dvěma roky. Kupec se nenašel
ani v jiných případech. Realitní makléři se shodují, že pro
žádného soudného investora
nemá koupě části takové nemovitosti žádnou hodnot. „Absurdní
je, že ač se nic nevymůže, obec
musí zaplatit nemalé poplatky exekutorovi a soudu. Při
současných zákonech zkrátka
nemají problémy s některými
Romy řešení. Neplatí na ně ani
domluva, ani pokuta. Když jsme

Nemáte zájem? Část domu ve Studenci jde v pondělí do dražby.
některou z jejich výtržností nahlásili jako přestupek, pokutu
nezaplatili, pouze obec musela
uhradit tisícovku za projednání
přestupku“neskrývala rozpaky
nad podivným zákonem se starostka. Přitom Romové kvůli
svým dluhům nepůjdou ani do
vězení. Aby byli odsouzeni z
trestného činu podvodu, muselo
by se jim dokázat, že při sjednávání půjčky věděli, kolik a jak

nebudou schopni splácet. A to se
prokazuje velmi obtížně. Jako
jediná možná páka se jeví hrozba
zabavení sociálních dávek.
Obyvatelé Studence s hlučnými
a vulgárními Romy mají problémy už několik let. Zřejmě
se jich nezbaví dříve, dokud
obyvatelé „dům hrůzy“ sami
dobrovolně neopustí, nebo dokud jim prostě sám „nespadne
na hlavu“. Dalším řešením by

Foto: Martin Zaoral
bylo, pokud by se sami složili a
části domu v různých dražbách
od jejich současných majitelů
odkupovali. Pak by měli právo
nájemníky vystěhovat...
Každopádně Večerník bude
průběh dnešní dražby sledovat
na vlastní oči. To, jak dopadla, si můžete bezprostředně
po jejím výsledku přečíst
na internetových stránkách
www.vecernikpv.cz!

Plavcům zatím nevadí. Živiny pro bakterie však stále přitékají

Plumlov/mls - Čtyři měsíce
po napuštění vybagrovného
Podhradského rybníku v něm
páteční měření opět odhalilo
sinice. V tuto chvíli se jedná o
množství, které by případné
plavce pod plumlovským zámkem nemělo nijak ohrozit. „Sinic v Podhradském rybníce je tisíc buněk na jeden mililitr vody,
což je na rybník velmi slušný
výsledek. Hygienická hranice
pro zákaz koupání uvádí, že
obsah sinic v jednom mililitru
vody nesmí překročit sto tisíc
buněk,“ prozradila Večerníku
nová tisková mluvčí Povodí
Moravy Gabriela Tomíčková.
Podle pátečních měření by kvalita
vody v „Podhraďáku“ na stupnici
od jedné do pěti dostala známku
dvě. „Množství sinic je v normě,
průhlednost vody je nyní os-

Rybník opět ožil. Množství sinic v rybníce pod plumlovským zámkem je v tuto
chvíli minimální. Přesto pár občanů tento
fakt vyděsil...
Foto: Martin Zaoral

mdesát centimetrů, což je velmi
dobré,” doplnila Tomíčková
zásadní informaci pro všechny,
kteří by se v těchto horkých dnech
chtěli v Podhraďáku na vlastní
nebezpečí vykoupat.

Alarmující je však skutečnost,
že přítoky do Podhradského
rybníka obsahují podobné
množství živin potřebných pro
rozvoj jedovatých sinic jako v
minulých letech. Obzvláště v

těchto teplých a suchých dnech
do rybníka se tak děje ve velké
koncentraci. Tato situace by
se mohla zlepšit po dokončení
kanalizace v Plumlově. Práce na
ní by měly být hotové letos na
podzim. Nějaký čas však ještě
bude trvat, než se na ni obyvatelé
napojí. Pomoci by také měla
připravovaná stavba čističky odpadních vod ve Vícově.
Rybník i po jeho napuštění
znečišťovaly splašky z trativodu
ústícího v prostoru pod zámkem.
K tomu už by docházet nemělo.
„V této věci spolupracujeme s
městem Plumlov,“ reagovala Gabriela Tomíčková. Podhradský
rybník byl letos na jaře napuštěn
poté, co byl loni kvůli dlouholetému výskytu jedovatých sinic
vybagrován. Akce přišla na více
jak 23 milionů korun.

Prodejna PC&MOBIL SERVICE
nabízí řešení všech problémů

přesně podle vašeho přání složí
přímo na míru. Celá sestava
se tu tak dá pořídit už za šest
tisíc korun. Samozřejmostí je
široká nabídka LCD monitorů
všech značek a také dalšího
příslušenství, jako jsou CD a
DVD mechaniky, klávesnice,
grafické a televizní karty, myši
či reproduktory. Doporučí vám
tu také, která tiskárna či scanner
by právě pro vás byly vhodné a
obojí si zde můžete také koupit.
Sehnat tu můžete i moderní
navigační systémy, které vás
bezpečně dovedou na jakékoliv
místo v ČR i v Evropě.
To ovšem není vše. Pokud budete mít se svým počítačem
jakýkoliv problém, pak vám v
Konici rádi ochotně pomohou.

Masarykovo nám. 39
798 52 Konice
+420 774 455 866
+420 582 333 233
pcmobil@email.cz

Zajistí vám pozáruční opravy či
opětovnou instalaci operačního
systému. Dokážou si poradit i
s tím, pokud váš počítač bude
zavirovaný a nebude fungovat
tak, jak má. Důležitá data vám
tu zazálohují, takže budete mít
jistotu, že o ně nepřijdete. Jsou
zde schopni opravit základní
desku na notebooku a vyřešit
řadu dalších trablů.
PC&MOBIL SERVICE pro
všechny lidi z Konice a okolí
zkrátka představuje opěrný
bod v dnešní počítačové době.
Více o něm se dozvíte na
www.pcmobil.webnode.cz.

Policie znásobila hlídky, starousedlíci
jí ale nevěří a chtějí DOMOBRANU

Dobromilice,
Prostějov/mik
- Zapeklitá věc. Po nedávném incidentu, kdy několik
romských žen napadlo matku
s dítětem na autobusové zastávce v Dobromilicích a těžce
ji zranilo, je v této obci napjatá atmosféra. Několik zdejších
občanů exkluzivně Večerníku
sice potvrdilo, že po častějších
hlídkách Policie ČR nastal jakýsi klid, domorodci jsou ale
pořádně nažhaveni. „Občané
jsou pobouřeni a namýchnutí,“
charakterizuje situaci starosta
Dobromilic Pavel Drnovský.
Vraťme se v úvodu k incidentu,
který v Dobromilicích ještě více
zjitřil už tak hustou atmosféru.
Třiatřicetiletá žena, která se
svým sedmiletým synem čekala ráno na autobusové zastávce
a byla fyzicky napadena čtyřmi romskými ženami, z nichž

jedna ji kopancem rozdrtila
meniskus, prodělala operaci.
Lékaři právě vypracovávají posudek s povahou jejího zranění,
na který netrpělivě čeká policie.
„Podle tohoto znaleckého posudku se bude vyvíjet vyšetřování
celého incidentu. Zatím případ
vedeme jako přestupek,“ uvedl
exkluzivně pro Večerník Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Podle
našich zpráv z jiných zdrojů však
policisté přehodnotí právní kvalifikaci na trestný čin ublížení
na zdraví. A tady hrozí romské
útočnici z Dobromilic až tříleté
vězení.
„Ten incident by určitě zasloužil
co nejpřísnější potrestání. Byla
by to však kapka v moři, problém s Romy v naší obci to nevyřeší. V co nejbližší době osobně
požádám o pomoc a razantnější
řešení situace v Dobromilicích
Krajské ředitelství Policie ČR
v Olomouci a stejně tak krajský

úřad. Zdá se mi, že mnozí tamní
situaci podceňují, ale napětí mezi
Romy a starousedlíky může brzy
eskalovat,“ sdělil Večerníku Pavel Drnovský, starosta Dobromilic. „Máme na tyto dvě instituce jasné požadavky. Chceme
v obci pořádek a bezpečí, ovšem
policie z Němčic nad Hanou při
vší úctě a všem aktuálním opatřením z její strany, nám toto nedokáže zabezpečit. Jen naiva by
mohl uvěřit tomu, že dvoučlenná
hlídka, která má navíc na starosti
dalších dvaatřicet obcí na Němčicku, by mohla zajistit klid a
bezproblémové soužití s více
než čtyřmi stovkami Romů u nás
v Dobromilicích,“ míní starosta
Drnovský.
Přesto se naší redakci během
minulého týdne několik lidí
z Dobromilic ozvalo s tím,
že časté průjezdy policejního auta napříč obcí vzbuzuje
mezi tamními Romy respekt.
„Jsme rádi, že zdejší občané

zavnímali naši snahu. Policisté
z Obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou provádějí
v Dobromilicích standardní výkon služby, ovšem soustřeďujeme hlídky i do jiných lokalit, kde
máme indicie o bezpečnostních
rizicích. Naší prioritou je ochrana veřejného pořádku a eliminace trestné činnosti,“ uvedl Pavel
Novák, šéf prostějovské policie.
Podle dalších ohlasů však atmosféra v Dobromilicích připomíná parní kotel těsně před výbuchem. Jak jsme se v sobotu
večer dozvěděli přímo v této
obci, místní občané spřádají
plány na vytvoření domobrany. A pozor, jejími členy se
chtějí stát i slušní Romové,
kteří v Dobromilicích žijí už
desítky let! „Musíme být objektivní. Značná část Romů je tady
bezproblémová a je samotné
štvou noví cikánští přistěhovalci,
kteří v obci dělají jen nepořádek,
napadají slušné lidi a terorizují
je,“ dodává starosta Pavel Drnovský.
Večerník bude pochopitelně
další vývoj situace v Dobromilicích pečlivě sledovat...
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V malebné přírodě zvládali štrapáce s úsměvem

VESNICE ROKU: SKALKA

Konice/mls - Štrapáce je synonymem pro námahu, trmácení
či trampoty. Konické štrapáce
však znamenají především radost z přirozeného pohybu v
krásné přírodě a objevování
zajímavých míst. Přesvědčit se
o tom mohli všichni, kteří v sobotu ráno dorazili do Konice
na tradiční turistickou akci.
Nechyběli ani cyklisté, kteří se
vydali „Na kole okolo Konice“.
Na kvarteto pěších a pětici
cyklistických tras se v sobotu
vydalo přesně 309 lidí. Pro diplom, pamětní razítko, dárek a
malé občerstvení si do cíle došli
všichni až na jednoho...
„Vycházel už o půl osmé a měl
ujít pouze dvacet kilometrů. Ani
po více jak dvanácti hodinách
se však nevrátil. Žádné zprávy o

Skalka/mls - Oranžovou stuhu
za spolupráci se zemědělským
subjektem získala v letošním
ročníku soutěže o Vesnici roku
Olomouckého kraje obec Skalka. Jejího starostu ocenění potěšilo, ale nepřekvapilo...
„Se zemědělským družstvem v
Klenovicích na Hané dlouhodobě spolupracujeme. Aby taky ne,
vždyť já sám jsem zaměstnancem
této společnosti,“ poznamenal s
úsměvem Antonín Frgál, který ze
společných projektů zmínil například pořádání oblíbených dožínek
či připravovaný projekt přestavby
bývalé farmy. Frgál jedním dechem
zdůraznil, že zemědělské družstvo
rozhodně není jediným subjektem,
s nímž obec spolupracuje. „Těžíme
ze spolupráce s myslivci, rybáři,
zahradkáři a dalšími spolky. Ale to
není zdaleka vše, takhle bych mohl
mluvit hodinu. Například Lesy ČR
se vzorně starají o blízký lesopark
zvaný Na skalách, ve kterém se
nachází i dvě malebná jezírka. Z
Prostějova sem za klidnou vycházkou míří stále více lidí a vrací se
skutečně okouzleni,“ přidal tip na
výlet do okolí obce starosta oceněné Skalky. „Přijeďte, tak se nejlépe
přesvědčíte, jak je u nás hezky!” vyzval všechny dobře naložený Frgál.
„Olomoucký kraj krajské kolo
soutěže nejen organizuje, ale podporuje ho i finančně. Z rozpočtu
jsme letos vyčlenili pět set tisíc
korun na ocenění vítězných obcí.

něm nemáme. Asi se zapomněl v
některé z hospůdek rozesetých po
trase,” sdělil s úsměvem Večerníku
Stanislav Dostál z přerovského
klubu českého turistů, který akci ve
spolupráci s konickými nadšenci
už patnáctým rokem pořádá.
„Mým oblíbeným místem na
trase letošních štrapácí je asi
Průchodnice neboli zkamenělý
zámek. Tato přírodní rezervace
se nachází mezi Hvozdem a Ludmírovem. Zajímavostí z okolí
Konice je určitě také to, že před
dvěma roky se mezi Hvozdem a
Bohuslavicemi podařilo objevit
pramen Pilavky. Nyní tam stojí socha a dá se tam i posedět. O tomto
místě málokdo ví a určitě stojí za
to,“ prozradil nám dále Dostál,
který má okolí Konice důkladně
prochozené.

Fotoreportáž

Společně po žluté! Účastníci Štrapácí se mohli v
malebné okolí Konice orientovat díky typickému žlutému značení.
Foto: Martin Zaoral
Do Konice letos zamířili nejen lidé
z regionu, ale skutečně ze všech
koutů republiky. Štrapáce totiž
byly zařazeny do série IVV, kam
patří například pochod PrahaPrčice. „Trasy měníme vždy po
třech letech. V okolí Konice to

není problém, máme tu opravdu
z čeho vybírat,“ doplnil Dostál.
Štrapáce jsou určitě nejen skvělou
příležitostí pro celou rodinu, jak
se „vyprdět“ na čerstvém vzduchu ale také, jak najít inspiraci pro
další výlety. „Kdo se jednou začne

toulat v okolí Konice, ten se sem
vždy rád vrací. A je jedno jestli
pěšky nebo na kole,” poznamenal
na závěr Dostál.
Další možnost začít objevovat
krásy Konicka budou mít turisté i
cyklisté opět za rok...

KONICKÉ ŠTRAPÁCE 2012

3x foto: Martin Zaoral

V PODHRAĎÁKU JSOU OPĚT SINICE!

V Konici si s mobily i počítači umí poradit DOBROMILICE ZAHALUJE STRACH z přibývajících Romů
PC&MOBIL SERVICE
Konice/pr - Lidé z Konice
a okolí určitě nemusí kvůli
mobilům a počítačům jezdit
do Prostějova. Kompletní
služby týkající se prodeje a
servisu mobilních telefonů a
počítačů naleznou v Konici, a
to přímo na hlavním náměstí
T. G. Masaryka. V prodejně
PC&MOBIL SERVICE si
mohou vybrat z velké nabídky
moderních přístrojů všech
značek a k mání je zde i kompletní příslušenství k mobilům.
Koupit si zde můžete veškeré
nabíječky, kryty, pouzdra,
krystaly, paměťové karty či
datové kabely. K sehnání je
zde i příslušenství pro handsfree. Kromě toho vám přímo
v prodejně jsou schopni mobil
odblokovat a nahrát do něj
potřebný software, tak aby
vám správně fungoval.
Jak už název napovídá, prodejna se kromě mobilních
telefonů věnuje i prodeji a servisu počítačů. Computer vám tu

region@vecernikpv.cz

VĚDĚT,
CO SE DĚJE U NÁS DOMA

ROMOVÉ ZE STUDENCE SE EXEKUCÍM JEN SMĚJÍ... Při tradiční turistické akci se jeden z účastníků ztratil

Střed Kostelce připomíná kráter
Kostelec na Hané/mls - Projet
Kostelcem na Hané je stále
možné jen s velkými obtížemi. Výstavbu kanalizace,
která byla ukončená koncem
května, ve městě vystřídala
potřebná rekonstrukce hlavní Tyršovy ulice.
Práce na opravách místních
silnic a chodníků by v Kostelci
měly probíhat až do poloviny
října. „Už v polovině července by měla být zprůjezdněna
křižovatka ve směru na Lešany,” sdělil starosta Kostelce na
Hané Ladislav Hynek. Opravy
bezprostředně navázaly na výstavbu kanalizace, která byla
ukončena v květnu. Kanalizace
by měla být co nevidět uvedena
do zkušebního provozu. „Lidé
se pak na ní budou moci začít

776 159 120

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, PŘEHLED NEZTRATÍTE...
...I V ZAHRANIČÍ BUDETE AKTUÁLNĚ
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Regionální zpravodajství

KONEC STRACHU!
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. června 2012

se převlékla do oranžového

Tradičně oceňujeme druhé a třetí místo v krajském kole soutěže
formou finančního daru ve výši
sto tisíc korun. Dále udělujeme
speciální finanční ocenění čtyřem
obcím ve výši padesát tisíc korun. Podílíme se také na spolufinancování nákladů na uspořádání
slavnostního vyhlášení vítězů
krajského kola soutěže ve vítězné
obci částkou ve výši sto tisíc korun.
Zajišťujeme mikrobus na přepravu
hodnotitelské komise. Pevně věřím, že ocenění zástupcům obcí
přinese možnosti dalšího rozvoje, a
to nejen kulturního, ale především
hospodářského,“ uvedl náměstek
hejtmana Pavel Horák.
Do soutěže o Vesnici roku Olomouckého kraje se letos zapojilo
celkem dvacet obcí. Z Prostějovska to kromě Skalky byly ještě
Kralice na Hané a Mořice. Dále
o titul zápolily obce Babice, Císařov, Citov, Černá Voda, Dlouhá
Loučka, Hradčany, Kralice na
Hané, Loučná nad Desnou, Mořice, Náklo, Potštát, Radslavice,
Rouské, Ruda nad Moravou,
Skalka, Sušice, Uhelná, Velká
Kraš, Veselíčko a Všechovice. Z
Prostějovska to kromě Skalky
byly ještě Kralice na Hané a Mořice. Desetičlenná hodnotitelská
komise navštívila všech dvacet
přihlášených obcí ve dnech od
11. do 18. června. Následně rozhodla, že hlavní titul náleží Radslavicím na Přerovsku.

POŘADÍ VÍTĚZŮ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE:
Organizátor. Stanislav Dostál se podílí na organizaci akce Při registraci. Některé „štrapáce“ stály skutečně za to.
už patnáctým rokem.

Jde se na to! Vycházelo se od konické restaurace „Na
bytovkách“.

Alena Wagnerová: „Pospolitost a přátelství jsou pro malou obec důležité“
Tištín – Zcela na jihu prostějovského regionu i celého
Olomouckého kraje, nedaleko hranic s Vyškovskem
a Kroměřížskem, se rozkládá Tištín. Městečku s pětistovkou obyvatel starostuje již od roku 2005 Alena
Wagnerová. Za její éry se v obci opravily silnice či
chodníky, ráda by se dočkala navýšení příjmů od státu i rekonstrukce sokolovny. Krom toho bude v létě
fandit rodačce Janě Horákové v londýnském boji o
olympijské medaile. „Jana je naše patriotka. Pokud
pojede na olympiádu, budeme jí všichni držet palce.
Jsme na její úspěchy náležitě hrdí,“ neopomenula
Wagnerová zmínit členku SKC Prostějov.
Jiří Možný
Před pěti lety se z
Tištína stal městys. Šlo
by zhodnotit, zda se díky tomu
něco změnilo?
„Navrácení historického titulu,
dříve užívaného městečka, nám
vcelku nic nepřineslo. Jednalo se
pouze o byrokratické změny ve
smlouvách, zřizovacích listinách
a změny razítek. Změna názvu
byla
y jjen prestižní záležitostí.“
30. června a 1. července
se v Tištíně uskuteční
tradiční hody. Co jste na
letošek připravili?
„Program
bude
bohatý,
srdečně zvu všechny čtenáře
Prostějovského
Večerníku.
Pod názvem „Vesnice se baví
sama“ jsme do něj zapojili
občany od nejmladších až po
starší ročníky. A věřte, bude
to i legrace. Sobotní program
proběhne na výletišti v areálu
Malého háječku, odpoledne nám
zahraje Vřesovanka, navštíví nás
vokálně beatboxový hudebník a
moderátor rádia Evropa 2 Ondřej
Havlík, večer zakončí taneční
zábava se skupinou Trio Bene.
Neděle bude ve sportovním duchu na fotbalovém hřišti.“

Chystáte na letošek i jiné
kulturní a společenské

akce?
„O prázdninách uskutečníme
ve spolupráci s Klubem přátel
š o y vvíkendové
e dové sta
ová ppro
o
školy
stanování
děti, rodiče i prarodiče. Na
dvě noci se promění
náš Malý háječek
ve stanový tábor a

1. místo a Zlatá stuha – Radslavice (Přerovsko)
2. místo - Černá Voda (Jesenicko)
3. místo - Náklo (Olomoucko)
Modrá stuha za společenský život - Hradčany (Přerovsko)
Bílá stuha za činnost mládeže - Dlouhá Loučka (Olomoucko)
Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem Skalka (Prostějovsko)
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - Citov (Přerovsko)

Starostka Tištína si cení semknutosti obyvatel,
navzdory některým méně přizpůsobivým...
dětem připravíme soutěže, posezení u táboráku s kytarou a
stezku odvahy. V září budeme
hostit účastníky akce Na bicyklech Němčickem. Akce
připravují i naše spolky, s nimiž
jsme navázali dobrou spolup
práci.“
Starostkou jste sedmým
rokem. Co se od té doby
změnilo?
„Zastupitelstvo
pracuje
s jen drobnými obměnami a
domnívám se, že nám jde o
společnou věc. Všichni se zapojují, pracují a rozhodují. Zdá
se mi, že to klape. Zrealizovala
se řada
ada projektů
p oje tů a všechny
všec y ani
a
nelze vyjmenovat. Zejména
jsme se zaměřili na
obnovu místních ko-

munikací a chodníků, ve dvou
úsecích vzniklo nové veřejné
osvětlení, v několika lokalitách
navázala výsadba zeleně. Domnívám se, že se životní podmínky zkvalitnily.“
Čeho si ve své funkci
nejvíce ceníte?
„Víc než vše ostatní je to semknutost obyvatel, účast na
pořádaných akcích. Pospolitost a přátelství jsou pro malou
obec důležité. Samozřejmě
se najdou neduhy, třeba
s méně přizpůsobivými obyvateli, s chorobnými neplatiči
poplatků, s nepřipojenými na
splaškovou kanalizaci. Pár obyvatel dokáže znepříjemnit život
celé vesnici, ale takové problémy má nejen Tištín. Občané

„Moc bych si přála,
aby se sokol
sokolovna zrekonstruovala
tak důstojným stánkem
a stala se ta
sport a kulturu.“
pro sp

Starostka T
Tištína Alena WAGNEROVÁ
proz
prozrazuje
zatím nesplněný sen.
za mnou přicházejí s různými
přáními a požadavky a jsem
ráda, že mohu mnohdy poradit
i při řešení složitých životních
situací.“
Co byste si přála do zbylých dvou let?
„Každý rok se snažíme něco
změnit, vše se však odvíjí od
financí. Mnohé projekty realizujeme za pomocí úvěrů a na
červnové schůzi Poslanecké
sněmovny se projednávalo

posílení rozpočtů malých
obcí. Novela zákona znamená
pro Tištín zvýšení daňových
příjmů o jeden milion, to
pomůže k dalším potřebným
projektům. Do konce volebního období nestihne dojít
k nutné opravě sokolovny, je
to běh na dlouhou trať. Než
ovšem opustím post starostky,
moc bych si přála, aby se sokolovna zrekonstruovala a stala
se tak důstojným stánkem pro
sport
p a kulturu.“
Do čeho jste se třeba i za
pomoci dotací pustili
loni?
„S dalšími šesti obcemi jsme
financovali a stavěli cyklostezku
spojující
Nezamyslice a Morkovice. Hojně ji
využívají také in-line bruslaři.
Náš úsek měří čtyři kilometry, což není málo. Dále jsme
prostřednictvím Místní akční
skupiny (MAS) Na cestě k
prosperitě vysadili zeleň v ulici
Ke hřišti a pořídili venkovní
mobiliář a sekačku.“
V minulých letech
Tištín velmi výrazně zabodoval v soutěži Vesnice
roku. Co k úspěchům vedlo?
„Hodnotitelé vycítili, že to u
nás funguje a že si na nic nehrajeme. Soutěžili jsme již dvakrát
a pokaždé jsme byli oceněni.
Nejprve oranžovou stuhou a
loni jsme skončili stříbrní v kraji. Určitě chceme někdy v budoucnu zacílit na další možná
ocenění, ale musíme se prokázat
posunem o krok dál. Vše chce
čas a držím se zásady, že nejen
s úsměvem, ale i s rozvahou jde
všechno lépe.“

Z vyhlášení výsledků. Všichni ocenění se sešli v pátek v Olomouci. Výsledky jim oznámil náměstek hejtmana Pavel Horák. Foto: Olomoucký kraj

U Smržic narazila řidička
z nepozornosti do stromu
Smržice/mik – Opilá nebyla a
ani nejela příliš rychle. Přesto
řidička středního věku ve středu havarovala. Nedávala totiž
pozor a těsně za Smržicemi to
s autem napálila do stromu!
„Ve středu kolem půl osmé ráno
jela pětapadesátiletá řidička vozidla Škoda Felicia Combi po silnici
od Smržic směrem na Domamyslice. Při jízdě po rovném úseku
vozovky v důsledku nepozornosti
najela s vozidlem vpravo mimo
komunikaci, kde narazila pravou

přední částí vozidla do stromu. Při
dopravní nehodě utrpěla řidička
povrchové zranění pravého kolena,“ popsala Večerníku karambol
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policisté po havárii podrobili ženu
dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem. „Technická
závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním
zjištěna ani uplatněna. Způsobená
škoda činí nejméně padesát tisíc
korun,“ dodala Čeplová.

V Bohuslavicích vyloupili automat

Bohuslavice/red – Nějaký čas si občané Bohuslavic nezatelefonují z veřejného automatu. Zatím neznámý zloděj jej totiž
poškodil a vykradl!
„Ve čtvrtek v nočních hodinách dosud neznámý pachatel nezjištěným způsobem odstranil zámek pokladny z veřejného telefonního automatu v obci Bohuslavice. Následně odcizil pokladnu v
hodnotě šestnáct set korun s finanční hotovostí ve výši 517 korun.
Poškozením zámku způsobil pachatel další škodu za patnáct stovek, celková škoda tedy činí 3 617 korun,“ sdělila Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak dodala, pachateli za
krádež vloupáním hrozí dvouletý trest odnětí svobody.

Kultura v Prostějově a okolí
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Z premiéry

Knihovnu provoněla KULTURA ASIE

La Bohéme zářila v Metru

Ve středu od 17.00 hodin si mohli všichni návštěvníci prostějovské městské knihovny vyposlechnout zajímavé vyprávění dvou cestovatelů, Jany Římské a Miroslava Kouřila. V místním
podkrovním sále se totiž konala přednáška o
jejich cestování po asijském kontinentu.
Prostějov/nih
Vše prý začalo tak, že se 4
cestovatelští nadšenci domluvili a vyrazili na cestu
přes Malé Sundy. To je název
skupiny ostrovů v jižní části Malajského souostroví na
rozhraní Indického a Tichého
oceánu. Jejich cesta začala
na Bali, odkud pokračovali
na východ. Úplně nejlepší
zážitky mají prý z ostrova
Flores. Celý jejich výklad byl
doplněn autentickými fotografiemi z cesty. Návštěvníci

tak mohli vidět, jak to vypadá
na místních tržištích, prohlédnout si alespoň pár tamních
památek a zajímavostí. Pozornost diváků přitáhly také
krásné fotografie asijské přírody, dlouhé pláže s průzračnou
vodou a hlavně také úchvatné
sopky. Účast byla opravdu
hojná, zaplněn byl celý sál
knihovny a všichni zúčastnění se skvěle bavili a také se
poučili a něco nového se dozvěděli. Povídání o cestování
provázel také začátek výstavy
fotografií právě J. Římské a

Ilustrační foto
M. Kouřila z cest. Ta je nově
nainstalována v podkroví
knihovny a všichni zájemci si
ji tak mohou přijít prohlédnout
a opravdu je o co stát! Jak o ní
sami autoři říkají: „Nedávno
jsme měli příležitost dotknout
se několika míst v Indii a jihovýchodní Asii. V některých
jako by se čas zastavil, jinde
jakoby právě nabíral dech a

v jiných místech zase jako by
uháněl rychlostí světla. Pár
amatérských fotografií, které
jsou zde umístěny, chce přinést alespoň pár střípků poznání, pocitů, představ a vůní
světa.“ Celým podvečerem
se nesla příjemná nálada a nikoho z přítomných neodradilo ani všudy přítomné horko
a dusno...

Nejvýznamnější kulturní událost

Láska a intriky. Nejen to táhne diváky všech věkových kategorií.
Prostějov/nih - Jak jste se
mohli dozvědět z pozvánky
v minulém vydání prostějovského Večerníku, i do
Prostějova zavítala tento
týden jedna z nejslavnějších
oper známého skladatele
G. Pucciniho, La Bohéme.
A byla to úžasná podívaná!

Její obliba mezi diváky rapidně
stoupla hned po jejím uvedení,
1.2.1896 v Turíně, a to hlavně
díky scénám plným vášní, lyriky a dramatismu. Délka celého
představení, jehož součástí byly
také 2 krátké přestávky, byla
něco málo přes 3 hodiny. Diváci, kteří na projekci přišli, mohli

Foto: internet
shlédnout velkolepý a dojemný
příběh o veliké lásce chudého básníka Rudolfa ke křehké
Mimi, které však není dopřáno. I když byla opera uvedena
v původním italském znění, tak
nikdo z diváků nepřišel zkrátka.
Součástí promítání byly totiž
také anglické a české titulky.

PROSTĚJOVSKÁ MEDAILE TÁHLA!

Prostějov/nih - Byli jste během sobotního dne v blízkosti reálky? Že ne? Tak to jste
o hodně přišli! Konala se zde
totiž nepostupová soutěž mažoretek s názvem „Prostějov-

ská medaile“. Akci uspořádal místní spolek mažoretek
Hvězdičky Prostějov.
Tanečnice, jejichž choreografie je založená především na
barvité práci s náčiním zvaným

F o t o ree p o r tá
áž

baton, tedy hůlkou, předváděly neuvěřitelné kreace. Radost
pohledět byla nejen na šikovné
malé i větší slečny, ale také na
jejich kostýmy a nadšení pro
to, co dělají. Celodenní akce

odstartovala úderem 8. hodiny
ranní a během dopoledne se
všem návštěvníkům představila sólová vystoupení.
Odpoledne přišly na řadu velké a menší skupiny. Světlušky,

Hvězdičky Prostějov,
znáte je?

MAŽORETKY V AKCI
3x foto: Nikol Hlochová

Plná hala. Účast na sobotní soutěži byla opravdu hojná.
Foto: Nikol Hlochová

Pod dozorem. Na výkony soutěžících dohlí- Hvězdičky. Domácí prostějovský spolek na Zábava a řádění. Na svou konkurenci bedlivě
žela odborná porota, které nic neuniklo.
pódiu předváděl skvělé kreace.
dohlížely z lavičky i prostějovské Hvězdičky.

Pozvánka na akci
kou, energií, melodií, ale hlavně
rytmikou a typickými perkusemi a bubny. Budeme-li se bavit
o konkrétních místech, z nichž
Jumping drums čerpali inspiraci,
byla to hlavně Čína, Japonsko,
Nepál a Tibet.
Samotná bubenická kapela je
vlastně jediná svého druhu v
Evropě. Za cíl si kladou nalákat
posluchače všech věkových kategorií. Na pódiu budete moci vidět
Ivo Batouška, Jindřicha Jakubala,
Radoslava Batouška, Milana Doláka, Pavla Černého a Olgu Kosič-

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

Kdo je kdo v Prostějově
Za pozoruhodný kulturní počin bych
označila výstavu fotografií Boba Pacholíka, která se skrývá pod názvem „Who
is who“ a probíhá do 20. července v galerii U Hanáka. Populární prostějovský
fotograf zde shromáždil své portréty
několika desítek známých Prostějovanů. Výstava má netradičně i soutěžní
složku, kdy můžete celý měsíc soutěžit,

kovou. Mimo nich se návštěvnice
budou moci zaposlouchat do zvuku nástrojů symbolizujících tuto
kulturu. Budou to například japonské bubny TAIKO, Tibetské
mísy i činely, přes 80 perkusí a
bubnů z celého světa a v neposlední řadě také jeden z největších
koncertních gongů. Pokud budete
mít čas a chuť, tak vyrazte nasát
úžasnou atmosféru a zapomenout
na všední starosti. Akce se koná
tento pátek 29.6.2012 od 19:00
v kulturním domě v Čelčicích u
Prostějova.

VE HŘE JE I PROSTĚJOV!
Olomouc, Prostějov/nih, lv - Od Podpořte proto zástupce na1. července do 31. srpna bude šeho regionu! Hlasování bude
možné hlasovat ve druhém roč- probíhat výhradně na interníku ankety 7 divů Olomouckého kraje. Krajská rada tento
týden vybrala z původních 47
návrhů občanů jednadvacet zajímavostí, o jejichž pořadí bude
možné hlasováním rozhodnout.
Do užšího finále se probojovali i
zástupci Prostějovska!
Nominován je Národní dům,
ale také prostějovská Starorežná nebo plumlovský zámek.

festival, v jehož rámci přímo
na náměstí TGM koncertovalo několik kapel tohoto hudebního stylu. Výborně jsem
se pobavila také na koncertu
izraelské hudební skupiny
Hava Nagila, kterou tvoří
lodníci, brázdící vlny Galilejkdo pozná nejvíce vyobrazených osob- ského moře a která hraje moderní úpraností. Anglicky znějící název výstavy vy židovských písní. Musím se přiznat,
totiž lze do češtiny přeložil jako „Kdo je že i mne jejich vystoupení strhlo k tanci.
kdo“ a odkazuje na populární přehledy
Prostějovské kulturní léto
osobností v různých oblastech života. V
této souvislosti mne napadlo, že podob- A kam zajdu během dalších čtyř týdný přehled prostějovských kulturních nů? Určitě si už tento čtvrek nenechám
osobností by byl pořádně tlustý, protože ujít divadelní vystoupení souboru Nase naše město vyznačuje velmi širokou Kop Tyjátr „Ach ta něha našich dam“
paletou lidí, kteří „dělají“ do kultury ve v H-Clubu. Loni na této scéně předvedli výborné představení Šampionky,
všech jejích podobách.
I díky tomu se k nám daří dostávat takže je budu chtít vidět i nyní.
mnohé kulturní veličiny odjinud. Tento Už o den dříve můžete i děti vzít na
měsíc do této kategorie spadá například loutkové divadlo Starost a jeho další a
vernisáž výstavy Borise Jirků v Ná- jistě opět vtipnou hru o rytíři Šnofónirodním domě, kterou uvedl Miroslav ovi a princezně Mordulíně, aneb...
Švancara. K zajímavostem výstavy pa- Během celého léta se můžeme těšit na
tří i obraz Velké a malé lži, dokončený již tradiční Prostějovské kulturní léto,
které tematicky laděnými čtvrtky naplní
mistrem pouhý den před vernisáží.
Jako člence rady města, která podporuje Smetanovy sady.
prostřednictvím grantů oživení středu Milada Sokolová, radní a předsedkyně
města, mi udělal radost bluegrassový kulturní komise při Radě města Prostějova

OKEM „ŠÉFKY”

pen, holky jsou šikovné,“ řekl
Večerníku František Abrhám,
který se na akci zastavil cestou
na nákup. A měl pravdu, všechny zúčastněné týmy se opravdu
snažily o úspěch a porota měla
těžké rozhodování. Svým způsobem ale nakonec zvítězili
všichni zúčastnění, díky své píli
a odvaze.

7 divů Olomouckého kraje...

Čelčice v pátek rozduní bubny!

Prostějov, Čelčice/nih - Ano, ano,
přesně tak. Chystá se sem totiž
profesionální bubeník, muzikoterapeut a hudební skladatel
Ivo Batoušek se svojí kapelou.
Známí Jumping drums všem
zúčastněným předvedou svou
zbrusu novou bubenickou show
s názvem East.
Vystoupení, jak již samotný název převzaný z angličtiny (east
= východ) napovídá, by mělo v
posluchačích navodit atmosféru
východu. Celé je inspirováno
východní kulturou, její mysti-

Princezničky, Hvězdičky nebo
Sluníčka. Názvy roztomilé, ale
děvčata na podiu řádila jako
dračice a bylo se opravdu na co
dívat. Účast byla vskutku hojná,
tělocvična reálného gymnázia
byla plně obsazena a lidé stále
přicházeli. „Slyšel jsem hudbu,
tak jsem se přišel podívat, co
se tu děje. A jsem mile překva-

Mažoretková
skupina
Hvězdičky reprezentující
Prostějov vznikla v únoru 2008 a během března
a dubna téhož roku se
začala pod vedením Moniky Pechové pomalu, ale
jistě rozrůstat. Hvězdičky
se prezentují na spoustě akcí, jako jsou plesy,
sportovní dny, výročí,
vítání prázdnin a nejrůznější postupové i nepostupové soutěže mažoretek
v celé republice. Teď čítá
celá skupina jednadvacet
děvčat a jejich největším
úspěchem je zatím letošní
3. místo na celorepublikové soutěži a postup na
mistrovství Evropy.

netu na adrese www.7divuok.
Konkrétně můžete
cz. Organizátory k tomu vede
dobré zabezpečení hlasová- hlasovat pro Národní dům,
ní, kdy z konkrétní emailové
Starorežnou, ale i
adresy je možné hlasovat
pouze jednou.
zámek v Plumlově...
Loňský ročník vyhrála přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Hlasování se zúčastnilo 4135
lidí. „V září bude vyhlášený vítěz Loňskou premiéru zajímavého
a následovat bude kampaň v síti počinu připomíná putovní výstavlaků Pendolino, kde chceme celý va fotografií. Od 1. do 18. červenOlomoucký kraj patřičně prezen- ce bude expozice umístěna v protovat,“ dodal hejtman Tesařík.
storách elektrárny Dlouhé stráně.

Ze života města
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PRIMÁTOR BYL VYZNAMENÁN POLICEJNÍM PREZIDENTEM
M. Pišťák: „Spolupráce s prostějovskou policií je výjimečná“
Ve čtvrtek dopoledne obsadili plumlovský zámek
policisté. Ne, nemusíte se obávat, že zde došlo ke
kriminálnímu činu, naopak. Krajský policejní ředitel
Jaroslav Skříčil zde v rámci Dne Policie ČR v obřadní síni z pověření policejního prezidenta Petra
Lessyho vyznamenával nejenom prostějovské
strážce zákona, ale rovněž samotného primátora
města Miroslava Pišťáka. Za co? Především za příkladnou spolupráci s Policií ČR při potírání zločinu.
Prostějov/mik
Hned na začátku slavnostní akce si vzal slovo vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavel Novák.
„Jsem pyšný na perfektní práci,
kterou odvádějí naši policisté,
od občanských pracovníků přes

policisty na obvodních odděleních až po kriminálku. Navíc
tu existuje úzká spolupráce
s vedením radnice, což nebývá ve všech městech zvykem.
V dnešní době, kdy se na policii
snáší vlna kritiky a negativních
ohlasů z mnoha médií, je to
opravdové unikum,“ řekl mimo

jiné Pavel Novák, který prostějovské policii šéfuje už více jak
rok. Společně s ředitelem krajské policie Jaroslavem Skříčilem pak předali ocenění mnoha
svým podřízeným.
Zvláštní okamžik ale nastal
hned vzápětí. Medaile policejního prezidenta Petra Lessy-

ho byla předána Miroslavu
Pišťákovi, primátorovi statutárního města Prostějov. „Je
to velmi příjemná záležitost a
jednoho z nejvyšších ocenění Policie ČR si velmi vážím.
Když jsem se pak po slavnostní
akci dal s jednotlivými policisty
do řeči, všichni jsme vyjádřili
přání, že doba, kdy policii zoufale chybí finanční prostředky a
neustále jsou zpochybňovány
některé policejní kroky, nebude
trvat dlouho. I když nikdo z nás
moc optimismu v sobě nemáme. O to více v této skutečně
podivné době je dobře, když se
najdou lidé, kteří policejní práci
neberou jen jako povolání, ale
jako poslání. A hodně takových
strážců zákona je i v našem
městě. Zní to hodně frázovitě,

ale je to prostě tak,“ svěřil se po
slavnosti Večerníku se svými
dojmy Miroslav Pišťák.
Medaili policejního prezidenta
nebere jen jako své osobní ocenění, ale spíše jako poukázání
na nevšední spolupráci mezi
magistrátem a policií. „Jinde to
není zvykem, ale v Prostějově se
každý měsíc sejdeme s vedoucím Územního odboru Policie
ČR a velitelem městské policie.
Zhodnotíme uplynulé období,
ale také si na rovinu řekneme,
kde Prostějov v otázce bezpečnosti tlačí bota. Jsem rád, že tato
spolupráce a vzájemná informovanost má velmi dobré výsledky. Policie v našem městě má
nejvyšší objasněnost trestných
činů v Olomouckém kraji,“ dodal spokojený Pišťák.

Slavnostní chvíle. Šéf
prostějovské policie Pavel
Novák společně s krajským ředitelem Jaroslavem Skříčilem předali
ocenění primátorovi Prostějova Miroslavu Pišťákovi. Foto: Michal Kadlec

Město prodalo pozemek ve Vodní Žešovská cyklostezka
Investor tady chce stavět dům
s byty i komerčními prostory
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Zatím utajený vlastník. Na tomto místě ve Vodní ulici brzy vyroste nový dům s byty i kancelářemi.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Není to tak
dlouho, co střed Vodní ulice
zel prázdnotou a každý zde
narazil na obrovský kus zanedbaného pozemku. Poté,
co zde jeden z investorů postavil nyní už hojně využívané Centrum zdraví, zbývala
tady ještě jedna část volného

pozemku. Ovšem od úterý
je i ta prodaná a připravuje
se zde stavba domu s byty a
obchodními prostory!
„Jde o pozemek vedle současného Centra zdraví, který
město prodává podle znaleckého posudku za cenu 1 660
korun za metr čtvereční. Cel-

ková plocha činí přibližně patnáct set metrů čtverečných,“
poskytl nám základní údaje
Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města
Prostějov. Z celé transakce
tedy do městské pokladny
poplyne bezmála dva a půl
milionu korun. Otázkou

pouze je, proč a komu město pozemek prodává?! „V
průběhu minulého roku mělo
o pozemky zájem několik investorů, nakonec zůstali jen
dva. Oba mají záměr vystavět
objekty, které nabídnou kromě bydlení i komerční prostory. V konečném důsledku
by mělo dojít ke zkulturnění
daného prostoru. V zájmu
města je vyřešit neutěšenou
situaci v této lokalitě,“ dodal
Pospíšil. Jméno konečného
investora ale v tento čas neprozradil. Prý až později...
Zajímavé je, že už před lety
nad tímto lukrativním místem
ve Vodní ulici uvažovala radnice v souvislosti s přemístěním
tržnice. „Nějaké úvahy v tomto smyslu padly, ale když se na
to místo ve Vodní ulici podívá
člověk trochu podrobněji, zjistí, že tento prostor je pro tržnici hodně malý. Navíc by zde
nebylo místo pro parkovací
plochu, kterou by nutně potřebovali prodejci zemědělských
výpěstků a dalšího sortimentu. Hlavně z těchto důvodů
jsme tuto plochu pro tržnici
zamítli,“ prozradil Večerníku
Miroslav Pišťák, primátor Prostějova. Podle něho je prodej
pozemku a následná výstavba
soukromého investora tím nejlepším řešením. „Určitě to přispěje k celkovému zvelebení
této lokality,“ dodal primátor.

Radní pod palbou

ZAČNE od KONCE

Všechno je naopak. Už před lety naplánovaná cyklostezka do
Žešova skončila za hřbitovem v Brněnské ulici. Nyní se bude pokračovat, ovšem ze druhé strany od Žešova. Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Lepší řešení
zřejmě nemohlo nastat. Už
dlouhodobě informujeme o
patáliích v plánech při budování cyklostezky do Žešova, která měla být hotova už
v roce 2009, ale plány městu
zkřížily majetkové problémy s pozemky na žešovském kopci. Tyto problémy
přetrvávají i nadále, takže

magistrát se rozhodl k vykutálenému řešení. Stezka
pro cyklisty se začne stavět
z druhé strany od Žešova!
Úterní zastupitelstvo města
schválilo částku sto padesát
tisíc korun na projektovou dokumentaci stezky až do Žešova. Její stavba má být rozdělena do pěti etap. Začne se však
od konce.

Čtvrtá etapa bude směřovat od
hřbitova v Žešově k obci podél
stávající komunikace. Pátá etapa
bude směřovat od hřbitova v Žešově směrem na Výšovice podél
komunikace, dále přejde silnici
a při využití stávající polní cesty vyústí u bývalého obchodu.
V rámci této části by měla být
vyprojektována i zastávka mimoměstské dopravy a chodník
k zastávce,“ uvedl Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora.
První až třetí etapa, která vlastně měla začít už před třemi
lety a měla volně navazovat
na cyklostezku v Brněnské
ulici, je vedena od Městského
hřbitova v Prostějově a končí u
hřbitova v Žešově. Tyto etapy
jsou již projekčně připraveny
a probíhá výkup pozemků.
„ýkupy řešíme, odbor správy
a údržby majetku města připravuje kupní smlouvy. Problém
nastává v jednom místě, kde
pozemek vlastní 18 majitelů.
Jednání jsou proto zdlouhavá,
ale pevně věřím, že vše do podání žádosti o dotaci vyřešíme.
„V případě úspěšného výkupu bude město žádat o dotaci
v roce 2013. V tomto roce
bychom chtěli stezku také realizovat,“ popsal stávající plán
Pospíšil.

„Sebevraždám ve Vrahovicích nezabrání
ani nákladné zabezpečovací zařízení,“

je přesvědčena místní patriotka a prostějovská radní MILADA GALÁŘOVÁ
Prostějov - Pokud chcete zjistit, co se děje ve
ou část
Vrahovicích nového a co tuto příměstskou
o jiný,
Prostějova čeká v budoucnu, není nikdo
kdo by o tom věděl více než předsedkyně zdejšího osadního výboru a prostějovská radní Milada
Galářová. A protože jsme o Vrahovicích už dlouho
na ji o
s nikým nedebatovali, požádali jsme zrovna
y...
aktuální rozhovor do naší pravidelné rubriky...
Michal Kadlec
Paní
radní,
v posledních
týdnech se v Prostějově ve velkém opravují chodníky. Jak to
vypadá ve Vrahovicích, děje se
tady něco v tomto ohledu?
„Opravy chodníků nejsou cílené
pouze na střed města a radní se
snažili zařadit do plánu oprav i
úseky v okrajových městských
částech. Osadní výbor ve Vrahovicích obdržel od občanů několik
stížností na kvalitu chodníků a
žádostí na jejich opravu. Budu se
snažit, aby některým z nich bylo
vyhověno.“
Jak jste spokojena s rekonstrukčními pracemi na Základní škole Majakovského? A
v jaké jsou vůbec fázi?

m„Po počáteční komm
plikaci s odstraněním
ní
azbestu při bourání
staré budovy pokra-čují práce standardněě
dle plánu a není důvod k nespokojenosti.
Hrubou stavbu může
i vnější pozorovatel
velmi dobře sledovat, a
proto mají všichni kolemjdoucí možnost obdivovat její současnou podobu. Bohužel, až
nastoupí jednotlivá řemesla,
bude již výsledek jejich navazujících prací až do předání
stavby nedočkavým žákům
pro veřejnost skryt. Vedení
školy nyní v předstihu pečlivě
připravuje podklady pro nákup
nezbytného dovybavení, bez
kterého nelze výuku v nových
prostorách zahájit. V pondě-

Beznaděj?! Sebevražedné činy v okolí
železničního přejezdu ve Vrahovicích se
podle radní Milady Galářové nedají řešit
žádným zabezpečovacím zařízením...
Foto: archiv a Michal Kadlec
lí druhého července jedná o
postupu rekonstrukce budovy druhého stupně i školská
rada.“
V
poslední
době se ve Vrahovicích událo hned několik
tragédií. Spousta sebevražd a
v posledních dvou týdnech
hned dvě dopravní nehody
cyklistů, z nichž jedna byla
smrtelná. Dá se vůbec něco
udělat, aby se Vrahovicím tyto
tragédie vyhnuly?

„Většina sebevražd byla spojená se železničními přejezdy a
přechody. Nemyslím si, že by
investice do nákladného světelného či zvukového zařízení
a mechanických závor zabránily člověku, který je pevně
odhodlaný ukončit svůj život,
uskutečnit svůj poslední zoufalý
krok. Můžeme se snažit být vnímavější ke svému okolí a podat
včas pomocnou ruku, ale to již
hovoříme o obecném problému,
který se netýká jen občanů Vra-

hovic. Ani poslední smrtelné neštěstí nebylo zřejmě způsobeno
nedbalostí řidiče či technickou
závadou, tedy příčinami, které
lze ovlivnit. Vysvětlením by totiž mohla být i náhlá zdravotní
indispozice cyklisty.“
Hodně se mluví
o realizaci cyklostezky. V jaké fázi je její výstavba a myslíte, že pouhé oddělení prostoru pro cyklisty bílou
čárou na krajnici vozovky je
dostatečné?

„Vznik této cyklostezky je spojený s komunikací, která není
v majetku města a nejedná se o
vybudování zcela nové trasy, na
kterou by bylo možné získat dotaci. Snad jsem vyjmenovala dva
nejpodstatnější důvody, proč byla
zvolena pouze úprava bílou čárou
na krajnici. Není to optimální řešení a mnoho cyklistů jsme asi
nepotěšili, ale ráda bych využila
této příležitosti a vyzvala čtenáře,
aby přijali nabídku, kterou nyní
poskytuje webová stránka města
Prostějova a vyjádřili se ke stávajícímu propojení cyklistických
stezek a zamysleli se nad řešením
další pokračující výstavby, protože
zejména v naší městské části není
lehké vyprojektovat smysluplný a
technicky realizovatelný návrh.“
Ve Vrahovicích
došlo před třemi měsíci také k nešťastné nehodě policistů při pronásledování motorkáře. Můžete našim
čtenářům sdělit váš názor na
tuto havárii?
„Názorů na tuto velmi nešťastnou
nehodu bylo v tisku prezentováno hodně. Snad jen podotknu,
že osadní výbor dostal mnoho
stížností na nebezpečnou jízdu
motorkářů, pohybujících se po
komunikaci Čs. armádního sboru a Čechůvky, které navazují
na zmíněnou Vrahovickou ulici.

Kolegové z výboru se shodli na
jediném - policie by měla účinně
zasahovat. Dovolím si nyní ještě
jednou popřát zraněnému policistovi plné uzdravení a více se k této
záležitosti vyjadřovat nechci...“
Paní radní, co
se v nejbližší
době plánuje ve Vrahovicích nového?
„Zastupitelstvo schválilo pořízení
projektové dokumentace na veřejné osvětlení v ulici Jilemnického
a podařilo se dojednat umístění
vnějších herních prvků pro seniory na Sídlišti Svornosti. Podnět
prostřednictvím osadního výboru
iniciovaly obyvatelky tohoto sídliště. Snad je již také rozhodnuto
o udržení bezpečnosti chodců na
ulici Čs. armádního sboru před
prodejnou Inka. Místo přechodu,
který je dopravními specialisty
navržen ke zrušení, zde bude instalováno alespoň světelné upozornění na pohyb dětí. V těchto
dnech nabídne rozšíření svých
služeb a zvýšení kapacity zařízení
ADP- Sanco, dům domácí péče,
které má sídlo ve Vrahovické ulici.
Dále byl Osadní výbor Vrahovice
informován o rozhodnutí zástupců města uskutečnit v podzimních
měsících veřejné setkání s občany
okrajových městských částí. O
podrobnostech bude veřejnost
včas informována.“

Večernice

12

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. června 2012

Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna...

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!

JAK NA ÚNAVU?

Milé kamarádky Večernice,
téměř polovina letošního roku je již za námi a všichni už se těšíme,

svíčku, vyrobíme domácí Baileys, povíme si o biokosmetice, také se
podíváme na další módní horoskop, odpovíme na dotazy z poradny
a v neposlední řadě je tu i další zajímavý rozhovor.
Příjemné prožití slunečných dnů s lidmi, které máte rádi přeje
Aneta Křížová (na snímku).

rády vám poradíme..

ZKUSTE CVIČIT SVÍČKU

Bojujete tak proti křečovým žílám, hemeroidům, ale i angíně!
Svíčka je cvik, se kterým se
určitě každý z nás setkal minimálně kdysi ve škole. Tento
cvik patří mezi známé jogínské cviky. Jogíni ji cvičí pravidelně a vědí proč: uvolňuje
blokády a křečovitost, posiluje břišní a zádové svaly, propůjčuje dynamický vzhled,
uvolňuje vnitřní orgány, podporuje krevní oběh ve vnitřních orgánech, zbavuje organismus škodlivin, prokrvuje
mozek, páteř a pánev. V této
poloze si zároveň odpočine
srdce, unavené a bolavé nohy.
Při správném provádění odstraňuje bolesti zad. Mimo
jiné také pomáhá při hubnutí, hemeroidech, menstruačních a močových problémech. Pokud svíčku cvičíte
tak, že je brada přitlačena na
štítnou žlázu, má tento cvik
velice pozitivní účinek právě
na štítnou žlázu. Dochází tak
totiž ke zvýšené cirkulaci v ob-

lasti štítné žlázy. Kromě toho,
že má svíčka příznivý vliv na
štítnou žlázu, působí i na celou
krční oblast, díky čemuž se
zvyšuje odolnost proti angíně
a prochladnutí. Svíčku by měli
několikrát denně cvičit lidé s
křečovými žílami, nespavostí,
také lidé, co jsou ve vysokém
stresu. Co se týče psychické kondice, svíčka má velmi
uklidňující účinky a podporuje
rovnováhu, odstraňuje strach,
tíseň, obavy. Pomáhá zbavit se
překonaných názorů a vzorců
myšlení. Pokud je to možné,
vydržte dvacet dechů nebo
tak dlouho, jak vám to bude
příjemné. Po pravidelném cvičení po dobu několika měsíců
vydržíte v této pozici až deset
minut. Při cvičení je důležité,
abyste vždy měli váhu na ramenou, ne na krku! Pokud je
pro vás svíčka těžká, můžete
si pomoci tím, že opřete nohy
o zeď.

Velká část vašich dotazů stále
směřuje k nepřekonatelnému
tématu, a to k únavě. Ptáte se,
jak na ni? Odpověď je následující...
Asi nemusím vysvětlovat, co
je to fyzická nebo naopak
psychická únava. Nejčastěji
se však vyskytuje jejich kombinace. Únava je důsledkem
přetížení, a to nejen sportem,
ale i prací, starostmi, stresem,
nemocemi, viry, bakteriemi,
potížemi s váhou, ale i zanesením organismu různými škodlivinami. Moje rada tedy zní:
omezte škodlivé jídlo plné
chemie a konzervantů, jezte
pravidelně po menších dávkách a alespoň mírně sportujte, doma jakkoli cvičte
nebo choďte na pravidelné
procházky. Nezapomínejte

ani na dostatek relaxace a
regenerace.
To neznamená, že musíte od
rána do večera chodit na masáže a nic nedělat.. Stačí si
jednou za čas zajít do divadla
nebo do kina, přečíst si knihu,
zajít na kosmetiku nebo masáž,
obohatit svoji mysl na různých
seminářích a podobně.
Důležité je také správné dýchání bránicí, tzn. dýchat jakoby od močového měchýře
směrem ke krku, výdech provádíme do široka. Pokud dýcháme špatně, mozek se méně
prokrvuje a vzniká únava. V
neposlední řadě také choďte
spát nejpozději do půlnoci,
později se již tělo nestihne
dostatečně
zregenerovat.
Pokud nemůžete spát a při usínání se vám hlavou honí myš-

lenky, poradím vám jedno souvětí, které by váš mozek mělo
uklidnit a navodit tak klidný
spánek: V tuto chvíli stejně
nemohu dělat nic, co by danou
situaci změnilo, a nebudu patrně moci ani během celé noci...
A ještě jedno doporučení:
přestaňte se rozčilovat, hádat a vůbec se trápit sebou
i svým okolím. Život ubíhá
moc rychle na to, abychom se
zdržovali těmito zbytečnostmi, které nás okrádají nejen o
spoustu času, ale i o kus života. Zkusme se opět více smát a
mít radost třeba jen z hezkého
počasí. Z alternativní medicíny mohu doporučit vhodnou
kombinaci ajurvédských čajů,
kapek od firmy „Naděje“, drahé kameny, bázickou sůl, ale
hlavně vaši osobní sílu.

BIOKOSMETIKA, naše budoucnost
Bioprodukty jsou stále oblíbenější, a to nejen co se týká
potravin, ale i oblečení či
kosmetiky. Před časem jsem
vás informovala o jedovatých deodorantech a jejich
účincích. Dnes se budeme
věnovat kosmetice. Proč dát
biokosmetice přednost? Co
musí biokosmetika splňovat,
to se dočtete v následujících
řádcích...
Přírodní kosmetika se vyrábí,
jak už sám název napovídá,
hlavně z rostlin země nebo
i z vybraných živočišných
produktů, jako je třeba med.
Všechny použité suroviny
pak musí pocházet pouze z
kontrolovaného ekologického
zemědělství nebo certifikovaného sběru ve volné přírodě.
Ale pozor, i některá přírodní
kosmetika může obsahovat
zdraví škodlivé látky, které biokosmetika obsahovat nesmí.

Pokud je zboží označeno jako
biokosmetika (popř.Cosmebio), pak je to výrobek, který
se zavázal plnit určité standarty, díky kterým byla tato
biokosmetika následně certifikována. Kosmetický výrobek,
který je tedy takto označen,
by měl mít na sobě ochrannou
známku BDIH (označení znamená „Kontrolovaná přírodní kosmetika“) nebo NaTru.
BDIH je přidělena každému
výrobku, který splnil všechna kritéria a vydává ji institut
Ecocontrol v Německu. Už při
samotné výrobě biokosmetiky firmy dbají na to, aby při
sklizni či sběru nenarušovaly
ani neničily žádným způsoben
přírodu. Při výrobě nesmí být
používány suroviny z mrtvých
zvířat a ani nesmějí být testovány na zvířatech. Pro lidské
tělo je důležité, aby dostávalo
živiny jemu vlastní, proto se

nedoporučuje klasická kosmetika, která obsahuje toxické
látky jako parabeny, syntetická barviva, hliník, soli, ftaláty,
minerální oleje, barviva apod.,
protože tělo si s nimi neumí
poradit! Na místě je právě biokosmetika, která obsahuje vše,
co tělo potřebuje a hlavně zná.
Tím podporuje zdravou krásu.
A ptáte se, jak může biokosmetika účinkovat třeba na vrásky?
V biokosmetice jsou totiž chemické účinné látky nahrazeny
přírodními výtažky z bylin
nebo rostlin. Nástup jejich
účinku je o něco pomalejší, ale
i přesto lze dosáhnout stejného výsledku jako u klasické,
toxické kosmetiky. Vše ale samozřejmě záleží na celistvému
přístupu a stavu pleti. Zejména
pak olivy a avokádo jsou nejčastěji užívány na zpomalení
stárnutí pleti a na vyhlazování
vrásek.

Móda podle znamení

„Pro dítě je první třída velká psychická zátěž,“
upozorňuje výchovná poradkyně Mgr. JAROMÍRA NĚMCOVÁ

Prostějov - I když zápisy do prvních tříd již proběhly, spousta rodičů stále řeší dilema, zda dítě nechat
nastoupit do školy, nebo mu dát roční odklad. Z
tohoto důvodu vám přinášíme rozhovor s výchovnou poradkyní ZŠ a MŠ Palackého v Prostějově
paní Mgr. Jaromírou Němcovou. Prozradila nám,
jak dítě do první třídy připravit, ale i co dělat, pokud
má úzkostné stavy či potíže s kolektivem…

Aneta Křížová
Paní Němcová, můžeme své dítě nějak,
než obyčejně připravit na
vstup do první třídy?
„Na školu se předškoláci připravují hlavně v mateřských
školách, kde učitelky dobře
vědí, na co se při práci s dět-

mi zaměřit. Rodiče by měli
vést dítě k samostatnosti,
postupně jej navyknout na
určitý denní režim a důsledně
vyžadovat plnění zadaných
drobných úkolů. Rozhodně
příprava na první třídu nespočívá v tom, že se s dítětem
učíme písmena, číslice, psát
či počítat.“

„Myslím si, že pokud má dítě
v kolektivu problémy, můžou
odeznít s vývojem psychiky“

Ostřílená pedegožka Jaromíra Němcová o tom,
co je pro dítě v ranném věku nejdůležitější...

Nejšťastnější. Jako ryba ve vodě se cítí mezi dětmi Jaromíra Němcová. „Rozhodně příprava na první
třídu nespočívá v tom, že se rodič s dítětem učí písmena, číslice, psát či počítat,“ vzkazuje poselství.
Foto: archív J. Němcové

Která kritéria jsou
podle vás nejdůležitější při výběru školy?
„Výběr školy je dnes většinou na rodičích a musí si
sami zvážit, co od školy očekávají. Neměli by však zapomenout také na svoje děti, co
bude vyhovovat hlavně jim.
Myslím si, že pro první třídu
je velmi důležitá osobnost
učitele i menší počet žáků ve
třídě, kvůli individuálnímu
přístupu ze strany učitele.“
Pokud je dítě úzkostlivé nebo závislé na
matce, před cestou do školky
často pláče a pláče i ve školce
- je vhodné zvolit odklad?
Nebo dítě naopak přihlásit do
školy, kde si třeba zvykne?

„V případě úzkostných stavů je vhodné po konzultaci
s obvodním lékařem nechat
dítě vyšetřit v PPP, kde psycholog vhodnými metodami posoudí, zda je dítě zralé pro nástup do 1. třídy.“
Co když má předškolák potíže s kolektivem. Je vhodný jeho
nástup do školních lavic?
„Myslím si, že pokud má
dítě v kolektivu problémy,
můžou odeznít postupně
s vývojem psychiky. Někdy
pomůže i změna kolektivu
a prostředí. Každé dítě je
osobnost, která se postupně
vyvíjí vlivem rodiny, školy
i okolí. Ale myslím si, že
každý prvňáček si svého
kamaráda ve škole najde.“
Prozraďte nám závěrem, jakým způsobem bychom se měli
s prvňáčky učit?
„Učení s prvňáčkem je velká zodpovědnost, protože
právě v první třídě získává
dítě potřebné dovednosti a
návyky pro celou školní docházku. Důležité je vytvořit dítěti příjemné a klidné
prostředí. Navyknout ho
na pevný režim při plnění školních povinností, ale
v žádném případě ho nepřetěžovat úkoly navíc. I tak je
pro dítě 1. třída velká psychická zátěž a hlavně zlom
v jeho životě. Přeji všem
prvňáčkům trpělivé rodiče
a úspěšný start do prvních
tříd.“

Vodnáři
Vodnáři mají ze všech
lidí ve zvěrokruhu nejindividuálnější postoj k módě. Zastávají
pohodlný a jasně ležérní styl. V
upnutém společenském oblečku, kostýmu či obtáhlých šatech
se necítí dobře. O Vodnářích je
známo, že jsou oduševnělí a velmi romantičtí, stejně tak to mají
i v módě. I když se obléknou do
jednoduchého, romantického
modelu, vždy se snaží vyjádřit
svůj aktuální pocit. Mezi oblíbené barvy patří modrá, šedá,
béžová, jemně růžová a bílá. V
příliš výrazných odstínech se
necítí dobře, i když by jim moc
slušely. Nebojte se proto sáhnout
po jahodově červené nebo žluté,
budou vám slušet.

Ryby
Lidé narození ve znamení Ryb jsou mimořádně citliví
a vnímaví. V tom spočívá jejich síla. Jsou obdařeni jakoby „šestým smyslem“. Stejně
tak to mají i v módě, velice
dobře chápou podstatu módy
v kombinaci s duševní hodnotou. Mají rádi vše, co vystihuje
jejich povahu. Oceňují především kvalitní materiály, zejména přírodní. Stejně jako na
zdraví, tak i na kvalitní módě
rozhodně nešetří. Vyhledávají
zejména pohodlnost a volnost. Preferují výrazné barvy,
hlavně červenou, oranžovou,
žlutou, zelenkavou apod. Svůj
módní styl umí podtrhnout
vhodným líčením.

kulinářský
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Domácí Baileys

V našem kulinářském koutku si tentokrát pochutnáme na domácím Baileys. Recept je úplně jednoduchý a
zvládne jej snad každý…

2 tyčinky ledových kaštanů
1 malá hořká čokoláda
1x Salko slazené
1x smetana
0,5l rumu (lze i whisky nebo vodku)
Postup:
Plechovku Salka vložíme do hrnce, zalijeme vodou tak, aby
byla ponořená a mírným varem vaříme přibližně 2 hod. Ve
vodní lázni pak rozpustíme kaštany a čokoládu. Přendáme na
oheň, přidáme smetanu a povaříme za stálého míchání. Do
vychladlé čokolády přidáme již vychladlé Salko a rum. Řádně
promícháme a přes sítko nalijeme do lahví. Jestliže se vám
zdá, že je nápoj příliš silný, je možné jej zjemnit Tatrou.

Zpravodajství

Uzavřenou Olomouckou ulici
objedete po dálnici. Zadarmo!
Prostějov/mik - Nedávno jsme
jako první informovali o blížící se rekonstrukci povrchu vozovky v celé Olomoucké ulici
včetně prodloužení i rozšíření
odbočovacího pruhu z Olomoucké na ulici Vápenice.
Zhruba od poloviny července
až do konce prázdnin má být
naše nejfrekventovanější ulice
uzavřena!
Minulý týden se k tomuto tématu vyjádřil i dopravní inženýr Policie ČR v Prostějově.
„Víceméně se počítá s úplnou
uzavírkou Olomoucké ulice.
Přemýšlíme však o tom, že
frézování starého asfaltového
povrchu by se mohlo zrealizovat za určitého průjezdu vozidel pomocí přenosné světelné
signalizace. Uvidíme ještě, jak
proběhnou jednání s krajem a
zhotovitelem stavby. Každopádně jsou připraveny objízdné

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR: Český ´Clint Eastwood´jde do politiky na Prostějovsku

„Už mě nebavilo jen nadávat...,“ prozrazuje

trasy přes ulici Sladkovského
na Kosteleckou a z druhé strany
přes Barákovu na Českobratrskou,“ řekl Michael Vafek. Večerníku však prozradil novinku, která potěší všechny řidiče. Praha, Prostějov - Celá republika se už poma- je u nás zaměstnanost. Také
I ty, kteří jezdí nakupovat do lu, ale jistě chystá na podzimní krajské a senátní musí kontrolovat maličkosv zákonech, aby se třeba
obchodní zóny v Držovicích.
volby 2012, které budou dle dosavadních před- tineopakovalo,
když pražští
„Upozornění o uzavírce Olomoucké ulice bude i na rych- povědí asi hodně zajímavé... Nejinak tomu bude politici zdanili tomboly na
lostní komunikaci ze směru od i na Prostějovsku, kde se do boje ohlásila i známá plesech, což se dotklo hlavně
Olomouce a řidiči tak budou osobnost, kterou znají i daleko za hranicemi kraje venkovských oblastí, jako je
okolí Prostějova. Proč se promoci centrum města objet po
této komunikaci R46. Dluž- - herec Ladislav Županič. A jelikož se volby blíží, vy- ti tomu neozval náš senátor?
no dodat, že když se jedná o točili jsme telefonní číslo a položili prostějovskému Prostějovsko bezesporu poobjízdnou trasu, nebude se od rodákovi několik dotazů takzvaně „na tělo“. A záhy třebuje senátora, který bude
v Praze slyšet. Když se řekne
řidičů vyžadovat povinnost mít
na vozidlech dálniční známku. zjistili, že Ladislav Županič může být stejně dobrý senátor XYZ, musí si všichni
Znamená to tedy, že i nakupu- senátor, jako je vynikající herec...
vybavit Prostějovsko!?“
jící zákazníci obchodní zóny
budou moci během rekonstruk- Petr Kozák
ce Olomoucké ulice při návra„Chtěl bych pomoci svému rodnému kraji.
V jednom z rozhovorů
tu do města používat estakádu
pro Večerník jsme již Vždy jsem věděl, že se do rodného Prostějova
Haná zadarmo,“ přinesl potěšutoto téma naťukli. Přesto se jednou vrátím. Můj rodný dům, kde žili dříve
jící zprávu Michael Vafek.
zeptán ještě jednou, co vedlo
k vašemu rozhodnutí kandi- moji rodiče, jsem chtěl jednou na ´stará kolena´
dovat na senátora v obvodu, koupit a žít v něm. Dům už je ale zbouraný,
který tvoří Prostějovsko, Koa tak se teď vracím jinou formou...“
jetínsko a Tovačovsko?
„Mám k tomu dva hlavní důtak jen u Gymnázia Jiřího Wolke- vody. Ten první a hlavní je, že Populární herec LADISLAV ŽUPANIČ o tom,
ra. Možná jsem hlupák, ale neza- už mě nebavilo na politiku jen jaké důvody jej přiměly ke kandidatuře do senátu
registroval jsem, že by se čištění nadávat! Sice jsem se politice
týkalo i náměstí Spojenců, kde nikdy profesionálně nevěnoCo byste chtěl v SenáKdyž mluvíme o síle
žádná značka nebyla,“ postěžoval val, ale věřím, že by třeba v
tu České republiky
hlasu, diváci vás znají
si redakci Večerníku náš pravidel- senátu měli zasedat i lidé, kteří
třeba jako hlas známého filný čtenář. „Značení je zónové, to nejsou profesionálními politi- hlavně prosazovat?
znamená, že platí od první značky ky a znají problémy lidí přímo „O Prostějovsku si spousta mového drsňáka Clinta
lidí, kteří tu nežijí, myslí, že Eastwooda. Jste herec a daaž po poslední, která je umístěna z terénu.“
A co ten druhý důvod? to je ten kraj, kde byl Oděv- bér. Je to dobrý předpoklad
na konci prostoru vymezeného
„Chtěl bych pomoci své- ní podnik a už není, protože pro politiku?
pro blokové čištění. Ale nejde jen
o značky, kterých by si řidiči měli mu rodnému kraji. Vždy jsem zkrachovalo... Z toho vyplý- „Myslíte, že politika je jen divíce všímat. Každý občan, který věděl, že se do rodného Prostě- vají dva úkoly pro nového vadlo? Tak by to ale přece být
žije v zóně blokového čištění, je o jova jednou vrátím. Můj rodný senátora. Prostějovsko musí nemělo a herci nejlépe proúklidu jeho ulice vyrozuměn pí- dům, kde žili dříve mí rodiče, být v Praze slyšet, aby se kouknou, co je a co není divaý
semným oznámením vhozeným jsem chtěl jednou na ´stará ko- podobná představa nahradila dýlko...
Vidíte, takhle jsem to
přímo do jeho poštovní schránky. lena´ koupit a žít v něm. Dům pozitivním obrazem kraje,
nemyslel…
Navíc několik dní předem a hlav- už je ale zbouraný, a tak se teď který dal světu řadu velkých
ně v předvečer čištění projíždí vracím jinou formou. Když rodáků. Žijí zde šikovní lidé Já vím, takže vážně: Nemyslím
danou lokalitou auto městské jsem dostal nabídku kandido- a vyrábí se tu řada důležitých si, že by nějaká profese dávala
policie a strážník megafonem vat do senátu, řekl jsem si, že produktů jako třeba Prostě- větší předpoklad pro vstup do
občany na čištění upozorňuje. O musím zkusit, co bych pro naše jovská starorežná. Senátor politiky. Hercem v politice byl
městském rozhlasu nemluvě,“ krásné město i malebné okolí by stejně jako všichni poli- třeba americký prezident Rovypočítával další opatření ze stra- mohl udělat. Chtěl bych mu tici měl pomáhat s řešením nald Reagan, ale našli by se urhlavního problému, kterým čitě i tací, co neuspěli. Já mám
ny města Jan Nagy.
vrátit to, co mi dalo.

své důvody Ladislav Županič

Lidé se bouří proti značkám
při blokovém čištění města
Prostějov/mik - Je to už obehraná písnička, ale dopravní
značení vymezující prostory
vyčleněné na blokové čištění města jsou týden co týden
předmětem emotivních diskuzí
mezi prostějovskými občany.
Kompetentní lidé však považují takzvané zónové značení za
dostačující.
„Každý týden řešíme při blokovém čištění desítky přestupků
řidičů, kteří svá auta nepřeparkují
a zavazí tak pracovním četám
technických služeb při úklidu. Jejich argumenty o špatném značení
považujeme dnes už za klasické
výmluvy,“ sdělil Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
„Nejde o žádné výmluvy, bydlím
na náměstí Spojenců, které se
předminulý týden čistilo. Značku,
která na blokové čištění upozorňovala, jsem zahlédl jen u Moravy a
když jsem přijížděl z druhé strany,
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tu výhodu, že jsem byl deset let
ředitelem jednoho z největších
divadel v republice a mám proto zkušenosti z dalších oborů,
protože ředitel musí rozumět
nejenom uměleckému, ale
praktickému chodu divadla –
od ekonomiky po zaměstnávání lidí.“
Jedna z vašich protikandidátek pro změnu
chování o vás už řekla, že
nejste nestranický kandidát!
Co vy na to?
„V první řadě bych se nechtěl
se svými protikandidáty střetávat v přestřelkách, které by
byly spíš politikařením než
debatou o tom, jak pomoci lidem na Prostějovsku. Vím, že
politika se teď takhle dělá, ale
možná právě proto je tolik lidí
dnes z politiky znechucených.
Ale zpátky k otázce. Nikdy
jsem nebyl členem žádné politické strany a tak to i zůstane.
Kandiduji s podporou ODS,
ale už fakt, že mne s návrhem
na kandidaturu oslovily i další
subjekty, dokazuje, že nejsem
žádný stranický kandidát, kterého svazuje stranická průkazka nebo má stranické klapky.“
Kdybyste byl zvolen,
byl byste typickým
stranickým senátorem?
„V první řadě bych se cítil senátorem za Prostějovsko, Kojetínsko a Tovačovsko. A že

bych si uchoval svůj rozum,
postoje a nezávislost, potvrzuje i jedna událost z mé minulosti. Když jsem zastával
funkci ředitele Hudebního
divadla v Karlíně, přišli za
mnou jednou pražští radní za
ODS a řekli mi, buď uděláš to
a to nebo končíš. Raději jsem
skončil, než bych dělal něco
p
proti
mému přesvědčení...“
Nechcete reagovat na
ataky soupeřů, ale dovolte mi přesto zopakovat jeden útok, který proti Vám
používá jedna z protikandidátek: prý nemáte nic společného s Prostějovskem?
V Prostějově jsem se narodil
a myslím, že platí, že doma
jste vždy tam, kde jste se
narodil. Já jsem navíc v Prostějově vyrostl, absolvoval
jsem zde gymnázium a žil tu
až do dokončení vysoké školy. Vybral jsem si ale profesi
herce a vzhledem k tomu, že
zde nemáme stálé divadlo,
musel jsem jít pracovat jinam. Je to jako třeba s fotbalisty, začnete hrát doma, ale
pokud se vám daří, jdete hrát
tam, kde je vyšší soutěž. Prostějovákem ale být nepřestáváte, i když pracujete jinde.
Do Prostějova jsem se vždy
vracel: za rodiči, za přáteli i
na představení a další kulturní akce.

Školní kantýnu VYKRADLY DĚTI. A to zcela profesionálně...
DĚTSKÁ LOUPEŽ PO PROSTĚJOVSKU

Prostějov/mik – Jak předesíláme na titulní straně dnešního vydání, v útrobách Základní školy v Melantrichově
ulici došlo v úterý k neobvyklé
zlodějně. Kdyby šlo o čin dospělých chmatáků, nikdo by
se nad tímto případem snad
už ani nepozastavil. Jenomže
školní kantýnu vyloupily děti
ve věku od sedmi do deseti let!
„V úterý večer čekalo nemilé
překvapení na zástupkyni školy, která před půl osmou večer
zadržela čtyři cizí dítka. Šlo o
sedmiletou dívku a tři hochy
ve věku deseti let v prostorách
školy u kantýny. Zmíněné děti
se do obchůdku násilně vloupaly a postupně vynesly nejrůznější zboží, které ukryly do
křoví poblíž budovy. Zřejmě si

pro něj chtěly přijít později za
tmy. Šlo většinou o cukrovinky
v hodnotě šest až sedm tisíc korun,“ prozradila ve své tiskové
zprávě Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Jsem z toho úplně štajf! Přitom se nejednalo o žádná
cikáňata, ale o děti z takzvaných lepších rodin... Kantýnu
vyloupily jako staří zkušení
zloději, taky k tomu měly velmi
kvalitní vybavení. Strážníci prý
u nich našli páčidla i pilku na
zámek,“ svěřila se Večerníku
majitelka kantýny, která si tento prostor pronajímá od školy.
O tom, že kvarteto dětí mělo
krádež promyšlenou předem,
svědčí i to, jak se do objektu
školy v úterý večer dostalo.
„Strážníkům nezletilci sdělili,
že dovnitř budovy se dostali přes kód, který získali již
dříve od žáka této školy. Ten

potom ´vyťukali´ u dveří a ty
se jim otevřely,“ uvedla dále
Jana Adámková. A jak pokračovala, strážníci zadržené děti
i celý případ pro podezření z
trestného činu předali okamžitě státní policii. Ta vše zdokumentovala, ovšem vzhledem
k věku dětí nemůže o případu
konkrétně informovat. „Nejde
tak o věk pachatelů, jako skutečnost, že celá věc je teprve
v šetření. Jde ale bohužel o
těžko uvěřitelnou věc, nic podobného se v Prostějově snad
ještě nestalo. Přemýšlím o tom,
jakým způsobem jsou tyto děti
vychovávány svými rodiči,“
podotkl Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.
K vyloupení školní kantýny se
Večerníku vyjádřil také ředitel
Základní školy Melantrichova
Roman Pazdera. Z celé událos-

ti byl sám viditelně v šoku. „O
tom, že nám ve škole vyloupily
děti kantýnu, jsem se dozvěděl
ještě týž den večer. A musím říct,
že jsem z toho byl zděšený. Těžko soudit, co ty čtyři děti vedlo
k takovému činu. Domnívám
se ovšem, že si v podstatě ani
neuvědomují, jak závažný čin
spáchaly. Vůbec nedoceňují to,
co udělaly, nedokáží to posoudit.
Neumím nyní říct, o jaké děti šlo
a v jakých vyrůstají poměrech.
V každém případě jisté je, že se
nejednalo o děti z naší školy,“
uvedl Roman Pazdera.
Večerník si dal tu práci a zapátral
po totožnosti zmíněných malých
raubířů, kteří se na šikmou plochu zákona dali až příliš brzy.
Můžeme veřejnosti potvrdit,
že se nejedná o problémové
děti, natož dítka z romské komunity. Naopak, jde o nezletilce z dobře situovaných rodin.

V PROSTĚJOVĚ ROSTE AGRESIVITA:

z bytu bylo letos vykázáno už osm lidí!
(dokončení ze strany 3)
Vykázaná osoba musí policii odevzdat své klíče od bytu a vzít si
z něj jen nezbytné osobní věci.
Policisté mu poskytnou adresy na
odpovídající ubytovací zařízení,
pokud dotyčný nemá kam, lidově
řečeno, složit hlavu.
V Prostějově ovšem v poslední
době došlo v tomto směru i k několika kuriózním případům. „Evidujeme zhruba šedesátiletou ženu,
která se velmi často hádá se svým
manželem a už několikrát na něj
zavolala policii. Ve třech případech došlo k jeho vykázání z bytu
na deset dní, z toho dvakrát tato
paní žádala soud o zrušení opatření
vykázání. Vždy to odůvodnila tím,
že poté, co ji manžel zfackoval a
musel byt opustit, spal na ulici před
domem, čímž u dotyčné vzbudil lítost,“ prozradil pro změnu Vladimír
Váňa, předseda Okresního soudu
v Prostějově.

Jindy ale tyto případy už v žádném
případě nejsou tak úsměvné. Důkazem
toho, že v Prostějově roste agresivita, a
nejenom mezi manžely či partnery žijícími ve společném obydlí, svědčí případ z ledna letošního roku. „Vykázali
jsme z bytu devatenáctiletého mladíka,
který surově napadl matku i svoji babičku. A jak bylo následně prokázáno,
napadal je fyzicky opakovaně,“ vytáhl
ze šuplíku odstrašující příklad Novák.

Statistika domácího násilí je neúprosná a budí hrůzu. „Zatímco v roce
2011 jsme vykázali z bytu sedm násilníků, letos byl stejný počet případů evidován už za pouhé první čtyři měsíce.
A nyní k tomu tedy přibyl další... Jestli
to bude mít stejnou tendenci v dalším
průběhu roku, může nárůst činit až tři
sta procent,“ zakončil toto téma nepříliš optimistickou zprávou šéf prostějovské Policie ČR Pavel Novák.

Co se malým
zzlodějům stane?
VŮBEC NIC!

Jak naše redakce zjistila, desetiletý hoch, který celé zlodějské výpravě velel, je synem ředitele jedné z prostějovských
středních škol!

INZERCE

Absurdní je skutečnost, že ani
jednomu z dětí se za vyloupenou
kantýnu nemůže nic stát. Ředitel
Melantrichovy školy je kázeňsky potrestat nemůže, protože se

nejednalo o žáky jeho školy. Na
„základce“, kam děti skutečně docházejí, to také nemohou
řešit, protože k trestnému činu
došlo mimo prostor této školy
a v době mimo školní výuky.
A policie? Ta vzhledem k věku
pachatelů případ odloží....
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
zná identitu dětí ze zlodějské
bandy. Bohužel kvůli „náhubkovému“ zákonu nesmíme
zveřejnit jména jich samotných, ani jejich rodičů. Především oni jsou nyní nejvíce zodpovědní za to, co jejich dítka
provedla. Páni rodiče, k čemu
je to proboha vychováváte?

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

A GRATULUJEME!!!

Amálie Musilová
17. 6. 2012 48 cm 2,85 kg
Plumlov

Viktorie Koutná
18. 6. 2012 49 cm 3,35 kg
Čechovice

Claudie Mia Zacpalová
19. 6. 2012 52 cm 3,65 kg
Hrubčice

Daniel Kozak
16. 6. 2012 50 cm 3,10 kg
Prostějov

Karel Jahoda
18. 6. 2012 49 cm 3,35 kg
Senice na Hané

Lukáš Nesvadbík
18. 6. 2012 48 cm 2,85 kg
Prostějov

Marek Navrátil
18. 6. 2012 49 cm 2,95 kg
Konice

Matias Monu - Kočíb
18. 6. 2012 50 cm 3,10 kg
Kostelec na Hané

Vít Kovář
19. 6. 2012 51 cm 3,60 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.

Národní dům velebil studenty
SOŠ podnikání a obchodu

Prostějov/pr - V pátek 15. června proběhlo slavnostní vyřazení studentů
maturitních ročníků Střední odborné
školy podnikání a obchodu v Prostějově. V přednáškovém sále Národního
domu obdrželi maturitní vysvědčení a
symbolicky se tak rozloučili se svojí
školou, na které studovali čtyři roky...
Slavnostního dopoledne se mimo vedení
školy a pedagogického sboru zúčastnily
zástupkyně zřizovatele školy Silvie Šteigerlová a náměstkyně primátora Alena
Rašková. Ředitel školy SOŠPO Václav
Křupka se ve svém projevu mimo jiné
zmínil o státních maturitních zkouškách.
„Bylo zvykem, že po ukončení této části
maturant věděl, jak dopadl. Radost většiny z vás byla však jen částečná, protože
jste nevěděli, zda jste uspěli či neuspěli
z písemné práce, kterou jste psali téměř
před měsícem. Klidu vám nepřidala
ani média, která se o tuto problematiku v uplynulých dnech začala zajímat
a nastala živá diskuse o písemné práci
z českého jazyka. Příčinou byl nový, ad-

Foto: Markéta Smékalová
ministrativně zdlouhavý způsob hodnocení písemné práce. Jako druzí jste podstoupili nový model maturitní zkoušky.
Stává se z ní časově dlouhodobý proces,
kdy se trochu zapomíná na žáka, který

dlouhou dobu ve stresu čeká na výsledky písemné práce společné maturity,“
pronesl k přítomným maturantům ředitel
školy Václav Křupka.
V tomto školním roce ukončilo úspěšně
studium jednapadesát studentů. Mimo
maturitní vysvědčení obdrželi absolventi školy také tzv. Europass. Tento
doklad, který vydává Národní ústav
odborného vzdělávání, má význam pro
vyšší uplatnitelnost absolventa školy na
mezinárodním trhu práce a usnadňuje
uznání odborné kvalifikace absolventa
v zahraničí. V českém i anglickém jazyce jsou velmi podrobně popsány obecné
a odborné kompetence získané v daném
oboru vzdělání a profesní uplatnění držitele tohoto osvědčení. Součástí slavnostního zakončení studia bylo také předání
osvědčení o složení kvalifikační zkoušky Průvodce cestovního ruchu. Tuto
profesní kvalifikaci na úrovni vyššího
odborného vzdělání získalo pět studentek vzdělávacího programu se zaměřením na marketing turismu.

INZERCE

109,-

V akci trvající
do 16. 7. 2012
nabízíme například:
89,590

Šunka
dušená
cena za 1 kg
Příbramská uzenina a.s.

Dezert Vanilka,
Čokoláda 200 g
100 g = 2,95 Kč
Olma, a.s.

Vepřový krk s kostí
cena za 1 kg
Bivoj a.s.

379,-

690
90
5
2

í
dn
pa

Anglická

í

1 kg = 50,53 Kč
p.k. Solvent s.r.o.

TUTY PROSTĚJOV
Ě

Finská

Zá

Finská

Prací prášek Ariel Mountain
spring, Color 7,5 kg

Najdete nás

Plumlovská

Plumlovská

dn

doplněného individuální distanční výukou. Pro realizaci výuky upravíme v
prostorách školy učebnu a proplatíme
studujícím cestovné a zajistíme občerstvení. Výstupem této aktivity bude 60
účastníků dalšího vzdělávání maloobchodních prodejců potravin,kteří projdou pilotním ověřením vzdělávacích
modulů. Zvýšením jejich odborné
kvalifikace se zvýší jejich uplatnění
na trhu práce. Kurzy budou probíhat od září a kontaktní adresa je
mikulkova.barbora @seznam.cz
Děkuji R.Spurná

pa

Pilotní ověření modulů
Pilotní ověření modulů proběhne formou kurzů realizovaných kombinovanou formou. Pro každý z 6 modulů
bude uspořádán jeden kurz.
Nabízíme tyto kurzy:
► ICT - dovednosti
► hygiena prodejny
► označování potravin
► administrace malé prodejny
► HACCP prodejny
► práce s odpady a jejich recyklace
Kurz bude probíhat formou celodenního úvodního a závěrečného tutoriálu

1 l = 13,80 Kč
+ záloha na láhev 3,- Kč
Plzeňský Prazdroj, a.s.

Kosířská

Prostějov/pr - V rámci této klíčové aktivity vznikne 6 vzdělávacích modulů, které budou
průběžně použity pro kombinovanou výuku účastníků. Jednotlivé moduly budou obsahovat
zejména studijní texty,pracovní
listy, výukové prezentace v
PowerPointu, sady testovacích
otázek na portále projektu. Dále
byl v rámci této aktivity navržen a vytvořen e-learningový
portál pro řízení vzdělávání v
distanční formě.

Pivo Primus světlé
výčepní 0,5 l

1 l = 12,95 Kč
Coca-Cola HBC

Zá

Švehlova střední škola Prostějov ve spolupráci
s Evropským sociálním fondem v ČR pokračuje v projektu
„ŠKOLA JAKO CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Nápoj Coca
oca Cola,
Cola, Coca Cola
Co
Light, Fanta Pomeranč, Fanta
Jahoda a Kiwi, Sprite, Kinley
Tonic PET 2 l

Západní 81/11, 796 04 PROSTĚJOV
Prodejní doba: Po - Ne: 700-1900

www.odtempo.cz
Tempo, obchodní
družstvo, Opava

Co, kdy, kde, kam ...?


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

Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
tvořivá dílna
pondělí 25. června Keramika
od 16.00 do 18.00 na Kovárně
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov. Pracovní oblečení s
sebou.
vycházka pro rodiny s dětmi
sobota 30. června Barvy na
loukách mezi Ohrozimí a Plumlovem.
Odjezd do Ohrozimi autobusem
v 7.55 z Prostějova aut. nádraží
( st. č. 10). Předprázdninová vycházka nejen pro rodiny s dětmi.

MC Cipísek – komunitní
Regionální pracoviště TyfloCencentrum pro rodinu
tra Olomouc v Prostějově nadále Sídliště svobody 6, Prostějov,
poskytuje služby nevidomým a www.facebook.com/
cipisekprostejov
slabozrakým občanům na adrewww.mcprostejov.cz,
se: Kostelecká 17, Prostějov.
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874
„SEMTAMNÍK“
pondělí 25. června stříhání dětí
pro členy OO SONS Prostějov
středa 27. června od 9.30 hod.
pondělí 25. června
14.30 až 15.30 Rehabilitační cvi- Dopravní dopoledne pro nejčení pro posílení tělesné kondice menší, tradiční dopolední program na dopravním hřiti.
a zraku.
středa 27. června
od 14.00 Přátelské posezení v Ve čtvrtek 5. července od
Kavárně Anreto (bývalá Kavár- 17.00 na zámku v Plumlově
proběhne slavnostní vernisáž
na u Kocourka)
výstavy ADOLFA BORNA
Repríza výstavy ke knize – grafika a RENATY KLOSLAVNÉ STAVBY PROS- GNER ŠTOLBOVÉ – obraTĚJOVA potrvá od soboty 23. zy. Výstavu uvede Ing. Pavel
června do pátku 27. července na Frelich za Galerii Knížecí
Pernštýnském náměstí 8, (prostě- dvůr. K výstavě také promluví
galeristka Marie Hanušová a
jovský zámek).
v kulturním programu vystoupí i Tomáš Jurenka. Prodejní
Ve středu 27. června
výstava potrvá do 2. září.
od 9.30 hod. proběhne
na nádvoří zámku Konice
Dne 9. července od 16.00 hod.
Supershow.
proběhne filmové představeTAJEMSTVÍ A KOUZLO ní JEŽÍŠ v Kulturním klubu
BAREV. Přednáška Martiny Duha. Představení je určeno
Šimáčkové se koná ve středu pro seniory a postižené. Vstu27. června od 17.00 v Městské penky jsou k dispozici u paní
Vladimíry Zapletalové. Tel.:
knihovně Prostějov.
776 054 299
Lazariánský servis vás zve
i v tomto roce v srpnu na Od čtvrtka 14. června probíhá
ozdravný pobyt v Chorvatsku. vernisáž obrazů 2005 – 2012
Zúčastnit se mohou rodiče s dět- pražského výtvarníka Roberta
mi, senioři i handicapovaní. Po- Musila. Výstava potrvá do nečet míst je omezen. Bližší infor- děle 29. července, u Špalíčka,
mace na tel. čísle: 776 054 299 Uprkova 18, Prostějov.

DO AKCE!

PŘEDPLATITELÉ
VELKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY
JE VE SVÉ DRUHÉ PŮLI

Čtěte na
straně 21

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 Sklenářová 1930 Krumsín
Blanka Košťanská 1923 Prostějov
Jiří Skočdopole 1950
Lhota u Konice
Antonín Žárský 1926 Prostějov
Ivan Chalánek 1964 Vrahovice
Danuše Skřivanková 1943
Prostějov
Vítězslav Ptáček 1927 Prostějov
Jaroslav Pernica 1942 Prostějov
Luboš Osladil 1925 Prostějov
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Oldřich Otruba 1925 Prostějov
Vladislava Balcaříková 1927
Prostějov
Stanislav Obrdlík 1929
Klenovice na Hané
Anna Pořízková 1938 Protivanov
Dobroslav Langr 1924 Prostějov
Drahomíra Veisgärberová 1930
Prostějov
Ladislav Šebela 1932 Plumlov
Vladislav Machálek 1933 Lutotín

Rozloučíme se...
Pondělí 25. června 2012
Anna Záhořáková 1914 Prostějov
10.00 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Zahradníček 1948 Čechůvky
10.40 Obřadní síň Prostějov
Anna Motalová 1952 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
František Krupička 1923 Prostějov
12.00 Prostějov
Úterý 26. června 2012
Miloslav Bartoš 1930 Dětkovice
14.00 kaple Dětkovice
František Sedláček 1926 Otaslavice
14.30 kostel Otaslavice
Anna Pospíšilová 1932 Čechy pod Kosířem
15.00 kostel Čechy pod Kosířem
Středa 27. června 2012
Květoslava Templová 1914 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Čehovský 1935 Olšany u Prostějova
12.40 Obřadní síň Prostějov
Božena Píšová 1934 Štětovice
13.20 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 28. června 2012
Josef Pácl 1928 Vícov
14.00 kostel Vícov
Pátek 29. června 2012
Oldřich Šenk 1955 Kralice na Hané 11.20 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Přikrylová 1923 Seloutky
12.40 Obřadní síň Prostějov
Anežka Minxová 1933 Ptení
13.20 Obřadní síň Prostějov

TIP Večerníku
GALAKONCERT

XINDL X A MANDRAGE
KDE: PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA-PLÁŽ „U VRBIČEK“
KDY: PÁTEK 29. ČERVNA, 19.00 HODIN

Na proslulé pláži „U Vrbiček“ se již tento pátek koná jedinečný galakoncert za vysvědčení. Před natěšenými fanoušky vystoupí dvě
hvězdy současné tuzemské hudební scény rodák z Prahy Xindl X alias Ondřej Ládek a
pop-rocková skupina Mandrage.
A půjde skutečně o výjimečnou záležitost, která není při faktu, že cena za jeden koncert se
obyčejně pohybuje na hraně tří stovek korun,
vůbec drahá. U prázdné plumlovské přehrady
totiž máte možnost vidět za uvedenou cenu interprety hned dva!
Naživo tak můžete slyšet slavné songy, jako
například Chemie, Láska v housce, Františkovy
Lázně, Šrouby a matice nebo Hledá se žena.
Xindl X vystudoval scenáristiku a dramaturgii, zvítězil v řadě slavných soutěží, jako je
například „ Česko hledá písničku“. Je také
texteřem nejen vlastních písní, ale i spoluautorem námětu seriálu Comeback. Čtyřčlenná
skupina Mandrage se vryla do podvědomí širší

hudební veřejnosti až v roce 2009, kdy prorazili především písní „Hledá se žena“, která se
stala svého času hitem českých radiových hitparád. Dnes několikrát za den slyšíte „Šrouby
a matice“...
Jste-li fanouškem těchto idolů, tak neváhejte a přijďte si poslechnout jejich společný
koncert. Jedna vstupenka stojí 300 korun,
přičemž děti do 6 let mají VSTUP ZDARMA.
A co víc, jak jsme se dozvěděli těsně před uzávěrkou této strany, bude pro držitele průkazů ZTP a děti do 10 let bez rodičů vyhrazen
zvláštní prostor přímo před pódiem tak, aby
dobře viděli. Je také potvrzeno, že za nepříznivého počasí se koncert přesouvá na zimní
stadion v Prostějově.
Více informací na www.hittrade.cz
PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA: GAMA Expert,
Svatoplukova 46 * TABÁK PROFIT, nám.
T.G. Masaryka * KOLIBA A PIVOVAR U TŘÍ
KRÁLŮ, Plumlovská ul. (u kruháče)

Vernisáž výstavy Jaromíra
Svozilíka RETROSPEKTIVA se zahájí 7. června od 17.00
v hlavní budově muzea na nám.
T.G. M. 2, Prostějov. Výstava potrvá do 9. září.

Muzeum Prostějovska
Hlavní budova nám. TGM:
Geologie a paleontologie Prostějovska
Pravěk Prostějovska
Haná Jana Zbořila
Život a dílo Jiřího Wolkera
V sobotu 30. června od 9.00 Hodiny a hodinky
hod. proběhne úklid hřbitova na Výstava HOLD SKLU se koná od
parkovišti u obřadní síně ul. Ra- 7. června do 4. září v budově mukovníka 1, Přerov.
zea na nám. T.G.M. 2, Prostějov.

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

Dražba části domu ve Studenci UŽ DNES!
Okresní soud v Prostějově
nařídil dražbu nemovité
věci proti povinné Žofii Gáborové z Prostějova. Dražba
se uskuteční už dnes, tedy
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.
inzerce

Dražit se bude podíl 11/48
rodinného domu a zastavěná
plochy s nádvořím a zahradou
ve Studenci. Jedná se o samostatně stojící značně zdevastovaný a neudržovaný dvoupodlažní obytný dům ve Studenci
z roku 1939 bez podsklepení.
Do vybavení patří elektřina,
plyn, topení WAW a na pevná
paliva, byty 1+1 a 2+1 v prv-

ním 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.

Kino Metro 70
pondělí 25. června
17.30 Pařmeni
australská bláznivá komedie
20.00 Pařmeni
úterý 26. června
17.30 Bajkonur
romantická komedie
20.00 Pařmeni
středa 27. června
17.30 Bajkonur
20.00 Pařmeni
čtvrtek 28. června
17.30 Doba ledová 4:
Země v pohybu 3D
americká animovaná komedie
20.00 Doba ledová 4:
Země v pohybu 3D
pátek 29. června
18.30 Doba ledová 4:
Země v pohybu 3D
21.00 Doba ledová 4:
Země v pohybu 3D
sobota 30. června
18.30 Doba ledová 4:
Země v pohybu 3D
20.00 Avengers 3D
americký akční
dobrodružný film
neděle 1. července
18.30 Doba ledová 4:
Země v pohybu 3D
21.00 Avengers 3D

Letní kino
Mostkovice
pátek 29. června
od 21.30 Probudím se včera
sobota 30. června
od 21.30 Šmoulové

Apollo 13
pátek 29. června
FLAMENCO
– AIRES DEL SUR
ZRUŠENO
- vystoupení se uskuteční
v náhradním termínu!!!

Simetrix
pátek 29. června
od 21.00 DJ Mirek Karásek
– Rádio Haná
sobota 30. června
od 21.00 DJ Doktor

PŘEHLED
kulturních
akcí najdete
také na

www.vecernikpv.cz

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 25. Č
ČERVNA DO 1. Č
ČERVENCE 2012 TELEFON 582 344 130
POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry, chromosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná
v pondělí od 15.00 hodin. Ve čtvrtek se pozorování nekoná.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek od 22.30 hodin. Na večerní obloze na jihozápadě a západě pozorovatelné seskupení
Měsíce, Marsu, Saturnu a Spiky.
Výstavy „VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI“ a „Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ lze shlédnout na začátku výše uvedených pozorování.
Upozornění: ve dnech 9. – 13. 7. a 16. – 20. 7. Vždy v 10. 00
a ve 14. 00 hodin Díváme se na Sluníčko, povídání o Slunci a
pozorování Slunce, závěr pobytu tvoří pohádky.

Blokové čištění
v Prostějově
26. června 2012, blok č. 32: Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.
Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky, (J. Rokycany – J. Křičky),
V. Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila.
28. června 2012, blok č. 33: M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky,
Jaselská, Prešovská, Čechůvky.

Odstávka registru obyvatel
V pondělí 25. června 2012 bude z technických důvodů uzavřen registr obyvatel Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova. Nebude tak možné přihlásit se k trvalému pobytu.
Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů - příjem žádostí a výdej dokladů - bude v
provozu. Vedení magistrátu děkuje za pochopení.
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: Drahany
Dne: 9. 7. 2012 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Drahany celá
ulice Brněnská po č. 134
a obchod u Šustrů včetně.
(Nákupní středisko bez
omezení).
Obec: Otinoves
Dne: 9. 7. 2012 od 10:00 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Otinoves od Nivy
celá ulice po obchod, č.3,
č.65, č.16 včetně.
Obec: Rozstání
Dne: 9. 7. 2012 od 12:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Rozstání od konce obce sm. Marianín po
křižovatku č. 15 a 18 dále
po č. 48 vč. č.100 a po č. 54
a 52 včetně.

Obec: Stařechovice
Dne: 10. 7. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 49 po váhu
+ č. 83, 138, 121.
Obce: Šubířov, Skřípov,
Chobyně
Dne: 11. 7. 2012 od 7:30
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: celé obce: Šubířov,
Skřípov, Chobyně včetně
podnikatelských subjektů
v obci, dále areál Vojsko
Skřípov.
Obec: Prostějov
Dne: 11. 7. 2012 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
Žaluzie Neva, bytový dům
Kostelecká 17, garáže, J.B.
Pecky č.14 a 597.
Obec: Ošíkov
Dne: 11. 7. 2012 od 11:30
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: celá osada Ošíkov.
Obec: Prostějov
Dne: 12. 7. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
autobazar Plumlovská.

Dne: 12. 7. 2012 od 7:45 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: fa.
Weber
Obec: Repechy
Dne: 13. 7. 2012 od 7:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 27 a 44 celý
spodní konec mimo části od č.
31 po penzion.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 13.7.2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část města Kostelec na Hané
– celé ul. Legionářská, Revoluční, Příhon, Zahradní, Krátká, Lešanská, Husova, Partyzánská, Přemyslovka, Dvorek,
Bezručova, Třebízského mimo
část ulice od č. 407 po č. 673,
část ul. Tyršova-levá strana od
ul. 8. května po ul. Bezručova,
část ul. 8. května od křižovatky
ul. Legionářská po konec města sm. Prostějov vč. ČS PHM,
nádraží, dále část od ul. Husova po ul. Tyršova, ul. Smetanova s č.1 a 22.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se skupinou MANDRAGE, která se už těší na páteční koncert

„KDYŽ NEVYJDE PŘEKVAPENÍ, TAK VÁM DÁME KONDOMY!“
Večerník před koncertem na pláži „U Vrbiček“ hovořil s Matyášem Vordou a Michalem Faitlem

Plzeň, Prostějov - Skupina Mandrage válcuje rádia s hity „Šrouby a matice“ či „Hledá se žena“ a
sami jsou zatím válcováni fanoušky. Jejich Anděl
za nejlepší hudební skupinu je používán jako činka a nepochybně jsou skvělá banda. Ostatně,
přesvědčit se sami, budete moct už za čtyři dny.
V páteční večer tohoto týdne to totiž tato plzeňská
partička rozpálí u plumlovské přehrady, konkrétně pláži „U Vrbiček“. A kdyby náhodou nebylo
příznivo, přesuneme se všichni do Víceúčelové
haly-zimní stadion v Prostějově. V každém případě ale zábava to bude nepochybně famózní. A
Večerník doporučuje, aby na tomto galakoncertu
za vysvědčení nikdo nechyběl! Obzvlášť, když s
Mandrage vystoupí také Xindl X! Ještě předtím
jsme si ale popovídali s polovinou kapely, bubeníkem Matyášem Vordou a basistou Michalem
Faitlem. A byla to hodně zábavná diskuse...
Petr Kozák
Úvodem tradiční a obligátní otázka, jak se těšíte na vystoupení u plumlovské přehrady, případně v
prostějovské hale?
Matyáš Vorda: „Těšíme se samozřejmě moc, přehrady jsou
dobrý. Máme rádi takové prostředí, lidi jsou tam ještě více
fajn. Tak teď už jen, aby bylo
y
hezky...“
Kde koncertujete raději, venku nebo v hale? A
jaký je to pro vás největší
rozdíl?
M: „Hrajeme rádi jak uvnitř,
tak venku, skutečně...(úsměv)
Jsou tam rozdíly, ale spíš po
technické stránce, zvukový a
podobně, na koncertě jako takovém by to nemělo bejt znát...“
Čeká vás první koncert
na Prostějovsku, nebo
jste zde již zpívali? V tom
případě, jaký jste si odvezli
zážitek?
M: „Abych řekl pravdu,
nejsem si úplně jistej, ale myslím, že jsme u vás ještě nehráli. Přímo v Prostějově ano,
ale na přehradě ne... A jsem si
stoprocentně jistej, že já, jako
bubeník, jsem u vás nikdy nezpíval...(smích)“
Michal Faitl: „Ano, taky jsem
u vás ještě nezpíval. Ale párkrát jsem tam recitoval, ba dokonce jsem tam byl i v kině...
(
(úsměv)“
Jak se těšíte na společné
vystoupení se zpěvákem,
který si říká „XINDL X“?
M+F: „Je to vždycky super
hrát s někým takovým. Dohrajete, uklízíte, on si to zatím
staví, pak jedete pryč, cestou
zastavíte na benzínce, koupíte
si kafe a bagetu a kouříte, povídáte si... Občas maj na benzínkách i takový malý párečky,
to je vždycky super. Těšíme se
na Xindla X, bude to velký...“
A půjde o vaši premiéru, nebo jste již spolu
vystupovali?
F: „No právě, to je na tom to
nejhezčí, že už jsme spolu vyINZERCE

stupovali. Před každým naším
společným vystoupením jsem
zvědavý, jestli se ten lišák od
minule nezměnil. Ale to on ne,
je to dobrý člověk. A to i přesto,
že skládá tak písně o lásce a pečivu! Jsem zvědav, jestli bude
j ý i na pláži ´U Vrbiček´...“
stejný
Chystáte pro fanoušky
a návštěvníky třeba i
nějaké to překvapení?
F: „Ano! V polovině koncertu se rozevře hladina přehrady, vypluje obrovitá ponorka,
z ní vystoupí Pepa Bolan
(kytarista a zpěvák skupiny
Mandrage - pozn.red.), samosebou bude bez trička a
rozpaží. Hned potom se země
zachvěje, pročež ´coopi´ neudrží rovnováhu, zřítí se z pódia, řekne krucinál... A Xindl
X, který se na naše společné
vystoupení jistě také těší,
znuděně odejde. Ale himbajs, teď sem to překvapení
prozradil, už to nikoho nepřekvapí! Tak vám aspoň dáme
kondomy, no...“

vaše hlavy padají včetně cen
Anděla či Óčka?
M: „Na tuhle otázku jsme
odpovídali už hodněkrát. Ač
to zní jako klišé, pro hudební
ceny to neděláme. Jsme rádi
za nominaci, ale nepřikládáme
tomu nijak větší váhu. Rádi
hrajeme koncerty, takže když
se vydaří koncert, je to lepší,
než všechny sošky světa...“
F: „V Andělech jsme porazili
JAR a Tata Bojs. A už jenom
to slovo „porazit někoho“ se
mi pro tuhle brandži moc nehodí.. Navíc obě dvě ty kapely
poslouchám doma asi tak tisíckrát častěji, než tu naší...“
Při jarním turné jste
měli pokaždé vyprodáno? Čím si to vysvětlujete a
jaký je to pocit, že vás fanoušci tak „žerou“?
M: „Některé koncerty vyprodané nebyly. Ono se snáze vyprodá prostor pro pět set lidí,
než prostor pro dva tisíce... Ale
je to super, fanoušci chodí a to
j jjenom dobře.“
je
Říká se, že popularita
má dvě strany mince,
už to můžete potvrdit? Máte
třeba problém s odháněním
fanynek...?
M: „Na koncertě se většinou
nějaký holky chtějí s námi vyfotit, nebo chtěj podpis. Je to
srandovní, zajímalo by mě, cos
tím potom dělají... (smích) Ale
určitě se nejedná o problém
s odháněním fanynek.“
F: „To jsou poněkud zkreslené

„Pro hudební ceny to neděláme.
Jsme rádi za nominaci, ale nepřikládáme
tomu větší váhu. Rádi hrajeme
koncerty a když se vydaří, je to lepší
než všechny sošky světa...
Bubeník skupiny MANDRAGE Matyáš Vorda o tom,
jak členové berou stále početnější ocenění v anketách

současné složení
Víťa Starý
zpěv, kytara
Pepa Bolan
kytara, zpěv
Matyáš Vorda
bicí
Michal Faitl
basa
Který z vašich hitů vám
změnil nejvíce život?
Jsou to v posledních měsících
hodně populární „Šrouby a
matice“, nebo některý z
předchozích songů jako například ze stejného alba
„Františkovy Lázně“, či ještě
předtím „Hledá se žena“?
M: „Mně se život nezměnil.

zpěvu poctivě zas všechny vdechl. Tak nějak to bylo...“
Jeho nespornou výhodou je, že text se dá
nejen rychle a snadno naučit,
ale že se v něm každý pozná...
Je to pro pozdější úspěch písně to nejdůležitější?
M: Každý se v něm pozná? Teď
nevím, jestli je to dobře, nebo

„Jsme populární asi jako salátová okurka ve slevě.
Spousta lidí se o tom dozví, spoustu lidí si ji i koupí, ale
většině je to úplně jedno. A mimo koncert jsme populární asi jako předražený vejce před velikonocemi...“
Basista skupiny MANDRAGE Michal Faitl o tom,
co se členy dělá vzrůstající popularita fanynek

Co chystáte po konci
léta? A kdy vyjde další
album?
M+F: „Po konci léta pojedeme
další část turné k desce Moje
krevní skupina. Kvůli tomu,
že to bylo na jaře často vyprodaný, jsme nabyli dojmu, že to
bude vyprodaný i na podzim...
A další album je taková věc,
na kterou je dobrý nespěchat.
Album tak prostě bude, až
bude. Osobně bych ho vydal
až v momentě, kdy bude hotovo dost písní, které budou dost
dobré, s dobým textem, dobrým
zvukem a tak dále. Kdo ví, třeba nám půjde práce od ruky...“
Něco málo z vašich začátků? Když byla skupina
Mandrage v roce 2001 založena, byli jste ještě malí kluci,
čekali jste, že se jednou dostanete až na samý vrchol tuzemské scény, nebo jste to viděli
spíše jako nesplnitelný sen?
M: „Já jsem o tom nikdy ani
nesnil. Bylo mi jedno, jestli se
na mě při hraní na bicí někdo
dívá, nebo ne. Mě bavil ten
nástroj.. Trochu to tak mam
do teď. Když na koncert přijde
málo lidí, nikdy mi to ten prožitek neovlivní.“
Jako čtyři kluci, nemáte
se již někdy takříkajíc

„plné zuby“? A měli jste třeba
opravdu vážnou a velkou
„ponorku“?
M: „To je jasný. Jsme spolu
hrozně často a každej máme jinej pohled na všechno. Ale pořád je to nic oproti tomu, co to
může bejt, když to tak slyšíme
od ostatních kapel...“
F: „Dobrá otázka! Ano, měl
jsem kdysi velkou ponorku.
Byla veliká, válcovitá a taková
zelenkavá, dobrá ponorka to
byla. Maminka mi vždy zakazovala, abych si jí bral do vany.
Ale to bych nebyl já, abych jí
p
poslechl!“
Jací jsou vůbec Mandrage mimo pódium?
M: „Jak kdo...(smích)“
F: „Nestojí za nic. Jeden chodí všude pozdě, druhej je moc
starej, třetí je strašně vysokej,
čtvrtej se potřebuje neustále
mazat krémama a pátej do tý
kapely vůbec nepatří. Co Vám
budu povídat...(se šibalským
úsměvem)“
Závěrem trochu odlehčení, můžete prozradit
třebas nějakou vtipnou historku z „natáčení“, či ze zákulisí skupiny?
M + F: „To je taky docela častá otázka v rozhovorech.. Příště už si něco připravíme, jo?...“

kdo jsou Mandrage

Když přejdeme k vaší
tvorbě, zdá se, že momentálně, i po velkém úspěchu alba „Moje krevní skupina“, jste na vrcholu své
kariéry? Cítíte to tak?
M: „(smích) No, to doufám, že
ne. V jednadvaceti by to přece
jen bylo trochu brzo, bejt na
vrcholu kariéry, ne?...(úsměv)“
Jak tedy berete všechna
ta ocenění, která na

představy... Jsme populární asi
podobně jako salátová okurka
ve slevě. Spousty lidí se o tom
dozví, spoustu lidí si ji i koupí,
ale většině lidí je to úplně jedno. Po koncertech se zpravidla
ukryjeme v šatně, a v momentě, kdy z ní odcházíme, má už
supermarket zavřeno. A mimo
koncert jsme populární asi jako
předražený vejce před velikonocema...(smích)“

Nevnímám to tak, že se mi s vyprodukováním, nebo poslechem
nějaký písničky změní život...“
F: „Děláme hudbu, je to naše
práce, naše zaměstnání, baví
nás to. Daleko víc než Mandrage nám život ovlivňují naše
dívky nebo náš soused, který
se bohužel narodil jako idiot.
To myslím vás, pane Nohovče,
doufám, že to čtete...(úsměv)“
Když jsme u megahitu
„Šrouby a matice“, jak
se vůbec zrodil?
M: „Tak jako všechny naše
skladby. Ve zkušebně. Ve sklepě na koleni...“
F: „Pepa přines nápad, kapela
mu do toho kecala, maestro Zeman tam nahouslil housle a naviolil violy, Václav Váchal na to
ve studiu prskal kousky bábovky, které Víťa během nahrávání

špatně, ale pro pozdější „úspěch“
písně to je určitě dobře...“
F: „Ne. Nejdůležitější je ta bábovka...(úsměv)“
A máte již v rukávu další takové eso...?
M+F: „Nemáme. Máme pár
nápadů na novou desku, ale
jještě nic dodělanýho.“
Nyní absolvujete letní šňůru koncertů, z nichž většina je na rockových festivalech.
Máte rádi takové megaakce?
M: „Já teda hodně jo. Fascinujou mi ty hliníkový konstrukce...(úsměv)“
F: „Ano, tak konstrukce jsou
dobré. Lze po nich lozit. Ale
škoda, že se skoro na každý festival dostávají kolotočáři s kolotočema. To je smutné, protože
nikdy není čas na to, abychom
šli s Coopim na labutě...“

Česká pop-rocková hudební skupina, jejíž oficiální vznik
se datuje od roku 2001. Následně se účastní legendární plzeňské vyhledávací soutěže Můza, byť nepostupují, Matyáš
Vorda dostává speciální cenu za nejmladšího a nejlepšího
bubeníka soutěže. V roce 2004 vydala
y
skupina
p
Demo CD s
názvem „Říkala, že jí trápí cosi“. Podepsali smlouvu s nahrávacím studiem Universal a jejich další CD, s názvem
„Přišli jsme si pro vaše děti“ vyšlo 1. června 2007. Pilotním
singlem k tomuto CD byla píseň „Kapky proti slzám“. Další
CD „Hledá se žena“ bylo vydáno roku 2009. Pilotní singl má
totožný název. Tento singl se stal hitem v mnoha hitparádách.
V roce 2010 vyhráli
y
cenu kategorii
g
Rock na Hudebních cenách Óčka. 28. listopadu 2011 vyšlo nové CD „Moje krevní
skupina“. Hlavním hitem tohoto CD je píseň „Františkovy
Lázně“, se kterým bořili české hitparády. V tomto roce Mandrage vyhráli v Hudebních cenách Očka, v kategorii rock.
Velmi úspěšný byl pro kapelu právě rok 2011, kdy vydala album Moje krevní skupina. I díky tomuto albu vyhráli Cenu
akademie populární hudby v kategorii „Skupina roku“ za
rok 2011. Na jaře 2012 se uskutečnilo Tour 2012 part I., které v létě a na podzim pokračuje partem II.

sportovní menu
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fotbal
DO MÁ CÍ KR AL OV AL I

TRHÁK TÝDNE

Navštívili jsme
už osmý ročník
memoriálu Václava Dadáka
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čtěte

Převrat na basketbalovém poli:

házená
V RE GIO NU SP OK OJE NO ST

Ohlédnutí za sezónou
Prostějova a Kostelce
ve druhé lize

KONČÍ!

24 A 25

čtěte

rozhovorr
OD JOHNA PO TŘETÍ TŘÍDU

ORLI HLEDAJÍ NOVÉHO ŠÉFA
Prostějov/lv

Od konce roku se v zákulisí prostějovského basketbalu spekulovalo o možném odchodu Milana Matzenauera z postu předsedy Správní
rady BK Prostějov a prvního muže dlouhodobě nejlepšího tuzemského týmu. Tato informace se pár dnů po skončení sezóny potvrdila.
Večerníku se to podařilo zjistit jako vůbec prvnímu médii!
Faktický šéf klubu tak sice ve své funkci končí, přesto se
bude snažit Orlům pomoci z pozice jednatele...

Exkluzivní interview
s fotbalovým trenérem
Karlem Trnečkou

32

čtěte
na straně

MATZENAUER

více čtěte na straně 28

Foto: archív Večerníku
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Jméno nového gólmana prozradil Večerníku šéf LHK
Michal Tomiga. Máme už EXKLUZIVNÍ rozhovor

Po odchodech Dalibora Sedláře i Petra Musila a
neuskutečněném angažmá Jiřího Slováka zůstali
prostějovští hokejisté bez gólmana. Předseda LHK
Jestřábi Michal Tomiga i hlavní trenér Petr Zachar
sice ujišťovali, že schopného brankáře seženou,
přesto mohla mezi věrnými fanoušky růst nervozita. Teď už ji příznivci mohou hodit za hlavu, neboť
mezi hanácké tyče míří kvalitní posila. Novou jedničkou jestřábů má být Adam Vrba!
Prostějov/son
Zkušený
devětadvacetiletý plejer je zdejším divákům
dobře znám, v Prostějově už
dříve dvakrát působil, byť pouze krátce. Na začátku sezón
2005-2006 a 2009-2010 strávil
v HC, respektive HK Jestřábi
pokaždé jen několik týdnů či
měsíců, aby následně zamířil
jinam. Během své pestré kari-

éry si vyzkoušel extraligu juniorů v Opavě a Vítkovicích,
první ligu mužů v Chomutově
a Havířově, zahraniční štace
v Lotyšsku, Norsku a Belgii.
Poslední dva ročníky se oháněl
v brankovišti AZ Havířov, tudíž
byl u vyřazení prostějovských
hokejistů v nedávném semifinále 2. ligy, skupiny „Východ“
- devět vteřin před koncem rozhodujícího pátého duelu!.

„Adam je velice dobrý gólman
na úrovni odpovídající tomu,
jakou kvalitu jsme do brány potřebovali. Jednání mezi
námi probíhala už nějakou
dobu, nakonec jsme se dohodli
na jeho příchodu k nám a teď
nazrála doba jméno nové posily prozradit. Osobně věřím,
že Vrba dá celému týmu zezadu potřebnou jistotu,“ řekl
Večerníku šéf Jestřábů Michal
Tomiga.
u dří„Prostějov ze svých dvou
vějších angažmá znám a mám
ubu
jej rád, k tomuhle klubu
čitý
jsem si vytvořil určitý
vztah. Vždycky tady byla
ácká
a pořád je super divácká
atmosféra, proto see na
svůj návrat sem hrozně
těším. A doufám, že svýmii
výkony budu dělat místním
fandům radost,“ prohlásil sám
Adam Vrba.

hvězda týdne

pešek týdne

TJ SOKOL MOSTKOVICE

MILAN
MATZENAUER

Mostkovičtí fotbalisté uspořádali na svém hřišti již osmý ročník
Memoriálu Václava Dadáka,
který dokázali - i přes sílu výběru
OFS Prostějovska - vyhrát, což
určitě oběma pánům, na jejichž počet se turnaj konal,
udělalo „tam nahoře“ velkou radost...

Po sedmi letech se rozhodl ukončit své přímé řízení basketbalového klubu. Orly dovedl ke stříbrným a
bronzovým medailím v Mattoni NBL,
sen v podobě mistrovského titulu se
mu však nesplnil...

bonmot týdne

Foto: www.lhkjestrabi.cz

číslo týdne

„ASISTENTA NEMŮŽE
DĚLAT ČLOVĚK, CO MÁ
STO KILO, NA ROZCVIČKU MUSÍTE BÝT NA TOM
POHYBOVĚ DOBŘE. ..“
Zkušený fotbalový „šedesátník“ KAREL TRNEČKA ví, proč jej měli kolegové rádi a často si jej
brali k ruce jako vrchního
asistenta trenéra

Už jen tolik dnů chybí do okamžiku, kdy se volejbalistky Prostějov
dozví své sokyně pro další účast v
nejprestižnější evropské klubové
soutěži, Champions League.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 24: na snímku byl dům v ulici Netušilova v Prostějově. Vylosovaným výhercem se stal Stanislav
Kašpar, Štětovice 40, Kralice na Hané. 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 4. července 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 9. července
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Tak se nám poslední školní měsíc dostal až na samý okraj své
dráhy, ale my i nadále 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 osob-

nosti veřejného života, která je
graficky mírně „poupravena“
a vaším tradičním úkolem je
poznat, kdo že se to na snímku
nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte
šanci na výhru. DNES můžete
přitom JIŽ POOSMNÁC-
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Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

O POTRAVINY OD MACHALŮ
POTŘINÁCTÉ...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Čeká nás bohatý poslední červnový týden:
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil jubilejní
DESÁTÝ speciál „SVATEBNÍ DEN“, u přehrady se chystá
velkolepý dvojkoncert Xindla X a Mandrage,
a to vše u příležitosti studentského...

TIP
k obrazovce
WESTERNSTORY
FILM, ČR (2011)

SOBOTA 30. 6. 2012

20:20 HODIN

AKLÉ, APLAUS, EURO, KLIH, KVÍZ, MELÍR, OBUV,
OTROK, OZEV, OŽEH, PÍSMO, RUŠNO, ŘVOUN,
SAJGA, SHUK, SMEŤ, SMUTEK, SNIVEC, STAN, TUBA,
TUPÉ, VELMOŽ, VLÉCI, VŠIVÁCI, ŽELVA, ŽRALOK
... 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 29. června 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„SVATEBNÍ DEN“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Marie Rozmánková, Čehovice 88, jenž se tak může těšit
na POUKÁZKU V HODNOTĚ 300 Kč, kterou věnovala
VEČERKA U MACHALŮ v Kostelecké ulici! Vyzvednout si ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 25. června 2012.
Dnes už potřinácté v historii pak můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou věnoval již zmíněný 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 2. července 2012.

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

Otevřeno každý den:
po-pá 5.15 - 19.30 hod.
so-ne 6.00 - 18.30 hod.
Parkování u prodejny, věrnostní program.
U nás najdete vše potřebné a nakoupíte do 10-ti minut!
Potraviny U MACHALŮ - tak trochu jiný obchod.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. června 2012

TÉ usilovat o ZAJÍMAVOU
CENU v podobě poukázky od
firmy DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již třiašedesátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali,
že se jedná o Janu Turčanovou.
Tvář čmimo jiné organizátorky
letošního patnáctého ročníku přehlídky prostějovských divadelních souborů MEDart, poznalo
o něco méně soutěžících, než je
tomu obvykle, ale i tak se v osudí
objevilo přesně 389 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Janu NENÁLOVOU, Dobrovského 32,
Prostějov. Výherkyně od nás
obdrží zajímavou cenu v podobě
POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč, která jej
už od dnešního dne čeká přímo
v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do sportovních vod a mírně poupravili snímek jedné z výrazných osobností
prostějovského boxu, a to nejen v
ringu, ale i v zákulisí...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z čtyřiašedesátého kola čekáme v redakci do
PÁTKU 29. 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 2. ČERVENCE
2012.

Režie: V. Peška
taném představení představiHrají: P. Vondráček, M. Ku- tele Vinnetoua. Kavárenský
bec, V. Kubařová, B. Klepl, intelektuál a zároveň televizP. Zedníček, E. Lesáková, ní celebrita se zkušenostmi z
K. Leichtová, M. Ruml, P. divadla i oblíbených seriálů
Landovský, M. Havelka, P. najednou zjišťuje, že jezMolnárov
dit na koni jako indián bez
V romantickém prostředí bo- sedla a v plné rychlosti a
skovického Western Parku při tom házet tomahawkem
se chystá nové představení není vůbec snadné. Zvlášť
na nadcházející sezónu. Pří- když všichni western nehrapravy jsou v plném proudu, jí, ale od rána do večera jím
když se hlavní hvězda, fra- vyloženě žijí. Seznámí se s
jerský kovboj a notorický rázovitými obyvateli měssukničkář Presley, stane obě- tečka a dokonce se zamiluje
tí nečekané nehody. S oběma do sympatické Marcelky. Po
rukama v sádře se špatně tasí četných peripetiích, v nichž
kolty, a tak režisér narychlo mají roli i sousedské sváry
shání záskok. Do westerno- mezi šerifem Jerrym, majitevého městečka přijíždí zná- lem saloonu Krocanem a zámý pražský herec Toufar, keřným funebrákem Márou,
který je momentálně bez vše nakonec vrcholí úspěšpráce a má zastoupit v chys- nou show.
VÍCE NEJEN O TÉTO ZAJÍMAVÉ SHOW
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM POOSMÉ ...

Jak jste mohli již sedmkrát
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 poosmé
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 29.
ČERVNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 8 - 8 - 8, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově šestapadesátou
výherkyní stala Eliška SVOBODOVÁ, Sídl. svobody 5/13,
Prostějov, jež 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 2.
ČERVENCE. Takže jak, ještě
jste se nezačali luštit?...

HLEDÁNÍ

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
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
2+1 Švýcarská, PV, os.vl., 2 NP, po úpravách
Cena: 650 000 Kč
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
2
vl.,cihl, 2. patro, 78m , v ceně garáž ve dvor.
traktu
Cena: 1 500 000Kč
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
2
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m .
1+kk C. Boudy, PV, cihl.,os.vl.,34m2, 1.
patro
Cena: 580 000Kč
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 450 000Kč, 2x 2+1
za 560 000 Kč, zahrádka, dvůr, komory k bytům.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 099 000 Kč

3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena dohodou
Pronájem objektu bývalé školy v
Držovicích, vhodné na kanceláře, služby,
lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

Prodej 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

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

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 899.000,2+1, Moravská ul.
Kč 899.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,4+1, Moravská ul.
Kč 1.799.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Žeranovská ul. Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, zařízený, Libušinka Kč 5.500,-/měs. vč. ink.
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 REZERVACE
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!!!
Byt 3+1, Plumlov, ul. Lesnická, podlahová
plocha 68 m2,
cena 995.000,- Kč
Možnost i pronájmu
5.500+inkaso

BYTY – PRONÁJEM
Byt 3+1 Klenovice na Hané, cena 4.500 Kč+ink.,
podlahová plocha 80 m2, velká terasa 40 m2
Byt 2+1 se šatnou, ul. Kpt. O. Jaroše, Prostějov,
cena 7.900,- 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.

NOVINKA!

Prostějov, Moravská ul.
Prodej cihl. zrekonstruovaného bytu 4+1
v osob. vlastnictví. 1. patro, 105 m2, lodžie,
sklep. Měs. náklady Kč 3.700,- + inkaso.
Cena: Kč 1.799.000,NOVINKA!

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

Prostějov, Plumlovská ul.
Pronájem obchodu na frekventované třídě, vel.
45 m2, vchod ze společné chodby, parkování na
dvoře, výloha.
Cena: Kč 5.000,-/měs. + inkaso
Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a
200m2 uzavřený dvůr.
Cena: 16 000Kč/měs. + inkaso

777 251 878

Rodinné domy:

VRCHOSLAVICE RD 3+kk, podsklepený,
jednopodlažnísgarážías
možností rozšíření obytné plochy do podkroví.
Důmpočástečnérekonstrukcizroku2008. CENA:vRK
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

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

VRBÁTKY - podsklepený RD 5+1s
garáží a zahrádkou s
dobroudostupnostído
PV i Olomouce. Užitnáplochadomu213m2.Důmjemožnéužívatijakodvougenerační.Výměrapozemku293m2.
CENAvRK

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
--------------------------------------------------------

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

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,-

RD 4+1 a 1+1 Otaslavice– přízemní samostatně stojící RD. K RD
náleží garáž, místnost se soc. zařízením a objekt bývalé pily. Vhodné k
bydleníipodnikání,zajímaváaklidnálokalitasmalebnýmpozemkem.
Celková výměra pozemků je 11.050 m2. Více informací a cena v RK

Vila Plumlov – Hamry – samostatně stojící, zděná, u lesa,
celková výměra pozemku 1780m² cena 2.180.000 Kč
RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný dům s garáží, dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků 636m²,
cena 750.000,- SLEVA

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 Kosteleckou, užitná plocha 328 m2 cena 20.000 Kč/měsíc + inkaso
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - pronájem 1.NP, 350 m2, objekt sloužící ke skladování a garážování, cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady
cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…400m² cena 1.000 Kč/m²/rok

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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.

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Petra Sedlářová

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

Exkluzivní vydavatel

Tel.: 606 922 838
REKREAČNÍ
A R E Á L
ČUBERNICE - pozemky celkem
11274m2, 32 ubytovacích míst, restaurace se zázemím, společenský sál. CENA: 4.800.000Kč.

Prodej cihlového mezonetového bytu
cena: 1250000,-Kč
58m2,

Prodej RD, Brodek u Prostějova

PROSTĚJOV- RD
4+kk, přízemní, samostatně stojící,
zast. plocha 185m2,
okr. zahrada 436m2, garáž, kolaudováno v
září 2011.
CENA: 3.990.000Kč.

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

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

KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1
se zahrádkou, řadový,všechnying.sítě,
pozemek 194m2, ihned volný.
CENA: 470.000Kč.

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

Prodej RD Nezamyslice

HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m2, zahrada
700m2, studna, vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl. kamna.
CENA: 400.000Kč.

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

Prodej RD, Kostelec na Hané

PROSTĚJOV - novostavba zděné
DVOUGARÁŽE
na ul. Moravská,
elektřina, garážová vrata „Trido“ s el. pohonem, pozemek 38m2. CENA: 580.000Kč.

BYTY – PRODEJ:

2+1A.Slavíčka, DB, 58 m2, 8.patro, po kompletní rekonstrukci
CENAK JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!
2+1 Krokova, DB, 54 m2, 2.patro, cihla
750.000,-Kč
2+1 Šárka,OV, 53m2, 3.patro, prostorný byt
699.000,-Kč
2+1, Přichystalova, OV, Olomouc, .patro, cihla
850.000,-Kč
3+1, Přichystalova, OV, Olomouc, 3.patro
1.700.000,-Kč
3+1 Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
1.000.000,-Kč
3+1 B.Šmerala, DB, 74 m2, zvýš. přízemí
1.150.000,-Kč
2
4+1 NÁM.T.G.MASARYKA, OV, 150 m + SKLEP50 m2
– VHODNÝ K VYBUDOVÁNÍ VINÁRNY, K BYDLENÍ I
PODNIKÁNÍ! VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY! 1.790.000,-Kč

Štarnov, Konice – zemědělské pozemky o celkové
výměře 19565 m2.
Cena v RK.
Štarnov, Budětsko – lesní pozemky o celkové výměře
2
5377 m .
Cena 13 Kč/m2.
Prostějov -pozemek u rychlostní komunikace E462
naproti čerp. stanice OMV ve směru na Brno, celková
výměra 2303 m2,
cena 200 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 s možností rozšíření, velká
zahrada,celkově po rekonstrukci, vlastní
parkovací stání
cena: 1690000,-Kč
1690000, Kč Výrazná sleva!!!!!!

RD Vrchoslavice, 4+1, 239m2, dvůr, garáž
RD Ohrozim, 4+1, m2, dvůr, zahrada
RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada

650.000,-Kč
1.250.000,-Kč
2.150.000,-Kč
1.250.000,-Kč

RD Vřesovice, 2+1, 5+1, k bydlení i podnikání

1.650.000,-Kč

RD Olšany u PV, dvougenerační 2+1, 4+1, vjezd, garáž, dvůr,
Zahrada, vynikající lokalita SNÍŽENÍ CENY! 1.850.000,-Kč
RD Dobromilice, 3+kk, 1942 m2, možnost rozšíření do podkroví,
po částečné rekonstrukci
550.000,-Kč
RD Trávnická, 2x2+1+nebytové prostory, 1106 m2, k bydlení
i podnikání VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY!
1.850.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

Vyškov-Opatovice, 5483 m2
Pivín, 749 m2, inž. sítě na hranici pozemku
Pivín, 889 m2, inž. Sítě na hranici pozemku

PLUMLOV - stavební
pozemek, oplocený, výměra 981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ
VÝHLED NA PLUMLOVSKOU
PŘEHRADU.
CENA:1.070.000Kč.

www.reality-domino.cz
www

Když chcete

prodat či koupit
dům nebo byt,

zastavte se

ve VEČERNÍKU!

ká 10, Prostějov
c
u
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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
Cena 900,- Kč/m2
cca 1500 m2.
Prostějov, ul. Brněnská - pozemek v územním plánu
jako plochy smíšené výrobní, rezerva, celková výměra 27
766 m2,
Cena 250 Kč/m2.
Prostějov, ul. Okružní - pozemek v územním plánu jako
plocha pro výstavbu bytových domů, celková výměra
9760 m2,
Cena v RK.
Prostějov – pozemek u 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

Prodej RD Držovice

604 487 707

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

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

Plumlovská 64, Prostějov
Email: realitynadeje@seznam.cz
www.realitynadeje.cz

1.500.000,-Kč
350.000,-Kč
410.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Plumlovská, po rekonstrukci

6.400,-Kč

2+1, Bulharská, 54 m2, přízemí
2+1, Daliborka, přízemí, cihla
2+1, Žižkovo nám., 73 m2, 1. patro
3+1,Hvězda, podkrovní byt
3,5+1, Sídliště Svobody, ihned volný!

5.700,-Kč
6.000,-Kč
6.500,-Kč
6.000,-Kč
5.500,-Kč

POZEMKY - PRODEJ

Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem. 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

Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Pozemky:

DOMY – PRODEJ:

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,-

Tip týdne: Prodej bytu 2+kk,
Prostějov, ul. Tylova

Byty:

NOVINKA!

Prostějov, Moravská ul.
Prodej cihl. částečně zrekonstruovaného bytu
2+1 v os. Vl., zv. přízemí, 56 m2, sklep, velký ob.
Pokoj. Vest. skříně, pěkný byt.
Cena: Kč 899.000,-

TEL: 775 246 321,
776 294 498

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

E-mail:
E
-m
reklama

Tel.: 608 9
60

042

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) Chata, Seč, zděná, 102 m
840 tis.Kč
2) 1+1 OV, Joštovo nám.
330 tis.Kč
3) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
4) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m2
680 tis.Kč
2
680 tis.Kč
5) 2+1 DR Finská, 44 m
6) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
7) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
8) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
2
9 OV Sladkovského, 71 m
1.260 tis.Kč + garáž
2
1.350 tis.Kč
10) 3+1 OV, Okružní, 82 m , 2 lodžie
11) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
720 tis.Kč
12) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
13) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.590 tis.Kč
2
14) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
15) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
2
16) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný 2.460 tis.Kč
2
2.450 tis.Kč
17) Vilka 2x2+1, v Pv, 220 m , dvorek, zahr.
18) Pozemek : Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný - 750 tis.Kč
2

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.
2x 1+1 Vodní, 4,2 a
4,5 tis.+ ink.
2+kk Krasická
7,8 tis.Kč, část.zaříz.
2+kk Daliborka, podkr.byt, 56m2
5,3 tis.+ ink.
2
2+kk Daliborka, podkr.byt, 80m
6,5 tis.+ ink.
2
6 tis.+ ink.
2+1 Daliborka, příz., 80m
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
2+1 Partyzánská, 58 m
6 tis.+ ink., bez kauce, trv.pob.
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
3+kk Olomoucká, příz.85m2
6,5 tis.+ ink.
2
6,5 tis.+ ink.
3+kk Olomoucká,1.P., 92m
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
349 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
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
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
940 tis.Kč
1.350 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
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
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
2
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m
1.550 tis.Kč
2
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
2
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m
1.850 tis.Kč
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
2
1.890 tis.Kč
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
Vilka 2x2+1, v Pv, 220 m2, dvorek, zahr.
2.450 tis.Kč
2
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný 2.460 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
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
3+1 Seč, zděná, 102 m2

490 tis.Kč
689 tis.Kč
840 tis.Kč

POZEMKY :

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

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

Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.
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REALITY

REALITY

REALITY

REALITY

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

Koupím byt 3 + 1 v osobním vl.
Platím hotově 777 602 873.
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 Kč 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 byt 2+1 po rekonstrukci, ul. Karlov, Prostějov. Tel.:
608 328 617

Pronajmu 3+kk v PV. Cena 4 500 Kč.
Tel.: 724 337 987

Volejte: 739 322 895

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

Pronájem
garážového
stání
v AUTOPARKU, Francouzská ul.
sídl. Západ. Akce 900 Kč/ měsíc.
Tel.: 604 430 934

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Sidl. Svornosti OV cihla
490.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 V.Outraty 60m2 cihla
939.000Kč
2+1 Svolinského OV cihla
1.139.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.039.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 81m2
1.189.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Husovo nám. 43m2
489.000Kč
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
799.000Kč
2+1 Vápenice 50m2cihla
749.000Kč
3+kk Kostelecká 87m2 cihla 1.770.000Kč
3+1 Výšovice cihla, garáž
799.000Kč
Volejte: 732 285 189
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr k jednání 589.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
100.000Kč
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
350.000Kč
RD 1+1 Zdětín
420.000Kč
Chata 1+1 Plumlov
485.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 495.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2+1 Vápenice
749.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.600.000Kč
RD 4+1 Určice
1.625.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 4+kk Smržice v rekonstrukci 399.000Kč
RD 1+1 Smržice zahrada
650.000Kč
RD 3+1 Dětkovice zahr.
650.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
850.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
950.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.349.000Kč
RD 5+1 Čechy p. Kosířem
1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.749.000Kč
4+1 Dětkovice velká zahr.
1.740.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.889.000Kč
Volejte:731 541 589
RD 1,5+1 Vitčice dobrý stav
RD 3+1 Doloplazy

230.000Kč
550.000Kč

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Vodní cihla
4.200Kč +ink
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+1 Dolní po rek.
5.900Kč 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 5.500Kč+ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 6.400Kč + ink
2+1 Západní po rek.
7.500Kč vč.ink
2+1 Sidl. Svobody
7.600Kč vč. ink
3+1 Tylova 75m2 část. zař.
7.000Kč+ el.
3+1 Spojenců 90m2
5.000Kč+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


NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ

VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 724 906 630
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“
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Koupíme nemovitost v Prostějově
nebo blízkém okolí. Zahrada nutností. S případnými dluhy pomůžeme. Rychlé a poctivé jednání.
Realitky nevolat. Tel.: 774 414 525
Prodám RD 4+kk s garáží, ul. Ohrozimská, Plumlov. Cena 2 450 000
Kč. Tel.: 608 813 222 RK ne!
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !
B Y T Y prodej
2+kk nám.Spojenců 53m2 ,
2+1,OV,Žeranovská,58m2
2+1,OV,Dolní ,58m2
2+1,DB,Suchardy,58m2
2+1,DB,Šárka,65m2
2+1,DB,Okružní,58m2
2+1,DB,V.Špály,58m2
3+1,DB,Dolní,68m2
3+1,DB,Mozartova

750.000,-Kč
700.000,-Kč
1.100.000,.Kč
899.000,-Kč
699.000,-Kč
699.000,-Kč
700.000,.Kč
1.250.000,-Kč
1.050.000,-Kč

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

Tel: 605 011 310

NOVINKA!!!
3+1,OV,Žižkovo nám.PV,2.p.prostorný po rekonstrukci,
700.000,-Kč
100m2
3+1,OV, Bulharská,PV,3.p.velmi pěkný, balkon, velký sklep
1.150.000,-Kč
3+kk,OV,Palacká,PV,1.p. po kompletní rekonstr,nízké měsíč.
nákl.
1.550.000,-Kč
3+1,dr.Finská, PV, po rekonstrukci, lodžie,1.p.,velmi nízké
měsíč.nákl.- 2.500,-Kč!!! Velmi pěkný!
1.050.000,- Kč
4+1,Belgická, PV,dr.5.p.,velmi pěkný-po komplet.
rekonstrukci možno i s garáží
1.340.000,-Kč
5+1,Fandrlíkova,PV ,dr.1.p.,velmi pěkný,
po zdařilé rekonstrukci!
DOHODA !!!
DOMY prodej
RD 5+1,Brodek u Konice,zahrada, krásné prostředí
2.590.000,-Kč
Činžovní dům,Šafaříkova,Prostějov 5 bytových jednotek
3.090.000,-Kč
SLEVA !!!
RD 4+1,3+kk Lešany u PV zahrada,garáž 2.450.000,-Kč
RD 2+1, Konice, zahrada
699.000,-Kč
RD 3+kk,Křenůvky,dvůr,zahrada
450.000,-Kč
RD Dobromilice,5+1,kolaudace 1988,
999.000,-Kč
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd, po rekonstrukci
1.550.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda
část.rekonstrukce
950.000,-Kč
RD 3+1,Držovice, zahrada 1690m2, klidná část,
k rekonstrukci
DOHODA!!!
NOVINKA!!!
RD 2+1,4+1,PV-VRAHOVICE
po kompletní rekonstrukci,velmi pěkný
2.500.000,-Kč
- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1,PV,E.Valenty ,35m2
1+kk,cihla,centrum od 1.7.
1+kk,PV,centrum,44m2
2+kk,PV,cihla,pěkný,70m2
2+1, PV,A.Slavíčka,57m2
3+1, PV,Mozartova ul.,
3+1, sídl.Svobody,zařízený
4+kk,Na Hrázi,luxusní,nadstandard, zařízený, terasa

5.800,-Kč
3.600,-Kč
4.800,-Kč
6.000,-Kč
4.900-Kč
5.900,-Kč
5.500,-Kč
11.500,-Kč

PRONÁJEM LUKRATIVNÍHO
OBJEKTU V CENTRU, jedná se
o třípodlažní objekt, vila v secesním stylu
-možno na kanceláře-INSOLVENČNÍHO
SPRÁVCE, EXEKUTORA, BANKY……
-Pronájem nebytových prostor:
Wolkerova ulice – kadeřnictví- 50m2
Plumlovská ulice- obchod 50m2, Vápenice –obchod
40m2-výloha, Svatoplukova ulice –obchod, výloha, rampa,
kancelář, sociální zázemí, 40m2-ihned volné……8.000,-Kč
Netušilova ulice – obchod.prostory 25m2, Volné od
1.7.2012….. 6.000
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

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

605 011 310

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

Pronajmu zařízený byt 2+kk, po
rekonstrukci, cihla, přízemí, okno
do zahrady. Cena 6 900 Kč vč. ink.
Tel.: 777 306 155
Pronajmu 1+1, zařízený, dlouhodobě. Tel.: 721 054 794

Prodej RD 3+1, Vrahovice, s garáží a
zahrádkou, možnost okamžitého bydlení. Cena 1,5 mil. Tel.: 777 181 816
Koupím pole nebo les v k. u., Kostelec na Hané, Bílovice a Lutotín.
Tel.: 607 918 046
Prodám garáž na Brněnské ul.,
v os, v dobrém stavu s elektrikou.
Tel.: 605 403 104
Prodám zahradu v Držovicích,
800 m2, dřevěná buňka, studna,
oploceno, cena dohodou. Tel.:
737 256 899
Prodám RD 2+1 v Kralicích na
Hané. Zastavěná plocha a nádvoří
180 m2. Cena 750 000 Kč. Informace na tel.: 421 948 944 777
Pronájem 1+kk, kompletně vybaven, cena 7 500 včetně inkasa. Tel.:
777 943 299
Pronájem bytu 2+1, kompletně
zařízený, Prostějov, v RD, vlastní
voda + energie, nájem 5 900 Kč +
inkaso + kauce. Tel.: 582 360 184
Pronajmu pěkný byt v RD 1+1,
4 500 Kč vč.ink a 2+1, 6 200 Kč
vč. ink., 4 km od PV. Volat po
16.00 na 777 885 251

PRONAJMU byt 3+1 (82 m2), ul.
K. Svolinského, zděný, vlastní topení, lodžie na západ, výtah, MHD, nemocnice a nákupní středisko 2 min,
5 500 Kč + inkaso. Volný od 1. 7. 2012.
Tel.: 737 060 718
Nabízíme k pronájmu nebytové
prostory vhodné pro kancelář.
Celková užitná plocha cca 60 m2.
Více na tel.: 602 203 427
ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Kučerova 3 200 Kč vč. ink.
1+1 Česká
4 000 Kč + ink.
1+1 Padlých Hrdinů 4 200 Kč + ink.
1+1 Lužická
4 900 Kč vč. ink.
1+1 Šlikova
5 000 Kč + ink .
1+1 Určická
5 500 Kč vč. ink.
2+kk Čechovice 3 200 Kč vč. ink.
2+1 Bulharská
5 500 Kč + ink.
2+kk J. Rokycany 6 000 Kč + ink.
2+1 Karlov
6 400 Kč + ink.
2+1 Fügnerova
6 500 Kč + ink.
2+1 T.G. Masaryka 7 000 Kč + ink.
2+kk Domamyslická 7 500 Kč vč. ink.
3+1 sídl. Svobody 5 500 Kč + ink.
3+1 Západní
6 500 Kč + ink.
3+1 Netušilova
8 000 Kč + ink.
3+1 Arbesovo nám. 9 000 Kč + ink.
4+kk Na Hrázi
10 500 Kč + ink.
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov.
tel.: 777 089 860, 582 330 851

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 patrový RD, 2 x 2+1,
v PV, zahrádka, klidná ulice. Cena
2 380 000 Kč. Tel.: 605 247 96

Pronajmu byt 2+1 na ul. Švýcarská
v PV. Tel.: 773 501 755
Pronajmu částečně zařízený cihlový byt 1+1, v os, volný ihned.
Cena 6 200 Kč včetně inkasa. Tel.:
737 611 774

Pronajmu pěkný, slunný byt
2+1 v centru PV. Nájemné
5 800 Kč + inkaso. Nejsme RK.
Tel.: 776 808 064

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

Pronajmu 3+1, po rek., PV, cena dohodou. Tel.: 608 839 131
Pronajmu garsonku v PV. Cena
2 500 Kč. Tel.: 724 337 984
Reality BEZ-STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov.
Tel.: 774 422 260
* Pronájem bytu 2+1, ul. Bulharská,
5 700 Kč/měsíc * Pronájem prodejny,
ul. Mlýnská, 12 000 Kč/měsíc * Byt
3+1, Sídl. Svobody, 1 050 000 Kč *
RD se zahradou, Kostelec na Hané,
Cena v RK. www.bez-starosti.cz
Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk
v Prostějově. T: 602 775 607

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 3+1 a 2+1 za výhodných
podm., v centru PV, klidná část.
Realitky nevolat. Tel.: 776 739 983
Pronajmu 3+1 na Sídl. svobody,
část. zařízený, 9 000 Kč včetně ink.
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

Půjčka 5 až 500 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 881 746

Pronajmu byt 1+1, 50 m2, ul. Šlikova, PV, po rekonstrukci, vlastní
měřidla a plyn. kotel, internet, sklep.
Cena 5 000 Kč + 1 500 Kč inkaso.
Tel.: 604 820 358

Pronajmu zděnou garáž na Brněnské ul. Tel.: 776 894 323

Chcete se přidat?
Volejte: 608 960 042
Pište: inzerce@vecernikpv.cz

Půjčka 5 - 50 000 Kč pro zaměstnané, důchodce, osvč a md.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
607 401 926

Pronajmu garáž na ul. Krasická, Prostějov. Tel.: 732 215 683

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

Nejaktuálnější nabídky
realit a nemovitostí!

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330

Pronajmu byt 1+1 v PV, cena vč.
inkasa 7 000 Kč. Tel.: 732 548 756

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

PRODÁM RD 2+1 Kralice na Hané
Cihlový dům v dobrém stavu,
garáž, zahrádka 300 m2. Cena
1 450 000 Kč. Tel.: 605 247 968

Pronajmu obchody v PV, 150 m2,
90 m2. Tel.: 724 337 987

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
Poskytuji půjčky pro klienty na
MD, důchodce ty co jsou v registru. Prosím volejte po 17.00
hod. na tel.: 774 119 937
Seriózní půjčka bez poplatků 10
– 70 000 Kč. Do 48 hodin. Tel.:
732 547 490, 734 277 263 Spolupracuji se dvěma věřiteli.

Soutěže
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Připravujeme

Velkou letní soutěž Prostějovského Večerníku

Hledáme nejlepší grilované maso
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PRAVIDLA SOUTĚŽE A O CO SE HRAJE?
V soutěži proběhnou čtyři semifinálová kola, ve kterých se utká vždy osm hospůdek. Vy, naši čtenáři, budete moci hlasovat v každém kole pro svého favorita
vždy v průběhu jednoho týden. Následující týden zveřejníme výsledky. Dvě z
hospůdek, které dostanou největší počet hlasů, postoupí do velkého
finále. To by mělo začít v pondělí 30. srpna 2012.
Ve finále budou moci čtenáři hlasovat dva týdny. Celkové výsledky by pak měly
být známy v pondělí 13. srpna.

Tři vítězné hospůdky se mohou těšit
na prezentaci v Prostějovském Večerníku.
Příjemné odměny čekají
i na vylosované hlasující, kteří nám
emailem nebo telefonicky sdělí své jméno.

CHCETE NA... XINDLA X A MANDRAGE?
Už tento 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 celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ, kteří
od nás týden co týden vyhrávají vstupenku za vstupenkou. 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 připravujeme 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 halyZS 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... DNES MÁTE POSLEDNÍ
ŠANCI!
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 skupina MANDRAGE zpívá hit ŠROUBY A
MATICE“. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí
sešlo hned 289 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali trojici: Šárka RATIBORSKÁ, J. Kučery 4, Prostějov * Ivana PADĚROVÁ,
Norská 6, Prostějov * Lenka DŘEVINKOVÁ, Klenovice na Hané 249
Výherci se pro vstupenky mohou zastavit přímo v redakci PV Večerníku, a to již od
DNEŠNÍHO DNE, tj. PONDĚLÍ 25. ČERVNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO ZNÍ:
V PÁTEK SPOLEČNĚ VYSTOUPÍ BOK PO BOKU XINDL X A MANDRAGE.

Hlasovat bbudete
uddet
ete
te mo
moci
ocii nna:
a:
a:

► webu
ebu
bu www.prostejovsky.vecernik.cz
► emailu souteze@vecernikpv.cz
► telefonním čísle 582 333 433
či 608 960 042,
kam můžete posílat i sms s hlasem.
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PŮJDE O JEJICH PREMIÉRU, NEBO UŽ SPOLU KONCERTOVALI?
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 29. ČERVNA, 10.00 hodin. Jména
POSLEDNÍHO KVARTETA výherců budeme TELEFONICKY KONTAKTOVAT ještě během
čtvrtečního dne! Proto nezapomeňte zanechat v redakci číslo na svůj mobilní telefon!!!
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.
INZERCE

PRONÁJEM AREÁLU
BÝVALÝCH STAVEBNIN
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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
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Řádková a sloupcová inzerce
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SLUŽBY

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

SEZNÁMENÍ

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

OPRAVY TRAVNÍCH SEKAČEK TEL.: 608 462 346

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

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

Hledám ženu k vážnému seznámení z PV a okolí. Vdovec
60/166 z PV. Tel.: 774 809 845

Péče o tělo
Nechte si hýčkat své tělo v klidu
svého domova. Profesní masérka provádí rekondiční a relaxační
masáže za přijatelné ceny. BudeProvádíme rekonstrukce byto- te spokojení. Tel.: 607 112 965
vých jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
renovace koupelen, kuchyní, atd. OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
VOLEJTE 723 522 369.
Tel.: 774 062 253
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

Nabízím elektroinstalační práce včetně revize, montáž hromosvodů. Tel.: 774 989 007

Stěhování
těhování bez pomoci zákaz- REKONSTRUKCE BYTOVÉníka a vyklízecí služby. Rychle,
e, HO JÁDRA za 99 900 Kč. Služba zahrnuje kompletní materiál a
práci: Demontáž a odvoz umakarSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- tového jádra a sanity, vyzdění
jek, 721 344 771. Práce strojem příček technologiemi YTONG,
UNC, výkopové a terénní práce. elektro a vodoinstalace, zednické
a obkladačské práce, obklady a
dlažba v koupelně a WC, akryláSTOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku, byt. tová vana, v. baterie, umyvadlo se
doplňků, dř. obložení, plotů, per- skříňkou, zrcadlo, wc kombi.
gol a plov. podlah. Všechny stol. MONELI CZ s.r.o., Mlýnská 16, Prostějov. Tel.:
práce včetně oprav.
773500528, 732788226 www.
Domamyslická 104, PV,
rekonstrukceprostejov.cz
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Kompletní pokládka zámkové
Čištění hrobů z terasa dlažby, kvalitně za rozumné
přebroušením přímo na místě. ceny. Tel.: 723 522 369
Tel.: 721 817 009
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád, práce s plošinou.
Tel.: 723 522 369
M. Revay - dokonalé strojové
čištění keram. dlažby, koberců a sedacích souprav. Tel.:
604 439 302, 582 382 325
www. revay.cz
Demolice, zemní práce. Levně! Volejte 723 522 369
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

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.
Tel.: 608 508 897
Přijmeme mechanika – zámečníka – svářeče. Tel.: 582 330 341
Přijmeme real. makléře do
kanceláře v PV. Časová flexibilita, obchodní a komunikativní dovednosti, praxe v realitách není podmínkou, věk
nerozhoduje. Nabízíme PC,
notebook, telefon, školení,
motivační provize. Možnost i
externí spolupráce.
Tel.: 604 821 312

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473

Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
Hledáme seriozní spolupra- i méně hledané regionální umělcovníky, nabízíme vysoké ce. Přijedu. Platba v hotovosti.
výdělky, které můžete mít kaž- Tel.: 603 161 569
dých 14 dnů. Schůzka nutná.
Volejte: 776 400 501
Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
Hledám kuchaře ke grilu na letní - 1938: dukát - 5 000 Kč, dvousezónu. Tel.: 606 178 431
dukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
i jiné zlaté mince. Info zdarma Vydavatelství Haná Press
tel.: 736 127 661 p. Simon
přijme redaktora pro regionální zpavodajství. ŽivotoGalerie umění Prostějov (bývaKráličí farma Vícov pro- lá G. Bašta) vykupuje kvalitní i
pisy posílejte
dává
chlazené
králíky méně kvalitní obrazy a grafiku.
na e-mail: kozak@pv.cz
1kg/110 Kč. Objednávky na Neprodávejte překupníkům, ale
Centrum regenerace v Pro- tel.: 777 936 723.
odborníkům za nejvyšší ceny. Gastějově. Ihned zapracujeme
lerie umění Prostějov, Školní 49,
do různých pozic. Možnost Pila K+L s.r.o., Doloplazy Jindřich Skácel, tel. 608 805 775.
u Nezamyslic nabízí k prodeji
i VČ. Tel.: 602 810 644.
bukové palivové dříví, krácePobočka v PV hledá né. 1prm. /600 Kč. Doprava zajireferenty/-ky pro práci v štěna. Od 15.6. akce za 500 Kč/
kanceláři. Plat 25 000 Kč. 1prm. Kontakt: 582 388 101.
NON STOP ODTAHOVÁ
Zapracování, další výhody. Prodej palivového dřeva, SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
T.:603 218 330
měkké od 750 Kč/m, tvrdé od + celá Evropa. Tel.: 776 045 623
950 Kč. Doprava zajištěna.
Přijmu
kadeřnici.
Tel.: Tel.: 734 481 013
Koupím jakoukoli Š - Felicii.
607 634 098
Tel.: 604 118 269
PRODÁM KRMNÉ BRASuper přivýdělek z domova. BMOBY 2 KČ/KG A KONPráce na smlouvu. Výplata ZUMNÍ 6 KČ/KG. OLdvakrát do měsíce. Vhodné DŘICH MLČOCH, LEŠANY
jako přivýdělek i jako HPP, bez 36. TEL.: 721 308 323
vstupních poplatků. Jen seriozRádi bychom poděkovali
ní zájemci. Více info na mailu Prodej palivového dřeva. amatérským cukrářkám pod
snajdrova.Kveta@seznam.cz. Tel.: 608 525 350
vedením paní Anny Faltýnkové a Marie Starobové za krásné
Nabídka práce pro ty, ktea chutné dorty, které upekly a
ří chtějí pracovat a hledadarovaly našim dětem. Návštějí dlouhodobé uplatnění.
va z cukrárny děti povzbudila
Firma Wisconsin Prostějov
a byla velmi milým zpestřením
nabízí možnost pracovního
před koncem školního roku.
uplatnění na pozice obsluhy
Moc se těšíme na spolupráci i v
CNC, NC, soustružníky, lisadalších letech. ,,Moc děkujeme“
ře, svářeče, zámečníky, lakýrStřední škola, základní
níky. Kontakt:
škola a mateřská škola
m.behal@wisconsineng.cz,
JISTOTA, o.p.s.
tel.: 582 401 950, 737 204 431

VZPOMÍNÁME

OZNÁMENÍ
Kurz sebeobrany Krav Maga
vhodný i pro ženy
Krav Maga – Kapap Prostějov
www.kravmagaprostejov.
webnode.cz

Hledáme montážníka a zedníTel.: ka s praxí na montáž plastových oken. Tel.: 739 220 380

GRATULACE

Dne 28. června 2012
oslaví 100 let
náš tatínek, dědeček a
pradědeček
pan Jaromír DVOŘÁK
z Prostějova.
Přejeme mu hodně
zdraví a dobré nálady.
Dcery a syn
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

Daruji černobílá koťátka kocourky odchovaná v bytě a
zvyklá na děti. Tel.: 777 341 749

Dne 30. června 2012
si připomeneme
4. smutné výročí
úmrtí pana
Petra KÝRA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje družka Ivana
se synem Jiřím
a rodina Groškova.

Potřebujete opakovat nebo doučit němčinu přes prázdniny?
Volejte 582 334 491 po 19.00.

PRODÁM

ZVÍŘATA

Čas, vzpomínky
zůstávají.
Dnes 25. června 2012
uplynul 1. smutný rok
od úmrtí
pana Aloise FLAŠARA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera a syn
s rodinami.

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

PRÁCI NABÍZÍ

AUTO - MOTO

Že čas rány zhojí,
je jen pouhé zdání.
Zůstala jen bolest
a tiché vzpomínání.

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

VZPOMÍNÁME

Dne 23. června
oslavil
náš milovaný dědeček,
tatínek a manžel
pan Josef KOLÁŘ
z Kobylniček
své 75. narozeniny.
Hodně štěstí, zdraví
a lásky do dalších let
přeje
manželka Miluška,
syn Viťa s rodinou
a vnučky
Pavlínka a Nelinka.

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.

Děkujeme
všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili
na poslední cestě pana
Josefa SIMONA.
Zároveň děkujeme
Soukromé pohřební
službě Václavková
a spol. z Mlýnské ulice
za důstojné rozloučení.
Zarmoucená rodina

Kdo v srdci žije,
neumírá

Dne 27. června 2012
vzpomínáme
5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Oldřich
MATOUŠEK
z Prostějova.
Děkujeme všem
za tichou vzpomínku.
Maminka
a syn Martin
s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

pro příští číslo je
v pátek 29. června
v 10.00 hodin

Ve čtvrtek 28. června
uplyne 5 roků od úmrtí pana
Zdeňka ZÁPAŘKY.
ZÁPAŘKY.
Děkuji všem za tichou
vzpomínku. Dáša

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

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

BYLI JSME U TOHO: Memoriál Václava Dadáka a Miroslava Karafiáta napsal osmé pokračování

Na turnaji
v
Mostkovicích
kralovali
domácí
Bitvu o první i třetí místo rozhodly po bezbrankovém stavu teprve penalty
Mostkovice - Příjemný letní slunečný den vybízející ke koupání a opalování využili mostkovičtí pořadatelé k již osmému ročníku Memoriálu Václava
Dadáka a Miroslava Karafiáta. V čtyřčlenném turnaji s pestrým doprovodným programem se utkali
hráči Mostkovic, obhájce posledních dvou ročníků
Výběru Prostějovska, Nezamyslice a Drahanovice.
hradu. Nedílnou samozřejmost
představovaly vonící pochoutky z udírny, o poločase fináloNa vítězný hattrick nedošlo a vého mače nastal čas tomboly.
díky bezchybným penaltám
Gólostroje v semifinále
zůstal pohár doma. Ještě než
došlo na souboj současné fotTJ Sokol Mostkovice
balové generace, změřili své
TJ Sokol Drahanovice 7:0
síly od jedenácti dopoledne
staří páni Mostkovic a Neza- Branky: Šlambor 3, Všetička
myslic. Nejstarším hráčem se 2, Dadák, Kapounek
stal již třiašedesátiletý Mostkovičan Vincenc Kaštil a v duelu V zahajovacím utkání hlavní
hraném na jedenkrát pětačtyři- kategorie proti sobě nastoupily
cet minut triumfoval jeho tým celky Mostkovic a Drahanovic.
Prvně jmenovaní patří k tomu
poměrem 3:2.
Zpestřením naprosto odlišné nejlepšímu v I.B třídě, jejich souvěkové kategorie před finálo- peři se perou v nejnižší soutěži
vými boji pak bylo derby be- olomouckého okresu. Výkon-

Zdeněk Zatloukal (předseda TJ Sokol Mostkovice):
„Myslím si, že se dnešní den vydařil. Vydařila
se akce, vyhráli muži i přípravky. Až jsem se
divil, že při takovém teple přišlo tolik návštěvníků. Možná je to tím, že používáme vstupenky
jako losování. Václav Dadák a Miroslav Karafiát, na jejichž počest se hraje tento memoriál, byli velice
dobří lidé, velice dobří kamarádi. Oba odešli během půl
roku. Příští rok bude určitě další ročník, teď ještě plánujeme
další akci na půli srpna.“

Jiří Možný

Hvězdné obsazení. Za Výběr Prostějovska nastoupili i Michal
Spáčil (s míčem) a Karel Frantík (za ním).
Foto: Jiří Možný
njamínků Mostkovic a Čechovic. Přestože domácích bylo
jen šest a hostů deset, při hře
pět na pět měli navrch Mostkovičtí. Ti sice po brzké brance
Davida Lenze prohrávali 0:1,
Zapletal ovšem otočil na 2:1 a
po čtyřech brankách Karafiáta
již platilo skóre 6:1. Čechovice
ještě dvěma brankami snížily a
vložený zápas tak dopadl 6:3.
Organizátoři věnovali svou
pozornost i dětem. Dopoledne
se mohly povozit na koníku
a poníku, po celý den pak s
nadšením využívaly skákacího

nostní rozdíl byl jasně patrný a po
vedoucí brance Tomáše Kapounka přidal výběr Jiřího Kamenova dalších šest branek. Činil se
zejména Martin Šlambor, autor
údajně vůbec prvního hattricku
za celých osm roků. Devětadvacetiletý dlouhán prokázal univerzálnost v zakončení, když se nejprve prosadil nohama a třetí gól
přidal po rohovém kopu hlavou.
Zápas hraný na dvakrát čtyřicet
minut tak měl jednoznačný průběh a krátce po druhé hodině se
mohli Mostkovičtí těšil na vyzyvatele pro finále.

Soupisky zůčastněných mužstev:
TJ Sokol Mostkovice: Karel Fischer, Tomáš Kapounek, Petr
Zapletal, Vladimír Piňos, Vladimír Vojtíšek, Martin Šlambor,
Jan Bureš, Martin Vojtíšek, Radek Hanák, Ondřej Zapletal,
Václav Dadák, Martin Crha, Pavel Musil, Michal Všetička,
Bedřich Škobrtal, Ondřej Milar. Trenér: Jiří Kamenov.
Výběr Prostějovska: Jaroslav Frýbort st., Jaroslav Frýbort
ml., Petr Směšný, Adam Lisický, Michal Spáčil, Jan Křesala,
Pavel Pluhařík, Marek Chmelař, Petr Kiška, Karel Frantík, Jan
Všianský, Petr Ohlídal, Milan Macourek, Petr Vodák, Lubomír
Keluc. Hrající trenér: Jaroslav Frýbort st.
TJ Haná Nezamyslice: Tomáš Buriánek, Miroslav Musil,
Lukáš Král, Jiří Přidal, Tomáš Přidal, David Hájek, Tomáš
Coufalík, Martin Přikryl, Kamil Oulehla, Michal Lakomý,
Zdeněk Letocha, Lukáš Horák. Trenér: Drahomír Crhan.
TJ Sokol Drahanovice: Jiří Jašíček, Zdeněk Popelka, Michal
Kamínek, Michal Kosina, Ladislav Trnka, Ondřej Brhel, Radim Bednář, Ondřej Bednář, Radek Baláž, Antonín Kment,
Marek Brhel, Stanislav Kouřil.
Rozhodčí: David Kopecký, Pavel Novák, Jaroslav Pitner.

Vítězové. Osmý ročník turnaje se stal kořistí pořádajících Mostkovic.

Výběr Prostějovska
TJ Haná Nezamyslice 6:2
Branky: Frýbort st. 2, Macourek 2, Spáčil, Kiška - J. Přidal,
Oulehla.

bou střelu zpoza vápna Jašíček
zneškodnil.
Poprvé za odpolední program
tak došlo na penalty. Sérii zahájily Nezamyslice a Tomáš
Přidal suverénně poslal míč
do šibenice – 1:0. Obdobně
bezproblémově si počínal i
Kment, když poslal gólmana
na opačnou stranu – 1:1. Lukáš
Král umístil míč bezpečně k
pravé gólmanově tyči a Ondřej
Bednář pouze rozezvučel břevno. Vedení 2:1 již tým z jihu
nepustil a protože Kamínek
poslal míč vedle, bylo to vzápětí již 3:1. Razítko na bronz
měl na kopačce Coufalík a
další neochvějně zužitkovanou
penaltou přeměnil stav na konečných 4:1 pro Nezamyslice.

Druhé semifinále nabídlo dramatičtější průběh s výraznější
zápletkou. Podle jmen byl jasným favoritem kombinovaný
Výběr Prostějovska, ovšem
mužstvo Drahomíra Crhana se
nevzdalo. Po brankách Jiřího
Přidala a Kamila Oulehly vedli
Nezamysličtí 1:0 a 2:1, teprve
pak začali mít navrch zkušenější. Ve výběru Slávy Frýborta
staršího se objevila jména jako
Michal Spáčil, Karel Frantík,
Lubomír Keluc, Petr Kiška,
Petr Vodák, Petr Ohlídal, MiPenaltová loterie
lan Macourek a právě posledně
i ve finále
jmenovaný hájící teď barvy SK
Lipová vyrovnal krásnou střelou
TJ Sokol Mostkovice
z pětadvaceti metrů na 2:2. Jeho
Výběr Prostějovska 0:0,
spoluhráči přidali ještě další čtyři
5:4 na penalty
přesné trefy a finále tak přineslo
očekávané složení Mostkovice
Brankovou nadílku nenabídlo
vs. Výběr Prostějovska.
ani závěrečné střetnutí. Změnit
Bitva o bronz bez branek bezbrankový stav mohl jako
první Radek Hanák, ale nedoTJ Haná Nezamyslice
sáhl na centr zleva, krátce poté
TJ Sokol Drahanovice 0:0,
vychytal Pluhařík Šlambora.
4:1 na penalty
Z hostující strany zahrozil po
přihrávce po běhu Milan MaKdo skončí na třetím místě a kdo courek, křižnou střelu z pravé
jako čtvrtý, to zůstávalo dlouho strany poslal o fous vedle.
neznámé. Po bezbrankové první Ve druhém poločase bylo ke
půli Nezamysličtí svého soupe- gólu ještě blíže. K přímému
ře několikrát velmi nebezpečně kopu kousek za vápnem se poohrozili a od vstřelené branky stavila dvojice Keluc, Frantík
je dělil jen kousek. Zdeněk Le- a druhý jmenovaný zakroutil
tocha napálil z halfvoleje břev- míč svou pravačkou přesně
no, Tomáši Přidalovi skočil na na tyč. Na opačné polovině
poslední chvíli po míči gólman našel centr z pravé strany opět
a stejného hráče pak sotva o mi- Šlambora, ale hrdina semifinutu později skluzem odzbrojil nále neměl nyní štěstí. Balon
obránce. Tomáš Coufalík vystře- si předkopl na dlouhou nohu
lil z dobrých třiceti metrů jen do a přestože obstřelil gólmana, o
sítě za brankou a Horákovu sla- centimetry minul i branku. Vel-

Foto: Jiří Možný
ké starosti nadělala brankářovi
i hlavička domácího Kapounka
po centru zprava, s námahou ji
vytáhl nad břevno. Do následného rohu se opřel Všetička,
ale vypálil jen mimo, přímý
kop Martina Vojtíška skončil
přesně v náručí Pluhaříka.
Rozhodnout tak mohli „Frýbortovci“ v zapůjčených mostkovických žluto-modrých dresech. Po přihrávce zleva a střele
z první nechal Frantík vyniknout Fischera, Macourek zbavující se dvou protihráčů vyslal
slabou střelu vedle. Na řadu tak
přišly opět pokutové kopy.
Finálový rozstřel odstartoval
Kapounek a se štěstím dal,
přestože si gólman na míč sáhl
– 1:0. To Petr Kiška tak úspěšný nebyl a střelou doprostřed
dodal domácím psychickou
výhodu. Šlambor si počínal suverénně a zvýšil na 2:0, Frantík ve stylu Franka Lamparda
uklidil pod břevno a snížil na
2:1. Vladimír Piňos měl opět
krapet štěstí, když se mu do
střely k levé tyči vrhl gólman,
velkou dávku odolnosti prokázal Marek Chmelař, když
proti svému týmu po zemi
snížil na 3:2. Dadák si počkal
na pohyb brankáře a vystřelil na opačnou stranu, Keluc
chladnokrevně
angličanem
dodal snížením na 4:3 naději.
Důvěru na pátou sérii dostal
Ondřej Milar a ranou po zemi
rozhodl. Milan Macourek tak
již kopat nemusel a Mostkovice mohly začít slavit.
Před finále převzal kapitán
mostkovických dorostenců z
rukou zástupce OFS Prostějov
Františka Mikulky pohár pro
vítěze okresního přeboru a po
utkání mohl zástupce mostkovického týmu převzít i pohár
pro celkového vítěze memoriálu.

Jaroslav Frýbort starší (hrající kouč Výběru Prostějovska):
„Jako každý rok jsem oslovil spoustu lidí, tohle je zdravé jádro. Máme tu poměrně dost
veteránů, složili jsme to ze spousty starších a
zkušenějších hráčů. Soupeř byl dneska kvalitní,
klobouk dolů, hrál dobře. Zápas byl vyrovnaný,
ale asi si to zasloužili, Mostkovice měly i trochu více štěstí.
Měli silnou lavičku čtyř pěti kluků, takto se snad nescházejí
ani na mistrák. Je vidět, že letos se chtěli dostat minimálně
do finále. Bylo by to naše třetí vítězství v řadě a třeba by nás
nechtěli příští rok pozvat. Je tedy dobré, že jednou vyhráli
i domácí (smích). Výborná atmosféra, počasí nám vyšlo,
takže příjemné odpoledne. Osobně jsem si zahrál dobře.“
Jiří Kamenov (trenér Mostkovic):
„Jak boj o bronz, tak finále bylo drama a rozhodlo
se až v penaltách. To muselo bavit i diváky. Výběr
Prostějova tvoří velice zkušení hráči, kteří vědí,
co chtějí hrát. Kluci se dneska chtěli předvést po
smolném konci sezony a dali do toho trochu srdíčka. Myslím si, že mezi všemi panuje spokojenost,
a my si to užíváme taky. První zápas jsme se nejprve trošinku
zahřívali, pak to tam začalo padat. Bylo poznat, že soupeř hraje
nižší soutěž, hůře kombinoval. Kluci si věřili, dařily se nám
akce na jeden dotek a muselo to být zajímavé i pro diváky.“
Martin Šlambor (ofenzivní hráč Mostkovic):
„Dneska se mi hrálo dobře, přestože na mě bylo poměrně vedro. Není již takový stres jako v mistrácích
a tyto zápasy mě hodně baví. Kluci mi už říkali, že
dávám málo gólů hlavou, tak jsem rád, že to tam
konečně spadlo. Memoriál se tu hraje každoročně
a po fotbale vždy posedíme. Pojali jsme to i jako rozloučení se
sezonou, takže opět stmelíme partu (smích).“
Ondřej Milar (obránce Mostkovic):
„Přijel jsem až poslední zápas, protože jsem byl v
práci. Jsem stabilní hráč zadní čtyřky, takže jsem
trochu posílil. Bylo velké teplo, ale hrálo se mi
dobře. Soupeř asi byl trošku nebezpečnější, měl
balon na noze, ale ani jeden z týmů své šance neproměnil. Sezona pro nás neskončila tak dobře, jak mohla,
takže výhra je určitou satisfakcí. Šest kol před koncem jsme
útočili na postup, ale zranil se nám na tuto soutěž nadstandardní gólman a dalších pět zápasů jsme ztráceli body.“
Karel Frantík (záložník Výběru Prostějovska):
„ Pro mě je to trochu víc, než když hraji v Rakousku. Tady hraji se svými a zahraji si lepší
fotbal. Na to, jaké bylo vedro, tak se mi hrálo celkem dobře. Rozhodlo asi horko, protože to bylo
nahoru dolů se šancemi na obou stranách. Naší
největší chybou bylo, že jsme nedrželi balon, tím
jsme je dostali do hry. Druhý zápas po dvou hodinách pauzírování by asi rozhodl jeden gól. Penalty jsou již o štěstí.
Marek Chmelař (univerzál Výběru Prostějovska):
„Hrát proti Mostkovicím je zvláštní zážitek,
chtěl jsem to zkusit. Měli jsme dobře poskládaný tým a chybělo štěstí. Aspoň že jsem dal
penaltu. Kvůli břišním svalům a tříslu jsem
vynechal půl roku, tohle byl test, zda to vydrží.
A jsem spokojen. Doufám, že na podzim budu
zdravý a budu moci pokračovat v Mostkovicích.“
Milan Macourek (ofenzivní hráč Výběru Prostějovska):
„Bylo to dobré, povedený turnaj. Byl jsem tady
poprvé a líbilo se mi tu. Parta výborná, sešli
jsme se dobří hráči z okresu. Bylo poznat, že
každý hraje vyšší soutěž a šlo nám to. Počítal
jsem s tím, že vyhrajeme (smích). Byl by to
bonbónek. Poslední zápasy v sezoně bylo taky
strašné vedro, masakr, dneska mi to až tak nepřišlo.“
Tomáš Přidal (záložník Nezamyslic):
„V prvním zápase jsme hráli s fotbalově lepším
mančaftem. Sice jsme vedli 1:0 a 2:1, ale pak
nás převálcovali a dostali jsme dalších pět gólů.
Teď jsme nastoupili proti lehčímu soupeři, ale
přizpůsobili jsme se jejich hře. Oni to sice svým
bojovným stylem dotáhli k penaltám, ale v nich
jsme vyhráli. Podržel je gólman, chytal hodně dobře. Penaltu jsem chtěl poslat nalevo nahoru a vyšlo to.

Rozuzlení. Petr Kiška takto naložil ve finále s pokutovým kopem a díky zákroku Karla Fischera slaví
celkový triumf Mostkovice.
Foto: Jiří Možný
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TJ Sokol Kostelec na Hané - HK
TJ Sokol II. Prostějov

HÁZENÁ EXTRA HRA V PODÁNÍ PROSTĚJOVA I KOSTELCE BAVILA A NENUDILA
- 2011/2012

Házenkářská sezona 2011/12 se před několika týdny stala minulostí a PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro
vás na následující dvoustraně připravil krátké ohlédnutí za vystoupením dvou regionálních zástupců v
druhé lize mužů. Kromě rozhovorů s hráči, trenéry i
funkcionáři Sokola II Prostějov a Sokola Kostelec na
Hané vám servírujeme i přehled tabulek, vybraných
statistik a stručný pohled redakce.

Konečná tabulka II. ligy; skupina Morava Jih
1. Házená Legata Hustopeče
2. Sokol Nové Veselí
3. Sokol II Prostějov
4. Sokol Kostelec na Hané
5. Tatran Bohunice
6. Sokol Velké Meziříčí
7. HK Ivančice
8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
9. SK Kuřim
10. Sokol Sokolnice
11. SHC Maloměřice
12. Sokol Telnice

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

20
20
14
12
12
11
10
9
7
6
6
1

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

2
2
8
10
10
10
11
13
13
14
16
19

711:485
703:557
654:633
590:584
574:564
563:567
560:571
601:649
593:659
564:629
528:610
519:652

40
40
28
24
24
23
21
18
16
14
12
4

361:263
374:242
321:266
340:311
300:278
300:278
300:264
320:322
306:317
278:305
266:294
253:301

22
20
18
16
16
16
14
14
11
8
8
3

Venku:
1. Hustopeče
11 10 0 1
2. Nové Veselí
11 9 0 2
3. Sokol II Prostějov 11 6 0 5
4. Bohunice
11 5 0 6
5. Kostelec na Hané 11 4 0 7
6. Velké Meziříčí 11 3 1 7
7. Sokolnice
11 3 0 8
8. Kuřim
11 2 1 8
9. Havlíčkův Brod 11 2 0 9
10. Maloměřice
11 2 0 9
11. Ivančice
11 1 1 9
12. Telnice
11 0 1 10

337:243
342:294
314:322
274:300
290:306
263:289
286:624
287:342
281:327
262:316
239:305
266:351

20
18
12
10
8
7
6
5
4
4
3
1

Tabulka 1. poločasů:
1. Nové Veselí
22 19 1 2 360:265
2. Hustopeče
22 17 0 5 365:242
3. Sokol II Prostějov22 12 4 6 640:306
4. Bohunice
22 11 5 6 290:272
5. Ivančice
22 12 2 8 279:287
6. Kostelec na Hané22 9 4 9 296:288
7. Velké Meziříčí 22 7 4 11 262:291
8. Kuřim
22 9 0 13 291:331
9. Maloměřice
22 6 3 13 267:301
10. Sokolnice
22 7 1 14 278:320
11. Havlíčkův Brod 22 5 4 13 302:331
12. Telnice
22 3 2 17 240:336

39
34
28
27
26
22
18
18
15
15
14
8

Tabulka 2. poločasů:
1. Hustopeče
22 20 0 2 346:243
2. Nové Veselí
22 15 2 5 343:292
3. Velké Meziříčí 22 14 2 6 301:276
4. Bohunice
22 11 2 9 284:292
5. Kostelec na Hané22 10 1 11 294:296
6. Ivančice
22 10 1 11 281:284
7. Havlíčkův Brod 22 9 1 12 299:318
8. Sokol II Prostějov22 9 0 13 314:327
9. Sokolnice
22 8 2 12 286:309
10. Kuřim
22 7 2 13 302:328
11. Telnice
22 7 1 14 279:316
12. Maloměřice
22 4 2 16 261:309

40
32
30
24
21
21
19
18
18
16
15
10

Doma:
1. Nové Veselí
11 11 0
2. Hustopeče
11 10 0
3. Ivančice
11 9 0
4. Sokol II Prostějov 11 8 0
5. Kostelec na Hané 11 8 0
6. Velké Meziříčí 11 8 0
7. Bohunice
11 7 0
8. Havlíčkův Brod 11 7 0
9. Kuřim
11 5 1
10. Sokolnice
11 3 2
11. Maloměřice
11 4 0
12. Telnice
11 1 1

0
1
2
3
3
3
4
4
5
6
7
9

druhá liga v číslech
Nejlepší střelci
186 – Jiří Kosina (Prostějov), 160 – Martin Flajzar (Sokolnice), 153
– Petr Semerád (Hustopeče), 127 – Pavel Najman (Nové Veselí), 122
– Martin Sláma (Havlíčkův Brod), 119 – Michal Dostálík (Hustopeče),
117 – Petr Franěk (Hustopeče), 116 – Tomáš Černíček (Prostějov),
115 – Richard Šenkyřík (Telnice), 113 – Pavel Brabec (Ivančice), 107
– Jan Audy (Kuřim), 104 – Martin Nečas (Ivančice), 102 – Jakub Vraný
(Bohunice), 99 – David Jurečka (Prostějov).
Proměněné sedmičky:
48 – Martin Flajzar (Sokolnice), 44 – Tomáš Černíček (Prostějov), 33
– Jan Kupa (Telnice) a Jiří Havelka (Maloměřice), 26 – Zdeněk Mrkvica
(Sokolnice), 25 – Radim Fischer (Velké Meziříčí), 24 – Michal Jurka
(Kostelec na Hané) a Martin Nečas (Ivančice), 23 – Petr Semerád
(Hustopeče) a Jan Audy (Kuřim), 22 – Jan Strejček (Nové Veselí), 20 –
Marek Kadrman (Kuřim), 16 – Jakub Vraný a Lukáš Elbl (oba Bohunice),
15 – Jiří Kosina (Prostějov) a Tomáš Zich (Havlíčkův Brod).
Nejvíce trestných minut:
48 – Jiří Kozlovský (Prostějov) a Petr Mylbachr (Kuřim), 44 – Jakub
Bezděk (Velké Meziříčí), 42 – Tomáš Zich (Havlíčkův Brod) a Petr Šebeček (Sokolnice), 32 – Marek Bím, Adam Langer (oba Telnice) a Martin
Nečas (Ivančice), 30 – Jan Máca, Martin Flajzar (oba Sokolnice), Pavel
Kříbala (Velké Meziříčí), Libor Březina (Ivančice) a Michal Dostálík (Hustopeče), 26 – Lukáš Říčař (Kostelec na Hané), Tomáš Černíček
(Prostějov), Denis Kazatel (Nové Veselí) a Petr Kříbala (Velké Meziříčí).
Top červené karty a přímé diskvalifikace:
3 – Petr Mylbachr (Kuřim) a Jan Máca (Sokolnice), 2 – Jiří Kozlovský
(Prostějov), Lukáš Říčař (Kostelec na Hané), Marek Bím, Adam Langer (oba Telnice), Pavel Kvasnica (Kuřim), Jakub Bezděk (Velké Meziříčí), Stanislav Mrkvica (Sokolnice), Martin Sláma, Tomáš Rezek (oba
Havlíčkův Brod) a Roman Beneš (Bohunice).
(Zdroj: www.chf.cz)

HÁZENKÁŘSKÉ AKT
AKTUALITY
TUALITY
NAJDETE
NAJDETE
NA
A WEBU

Doma neztrácel ani jeden, Sokol II se stal postrachem rovněž venku

Před kvalitní úrodou je nutné
pořádně pohnojit. Této pravdy se v sezoně 2010/11 držely
oba mužské výběry z regionu
a odměnou jim byl pohled na
konečnou tabulku nedávno
skončeného ročníku 2011/12.
Před rokem zažil kostelecký
klub pád z první do druhé ligy
a jeho prostějovský kolega se v
třetí nejvyšší soutěži pouze zachraňoval, letos se prostějovský
Sokol vyšvihl až na třetí příčku
a Kostelec skončil jen vinou
horších vzájemných utkání za
ním.
Příčiny takto rozdílných výsledků musejí znát především hráči
a trenéři. Ti nesou za počínání
na hřišti hlavní zodpovědnost
a ti si nyní zaslouží pochvalu a
uznání za předvedený pokrok.
Prostějovský kolektiv se musel vyrovnat s odchody zkušených opor, ale vedl si až

překvapivě úspěšně. Kouč
Josef Zedníček zavedl aktivnější pojetí, změnil obranu
na styl 1-5, piloval rychlé
protiútoky a novinky si náležitě pochvaloval. Chybějící
zkušenosti nahradil pohyb i
touha zdokonalovat se a přes,
slovy kouče, „taktickou nevyzrálost“ se mohli poměřovat
s kýmkoliv. I dlouho první
Nové Veselí mělo namále a
výhru si zajistilo až v posledních minutách.
Trenérovi s více než čtyřicetiletou praxí se podařilo zejména správně rozdělit role mezi
hráče a každý věděl, co se od
něj čeká. V bráně zaujímal
stabilní místo ve spolupráci
s kolegy Jiří Hrubý. Obranu
měli pod palcem Kozlovský s
Šestořádem, pozici vysunutého hráče obsadil Gazdík.
Pozici střední spojky přejal

další mladík Bečička, novým
lídrem kabiny se stal Tomáš
Jurik. Jistotu na sedmičky
zosobňoval Tomáš Černíček,
zakončování většiny herních
situací se ujímal Jiří Kosina. A mušku měl výbornou,

s téměř dvěma stovkami branek získal ocenění nejlepšího
střelce celé soutěže.
Kosteleckému výběru utekl
úvod sezony, za osm kol získal
jen šest bodů. Mrzet musely zejména porážky 24:27 v bezna-

dějně poslední Telnici a 19:20 s
taktéž sestupujícími Sokolnicemi. Na druhou stranu výsledkem z říše snů byla výhra 31:30
na půdě Hustopečí. Obrat
doma lídra o body se nikomu
jinému za celý rok nepodařilo.

Na jaro se k Milanu Varhalíkovi vrátil na lavičku Alois
Jurik a mužstvo navázalo na
druhou polovinu podzimu.
Znamenalo to nejen šňůru
pěti výher v řadě a o čtyři
body více než na podzim, ale
i posun těsně pod stupně vítězů. Na ně chyběla jediná
„maličkost“ – být úspěšnější
v derby. Obě se stala kořistí
Prostějova, v obou dostala
přednost ofenzivní házená s
minimálně třiceti brankami
pro každého.
Prostějovu i Kostelci se současně dařilo využívat výhody
domácího prostředí a ztrácet
jen s nejlepšími. Prostějov
nestačil pouze na Hustopeče,
Nové Veselí a Bohunice, Kostelec pak na Hustopeče, Velké
Meziříčí a Prostějov. Veškerá
další utkání končila dvěma
body pro hostitele, včetně

památné výhry Kostelce nad
Novým Veselím. Právě tato
ztráta stála soupeře konečné
první místo a právo postupu do první ligy. Prostějov k
tomu přidal šest výher venku
z jedenácti utkání, Kostelec
jen o dvě méně.
Do letní pauzy a podzimního
startu nové druholigové sezony si tak lze hlavně přát, aby
optimismus při pohledu na
hru i skóre neskončil a aby
atraktivní podívaná přilákala ještě větší množství diváků
do hlediště a mladé adepty
toužící po kolektivním sportu
na soupisku. Vždyť Sokol II
Prostějov patřil s průměrem
téměř třiceti branek na utkání do nejofenzivnější trojice,
Kostelec pak nasázel více než
třicet branek Maloměřicím,
Kuřimi, Havlíčkovu Brodu,
Novému Veselí i Hustopečím.

STATISTIKY TÝMU SOKOL II. PROSTĚJOV

Pohledem hlavního trenéra
há kářů Kostelce
K
l na Hané
H é
házenkářů
„Skončili jsme čtvrtí, což ve druhé lize není žádná paráda. Během podzimu jsme na tom však místy nebyli moc dobře a z té krize jsme se dokázali vyhrabat,
jaro bylo z naší strany určitě lepší. V některých
zápasech jsme se vybičovali k hodně kvalitním
výkonům, například s Novým Veselím nebo proti
Hustopečím. Snad se to fanouškům aspoň trochu
líbilo a závěrečná porážka v Prostějově neshodila povedenější druhou půlku soutěže. Každopádně všem věrným příznivcům děkujeme za
podporu v celé sezóně a na podzim do toho
půjdeme znova.“
arhalík, lodivod mužů TJ Sokol - HK
Milan Varhalík,

Alois Jurík:
Vít Mikulka: „Chceme navázat mládežnickou spolupráci s Kostelcem“ „Pro zlepšení je nutné pořádně trénovat, makat“
Člen výboru Sokola II Prostějov by uvítal více peněz od města i více lidí v ochozech

Sezona 2011/2012 skončila
pro házenkářský oddíl Sokol II Prostějov úspěšně.
A-tým splnil předsezónní
ambice nad očekávání, dorostenci, žáci i benjamínci
si vedli dle předpokladů.
A nebýt vysokého počtu
zranění, mohlo to podle vedení dopadnout ještě lépe.
Přestože mužský výběr
skončil třetí a může se ještě zlepšovat, o ambicích na
vyšší soutěž se nemluví. Zejména kvůli financím.

„Druhá liga odpovídá ekonomickým možnostem klubu. A bohužel
musím říct, že v současné době na
vyšší soutěž nemáme. Na finanční
prostředky, které jsme v tomto roce
měli k dispozici, jsme dosáhli maxima,“ je přesvědčen člen výboru
Sokola II Prostějov Vít Mikulka.
Za předvedené výkony a obětované hodiny poděkoval nejen
hráčům, ale též trenérům a funkcionářům. „Není to jednoduché,
stojí to opravdu mnoho obětování
a času stráveného mimo rodinu,“
zdůvodnil svá slova.

Pokud by se ale povedlo získat
více peněz od města, sokolské župy či sponzorů, mohlo
by mužstvo bojovat o postup.
„Kádr by na to v následujících
letech určitě byl. Jsme rádi za
podporu od města, kterou dostáváme, ale necelých dvě stě
tisíc pokrývá náš nájem haly
ve Studentské ulici, kde trénujeme a hrajeme domácí zápasy,“ vysvětlil.
Prostějovská házená se potýká
s nízkým počtem mládežníků, o čemž svědčí deset hráčů

ve starším a jedenáct hráčů v
mladším dorostu. A řešení má
nabídnout společný projekt
Sokola II Prostějov a Sokola Kostelec na Hané. „Chceme postupně začít naplňovat
myšlenku spojení či větší
spolupráce v mládežnických
kategoriích. Co se totiž týče
členské základny, potýkají se
se stejným problémem. Je to
ale hrozně čerstvá záležitost,
ještě nic není dotaženo do konce,“ prozradil Mikulka zvažovanou novinku.

V konkurenci fotbalu, hokeje,
basketbalu či jiných sportů má
přitom toto odvětví stále co nabídnout. „Myslím si, že házená
má v Prostějově tradici a stále
své místo. Je to pořád atraktivní sport a ekonomicky jeden z
nejpřijatelnějších sportů jak pro
mladší hráče, tak pro rodiče. Alternativa zajímavá pro spoustu
dětí z Prostějova,“ domnívá se
Mikulka. Do budoucna by tak
podle něj Prostějovu slušel návrat do první ligy a také mírný
nárůst diváckých návštěv.

Kouč Sokola II Josef Zedníček přeskládal tým, zavedl nový styl hry a dovedl tým k bronzu:

„Střelec je od toho, aby dával góly. Černou práci musí odvést někdo jiný“
Po třetím místě v první lize z
před několika let vybojovali prostějovští házenkáři opět
„bednu“. Je to sice ve druhé
lize, ale po loňském desátém
místě s tím nikdo nepočítal.
Hned za suverénním duem
Hustopeče, Nové Veselí se tak v
sezoně 2011/2012 umístil mužský výběr Sokola II Prostějov.
„S klukama jsem si určil, že bychom chtěli hrát v horní polovině
tabulky, tedy do šestého místa.
Třetí místo je nadplán, je to nečekané, říkám lichotivé. Kluci si
to vydřeli a vybojovali sami, klobouk dolů před nimi, před jejich
přístupem. Semkli se,“ děkoval
za výkony a výsledky hlavní kouč
výběru Josef Zedníček.
Jarní část ale nezačala dobře, po
šíleném druhém poločase v Maloměřicích z toho byla porážka
19:26. „Slabý soupeř, my jsme
hráli stejně blbě jako oni a druhý
poločas jsme nemohli dát branku.
Katastrofa,“ procedil. Následně
tým nepřekvapil v domácích duelech s Novým Veselím a Hustopečemi, ukázal se ale v Bohunicích. „S Novým Veselím to byl
podařený výkon. Čtyři pět minut
před koncem plichta, bohužel nám
došly síly. V Bohunicích to bylo
velice důležité utkání, pak doma
přišly Hustopeče. Na ně jsme neměli. Samí třicátníci o třídu lepší a
zkušenější,“ zapátral v paměti.
Po těchto čtyřech duelech ovšem
přišla dlouhá šňůra výher, narušená jen duelem v Kuřimi, a zakončená úspěšným derby s Kostelcem. „Podotýkám ale, že to byli
lehčí soupeři. Dobré vítězství bylo
ve Velkém Meziříčí, doma s Ivančicemi a samozřejmě výhra s Kostelcem vždy potěší. Je to velká rivalita, i když jsme kamarádi. Kluci
byli nažhaveni, psychicky dobře
připraveni,“ zdůraznil Zedníček.

Zlepšila se koncentrace
O třetím místě podle něj navzdory
vynucenému omlazení a dlouhému seznamu zranění rozhodly tři

věci: aktivní obrana charakterizovaná přechodem od systému 0-6
k 1-5, dennodenní dril rychlého
přechodu do útoku a nové varianty
postupného útoku. „Družstvo má
dobrý ofenzivní potenciál, ale pasivitou jsme získávali málo balonů. Chtělo to s nimi trpělivě pracovat a přesvědčovat je. Vždyť to jde
hrát 1-5 i bez Flajsara, když bude
trochu pohybu. A když se začalo
vyhrávat, byl každý spokojený,“
vyprávěl s úsměvem.
Změnu nebylo nutné udělat ve fyzičce, ale v hlavách hráčů. Aby se
vydali do protiútoků i udrželi koncentraci v obraně. „Po Hustopečích
a Novém Veselí jsme třetí nejproduktivnější mančaft, ale hrozně
moc gólů dostáváme. Hráči mají
v podvědomí, že stejně dáme více
gólů. A rychlý protiútok není hodit
trhák. Po odbránění ho musí další
jeden dva podpořit ze druhé vlny.
Bylo nutné donutit je, aby z obrany
okamžitě letěli do útoku a na devítce převzali míč a zakončili. Ale
brzy to pochopili,“ radoval se Josef
Zedníček.
Na pozici vysunutého hráče obsadil
teprve
devatenáctiletého
p
Štěpána
Gazdíka,

pozici střední spojky převzal od Tomáše Flajsara a zraněného Michala
Jurika loni ještě dorostenec Martin
Bečička, hlavním střelcem se po
příchodu z Kostelce stal Jiří Kosina.
„Každý hráč má v družstvu svou
roli. Někdo je využíván více do
obrany, někdo do útoku. Střelec
je od toho, aby dával góly a černou práci musí odvést někdo jiný.
Tomáš Černíček spolehlivě dával
sedmičky, Jiří Kozlovský s Pavlem
Šestořádem jsou našimi nejlepšími
obránci. Dají i nějaké branky, jejich
hlavní funkcí je ale odbránit. Bylo
důležité, že se s touto rolí sžili,“ ocenil prostějovský trenér.
Otázkou bylo, kdo převezme roli
vůdce. „Tomáš Flajsar byl přirozeným lídrem, uměl zvýšit hlas. Naše
mužstvo je hodně mladé, chybí ještě taktická vyzrálost. Spoustu zápasů jsme měli dobře rozehraných, ale
nakonec jsme se klepali o výsledek.
Nebo jsme vedli a v závěru prohráli. Jako třeba v Kuřimi. S Flajsarem
bychom tato utkání neprohráli,“
domnívá se Zedníček. Volba nakonec padla na Tomáše Jurika. „Je
starší, stabilně nastupoval a myslím
si, že kluky správně vyhecoval,“
dodal.

Hrát, hrát, hrát
Domácí zisk šestnácti bodů nevyčníval z tradice, klíčem k bronzu
tak byl mimořádně vysoký přísun
dvanácti bodů zvenku. „Třeba loni
mančaft získal venku jediný bod.
Vyhrát šest zápasů z jedenácti je
dobré, to jsme ještě pokazili závěr
v Kuřimi,“ přemítal Zedníček. V
házené se přitom venku příliš nevyhrává a domácí prostředí je velmi
důležité. „Je to aktivitou. Každému
soupeři i nám se hraje blbě na vysunutou obranu. Pokud to zahrajeme
dobře, tak to na mužstva platí,“ pochvaloval si. Nepříjemností tak pro
něj byly jen poutě do Kuřimi, Maloměřic a Telnice, kde hrají domácí
zápasy i Sokolnice. „Většina týmů
hraje na palubovce v hale, tam všude je ale nafukovačka. Japexové
čtverce, kaluže vody, tmavé prostředí. Pomalý povrch, který rychlíkům, jako jsme my nebo Nové
Veselí, dělá velké potíže,“ připustil.
Kouč Sokola II klade velký důraz
na herní praxi, proto sehrál za uplynulou sezonu celkem sedmačtyřicet utkání. Dvaadvacet ligových a
zbytek pohárové duely a přáteláky.
Stejně tak zvýšil tréninkové dávky na pondělí, středa, pátek. „Pro
kluky to bylo nové, ale na podzim
jsme měli překvapivě asi pětasedmdesátiprocentní účast. V průměru
nás bylo na tréninku patnáct, což
je ideální. Taky se toho dalo hodně
nacvičit a dobře se trénovalo,“ liboval si Zedníček.
Po Vánocích přišel pravý opak,
přesto bylo jaro velmi úspěšné.
„Vinou zranění, zaměstnání a školy
jsme neměli ani šedesátiprocentní
účast. V pátek se jich sejde šestnáct,
ale v pondělí a ve středu šest. Bez
gólmana, čtyři křídla, pivot a spojka. Trápilo mě to, ale každý měl
něco a můžu to jen respektovat,“
uvědomuje si realitu.
Že se budou na čele pohybovat
Hustopeče s Veselím, to předpokládal, zklamalo ho ale počínání
Maloměřic a více čekal i od kosteleckého Sokola. „Veselí má velmi

šikovné kluky, dlouhé roky hraje
první dorosteneckou ligu. Mají
širší kádr a obrovské zázemí. Hala
je jejich, mají tam vše, saunu i posilovnu. O tom se nám může jen
zdát. Hustopeče jsou poloprofesionálové, berou plat a jsou nuceni trénovat. Je to vidět,“ vypíchl rozdíly.

Přijdou pouze dorostenci
Starosti mu kromě zranění Kosiny,
Bečičky, Kozlovského, Flajsara,
Jurika, Burgeta, Chytila, Juráčka
dělalo i složení gólmanské dvojice.
Kolem jedničky Jiřího Hrubého se
protočila hned čtveřice jeho kolegů. „Je to problém a výbor to musí
řešit. Jirka Hrubý na jaře stabilizoval výkonnost kolem pětačtyřiceti
procent, což je dobré. Ale bohužel
nemáme druhého gólmana, který
by ho mohl nahradit, když se nedaří,“ povzdechl si a pokračoval:
„Jako druhý začal dorostenec
Mach, ale pak přestal trénovat. Z
Ameriky se vrátil Štěpán Kamený,
ale našel si práci v Praze. Nastoupil
Zdeněk Micka, ale zranil si koleno. Druhého gólmana tak dohrával
další dorostenec Zabloudil,“ vyjmenoval seznam.
Přípravu na novou sezonu začne s
mužstvem počátkem srpna a velký
průvan v kabině nepředpokládá.
Na odchodu není nikdo, novici
bude šestice dorostenců. „My
nikoho nekupujeme, nemáme peníze. Musíme si vystačit s vlastními odchovanci. Přijdou gólmani
Mach se Zabloudilem, křídla Hodan, Hochvald, pivot Srostlík, který jde teď na operaci s ramenem,
a hodně si slibuji od střední spojky
Lukáše Münstera,“ odtajnil jména
posil kouč s více než čtyřicetiletou
házenkářskou praxí.
Cílem pro příští rok tak zdaleka
není atakovat postupové pozice:
„Chybí nám hala, to je největší problém pro celý oddíl. Jsme
skromní a příští rok bychom se
chtěli opět nacházet v horní polovině tabulky. Uvidíme, jak nám
to půjde,“ rozloučil se Josef Zedníček.

Ostřílený kouč si pochvaloval spolupráci
s Milanem Varhalíkem a rád by v Kostelci dál pokračoval

Je neodmyslitelně spjat s několikaletým úspěšným působením
kosteleckých házenkářů v 1. lize
mužů. Zkušený trenér Alois Jurík však z TJ Sokol - HK před
půldruhým rokem na vlastní
žádost odešel, načež tým sestoupil do druholigové soutěže a její
úvodní polovina se mu příliš nepovedla. Letos v lednu tak Jurík dostal nabídku vrátit se do
Kostelce coby kouč do dvojice
s hrajícím lodivodem Milanem
Varhalíkem. Přijal a kolektiv
též jeho zásluhou zúročil herní
i výsledkové zlepšení v konečné
čtvrté místo.
Hanácký klub jste opouštěl za zjitřených okolností.
Neměl jste z návratu obavy?
„Hráči tenkrát přestali fungovat
jako mančaft tím, že se výrazně
zhoršila tréninková docházka a
jejich přístup k házené přestal
být takový, jaký si představuji.
Vyvrcholením bylo, když před
utkáním v Košutce zbylo k dispozici pouhých sedm kluků, což mě
přimělo k okamžitému odchodu.
Nic zjitřeného bych za tím nehledal a když mě v zimě kostelecké
vedení oslovilo s nabídkou vrátit
se, neměl jsem s tím žádný problém. Hned jsem však vyjádřil
přání, ať zůstane ve funkci hlavního trenéra Milan Varhalík a že já
budu dělat asistenta s důrazem na

hle
koučování během zápasů. Takhle
ěžto na jaře fungovalo, osobně těžadě
ší pozici jsem v žádném případě
necítil.“
Ohledně rozdělení kommpetencí a vzájemné spolulu
práce s Milanem Varhalíkem
jste si dokázali vyhovět?
„Za sebe mohu říct, že ano. Milan
vedl tréninky a říkal, co se bude
dělat, já jsem mu s tím pomáhal.
Během střetnutí se pak on soustředil v první řadě na svůj výkon a
já jsem koučoval. Včetně střídání
podle aktuální situace, kdy bylo
nutné reagovat na daný vývoj. Jak
říkám, z mého pohledu všechno
fungovalo dobře a myslím si, že
kdyby to tak i Milan necítil, určitě by se ozval. K čemuž nedošlo,
vztahy mezi námi jsou nadstandardní, rozumíme si a dokážeme
si vzájemně vyjít vstříc.“
Ve vztazích s hráči také
nevznikly žádné potíže?
„Vedení klubu všem klukům
jasně oznámilo své řešení, kterým byl můj nástup na pozici
asistenta. Hráči to tedy museli
akceptovat a já jsem žádné výrazné problémy nevnímal. Na
druhou stranu svěřenci nikdy
nemohou vycházet se svým trenérem jen dobře, přehnaná spokojenost není v tomhle vztahu
na místě. Jedním z mých úkolů
přitom bylo zpevnit uvolněnou

morálku v přístupu k tréninkům
i utkáním, což se třeba někomu
nemuselo líbit. Na druhou stranu
i v házené na druholigové úrovni
platí, že bez práce nejsou koláče
a aby se něčeho dosáhlo, je potřeba makat.“
Můžete uplynulý ročník
zhodnotit ze svého pohledu?
„Po loňském sestupu z první
ligy stál před vedením družstva
nelehký úkol – dostat mančaft
hlavně psychicky nahoru a stávající kádr připravit na druhou
ligu. Průběh podzimu jasně ukázal menší kvalitativní úroveň
nižší soutěže, ve které teoreticky neměl být problém získávat
body. Bohužel bez ostrých spojek Kosiny a Patáka, jež tým
opustili, nás dokázaly porážet
i papírově slabší celky. Kvůli
dlouhodobému zranění Varhalíka chyběla kreativita útočné fáze
včetně dohrávání akcí do pivota,
přidala se velmi slabá tréninková
účast. Vše vyvrcholilo trapasem
v podobě domácí prohry s Velkým Meziříčím na úvod jara, ale
od té doby se kluci semkli a herní
projev šel nahoru. Povedl se nám

i jeden maximálně vydařený
zápas proti Novému Veselí, celkově odvetná část jasně ukázala
význam Varhalíka pro kolektiv
přímo na hřišti. Nejdůležitější ze
všeho přitom je dostatečně a kvalitně trénovat.“
Co se vám líbilo či nelíbilo z herního hlediska?
„Obranná fáze byla výrazně lepší
než útočná. Po podzimním martýriu a jarním zlepšení můžeme
říct, že s celou sezónou panuje
mírná spokojenost. Na druhou
stranu víme, že někteří hráči
na sobě musí pracovat v zájmu
zlepšení svého projevu a ostřílené borce musíme přinutit k tomu,
aby víc prodali své zkušenosti.“
Skončili jste čtvrtí, ovšem
v případě závěrečného vítězství v Prostějově jste mohli
poskočit na třetí příčku. Mrzela
vás porážka v derby hodně?
„Ne že by mi to bylo jedno, ale
doby vzájemné řevnivosti až nenávisti mezi oběma kluby už jsou
naštěstí pryč. Proto mě trochu
mrzelo, jak moc prestižně utkání
vzali někteří prostějovští házenkáři. Rozhodčí pískali tak, jak pískali

Jiří HRUBÝ
Štěpán KAMENÝ
Lukáš MACH
Zdeněk MICKA
Zbyněk ZABLOUDIL

21
8
6
3
4

Brankáři
1/1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

Michal BURGET
Štěpán GAZDÍK
Tomáš CHYTIL
David JUREČKA
Michal NEVRLÝ
Svatopluk ORDELT

11
20
8
22
6
22

Křídla:
7
48
4
99
2
7

2
12
2
11
0
2

0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0

Radek FLAJSAR
Tomáš JURIK
Jan SROSTLÍK
Pavel ŠESTOŘÁD

4
20
1
14

Pivoti:
0
19
0
13/1

0
4
0
11

0
0
0
0

0
1
0
0

Adam BUDÍK
Martin BEČIČKA
Tomáš ČERNÍČEK
Tomáš FLAJSAR
Martin JURÁČEK
Michal JURIK
Jiří KOSINA
Jiří KOZLOVSKÝ
Filip MIKULKA
Tomáš VALACH

2
21
19
10
4
13
22
20
3
10

Spojky:
0
39/3
115/44
38
1
15
187/15
34
0
25/4

0
9
14
4
1
3
11
23
0
5

0
0
1
0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

STATISTIKY TÝMU SOKOL KOSTELEC NA HANÉ
18
17
8

Brankáři
0
0
0

0
0
0

0
0
0

17
15
13
12
12
10
1

Křídla
54
1
9
34
20
13
1

11
1
5
7
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0

Michal JURKA
David ŠEVČÍK
David KOPEČNÝ

19
12
10

Pivoti
89
18
1

12
4
2

0
0
1

Lukáš ŘÍČAŘ
Martin GRULICH
Marek GREPL
Jan SMÉKAL
Tomáš GRULICH
Milan VARHALÍK
David PALIČKA
Martin ŠVEC

21
19
19
19
15
10
6
6

Spojky
20
80
63
47
72
43
0
0

14
3
4
7
9
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Tomáš VARHA
Pavel NAVRÁTIL
Michal ZACPAL

a Vasyliev s Jurkou to neunesli,
reagovali oplácením s následnými
červenými kartami. Úplně nejhůř
ze všech se však projevil domácí Šestořád, který byl pro výhru
schopný, v uvozovkách, přizabít
protihráče. Přitom šlo jen o třetí a
čtvrté místo, nikoliv o postup nebo
sestup. V takovém případě jsem
značnou vypjatost střetnutí osobně
vnímal coby zbytečnou.“
Budete v Kostelci dál pokračovat?
„Musí rozhodnout oddílový výbor.
Co vím, tak Milan Varhalík už nechce pokračovat jako hrající hlavní
trenér a spíš by přešel do role asistenta. Já mám na práci prvního
kouče chuť a rád bych kostelecké
mužstvo vedl, jenže na mém přání
až tolik nezáleží. Tohle rozsekne
výbor TJ Sokol - HK, od jehož
verdiktu se odvinou další důležité
věci, například podoba letní přípravy, ambice pro příští sezonu a tak
dále. Z hráčů oznámili ukončení
aktivní činnosti Tomáš Grulich ze
zdravotních a Michal Jurka z rodinných důvodů, ostatní dle mých
informací pokračují. Co přesně přijde, to se teprve uvidí.“

Jiří VYMĚTAL
Jan GREPL
František NOVÁK
Anatoliy VASYLIEV
Jakub RIKAN
Lukáš CHALUPECKÝ
Roman ČECH

Poznámka: Za jménem následuje počet utkání, vstřelených
branek/proměněných sedmiček, dvouminutových trestů,
červených karet po třetím vyloučení, přímé diskvalifikace.

NAVŠTIVTE

NAŠE N O V É WEBOVKY:

Šéf HK Petr Kudláček sází na budování Házenkář Kostelce Michal Jurka: „Jako hráč asi končím“
Urostlý pivot se s aktivní kariérou rozloučil červenou kartou
týmu ve druhé lize

Jestli má někdo právo komplexně hodnotit stav
házené v Kostelci na Hané, pak je to předseda
zdejšího klubu Petr Kudláček. V čele TJ Sokol –
HK stojí už pátým rokem a během uplynulého
ročníku měl se svými spolupracovníky nelehký
úkol zvládnout pád z 1. ligy mužů o soutěž níž.
„První půlka sezony se hodně nesla v duchu zklamání
ze sestupu, situace nebyla zdaleka ideální. Celkovou
atmosféru dost poznamenal ten sešup, navíc skončili
někteří hráči a někteří z ostatních přestali tolik chodit
na tréninky. Vše dohromady se promítlo do horších
výkonů i výsledků,“ vzpomínal Kudláček na utrápený
podzim.
„Z nejhoršího jsme se postupně dostali a dokonce
dokázali zvítězit na hřišti silných Hustopečí. Bohužel,
hned o týden později nás opět srazila dolů domácí prohra v derby s Prostějovem, načež jsme v zimě oslovili
Lojzu Juríka s nabídkou k trenérskému návratu na
místo asistenta Milana Varhalíka,“ pokračoval kostelecký šéf v ohlížení.
„Přesto přišel hned na úvod jara výbuch proti Velkému Meziříčí, po kterém následovala bouřka v kabině
a celkové zlepšení. Dařilo se nám pravidelně bodovat,
vrchol nastal výhrou na vlastní palubovce nad Novým
Veselím a navzdory porážce i proti Hustopečím. Škoda
posledního kola v Prostějově, to pro mě bylo zklamání.
Celkově však beru tuhle sezónu pozitivně s ohledem na
schopnost zlepšovat se,“ konstatoval Kudláček.

Z trenérské kooperace Varhalík – Jurík měl příznivý pocit. „Jejich spolupráce fungovala podle
mě dobře. Milan je spíš klidný a Lojza bouřlivý,
společně to dali dohromady ku prospěchu celého
mužstva. Hráčsky chyběl vyložený střelec z dálky,
ovšem prosazovali se někteří mladí a to je příslib do
budoucna. Chceme, aby se talenty stávaly pevnou
součástí týmu, navíc jde o místní kluky, což přesně
zapadá do naší koncepce,“ nastínil předseda HK.
V příštím ročníku by Hanáci mohli být spolufavoritem na postup do 1. ligy mužů. „Tam se ale za
každou cenu rozhodně nehrneme. Prioritou je zůstat ekonomicky stabilizovaní, postupně obehrávat
mladší házenkáře a budovat perspektivní mančaft
ve druhé lize. S tím, že dál by se vidělo,“ odtušil
Kudláček.
V zákulisí se přitom začíná rozvíjet spolupráce mezi
kosteleckým oddílem a TJ Sokol II Prostějov. „Teď
to startujeme určitým propojením žákovských kolektivů. Existuje i vize užší spolupráce mezi oběma kluby, vše je zatím ve fázi jednání. Uvidíme,
k čemu povede, ale pokud se podaří vzájemně domluvit, může to znamenat velký přínos pro nás i Sokol II. My bychom touhle cestou výhledově chtěli
jít,“ přiznal Kudláček.
Aktuálně však bude muset v první řadě vyřešit obsazení trenérské dvojice u A-týmu. „Vycházíme ze
současné situace a rozhodnutí sdělíme v nejbližší
době, aby mužstvo následně mohlo zahájit letní
přípravu a začít se formovat pro nový druholigový
ročník,“ dodal Petr Kudláček.

v prohraném derby na prostějovské palubovce

Byl to asi jeho poslední mistrovský zápas v životě, takže logicky
chtěl moc vyhrát. Zvlášť když
kostelečtí házenkáři nastoupili
k prestižnímu derby v Prostějově a v případě vítězství se
mohli posunout před rivala na
konečné třetí místo druholigové
skupiny Morava jih. Místo toho
mužstvo HK podlehlo 30:32,
jinak velký dobrák Michal Jurka vyfasoval červenou kartu a
musel tak na úplný závěr své
hráčské dráhy spolknout hned
dvě hořké pilulky najednou.
Míšo, nebylo to střetnutí až
zbytečně moc vyhecované?
„Myslím, že do nějaké padesáté minuty ani ne. Potom přišly
zbytečné zákroky z obou stran a
podle toho závěr vypadal. Rozhodčí zápas nijak neovlivnili, ale
jejich styl pískání sváděl k tomu,
že se ke konci začalo všechno trochu mlít.“

Do tohoto scénáře zapadl i
váš předčasný odchod ze
hřiště?
„Tak nějak. V daný okamžik mě
naštvalo chování jednoho protihráče, proto jsem do něho strčil. Myslím, že nešlo o nic hrozného, a kdo
mě zná, ten ví, že jsem spíš klidný
člověk. Taky jsem byl hned úplně
v pohodě, tu červenou mi sudí dal
zaslouženě.“
Nakolik prestižně jste bral
očekávané derby?
„Já osobně to prestižně už vůbec
neberu. Z prostějovských kluků
jsem tady dřív hrával jedině s asistentem trenéra Svaťou Ordeltem,
s nikým dalším ne. Utkání jsem
tedy bral jako každé jiné, v Kostelci působím už deset let. Každopádně škoda porážky, mysleli jsme
si na třetí místo. Bohužel jsme to
nezvládli a posun nahoru nevyšel.“
Celkově jste se však na
jaře zlepšovali jak herně,
tak výsledkově. Souhlasíte?

„Jo. Stálo za tím víc faktorů, tím
nejdůležitějším podle mě byl
návrat Milana Varhalíka na hřiště. On má jiný styl než všichni
ostatní házenkáři ve druhé lize,
a z toho jsme těžili. Kdyby chtěl,
určitě by ještě mohl hrát vyšší
soutěž.“
Jak tedy hodnotíte při
zpětném ohlédnutí celou
sezónu 2011/12?
„Nakonec snad můžeme být
spokojení. Odehráli jsme některé
krásné zápasy, třeba doma s Novým Veselím nebo už na podzim
v Hustopečích. Naopak trochu
mrzí méně povedené souboje
proti papírově slabším soupeřům, které jsme občas nezvládali. Mohli jsme mít o šest až osm
bodů víc a ta spokojenost by byla
maximální.“
Je podle vás reálné, aby
Kostelec v příštím ročníku usiloval o postup do první
ligy?

„Upřímně si myslím, že ne. Tréninková morálka v Kostelci není na
vysoké úrovni, spousta mladších
kluků studuje a my starší máme
těžkou práci, takže se k přípravě
všichni společně scházíme v podstatě jednou týdně v pátek. Což je
málo na druhou ligu, natož na první.
Ta se navíc hraje celostátně a vzhledem k tomu by postup momentálně asi ani nebyl v našem zájmu i
s přihlédnutím k vyšším finančním
nákladům. Kromě toho je otázka,
jestli zůstane pohromadě stávající
kádr. Spíš se bude řešit, kolik hráčů
skončí.“
Platí možnost uzavření
aktivní kariéry i pro vás?
„Pravděpodobně ano. Ještě se musíme poradit s manželkou, ale stíhat
náročné zaměstnání, rodinu a ještě
házenou na potřebné úrovni není
žádná sranda. Proto je dost možné,
že utkání v Prostějově bylo mým
posledním ligovým mistrákem v životě.“

Fotbal
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„Eskáčko“ vstoupí do MSFL dvěma zápasy venku
Změny v kabině týmu 1.SK:
Domácí premiéra koncem srpna proti Frýdku-Místku
ODCHÁZÍ POLÁČEK A HATLE snad už na novém trávníku a před novou tribunou

Všechny zkušené opory zůstávají, navíc
vedení klubu lanaří další kvalitní posily

Uplynulou a novou fotbalovou sezónu na klubové úrovni dělí pouze necelé dva měsíce, takže
času není během léta z žádného hlediska nazbyt. Tímto faktem se stoprocentně řídí oddíl
1.SK Prostějov při vylaďování podoby hráčského kádru svého „A“-mužstva pro MSFL 2012/13.
Prostějov/son
„V současné chvíli už jsou jisté dva odchody: Petr Poláček
míří do Rakouska a na tom, že
u nás končí, jsme se dohodli
rovněž s Matějem Hatlem,“
prozradil Večerníku hlavní
trenér třetiligového eskáčka
František Jura. „Pravděpodobně odejde ještě někdo, ale
o koho půjde vyjasní teprve
další jednání,“ upřesnil kouč.
Ambiciózní klub však neztratí žádného ze svých
ostřílených tahounů, Lukáš
Zelenka a spol zůstávají.

„Se všemi zkušenými borci
jsme se domluvili na tom, že
minimálně půl roku nebo jednu sezónu budou v Prostějově pokračovat. Jejich kvality
můžeme v náročné Moravskoslezské lize naplno využít,“ potvrdil Jura, že jádro
úspěšného kolektivu zůstane
pohromadě.
Generalita hanácké štiky třetí
nejvyšší soutěže ČR navíc lanaří několik nových posil. „O
koho jmenovitě jde, to nyní
určitě neprozradím. Jednání
teprve probíhají a říct cokoliv bližšího zatím není mož-

né,“ řekl Jura. „Každopádně
bychom angažování nových
hráčů rádi dotáhli do konce
ještě před zahájením letní
přípravy, do níž vstoupíme
10. července.“
Trénování na příští ročník
přitom bude značně komplikované. „Kvůli rekonstrukci hlavního trávníku
v areálu SCM nemůžeme využít tuto plochu, navíc úpravami procházejí i zadní hřiště
za halou Sportcentra DDM
a trénovat tudíž nepůjde ani
tam. Částečně tedy budeme chodit na umělý povrch
v ulici E. Valenty a jednáme
o možnosti využití hřiště ve
Sportovní ulici. Uvidíme, jak
vše dopadne,“ odtušil Jura
s tím, že týden od 18. července jeho tým stráví na
soustředění v Bystřici nad
Pernštejnem.

Prostějov/son - Losovací aktiv
fotbalových soutěží na Moravě 2012-2013 proběhl v sobotu v Olomouci. Nováčka
Moravskoslezské ligy mužů
1.SK Prostějov (od července
pod tento subjekt přechází dosavadní 1.FK) tam zastupoval
hlavní trenér František Jura.
„Během aktivu se nejprve vyhodnocovala uplynulá sezóna
a potom řešila ta příští, což byl
ústřední bod celého programu,“
nastínil Jura. „My jsme nakonec
pro třetí ligu dostali losovací číslo devět a to znamená, že soutěž
zahájíme dvěma zápasy venku,“
informoval kouč Večerník.
„Z mého pohledu je to pozitivní
i komplikující. Protože se doma
představíme až ve třetím kole,
můžeme teoreticky nastoupit už
na vlastním zrekonstruovaném
hřišti bez nutnosti využít azylu
někde jinde. Na druhou stranu
začít MSFL na Slovácku ´B´ a
v Orlové, pak jít proti favorizovanému Frýdku a cestovat na Baník
´B´, to bude opravdu přetěžký

start celkově náročné soutěže.
Holt jej musíme zvládnout,“ pokrčil Jura smířeně rameny.
V minulém týdnu se areál SCM
Prostějov v ulici E. Valenty změnil ve staveniště, neboť hlavní
plocha od pondělka 18. června
začala procházet zmíněnou rekonstrukcí trávníku. „Vše provádí renomovaná firma, která
má s tímto oborem činnosti bohaté zkušenosti. Díky nim rychle
vyřešila i dílčí problémy s rozbitím jednoho důležitého stroje,
takže práce běží podle plánu.
Během neděle už se zasévala
nová tráva,“ prozradil Jura.
Dnes navíc bude zahájena také
výstavba tribuny pro 400 diváků podél východní strany hřiště.
„Rozhodně uděláme maximum
pro to, abychom mohli 26.
srpna přivítat Frýdek-Místek
v našem nově přebudovaném
areálu, když už ten los takhle
vyšel. Vzhledem k síle soupeře,
jenž v nedávno skončeném ročníku do poslední chvíle bojoval
o postup do druhé ligy, půjde

o hodně atraktivní premiéru a
skutečný šlágr,“ zasnil se lodivod s předstihem.
Jak už bylo mnohokrát avizováno, před rokem vzniklý
subjekt 1.FK Prostějov, který
musel být založen pro možnost
vstupu do divize, přechází od

1. července plně pod hlavičku
1.SK Prostějov. „Dojde k tomu
automaticky, všechny nezbytné
formality jsme už dopředu vyřídili. Efkáčko prostě bylo jen roční administrativní nutností a teď
znovu budeme ´eskáčko´ tak, jak
to má být,“ potvrdil František Jura.

Los 1.SK Prostějov v podzimní části MSFL 2012-2013
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

12. srpna
19. srpna
26. srpna
2. září
9. září
16. září
19. září
23. září
30. září
7. října
14. října
21. října
28. října
4. listopadu
11. listopadu
18. listopadu

venku Slovácko „B“
venku Orlová
doma Frýdek-Místek
venku Baník Ostrava „B“
doma Zábřeh na Moravě
venku Hlučín
doma Kroměříž
doma Žďár nad Sázavou
venku Hulín
doma Zlín „B“
venku Sigma Olomouc „B“
doma Uničov
venku Rosice
doma Třinec
venku Břeclav
doma Slovácko „B“

Shrnutí bojů v divizních a krajských soutěžích aneb kdo z Prostějovanů si jak vedl...

O postupujících i sestupujících je již jasno: Kralice
i Plumlov se o vlásek zachránily, padá jen Jesenec
Konečné tabulky

Divize, skupina „E“
1. FK Orlová-Lutyně3021 3 6 62:29 66
2. 1.FK Prostějov 30 19 7 4 62:26 64
3. FK Mikulovice 30 17 4 9 70:52 55
4. FK Šumperk 30 16 5 9 56:36 53
5. FK Mohelnice 30 15 5 10 53:49 50
6. FC Brumov
30 13 3 14 43:52 42
7. LokoPetrovice 30 11 7 12 41:44 40
8. Sokol Lískovec 30 11 6 13 46:47 39
9. SK Kravaře 30 10 7 13 46:52 37
10. FC Opava B 30 10 6 14 49:61 36
11. Val. Meziříčí 30 11 3 16 45:59 36
12. FC TVD Slavičín 30 10 5 15 50:46 35
13. MFK Havířov 30 10 5 15 47:51 35
14. FK Nový Jičín 30 9 6 15 52:69 33
15. FC Dol. Benešov30 8 6 16 26:58 30
16. FK Krnov
30 7 6 17 45:62 27
Přebor Olomouckého KFS
1. Hranice
30 24 4 2 87:23 76
2. Určice
30 18 7 5 61:29 61
3. 1. HFK „B“
30 15 9 6 65:39 54
4. Konice
30 14 5 11 59:45 47
5. Litovel
30 11 12 7 51:41 45
6. Želatovice
30 14 2 14 47:69 44
7. Oskava
30 12 7 11 54:49 43
8. Zlaté Hory
30 11 7 12 41:56 40
9. Ústí
30 11 5 14 56:64 38
10. Kozlovice
30 9 10 11 61:54 37
11. Troubky
30 10 7 13 48:61 37
12. Hněvotín
30 8 9 13 38:38 33
13. Velké Losiny 30 8 8 14 52:64 32
14. Dolany
30 7 8 15 39:66 29
15. Kralice
30 7 6 17 39:54 27
16. Loštice
30 5 6 19 37:83 21
I.A třída, skupina “A”
1. Šternberk
26 20 2 4 75:21 62
2. Jeseník
26 16 4 6 75:34 52
3. Štíty
26 15 3 8 59:42 48
4. Písečná
26 12 6 8 59:52 42
5. Medlov
26 10 10 6 51:38 40
6. Leština
26 11 6 9 57:48 39
7. Troubelice
26 8 11 7 56:37 35
8. Mor. Beroun 26 9 6 11 41:54 33
9. Mohelnice „B“ 26 8 9 9 45:47 33
10. Bludov
26 9 2 15 33:67 29
11. Konice „B“ 26 9 2 15 51:80 29
12. Šumvald
26 8 5 13 50:55 29
13. Štěpánov
26 6 6 14 38:55 24
14. Vikýřovice
26 3 4 19 30:90 13
I.A třída, skupina “B”
1. Opatovice
26 18 2 6 67:35 56
2. Kojetín
26 16 4 6 59:34 52
3. Nové Sady 26 15 2 9 78:43 47
4. Hlubočky
26 14 0 12 56:57 42
5. Čechovice 26 13 2 11 39:38 41
6. Bělkovice
26 11 7 8 52:33 40
7. Bělotín
26 12 4 10 44:48 40
8. Slatinice
26 11 4 11 51:49 37
9. Lipník
26 12 1 13 41:47 37
10. Dub nad Mor. 26 10 4 12 35:44 34
11. Klenovice
26 8 8 10 28:38 32
12. Náměšť n. H. 26 9 2 15 44:62
13. Plumlov
26 7 2 17 35:57 23
14. Jesenec
26 3 4 19 32:76 13

Prostějovsko/jim - Sotva jedna fotbalová sezona skončila,
už se losuje ta nadcházející.
V sobotu přidělil aktiv čísla
účastníkům moravskoslezské
fotbalové ligy a divizí, dneska
se tak stane v případě krajských soutěží pořádaných
olomouckým krajským fotbalovým svazem a v pátek
dojde na okresní soutěže. S
přípravami na nový ročník je
také stále jasnější, kdo nakonec postoupil, kdo sestoupil a
kdo bude pokračovat na stejné úrovni jako před rokem.

Moravskoslezská divize,
skupina „E“
1.FK jde z druhého místa
Nejvyšší domácí fotbalovou
soutěží, v níž jsme měli regionálního zástupce, představovala divize. Severní skupinu opanovala Orlová, přestože se její
náskok dramaticky snižoval
a po třicátém kole činil pouhé
dva body.
Díky souhře několika okolností se ovšem postupovou stala i
druhá příčka, na níž dokráčel
1.FK Prostějov. Pomohlo mu
nejen čtyřiašedesát bodů znamenajících lepší bilanci než
Napajedla v paralelní skupině „D“, ale též vývoj nahoře.
Díky vznikající soutěži ligových juniorek nepřihlásily svá
béčka do MSFL Zbrojovka
Brno „B“ a Jihlava „B“, ze
druhé ligy sestoupil na Moravu
jen patnáctý Třinec. Čili po sestupu Líšně a postupu 1.HFK
Olomouc zůstalo ve třetí lize
jedno volné místo.
Prostějov po něm sáhl díky famóznímu jaru – ani jednou neprohrál a porazil vedoucí Orlovou, třetí Mikulovice i čtvrtý
Šumperk. Na vítězství nedosáhl jen proti Brumovu, Kravařům a Krnovu. „To je skvělá
bilance a klobouk dolů před
mančaftem, jak odvety zvládl.
Mužstvo určitě posílíme, ale
nijak extrémním způsobem,“
podělil se o dojmy krátce po
závěrečném utkání s Opavou
„B“ kouč František Jura.

Přebor Olomouckého
krajského fotbalového svazu
Určice zářily,
Kralice zklamaly
Z divize nepadá do kraje nikdo a nevzdá-li se někdo z
loňských účastníků na poslední chvíli svého práva, dojde

tu pouze ke dvěma změnám.
Do divize kráčí pouze vítězné Hranice a do I.A třídy se
poroučejí Loštice, nahradí je
vítězové obou skupin I.A třídy
Šternberk a FKM Opatovice-Všechovice.
V zákulisí se šuškalo o tom, že
Mikulovice zvažují odstoupit
z divize a přenechat své místo
někomu jinému, nic takového
se ale nestalo. I proto si nemuseli lámat hlavu s postupovou
nabídkou funkcionáři Určic,
1.HFK Olomouc „B“ ani Konice.
„Kraj je pro nás strop, jít výš
by nás zabilo,“ nechal se již
před časem slyšet předseda
Sokola Určice Milan Sosík.
Jím vedený klub zažil historickou sezonu ozdobenou
dvaceti zápasy bez porážky
v řadě, druhým nejlepším
útokem, obranou i bodovým
přídělem, jít výš ovšem netouží. V obci se zhruba třinácti
stovkami obyvatel nechtějí
opakovat příběh Lipové či
Protivanova, kde po krátkém
období slávy nastal propad o
několik pater.
To naopak Sokol ze zhruba
dvakrát tak velké Konice po
návratu do divize touží. Přáním to bylo již pro letošek, ale
nevyšlo to. „Hráči jsou kvalitní, bohužel se to nepovedlo.
Když Kmecik dostal červenou
kartu a dlouhý trest za protesty po brance z ofsajdu, přišli
jsme o šest bodů. Řešili jsme
také dlouhodobou nemocnost
některých hráčů, Adam Novotný maturoval a další studenti se také museli věnovat
škole,“ zmínil faktory jednatel
klubu Jiří Kučera.
Na hony vzdálené starosti než
výše zmíněná dvojice pak řešili v Kralicích. Mužstvu se
sice povedl úvod podzimu,
když první čtyři kola vyhrálo
a v dalších dvou remizovalo, pak ovšem nastal útlum.
„Mančaft se konsolidoval po
odchodech do Prostějova.
Nicméně po začátku sezony je
to zklamání. Dá se říci, že jediným úspěchem je záchrana
s odřenými zády,“ uvědomuje
si realitu člen nejužšího kralického vedení Václav Répal.
Letos Kralickým pomohla situace, kdy padal pouze jeden,
pro příští sezonu je přáním
vedení stabilizovat se a být
úspěšnější. „To znamená přinejmenším hrát klidný střed
tabulky,“ oznámil Répal.

KONEC STRACHU!
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I.A třída, skupina „A“
Konice „B“ se zachránila
V severní skupině druhé nejvyšší krajské soutěže mělo
Prostějovsko po několika
letech opět svého zástupce.
Rezerva Konice začala rozpačitě a vypadalo to jen na boj o
záchranu, pak se posunula do
středu tabulky. Teprve kolizemi s duely áčka na samotném
konci jara si opět pohoršila do
dolní třetiny tabulky.
Devětadvacet bodů ovšem
přineslo splnění hlavního cíle,
tedy záchrany. „Pozitivem
bylo zabudování kluků z dorostu, kteří na konci sezony
nastupovali pravidelně a byli
základem sestavy,“ pochvaloval si kouč Martin Slezák. Naopak hlavní strastí bylo opakovaně složení jedenáctky, která
vyběhne na trávník. Hned před
sezonou se s kabinou rozloučila řada opor, na jaře přestali
z různých důvodů hrát i Mohelník, Blaha, Fiala, Kornel.
„Po půlce sezony se tedy opět
zúžil kádr a museli nastupovat
tito mladí kluci z dorostu. Na
druhou stranu fotbalovost mají
a jsou příslibem do budoucna,“
těší Slezáka.
Na jeho slova navázal i šéf klubu Jiří Kučera: „Béčko držíme
kvůli tomu, abychom měli
kam dávat hráče, kteří vyjdou
z dorostu. Chtěli jsme jim zajistit vyšší fotbalovou soutěž,
aby hráli s kvalitnějšími soupeři a nebyla to pouze okresní
okopávaná,“ nastínil plány.
Postup vybojoval již výše zmíněný Šternberk, dolů šly jen
Vikýřovice.
I.A třída, skupina „B“
Výsledkově žádná sláva
Čtveřice regionálních mančaftů velkou díru do světa neudělala. Díky druhé polovině jara
se zvedly aspoň Čechovice a
skončily páté, na postupující Opatovice jim ale chybělo
patnáct bodů. Zbylá trojice se
prala s udržením a Klenovicím
i Plumlovu se to nakonec i podařilo.
„Nakonec jsme rádi, že jsme
soutěž zachránili. Musíme
udělat vše pro to, aby příští sezona byla lepší. Doufáme, že
se kádr podaří doplnit a na jaře
2013 nebudeme mít podobné
problémy jako letos,“ přeje si
klenovický předseda Stanislav
Cetkovský.

Obdobně to viděli i v Plumlově,
ten udržela nad vodou konstelace výš. „Nemůžeme být spokojeni, na druhou stranu nám to
letos se štěstíčkem vyšlo, protože padá jen jeden. Vždy bylo
otázkou času, kdy inkasujeme, a
jelikož se nám nedařilo v útočné
fázi, bylo pro nás velmi těžké
výsledek otáčet,“ našel příčiny
úpadku trenér Jan Pešek.
Vedení klubu tak přes léto zkouší přivést posily, cestou Plumlova ale bude zejména zapojování
mladíků. Třeba těch, kteří se
vracejí z hostování v mostkovickém dorostu.„Na to, abychom
dělali radikální řez, nejsou na
okrese lidi. Ani naše finanční
možnosti,“ zmínil člen výboru
klubu František Kocourek.
Černý Petr tak zbyl pouze na
Jesenec, který se stěhuje do I.B
třídy. „Neskutečně nás provázela zranění. Ze sedmnácti hráčů
mít šest zraněných dlouhodobě
je naprd. Vytáhli jsme kluky z
béčka, ale rozdíl tříd byl markantní,“ konstatoval kouč Petr
Tichý starší.

I.B třída, skupina „A“
Haná se dočkala
Nejvíce derby nabídla z krajských soutěží již tradičně I.B
třída. Neopakovala se sice situace z loňska, kdy plná devítka ze čtrnácti týmů patřila na
Prostějovsko, ale stále to bylo
plných sedm členů.
Nejvíce se dařilo Hané Prostějov, která využila propustky do
vyšší soutěže, hned za ní skončila na druhém místě Lipová.
„Při druhém místě se dá říci, že
sezona je úspěšná, ovšem představovali jsme si to tak, že skončíme první. Bohužel se nám to
nepodařilo,“ nejásal trenér Jaroslav Ullmann. Své šance se ale
klub i nadále nevzdává a doufá,
že jí pomůže nejlepší bilance z
nepostupujících celků. „Objevily se informace, že Oskava
má jít z župy do I.B třídy. Pak
budou z I.A i I.B postupovat
týmy ze druhého místa. Pokud
by se ale postoupilo, kádr by
potřeboval posílit,“ neopomněl
připomenout Ullmann.
Od Hané i Lipové se očekávalo,
že bude na špici. Ale nováčka z
Vrchoslavic tak vysoko v létě
netipoval nikdo. A přesto dovedl Roman Šmíd a celé vedení
mužstvo až na čtvrté místo.
„Jsme spokojeni, splnili jsme
cíl. Na to, že nás někteří novináři pasovali na prvního sestu-
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pujícího, tak jsme dosáhli na
dobrý výsledek,“ poznamenal s
úsměvem.
Velmi vysoko se celý rok pohybovaly i Mostkovice a chvílemi
se zdálo, že se právě ony stanou
hlavními štíhači vedoucího dua.
V závěru jara jim ale došel dech
a propadly se na šesté místo.
Po loňské záchranářské bitvě
je to ovšem velký posun. „Kádr
zůstane i nadále pohromadě,
béčko postoupilo. Spolupráce
funguje dobře a myslím si, že se
tu po všech stránkách blýská na
lepší časy,“ těší se na další úspěchy trenér Jiří Kamenov.
V klidných vodách se již od
počátku plavili fotbalisté Nezamyslic a nebýt krize na jaře,
mohl mančaft skončit i výš než
na deváté pozici. „Moje představy o umístění se v žádném
případě nepodařilo uskutečnit.
Nejsem zklamaný, protože
jsme hráli v klidném středu, ale
Nezamyslice by se měly motat
kolem pátého šestého místa.
Druhou pravdou je, že nás pronásledovala zranění a vyskytla
se i vyloučení,“ ohlédl se velmi
stručně nezamyslický lodivod
Drahomír Crhan.
Úspěšně dopadly i bitvy na dolním konci. Po patnácti kolech
se Kostelec krčil jen s devíti
body poslední, na jaře se ale
vzchopil a šestým nejlepším
výkonem si s předstihem několika kol zajistil záchranu.
„Někteří hráči odešli, podařilo se nám aspoň přivést Ivoše
Grepla a uzdravil se Milan
Synek. Kluci začali táhnout za
jeden provaz, makali. Všechny jarní zápasy kromě Beňova byly dobré,“ pochválil za
úspěšnou misi jarní kouč Vladimír Staněk.
Podobně namočen zůstával i
Pivín. Přezimoval s deseti body
a pouhými osmi brankami, na
jaře po návratu Jaroslava Svozila na lavičku opět ožil a opět se
úspěšně zachraňoval. „Byla to
divoká sezona, naštěstí to Jarda Svozil na jaře opět dokázal.
Je důležité, aby se nám podařil
vstup do příští sezony, pak to
půjde. Mostkovice se loni jen
zachraňovaly a letos málem postupovaly,“ doufá v napodobení
hrající předseda klubu Viktor
Švéda.
Nejkratší sirky si vytáhly Želatovice „B“ a Hustopeče, je
společně se čtrnáctými týmy
zbylých dvou skupin potkalo
vyhoštění do okresního přeboru.

Konečné tabulky

I.B třída, skupina “A”
1. Haná Prostějov 26 18 4 4 55:31 58
2. Lipová
26 15 6 5 68:31 51
3. Beňov
26 14 4 8 75:41 46
4. Vrchoslavice 26 13 7 6 73:40 46
5. Hor. Moštěnice 26 14 2 10 55:41 44
6. Mostkovice 26 12 6 8 57:45 42
7. Býškovice
26 12 5 9 40:35 41
8. Všechovice 26 11 3 12 59:52 36
9. Nezamyslice 26 10 4 12 42:53 34
10. Radslavice
26 7 8 11 42:49 29
11. Kostelec
26 7 5 14 31:60 26
12. Pivín
26 7 4 15 25:68 25
13. Želatovice „B“ 26 6 3 17 47:73 21
14. Hustopeče 26 4 3 19 40:90 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krajský přebor starší dorost
Šumperk
27 20 2 5 94:30 62
Opatovice
28 15 5 8 77:54 50
Černovír
28 15 1 12 65:58 46
Šternberk
28 13 4 11 81:62 43
Mohelnice
28 12 5 11 63:62 41
Konice
28 9 5 14 56:79 32
1.FC Vikt. Přerov27 8 4 15 49:63 28
Čechovice
28 5 2 21 33:11017

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

Krajský přebor mladší dorost
Šumperk
27 20 2 5 118:22 62
Mohelnice
28 18 2 8 81:45 56
1.FC Vikt. Přerov27 15 3 9 60:40 48
Černovír
28 15 2 11 66:65 47
Čechovice
28 12 3 13 69:71 39
Šternberk
28 11 5 12 67:59 38
Opatovice
28 9 1 18 58:11628
Konice
28 2 0 26 16:117 6

Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
1. Litovel
26 22 0 4 185:67 66
2. Velký Týnec 26 19 4 3 121:47 61
3. Tovačov
25 18 2 5 104:30 56
4. Nemilany
26 16 6 4 91:46 54
5. Určice
26 16 1 9 91:64 49
6. Náměšť na Hané26 13 3 10 83:87 42
7. Lipník
25 11 4 10 48:52 37
8. Brodek u Př. 26 11 2 13 80:91 35
9. Hlubočky
26 9 2 15 83:88 29
10. Želatovice
26 7 4 15 58:80 25
11. Kostelec
26 6 5 15 55:82 23
12. Nové Sady
26 7 2 17 55:99 23
13. Kralice
26 6 1 19 61:11519
14. Nezamyslice 26 1 2 23 25:192 5
Krajská soutěž skupina “A”
- starší žáci
1. KMK Zubr Přerov2221 1 0 94:6 64
2. Nemilany
22 19 0 3 117:30 57
3. Želatovice
22 16 1 5 104:31 49
4. Velký Týnec 22 12 3 7 72:43 39
5. Chomoutov 22 11 2 9 84:51 35
6. Nové Sady
22 11 2 9 93:68 35
7. Náměšť na Hané22 10 2 10 58:74 32
8. Hlubočky
22 6 3 13 53:81 21
9. Slatinice
22 6 3 13 43:68 21
10. Zábřeh ‘”B”’ 22 4 6 12 36:74 18
11. Brodek u Př. 22 1 3 18 25:104 6
12. Červenka
22 2 0 20 24:173 6

PŘEHLED NEZTRATÍTE...
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fotbalové aktuality
Klenovice angažovaly
Milana Nekudu
Klenovice na Hané/jim –
Bývalého hráče Železáren
Prostějov a později trenéra mnoha klubů na Olomoucku Milana Nekudu si
jako nového kouče vybralo
vedení Klenovic. Po odchodu Zdeňka Válka vedl mužstvo dočasně Jan Kubalák,
nyní se vrací jen na manažerskou židli.
„Očekáváme, že se zlepší tréninková docházka a zkvalitní
hra. Je to kvalitní kouč a myslím si, že bychom to mohli
ustálit a pozvednout herně,“
prozradil své přání Kubalák.
Nově jmenovaný kouč jedenáctého týmu I.A třídy nejde
do neznámého prostředí, již
zhruba měsíc je s mužstvem
v kontaktu. „Poznal jsem, jak
to tam chodí i lidi kolem fotbalu. Zázemí je mnohem lepší
než úroveň soutěže a rozhodl
jsem se, že do toho půjdu. Je
potřeba vybudovat mužstvo,
protože to není v dobrém stavu. Tréninková docházka byla
hodně zanedbaná, ale měsíc
mi ukázal, že kluci mají chuť
se s tím porvat,“ odhalil své
poznatky Milan Nekuda.

Do Jesence přichází
Josef Takáč
Jesenec/jim – Rok bez fotbalu vydržel bývalý kouč
Hranic na Moravě, Přerova
či Konice Josef Takáč. Držitel trenérské „A“ licence a
propagátor ženské kopané
na Konicku neodolal vábení
Jesence a od příští sezony
nahradí na pozici hlavní trenéra Petra Tichého staršího.
Ten přechází do pozice asistenta, Vladimír Čížek se stává vedoucím mužstva.
„Je to definitivní. Vedení Jesence mě požádalo a souhlasil
jsem. Uvažuji o větší spolupráci s béčkem, budou mít otevřenou cestu,“ těší se na široký
kolektiv nový kouč nováčka
I.B třídy. Na svaz dal požadavek o zařazení do olomoucké
„B“ skupiny, přijde mu fotbalovější.
Hlavním úkolem nového kouče je zvýšit hráčům motivaci a
chuť do fotbalu, těší ho, že vedení nežádá okamžitý postup.
„Všichni hráči jsou fotbaloví,
ale ukrytí v trní a potřebují z
něho vylézt,“ domnívá se. Přípravu zahájí 7. července a plánuje sehrát pět přáteláků. Pokud se zadaří, rád by s sebou

vzal i syna Michala, který o
odchodu z Lipové právě do Jesence uvažoval již před jarem.

Koučem Kralic
zůstává Gottwald
Kralice na Hané/jim – Ačkoliv Kralice na jaře nezářily a
zachránily se až z patnáctého místa, na trenérské židli
se nic nemění.
Koučem zůstává i nadále nástupce Zdeňka Chytky Petr
Gottwald, vedení očekává posun vzhůru. „Přihlásili jsme se
opět do krajského přeboru, je
to tradiční soutěž pro Kralice.
Úkolem je stabilizovat celek,
abychom byli úspěšnější. To
znamená hrát přinejmenším
klidný střed tabulky,“ vytyčil
cíle člen nejužšího vedení Kralic Václav Répal.
Mezuliánek povede 1.SK
i na podzim
Prostějov/jim – Minimálně
další půlsezonu by měl vydržet na lavičce 1.SK Prostějov
David Mezuliánek. Mužstva
se ujal před jarní částí a již
zimní příprava ho naplnila optimismem, na jaře dotáhl tým
k prvnímu místu ve III. třídě a
hráči pod ním neprohráli.

Skládání kádru pro podzim se
tak nyní bude v první řadě věnovat Walter. „Po konci sezony
mi to vedení nabídlo, tak jsem
to vzal. Mou podmínkou ale
bylo, že Laďa bude pokračovat
se mnou,“ vyjádřil se k výměně
funkcí devětačtyřicetiletý kouč.
Předpokládá, že přesunů v mužstvu bude minimum. „Hostování z 1.SK skončilo Sedláčkovi a
Walterovi, ti by ale u nás měli
pokračovat dál. Ivo Grepl by
měl ze Zdětína přestoupit, jinak
máme kmenové hráče Kostelce,“ ozřejmil.

Trenérské rošády. Josef Takáč (vlevo) se ujal Jesence, Jaroslavu Ullmannovi (uprostřed) skončila
smlouva v Lipové a Petr Gotwald (vpravo) zůstává hlavním koučem Kralic.
Foto: archív
„Jsem rád, že u týmu pokračuji, kdo by nebyl. Byl jsem
domluven s klubem, že sezonu
dokončím. Zatím nevím, zda
se mnou vedení počítá jen na
půl rok, nebo celou sezonu,“
zmínil Mezuliánek. Je si vědom toho, že mužstvo bude
dozná kvalitativního pokroku,
konkrétní změny ale bude teprve řešit.

Trenérská rošáda v Kostelci
Kostelec na Hané/jim –
Posty hlavního kouče a
vedoucího mužstva si od
podzimní části prohodí Vladimír Staněk a Petr Walter.
V jarní části a záchranářských bojích měl v Kostelci
hlavní slovo Staněk, nyní
tomu bude naopak.

„Trénování jsem výboru slíbil vyloženě jen na jarní záchranu. Nechtěl jsem, aby se
spadlo, jako hráč si pamatuji
pád z I.B třídy kolem roku
2001. Bylo to pro mě psychicky velmi náročné a chtěl jsem
si od trénování odpočinout,“
vysvětlil změnu Staněk. Jako
kouč se tak bude věnovat již
pouze žákům.

Ullmannovi skončila
v Lipové smlouva
Lipová/jim – Pokračovat v
rozdělané práci a neopustit
po jedné sezoně klub. To je
přání lipovského kormidelníka Jaroslava Ullmanna, jemuž právě skončila smlouva.
„Pokud mi bude nabídnuta
nová, určitě ji přijmu. Dosud
jsme nejednali, nikdo mi ale
nehlásil, že bych měl skončit,“
odhalil aktuální stav věcí. Na
podzim se bude muset zřejmě
obejít bez Michala Takáče, který chce jít za tátou do Jesence,
v Konici pak možná zůstane
Ullmannův mladší syn Tomáš.

Shrnutí bojů v rámci OFS Prostějov aneb kdo na Prostějovsku kraloval a kdo vybouchl...
Přebor OFS - II. třída:
Protivanov se vrací do kraje
Posun do kraje nabídlo pouze první místo v okresním
přeboru, dodatečná nabídka
pro ostatní nepřišla. Potřebnou pozici si již od podzimu
hlídal Protivanov a přes výrazné snížení jeho náskoku
pět šest kol před koncem
vedení nepustil. Vedení tak
mohlo tým přihlásit do I.B
třídy a jednomu z koučů Josefu Pospíšilovi se hodnotilo
zvesela.
„Podle konečné tabulky to
vypadá na velký náskok, ale
i na nás dopadla nějaká krize.
Předváděli jsme nejvyrovnanější výkony, to asi rozhodlo.
Ani Přemyslovice, ani Čechovice neudržely nastolené
tempo,“ ocenil nasazení.
Nepředpokládá, že by kádr
doznal změn, pouze z dorostu
přichází jeden hráč a klub tak
pokračuje v tažení s vlastními
odchovanci. Kdyby to vyšlo,
nejraději by s nimi hrál olomouckou „B“ skupinu. „Kluci by mohli poznat i jiná hřiště,“ vysvětlil.

sledního kola. O cestě 1.SK
Prostějov za prvenstvím a
postupem nikdo nepochyboval, ale díky až čtyřem propustkám bylo stále o co hrát.
David Mezuliánek, jenž převzal „Eskáčko“ po Pavlu Musilovi, dokázal s družstvem
projít jedenácti zápasy bez
porážky a ztratil pouhé čtyři
body za remízy ve Vícově a
Smržicích. „To byla paráda,
jsem rád, že se nám to povedlo. Nastoupilo méně hráčů a
fluktuace v sestavě nebyla
tak velká jako na podzim.
Myslím si, že jsme ve všech
zápasech byli lepším týmem,
měli jsme i trochu štěstí, za
což jsme rádi,“ ohlédl se v
několika větách za postupovým jarem.
Na druhé místo zajišťující
postup taktéž za jakýchkoliv
okolností se zkraje jara protlačily Smržice a pozici si již
nenechaly vzít. K umístění a
Přebor OFS - III. třída:
vytouženému postupu je naNahoru jde první čtyřka
směroval velmi nebezpečný
Rozšíření okresního přeboru útok, dokládá to třeba dvaze čtrnácti na šestnáct muž- krát jedenáct branek proti
stev přineslo napětí až do po- Pavlovicím.

Díky udržení Kostelce i Pivína
si vyslechl sestupový rozsudek
jen poslední celek a tento ortel
si našel adresáta v nováčkovi z
Dobromilic. „Měli jsme spoustu
zraněných, navíc pracovní vytížení a neochota. Na tréninky se
nás scházelo stále míň a při zápasech jsme byli rádi, že nás bylo
jedenáct. Chyběla nám větší vůle
mladých kluků zabojovat a dokázat, že si soutěž zaslouží,“ zamrzelo trenéra Dalibora Makiše.
Po podzimu patřilo Dobromilicím s osmnácti body poklidné deváté místo s pohodlným
sedmibodovým náskokem na
Otinoves. V jedenácti jarních
utkáních ovšem přišly jen dvě
remízy s celky z opačných pólů
tabulky – prvním Protivanovem
a třináctou Otinovsí. To tým Ladislava Zukala pořádně zabral a
osmnáct jarních bodů dovedlo
tým k záchraně s devítibodovým
rozdílem.

KONEC

STRACHU!

...I

V ZAHRANIČÍ BUDETE
AKTUÁLNĚ VĚDĚT,
CO SE DĚJE U NÁS DOMA

Postupující. Jak Smržice (v bílém), tak 1. SK Prostějov si zajistily
postup do okresního přeboru.
Foto: Zdeněk Pěnička
„Pro nás to byla velice úspěšná sezona. Postoupili jsme, do
této sezony jsme s tímto cílem
i šli, a žáci skončili pátí. To
je také velký úspěch,“ užíval
si vydařeného roku předseda
Smržic Jiří Hubál.
Zatímco vedoucí dvojice si hlídala pohodlný náskok, o zbylá
dvě místa bojovala tři družstva
s nepatrnými rozestupy. Až
díky výhře v závěrečném kole
na půdě posledních Kladek si
pozici v nejlepší čtyřce zajistila
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Konečné tabulky Okresního fotbalového svazu Prostějov v soutěžním ročníku 2011-2012
Přebor OFS - II.třída

1. Protivanov 26 17
2. Čechovice "B" 26 13
3. Kralice
26 14
4. Přemyslovice "A" 26 12
5. Hvozd
26 12
6. Zdětín
26 10
7. Držovice
26 10
8. Vrahovice
26 11
9. Brodek u PV 26 9
10. Určice B
26 8
11. Olšany
26 8
12. Otaslavice
26 9
13. Otinoves
26 8
14. Dobromilice 26 5

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

4
7
10
6
10
10
10
12
11
11
12
14
13
16

64:36
49:36
61:51
42:28
54:38
50:36
56:46
51:60
54:61
42:53
44:50
53:64
31:56
42:78

56 ( 17)
45 ( 6)
44 ( 5)
44 ( 5)
40 ( 1)
36 ( -3)
36 ( -3)
36 ( -3)
33 ( -6)
31 ( -8)
30 ( -9)
30 ( -9)
29 (-10)
20 (-19)

Přebor OFS - III. třída

1.1.SK Prostějov A 26
2.Smržice
26
3.Vyšovice
26
4.Haná Prostějov B 26
5.Nezamyslice B 26
6.Bedihošť
26
7.Vícov
26
8.Tištín
26
9.Kostelec B
26
10.Horní Štěpánov 26
11.Němčice
26
12.Zdětín B
26
13.Pavlovice
26
14.Kladky
26

21
18
16
16
16
11
9
10
8
8
7
6
7
5

3
3
4
4
3
3
7
3
4
2
4
5
0
3

2
5
6
6
7
12
10
13
14
16
15
15
19
18

81:20
95:29
65:35
68:44
62:48
63:66
43:51
46:56
47:76
40:61
52:67
33:49
46:99
41:81

66 ( 27)
57 ( 18)
52 ( 13)
52 ( 13)
51 ( 12)
36 ( -3)
34 ( -5)
33 ( -6)
28 (-11)
26 (-13)
25 (-14)
23 (-16)
21 (-18)
18 (-21)

Přebor OFS - IV. třída
skupina A

1.Ptení
16 12
2.Mostkovice B 16 8
3.Brodek u Konice 16 9
4.Malé Hradisko 16 8
5.Čechy pod Kosířem 16 7
6.Jesenec B
16 7
7.Plumlov
16 6
8.Přemyslovice B 16 4
9.Drahany
16 0

1
6
1
1
3
2
4
4
0

3
2
6
7
6
7
6
8
16

45:16
37:20
43:31
34:32
31:30
34:33
40:32
26:36
9:69

37 ( 13)
30 ( 6)
28 ( 4)
25 ( 1)
24 ( 0)
23 ( -1)
22 ( -2)
16 ( -8)
0 (-24)

Přebor OFS - IV. třída
skupina B

1.Pivín B
2.Vrahovice
3.Ivaň
4.Želeč
5.Biskupice
6.Tvorovice
7.Otaslavice B
8.Doloplazy
9.Hrubčice
10.Brodek u PV B

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
12
10
9
8
8
7
4
5
4

2
3
2
2
3
1
1
4
1
1

3
3
6
7
7
9
10
10
12
13

69:27
76:39
36:38
46:47
52:36
48:48
39:58
33:54
35:54
34:67

Přebor OFS žáků

41 ( 14)
39 ( 12)
32 ( 5)
29 ( 2)
27 ( 0)
25 ( -2)
22 ( -5)
16 (-11)
16 (-11)
13 (-14)

Přebor OFS dorostu

1.Mostkovice
2.Protivanov
3.Pivín
4.Vrahovice
5.Němčice
6.Držovice
7.Olšany
8.Vyšovice

14
14
14
14
14
14
14
14

10
9
9
8
6
6
4
0

0
2
2
1
2
1
0
0

4
3
3
5
6
7
10
14

67:19
55:20
39:15
53:24
37:29
35:31
23:49
6:128

30 ( 9)
29 ( 8)
29 ( 8)
25 ( 4)
20 ( -1)
19 ( -2)
12 ( -9)
0 (-21)

Přebor OFS - Finálová část
dorostu o přeborníka okresu

1.Mostkovice
3 3 0 0 16:3 9 ( 3)
2.Protivanov
3 1 0 2 9:7 3 ( -3)
3.Pivín
3 1 0 2 4:9 3 ( 0)
4.Vrahovice
3 1 0 2 7:17 3 ( 0)
Nemá nikdo zájem postoupit do Krajských soutěží

1.Protivanov
26 25 1 0 198:9 76 ( 37)
2.Dobromilice
26 23 2 1 141:27 71 ( 32)
3.Pivín
26 16 3 7 87:46 51 ( 12)
4.Kostelec
26 15 4 7 112:60 49 ( 10)
5.Smržice
26 15 1 10 76:48 46 ( 7)
6.Určice
26 15 1 10 72:44 46 ( 7)
7.Haná Prostějov 26 13 4 9 127:88 43 ( 4)
8.Nezamyslice
26 10 3 13 75:96 33 ( -6)
9.Vyšovice
26 9 2 15 64:116 29 (-10)
10.Plumlov
26 8 4 14 57:93 28 (-11)
11.Přemyslovice 26 7 2 17 41:112 23 (-16)
12.Lipová
26 4 4 18 32:118 16 (-23)
13.Klenovice
26 4 3 19 28:108 15 (-24)
14.Držovice
26 1 0 25 17:162 3 (-36)
Nemá nikdo zájem postoupit do Krajských soutěží

Přebor OFS mladších žáků

1.Haná Prostějov
2.Kralice
3.Otinoves
4.Němčice
5.Olšany
6.Brodek u PV
7.Pivín

11
11
11
11
11
11
1

8
7
6
5
4
2
0

2
1
0
0
1
2
0

1
3
5
6
6
7
1

68:12
52:17
37:37
46:53
26:33
25:54
0:8

26 ( 8)
22 ( 7)
18 ( 3)
15 ( 0)
13 ( -5)
8 (-10)
0 ( 0)

Finálová část ml. žáků
o přeborníka okresu

1.Němčice
2.Haná Prostějov
3.Kralice
4.Otinoves

3
3
3
3

2
2
1
0

1
0
1
0

0 13:8
1 17:6
1 4:9
3 5:16

7
6
4
0

( 4)
( 0)
( -2)
( -3)

Haná Prostějov „B“, nakonec
ji to díky lepším vzájemným
utkáním katapultovalo na třetí
flek.
„Lépe to dopadnout nemohlo,
jsme rádi, že postoupilo áčko
i béčko. Po celou sezonu jsme
se na to nezaměřovali a teprve
poslední dvě tři kola po definitivním postupu áčka jsme to
posílili,“ povídal předseda prostějovské Hané Daniel Kolář.
A ze čtvrtého místa se nahoru
podívají i Výšovice, nic ne-

změnila ani jejich porážka v
Kostelci na úplný závěr. I tak
jim to stačilo na uhájení náskoku před Nezamyslicemi „B“.
„Byla to poměrně úspěšná sezona. Do té příští ale musíme
shánět nějaké posily,“ zmínil
předseda oddílu Emil Škultéty.
Strůjcem úspěchu byl kouč
Karel Trnečka a Škultéty by si
tak přál, aby šedesátiletý trenér
u týmu i nadále pokračoval.
„Je to kvalitní trenér, který dá
mužstvu směr. Tréninky mají
náplň, hráči jsou spokojeni,“
doplnil.
Až do posledního kola zůstávala nerozhodnutá i otázka,
kdo spadne do IV. třídy. Pavlovicím chybělo po podzimu
jen pár bodů a ztrátu smazaly,
rozhodovalo se mezi nimi a
Kladkami. Navzdory porážce
na severu 0:4 uspěli „jižané“
a Kladky jdou dolů. „Poslední
dvě sezony jsme neměli gólmana a v bráně se střídali kluci
z pole. Bylo tu několik talentovaných kluků, ale ti pochopitelně chtějí jít výš a přece jim
nebudeme bránit. Něco jsme
zapůjčili do Jesence, něco do

Konice a spadlo se,“ nepotěšil
pohled na konečnou tabulku
kladeckého předsedu Pavla
Dvořáčka.

Přebor OFS
- IV. třída, skupina „A“:
Neporazitelné Ptení
Postupově výživné byly i obě
skupiny nejnižší soutěže. Ptenské dovedla k prvnímu místu
předlouhá série výher od poloviny října do začátku června,
mostkovické béčko dosáhlo
jistoty po domácí výhře právě
nad Ptením. Ze třetího místa
jde nahoru i Brodek u Konice,
nad Malým Hradiskem si Jiskra udržela potřebný náskok.
Přebor OFS
- IV. třída, skupina „B“:
Rezervy jdou výš
Jižní část čtvrté třídy se stala
trofejí B-týmů. První místo
uhájila rezerva Pivína, s minimálním odstupem za ní skončilo béčko Vrahovic. Rozhodlo
až poslední kolo a pivínská výhra 2:1 na okraji Prostějova. Ze
třetího místa postupuje Ivaň,
finiš Želče přišel pozdě.

Střelci OFS Prostějov, sezóna 2011/2012
II.třída
23 branek: Bukovec Svatopluk (Kralice),
17 branek: Rolný Jaroslav (Držovice), Studený Jan
(Vrahovice),
16 branek: Zatloukal Leopold (Brodek u PV),
15 branek: Bílý Vojtěch (Hvozd),
14 branek: Keluc Lubomír (Zdětín),
13 branek: Hošák Jaroslav (Olšany), Kovář Oldřich
(Přemyslovice „A“),
12 branek: Kaláb Michal (Otaslavice), Pospíšil František (Protivanov),
11 branek: Poles Zbyněk (Hvozd), Sedlák Radek
(Protivanov), Vozihnoj Luboš (Dobromilice), Vánský Jiří (Hvozd)
III. třída
30 branek: Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B),
21 branek: Filgas Josef (Smržice), Maška Jan (Kladky),
19 branek: Musil Martin (Bedihošť),
14 branek: Drčka Jiří (Kostelec B), Koukal Kristián
(Vyšovice),
13 branek: Bosák David (Němčice), Emperger Přemysl (Pavlovice), Kotlár Robin (Smržice),
Žouželka Vladimír (Smržice),
12 branek: Abrahám David (Horní Štěpánov), Kocourek Michal (1.SK Prostějov A), Olbert
Luděk (Vyšovice)
11 branek: Bartoš David (Vícov), Francl Tomáš
(Němčice),
10 branek: Bošek Bernard (Smržice), Ošlejšek David
(1.SK Prostějov A), Wagner Jan (Nezamyslice B), Řehulka Martin (Zdětín B)
IV. třída skupina A
18 branek: Gavrylchuk Yevgen (Plumlov),
12 branek: Sekanina Jan (Ptení),
11 branek: Burget Aleš (Brodek u Konice)

Okresní přebor dorostu
16 branek: Baránek Michal (Mostkovice),
13 branek: Grmela Marek (Protivanov), Jodl Daniel
(Vrahovice), Selucký Dominik (Pivín),
12 branek: Preisler David (Držovice),
10 branek: Pišín Radim (Mostkovice), Všetička Michal (Mostkovice), Závodský Michal (Vrahovice)
Okresní přebor žáků
63 branek: Milar Ondrej (Protivanov),
50 branek: Gábor Patrik (Haná Prostějov),
46 branek: Frehar Jan (Dobromilice),
33 branek: Tyrner Jan (Haná Prostějov),
32 branek: Závodný Lukáš (Protivanov),
28 branek: Sekanina Tomáš (Protivanov),
27 branek: Chlud Lukáš (Pivín),
26 branek: Blumenstein Zdeněk (Dobromilice),
25 branek: Mudroch Tomáš (Protivanov), Smékal Jiří
(Kostelec)
23 branek: Křesala Martin (Plumlov), Soldán Petr
(Nezamyslice),
19 branek: Hruban Dominik (Kostelec),
18 branek: Halouzka Ondřej (Určice), Konečný
Adam (Dobromilice), Konrád Matouš
(Kostelec),
17 branek: Vaca Josef (Smržice),
16 branek: Stanek Michal (Kostelec),
14 branek: Hanák Petr (Určice), Růžička Luboš (Pivín)
13 branek: Krajíček Vladimír (Vyšovice), Merdita Adrian (Haná Prostějov),
12 branek: Janeček Pavel (Protivanov), Otruba Ladislav (Dobromilice),
11 branek: Dokoupil David (Vyšovice), Soldán Denis
(Nezamyslice),
10 branek: Kolář David (Lipová)

Okresní přebor mladších žáků
21 branek: Porupka Jakub (Němčice)
IV. třída skupina B
14 branek: Přecechtěl Oldřich (Němčice), Tyrner Jan
(Haná Prostějov),
17 branek: Kolečkář Petr (Tvorovice),
13 branek: Jozek Jakub (Doloplazy), Rieger Roman 12 branek: Porupka Jakub (Němčice), Růžička Tomáš (Otinoves),
(Otaslavice B),
10 branek: Kadlec Josef (Kralice), Mazal Jan (Olšany)
12 branek: Brátel Jaroslav (Želeč),

Sport
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„Budeme o sobě vědět a silné
MILAN MATZENAUER týmy potrápíme,“ míní Prášil
Rozpočet klubu se zkrátí až o polovinu!

OPOUŠTÍ ŘÍDÍCÍ FUNKCI
„Nebyl jsem schopen přitáhnout lidi do haly,“
prozradil jeden z důvodů svého rozhodnutí

Prostějov/lv, pk - Jak informujeme na titulní straně sportovního menu Večerníku, dochází
v rámci prostějovského basketbalového klubu k revolučním
změnám. Post nejvyššího muže
se totiž rozhodl opustit Milan
Matzenauer, který Orly řídil de
facto od novodobého založení
BK Prostějov! Nyní ovšem sám
usoudil, že je čas na změnu...
„Odcházím do důchodu a tím se
také omezuje možnost k obchodním jednáním, které jsou z pohledu zabezpečení klubu klíčové.
Je čas, aby do pozice předsedy
Správní rady přišel nový člověk,“ svěřil se Večerníku Milan
Matzenauer, který byl šéfem
Prostějova sedm let. „Chci však
pomáhat jako jednatel. Budu se
snažit, aby některé obchodní vazby zůstaly zachovány. Nebude to
ale na plný úvazek,“ dodal.
Odcházející předseda správní rady uznal, že dalším důvodem je relativně malý zájem veřejnosti o basketbal.
V posledních sezonách byl
v Městské hale Sportcentra
DDM opravdu patrný úbytek
fanoušků. „Je to moje osobní
zklamání. Nebyl jsem schopen
přitáhnout lidi do haly a to
mě mrzí,“ připustil zklamání
Matzenauer.
Nástupce do funkce prvního
muže prostějovského basketbalu se hledá. Některá jednání
již proběhla, definitivní rozhod-

Zkušený křídelník už myslí na „zadní kolečka“
a u „devatenáctky“ si vyzkouší roli trenéra

Prostějov - S vidinou dalšího postupu do play off a
přesvědčením o sehranosti stávajícího kádru se na
šestou sezonu v dresu Prostějova připravuje křídelník
a kapitán Orlů Jaroslav Prášil. Dvaatřicetiletý basketbalista podepsal s vedením klubu novou smlouvu a
i průběhu volna po dlouhé sezoně se připravuje na
další mistrovský ročník. „Už jsem si odpočinul dost
v průběhu vyřazovacích bojů,“ připomenul Prášil
měsíční pauzu, kdy závěrečné zápasy Orlů sledoval
kvůli zraněnému koleni se sádrou na noze.
Ladislav Valný

Skončil... Dlouholetý šéf klubu BK Prostějov Milan Matzenauer
se rozhodl opustit svoji funkci. Jak sám říká: „Je čas na změnu...“
Foto: archiv Večerníku
nutí zatím nepadlo. „Určitou
představu mám. Během týdne,
maximálně dvou, bude jasno,“
předpokládá končící šéf Orlů.
Podle Matzenauera bude rozpočet pro příští sezonu zkrácený zhruba na polovinu. V zákulisí se hovoří zhruba o částce
kolem deseti milionů korun.
Přes odchod některých opor ale
současný kádr má svoji kvalitu

a může i nadále patřit do horní
poloviny tabulky.
„Zodpovědnost na palubovce
přejde na jiné hráče. To nemusí
být špatné. Může to urychlit jejich výkonnostní růst. Umím si
představit, že mužstvo postoupí
do semifinále a bude bojovat o
medaile,“ myslí si Matzenauer.
Dnes již bývalý šéf prostějovských Orlů...

V Prostějově vám
končila smlouva, do
toho přišlo zranění. Neměl jste
obavy, že novou nabídku nedostanete?
„Hlavně jsem si přál být zdravý a to se splnilo, koleno drží.
Jen ještě musím nabrat trochu
svalové hmoty. Proto chodím
do posilovny a běhám, chci být
na začátek sezony dobře připravený. K tomu jsem se domluvil
na prodloužení smlouvy. Takže
jsem spokojený.“
I přesto, že Orli šetří,
což se v návrhu kontraktu muselo projevit?
„Mám už svoje roky a chtěl
jsem v Prostějově zůstat. Také
proto došlo k dohodě. A šetření? Podívejte se kolem sebe.
Prakticky všechny kluby snižují rozpočty... Taková je prostě
doba. Realitu přece každý musí
vnímat.“
Z posledního kádru
zatím zůstalo sedm
hráčů. Myslíte, že se to v příští

„Mám už svoje roky a chtěl jsem v Prostějově
zůstat. Také proto došlo k dohodě.
A šetření? Podívejte se kolem
em sebe.
Prakticky všechny kluby snižují
nižují
rozpočty... Taková je prostě doba.
Realitu přece každý musí vnímat...“
mat...“
Kapitán Orlů JAROSLAV PRÁŠIL o tom,
m,
proč se rozhodl na Hané i přes změny setrvat
etrvat
sezoně projeví na větší sehranosti celého mužstva?
„S tím počítám. Už budeme
vědět, co od druhého očekávat.
Na palubovce si více vyhovíme, kombinace se zrychlí. Díky
tomu můžeme potrápit papírově
lepší soupeře.“
Pravděpodobně nezůstane ani jeden
z tria Američanů. Bude to znamenat velké oslabení?
„Všichni tři patřili mezi tahouny,

aneb hodnocení týmů SK RG Prostějov v sezóně 2011-2012

Korfbalisté se ve Zdětíně

tradičně rozloučili se sezónou
Volná, nebo maximálně zčásti
řízená zábava trvala celý
sobotní den a postupně se
zintenzivňovala s příjezdem
dalších a dalších lidí. Hovory
K prokládaly různé soutěže,
jež si patřičně užívaly hlavně
přítomné děti, ovšem prostor
vyniknout dostali též dospělí.
Chvílemi to byla opravdu švanda,
zvlášť když žaludky plnilo pečené
selátko i další dobroty a krev
v žilách proudila rychleji nejen díky
soutěžnímu pohybu na zdravém
vzduchu, ale rovněž zásluhou dobrého pití různého charakteru – od
nealka přes pivo a slivovičku až po
chutnou ořechovici.
Výbornou
náladu
ještě
vylepšovala
bohatá
tombola s řadou hodnotných cen,
přičemž jednu věnoval i náš

Fotoreportáž

Chutné prasátko se opéká na rožni...

Heslo setkání. Organizátorky akce si vyzdobily trička jasným vzkazem.
Foto: SK RG Prostějov
týdeník. Šlo o roční předplatné
Večerníku, kde má prostějovský
korfbal pravidelně své místo.
Ani není divu, když je v celostátním měřítku tak úspěšný. Však
i v rámci sobotního mecheche
byly připomenuty nejlepší

výsledky letošní sezóny, mezi
nimiž vévodí titul mistrů republiky staršího žactva a stříbro
v lize minižáků doplněné dvěma
čerstvými triumfy v Českém poháru daných věkových kategorií.
„Tuhle rozlučku každoročně

vený především na domácích
hráčích. Vidíte to podobně?
„Máte pravdu. Platí to také o
Matejovi Ventovi a Dušanu
Pandulovi, kteří už toho v české
lize odehráli hodně. Já na té cestě
nevidím nic špatného. V kabině
určitě nebudou žádné malé skupinky a to výkonu také hodně
pomůže.“
V příští sezoně údajně počítáte také s trénováním mladých hráčů.
Chystáte se na kariéru kouče?
„To je hodně předčasné. Budu
pomáhat u týmu devatenáctek,
což je docela výhodné. Jsou to
téměř hotoví hráči a trénují podobně jako
´áčko´. Zjistím,
jestli by mě
to třeba
v budoucnu
nebavilo a
současně
mladým
klukům
předám
nějaké zkušenosti. K tomu
sám načerpám
nové. Dál se uvidí.“

Foto: archiv Večerníku

Petra Kvitová vyráží za

KORFBALOVÁ OMLADINA

Zdětín/son - Léto budiž
pochváleno! I z hlediska
korfbalistů SK RG Prostějov,
kteří udělali za uplynulým
soutěžním ročníkem 2011/12
tečku tradičním setkáním
v rekreačním areálu Běleckého
mlýna. Společensko - zábavná
akce nesla obvyklý název Big
Ill Pig 4ever na počest prasete,
které vždy padne za oběť mlsným korfbalovým jazýčkům.
Do Zdětína opět dorazilo několik desítek členů
hanáckého oddílu, bývalých
i současných hráčů a hráček
všeho věku, jejich rodinných příslušníků, přátel či
kamarádů. Jedním z hostů byl
také Prostějovský Večerník,
který je mediálním partnerem
SK RG.

takže bez nich bude hra logicky jiná. Na druhou stranu ale
v posledním play off dostali i
kvůli některým zraněním velký
prostor mladí kluci. Ukázali, že
na ligu mají. Doufám, že to potvrdí a budou se ještě zlepšovat.
Třeba nahradí kluky, kteří odejdou.“
Prvním nováčkem je
Roman Marko.
Vypadá to, že se rodí tým posta-

pořádáme pro své členy a přátele
korfbalu tak, aby se co nejlépe
pobavili. Věřím, že tento stěžejní
cíl byl i tentokrát splněn a třeba
poprvé ve čtyřleté historii Big Ill
Pig 4ever finančně neproděláme.
Byť jakýkoliv ekonomický zisk
pro nás není vůbec důležitý,“
pravil oddílový předseda Jan
Mynařík s úsměvem.
Největší
vytrvalci
včetně
čestných nizozemských hostů z
partnerského klubu DOS-WK
Enschede v čele s reprezentačním
trenérem ČR Henniem Baasem
(bývalým koučem SK RG) si
vydařenou akci protáhli přes celou noc až do nedělního rána. A
co vše se v dějišti srdečného setkání za světla i potmě událo? To
ať radši zůstane pod korfbalovou
pokličkou…

Zdětín hostil korfbalisty...

Nejvěrnější fanynka SK RG 2011/12
Účastníci akce před jednou ze soutěží.
(babička bratří Marků z oddílu).

obhajobou Wimbledonu!
Mezi muži chce v Londýně prorazit
Tomáš Berdych, dobrý výsledek si přejí
i Lucie Šafářová a Petra Cetkovská
Prostějov/son.- Čtyři zástupce v hlavních soutěžích dvouher má tenisový oddíl TK
Agrofert Prostějov na Wimbledonu 2012, který v londýnském All England Clubu
začíná právě dnes. Na třetím
grandslamovém turnaji roku
startují Petra Kvitová, Lucie
Šafářová, Petra Cetkovská
a Tomáš Berdych, přičemž
hlavní pozornost na sebe poutá cesta prvně jmenované za
obhajobou loňského triumfu.
Byly to před necelými dvanácti měsíci úchvatné okamžiky,
když prostějovská hráčka porazila v travnatém finále Rusku
Marii Šarapovovou a nad hlavu pozvedla nejcennější trofej,
jaká je v bílém sportu k mání.
Od té doby je z Petry celebrita, momentálně dlí na čtvrté
příčce světového žebříčku a
patří k největším favoritkám
nadcházejícího ročníku anglického podniku.
„Tlak bude ohromný, ale bez
něj by to přece byla nuda.
Pro mě znamená velkou čest
vracet se sem jako obhájkyně
titulu. Už se těším na první
zápas na centrkurtu a myslím,
že budu mít husí kůži,“ svěřovala se Kvitová novinářům na
britských ostrovech. Ještě před
odletem pak během poslední
tiskové konference v hotelu
Tennis Club mimo jiné řekla:
„Na první kolo přiletí pánové
Černošek s Chrenkem a já doufám, že nejen před jejich očima
budu hrát podobně dobře jako
loni. Jsem odhodlaná na trávě
předvádět svůj nejlepší tenis.“
Do zahajovacího střetnutí
vyběhne proti Akgul Amanmuradovové, 190 centimetrů

vysoké obryni z Uzbekistánu.
Pokud vše půjde podle plánu
a rodačka z Fulneku bude postupovat, může ve čtvrtfinále
narazit na stále dost obávanou
Američanku Serenu Williamsovou, čtyřnásobnou vítězku
Wimbledonu. „Tak daleko
dopředu se ale nikdy nedívám. Musím jít postupně krok
za krokem a zvládat všechno
tak, jak to přijde,“ zdůraznila
Kvitová s tím, že v brzkém vypadnutí z turnaje v Eastbourne
nevidí žádný problém. „Aspoň
jsem měla víc času na důkladnou přípravu.“
Tradičně nemalé ambice má
na rychlém zeleném povrchu
rovněž Tomáš Berdych, který před dvěma lety dokázal
v Londýně postoupit až do finále. „Mám stejný cíl jako před
Roland Garros. To znamená
projít mezi osm nejlepších a
ve čtvrtfinále zkusit vyřadit
jednoho z jasných favoritů,
byť by tentokrát šlo o Novaka
Djokoviče. Po herní stránce se
cítím dobře a věřím, že mám
šanci prorazit,“ pravil Berďa
bojovně s vědomím, že ho
čeká nesnadný rozjezd proti
nebezpečnému Lotyšovi Ernestsu Gulbisovi.
Též zbylé dvě zástupkyně TK
Agrofert Lucie Šafářová a Petra
Cetkovská jdou do wimbledonských bojů v roli nasazených
(číslo 19, respektive 23) a teoreticky by se měly dostat aspoň
do třetího dějství. Při nevyzpytatelnosti bitev na trávě však
nelze dopředu nic zaručit, a to
ani u Kvitové s Berdychem.
Takže nezbývá než držet palce a
doufat v opakování nádherných
zážitků z loňska!

Los tenistů TK Agrofert Prostějov v 1. kole Wimbledonu 2012
Muži
Berdych (6) – Gulbis (Lotyšsko, 87. na světě).
Ženy
Kvitová (4) – Amanmuradovová (Uzbekistán, 96. na světě),
Šafářová (19) – Bertensová (Nizozemsko, 86. na světě),
Cetkovská (23) – Kingová (USA, 60. na světě).

Box, lední hokej
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PROTEST BOXERŮ PROTI KONTUMACI UTKÁNÍ BYL ZAMÍTNUT
Vedení BC DTJ chce za vítězství v Ústí ještě bojovat,
ale sešupu z prvního místa na bronzovou pozici asi nezabrání

Prostějov/son - Vypadá to,
že se prostějovští boxeři
budou muset smířit se třetí
příčkou v uplynulém ročníku mužské extraligy družstev. Původně sice obsadili
dělené první místo s Nitrou,
jenže sportovně technická
komise České boxerské asociace zkontumovala zápas
BC DTJ v Ústí nad Labem.
A odvolání Hanáků k ničemu nevedlo.
„Náš protest vůči kontumaci
původního výsledku 8:10 na
18:0 odvolací komise ČBA

doslova smetla ze stolu s tím,
že pravdu ohledně počtu hostujících borců má dle platných
řádů ústecký oddíl. Dále jsme
se ohradili proti způsobu, jakým byla celá věc řešena jinak, než stojí ve stanovách.
Tohle však hodili na hlavního
rozhodčího duelu posledního
extraligového kola, že šlo o
jeho chybu, která na oprávněnosti kontumačního vítězství
SKP Sever nic nemění,“ řekl
Večerníku asistent trenéra a
kapitán našich rohovníků Petr
Novotný.

„Marně jsme poukazovali na
střet zájmů, kdy ve vedení
České boxerské asociace sedí
šéfové ústeckého i děčínského klubu, jimž oběma na
dané kauze osobně záleželo.
Prostějov nemá z funkcionářského hlediska nahoře nikoho
a logicky jsou pak jeho zájmy
v porovnání se silným severem Čech bity. Ještě se pokusíme verdikt odvolací komise
zvrátit nějak jinak, ale ono to
nakonec asi dopadne stejně.
A dát celý případ k civilnímu
soudu? Do toho zřejmě ne-

půjdeme. Bůh ví jak dlouho
by to trvalo, navíc s krajně
nejistým vyústěním. Pravděpodobně nám nezbude nic
jiného, než se smířit s bronzem,“ povzdechl si bezradně
Novotný, v ringu vyhlášený
bojovník.
V sobotu 23. června se za
BC DTJ vydal do Prahy na
valnou hromadu ČBA. „Byla
nevolební, takže se během
ní nic převratného neřešilo. A dorazilo jen 33 ze 120
delegátů, což taky o něčem
svědčí. Coby jediné současné

pozitivum tak beru olympijskou účast Zdeňka Chládka,
který na letní hry do Londýna zaslouženě dostal divokou kartu. Českému boxu
by alespoň jeden olympionik
mohl do budoucna finančně i
celkově pomoci ze špatné aktuální situace. Jenže se musí
změnit k lepšímu celý systém,“ poukázal Novotný. Na
závěr doplnil jednu informaci
k příštímu ročníku extraligy.
„Ve středu 27. června se opět nejvyšší soutěže, aby pro- oddílů vlastně půjde do boje.
v Praze koná schůzka zástup- jednali podobu nové sezóny Za nás na tohle setkání pojeců jednotlivých účastníků včetně stěžejní věci: kolik de hlavní trenér Pavel Duda.“

Adam Vrba: „Těším se na skvělé prostějovské fanoušky“
Zkušený devětadvacetiletý gólman věří, že rychle zapadne do fungující party

Prostějov - Staré otřepané úsloví, že nevstoupíš
dvakrát do téže řeky, v současném sportu už vůbec neplatí. Dalším z mnoha příkladů je hokejový brankář Adam Vrba, který bude za Prostějov
chytat již potřetí ve své kariéře. Na Hanou se
vrací z Havířova, takže byl v dresu soupeře u toho, když jím byli Jestřábi vyřazeni pouhých devět
sekund před koncem rozhodujícího pátého utkání semifinále 2. ligy Východ.
Marek Sonnevend
Proč jste se rozhodl po
dvouletém účinkování
v AZ přejít do LHK?
„Bylo to hlavně po domluvě
s panem Tomigou. Prostějov
o mě projevil zájem a došlo
k transakci mezi Jestřáby a
Vítkovicemi, kterým patřím.
Společně si sedli pánové
Svozil, Husička a Tomiga,
vznikla dohoda o mém působení v Prostějově coby
součásti výměny více hráčů.
Takže sem jdu na roční hostování.“
Sehrálo při vašem rozhodování roli, že nejdete do neznámého prostředí?
„Určitě. Prostějov ze svých
dvou dřívějších angažmá znám
a mám jej rád, k tomuhle klubu
jsem si vytvořil určitý vztah.

Navíc pocházím z nedaleké
Olomouce, takže se považuji
za Hanáka.“
Opustil jste však
úspěšný Havířov. Neodcházelo se vám těžko?
„Je pravda, že v Azetu jsem
prožil dvě super sezóny s letošním vítězstvím v druholigové skupině Východ a s baráží
o první ligu, byť neúspěšnou.
Teď se to ale v Havířově hodně prodlužovalo s uzavíráním
nových smluv a já za dané situace po nabídce od Jestřábů
dal přednost angažmá v Prostějově.“
Které hráče ze současného kádru LHK znáte?
„Aspoň trochu znám samozřejmě spoustu místních
kluků, my hokejisté o sobě
máme díky vzájemným zápasům přehled. Nejvíc se
určitě kamarádím s Lukášem

ale nemyslím si, že by to automaticky muselo znamenat něco
špatného. Pan Tomiga mi řekl
o aktuálních cílech i ambicích
a já věřím, že mančaft v da-

ném složení může ve východní
skupině druhé ligy klidně zase
hrát někde nahoře. Základem je
dobrá parta a jak jsem slyšel, ta
v Prostějově funguje perfektně.
Rád do ní co nejlépe zapadnu.“
Těšíte se na výborné
„V Havířově prodlužovalo s uzavíráním
fanoušky?
„To je taky moc důležitá věc.
nových smluv a já za dané situace
V Prostějově vždycky byla a
po nabídce od Jestřábů dal přednost
pořád je super divácká atmosféra, proto se na svůj návrat
angažmá v Prostějově...“
sem hrozně těším. A doufám,
Hokejový brankář ADAM VRBA o tom, že svými výkony budu dělat
proč odešel ze severu Moravy, kde měl svoji pozici místním fandům radost.“

nové vedení, takže jsem mohl
přijít zpátky.“
Nevidíte jako problém,
že sem míříte z Havířova coby semifinálového

Dubou, tomu jsem jako prvnímu volal. Dobře znám i
Pupu Doseděla, jenže ten už
v týmu nepokračuje. S většinou ostatních se jistě poznáme od vidění a věřím, že brzy
zapadnu do kolektivu.“
Kdy se zapojíte do přípravy?
„Vím, že od příštího týdne
mají kluci dovolenou. S mančaftem tak začnu trénovat po
jejím skončení, kdy nejdřív
strávíme jeden týden na suchu
a potom půjdeme na led.“
Vaše předchozí působení u Jestřábů neskončilo zrovna idylicky. Nemáte obavy z opakování

něčeho takového?
„To vůbec ne, jinak bych sem
nešel. V tom roce 2009 mi
koncem léta zavolal trenér
Aleš Flašar, že do Prostějova
nutně potřebuje gólmana a
jestli bych mu nepomohl. Souhlasil jsem, vyšly mi první dva
přáteláky a zpočátku to vypadalo slibně. Jenže pak nám vůbec nevyšel vstup do soutěže,
tehdejší oddílové vedení brzy
sáhlo hráčům na peníze a mně
se takové řešení nelíbilo. Proto
jsem na vlastní žádost odešel,
i když klub oficiálně prezentoval, že mě vyhodili, což nebyla pravda. Naštěstí už je tohle
všechno pryč a Prostějov má

kata LHK z poměrně nedávné série play off, od níž uběhlo jen čtvrt roku?
„V tom semifinále jsem skoro
vůbec nechytal, pouze jednou
jsem naskočil jako střídající
do venkovního utkání. Tím pádem fakt, že jdu z Havířova do
Prostějova, neberu nijak osobně ani prestižně. Že hráči mění
dres i mezi velkými soupeři
nebo rivaly, to je v hokeji dost
běžná a podle mě normální
věc. Snad to jako nějaký problém nikdo nevidí.“
Jestřábi omladili tým a
pravděpodobně už nebudou tak silní. Co vy na to?
„O tom omlazení zdejšího kádru jsem pochopitelně slyšel,

ADAM VRBA

Post: brankář
Narozen: 4. srpna 1982 v Olomouci
Výška: 178 centimetrů
Váha: 76 kilogramů
Držení hole: pravé
Kmenový oddíl: HC Vítkovice
Dosavadní působiště: 1999/2000 Slezan
Opava junioři, 2000/01 Sareza Ostrava + HC Vítkovice junioři
+ Sareza Ostrava junioři, 2001/02 KLH Chomutov + HC
Vítkovice junioři, 2002/03 KLH Chomutov, 2003/04 Havířov
Panthers, 2004/05 Havířov Panthers + Draci Šumperk, 2005/06
HC Prostějov + DHK Latgale (Lotyšsko), 2006/07 DHK Latgale
(Lotyšsko), 2007/08 Trondheim IK (Norsko), 2008/09 Phantoms
Deurne (Belgie), 2009/10 Jestřábi Prostějov, 2010/11 AZ Havířov,
2011/12 AZ Havířov.

Zpestření hokejové přípravy: Jestřábi vyzvali fotbalisty Kostelce a bylo nač koukat

Exhibice na kosteleckém trávníku nabídla deset branek i penalty
Kostelec na Hané/jim – V čase,
kdy většina fotbalového národa žila blížícím se střetnutím
České republiky a Portugalska ve čtvrtfinále mistrovství
Evropy, rozhodli se nazout
kopačky i hokejisté prostějovských Jestřábů. Na přátelském
utkání se dohodli se smíšených
týmem Kostelce na Hané a v
jeho útulném areálu nastříleli
tři branky. Domácí nasázeli i
díky hattricku Tomáše Langra
o čtyři góly více a v nesnesitelném dusnu tak zvítězili 7:3.
Navzdory porážce ovšem hokejisté ukázali, že ani kopačky a fotbalový míč jim není cizí. Dlouhé
minuty se překvapivě hrálo spíše
před branou Kostelce než Jestřábů a nezměnila to ani Skácelova
hlavička na druhou tyč po centru
z levé strany.
Ivo Peštuka totiž po rohovém
kopu záhy vyrovnal na 1:1 a
kdo ví, jak by se utkání vyvíjelo,
kdyby se domácím nevydařily

standardky. Sotva dvě minuty
po vyrovnání totiž Martin Hon
vrátil vedení na 2:1 a po rohu
Tomešové z pravé strany se do
voleje opřel Tomáš Langr a projektilem z dvaadvaceti metrů načal svůj hattrick.
Druhou branku přidal Langr
chvíli po pauze, hokejisté díky
Čuříku a vlastenci opět výrazně snížili. V domácí sestavě
však nebyli pouze hráči áčka
a béčka, ale i dvě fotbalistky
úspěšného divizního výběru
Petra Merty. Martina Křupková o sobě dala vědět několika
úspěšnými průniky a proměněnou penaltou v dodatečném
rozstřelu, Lucie Tomešová
kromě několika těsně neúspěšných zakončení zaznamenala
i branku. V polovině druhého
dějství zvýšila pokusem pod
břevno na 5:3, výhru ještě podpořili Michal Brančík a lobem
zpoza vápna přesně k pravé
Kolibárově tyči Tomáš Langr.

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Chvíli před tím se mohli hokejisté opět přiblížit. Z pokutového kopu je dělili centimetry od
vymetení šibenice, orazítkovali ale pouze spojnici.
Po osmdesáti minutách hry
tak platilo skóre 7:3 a došlo na

atraktivní penaltový rozstřel.
Lépe začali fotbalisté, kteří se
ujali vedení 2:1. Pak ovšem
dvakrát v řadě neuspěli a díky
přesné mušce hokejistů uspěli v
dodatečné soutěži prostějovští
Jestřábi.

FC Kostelec na Hané
LHK Jestřábi Prostějov

7:3

3:1
penaltový rozstřel 3:4

Branky: Langr 3, Skácel, Hon, Tomešová, Brančík – Peštuka,
Čuřík, vlastní

Ohlasy po utkání:
Jindřich Skácel (útočník Kostelce na Hané a tvůrce myšlenky přáteláku): „Fantastický zápas. Měl se konat již o týden dříve, ale kvůli počasí jsme ho odložili. Bylo
to vyrovnané, hokejisté mě velmi překvapili. Tentokrát vyšlo lépe počasí a zpestřili
jsme jim přípravu. Sobě jsme udělali radost a rozloučili se se sezonou. Jsem téměř
210 centimetrů vysoký basketbalista, takže dusno pro mě bylo strašné, ale rozhodně
lepší než hrát v dešti. Splnilo to svůj účel a určitě i ostatní jsou spokojeni.“
Tomáš Langr (záložník Kostelce na Hané a autor hattricku): „Je vidět, že jsou
to hokejisté a s fotbalem to nemělo moc společného (smích). Ne, dělám si legraci.
Byl to pěkný zápas a jsem rád, že jsem si mohl zahrát. V práci jsem se dneska ulíval,
abych měl na fotbal sílu, takže to šlo. Na hokej se chodím dívat a jsem rád, že jsem
jim dal tři góly (smích).“

Sestava Kostelce:
Lukáš Menšík, Viktor Kuba, Jan Drčka, Marek Začal, Martin
Hon, Aleš Horák, Jindřich Skácel, Marek Brančík, Lucie Tomešová, Tomáš Langr, Martina Křupková, Tomáš Píchal, Martin Hlavinka, Vladimír Staněk, Pavel Novotný.

Sestava Jestřábů:
Jan Kolibár, Robert Jedlička, Tomáš Berčák, Martin Kryl,
Tomáš Stráněl, David Zachar, Lukáš Duba, Jakub Čuřík, Ivo
Peštuka, Petr Žajgla, Jiří Paška, Filip Smejkal.

PŘÁTELÁK KOSTELCE A JESTŘÁBŮ
3x foto: Jiří Možný

Emil Vybíral (trenér kosteleckého výběru): „Obě strany mohou být spokojeny,
neslo se to v přátelském duchu. Jen tomu trošku uškodilo počasí, bylo moc dusno.
Ale fotbal pěkný, dalo se na to dívat. Při posledním zápase áčka a béčka jsme se domluvili, že složíme společný výběr, protože jen z béčka bychom to nesestavili. Kluci
mají pracovní povinnosti, takže jsme to namíchali půl na půl.“
Petr Zachar (trenér LHK Jestřábi Prostějov): „Pro nás je to zpestření, šlo již o
třetí fotbalový zápas v přípravě. Pro kluky to aspoň není jednotvárné a mají odlišný
pohyb. Důležité je, že si hodinu a půl zaběhají. Nastoupili hráči, kteří s námi trénují.
Zda ale nastoupí i v sezoně, to je druhá věc. Musíme se dohodnout s nimi i jejich
kluby.“
David Zachar (útočník LHK Jestřábi Prostějov): „Bavilo nás to, je to mnohem
lepší než běhat na zimáku nebo kolem Hloučeli. Takové odreagování, moc se mi to
líbilo. Zahrál jsem si, ale měl jsem pocit, že jsem to moc kazil. Příště se zlepšíme.“

Lukáš Duba (kapitán LHK Jestřábi Prostějov): „Zahrál jsem si docela dobře, ale
bohužel jsme prohráli. Je to mnohem lepší než běhat ovály, příjemné zpestření pro nás.
Chvílemi jsme si dobře zaběhali, přestože někteří kluci jako třeba Jakub Čuřík fotbal
neumějí (smích). Trénujeme třikrát týdně, máme v tom běhání, posilovnu, hry. Zahráli
jsme si již tři fotbalové zápasy a jsme za to rádi.“

Umí i fotbal. Nebezpečné brejky podnikali Jako na ledě. Jestřábi se radují z vyrovná- Převaha ve vzduchu. Dvoumetrový dlounejen hráči Kostelce, ale i hokejisté v kopač- vací branky Ivo Peštuky, na výhru jim to ale hán Jindřich Skácel byl při výskoku nezastanestačilo.
vitelný.
kách.

Jakub Čuřík (útočník LHK Jestřábi Prostějov): „Je to určitě lepší než běhání v
lese. Není to pro nás tak monotónní, takže fotbal hrajeme rádi. Devadesát procent
kluků má k hokeji ještě práci, takže času na odpočinek moc není. Ráno do práce,
odpoledne na trénink a relaxuje se večer. V takových vedrech se opravdu těšíme na
led. Příprava je dlouhá a už aby byly zápasy. Těším se, až opět zajedeme na režim
zápasy, tréninky.“
Zpovídal a foto: Jiří Možný
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„AGELKY“ POZNAJÍ SVÉ SOUPEŘKY PRO CHAMPIONS LEAGUE
Konec června je v mezinárodním volejbalovém
kalendáři každoročně vyhrazen slavnostnímu losování evropských pohárů. Včetně CEV
Champions League žen, do níž i v příští sezóně
vstoupí tým VK AGEL Prostějov, který popáté
za sebou obdržel divokou kartu.
Prostějov/son
Tentokrát los proběhne v pátek 29. června večer, a to tradičně ve Vídni coby součást
dvoudenního kongresu Evropské volejbalové federace
(29. - 30. 6.). „Po oba dny jsou
na programu různé informační
semináře pro účastníky Ligy
mistryň i dalších pohárových
soutěží. Za náš klub se účastním já, oddílový předseda
Petr Chytil ani hlavní trenér
Miroslav Čada nakonec oproti nejedou,“ sdělil Večerníku
sportovní ředitel VK Agel Prostějov Peter Goga.
Hlavní pozornost bude pochopitelně upřena na samotné
losování. Ženskou Champions League si v nejbližším
ročníku 2012-2013 zahraje

čtyřiadvacet družstev (přehled v tabulce - pozn.red.),
jež budou s maximální pravděpodobností rozdělena do
šesti základních skupin po
čtyřech kolektivech. A vypadá to, že se všichni mohou na
rozdíl od loňska „těšit“ na velice tvrdý postupový klíč.
„V uplynulé sezóně prošlo do
play off šestnáct ze dvaceti zúčastněných celků s tím, že byl
už dopředu vybrán pořadatel
Final Four. Jenže Baku se potom do závěrečného turnaje neprobojovalo a tohle bude podle
mě příčinou změny systému. V
tom směru, že ze dvanáctky postupujících CEV vybere organizátora Final Four s jistou účastí
v něm a první kolo vyřazovací
fáze tak sehrají dva první z každé skupiny kromě tohoto orga-

Losování nového ročníku Ligy mistryň je na programu v pátek,
ve Vídni u toho za prostějovský VK bude Peter Goga
nizátora, plus nejlepší mančaft
ze třetích míst,“ očekává jisté
úpravy Peter Goga.
Prostějovanky přitom do losovacího osudí půjdou stejně jako v předešlých letech
z nízkého koše. „Zatím vždy
jsme coby držitel volné karty
automaticky patřili až do čtvrtého, to znamená kvalitativně
nejnižšího koše. Tentokrát ale
divokou kartu dostalo hned
devět klubů, takže se teoreticky můžeme dostat i do koše
třetího. Podle mě je to však docela jedno, silné protivníky dostaneme tak jako tak,“ odtušil
prostějovský sportovní ředitel.
Volejbalistky VK AGEL bě-

hem čtyř let působení mezi
oddílovou smetánkou starého
kontinentu potkaly již mnoho
soupeřů, řadu z nich nadmíru
atraktivních. „Proto nemám
žádné konkrétní přání, koho
dostat do základní skupiny.
Ideální kombinace samozřejmě je nastoupit proti divácky
zajímavým a přitom hratelným
týmům, přes které bychom
mohli postoupit do play off.
Jenže mít až takové štěstí je
v podstatě nereálné, minimálně dvě špičková družstva ve
skupině mít určitě budeme. Jde
pouze o to jaká,“ uzavřel Goga
před svou cestou do hlavního
města Rakouska.

Přehled účastníků
Pojďme do toho! Také v nové sezóně se budou prostějovské hráčky hecovat v bojích s velkými
evropskými kluby. Poprvé se tak stane pod novou hlavičkou VK AGEL.
Foto: Jiří Vojzola

CEV Champions League
žen 2012-2013

Na základě pohárového rankingu:
Rabita Baku (Ázerbájdžán), RC Cannes (Francie), ASPTT
Mylhúzy (Francie), SC Schwerin (Německo), Busto Arsizio
(Itálie), Villa Cortese (Itálie), Trefl Sopoty (Polsko), Dabrowa
Gornicza (Polsko), Tomis Constanta (Rumunsko), Dynamo
Kazaň (Rusko), Dynamo Moskva (Rusko), Uraločka Sverdlovsk (Rusko), CZ Bělehrad (Srbsko), Eczacibasi Istanbul
(Turecko), Vakifbank Istanbul (Turecko)

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Divoké karty:
Azerrail Baku (Ázerbájdžán), Lokomotiv Baku (Ázerbájdžán),
VK AGEL Prostějov (Česko), SC Drážďany (Německo),
Robur Urbino (Itálie), Fakro Muszyna (Polsko), Dynamo Bukurešť (Rumunsko), Voléro Curych (Švýcarsko), Galatasaray
Istanbul (Turecko)

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Mladé Prostějovanky zůstaly na MČR Mládež VK AGEL: shání se posily a kadetkám i nový kouč

v beachi těsně pod bednou

Prostějov/son - Dvě mistrovství republiky v plážovém
volejbalu mládežnických kategorií proběhla v minulých
týdnech za účasti prostějovských hráček. Na medaile
zástupkyně Prostějova jen
těsně nedosáhly.
Národní šampionát mužů i žen
do 23 let se konal ve Slavkově
u Brna, kde nejlépe dopadla
Barbora Korhoňová. Členka
oddílu Beach Sport Prostějov
a od nové sezóny posila žen
TJ OP skončila ve dvojici se
Štěpánkou Šťastnou čtvrtá.
Věkem stále ještě juniorské reprezentantky VK AGEL Prostějov obsadily nižší pozice,
když Natálie Kolderová (po

Natálie Kolderová.
boku Hany Klimešové) vybojovala 5. až 6. příčku a Patricia Missottenová (s Gabrielou
Gergelyovou) byla 13. až 14.
Český přebor kadetů a kadetek
proběhl v Pňově-Předhradí a

rovněž tam zůstala naše želízka v ohni těsně pod stupni
vítězů. Talentovaný a jeden
z nejmladších párů Kristýna
Adamčíková, Aneta Chludová (obě VK AGEL) se totiž
v konkurenci šestnácti nejlepších týmů ČR dokázal prosadit
na výborný čtvrtý post.
Ještě před oběma mistrovstvími byl na programu turnaj Gala
Cupu juniorek v Chodově, kde
výrazně zabodovala hned tři
částečně prostějovská dua: Patricia Missottenová, Gabriela
Gergelyová braly stříbro, Natálie Kolderová, Hana Klimešová získaly bronz a Kristýna
Adamčíková, Barbora Adamčíková obsadily sedmé místo.

Prostějov/son - Jelikož složení hráčského kádru žen VK
AGEL Prostějov pro novou
sezónu ještě zůstává tajemstvím, pojďme se alespoň
podívat na aktuální situaci
u volejbalové mládeže úspěšného hanáckého klubu.
Děvčata všech věkových kategorií v těchto dnech dokončují
fázi přípravy po skončení svých
soutěží 2011-2012 a před letními
prázdninami. „Trénujeme, ale
z různých důvodů v nekompletním složení. Například dvě juniorky a pět kadetek si plní reprezentační povinnosti v národních
výběrech České republiky, další
holky se více či méně intenzivně
soustředí na beach,“ prozradil
šéftrenér mládeže VK AGEL
Prostějov Jaroslav Matěj.
Statutem českých reprezentantek se může pyšnit sedmička

Missottenová, Zatloukalová,
Lakomá, Adamčíková, Koblerová, Chludová a Gogová
(posledně jmenovaná je v rekonvalescenci po operaci kolena
- pozn.red.). „Tyhle opory tvoří
jádro našich týmů pro příští ročník extraligy juniorek i extraligy
kadetek. U starší kategorie máme
k dispozici devět hráček, alternovat budou nejlepší kadetky a
žádné posily tudíž neplánujeme,“
vyložil Matěj.
Jiná situace je právě v případě
kadetského družstva. „Devítku
kmenových hráček se snažíme
doplnit o některé posily. Oslovili jsme čtyři šikovné adeptky,
s nimiž se dle mého názoru dá
koncepčně pracovat, a uvidíme,
jak jednání nakonec dopadnou.
Každopádně bychom v obou nejvyšších soutěžích rádi předváděli
kvalitní volejbal a patřili mezi

nejlepší týmy republiky,“ vyslovil Matěj obecné přání.
Od konce června však dostanou všechny dívky na šest týdnů volno. „Přestávka je dostatečně dlouhá na to, aby se stihly dát
zdravotně do pořádku, pořádně
si odpočinuly a získaly novou
chuť do společné práce. Některé
přitom budou stejně hrát na písku,“ upřesnil kouč. „Po pauze
pak juniorky, kadetky i žákyně
absolvují kondiční soustředění,
které proběhne od 11. do 18. srpna tradičně ve Sloupu. Juniorky
s kadetkami se následně přesunou ještě do Morkovic na další
kratší soustředění, jež skončí 22.
srpna. Je to stejný model jako
loni,“ připomenul Matěj s tím,
že i další program bude podobný.
„Trénování v Prostějově a přípravné turnaje postupně v Uherském Hradišti, Přerově, možná

v Senici a generálka na extraligu
v Ostravě.“
Velmi usilovně se dělá také
na vylepšení situace ohledně
trenérského pokrytí oddílové
mládeže VK AGEL. „Výbornou zprávou je, že se k žákyním
vrátila Lenka Koblerová. Na
výpomoc jsme získali jednoho
staršího pána, který sám přišel
s nabídkou podílet se na vedení
děvčat, čehož si hodně ceníme.
A s maximálním úsilím teď sháníme jednoho kouče k juniorkám
či kadetkám. Oslovil jsem řadu
adeptů a s těmi, kteří dosud neodmítli, se snažím dohodnout. Zároveň mám připraveno i záložní
řešení z vlastních zdrojů, ale tím
bych oslabil pokrytí u mladších
kategorií a takhle nabourat koncepci nechci. Věřím, že někoho
kvalitního přivedeme,“ rozebral
Jaroslav Matěj citlivé téma.

Vítězem Hanácké volejbalové ligy se stal SOKOL OTASLAVICE
K titulu došel jako Los Angeles Kings v hokejové NHL z nejnižší nasazené pozice díky skvělému play off!

Amatérský volejbal na Prostějovsku má za sebou velký den. Hanácká volejbalová liga smíšených družstev poprvé ve své více než dvacetileté historii vyvrcholila vyřazovacími K.O. zápasy
a právě tento nový systém play off vystřelil k nečekanému triumfu TJ Sokol Otaslavice, jinak až
sedmý celek po dlouhodobé části.
Prostějov/son
Jak už jsme psali před dvěma týdny, soutěž gradovala
v halách Sportcentra DDM a
RG a ZŠ města Prostějov ve
skupinách o 1. až 7., 8. až 14.,
15. až 21. a 22. až 28. místo.
Nejvýše nasazený tým měl
vždy ve čtvrtfinále volno, od
semifinále výš každé grupy se
hrálo dál vyřazovacím způsobem a pátou až sedmou příčku
dané skupiny určily duely tří
poražených čtvrtfinalistů každý s každým.
Podstatné bylo, že díky charakteru play off v duchu „buď
a nebo“ mělo téměř každé

střetnutí velký náboj a většina z nich i vyšší herní úroveň
než obvykle. „Nový systém
teprve budeme vyhodnocovat,
ale z mého pohledu play off
zafungovalo coby jednoznačné
oživení se zásadním příspěvkem celkové dramatičnosti
i zajímavosti naší soutěže,“
hodnotil předseda HVL Jan
Zatloukal.
Hlavní pozornost byla logicky
upřena na finálové boje elitní
sedmičky, které místy nabízely opravdu vynikající amatérský volejbal s přesahem do
běžných ligových soutěží. Atmosféře vydatně přispělo to,
že se utkání o bronz a závěreč-

TJ SOKOL OTASLAVICE

Vítěz HVL 2011/2012
né finále odehrály před roztaženou tribunou na centrálním
kurtu Sportcentra DDM, kde
normálně nastupují ženy VK
AGEL Prostějov. Tentokrát
své umění za rozhodování
profesionálního sudího Zdeňka Nováka ukazovali nadšenci hry pod vysokou sítí, kteří
chvílemi také sklízeli zasloužený aplaus.

Zahřívacím kolem byl mač
o třetí pozici, v němž bojovnější SK K2 Prostějov otočil
nepříznivý vývoj obou setů
a nakonec udolal papírově
silnější Sokol Smržice 2:0.
Vše poté vyvrcholilo parádní finálovou bitvou, v níž
favorizované družstvo TJ
Haná Metal Prostějov neodolalo obrovskému nadšení

senzace celého turnaje TJ
Sokol Otaslavice. Až sedmý
kolektiv základní fáze se prvně během letošní sezóny sešel
v kompletním složení, aby naplno prodal své herní kvality,
zkušenosti i ohromnou soudržnost fungující party. Obhájce
titulu byl po strhujícím boji
poražen 3:1 a otaslavická družina si užila nádherné chvíle
vítězné euforie.
„Na finálové střetnutí se divácká tribuna zaplnila aktéry HVL i dalšími fanoušky
přesně tak, jak jsme chtěli a
představovali si. K naší radosti
navíc lidi vytvořili důstojnou,
chvílemi dost bouřlivou atmosféru. Navzdory značnému
vedru jim aktéři rozhodujícího
duelu předváděli skvělý volejbal a myslím, že hlavně okamžik, kdy Petr Křupka s Jirkou
Novákem neuvěřitelně vrátili
zdánlivě ztracený míč z úplného rohu hrací plochy, vejde
do dějin. Z finále i celkově
z posledního kola Hanácké

volejbalové ligy 2011-2012
mám osobně velmi příznivý
dojem,“ konstatoval Zatloukal
spokojeně.
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků ocenil slovně i
věcně všechny účastníky soutěže bez ohledu na konečné
umístění a poděkoval svým
spolupracovníkům za organizaci uplynulého ročníku
soutěže. Jedním z předávajících přitom byl první náměstek primátora statutárního
města Prostějov Jiří Pospíšil,
z jehož rukou převzal tým
Otaslavic za své vydřené prvenství putovní pohár a rovněž krabici, ve které nebyly
žádné milióny, ale láhev dobrého sektu. „Všem vám přeji,
ať dlouholetou tradici HVL
společně držíte do mnoha příštích roků a nadále hrajete tak
kvalitní volejbal, jaký jsem měl
dnes možnost vidět,“ vinšoval
Pospíšil. Ten přijal pozvání
vedení soutěže, neboť Prostějov je dlouholetým donátorem

HVL. Jako jeden z nejvyšších
představitelů se mohl přesvědčit o tom, že peníze z veřejné
finanční podpory města jsou
efektivně využity.
Laureátem Síně slávy Hanácké volejbalové ligy za
dlouhodobý přínos sportu
pod vysokou sítí v našem
regionu se zaslouženě stal
Radek Fojtík, člen úspěšného dorosteneckého výběru
Prostějova z osmdesátých
let minulého století a současný hráč TJ Haná Metal
Prostějov. Poté už se přibližně
polovina ze čtyř stovek členů
soutěže přesunula na tradiční
závěrečné posezení, jež tentokrát proběhlo v areálu DTJ
vedle prostějovského aquaparku a jako obvykle se protáhlo
až do časných ranních hodin
druhého dne. Však bylo co
oslavovat…
Kompletní výsledkový servis
závěrečných bojů
najdete na straně 31
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„Hanácké válec“ opět řádil Uzávěrka už ve středu!
KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP:

V pátek 22. června 2012 ukončil fotbalový oddíl TJ Haná Prostějov svůj velice úspěšný ročník
2011/2012. Ve své 81. leté historii se oba mužské týmy dostaly o patro výše. “Áčko” postoupilo
z prvního místa do 1.A třídy a “Benfica” se čtvrtým
místem kvalifikovala do rozšířeného okresního
přeboru. A tak měli Hanáci opravdu velký důvod
k oslavě. Ještě navíc se mládežníci Hané ve finálové části umístili o bod za Němčicemi na 2.místě
a starší žáci skončili mezi čtrnácti týmy na 7.místě.
Prostějov/jp/ol
Proto se “U Julínka” rozproudila zábava podporovaná z
udírny vytaženými klobásami, uzeným masem se všemi
ingrediencemi. Hanákům také
dodával sil čepovaný Ježek,
který je měl podpořit před lítými podzimními boji. Stejně
jako loni tak i letos si soutěživost našla mezi Hanáky
své místo. Uprostřed zábavy se hoši zvedli a v zápase
mladí versus staří si odehráli
půlhodinku svého milovaného fotbalu. Letos pro změnu
zvítězili staří v poměru 5:4.
Za vítěze skórovali “Keke”
Mikeš, “Kolja” Lošťák, Mara
Vyskočil, Radovan Světlík
a Míša Ondráček. Mezi po-

raženými mladými se blýskl
hattrickem “Šindy” Šindler
a k němu se jedním fíkem přidala opora zadních řad “Uli Voda” Kolář.
Slavící hráče při pokřicích Ať žije Haná, první
- á, okresní - přebor či zelenobílá - síla nevyrušilo ani
čtvrtfinálové televizní utkání na velké obrazovce mezi
Němci a Řeky. Prostě “Hanácké válec”, jak to bylo
vtipně umístěno na vítězná
trička, opět řádil až do pozdních nočních hodin...
Při pročítání hodnocení uplynulé sezóny se zjistilo, že
všech 26 zápasů za áčko odehrál David Strouhal, Miloš
Krupička a Jirka Zbožínek
o zápas méně a Martin Ko-

Zelenobílá – síla! Tomáš „Mloček“ Varga baví celý stan.
lář nastoupil ve 24 utkáních.
Co se týče odehraných minut,
bylo pořadí následující: Miloš
Krupička 2188 minut, Martin
Kolář 2124 minut a David
Strouhal 1890 minut. Velmi
se také vyznamenal brankář
Hané Olda Pastyřík, který
vychytal 9 zápasů s nulou a
byl tak v I.B třídě jedničkou.

V Křenůvkách se bojovalo

O Pěnivou
VELKÝ
SUD
PIVA
odměnu brali nohejbalisté
z Ptenského Dvorku

Křenůvky/daž - V sobotu 23.
června uspořádal sportovní
klub Křenůvky již IX. ročník
tradičního
nohejbalového
turnaje. Antukové hřiště křenovského sportovního areálu
opět ožilo. Do malé vesničky
se sjelo devět tříčlenných
mužstev neregistrovaných
hráčů z blízkého okolí a také
družstvo Vsetína, které na
turnaji nehrálo poprvé.
Boje vypukly v dopoledních
hodinách. Týmy byly rozděleny do dvou skupin. V obou
skupinách probíhaly urputné
boje a každé družstvo chtělo urvat co nejvíce výher.
Po
odehrání
základních
skupin turnaj pokračoval
vyřazovacím
systémem.
Do semifinálových bojů postoupila čtyři nejlepší mužstva. V zápase o třetí a čtvrté
místo se utkali VSOP Prostějov a Parní válec Vsetín. Po
vyrovnaném utkání zvítězil
Vsetín v poměru odehraných

Nejlepším střelcem A-týmu se
stal David Strouhal s dvanácti brankami, sedm jich vsítil
Tomáš Cibulec, pět branek
dal Martin Kolkop a Pavel
Trnavský. Za áčko nastoupilo
dohromady 32 hráčů. V průběhu celé sezóny byli v áčku
zbytečně vyloučeni pouze dva
hráči, Martin Studený a Ma-

SKUPINA O 8. AŽ 14. MÍSTO
Čtvrtfinále: Panteři – VK Vrbátky 2:1 (-17, 22, 13), Kosti TJ Sokol Brodek u Prostějova
0:2 kontumačně, Hematom –
Sokol I-Elán 2:1 (20, -18, 12).
Zápasy o 12. až 14. příčku:
Sokol I-Elán – Kosti 2:0 kontumačně, Kosti – VK Vrbátky
0:2 kontumačně, VK Vrbátky

HLEDÁNÍ
HLEDÁ
ÁNÍ
JE U KO
KONCE
ONCE

rek Vyskočil. Žlutým kartám
vévodí David Strouhal (6), za
ním následují Radek Světlík
a Martin Studený (oba 5). V
“Benfice” se blýskl svými 30
góly “Kolja” Lošťák, jenž se
stal zároveň kanonýrem III.
třídy OFS Prostějov. Jemu
šlape na paty “extenista” Jirka
Novák s pěti góly.

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

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

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!

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
24. 2MAX
25. Pifní upíři
26. Jiřina Prostějov
27. FC Prostějov
28. BEERFORT UTD

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

BEDIHOŠŤ CUP 2012: přípravy probíhají v plném proudu
a stále jsou volná 3 místa pro účast v letošním ročníku

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
Foto: David Žídek
stejně jako v předchozích
letech PROSTĚJOVSKÝ
setů 2:1. Ve finálovém boji krásné počasí a dobrá nálada Večerník a intrernetová
změřili své síly sportovci všech účastníků i diváků. „S společnost Marvel.cz který
z Ptenského Dvorku a pro- průběhem turnaje jsme spoko- nám zajistí možnost inter-

stějovského Imbaque. Pro
letošní rok se stal vítězem
obhájce putovního poháru
Ptenský Dvorek, který vyhrál 2:0 a zároveň si odvezl
hlavní cenu - velký sud piva.
Sportovní den doprovázelo

jeni,“ usmála se na konci organizátorka Marcela Žídková.
SK Křenůvky srdečně zve na
noční nohejbalový turnaj, který
se uskuteční 4. srpna a volejbalový turnaj připravovaný na 11.
srpna 2012.

– Sokol I-Elán 2:0 (19, 15)
Semifinále: VK Trasko Vyškov
- Hematom 2:1 (-18, 16, 7), TJ
Sokol Brodek u Prostějova Panteři 2:0 (20, 24).
Utkání o 10. pozici: Panteři Hematom 2:0 (17, 19)
FINÁLE: VK Trasko Vyškov
- TJ Sokol Brodek u Prostějova
2:0 (20, 17)

SKUPINA O 15. AŽ 21. MÍSTO
Čtvrtfinále: Eso – Sorbon 2:1
(-20, 21, 13), Sokol Olšany –
Debakl Team 2:1 (13, -24, 12),
Galaxie - TJ Sokol Otaslavice
„B“ 1:2 (-20, 22, -15).
Zápasy o 19. až 21. příčku:
Galaxie - Debakl Team 0:2 (-19,
-20), Debakl Team - Sorbon 1:1
(15, -19), Sorbon - Galaxie 1:1
(23, -24)
Semifinále: Tučňáci - TJ Sokol Otaslavice „B“ 2:0 (11, 22),
Sokol Olšany - Eso 2:1 (16, -17,
13).
Utkání o 17. pozici: Eso – TJ
Sokol Otaslavice „B“ 2:0 (20,
16)
FINÁLE: Tučňáci – Sokol Olšany 3:2 (17, 21, -18, -13, 13)

SKUPINA O 22. AŽ 28. MÍSTO
Čtvrtfinále: Kaktusáři - JV Spolek 2:0 (18, 18), Volej 93 – TJ
Sokol Přemyslovice 2:0 (21, 22),
SK Čunín - SK Mosambik Rozstání 2:1 (-16, 20, 6).
Zápasy o 26. až 28. příčku: SK
Mosambik Rozstání - TJ Sokol
Přemyslovice 1:1 (-17, 19), TJ Sokol
Přemyslovice - JV Spolek 0:2 (-23,

netu 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.

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

Výsledky posledního 10. kola HVL 2011/12
SKUPINA O 1. AŽ 7. MÍSTO
Čtvrtfinále: Stopaři - TJ Sokol
Otaslavice „A“ 1:2 (-22, 20,
-11), Sokol Smržice - Našrot 2:1
(-19, 26, 13), Glauber - Sportovní klub K2 „A“ 0:2 (-20, -24).
Zápasy o 5. až 7. příčku:
Našrot - Glauber 2:0 (21, 23),
Stopaři – Našrot 0:2 (-22, -21),
Glauber – Stopaři 2:0 (18, 22)
Semifinále: TJ Haná Metal Prostějov - Sportovní klub K2 „A“ 2:0
(23, 17), TJ Sokol Otaslavice „A“
- Sokol Smržice 2:0 (21, 19).
Utkání o 3. pozici: Sportovní
klub K2 „A“ - Sokol Smržice
2:0 (20, 22).
FINÁLE: TJ Sokol Otaslavice „A“ - TJ Haná Metal Prostějov 3:1 (-22, 20, 20, 23)

Foto: Josef Popelka

Prostějov/pk – Jak jsme již potřikrát na stránkách Večerníku
informovali, v zákulisí už vše finišuje na 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. A
uzávěrka přihlášek vyprší již ve
středu 30. června.

-10), JV Spolek - SK Mosambik
Rozstání 2:0 (18, 19).
Semifinále: Sportovní klub K2
E – SK Čunín 1:2 (23, -21, -13),
Volej 93 - Kaktusáři 2:0 (18, 11).
Utkání o 24. pozici: Kaktusáři
– Sportovní klub K2 E 2:1 (-24,
25, 8).
FINÁLE, utkání o 22. příčku: Volej 93 – SK Čunín 2:0 (19, 21).

KONEČNÉ POŘADÍ HVL 2011-2012
1. TJ Sokol Otaslavice „A“
2. TJ Haná Metal Prostějov
3. Sportovní klub K2 „A“
Další pořadí: 4. Sokol Smržice, 5. Našrot, 6. Glauber, 7. Stopaři, 8. VK Trasko Vyškov, 9. TJ Sokol Brodek u Prostějova,
10. Panteři, 11. Hematom, 12. VK Vrbátky, 13. Sokol I-Elán,
14. Kosti, 15. Tučňáci, 16. Sokol Olšany, 17. Eso, 18. TJ Sokol Otaslavice „B“, 19. Debakl Team, 20. Sorbon, 21. Galaxie, 22. Volej 93, 23. SK Čunín, 24. Kaktusáři, 25. Sportovní
klub K2 „E“, 26. JV Spolek, 27. TJ Sokol Přemyslovice, 28.
SK Mosambik Rozstání, 29. Pardálové.

Sestava vítězného družstva TJ Sokol Otaslavice „A“:
Magda Frnková, Ivana Nováková, Lucie Schönfeldová,
Michaela Miklendová, Adéla Jetelová, Martin Jahoda, Tomáš Jetel, Petr Křupka, Ivan Ludmila, Jiří Novák, Ondřej
Novák, Ondřej Vybíhal, Michal Walla, Pavel Lošťák.

Veškeré informace o turnaji tranky.cz. V případě nejasností
budou průběžně zveřejňovány volejte na tel. číslo: 606 850
v dalších vydáních Večerníku 147.
a také je můžete najít na Teď už je jen na vás, zda pozstránkách
www.krestic.es- vání přijmete a přihlásíte se!

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

Kossányiová hrála za ČR i v Řecku,
Monzoniová měla volno
Raanni, Orestiada, Prostějov/son - Národní tým volejbalistek České republiky
uzavřel své účinkování v základní skupině C Evropské
ligy žen 2012 posledními
dvěma turnaji, které proběhly v Izraeli a v Řecku.
Město Raanana týmu ČR
příliš nesvědčilo, utrpěl tam
hned dvě porážky. Nejprve
přišla premiérová prohra se
silným Nizozemskem (0:3) a
pak národní výběr naší země
nečekaně podlehl i domácímu
kolektivu (0:3), když téměř polovinu všech izraelských bodů
nasázela bývalá prostějovská
plejerka Tatiana Artmenko.
Chuť si Češky spravily až
v posledním duelu vítězstvím
nad Řeckem (3:1).
Co se týká dvou současných
členek VK AGEL, střetnutí
v židovském státě jim vyšla
střídavě. Blokařka Michaela
Monzoni se skoro vůbec neprosadila proti Nizozemsku,
dle statistik si dobře vedla
s Izraelem a méně výrazně
proti Řekyním. Smečařka Andrea Kossányiová dosáhla ve
všech třech zápasech poměrně
vyrovnaných čísel s tím, že se
postupně zlepšovala.

Letovisko Orestiada bylo následně svědkem tří výsledkových triumfů naší reprezentace,
když Češky postupně zdolaly
Izrael 3:0, Nizozemsko 3:2 a
domácí výběr 3:0. V konečné
tabulce obsadily druhé místo
s nevelkou ztrátou na první Holanďanky.
Zápasy v rozpálené řecké výhni
absolvovala z dvojice Agelek
jen Andrea Kossányiová, které
se vydařilo hlavně nejtěžší utkání proti nizozemskému celku.
Michaela Monzoni dostala pro
tento díl Evropské ligy volno.
Celá soutěž vyvrcholí závěrečným Final Four 5. a 6. července v Karlových Varech. Kromě
obou družstev vládnoucích
grupě C se o medaile na západě Čech poperou také Srbsko a
Bulharsko.

Monzoniová – 10 bodů (4 útoky, 3 bloky a 3 esa), Andrea
Kossányiová – 7 bodů (6 útoků
a 1 blok).
Třetí utkání Česko - Řecko
3:1 (17, -16, 18, 18): Michaela
Monzoniová – 5 bodů (3 útoky a
2 bloky), Andrea Kossányiová 10 bodů (6 útoků, 1 blok a 3 esa).

Statistiky hráček VK AGEL
ve čtvrtém turnaji EL 2012
v Orestiadě
První utkání Česko – Izrael 3:0 (14, 12, 21): Andrea
Kossányiová – 7 bodů (5 útoků, 1 blok a 1 eso), Michaela
Monzoniová – nenastoupila.
Druhé utkání Česko – Nizozemsko 3:2 (16, -23, 16, -17,
13): Andrea Kossányiová – 14
bodů (13 útoků a 1 blok), Michaela Monzoniová - nenastoupila.
Statistiky hráček VK AGEL
Třetí utkání Řecko - Česko
ve třetím turnaji EL 2012
0:3 (-17, -17, -20): Andrea
v Raananě
Kossányiová – nenastoupila,
První utkání Česko – Nizo- Michaela Monzoni - nenazemsko 0:3 (-20, -18, -16): stoupila.
Michaela Monzoniová – 2
Konečné pořadí skupiny C
body (2 útoky), Andrea Kossányiová – 6 bodů (4 útoky, 1 1. Nizozemsko 9 3 33:11 30
blok a 1 eso).
2. Česko
10 2 30:16 26
Druhé utkání Izrael – Česko 3. Izrael
3 9 12:28 9
3:0 (26, 21, 25): Michaela 4. Řecko
2 10 11:31 7

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. června 2012

Exkluzivní interview s bývalým koučem 1.SK Prostějov i věrným parťákem „Johna“ Uličného Karlem Trnečkou

„MRZÍ MĚ, ŽE JSEM NEDOSTAL V PRVNÍ LIZE ŠANCI JAKO HLAVNÍ TRENÉR“
Prostějov – V pozici asistenta působil na prvoligové lavičce po boku Dušana Radolského, Vítězslava
Koldy, Jiřího Kotrby či Petra Uličného, jako hlavní kouč
vedl LeRK Prostějov a 1.HFK Olomouc ve druhé lize.
V létě 2011 zamířil Karel Trnečka o mnoho pater níž
a ujal se ve III. třídě Výšovic, od jara letošního roku k
tomu přidal i práci pro Nové Sady v I.A třídě. S loni až
jedenáctými Výšovicemi dokráčel ke třetímu místu a
postupu do okresního přeboru, zachraňující se Nové
Sady vytáhl na jaře taktéž až na „bednu“.
Jiří Možný
Fotbalisté Prostějova si nedávno vybojovali postup. Co na to
jako Prostějovák a bývalý kouč LeRKu a 1.SK říkáte?
„V první řadě jsem hrozně rád, že se
do Prostějova po druholigové éře a
hluchém období opět vrací fotbal. V
těžkých rocích, když jsem skončil v
Sigmě a měl jsem chvíli volno, tak jsem
jim pomohl zachránit krajský přebor a
nakonec jsme skončili těsně za čtvrtým
místem. Jsem rád, že na fotbal chodí
spousta lidi. Mohu jim jen pogratulovat
k tomu, že postoupili do moravskoslezské fotbalové ligy. Je to dobrá soutěž.“
S Petrem Uličným jste odkoučoval několik sezon v Olomouci i Brně. Nemrzí vás, že jste ho v
zimě opět nenásledoval?
„Samozřejmě mě to trošku mrzí, to je
ale život. Asistentem pod smlouvou byl
Martin Kotůlek, k němu pak přišel ještě
další bývalý hráč Sigmy Josef Mucha.
Myslím si, že i Petr Uličný by chtěl,
abych tam s ním šel, ale věděl, že k týmu
přichází jen na půl roku a po záchraně v
létě skončí. Je tam ještě několik hráčů,
které jsem před pěti šesti lety trénoval.
Roli hrály také rodinné důvody, nemohl jsem být trénováním plně vytížen.
Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Tady
sice trénuji každý den, ale až od pěti. To
j pohoda.“
p
je

Před lety se psalo i o vašem odchodu do zahraničí. Proč to
nevyšlo?
„Kdysi jsem měl jít do běloruského
Dinama Minsk, bylo to již na spadnutí.
Ale nakonec z toho sešlo, když jsem s
Petrem Uličným šel do Brna. Kdyby se
nabídka třeba ze Slovenska vyskytla,
teď už bych to bral, protože situace se
vyjasnila. Od léta bych už mohl jít trénovat i dál.“
Co chybělo k tomu, abyste
vedl prvoligový klub jako
hlavní kouč?
„Abych dostal šanci. Mrzí mě to
hlavně v Olomouci. Většinou asistenti dostanou šanci po hlavním kouči,
já jsem ji nedostal nikdy. Když jsme
byli v Brně, tak jsem to bral. S Petrem
Uličným přišli spolu a převzal to druhý
asistent Aleš Křeček. Profitrenérů je ale
kolem pěti set a prvoligových týmů jen
šestnáct. Petr Uličný mi dával hodně
prostoru v tréninkových jednotkách,
trénoval jsem i s Kotrbou, Bokšou,
Pánikem, Koldou. V Holici jsem dostal
větší prostor a postoupil s mužstvem z
divize až do druhé ligy. Bohužel jiná
šance nepřišla.“
Na které hráče rád vzpomínáte?
„Mám výborné vztahy s Kamilem Vackem, Romanem Hubníkem, který mi
poslal dres Herthy, Radimem Kučerou,

„Oslovil mě pan Jura, zda
bych nechtěl dělat šéfa
tréninkového střediska
mládeže 1.SK. Ale pak
mi nezvedal telefony
a jen odepsal, že se
rozhodne, jak obsadí
posty. Dodnes se neozval...
Mohli mi to říct do očí!“
Zkušený kouč KAREL TRNEČKA
neskrýval zklamání nad vypařenou šancí

Prostějovský rodák má i v šedesáti letech nejvyšší ambice
a nebránil by se nejvyšším soutěžím ani zahraničí

Lubošem Reiterem. V dorostech pode
mnou byli mimo jiné Tomáš Ujfaluši,
Marek Heinz, Radim König, Martin
Švestka. Někteří to dotáhli do nároďáku, někteří laťku tak vysoko neměli.“
V létě jste se po špičkových angažmá překvapivě ujal Výšovic a hned je dovedl zpět do okresního přeboru. Takže sezona asi velmi
úspěšná...
„Určitě. Ve Výšovicích hráli před
rokem o záchranu, ale mužstvo se dalo
dohromady. Zůstali tam stejní hráči,
ale začali trénovat. Samozřejmě je to
omezeno tím, že chodí do zaměstnání,
ale občas se mi stávalo, že jsem ani na
zápas nemohl vzít všechny na lavičku.
Jen na jaře jsme sedmkrát vyhráli, jednou remizovali a třikrát prohráli. To je
úspěšné.“
Na jaro jste si přidal trénování
Nových Sadů. V čem tkvěl základ jízdy a posunu na třetí místo?
„Přišel jsem v zimě, kdy o mě měli
eminentní zájem. Po třináctém kole
byli předposlední s jedenácti body,
ale ve dvou předehrávkách získali šest
bodů s posledním Jesencem a Čechovicemi. Na jaře se to dalo dohromady,
přišli dva noví hráči. Je velice pozitivní, že chodí minimálně deset dvanáct
lidí trénovat třikrát týdně, promítlo
se to i do výsledků. Desetkrát jsme
vyhráli a sehráli jen smolné utkání v
Kojetíně.“
Čím si vysvětlujete tak vysokou tréninkovou účast. Je to
vaší osobností?
„Asi ano, hráči jsou spokojeni s tréninky. Zkušenosti z první a druhé ligy
má člověk v malíčku a musí být poznat
rozdíl, než když to dělá začátečník. Ale
j je,
j , aby
y fungovala
g
daleko důležitější
kabina a byla dobrá atmosféra. To se
myslím podařilo jak ve Výšovicích, tak
v Nových Sadech. Byl to základ úspěchů v těchto klubech.“
Lze vůbec přistupovat
podobně k angažmá v
lize a nižších soutěžích?

„Samozřejmě nejde. Nahoře jsou profesionálové, kteří nechodí do práce,
kdežto tady hráči vesměs pracují manuálně. Ale přístup k tréninkům byl vynikající, byl jsem až překvapen. Hlavně v
Nových Sadech. Tam trénujeme třikrát
týdně a je vidět, jak se tam hráči zlepšují. Věděl jsem, že jsou kvalitní, ale za
půl roku je tam obrovský nárůst. Ale
srovnávat se to moc nemůže, protože
ve druhé lize se trénuje pětkrát šestkrát
a tady třikrát. Hlavně v Nových Sadech
jsou vynikající podmínky, dvě travnatá
hřiště a dvě umělé trávy. Je to na výsledcích vidět.“
Již v přípravě jste dali „nakládačku“ ambiciózní Konici. Na
co by mohl mít váš soubor v krajském přeboru?
„Nedávno jsem se byl podívat na derby Určic s Konicí a hosté mě zklamali.
V zimě jsme zvítězili 4:0, bohužel to
odnesl odvoláním můj kamarád Svaťa
Kovář. Hráli jsme tam výborně a mohli
jsme vyhrát i vyšším rozdílem. I proti
Dolanům jsme byli lepší a myslím si,
že bychom mohli hrát kolem středu.
Naštěstí se nám vyhýbala zranění a pozitivem je, že sestavu moc neměním.“
Kdybyste zůstal, útočili byste
na postup?
„Jednoznačně. Ambice takové jsou.
Kdyby se to doplnilo dvěma hráči,
cílem by bylo postoupit do krajského
přeboru.“
Ve III. třídě hrajete prakticky
každý víkend derby. Jak si užíváte atmosféru?
„Člověk je trochu nad věcí. Zažil jsem
éru, když jsme hráli evropské poháry v
Dortmundu, Hamburgu, Zaragoze, ta
atmosféra je nesrovnatelná. Na druhou
stranu se mi líbí, že i tyto zápasy mají
náboj. Je důležité, aby panovala dobrá
atmosféra v kabině a udělal se systém.
V některých zápasech jsme hodně presovali, získávali balony a výsledkem
byly výhry 5:0 v Němčicích a nad
Kladkami či 8:3 nad Tištínem. Takové
výsledky tu dříve nebyly.“

„Zažil jsem evropské poháry
v Dortmundu, Hamburgu, Zaragoze.
Ta atmosféra je nesrovnatelná,
ale i zápasy ve III. třídě mají náboj“
Máte tedy jasno, kde budete
pokračovat v ročníku 2012/13?
„Asi před dvěma měsíci mě oslovil pan
Jura, zda bych nechtěl dělat předsedu tréninkového střediska mládeže 1.SK Prostějov, pokud ho dostanou. Řekl jsem, že
bych jim rád pomohl, protože zkušenosti
za dvacet let bych jim mohl předat. Ale
potom mi nezvedal telefony a jen odepsal,
že se rozhodne, jak obsadí posty, a ozve
se. Do dneška se neozval. Asi o mé služby zájem nemají, ale mohli mi to říct férovějším způsobem a do očí. Samozřejmě
to respektuji, ale myslím si, že se ke mně
pan Jura nezachoval zrovna fér... Takže
uvidíme, jak to nakonec dopadne...“
Loni jste oslavil šedesát let.
Máte i přes jubileum stále nejvyšší ambice?

„I když jsem oslavil šedesátiny,
necítím se tak. V tom na rozdíl od
Petra Uličného, který se cítí hodně
starý, problém nevidím. I když je
pravda, že on už odtrénoval 420
ligových zápasů. Chodím si zaběhat, hraji tenis, chodím pravidelně
do posilovny, cvičím doma. Asistenta nemůže dělat člověk, co má
sto kilo, na rozcvičku musíte být
na tom pohybově dobře. Mentálně se na to cítím, ale vím, že už je
spousta mladých trenérů a pokud
šanci nedostanu, jsem rád za to, co
jsem za dvacet dva let profesního
života stihl. Jen mě mrzí, že když
jsem tady domácí a mohl bych
předat zkušenosti, tak v Prostějově
j zájem.“
j
nemají

kdo je
karel trnečka
Uznávaný
ný fotbalový trenér se narodil 20
20. září
1951 a koučování se profesionálně věnuje již
přes dvacet let. V 90. letech začínal u mládeže
olomoucké Sigmy, poté přešel jako asistent k
A-mužstvu. Stal se prvním trenérem LeRKu po
jeho přesunu z Brna do Prostějova, do druholigového klubu se vrátil i na sezonu 2000/01.
Mezitím dovedl 1.HFK Olomouc z divize až do
druhé ligy a od sezony 2002/03 opět spojil na
několik let své jméno se Sigmou Olomouc. Ve dvojici s Petrem Uličným senzačně vyřadili Borussii Dortmund a došli až do semifinále
Intertoto Cupu proti Hamburku, společně pak odešli i do Zbrojovky Brno. V sezoně 2006/07 dovedl 1.SK Prostějov k šestému místu
v krajském přeboru.

INZERCE

HLLEDÁ
HLEDÁNÍ
ÁNÍ
JE U K
KONCE
ON
NCE

Vlakem na cyklovyjížďky

Vyzkoušejte
cyklopůjčovny ČD
Využijte cyklopůjčovny ve stanicích Olomouc hl. n.
a Kroměříž. Možnost přepravy a úschovy kol zdarma.

Olomoucký a Zlínský kraj

INZERCE

Kontakty pro rezervaci, informace
Město

Otevírací hodiny

Provozní doba

Telefon/e-mail

Olomouc hl. n.

denně 7:00 –19:00

1.4.–31.10.2012

972 742 322,
606 871 543/OLCmankan@kcod.cd.cz

Prostějov hl. n.
(pouze pro vrácení kol)

denně 7:00 –16:30

1.4.–31.10.2012

972 731 130, 972 731 473

Kroměříž

denně 7:30 –18:30

1.4.–31.10.2012

972 722 223/OTE@CDcentrum.cd.cz

Více na www.cd.cz/cdbike
České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113

