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Brali mu dávky, poslali ho

VYLOUPIT POŠTU!

Ještě kuklu
ty JOUDO!

Dřevnovice, Dobromilice, Prostějov/mls

Tohle dokáží jen skutečné hyeny! Na tom, že Romové
z Dřevnovic žijí ze sociálních dávek a dlouhodobě šikanují své okolí, není už ani nic moc překvapujícího.
Že však dokáží zneužít i člověka s mentální retardací k
tomu, aby se přiživili na jeho sociálních dávkách, je určitě minimálně zarážející. Ale to, že mu seženou černou
kukli s pistolí a pošlou jej vyloupit poštu, kam si on sám
chodí pro invalidní důchod, to už je opravdu hodně silná káva...! A právě tohoto především morálního zločinu
se měli dopustit Štefan a David
čtěte na straně 13
Tulejovi z Dřevnovic...

Snadná kořist? Mírně retardovaného Petra Horáka (na snímku vlevo) využili Romové k vlastnímu
obohacení. Vpravo Štefan Tulej, který má nejčernější svědomí Koláž Večerníku, 3x foto: Martin Zaoral

INZERCE

ZLATNICTVÍ -RVHI
3RGďEUDGRYRQiP3URVWďMRY
.DOiE
WHO

9É06'ă/8-(

æ(=/$71,&79Ì
.$/É%29É.
935267ă-29ă
1(1Ì1$äÌ32%2ÿ.28
$1,2%&+2'1Ì0
3$571(5(0

POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008

2

www.nasepovleceni.cz
www.nasepovleceni.cz

W
Wolkerova
olkerova 3
37,
7, P
PV
V
Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zraněný sokol
Po šestnácté hodině nahlásila žena na linku 156 nález
poraněného ptáka. Opeřence
objevila ve své zahradě, která se rozprostírá v blízkosti
městského hřbitova. Strážníci malého dravce převzali.
Chyběla mu polovina křídla.
Následně byl zkontaktován
pracovník ochránců přírody,
který si mládě sokola vyzvedl na služebně městské
policie.

ze soudní síně...

UKRADL APARATURU NA DIVADELNÍM WORKSHOPU!

Do vězení dostala Daniela Havlíka až vlastní lenost...
Přesně před dvěma roky se divadelní workshop na
plumlovském zámku musel potýkat nejen s nepřízní počasí, ale zcela netradičně i se zlodějem. Ten
tehdy přímo z nádvoří zámku ukradl hudební aparaturu za 110 tisíc korun. Policie z krádeže nakonec
usvědčila Daniela Havlíka z Plumlova. Navzdory
vší snaze mu pomoci skončil mladík ve vězení...
Rozhodl o tom Okresní soud v Prostějově.
Plumlov/mls

Vrchol neopatrnosti
V pondělí po půl deváté večer ohlásil muž na linku 156,
že v ulici E. Králíka stojí
osobní vůz, který má otevřené okénko. Strážníci se
snažili zkontaktovat majitele
dle dokladů ponechaných
ve vozidle. Na uvedené adrese se dotyčný nenacházel,
telefon opakovaně nebral.
Od sousedů hlídka zjistila
telefonní číslo na jeho matku. Ta se nacházela mimo
Prostějov, ale přislíbila vyrozumění jeho přítelkyně.
To se ovšem též nepovedlo.
Nakonec se jí podařilo uvědomit synova kamaráda.
Před dvaadvacátou hodinou
se majitel dostavil ke svému
vozu. Tentokrát vše dopadlo
dobře. Zmíněný řidič vozu
může být rád, že nepřišel
k újmě v podobě odcizení
osobních věcí ponechaných
uvnitř. Je to především zásluhou volajícího, kterému
toto nebylo lhostejné a svým
oznámením zabránil případnému zcizení.

Utratili divočáka
O půl osmé večer sdělil muž
na linku 156 neobvyklou
situaci. Uvedl, že přímo na
komunikaci v ulici Krasická
leží divočák a pravděpodobně
není v pořádku. Strážníci vyjeli
j na uvedené místo. Vzápětí
p
dorazila i hlídka Policie ČR
a myslivci. Po vyhodnocení
stavu nemocného zvířete následovalo jeho utracení.

Tak tohle ne!
V úterý v dopoledních hodinách oznámila obyvatelka
domu na linku 156 značný
nepořádek v místě, kde jsou
umístěny nádoby na domovní
odpad. Strážníkům popsala
sled událostí, který vedl k tomuto stavu. O víkendu se jedna z ubytovaných stěhovala a
věci, které si s sebou nechtěla
brát, vyhodila do kontejnerů.
Ty objemnější poté uložila
k popelnicím. V danou dobu
se nepovedlo strážníkům
zkontaktovat původkyni tohoto znečištění. Technické služby provedly tentýž den úklid
prostor u kontejnerů. Událost
byla pro přestupek proti veřejnému pořádku a ukládání
odpadu mimo určená místa
postoupena správnímu orgánu
k dořešení. Za takovéto jednání hrozí přestupci pokuta ve
výši až 50 tisíc korun.

Netopýr v hospodě
V restauraci se zabydlel netopýr. Ve čtvrtek v poledne
se obrátila zaměstnankyně
provozovny na linku 156
s žádostí o pomoc. V prvním
poschodí na zdi se usídlil
netopýr. Strážníci za pomocí odchytových pomůcek a
schůdků spícího savce z třímetrové výšky zajistili. Poté
ho předali ochráncům přírody na Husově náměstí.
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Daniel Havlík je v Plumlově
opravdu „známou firmou“.
Jeho životní příběh je typickou
ukázkou toho, kam člověka
může dostat alkohol a kamarádi
z „mokré čtvrti“. Tento mladík
pracoval na pile v Mostkovicích, kvůli pití ho však z práce
vyhodili. Žil rovněž s družkou,
se kterou měl i dítě. Soustavně
ji však napadal, a tak se od něj
přítelkyně odstěhovala. I další

občané Plumlova s ním mají
řadu negativních zkušeností, a
to především kvůli rušení veřejného pořádku. Jeho vrcholným
kouskem se však stala krádež
hudební aparatury z nádvoří
plumlovského zámku, k níž
se odhodlal na závěr tradičního plumlovského divadelního
workshopu v roce 2010.
Byť má v trestním rejstříku
celkem pět záznamů, navzdory všem jeho průšvihům se
mu však vězení dlouho vyhý-

Známá firma z Plumlova. Daniela Havlíka zničila jeho záliba v
alkoholu a kamarádi z mokré čtvrti... Jelikož se mu nechtělo dělat,
soud jej poslal za mříže!
Foto: Martin Zaoral

balo. Za krádež aparatury
nakonec dostal tři sta hodin
veřejně prospěšných prací, z
nichž si však odpracoval pouze dvaačtyřicet. A tak kvůli
jeho vlastní lenosti mu soud
každou neodpracovanou hodinu přeměnil v den, který
musí strávit ve vězení! Kromě výše uvedeného byl Daniel
Havlík obžalovaný i z krádeže
termosky z vyhořelého domu
jeho plumlovského kumpána.
V této věci jej však soud zprostil obžaloby. Přesto navzdory
přeplněnosti českých věznic v
ní nakonec skončil i tento zlodějíček.
„Není účelem soudu zavírat do
vězení mladé lidi, kteří se nedopustili zvlášť závažného trestného činu. Na druhou stranu na
některé z nich opravdu neplatí
vůbec nic a veškerá vstřícnost
se míjí účinkem...,“ okomentoval svůj verdikt, který Daniela
Havlíka poslal na osm a půl měsíce za mříže, soudce Petr Vrtěl.

FANTOM na kole Podivný vtípek VANDALŮ
okrádá starší ženy!
Prostějov/mik - Po delším čase
v Prostějově řádí další zlodějský fantom, který okrádá na
jízdním kole chodce. Minulý
týden takto byla napadena seniorka v Bulharské ulici. Zatím neznámý lump jí z krku
strhl zlatý řetízek!
K podobným případům docházelo často v první polovině
loňského roku, kdy policie registrovala zhruba deset takových
krádeží. Všechny měly naprosto
stejný scénář. K oběti přijel nečekaně zezadu mladík na kole a
vytrhl jí z ruky kabelku či tašku
s různými cennostmi. Další takový pojízdný chmaták udeřil
v pondělí v poledne.

„Po chodníku v Bulharské ulici v Prostějově procházela sedmdesátiletá žena. V té době jí
neznámý pachatel, jedoucí na
kole, strhl z krku zlatý řetízek
a ještě jí natrhl halenku, kterou měla poškozená na sobě.
Ženě byla způsobena škoda za
dva a půl tisíce korun. K popisu pachatele uvedla, že se jednalo o mladíka ve věku kolem
šestnácti let, štíhlé, asi 180
centimetrů vysoké postavy.
Na sobě měl červené šortky a
bílé tričko. Případ šetříme pro
trestný čin krádeže,“ informovala Večerník Miluše Zajícová, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Ukradli koše a hodili je do vozíku…

Prostějov/mik - Vandalové si technickým službám, neboť nepodařilo,“ uvedla k případu
během léta vybírají podivné místo, odkud koše byly Jana Adámková z Městské
zábavní akce. Přesvědčili se ukradeny, se najít hlídce policie v Prostějově.
o tom na začátku minulého
týdne strážníci. Ti v ulici
Újezd objevili nákupní vozík,
do kterého někdo hodil
ukradené odpadkové koše.
Pachatelé zůstali neznámí,
nikdo totiž nic neviděl ani
neslyšel…
„Dva odpadkové koše v nákupním vozíku objevila v
úterý v ranních hodinách
hlídka strážníků na ulici
Újezd v blízkosti obchodního
domu. Kdo má na svědomí
tento druh zábavy, se zjistit
Malá záhada. Strážníkům se podařilo vypátrat, že vozík patří Linepodařilo. Vozík byl vrácen
dlu, odkud ale byly ukradeny odpadkové koše, to se nezjistilo.
zpět do prodejny Lidl a náFoto: MP Prostějov
doby na odpad byly předány

Zpitý MAGOR řádil v ulicích
Matka ho zachránila před deportací na záchytku!

Prostějov/mik - Strážníci
městské policie uspořádali ve středu večer hon na
opilého vandala. Ten rozbil
okna na domě i na nedaleko
zaparkovaném osobním vozidle. Jeho zatčení proběhlo
za neobvyklé situace. Mladík byl naprosto nepříčetný, od převozu na záchytku
ho pak zachránila vlastní
matka.
„Ve středu po dvaadvacáté hodině bylo přijato na linku 156
oznámení o osobě, která rozbila skleněnou výplň okna jednoho z tamějších domů na ulici
Melantrichova. Osmadvacetiletý svědek události nastoupil
k vyslané hlídce do služebního
vozu, aby se pokusil označit
pachatele. Při projetí přilehlé

ulice strážníci spatřili poškozený zaparkovaný automobil.
Zadní okénko u spolujezdce bylo zcela vybité. Hlídka
v pátrání pokračovala,“ popsala nám úvod rušného večera Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově. U čerpací
stanice v Plumlovské ulici svědek výtržníka poznal. „Dvaadvacetiletý mladík byl značně
opilý. Choval se nepříčetně a
hlavou bil o zeď. Při dechové
zkoušce nadýchal 2,09 promile
alkoholu. Na rukou měl řezné
rány od skla, ze kterých mu
hojně vytékala krev. Přivolaný lékař rozhodl o převozu
muže do nemocnice,“ uvedla
dále Jana Adámková.
Strážníci mezitím kontaktovali matku zraněného mladíka.

Po zatčení muž
nepříčetně mlátil
I
HLAVOU DO ZD„Syna

Nepochopitelné. Rozbité okno na domě v Melantrichově ulici má
na svědomí dvaadvacetiletý mladík.
Foto: MP Prostějov

si po ošetření ze zdravotnického zařízení vyzvedla, což ho zachránilo
od záchytné stanice. Mezitím
druhá autohlídka zkontrolovala lokalitu, zda nedošlo k dalšímu poškození majetku. To se
nepotvrdilo. Způsobená škoda
nepřesáhla částku pěti tisíc
korun, a proto byla událost
postoupena správnímu orgánu. Muži hrozí za přestupek
proti majetku pokuta do patnácti tisíc korun,“ dodala Jana
Adámková z Městské policie v
Prostějově.

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.

ČERNÁ KRONIKA
Doutníky za 50 tisíc
Pouhých deset minut stačilo neznámému pachateli,
aby odcizil z vozidla
odstaveného před
marketem na ulici Plumlovská v
Prostějově sedm
krabic, ve kterých bylo uloženo
celkem 1 440 kusů doutníků.
Pachatel se k nim dostal po
otevření bočních posuvných
dveří nákladového prostoru
na vozidle Ford Tranzit. Celková škoda byla vyčíslena
na téměř 50 tisíc korun. Případ je vyšetřován jako trestný čin krádež.

Opilý za volantem
Ve středu v noci policisté
zastavili jednadvacetiletého
řidiče ve vozidle Ford na
ulici Finská v Prostějově.
Při kontrole byl vyzván k
dechové zkoušce, které se
podrobil, a byla mu naměřena hodnota 1,62 promile
alkoholu v dechu. Lékařské
vyšetření odmítl. Mladík je
podezřelý z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Další jízda mu
byla zakázána.

Peníze i zboží
Neznámý pachatel v noci z
úterý na středu přelezl plot
prodejny zahradnictví v Prostějově. Po vypáčení dveří
se dostal do kanceláře a ze
zásuvky stolu odcizil kasičku, ve které byly dva tisíce
korun. Z šatních skříněk
pak odcizil dvě ledvinky s
finanční hotovostí pět tisíc
korun a ještě další zboží.

Krajní neopatrnost
V úterý v podvečerních
hodinách odcizil neznámý
ppachatel z otevřeného kufru
vozidla Škoda Octavia sportovní tašku jednapadesátileté ženě. V ní se nacházel
diář s finanční hotovostí dva
tisíce korun, osobní věci a
ošacení. K události došlo v
Prostějově na ulici Tovačovská. Celková škoda byla vyčíslena na cca 7 tisíc korun.

Nafta je fuč
V úterý neznámý pachatel
vnikl do areálu stavebnin v
Prostějově. Odstranil zámek
z vozidla Volvo a z nádrže
odcizil 300 litrů nafty v hodnotě 11 tisíc korun.

Zloděj na stavbě
Neznámý pachatel násilně
přerušil instalovanou elektrickou kabeláž v podzemní garáži novostavby na
ulici Fanderlíkova v Prostějově a odcizil z ní různě
dlouhé části elektrických
kabelů. Pak vylomil dveře
do místnosti rozvodny, za
které ukradl další uskladněné elektrické kabely a
p j y
lisovací kleště na spojky.
Škoda byla předběžně odhadnuta na 62 tisíc Kč.

Kapsář u Teska

MIROSLAV BARTONĚK

VIERA BIHARIOVÁ

RICHARD RAFAEL

VIKTOR ZATLOUKAL

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

se narodila 12. října 1973 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 30.
července 2012. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 39 do 40
let, měří 165 centimetrů, má
střední postavu, hnědočerné
oči a černé vlasy.

se narodil 22. října 1974 a
trvalé bydliště má hlášeno v
okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12.
července 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do 40
let, měří 175 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a
vyholené vlasy.

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

Než došel poškozený k vozidlu, byl okraden. To se
stalo v pátek v podvečerních
hodinách, když šel osmapadesátiletý muž z nákupního
centra v Držovicích. Neznámý pachatel mu ze zadní
kapsy kalhot odcizil peněženku s finanční hotovostí
osmnáct set korun, platební
kartou a osobními doklady.

Zpravodajství

Čtyřnohý chlupáč se zaběhl
AŽ DO SVITAV

Zase spolu. Po čtrnácti dnech odloučení se Soňa Rajtrová z Prostějova znovu potkala se svým Blíšou.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - To je ale turista! Plné dva týdny hledala
rodina Rajtrova z Prostějova
svého čtyřnohého miláčka,
křížence německého ovčáka
s málo slýchaným jménem
Blíša. Ten jim 18. července
utekl z chaty na Plumlovské
přehradě. Po čtrnáctidenním
pátrání, k němuž vyšla výzva
i na stránkách Večerníku, ho

jeho panička Soňa Rajtrová
konečně našla. A podržte se,
až u Svitav!
Půldruhého roku starý chlupáč byl miláčkem celé rodiny.
„Z jeho útěku jsme byli hodně
smutní. Dala jsem se okamžitě
do pátrání, objela jsem celé okolí
přehrady, pak i sousední vesnice.
Pak mě napadlo obvolat všechny
regionální psí útulky, nikde naše-
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ho Blíšu ale neměli. Už jsem se
pomalu začala vzdávat naděje,“
prozradila Večerníku své peripetie Soňa Rajtrová. „Už jenom
z čirého zoufalství jsem začala
obvolávat i vzdálenější útulky a
konečně jsem se dočkala! Nemohla jsem uvěřit svým uším,
když mi ve středu sdělili, že Blíša
je umístěn v psím útulku ve Svitavách. Okamžitě jsme sedli do
auta a jeli pro něho,“ popsala
nám další podrobnosti panička
roztomilého křížence vlčáka.
Ona sama si nedokáže vysvětlit,
jak se Blíša až tak daleko dostal.
„Nevím, jestli během těch čtrnácti dní dokázal překonat sám
takovou dálku. Spíše si myslím,
že ho někdo vzal do auta a odvezl. A pak se ho zbavil někde
u Svitav. Víte, on je Blíša hroznej mazel, ke každému se hned
má,“ vysvětlila možné okolnosti
útěku chlupáče Soňa Rajtrová.
Ať tak či tak, o oslavách jeho
nalezení se snad není ani třeba
rozepisovat…

ŠMITEC! Ve smradlavém

„Podhraďáku“ se nevykoupete
Kdo se na tom
napakoval?
Plumlov/mls - Téměř nikomu
z návštěvníků, kteří o víkendu
dorazili k Podhradskému rybníku v Plumlově, se do zelené a
smradlavé vody nechtělo. Několik týdnů po jeho opětovném
napuštění se totiž z „Podhraďáku“ stal pravý brčál! Jeho
vybagrování přitom přišlo na
více jak třiadvacet milionů korun, které, zdá se, tak vyletěly
oknem... Současný stav vody v
tomto rybníku je totiž první reálnou známkou celého špatně
připraveného projektu, který
přišel na další desítky milionů
korun. Ten by měl zajistit čistou
vodu v plumlovské přehradě...

Foto: Martin Zaoral

Více se dozvíte v rámci zpravodajství na straně 8!

V prostějovských obchodech KRADOU DĚTI, BEZDOMOVCI I SENIOŘI
NEJVĚTŠÍ ZLODĚJNY? Bodová světla za tři tisíce a žvýkačky
Poměrně značná část veřejnosti tento druh kriminality podceňuje a
za devatenáct stovek
nebere ji za obzvláště nebezpečnou. Ale běžte se zeptat na názor obchodníků, jakým způsobem je dokáží dohnat k nepříčetnosti drobní
zlodějíčci. Krádeže v prostějovských obchodech sice v letošním roce
rapidně poklesly, ovšem jenom díky tomu, že vloni půjčené kamery
v jednom z našich supermarketů dokázaly odhalit mnohem více lapků.
Večerník se v letním období na toto téma trochu podrobněji zaměřil...

Prostějov/mik
Za to, že počet krádeží oproti
loňsku skutečně poklesl, nemůže nějaké polepšení zlodějů.
Právě naopak. Loňský rok,
kde jeden ze supermarketů si

Krádeže
K
á

v jednotlivých měsících
Měsíc 1. pol. 2011 1. pol. 2012

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

34
84
83
46
67
32

11
19
42
21
25
32

pronajal na šest měsíců kvalitní kamery, ukázal pravou tvář
této kriminality. V roce 2011
došlo celkem k 483 nahlášeným případům krádeží v obchodech. „Právě v onom zmíněném supermarketu kamery
odhalily desítky krádeží, které
tady dříve pracovníci ochranky či prodavači nepostřehli.
Tím došlo k podstatnému
nárůstu přistižených občanů
při těchto přestupcích,“ sdělila Večerníku na úvod Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově. „Pokud máme
porovnávat, tak za první pololetí roku 2012 jsme vyjížděli
řešit stopadesát případů krá-

V městské kase

PŘEBÝVÁ 102 MILIONŮ!

13 A 71

Tolik let bylo
nejmladšímu a nejstaršímu
zloději
deží v obchodech, ve stejném
období loňského roku to bylo
ve třistačtyřicetidevíti případech. Jednotlivé události řešíme individuálně, od uložení
blokové pokuty přes nahlášení
správnímu orgánu. Stále častěji se však setkáváme s krádežemi, kterých se dopouštějí pachatelé opakovaně, a to i přesto, že
za podobné činy byli v posledních třech letech soudně tres-

Nepokradeš! Vloni se díky kamerám podařilo v prostějovských
obchodech odhalit rekordní počet zlodějů.
Ilustrační foto
táni. V takových případech věc
předáváme Policii ČR. To už i za
ukradenou žvýkačku hrozí další
kriminál,“ dodal Jan Nagy, velitel prostějovských strážníků.
Vzápětí Jana Adámková
s Večerníkem rozebrala krádeže v obchodech podrobněji. Jako odstrašující případ
uvedla loňský únor. „V tento
měsíc se v Prostějově kradlo
nejvíce. Při této trestné čin-

nosti bylo v obchodech přistiženo jednatřicet žen a třiapadesát mužů, z čehož deset
osob patří mezi takzvané bezdomovce. Za uvedené období
vyjížděli strážníci nejčastěji
do Kauflandu, a to ve čtyřiačtyřiceti případech. Nejstarším přistiženým zlodějem byla
jednasedmdesátiletá žena, která před pokladnou ukryla zboží za 360 korun. Nejmladším

„loupežníkem“ byl třináctiletý
chlapec, který chtěl bez placení projít pokladnou s ukrytým DVD za dvacet korun,“
poskytla Adámková bližší údaje. Jak ještě dodala,
největším lupem v loňském
únoru byla krádež osvětlení
LED za 2 967 korun nebo
množství žvýkaček za 1 905
korun. „Nejčastěji lidé uschovávají zcizené věci do kapsy,
tašky, pod oděv, ale také do
dětského kočárku. Jsou i
takoví koumáci, jež odlepují štítky zlevněného zboží a
přilepují je na nezlevněné.

Občas se najdou zákazníci, kteří
vezmou jídlo z regálu a snědí ho,
samozřejmě bez zaplacení... Pamatuji si i na případ, kdy žena
umístila zcizenou věc za neobsazenou pokladnu do prostor,
kde se ukládá namarkované
zboží. Poté se vrátila před pokladny a malý nákup u jedné
z nich zaplatila. Pak si chtěla
z venkovní strany odložený
předmět vzít a odnést, ale naštěstí si tohoto podfuku všimla
ochranka...,“ popsala Večerníku některé praktiky zlodějů
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.

Počet krádeží v obchodech
zdroj: MP Prostějov

(do 30. června)

Olomoucká se o prázdninách

rekonstruovat

NEBUDE

Tak aspoň ten nový chodník…

Je to dobré, ale... Primátor Prostějova Miroslav Pišťák neskrývá
spokojenost s pololetním hospodařením města, ovšem zároveň
mírní přehnaný optimismus.
Foto: archiv Večerníku
Prostějov/mik - Touto zprávou bude právě dnes potěšeno vedení města, posléze všichni radní i zastupitelé. Večerník se ale
dozvěděl informaci ještě o něco dříve! A tak vám ústy prostějovského primátora můžeme sdělit skvělou novinku o hospodaření města za první pololetí tohoto roku, z níž plyne, že
městská pokladnice přetéká desítkami milionů korun!
„Snad mi to kolegové radní a zastupitelé odpustí, že tuto informaci
nejdříve pouštím Večerníku a ne jim. Nemám to jinak ve zvyku,“
podotkl v úvodu našeho setkání primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák. Hned vzápětí nás první muž radnice zahrnul ekonomickými statistikami. Na první pohled lichotivými, i
když pololetní přebytek ve výši 102 milionů má mnohá ale…
„Hodnocení ekonomického hospodaření města za první pololetí
tohoto roku je velice pozitivní. Ale pozor, výsledek za prvních šest
měsíců nikdy nedává objektivní pohled na hodnocení celého roku.
Je zapotřebí vnímat určitý časový nesoulad. Uprostřed roku jsou
totiž výdaje vždycky menší než příjmy, protože například za investiční akce města se většinou platí až ve druhé polovině roku,“
zmírnil přehnaný optimismus Miroslav Pišťák.
Jak upřesnil, příjmy byly naplněny z 57 procent, zatímco výdaje
z pouhých 38 procent. „V konkrétní řeči čísel to znamená, že k 30.
červnu jsme vykázali příjmy v celkové výši 410 milionů korun,
kdežto výdaje činily pouhých 308 milionů. Jak jsem již ale řekl,
platby za velké stavební investice nás teprve čekají,“ uvedl primátor Prostějova. Jak dodal, celoroční rozpočet města pro rok 2012 je
plánován s deficitem 70 milionů korun. Podle pololetního „sčotu“
je ale možné, že se dočkáme snížení tohoto schodku.

Olomouc, Prostějov/mik - To,
co si nikdo nepřál, se stalo.
Tak dlouho avizovaná rekonstrukce zdevastované komunikace v Olomoucké ulici se
opravdu odkládá! Krajský
úřad v Olomouci, který je
investorem akce, před prázdninami deklaroval, že veškeré
práce budou provedeny právě
během července a srpna, kdy
v Prostějově jezdí méně aut.
Mělo se tím předejít dopravnímu kolapsu po uzavření tolik
frekventované ulice. Teď je ale
všechno jinak...
Už minulý týden upozornil Večerník vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu, že
přestává věřit ve slíbený termín.
„Začínám to vidět pesimisticky,
krajský úřad nás doposud nijak
nevyrozuměl o termínu zahájení rekonstrukce. Nevěřím, že se
začne v srpnu,“ prohlásil Miro-

Aspoň něco! Za plného provozu se nyní v Olomoucké ulici opravuje první část chodníků. Rekonstrukce silnice je odložena na neurčito...
Foto: Michal Kadlec
slav Nakládal. A jeho předtucha
se vyplnila. „Bohužel výběrové
řízení na zhotovitele stavby
doposud není ukončeno, navíc
se v Olomoucké ulici nejdříve
zahájí rekonstrukce chodníků i
kanalizační sítě. Počkáme tedy,
až se tyto práce ukončí, pak se
teprve začne frézovat vozovka.
Udělat to v opačném pořadí
nemá smysl, přece se pak nový
asfaltový koberec nebude znovu
rozkopávat. Ano, rekonstrukce

vozovky se odkládá. A to na
neurčito,“ prozradil Večerníku
Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Zatím se tak v jedné z nejvytíženějších ulic alespoň opravují
chodníky. „Jde o druhou etapu
ve směru od nákupního střediska Morava až po křižovatku
s Vápenicí,“ upřesnil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Tak aspoň to…

JAVORY
NEVYDRŽELY
více čtěte na straně 11
Jsou určeny ke kácení? Tyto stromy prožívají předčasný podzim, jak
ostatně vidíme na tomto snímku z Krasické ulice. Koruny javorů jsou holé
ovšem i v Rejskově, Mlýnské a Wolkerově ulici.
Foto: Michal Kadlec

DO BEZVĚDOMÍ ZMLÁCENÝ ZASTUPITEL!
Zastaví romský teror DOMOBRANA?

Dřevnovice, Dobromilice, Prostějov/mik, mls - Na jihu Prostějovska to vře,
a pořádně! V Dřevnovicích a Dobromilicích došlo v posledních dnech k
dalším incidentům, při nichž místní Romové zranili starousedlíky. Ve druhé
jmenované obci to došlo dokonce tak daleko, že zde opilci s tmavší pletí
brutálně zrubali zdejšího obecního zastupitele! Ten se probudil z bezvědomí až v nemocnici... Místní lidé svorně v obou obcích kritizují policii za nečinnost a chtějí zakládat domobranu. Je to lék na zvyšující se romský teror?

e deset aut
„Ze Vsetína přijed
u dědinu!“
a vypálíme ceiclovy
hrožují místním

Cikáni z Dřevnov
...
posílají do prdele
a policejní hlídku

Zmonitorovali jsme aktuální situaci
v Dřevnovicích i Dobromilicích. ČTĚTE NA STRANĚ 6!
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Barometr

Číslo týdne

150

+

Ledy se hnuly. Či spíše úředníci, kteří jsou
zodpovědní za pořádek a čistotu mlýnského náhonu. Po naší kritice si problém
Jsme
mnovzala za svůj jedna z náměstkyň
hem hlučnější.
primátora a rázem se napůl
Rapidně stoupl počet
vyschlé řečiště začalo
výjezdů strážníků kvůli rušečistit. Ještě ho tak
ní nočního klidu. Na tomto faktu
naplnit vose největší mírou podílí alkohol. Jedna
dou...
z nejhorších situací je na náměstí
Husserla. Tady opilí výtržníci nedají
lidem v noci spát, stížnosti se množí!

Přesně tolik zlodějů zboží
bylo letos v prvním pololetí
odhaleno a zadrženo v prostějovských obchodech. Ale
pozor, toto číslo je o více než o
polovinu menší než za stejné
období loňského roku. Důvod? Vloni jeden supermarket zabudoval do provozovny
na pár měsíců kamery. Proto
tolik přistižených chmatáků...

-

Osobnost týdne
KAREL GUT
T

Výrok týdne
„Pane,
P
co tto d
děláte?
ělát
ěl
át ?
Aha, kakáte.
Tak to ale po sobě
ukliďte!“

Bývalý vynikající hokejista, úspěšný
ný
trenér a také předseda českého hookejového svazu navštívil v uplynulém
ém
týdnu vdovu po nedávno zesnulé le-gendě Oldřichu Machačovi. Společně s Františkem Pospíšilem a
Josefem Horešovským vzpomínali
na staré dobré a hlavně zlaté časy.
A že bylo na co!

Žena typu Helenky
Růžičkové se zalekla,
co to ten starší pán ve
Smetanových sadech dělá…

čtěte na straně 28

VELKÉ PENÍZE UMÍ BÝT ZÁKEŘNĚJŠÍ NEŽ DROGY

Analýza
Martin Zaoral

Peníze v sobě mají zvláštní paradox. Každý je musíme mít, přestože v sobě nesou zvláštní prokletí.
Ať děláme, co děláme, nikdy jich nebudeme mít
dost. Pokud se však někdo z nás dostane k opravdu velkým penězům, může to být pocit opojnější,
než kdyby si do žil vpravil ten nejkvalitnější kokain.
Ti, kterým se to povedlo, se alespoň chvíli cítili jako
absolutní králové! To ovšem není zdaleka vše, co
mají drogy a peníze společného...
Své by o tom mohl vyprávět
například Jiří Večeř, ve své
době majitel prostějovského hudebního klubu Relax,
na jehož místě nyní funguje
známá diskotéka Simetrix.
Někdejší voják a pozdější
obchodník s lehkými topnými oleji se na policii přiznal k podílu na brutálních
vraždách svých bývalých
obchodních partnerů. Ještě
předtím však dokázal peníze vydělávat s neuvěřitelnou
lehkostí i rychlostí. Jen si to
srovnejte. Šičky, které celý
život vstávaly na šichtu do

OP o půl páté ráno, pracovaly nejlépe, jak uměly
a dělaly i přesčasy, nevydělaly za čtyřicet let každodenní dřiny tolik, co pan
Večeř za měsíc, když se mu
právě dařilo...
Tento pocit musel být stejně opojný a návykový jako
drogy. Jiří Večeř mu zcela
podlehl a podobně jako
mnoho politiků, vysoce postavených úředníků či obchodníků se stal svého druhu jistým „narkomanem“.
Je všeobecně známo, že feťákům se nedá věřit. Navíc

Jak už to tak v pohádkách bývá….
glosa týdne
Rostislav Kocmel

V okamžiku,
kdy
Oděvní
podnik ukončil svou éru
socialistické
továrny a dostal se do soukromého vlastnictví, byla
jeho cena odhadována na
stamilióny korun a možná
i na miliardy. Přežil sice o
mnoho let Agrostroj, Galu,
Vitanu a jiné velké socialistické fabriky, ale stále visí

ve vzduchu otázka, zda bylo
dobré nechat žít oděvního
molocha světových rozměrů
až do naší nedávné minulosti? Pohledem dnešního
člověka to vypadá, že asi ne.
Vláda na počátku devadesátých let se však zaštítila sociálním pancířem. „Udržíme
zaměstnanost v okrese!“ A
udržela. Ovšem ten „pancíř“ mohl být jen zástěrkou.
Kdo všechno mohl vydělat
na „průhledné privatizaci“
gigantu, už neposoudí ani
orgány činné v trestním ří-

zení a pravděpodobně ani
dějiny. Na stole nám zůstala
jen fakta. Oděvní podnik nadělal dluhy a to, co po něm
zůstalo, se odprodalo za desítky milionů korun. Tedy za
zlomek ceny, kterou měl na
počátku devadesátých let.
Ovšem jak už to tak v pohádkách bývá - ne všichni
jsme na krachu Oděvního
podniku prodělali...

OMLUVA: V předchozím vydání Večerníku byl chybně uveden autor glosy na téma „Takové
obyčejné jméno: ANTONÍN HOLÝ“, kterým byl Rostislav Kocmel, nikoliv Martin Zaoral. Za
pochybení se všem čtenářům omlouváme.

Konstalace hvězd Prostějova
Návraty z dovolených nebývají zrovna veselé, tudíž se ve městěě
budeme tento týden potkávat se značně rozmrzelými lidmi.
Blbá nálada přepadne i úředníky, takže na nějaké vyřizování
na radnici zapomeňte. A bacha na silnicích, policajti zvýší
kontroly, čímž vám hrozí nepříjemnosti s pokutami.

Berani - 21.3.-20.4. Čeká vás poměrně zajímavé setkání, ze kterého budete mít rozhodně
radost. Potíž bude v tom, že přátelství může
přerůst v lásku. A vám, jako šťastně zadaným,
to může způsobit komplikace v životě.
Býci - 21.4.-21.5. Lidem okolo vás se nebude
zamlouvat vaše prostořekost, proto mírněte svůj
slovník. Vy totiž nutně potřebujete vlivné přátele,
ale pokud se budete chovat jako nevychovanci,
nemáte šanci. Navíc neuspějete ani v lásce.
Blíženci - 22.5.-21.6. Tento týden budete prožívat těžká rána. A co se divíte, když dlouho ponocujete a flámujete. Jenomže přes den s vámi
nic nebude, budete podráždění a na kolegy v
práci se budete utrhovat. Má to cenu?
Raci - 22.6.-22.7. Nečeká vás zrovna ideální týden. Nejdříve budete v supermarketu okradeni,
pak se poperete s jedním z kolegů v zaměstnání. Negativní úvod týdne ovšem posléze vylepší
sledování sportovního přenosu.
Lvi - 23.7.-23.8. Dostanete se k zajímavé informaci, která by šla dobře zpeněžit. Jenomže vy ji
trestuhodně promrháte a bude z ní těžit někdo
jiný. Útěchu hledejte v náručí milované osoby,
jinak se z toho zblázníte.
Panny - 24.8.-23.9. Dostanete na výběr ze dvou
nových zaměstnání. Možná se budete rozhodovat dlouho, ale změnu by to ve vašem případě
každopádně chtělo. Máte recht, dejte si na čas,
jde o vaši budoucnost a štěstí.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Hned několik mužů či žen
se bude snažit s vámi flirtovat, jenomže vy budete úspěšně odolávat. A děláte dobře, vždyť váš
partner je skvělý a nezasloužil by si vaši nevěru.
V závěru týdne pozor na zloděje v obchodech.
Štíři - 24.10.-22.11. Většinu týdne vás bude bolet hlava, takže prášky budete polykat po kilech.
Zřejmě byste měli ubrat v pracovním úsilí,
které vás stresuje. Pokud ještě máte dovolenou,
neváhejte a odjeďte co nejdál z města.
Střelci - 23.11.-21.12. Váš návrat z dovolené
bude velmi sladký. Všem jste totiž velmi a velmi chyběli, tudíž si vás bude celý týden každý
předcházet. Nejsou vyloučeny ani drahé dary a
možná vám někdo také vyzná konečně lásku.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Neutěšená finanční
situace vašemu soukromí nepřidá. Své zajištění
jste si představovali jinak, ale zázraky neumíte.
Budete se muset zaobírat otázkou, zda si od někoho nepůjčit. Pozor ale na podvodníky!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Budete hodně nejistí. Potřebujete víc ujišťování, že na vás vašim blízkým opravdu záleží. Ze šéfa sice povzbudivá
slova tahat nemůžete, i jeho spokojené mlčení
však bude svého druhu pro vás pochvalou.
Ryby - 20.2.-20.3. Když vám bude nejhůř,
obklopte se lidmi, kteří vás utěší. Na stesk už
tak nebudete sami. Potíž bude v tom, že nikdo
druhý vám nedodá nápady, které ke své práci
potřebujete. Chce to nějaký impulz.

jsou kvůli své droze schopni
skutečně všeho. Jiří Večeř
dvanáct let od své drogy
abstinoval, jeho miliony mu
ve vězení k ničemu nebyly.
To však neznamená, že jej
můžeme považovat za vyléčeného. Naopak, „svých“
peněz se zřejmě jen tak nevzdá a to, že by byl někde
schopen pracovat jako dělník za minimální mzdu, se
u něj nedá předpokládat.
Velkou otázkou však zůstává: může být Večeř lidem,
kteří mu mají dlužit peníze,
skutečně nebezpečný? Odpověď zní: ANO, a to na ně
přitom nemusí ani sáhnout.
Jiří Večeř je totiž jen jedním z mnoha. Podobných
lidí, kteří vydělali „rychlý
prachy“, bylo a je na Prostějovsku určitě více. Většina
z nich miliony pocházející z
nelegálních obchodů, podvodů, krádeží a loupežných
přepadení rychle rozházela. Často jim s tím výrazně pomohly jejich (ex)

manželky, milenky či děti.
Jsou však známy i případy,
kdy se tyto „špinavé“ peníze staly základem pro start
úspěšného podnikání. Proto
je návrat Jiřího Večeře, i jiných „grázlů“ z dávné doby,
tak ostře sledovaný. Pokud
by on, Jaroslav Melka či
Robert Kovařík otevřeně
promluvili, několik majitelů dnes úspěšných regionálních firem či restaurací
by najednou mělo hodně
co vysvětlovat... V této souvislosti je dobré mít na paměti citát Honoré de Balzaca, že „za každým velkým
majetkem se skrývá zločin!“
Velké peníze v sobě skutečně skrývají podobná rizika
jako drogy. Rozdíl je v tom,
že zatímco na nebezpečí
drog děti upozorňujeme, o
rizicích, která v sobě mají
peníze získané někde „bokem“, se příliš nemluví.
Snad kromě hlášky z filmu
Jáchyme, hoď ho do stroje:
„Neber úplatky, neber úplat-

ky, nebo se z toho zblázníš...“ Naopak ti, co dokáží
přechytračit a obrat ty ostatní, se pro mnohé další stávají moderními hrdiny a vzory.
Pravdou však zůstává, že
stejně jako u drog je i v
případě velkých peněz velmi snadné zůstat „čistý“,
pokud vám je nikdy nikdo
nenabídl. Nadávat na všechny ty feťáky a zloděje je v
takovém případně velice
lehké. Jenže můžete si být
skutečně jisti, že by z vás
příležitost neudělala zloděje, či feťáka? Jen člověk,
který takové nabídce někdy
opakovaně čelil a přesto
ji odmítl, má právo být na
sebe hrdý a zaslouží si naši
úctu. Ovšem tito lidé vždy
zůstanou v anonymitě. Dle
hojně citovaného hesla, které říká „s poctivostí nejdřív
pojdeš“, prý tito lidé umírají
předčasně. I proto bychom
jim už nyní mohli postavit
pomník, pomník neznámého poctivce...

soko
lím okem ...

Nebezpečné dědictví jedné „čuňárny“
Vsetínský senátor za lidovce Jiří Čunek před
lety starostoval ve svém městě a rozhodl se
problém s nepřizpůsobivými občany řešit
velmi „jednoduše“. Přestěhoval je do několika obcí daleko od svého Valašska. Bohužel
někteří z nepřizpůsobivých skončili také u
nás na Hané, a tak i na Prostějovsku máme
osobní zkušenost s tím, že zdánlivě jednoduchá řešení mohou situaci jen zhoršovat.
Čunek si tehdy vysloužil politické ostruhy,
ale jeho „čuňárna“ zrodila problémy jinde.

Domobrana = selhání státu
V Dřevnovicích od „lidoveckého“ Čunkova
stěhování narůstají problémy. Situace se dokonce nyní vyhrotila natolik, že zde zaznívá
volání po domobraně. Lidé v každé obci mají
nezadatelné právo na osobní bezpečnost a
nikdo jim nemůže zazlívat myšlenky na to,
že se budou bránit sami. Chránit bezpečnost
občanů a jejich rodin ale vždy bude úkol stá-

tu, protože jen on na to má prostředky, které
zajistí, aby nedocházelo k překračování práva a dalším nespravedlnostem. Kde ale lidé
zakládají domobranu, tam stát tuto roli
neplní a je to v první řadě jeho chyba.

Padni komu padni
Část lidí si u nás bohužel zvykla, že nemusí dodržovat žádná pravidla a stát na
ně nejenom nedosáhne, ale navíc je z našich daní živí. Co s tím? Zpřísnit některé
zákony a hlavně dodržovat i vynucovat ty už
platné. Nepomohou totiž žádná jednoduchá,
„zázračná“ řešení postavená na rozdělování
lidí, ale jen dodržování stejného metru pro
všechny, ať patří k jakékoli skupině obyvatelstva. Kdo není schopen dodržovat pravidla, nesmí očekávat, že se o něj stát bude
nadále starat...
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

Agentura

Kdo peníze nepotřebuje
Konečně zapršelo, rostou houby a není to odporné sucho. Jenomže člověk otevře Večerník
a už se to na něj valí. Město se
topí ve psích výkalech! Večerník napsal v hovnech, ale taková silná slova Hóser za žádných okolností nepoužívá... Do
městské kasy už tečou peníze
z hazardu. Aby ji to nevyplavilo. Kasa to asi vydrží a finanční
tok z hazardu spláchne ty „psí
exkrementy“.

Pan Jiří Večeř zase potřebuje peníze. Je to pochopitelné,
když vás pustí z vězení, nějaké
se hodí. Hlavně když je mu tolik lidí údajně finančně zavázáno. Na druhé straně, kdo je
dnes nepotřebuje. Třeba takové Španělsko nebo i jiné země
a jiní lidé.
Ovšem nejlepší zprávy se objevují v souvislosti s vybudováním nové městské tržnice.
Tolik míst, tolik nápadů a stá-

le přibývají nové. V Agentuře
Hóser se uzavírají sázky, zda
bude stát dříve tržnice nebo
bude dříve napuštěna plumlovská přehrada. Ještě v minulém
týdnu vedla tržnice, ale vzhledem k dalšímu místu… V této
sázce vyhrají asi pesimisté. Ti
říkají: „Nejprve se v naší zemi
bude platit eurem, pak přijde
na řadu přehrada a tržnice!“
Hezký srpen vám
zaAgenturu Hóser přeje Rosťyk!

HLEDÁNÍ JE U KONCE

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

Socialismus
v prostějovském
supermarketu...
Ráda bych se s vámi podělila o
svůj skvělý a vznášející zážitek
z jednoho nejmenovaného supermarketu na ulici Wolkerova
v Prostějově. Bydlím teď sice
v Hradci Králové, ale po delším
čase jsem si jela za rodiči na
návštěvu a při té příležitosti jim
šla nakoupit na víkend do supermarketu (Billa) na Wolkerově
ulici. Nevšimla jsem si, moje
opravdu hrubá chyba, že otevřeno mají pouze do osmi večer.
Dovolila jsem si vstoupit o tři
čtvrtě na osm a šla na nákup.
Najednou mi asi za pět osm
začal personál ukazovat hodinky a ťukat si na ně, že už mají
zavřeno. Omluvila jsem se a šla
k pokladně. Pokladní naštvaná,
že se ještě musí vracet, mi bez
pozdravu odmarkovala nákup,
vysypala na pult vrácené drobné a, proč by se ještě obtěžovala poděkovat za nákup, beze
slova vytáhla pokladní šuplík a
zase odešla. Nadávala jsem si
v duchu, že přece čekám moc,
že toho už mají za celý den až
nad hlavu. A tak jsem popadla
vozík a letěla k východu pryč.
Tam čekal s rukou na klice další
zaměstnanec a ležérně se opíral
jako před hospodou o rám dveří.
Šla jsem kolem něj a řekla jsem
si, že mě jako muž a evidentně
mladší ročník pozdraví a řekne
na shledanou. Ne, ozvalo se mi
za zády jen bú... Takže jsem se
nadechla, vydechla a šla ven,
protože v tom momentě se mi
chtělo se vrátit, vše navážené
od salámu po zeleninu jít vyskládat, nechat si vrátit peníze a
třeba odejít záchodovým okýnkem, kdyby mi zamkli před
nosem...!
Nakonec jsem zachovala dekorum a jen si řekla, že přece
jen už prodavačky mohou mít
lepší úroveň a nechovat se jako
v Pramenu před rokem 1989...
Tak zase brzy v Prostějově
naviděnou... Eva Vojkovská

Nekrmte ty potkany!
Asi nebudu první, kdo vás upozornil na množící se potkany
v okolí drozdovického rybníka.
Je jich tady skutečně požehnaně
a nejhorší je to, že ti hlodavci
jsou neuvěřitelně krotcí a nebojí
se už ani lidí, kteří procházejí těsně okolo nich. Co je však úplně
nepochopitelné, že děti, jejich rodiče i důchodci tato zvířata krmí,
stejně jako množství kačen, které
se s potkany dělí o potravu. Takže za množící se potkany si vlastně můžeme sami...
Jan Dosoudil, Prostějov

Co s tou Olomouckou?
Každý týden čtu ve vašich novinách o tom, jak se chystá rekonstrukce vozovky v Olomoucké
ulici. Bylo řečeno, že celá investiční akce proběhne během
prázdnin tak, aby došlo k co nejmenšímu kolapsu v dopravě. A
tak si říkám, že půlka prázdnin
je fuč a na Olomoucké se na silnici ani nechytlo! Tak to tak vypadá, že pokud se vůbec někdy
začne, bude dosti frekventovaná
ulice uzavřena v době, kdy Prostějovem budou projíždět další
tisíce a tisíce aut, jejichž řidiči
jsou nyní na dovolených. A to
bude malér!
Jindřich Uchytil, Prostějov
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Ryby - 20. 2. - 20. 3.
Prostějov – Lucie Marečková. studentka
Léto je v plném proudu a studenti si užívají zasloužených prázdnin. Jejich začátek byl velmi slunný
a horké dny lákaly k vodě. Na Prostějovsku se nachází několik venkovních koupališť, která nabízí osvěžení a vodní
radovánky - například Stražisko nebo Želeč. V Prostějově se
lze vykoupat v aquaparku nebo na koupališti ve Vrahovicích.
Milovníky přírodního koupání od letošní sezóny láká poměrně čistá voda Podhradského rybníka v Plumlově. A kam se
chodí nejraději koupat mladí, jsme se ptali v ulicích města...

CHODÍTE SE RADĚJI KOUPAT DO PŘÍRODY
NEBO NA KOUPALIŠTĚ?
Markéta SMÉKALOVÁ
16 let, studentka,
Přemyslovice

Michaela HRONCOVÁ,
16 let, studentka,
Prostějov

KOUPALIŠTĚ

PŘÍRODA

„Dávám
přednost
raději
koupalištím, protože jedno
je blízko
mého bydliště. Chodím tam velmi často, když je
přes prázdniny hezké počasí.
Je na nich také podle mě větší
legrace a zábava. Často tu potkávám mnoho svých přátel.“

„Nejsem
velký příznivce koupání. Když
už se jdu
koupat,
tak dávám
přednost
přírodnímu prostředí, protože je tam
mnohem méně lidí než na koupalištích. Jestliže jsme tedy na
vodě s přáteli, tak se chodíme
koupat do řeky.“

ZA VRAŽDU seniora hrozí

i VÝJIMEČNÝ TREST
Pokud bude hlavní podezřelý Roman Mička
soudem uznán vinným z vraždy jednaLidské bestie
osmdesátiletého seniora z Okružní ulice,
z vězení hned
pak jej na prostějovských ulicích zřejmě
tak nevyjdou!
hned tak nepotkáme. Podle § 219 hrozí
tomu, kdo „v úmyslu získat majetkový prospěch někoho usmrtí“, trest ve výši dvanáct až
patnáct let vězení. Trestní zákoník v podobném případě však nevylučuje ani
výjimečný trest. Mičkův komplic David Brauner by pak v případě prokázání
spoluúčasti na zločinu vraždy mohl dostat do deseti let vězení. Svědčí o tom i
jiné případy, v nichž policie a soudy rovněž řešily vraždu seniora...
Prostějov/mls
Podobný případ, jako je ten prostějovský,
nedávno řešil soud v Liberci. Ten za loňskou
brutální vraždu seniora poslal dvojici vrahů na
sedmnáct let do vězení. Leoš Lipenský a Ladislav Olah seniora v Tanvaldě povalili na podlahu, brutálně zbili a omotali páskou. Podle
policistů neměl spoutaný muž šanci sám se
zachránit a pomalu umíral. Organizátor celého zločinu, Josef Husička, který starého pána
osobně znal a oběma vrahům dal tip, v tu dobu
seděl v autě u domu. Od soudu pak odešel s
osmiletým trestem. Pachatelé si seniora vybrali, neboť ostatním půjčoval peníze. Získal je
prý z pojistky po smrti své ženy. Ta zemřela
přibližně rok před svým manželem. Příčinou
byl záhadný pád z okna toho samého bytu, ve
kterém později došlo k vraždě...
V polovině června pak Krajský soud v Ústí nad
Labem odsoudil Karla Patu dokonce k dvaceti
letům vězení. Potrestal jej za to, že zabil seniora
v jeho vlastním domě v Oknech na Litoměřicku. Pata muže nejdříve zbil a pak mu dal do

úst roubík. Patu usvědčily pachové stopy, které
policisté našli ve vykradeném domě. Další nepřímý důkaz soudu poskytla svědkyně, kterou s
Patou spojovala závislost na pervitinu. Ta vypověděla, že se Pata o dům zavražděného zajímal
a dokonce mu kreslila i jeho plánek.
Třiaosmesátiletý senior byl loni rovněž
usmrcen v nedalekém Dubu nad Moravou.
Pětašedesátiletý František Zacpal na něj po
předchozí hádce zaútočil nejprve ulomenou nohou od židle a poté i kuchyňským
nožem. Za to jej soud poslal na deset let
do vězení.
Z řady podobných případů se vymyká vražda
šestaosmdesátiletého seniora z Ostravy, ke
které došlo letos v dubnu. Policisté totiž přímo na místě činu zadrželi pětasedmdesátiletou
ženu, kterou z vraždy obvinili.
Jak dopadne případ prostějovských lumpů, se dočtete ve Večerníku, který případ
po celou dobu podrobně sleduje. A už víme
nové informace o současném osudu obou
mužů, kteří jsou momentálně ve vazbě. Zajistěte si už příští číslo!

jak šel čas Prostějovem ...

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......
Jste velice svůdné typy, které o sex nemají nouzi.
Ovšem pozor, nesnášíte, když vám někdo okatě nadbíhá a příliš enormně stojí o vaši přízeň. K tomu, abyste
měli ze sexu ten pravý požitek, musíte někoho dobývat.
V tomto směru si nejvíce užijete s Raky, kteří se k erotice
na první pohled tváří odmítavě, ovšem v posteli s nimi
prožijete jiskřivé chvíle. Naopak zklamáni byste byli při
milování s Pannami či Býky. To jsou jedinci, kteří by
vás možná dokázali uspokojit, ale při souloži přespříliš
myslí na sebe. Pozor na Střelce, ti se vám možná líbí
navenek, ovšem co se týká sexu, nedokáží vám toho
moc nabídnout. A ještě jednou buďte ve střehu, a to při
náhodných setkáních s Kozorohy. Ti vás pod slibem
romantické noci nalákají do postele, ve které vás však
zesměšní. A druhý den pomluví mezi přáteli. Opravdovou romantiku si můžete užít s Váhami či Lvy. Milencům
těchto znamení nezáleží na rychlém sexu, ale naplno
ho prožívají a dokáží vás vtáhnout do neskutečných
prožitků. Nedávejte se dohromady s Blíženci a Berany.
Tito lidé moc touží po trvalém vztahu a sex berou jako
závazek. I když i vy sami občas zatoužíte po něčem
stálejším, přece jen raději upřednostňujete náhodnou
erotiku. Ta je pro vás mnohem lákavější.
POZOR, PŘÍŠTĚ ZMĚNA! Jelikož tímto číslem jsme
vyčerpali už všechna znamení zvěrokruhu a všem jsme
poradili, s kým si v sexu užít a komu se naopak v erotických hrátkách vyhnout, v příštím vydání se dočkáte další
novinky. Zástupcům všech znamení prozradíme, jaké
sexuální polohy vám přinesou co největší uspokojení při
milování! A pochopitelně se také dozvíte, jaké polohy má
nejraději váš milenecký protějšek, se kterým hodláte ukojit svůj erotický chtíč...

Návrat ke

„starým” případům

Martinákova ulice

Přemožitel La Manche se chystá

na MAGALHAESŮV PRŮLIV
Prostějov/mls
Jméno má po prvním řediteli reálky. Ulice je pojmenovaná podle Františka Martináka (1839-1878),
prvního ředitele českého reálného gymnázia v Prostějově. Současné pojmenování je platné od července
1896, v letech 1940-1945 to byla Martinák-Gasse.
Ulice vede od Rejskovy až ke Kostelecké ulici. Podél
severovýchodní části se nachází železniční areál místního nádraží, severozápadní strana ulice je zastavěna
panelovým bytovým domem. V rohovém domě s ulicí
Pod Kosířem sídlilo výrobní stolařské družstvo Universal. V domě č. 9 byl umístěn chorobinec pro přestárlé
členky spolku Marta. V domě č. 20 bydlel Josef Sacher, legionář od Zborova a bratr generála Sachera.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Mlýnská ulice
INZERCE

8. SRPNA 2011

Po téměř šestnácti hodinách plavání ve velkých vlnách, tmě, za
deště a silného větru vystoupil Luděk Coufal v sobotu 6. srpna
2011 na pláž u francouzského Sangatte. Po Daně Zbořilové se
tak předseda TJ Haná Prostějov stal druhým Prostějovanem, který kanál La Manche pokořil...
SRPEN 2012

Právě dnes, tj. v pondělí 6. srpna uplyne přesně rok ode dne, kdy
Luděk Coufal přeplaval kanál La Manche. Nyní se chystá na Magalhaesův průliv, nacházející se na jihu Jižní Ameriky. Stal by se
tak desátým člověkem na světě, kterému se něco podobného podařilo. „Magalhaesův průliv je sice jen šest kilometrů široký, ale panují tam extrémní klimatické podmínky. Voda v něm má například
pouhé čtyři stupně Celsia,“ zmínil se Luděk Coufal, který zároveň
uvažuje o tom, že by o tomto projektu vznikl i dokumentární film.
„Nebyl by však pouze o samotné přeplavbě průlivu, ale zároveň by
měl hledat odpověď na otázku, proč se lidé vrhají do podobných,
zdánlivě šílených záležitostí,“ prozradil Večerníku Coufal. Projekt
přeplavby Magalhaesova průlivu je zatím ve stádiu shánění financí.
„Je jasné, že do Jižní Ameriky nepojedeme dříve než v únoru 2014,“
uzavřel předseda TJ Haná Luděk Coufal, který nyní každý týden
uplave přibližně patnáct kilometrů. Během intenzivní třítýdenní přípravy na La Manche tuto vzdálenost uplaval každý den.
napsáno před

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

BONBONY

Slavia bonbony
90g

Bon pari drops
original
180g

Hašlerky original
90g

Skittles fruits
38g

Jojo
kyselé žížalky
90g

Haribo
zlatí medvědi
100g

16,90

26,90

16,90

9,90

15,90

-

15,90

12,80 (100g)

15,90

9,90

15,90

19,90

16,90

26,90

16,90

8,90

21,90

19,90

16,90

26,90

16,90

9,90

15,90

16,90

-

-

-

-

15,90

19,90

17,50

34,90

16,90

7,40

15,50

21,90

Naše RESUMÉÉ
Život bývá někdy hořký, a tak
si jej leckdy musíme osladit.
Proto jsme vyrazili do úseku
cukrovinek, abychom zjistili, kam se vyplatí pro něco
na zub. Bonbony Slavie i
oblíbené Bon pari koupíte
nejlevněji v Bille, stejně jako
hašlerky. Pro Skittles a Jojo
kyselé žížalky si zase zajeďte
do Teska, Haribo zlaté medvídky pak nejvýhodněji nabízí
Kaufland.
Teď už víte vše, ale doporučujeme vzhledem ke zdraví vašeho
chrupu koupi maximálně jednoho balíčku od každého druhu...
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Množí se stížnosti na hluk

ze zahrady Národního domu

Jako každý
rok, množí se i letos
během letních měsíců stížnosti na noční
provoz zahradní restaurace
Národního domu v Prostějově. Páteční i sobotní večery
zde totiž patří, kromě běžného
restauračního provozu, hudebním produkcím s prodlouženou dobou a s tím samozřejmě souvisí množství decibelů
linoucích se centrem města.
Ostatní podnikatelé podezírají
město, že nad Národním domem
drží ochrannou ruku. To zase
odmítají zástupci radnice. Jako
důkaz uvádějí, že zrovna minulý
týden byla na mimořádném zasedání Rady města prodloužena
provozní doba dalším dvěma
zařízením. Na stížnosti obyvatel

Národního domu pak zareagoval
místostarosta Alois Mačák. „Restaurační část Národního domu,
a v tomto čase převážně zahradní
restaurace, je hojně navštěvována
občany nejenom našeho města.
Spokojení hosté jsou toho důkazem. K létu neodmyslitelně patří
zábava, hudba a tanec. Zdůrazňuji ovšem, že musí jít o slušnou
zábavu, která nadměrně neobtěžuje okolí. Myslím si, že zejména
v létě je správné být tolerantní jak
při hudebních produkcích, tak
i posezeních v restauracích. Co
se týká Národního domu, nejde
z naší strany o žádnou protekci,
stejnou výjimku z běžné uzavírací doby obdržely tento týden i
provozovny Na Splávku v Domamyslicích a restaurace Na
Rybníčku ve Vrahovicích,“ uvedl
Alois Mačák.

Zpravodajství

Z polí se na Prostějov opět valil SMRAD!
Drůbeží močůvku naštěstí zemědělci ihned zaorali

Statek Prostějov po roce opět nasadil proti celému
městu zbraně nejtěžšího kalibru! Na polích mezi
Určickou a Brněnskou ulicí ve čtvrtek zemědělci
zalili čerstvé strniště hnusnou smradlavou močůvkou. Neuvěřitelný puch se záhy pořádně rozšířil, a
to především do jižní části Prostějova. Zásluhou intervence Večerníku se však zemědělci rozhodli nepříjemně zapáchající močůvku zaorat ještě týž den!
Prostějov/mik
Před rokem jsme byli svědky
úplně stejné situace, v parném
vedru se zemědělci rozhodli
hnojit a neskutečným zápachem zamořit celý Prostějov.
„Jde nám o dodržení termínu,
nemůžeme se řídit počasím.
Bylo by lepší, kdybychom pole
hnojili tak při patnácti stupních
a pod mrakem. Ale pole se
hnojí vždy v srpnu po skončení žní a před setím nových
plodin. V takto silné intenzitě
se to však děje pouze jednou
za čtyři roky,“ vysvětlil Večerníku na začátku srpna loňského
roku František Křivánek, ředitel
Statku Prostějov.
Jenže, uprostřed uplynulého
týdne, takřka přesně po roce, se
jižní částí Prostějova dalo projet
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jen za cenu zadrženého dechu...
„To je k nevydržení, musíme
mít v tom horku zavřená okna,
jinak bychom se zřejmě v bytě
udusili smradem. Ti zemědělci
snad nemají soudnost...,“ láteřil
ve čtvrtek Jaroslav N. z Prostějova, bydlící v ulici Dr. Horáka.
Do redakce pak volali i další,
podobně rozhořčení občané...
Co na to řekl šéf prostějovského
statku minulý čtvrtek? „Zdá se
mi, že tento národ je neuvěřitelně zludrařený. Každý chce jíst
zdravě, přitom chemická hnojiva
jim nevadí. My ale hnojíme organickými látkami. Zatím pole
zavážíme močůvkou, kterou do
čtyřiceti hodin podle zákona zaoráme,“ bagatelizoval celou situaci
František Křivánek.
Jak sám přiznal, nával daleko
silnějšího smradu z polí v těs-

Přímo při činu. Redakci Večerníku se podařilo ve čtvrtek v podvečer zachytit vyvážení močůvky na
poli před budovou Statku Prostějov za Určickou ulicí. Bože, to byl puch!
Foto: Michal Kadlec
né blízkosti města nás teprve
čeká. „V tomto směru bude
skutečně asi hůř, drůbeží trus
začneme na pole navážet teprve za týden,“ prozradil Večerníku aktuálně v sobotu večer František Křivánek.
Jak již bylo uvedeno, díky tomu,
že jsme se ve čtvrtek odpoledne
o rozlévání močůvky začali okamžitě zajímat, Statek Prostějov

se rozhodl nečekat na zákonných 40 hodin a „tekutý smrad“
byl zaorán okamžitě. „Kdybyste
se o to tak vehementně nezajímali, nechali bychom to tak, jak
nám ukládá zákon. Takto můžete veřejnost uklidnit, že jsme
pro ni udělali maximum,“ uvedl
ředitel František Křivánek.
Znovu ale připomínáme, že
Prostějované projdou ještě jed-

nou těžkou zkouškou. Už tento
týden budou zemědělci na pole
mezi Určickou a Brněnskou
ulicí rozvážet drůbeží trus.
„Jde o celoroční produkci trusu a přestože máme objednány velkokapacitní rozmetače,
může to trvat celý den. A jelikož chceme být znovu ohleduplní, zaoráme ho co nejdříve,“
slíbil František Křivánek.

Známe utajovaného
kandidáta za TOP 09!

Prostějov/mik - Politické
strany v Prostějově už
zbrojí na říjnové senátní
volby. Ty se kvapem blíží,
vítěz bude senátní obvod
Prostějovsko, Kojetínsko
a Tovačovsko zastupovat
v horní komoře Parlamentu
ČR dlouhých šest let. A Večerník se jako první dozvěděl jméno dalšího kandidáta
na senátorský post!
Veřejnosti byl doposud znám
nezávislý kandidát Ladislav
Županič, kterého nominovala ODS. Sociální demokraté už dříve vyslali do boje
za obhajobu senátorského
křesla Boženu Sekaninovou,
KDU-ČSL nominovala do
stejné bitvy o místo v horní
komoře Parlamentu ČR současného náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Pavla
Horáka a Večerníku se v závěru minulého týdne podařilo zjistit jméno kandidáta,
který bude usilovat o místo
v Senátu ČR za TOP 09. A
podle našich informací padla
volba na primáře gynekologicko-porodnického oddělení
prostějovské nemocnice Aleš
Nevrlu!

Koho
budeme volit
do Senátu ČR?

„Mohu vám tuto informaci
potvrdit. Pan doktor Nevrla je
v Prostějově všem dobře známý a dobře přijímaný hlavně
mezi ženami. Má velmi dobrý
vztah k tomuto regionu a rozhodně mu má co nabídnout.
Věříme, že v případě jeho
zvolení do Senátu České republiky bude náš obvod zastupovat velice důstojně. A jsme
přesvědčeni, že navíc přispěje
ke zklidnění a zkulturnění
chování vrcholných politiků
této země,“ svěřil se exkluzivně Večerníku Tomáš Chalánek, krajský předseda TOP 09.
Z posledních jmen velkých
stran zbývá poznat kandidáta za prostějovskou KSČM,
která si prozatím dává na čas.
Strana zelených a další menší
strany se nechaly slyšet, že o
místo v Senátu České republiky usilovat nebudou. Je ale
ještě možné, že se objeví některý nezávislý kandidát...

Bitky v Dřevnovicích, obětí romského teroru se stal i dobromilický zastupitel

„Vypálíme celou dědinu!“
řvali cikáni v Dřevnovicích
Dřevnovice/mls - V Dřevnovicích panuje napjatá atmosféra. Ohroženi se cítí být
jak starousedlíci, tak cikáni,
kteří sem byli za éry Jiřího
Čunka vystěhováni ze Vsetína. S novým prostředím se
totiž nikdy nesžili a jejich
konflikty s místními jsou na
denním pořádku. Problémy
jsou především s nevychovanými romskými dětmi...
Do posledního sporu se zapojilo kolem třiceti lidí. Policie v
tu chvíli byla bezmocná. Vše
začalo tím, že devítiletý kluk
házel kameny po jednadvacetiletém mladíkovi. Ten mu měl
dát facku. Do boje se postupně
zapojili starousedlíci i Romové
z okolních vesnic. „Ze Vsetína
přijede deset aut a vypálíme
celou dědinu!“ řvali podle
svědků v tu chvíli Romové.
Po této zkušenosti začali místní
uvažovat o zřízení domobrany.
Podle starostky by to však v tuto
chvíli nemělo být na pořadu dne,
byť se mezi lidmi o tom dost
často hovoří. „Pokud nedojde k
dalšímu incidentu, myslím, že
domobrana u nás nevznikne. Policie z Němčic k nám jezdí každý den, k bitkám už nedochází.
Snažíme se situaci uklidnit, jednali jsme například s organizací
Člověk v tísni. Chceme řešit i
jiné, důležitější problémy než
s našimi Romy,“ popsala nám
aktuální situaci v obci starostka
Bohumila Charvátová.
I přes její slova je zřejmé, že
místní jsou už z chování některých cikánů hodně otráve-

„Kdyby mě manželka nezalehla a nepomohli synovci,
CIKÁNI BY MĚ ZABILI,“ svěřil se Večerníku Roman K.
Také v Dobromilicích nastal velice vážný stav, který se už nedá nečinně přehlížet. Soužití s romskou
komunitou se tady stává hazardem se životem.
Přesvědčil se o tom i sedmačtyřicetiletý místní komunální politik Roman K. Ten šel v noci upozornit
romskou rodinu bydlící v sousedním domě na rušení nočního klidu a požádal ji o ztišení hlasité hudby.
Vyřítila se na něho snědá cháska a zasypala ho několika ranami. Dobromilický zastupitel se z bezvědomí probudil až v nemocnici! „Založíme domobranu, není už na co čekat,“ zní hlasitě z Dobromilic.
Dobromilice, Prostějov/mik

V Dřevnovicích. Kvůli této fotografii se před domem rodiny Ščukových strhla hádka.
Foto: Martin Zaoral
ní. Zřízení domobrany stále
považují za dobré řešení. „Co
je na tom špatného? Když dojde k nějaké bitce, musíme se
nějak bránit. Policie sem jezdí
ve dvou lidech a to nám není
moc platné. Když dojde k bitce, cikáni při sobě drží. Proč

ROZHODNUTO?

bychom neměli i my? Vždyť
se nemůžeme nechat jen tak
mlátit,“ uvažoval jeden z místních občanů.
Samotní Romové připouští, že
jejich děti občas dělají problémy, ujišťují však, že oni sami o
žádné problémy nestojí...

„Předminulou sobotu o půl dvanácté v noci procházel sedmačtyřicetiletý muž v obci Dobromilice kolem domu, kde hrála hlasitá
hudba. Obyvatele domu upozornil, aby hudbu ztišili. Na to jeden
z obyvatelů zareagoval tak, že
poškozeného udeřil dvakrát pěstí
do obličeje. Na místo se dostavil
starosta obce, který přivolal policii. Napadený byl z místa převezen do nemocnice,“ popsala Večerníku případ z policejní zprávy
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Pokud
bychom se však o případu nedozvěděli z jiných zdrojů, policie by
další z incidentů v Dobromilicích
nezveřejnila!
Večerník se tak rozjel zjistit další
informace přímo za napadeným
zastupitelem. Přivítal nás muž,
jehož hlavu „zdobily“ jizvy po
brutálním útoku Romů. „V sousedním domě se ozýval neuvěřitelný hluk, hrála hlasitá hudba
a do toho křičelo několik lidí.
Vedle bydlí romská rodina, se
kterou máme každodenní pro-

blémy. V onu noc jsem je chtěl
požádat, aby se ztišili. Zaklepal
jsem na okno a gestem jsem jim
ukázal, ať se ztiší. Najednou se
otevřely dveře, vyběhli dva nebo
tři muži a také nějaké ženy. Řekl
jsem jim, že nechci žádný konflikt, že jako soused a člen obecního zastupitelstva jsem je přišel
požádat o klid. Romové mě obstoupili a jako první jsem ucítil
strašlivou ránu zezadu do hlavy.
Pak přišla druhá a třetí. Víc už si
nepamatuju, jen to, že přiběhla
moje manželka, která mě zalehla
a bránila před romským davem.
Zachránili mě také dva synovci,
ze kterých měli cikáni respekt.
Upadl jsem do bezvědomí a probudil se až v nemocnici. Lékaři
mi sešili tři tržné rány na hlavě,
ta jizva na čele bude zřetelná až
do konce mého života,“ svěřil
se Večerníku se svým otřesným
zážitkem Roman K., člen zastupitelstva Dobromilic. „Zatímco
mého manžela odvážela sanitka
do nemocnice a policisté vyšetřovali, co se tady vlastně stalo,
Romové mi začali neskutečně
vyhrožovat. Prý mi podřežou

celou rodinu a náš dům že bude
pěkně hořet,“ dodala manželka
dobromilického zastupitele.
Brutální napadení není zdaleka
první v této obci. Z toho důvodu
se mezi starousedlíky hodně nahlas hovoří o založení domobrany. A pozor, už o tom neuvažují
pouze běžní občané, ale jedná o
tom i vedení obce! „Je to tak, ta
jednání probíhají už na hodně
vysoké úrovni. Využíváme kontaktů s obcemi ve Šluknovském
výběžku, kde domobrany fungují velice hojně a zcela legálně.
I naše domobrana by byla registrována pod ministerstvem vnitra. Myslím si, že k tomu určitě
v naší obci dojde,“ míní zastupitel Roman. K.
Místní obyvatele nutí k založení domobrany i podle jejich názoru nečinná policie. Strážci zákona však tvrdí, že vše mají pod
kontrolou! „Mezi komunitami
občas dochází ke konfliktům,
ale nejedná se o nic mimořádného, co by se vymykalo běžným situacím v jiných obcích na
Prostějovsku. Ve většině případů
jde o sousedské spory či neshody, tudíž se nejedná o závažnou
trestnou činnost. Nedochází ani
ke zvýšení nápadu trestných
činů, ba právě naopak. Páchaná
kriminalita má sestupnou tendenci. V letošním roce došlo k
rapidnímu poklesu spáchaných
trestných činů v těchto lokalitách
oproti předchozímu období,“
tvrdí Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. „Pocit bezpečí občanů v obcích není pouze úkolem policie,
ale také dalších subjektů jako je
obec, magistrát města, neziskové organizace a další. Nicméně

Stará paní obvinila pečovatelku z krádeže milionu korun

policie tuto situaci nepodceňuje
a této problematice se ve spolupráci s dalšími institucemi
věnuje.
Nepodceňujeme žádné hrozby a
snažíme se na ně adekvátně reagovat. Ve vámi uváděném případě z Dobromilic je to obdobné.
Pro zvýšení bezpečnosti i předcházení protiprávního jednání v
uvedené lokalitě policie zvýšila
dohled nad veřejným pořádkem.
Jedná se o policisty služby pořádkové policie, dopravní policie, ale
i policisty služby kriminální policie a vyšetřování. Situaci v těchto
lokalitách aktuálně sledujeme a
reagujeme na konkrétní dění,“
uvedla dále pro Večerník Miluše
Zajícová.
Nicméně obyvatelé Dobromilic
mají zcela odlišný názor. „Denně
tady dochází k několika vážným
sporům, tahanicím a dokonce
i rvačkám s Romy. Vždycky
to přijedou řešit dva policisté
z Němčic, ze kterých si cikáni
dělají jenom srandu, nemají před
nimi žádný respekt. I před policisty vyhrožují starousedlíkům smrtí, že podřežou naše rodiny nebo
že nám vypálí domy. Policisté ty
výhrůžky slyší, ale nehnou ani
brvou,“ dodala rozlícená žena
z Dobromilic, která si pochopitelně nepřála být jmenována. A to z
jednoduchého důvodu... „Bojím
se..,“ hlesla.
A ještě jedna zpráva na závěr.
Napadení dobromilického zastupitele Romana K. policie zatím
vyšetřuje jen jako přestupek! „Je
ale možné, že na základě získaného dalšího důkazního materiálu v
budoucnosti případ překvalifikujeme na trestný čin,“ dodala
mluvčí prostějovské policie.

Radarů zůstane

„Senior není vždy obětí!“ JEDENÁCT
kasáren v Jezdecké
píše Iveta Opluštilová

„Kulturák“ místo
Prostějov/mik - Diskuse o
hledání místa pro výstavbu
nového multifunkčního zařízení poslední dobou nějak
utichly, ovšem pouze navenek. Večerník totiž minulý
týden zjistil, že o lokalitě,
kde má být nový „kulturák“
postaven jako náhrada za
současný Společenský dům,
je vlastně rozhodnuto!
„Není to na sto procent, ale
víceméně jsme ve vedení
města stejného názoru. Po
demolici bývalých kasáren
v Jezdecké ulici tady bude
vytvořen dostatečný prostor
pro výstavbu nového prostějovského multifunkčního zařízení. Vše se definitivně roz-

Foto: Martin Zaoral
hodne na jednání Rady města
Prostějova koncem srpna a na
následném zastupitelstvu,“
podal Večerníku v pátek dílčí telefonickou zprávu Jiří
Pospíšil, první náměstek prostějovského primátora. Jak
ještě jednou potvrdil, jednání
s Moragrem o možný odkup
pozemků v Mlýnské ulici definitivně zkrachovala.

Prostějov/mls - Případ pečovatelky, která podle obžaloby měla obrat třiasedmdesátiletou Věru K. o více jak
milion korun, je uzavřen.
Jak jsme už psali v čísle
19, senát v čele se soudkyní
Ivou Otrubovou obžalovanou pečovatelku nakonec
zprostil obžaloby. Rozsudek
nedávno nabyl právní moci.
„Stala jsem se obětí křivého
obvinění. Nikomu bych něco
podobného nepřála. Chci
očistit své jméno,“ napsala
do redakce Večerníku Iveta
Opluštilová.

Iveta Opluštilová a Věra K. byly
dlouhá léta přítelkyně. „Se vším
jsem jí pomáhala a je pravda, že i
ona mně. A to ještě dříve, než začala využívat naše pečovatelské
služby. Nicméně paní Věra K.
měla a má velmi závažný zdravotní problém. A to psychický,
jenž vznikl po cévní mozkové
příhodě, kterou prodělala,“ píše
ve svém vyjádření Iveta Opluštilová.
Po vzájemných konfliktech pečovatelská služba, kde je paní
Opluštilová zaměstnána, rozvázala s paní Věrou K. smlouvu.
Stejně tak zaniklo i přátelství

obou žen. „Má trpělivost skončila v momentě, kdy mě paní
Věra napadla! Bohužel to mělo
za následek toto nelichotivé a
hlavně křivé obvinění. Ráda
bych očistila své jméno a uvedla věci na pravou míru. Paní
Věra K. není žádnou stařenkou,
jak jste popsali ve vašem článku, nýbrž velmi udržovanou a
pěstěnou dámou, a to i přes své
zdravotní komplikace. U soudu
se prezentovala velmi ukřivděně a ublíženě, přesně tak, jak
by člověk čekal od bezmocné
stařenky... Jsem velmi ráda,
že pravda vyšla najevo a soud

nakonec spravedlivě rozhodl.
Díky této zlé a mstivé dámě
bylo pošpiněno mé jméno i
vážně ohrožena má existence
na takto malém městě. V naší
organizaci pracuji již jedenáctým rokem a nikdy na mě
nebyly žádné stížnosti ani nic
podobného. Zde je ukázkový
případ toho, že ne vždy je senior obětí!,“ postěžoval si Iveta
Opluštilová. „Jen díky mému
vedení a kolektivu v naší organizaci, který celou dobu stál
na mojí straně, jsem nepřišla o
svoji práci, která je pro mě hodně důležitá,“ dodala.

Prostějov/mik - Prostějovský
magistrát vyhlásil výběrové řízení na provoz radarů na měření rychlosti vozidel. Ty jsou
jak známo už bezmála dva
roky nefunkční, ale od 1. října
se jejich činnost obnoví. Hledá
se však nová firma, která by
přístroje městu pronajala.
„Měření rychlosti bude kompletně zajišťovat město, odpadnou tak podezření, že s osobními daty řidičů přijde do styku
soukromý subjekt. Chceme ale
změnit systém financování.
Pronajímateli jedenácti radarů
hodláme platit pevnou částku
za nájem přístrojů, nikoliv podíl
z vybraných pokut,“ vysvětlil
Miroslav Pišťák, primátor Prostějova. Podle jeho slov se do
výběrového řízení může přihlásit i dosavadní správce přístrojů
společnost Czech radar.

Téma Večerníku

„Erotika, erotika, proč se nás tak mocně týká? Oč
by bylo méně bolu kolem kamen, kolem stolu, oč
by bylo více síly pro sekery, dláta, pily, pro lopaty,
pro motyky - nebýti té erotiky!“ Takto si ve své slabé chvilce postesknul Jára Cimrman. Geniální český básník, dramatik, vynálezce, malíř, fyzik, lyžař,
filozof a starý mládenec v této básni výstižně vystihl fakt, že sex a erotika nás všechny ovládají, ať už
chceme, nebo ne. Před sexuálním pudem, stejně
jako před sebou samými, nikdy neutečeme. Kde se
však na Prostějovsku nabízí možnosti erotického
vyžití? Abyste se v těchto příležitostech zorientovali, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník tuto
tematickou stranu...
Texty připravili: Martin Zaoral a Michal Kadlec

Koupili jste někdy přítelkyni/manželce
erotické spodní prádlo?
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Exkluzivně pro Večerník: příběh prostějovské prostitutky aneb

„ZAMILOVALA JSEM SE DO KLIENTA!“
Šest let prodávala své tělo
v nejrůznějších erotických
zařízeních po celé Hané, dva
roky se nechala „pást“ movitým podnikatelem. Nakonec
zakotvila v jednom z polotajných veřejných domů
v Prostějově. Teď ale osmadvacetiletá Monika s prostitucí definitivně skončila! Její
životní příběh skončil happyendem...
„Stalo se prostě to, před čím
mě i mé kolegyně každý majitel nočního klubu varoval. Nikdy se prý nemáme zamilovat
do svých klientů! No a mně se
to prostě stalo, to je celé,“ svěřila se Večerníku sympatická
černovláska, jinak absolventka vysoké školy v Olomouci.
K prostituci ji prý před šesti
lety přivedly finanční problémy. „Společně s partnerem
jsme si vzali spoustu půjček,
chtěli jsme si zařídit byt. On
však přišel o práci a já byla
uprostřed studií na vysoké
škole. Nebylo z čeho splácet,
takže přišli exekutoři a všechno nám vzali. Rozešli jsme se
a já zůstala bez koruny, rodiče
už jsem neměla,“ popsala nám
svoji nedávnou minulost Monika. Pak potkala svého bývalého spolužáka, který provozoval noční erotický klub. „Moc
dlouho jsem se nerozhodova-

Tak dvakrát týdně jsme spolu
vždy promilovali téměř celou
noc, až mi to majitel vyčítal.
Ale nešlo jenom o sex, dlouhé
hodiny jsme si prostě jen poví-

utratil za mě každý měsíc celou výplatu a také polovinu
peněz za prodaný byt. To mě
dostalo úplně...,“ neskrývala
Monika z Prostějova.

„Pavel za mě utratil celou výplatu
a půlku peněz z prodaného
bytu. To mě fakt dostalo!“

Monika z Prostějova vypráví o tom,
jak se zrodila velká láska jejího života

Šťastný konec. Monika už půl roku neprovozuje prostituci. Plánuje společný život se svým bývalým klientem.
Ilustrační foto
la, přijala jsem jeho nabídku
a prostě se ze mě stala prostitutka. Nejdřív jsem měla výčitky svědomí, ale když jsem
začala vydělávat až sto padesát
tisíc měsíčně, přestala jsem
se vnitřně trápit. Šest let jsem

se prodávala,“ rozpovídala se
Monika, jenž nám následně
popsala, proč se už bezmála
půl roku nemiluje za peníze.
„To všechno skončilo letos na
jaře. Chodil za mnou do nočního klubu pravidelně Pavel.

dali. Bylo mi divné, kde bere
tolik peněz, nevypadal na žádného boháče. Až později jsem
se dozvěděla, že pracuje jako
řidič autobusu a také zdědil
byt, který prodal. Byl to normální chlap, který žil běžným
životem jako každý druhý.
Brzy jsem se přistihla, že mě
začíná zajímat víc, než je při
mojí profesi prostitutky zdrávo,“ zamyslela se mladá žena,
která o svém osudu vyprávěla
naprosto otevřeně. „Prostě
jsem se do něho zamilovala a
ten cit byl čím dál tím silnější.
Svěřila jsem se Pavlovi a jeho
odpověď mě naprosto šokovala. Řekl mi, že mě má rád už od
první společně strávené noci a

Její příběh už nemá význam
dále prodlužovat. Monika už
půl roku nesouloží za peníze.
Jako úřednice sice ani zdaleka nevydělává tolik jako
v nočních klubech, zato prožívá neuvěřitelně krásné a
romantické chvíle s Pavlem.
Pronajali si byt v paneláku a
plánují společný život. A na
cestě je prý i dítě! „Prostě jsme
si sedli, máme se rádi. Já jsem
pomalu přestávala věřit, že
někdy dokážu žít normálně.
Ale dočkala jsem se. Mám perfektního chlapa, spolehlivého
a slušného. A v posteli nám to
taky klape, to mám přece vyzkoušené,“ usmála se Monika.
Tak ať jí to vydrží!

Rozhovor s pořadatelem jednoho zajímavého plesu v Jesenci Tomášem Greplem

„KDYŽ NA EROŤÁKU VYSTOUPIL MICHAEL JACKSON,

LIDI SI SEDLI NA ZADEK!“
Jesenec - Tomáš Grepl a jeho Mamutagency
pořádají nejrůznější kulturní a společenské akce v regionu už patnáctým rokem. Před osmi
lety k nim přibyl i erotický ples, který začátkem
března vždy ovládne jesenecký „kulturák“...
A byť je o ni zájem, tato akce ovšem zůstává jedinou svého druhu široko daleko. „Nevím proč,
to je otázka pro ostatní pořadatele...,“ říká organizátor, známý pod přezdívkou ´Mamut´.

Jak vznikl nápad na ročníku se to rozjelo naplno.
pořádání erotického Návštěvnost posledních něplesu?
kolika ročníků se pohybuje
„Chtěli jsme udělat nějaký kolem čtyři sta padesáti lidí, s
nevšední tematický bál. Ko- čímž jsme spokojeni.“
legové mi říkali, že zkoušeli
Při čem se během
například podnikatelský ples
těch osmi let dokázalo
a že to dopadlo špatně. Tak publikum nejvíce odvázat?
nás napadl ples erotický, a „Bylo toho hodně. Ovšem
to i přesto, že jsem nikdy obrovský ohlas u nás sklidilo
předtím na ničem podobném vystoupení dvojníka Michanebyl. První ročník byl star- ela Jacksona, který se předtovací, ale už od druhého stavil na šestém ročníku. To

Mamut. Tomáš Grepl a jeho
agentura pořádají řadu akcí po
celém regionu.
Foto: www.mamutagency.cz
si tehdy lidi sedli na zadek!
Bylo to i tím, že pro všechny šlo o velké překvapení.
Nevěděli o něm ani samotní
účinkující.“
Co je na organizaci
erotického plesu nejtěžší?

„Děláme nejrůznější akce, pořádali jsme například i koncert
Karla Gotta na zimáku v Prostějově. Přesto musím říct, že
organizace erotického plesu
patří k těm nejtěžším akcím
vůbec. Nejnáročnější je každý
rok sehnat dostatek zajímavých cen do tomboly tak, aby
měly patřičnou úroveň i hodnotu.“
Jste jediný, kdo podobnou akci v regionu dělá. Proč myslíte, že do
toho nejde i někdo další?
„Tak to nevím, to je otázka pro
ostatní pořadatele... Co vím, tak
nejblíže něco podobného dělali
v Litovli, ale tam už to zabalili.“
Sexy vojandy. Loňský ročník se nesl ve znamení odvážných příslušnic armády. Jak tomu bude letos,
Letošní ročník se
to ještě pořadatelé tají...
Foto: Martin Zaoral
nesl ve znamení sexy
vojand, co připravujete na
příští rok?
dává i účinkující. Zatím mohu než ten předchozí. Co však máme ještě dost času na to,
„Program vymýšlíme spolu s potvrdit jen to, že erotický ples bude přesně na programu, to abychom něco zase vymyslelidmi z agentury, která nám do- bude a že bude opět trošku jiný zatím nevím. Ale myslím, že li...“ (úsměv)
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Expres
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Ve Stína
Stínavě
věě chy
chystají
hyst
stají
jí
Traktoriádu
Stínava/mls - V sobotu 11.
srpna 2012 se ve Stínavě pořádá 6. ročník Traktoriády.
Účastníci se musí dostavit
se strojem před Obecní úřad
ve Stínavě do půl jedenácté.
Zahájení závodu je plánováno od jedenácti hodin u
obecního úřadu ve Stínavě.
Následovat bude spanilá jízda obcí na hřiště, kde se bude
závodit. Připravena je trať
loukou a lesem. Zúčastnit se
mohou pouze veteráni starší
70 let a stroje domácí výroby.
Ukončení závodu se plánuje
kolem šesté hodiny odpoledne, následovat bude taneční
zábava. Akce se koná za každého počasí.
Jesenec má nový chodník
Jesenec/mls - Zvýšení bezpečnosti pro chodce si slibuje
vedení Jesence od nového
chodníku, jehož stavba byla
v minulém týdnu de facto
ukončena. Nový chodník lemuje frekventovanou silnici
vedoucí z Prostějova na Moravskou Třebovou a vybudování přišlo na přibližně šest
set tisíc korun.

PLUMLOVSKO



Rozhledna na vrcholu Velkého Kosíře se konečně
noří z mlhy. Její kamenné přízemí by se mělo začít
stavět už letos v říjnu. Projekt zachránila třímilionová dotace od Olomouckého kraje. Jak ukazuje
konečná dřevěná varianta, v případě kosířské rozhledny se vyplatilo počkat...
Těšetice, Slatinky/mls
O stavbě nové rozhledny na
Kosíři se hovoří už od roku
2008. Podle nejoptimističtějších předpovědí se kamenná
rozhledna měla začít stavět
už před dvěma roky, rozpočet
byl tehdy odhadnutý na třináct milionů korun. Od tohoto
projektu však dal Olomoucký
kraj ruce pryč. Ten naopak
třímilionovou dotací podpořil novou, „odlehčenou“ dřevěnou variantu stavby, která
vyjde i levněji, a to na 6,9
milionů korun.
„V současné době připravujeme vypsání výběrového řízení
na stavitele rozhledny na Ko-

nost, že bude napuštěna na
jaře příštího roku. Přitom dle
původně prezentovaných plánů v ní měla být voda už loni
na jaře...
Podle aktuálních informací
je už známo jméno stavební
firmy, která se do oprav hráze za přibližně 140 milionů
korun pustí. Kdy se tak stane,
však stále není známo. „V tuto
chvíli běží lhůty, ve kterých se
ostatní účastníci mohou odvolat proti výsledkům výběrového řízení. Do jejich skončení
práce na opravě hráze zahájit
nemůžeme,“ sdělil Jiří Macík
z Povodí Moravy.

Do Myslejovic míří nohejbalisté
minut později vypukne první
duel. Dosud je přihlášeno sedm
dvojic, další mají čas do pátku.
Buď osobně, nebo na telefonu
776 128 400. Maximální počet
družstev je dvanáct.

síři. Se stavbou chceme začít
nejpozději v říjnu letošního
roku a rádi bychom, aby už letos bylo hotové kamenné přízemí. Celá rozhledna by pak
měla být dokončena v květnu
příštího roku,“ informovala
Večerník Hana Rozsypalová,
mikroregionu
předsedkyně
Kosířsko.
Stavbu dřevěné varianty rozhledny na Kosíři třemi miliony korun podpořil Olomoucký
kraj. Zbytek nákladů má jít z
veřejné sbírky, od místních
podnikatelů a také z rozpočtu
obcí mikroregionu Kosířsko.
Známá je v této souvislosti
sbírka, ve které si lidé mohli
koupit některý z celkem 201

Pesimistické informace Večerníku, za které jsme byli častokrát kritizováni, o zhoršující
se kvalitě vody ve vybagrovaném Podhradském rybníku, se
bohužel naplnily... Ještě před
měsícem nás Povodí Moravy
ujišťovalo o tom, že voda je
nadprůměrně čistá a sinic v ní
je minimální množství. Minulý
týden už samo vytáhlo do boje
proti sinicím s „kombajnem na
řasy“, jehož provoz přišel na
dalších sto padesát tisíc korun!
Každému, kdo o víkendu dorazil k Podhradskému rybníku,
bylo jasné, že další finance „vyletěly komínem“...
„Nejsem žádná fajnovka. Koupal jsem se tu ještě před měsícem, už tehdy to tu bylo jen pro
otrlé. Teď už bych ale do rybníka v životě nevlezl. Nedokážu si
představit, že by se v tom koupaly děti. Trošku to připomíná naši
žumpu. Docela by mě zajímalo,
kdo za ty vyhozené miliony ponese odpovědnost. Nechal bych

NA „ÚLET” S BALÓNY KONICE NIKDY NEZAPOMENETE!

přitom jiný, společné mají hlavně
to, že se vždy jedná o nezapomenutelný zážitek. Nejvýmluvněji
o tom svědčí nadšené komentáře
těch, kteří let v balónu Lubomíra
Šmídy už jednou absolvovali. „Z
té výšky se vám vše bude zdát
tak nepatrné a titěrné, a to včetně
vašich problémů. Nadechnete se
svěžího vzduchu a provětráte si
hlavu. Let všem vřele doporučuji.
Mohl by to být i úžasný dárek.
Obdarovaní jej určitě ocení a budou na něj dlouho vzpomínat,”
vyjádřil se například Roman Žilka
z Horního Štěpánova. Další vzduchoplavci pak kromě skvělého
zážitku oceňují i profesionalitu
celého konického týmu. „Letu
předchází precizní předletová

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, BUDEME PRO VÁS

schodů budoucí rozhledy. V
tuto chvíli je na účtu sbírky
celkem 641 tisíc korun. Prodalo se celkem 47 schodů. „U
některých schodů máme podepsány smlouvy, ale dosud nebyly zaslány peníze. Do dvou
měsíců bychom však chtěli
mít všechny peníze na účtě.
Zbytek jsme připraveni dofinancovat z rozpočtu mikroregionu Kosířsko, který sdružuje
celkem devět obcí,“ potvrdila
Hana Rozsypalová.
Ještě při tradičním novoročním výšlapu na Kosíři lidé
mohli vybírat mezi dřevěnou i
kamennou variantu. Zastánci
kamenné rozhledny argumentovali především trvanlivostí
stavby. Nakonec ale zvítězila
levnější dřevěná varianta. Jaká
bude její životnost? „Předpokládáme, že sto let, ale čas to
prověří,“ reagovala Hana Rozsypalová.
Pro dřevěnou variantu však
kromě výrazně nižších nákladů mluví i její krása. Její

konečný vzhled je na první
pohled vhodnější než původní
kamenný návrh. Stavbu pětadvacet metrů vysoké rozhledny by mělo provázet i kácení
jehličnatých stromů na vrcholu
Kosíře. „Na jejich místě se zasadí vhodnější listnaté stromy
menšího vzrůstu tak, aby bylo
z rozhledny možno lépe pozorovat široké okolí,“ doplnil
architekt Svatopluk Sládeček, který stojí za konečným
návrhem celé stavby. Stromy
z místních lesů by měly posloužit jako materiál k výrobě
dřevěných nosných prvků této
rozhledny.
Nová stavba bude stát na
místě bývalé rozhledny, která byla místním turistickým
spolkem slavnostně vztyčena
v roce 1927. Šlo o jednoduchou dřevěnou konstrukci,
jež dosahovala výšky šestadvaceti metrů. Tato rozhledna zde stála až do roku 1939,
kdy musela být pro špatný
technický stav odstraněna.

Jak bude rozhledna vypadat?
Rozhledna na Kosíři je navržena jako dřevěný kužel, který bude posazený na nízkém,
kameny obloženém soklu. Vyhlídková plošina kruhového
půdorysu je zakončena lehkou
prstencovitou stříškou. Do
podstavy kužele bude umístěno základní zázemí, nutné pro
provoz budovy. Nacházet se
zde bude WC pro návštěvníky,
prodejna suvenýrů i nádrže
na užitkovou vodu. Odpad ze
sociálního zařízení bude sveden do jímky nedaleko místa
stavby. Po obvodu podstavy
se vine venkovní točitá rampa, po které vystoupáme ke
schodišti vedoucímu na vrchol
rozhledny. Kapotáž schodiště
vytváří prostorovou „stříbrnou
stuhu”, která celou věž obtáčí.
Tento motiv má nejen funkci
ochrany před povětrnostními
vlivy, ale jde i o výrazný estetic-

ký prvek. Zatímco konstrukce
rozhledny je navržena jako
vzdušná stavba, schodiště je
kryto oplechovanými stěnami a střechou. Návštěvníkovi
se již během výstupu otevřou
rozmanité pohledy na okolní
krajinu přes kruhová okénka
ve stěně schodiště, až dosáhne vyhlídkové plošiny ve výšce
pětadvaceti metrů.
Zdroj: Studio New Work
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Ludmírov žil velkými závody malých traktorů
Dorazil sem rekordní počet strojů i diváků

Ludmírov/mls - Kolem tisícovky diváků bylo v sobotu
zvědavých na šestý ročník tradičního soupeření malotraktorů v Ludmírově. Do malé
obce na Konicku se sjeli závodnicí jak z okolních vesnic,
tak i ze vzdálených koutů České republiky. Zatímco loňský
ročník byl kvůli rozbahněnému terénu skutečně adrenalinovou záležitostí, kdy se dva
stroje na trase lesního trialu
dokonce převrátily, letos vše
proběhlo v relativním klidu...
Na trasu oblíbeného Tructortrialu v Ludmírově v sobotu
vyrazilo sedmadvacet strojů.
Postupně se utkaly v couvání,
lesním trialu a závěrečné jízdě
cestou Jožina z Bažin. Tu skvěle projel i nejmladší účastník
závodů, teprve osmiletý Tomáš
Trbušek z Konice. Ten po celou

dobu sklízel velký obdiv všech
diváků a to i přesto, že na starší a zkušenější soupeře v obou
předchozích disciplínách přece
jen ztrácel.
Dalším hrdinou letošních závodů byl bezesporu Zdeněk Tichý z Ladína. Ten Tructortrial
absoloval i s pochroumanou
nohou. „Chodím sice o berlích,
ale řízení podobných strojů je
můj život. Podobnými závody
žiji. Loni to tady byla divočina a
to mi vyhovovalo, skončil jsem
třetí. Letos je to sice o pět míst
horší, ale i tak jsem si to náramně užil,“ prohlásil těsně po závodech zářicí Zdeněk Tichý.
Na závody domamontů se obvykle sjíždějí lidé z okolních
vesnic. Tento rok poprvé však
do Ludmírova dorazili i účastníci skutečně ze všech koutů
republiky. „Dozvěděli jsem se

Fotoreportáž

o něm na internetu. Letos už
máme za sebou osmnáct závodů všude možně po republice.
Ten největší z nich se konal v
Rudě u Velkého Meziříčí, závody tam sledovalo sedm tisíc
diváků. Ovšem tady v Ludmírově se nám moc líbí. Pokud to
bude příští rok možné, dorazíme zase,“ prohlásili Jiří Nekola
a Honza Pančík, kteří dorazili
z vesnic v okolí Plzně. Trojici
vzdálených účastníků pak doplnil Vladimír Kuchař z Frýdku-Místku.
I díky slunečnému počasí
a bohatému doprovodného
programu na šestý ročník
Tructortrialu dorazil zatím
nejvyšší počet závodníků i diváků. „Jen těch platících bylo
přes devět stovek, další tvořili
hosté. Je to už ovšem na hranici
toho, co jsme schopni v našich

příprava, která souvisí se sondováním správného počasí. Směr
a rychlost letu totiž určuje pohyb větru, kterého je zapotřebí
využít pro klidný a předem naplánovaný let. Z každého letu si
pak člověk odnáší zážitek, který
je neopakovatelný. Určitě jej všem
novým vzduchoplavcům jen a jen
doporučuji,” doplnil Milan Bystrý z Budětska. Kromě Lubomíra
Šmídy s vámi může letět i Zuzana
Šmídová, která se před dvěma
měsíci stala oprávněnou pilotkou.
Chcete-li je vidět na vlastní oči,
vyrazte na 12. ročník balónové fiesty, která se bude letos konat od
pátku 24. do neděle 26. srpna na
hradě Bouzov. Hlavní program
bude pro všechny diváky připraven
na sobotu 25. srpna. Pokud pak let
balonem chcete zakusit na vlastní
kůži, nebo poukázkou na let coby
dárkem překvapit někoho z vašich
blízkých, najdete více informací
na webových stránkách www.balonykonice.cz nebo na telefonním
čísle 602 852 904.

MÍT

AKTUÁLNÍ PŘEHLED

LOUPEŽ

ve Vrchoslavicích
Stupně vítězů. Ve velké konkurenci nakonec na třetím místě skončil
Petr Grulich (vpravo), druhý byl Zdeněk Korčák ze Suchodola (vlevo)
a zvítězil Miro Žitek z Haček.
Foto: Martin Zaoral
podmínkách ještě zvládnout,“
prohlásil za tým organizátorů
Jan Kopečný z SDH Ludmírov.
Díky padesátce pořadatelů a
spřízněných duší si tak lidé v
malebném prostředí mohli užít
skutečně příjemné odpoledne s
báječnými jezdci na divokých

strojích, motokrosaři, motorkami Harley Davidson, modely
letadel, skákacím hradem, vodní pěnou a dalším atrakcemi.
„Přestože tu všude voněl benzín
a pivo, bylo mi tu sladce,“ zhodnotil akci naprosto výstižně jeden z odcházejících diváků.

HRDINOVÉ TRUCTORTRIALU 2012

Vrchoslavice, Olomouc/mik
- Zoufalý čin předvedl na
konci července osmnáctiletý mladík, který ve Vrchoslavicích vytáhl na prodavačku v místní prodejně
potravin umělohmotnou pistoli a pod pohrůžkou střelby
vymámil na vystrašené ženě
dvacet tisíc korun. Policie ho
už lapila, frajerovi hrozí až
desetiletý kriminál!
Policejní komisař sdělil osmnáctiletému mladíkovi obvinění ze
spáchání zločinu loupeže. Té se
měl dopustit na konci července
letošního roku v obci Vrchoslavice. V odpoledních hodinách
vstoupil do místní prodejny
potravin a předstíral zájem o
zakoupení zboží. Když jej prodavačka chtěla obsloužit, vytáhl

Mladík vytáhl
na prodavačku
plastovou pistoli,
sebral 20 tisíc!
na ni plastovou pistoli černé barvy a požádal o vydání peněz z
pokladny. Prodavačka raději neodporovala a mladíkovi vydala
dvacet tisíc korun,“ informovala
Večerník během uplynulého
víkendu Tereza Neubauerová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Co vedlo mladíka k takovému činu, zatím není známo.
V případě uznání viny mu
hrozí trest odnětí svobody až
na deset let.

3x foto: Martin Zaoral

Ve Štarnově vykradli hospodu

Miliony na bagrování vyletěly oknem!

představujeme regionální podnikatele

Foto: archiv Balony Konice

KONEC STRACHU!

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství

Stavba za necelých sedm milionů by měla být hotová v květnu 2013

Napouštění v roce 2013 se mění ve sci-fi

Konice/pr - Let balónem je romantický a vzrušující zážitek,
na který nikdo jen tak nezapomene. Na tom se shodují
všichni, kteří si něco podobného
vyzkoušeli na vlastní kůži. Že
je to ten pravý „úlet”, o tom se
přesvědčili i manželé Tkalounovi
v oblíbeném filmu Vratné lahve.
Přibližně to, co prožívali Zdeněk
Svěrák a Daniela Kolářová v
koši horkovzdušného balónu,
můžete zažít i vy. Profesionální
tým Lubomíra Šmídy z Konice
vás však určitě ulétnout nenechá. Tichou a poklidnou vzduchoplavbu si s nimi užijete v
naprosté v pohodě.
Možnost odpoutat se od země i od
všedních starostí a stresů v regionu
nabízí firma Balóny Konice. S
týmem Lubomíra Šmídy se můžete
v koši horkovzdušného balónu
vznést například nad Prostějov,
Drahanskou vrchovinu, Náměšť
na Hané, Kosíř, obzvláště oblíbené
jsou pak lety nad romantickým
okolím hradu Bouzov. Každý let je

NĚMČICKO

ROZHLEDNA NA KOSÍŘI SE ZAČNE STAVĚT UŽ V ŘÍJNU

SE ČEKÁ UŽ SKORO ROK

Myslejovice/jim – Třetí ročník
turnaje nohejbalových dvojic
pořádají v sobotu hasiči z Myslejovic. Na tamějším antukovém
hřišti za zbrojnicí se začne o čtvrt
na devět rozlosováním, o patnáct

KOSTELECKO

Dlouho očekávaný projekt se konečně promění v reálné dílo

NA OPRAVU HRÁZE
Mostkovice/mls - Dalším z
trablů, který celý ostře sledovaný a zároveň velmi špatně
připravený projekt „Revitalizace plumlovské přehrady“
od samotného počátku provází, je absolutní nedodržování daných termínů. Týkalo
se to už vypouštění nádrže a
nyní se to naplno projevuje
i při zahájení oprav hráze
plumlovské přehrady!
Do oprav hráze se dle původních prohlášení měli dělníci
pustit už loni. Přehrada však
na zahájení prací čeká už skoro rok. Každým týdnem se
přitom snižuje pravděpodob-
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. srpna 2012

Dopadne to stejně na přehradě?

konečně upozorňují i samotní Přitom je třeba mít na paměti, že
zástupci Povodí Moravy. „S každá podobná státem financotak špatnou vodou v Podhrad- vaná akce s sebou přináší obrovském rybníku můžeme jen těž- ský prostor pro korupci. Nejde
ko něco dělat. Její kvalita na jen o Podhradský rybník, jehož
Závodil s nohou v gipsu. Zdeněk Tichý z Ladína byl vyhlášen kaskadérem Osmiletý traktorista. Nejmladším závodníkem, kterému se podařilo absol- S traktorem přes celou republiku. Do Ludmírova letos přijeli i Jiří Nekola
přítocích je totiž katastrofální. bagrování se jaksi minulo účinzávodu. Celý podnik absolvoval i s pochroumanou nohou.
vovat celý Tructortrial, se letos stal Tomáš Trbušek z Konice.
(vlevo) a Honza Pančík (vpravo), žijící nedaleko Plzně a také Vladimír Kuchař
z Frýdku-Místku.
Dokud lidé budou vypouštět do kem. Například čištění plumlovvody splašky, tak to tady nikdy ské přehrady se oproti původnílepší nebude!“ uvedla tisková mu rozpočtu ve výši 94 milionů
mluvčí Povodí Moravy Gabrie- korun „nečekaně“ prodražilo o
la Tomíčková. Za tohoto stavu celých 20 milionů korun!
věcí prý bylo jen otázkou času, Kdo se na tom napakoval? A
kdy se zde sinice opět objeví... kdo za to ponese odpovědnost?
Otázkou zůstává, proč Povodí Zaplatí to snad někdo z „odborMoravy s tímto stavem věcí níků“, kteří měli na celý projekt Skřípov - Starostou Skřípova na Konicku je již třetí období a a když jich budu mít dalších deset, lem osmadvaceti milionů korun. na kanalizaci, na některé máme
Brčál. Pláž u „Podhraďáku“ osinepočítalo dříve. V projektu dohlížet? Nebo to zůstane na celkově desátým rokem Miroslav Kadlec. Jím vedená kandi- bez problémů je zaplním. Musíme Na první fázi nám ministerstvo zažádané přes Státní zemědělský a
řela, kvalita vody v rybníce připototiž už skončily desítky mi- veřejných institucích, potažmo dátka získala čtyři ze sedmi mandátů a vstřícný šéf obce může ale získat finanční zdroje. Nema- životního prostředí přispělo šede- intervenční fond (SZIF). Zažádali
míná žumpu. Foto: Martin Zaoral
lionů korun. A jeho současné daňových poplatnících? PRO- mít radost i z nedávno získaných dotací. Občané se díky nim lá částka je nutná na zpracování sáti procenty, dvacet procent dala jsme též o Zelenou úsporám na zavýsledky jasně mluví o tom, STĚJOVSKÝ Večerník bude v dočkali splaškové kanalizace a nové vozovky vedoucí obcí. projektu, pak ještě dofinancování. obec, dvacet procent hradí půjčka. teplení mateřské školy a obecního
bez většího rozmyslu zahájen v že šlo o peníze doslova a do příštích dnech hledat odpovědi Letos dojde na další cesty a starosta věří také v zateplení budov Měli by se dělat malé projekty za I to je pro nás celkem dost velká úřadu.“
Už víte, zda jste dotaci zísna tyto otázky...
patnáct dvacet tisíc a teprve při finanční zátěž, takže nám naštěsroce 2009 před plánovanými písmene vyhozené z okna...
i vznik obecních bytů a rodinných domů.
kali?
obdržení dotace zpracovat velký tí dvaceti procenty pomohl ještě
volbami do poslanecké sněmovza tři sta čtyři sta tisíc. Malá obec Olomoucký kraj. V první fázi jsme „Na zateplení nevím, se SZIFem
ny. Čištění rybníka a přehrady SVŮJ NÁZOR NA CELOU REVITALIZACI PLUMLOVJiří Možný
nově. Pak už zbývá jen dojíždění si nemůže dovolit dát milion do tedy hradili dvacet procent a ve jsme již podepsali dohodu. A to
bylo přitom odstartováno, aniž SKÉ PŘEHRADY NÁM VŠAK MŮŽETE NAPSAT I VY!
bylo důkladněji naplánováno...
do Prostějova a když si člověk šuplíku a mít tři roky zablokované druhé taky, neboť kraj přispěl část- na opravu místních komunikací,
A TO BUĎTO NA E-MAIL: REDAKCE@VECERNIKPV.CZ,
Platí stále záměr obce pro- spočítá náklady na dopravu... Nej- finanční prostředky.“
Od začátku nebyl řešen důvod NEBO FORMOU KOMENTÁŘE NA INTERNETOVÝCH
osvětlení, bezdrátového rozhlasu
kou ve výši osmdesáti procent.“
dat areál bývalé posádky? sou tu již stěžejní podniky, které
Největší investiční akci obce
Již loni jste se taktéž společ- a imobilionáře k zastávkám a po
znečišťování obou vodních STRÁNKÁCH WWW.VECERNIKPV.CZ!
„Ano. Měli jsme tady zájemce, dříve zaměstnávaly i celé rodiny.
z posledních let představuně s Krajským úřadem v obci. Rozpočet projektu je 4,9 miploch. Na to v poslední době
podepsali jsme smlouvu, čekali Nechceme však přestárlou obec, je budování splaškové kanaliza- Olomouci pustili do oprav silnič- lionu korun, dotace pokryje devajsme na zaplacení, ale nedočkali ale přilákat k nám mladé rodiny. ce. Jak jste s pracemi daleko?
ního průtahu obcí. Co máte v desát procent nákladů.“
jsme se... V současné době jim Máme tedy v plánu výstavbu so- „Je to hotovo, dokončili jsme plánu na letošek?
Co byste vypíchl z oblasti
zemřel jednatel a nevíme, jak to s ciálních bytů, rodinných domů, druhou etapu včetně kolaudace s „Silnice přes obec se musela děkultury?
nimi dopadne. Měli jsme tu i jiné- ppůdních vestaveb.“
vyhodnocením. Dílo jsme muse- lat kompletně nová včetně celého „Kulturních a společenských akcí
ho zájemce, jenže jsme narazili na
Kde by nové bydlení mohlo li rozdělit do dvou částí, protože podloží. Byla tu jen asi deseticen- tu bude víc. Obecní ples, besevzniknout?
dlem. Tento krok má vést ke dil Večerníku starosta Brodku u Podle uzavřené smlouvy potrvá věc neschválenou v zastupitelstvu.
dotační titul Životní prostředí je timetrová vrstva asfaltu, jinak nic. da s důchodci a obecní karneval
zvýšení bezpečnosti.
Prostějova Radek Rozmánek.
omezení do 10. září. Do té doby Jednáme s ním, o areál se staráme „Stavebních míst je tady dost. V limitován finančními prostředky. Teď je tu silnice, jak se má dělat. proběhly v lednu, únoru a březnu,
„S pracemi se začne v úterý 7. Hlavním investorem stavby budou dopravu řídit semafory. a není problém ho spustit. Je to ale územním plánu obce počítáme i s První etapu jsme hradili z těchto Měli jsme udělaný vodovod i plyn navázali jsme spolupráci s obsrpna a křižovatka nebude zcela je Olomoucký kraj, penězi na Starosta věří, že po dokončení velká rozloha a chceme ho prodat malometrážními řadovými domky prostředků, Olomouckého kraje a a chyběla nám tak jen kanalizace, čanským sdružením Association
uzavřena. Realizujeme to ve dvou výstavbu chodníku a veřejné- bude silnice navzdory nižším ná- vcelku. Doufám, že to dopadne a vytipovali jsme i půdní vestav- obce Skřípov. Druhou etapu pak z abychom se mohli pustit do oprav Military Fan. První akce se líbila
etapách a na Ondratice i Sněho- ho osvětlení se bude podílet i kladům i rozměrům sloužit i roz- dobře, ale měli jsme již tolik zá- by. Ty by šly postavit třeba nad peněz Olomouckého kraje a obce. komunikací. Máme v plánu opra- a domluvili jsme se, že opět něco
tice se každý dostane. Až bude městys. „Celá akce nepřesáhne měrnějším vozidlům. „Předpo- jemců a dokud nejsou peníze na obchodem, nad školou. Vlastníky Kraj také zafinancoval komunika- vu dalších místních komunikací, podnikneme. Mimo jiné se také
sedmého července uskutečnil
uzavřena polovina s odbočkou na čtyři miliony korun a náš podíl kládám, že projekt zpracovávali účtu,, není nic jisté.“
pozemků jsou obec či občané ze ci přes obec, my jsme se nemalou některé jako součást prací
Zatím tedy nic podepsáno
dětský den a těsně před
Otaslavice, objížďka do této obce by neměl být vyšší než sto tisíc kvalifikovaní lidé a vypořádali se
není?
koncem prázdnin propovede přes Dobrochov,“ prozra- korun,“ sdělil Rozmánek.
s tím,“ zůstává optimistou.
„Ne. Co mám poslední informace,
běhne druhý ročník pře„Měly by se dělat malé projekty za patnáct dvacet tisíc
hlídky vojenských a hisměla by již být připravena předvat
a teprve při obdržení dotace zpracovat
torických vozidel. Koná
běžná smlouva. Každým dnem
se pětadvacátého srpna
bych ji měl dát našemu právníkoc.
velký projekt za tři sta čtyři sta tisíc.
od desíti hodin a
vi, aby ji posoudil. Neprodává se
přijede i hejtman
to za malou částku, takže to musí Malá obec si nemůže dovolit dát milion do šuplíku...“
la bývalá starostka Ludmila Janplíku...“
Olomouckéjjít ppřes právníka.“
sová. „Věřím, že se nám s paní
První muž obce na Konicku Miroslav Kadlec
ho
kraje
Změnila se obec od doby,
Jansovou, která ve volbách doMartin
kdy ji opustila armáda?
stala druhý nejvyšší počet hlasů,
ování
kritizuje složité a nákladné papírování
Tesařík.“
„Největší dopad je na zaměstnabude společně dobře spolupraStaronová starostnost. Ukončením činnosti státnícovat. Její zkušenosti budou
ka. Jarmila Pospího statku v areálu družstva a také Skřípova a myslím si, že nebude částkou podíleli na tvorbě bezobci určitě prospěšné,” zhodnošilová pracuje jako
p
výrobního družstva invalidů Cíl problém
je vykoupit.“
tila situaci Jarmila Pospíšilová.
bariérových nástupišť, čekáren a
advokátka, známá
Myslíte si, že by byl mezi obrubníků.“
se zvedla nezaměstnanost. Práce v
Ve Vincencově byl o opakované
je i jako autorka deKolik to „spolykalo“ pelidmi zájem?
okolí je málo, jen několik podniků
volby zájem. K urnám si našlo
tektivních příběhů.
něz?
v Brodku u Konice, Úsobrně, Je- „Postavili jsme s pomocí ministercestu osmdesát z přibližně stovFoto: Martin Zaoral
víčku, Konici, na Horním Štěpá- stva pro místní rozvoj sociální byty „Celkové náklady se pohybují koky oprávněných voličů.

Štarnov/mik - Vše nasvědčovalo tomu, že ve Štarnově
prožijí naprosto klidnou neděli. V tu poslední červencovou však museli do této obce
přijet policisté řešit trestný
čin. Zatím neznámý pachatel
tady vykradl hospodu!
„V neděli 29. července oznámila osmatřicetiletá žena, že došlo k vloupání do pohostinství

v obci Štarnov. Na místě bylo
zjištěno, že se pachatel dostal
dovnitř po vyražení dveří. Z poliček za výčepem odcizil karton
a půl cigaret, tři lahve alkoholu
a čokolády,“ uvedla k případu
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak
dodala, pachatel majiteli štarnovské hospody způsobil škodu za tři tisíce korun.

Hřiště v Čechách

je
konečně
hotové
MIROSLAV KADLEC: „Máme zájemce a doufám, že to dopadne dobře“
Starostu Skřípova trápí nezaměstnanost i nedokončený prodej posádky

to zaplatit ´odborníky´, kteří
měli na celý projekt dohlížet,”
konstatoval v sobotu při pohledu na zelenou vodní hladinu, ve
které se ještě jakž takž zrcadlil
plumlovský zámek, jednatřicetiletý Michal Zajíc.
Hlavní problém vězí v tom, že
celý, jinak potřebný, projekt byl

„KRUHÁČ“ U BRODKU se začne stavět již zítra
Výstavba potrvá měsíc a přijde na necelé čtyři miliony korun

Brodek u Prostějova/jim - Na
omezenou průjezdnost křižovatky spojující Brodek u Prostějova, Otaslavice, Sněhotice a
Ondratice se musí po většinu
srpna i počátek září připravit všichni řidiči. Důvodem
je vznik kruhového objezdu,
který nahradí dosavadní křížení se „STOPkami“ a zrca-

Vincencov má staronovou starostku

Vincencov/mls - Po opakovaných volbách se v pátek ve Vincencově konalo první obecní
zastupitelstvo v novém složení.
Starostkou obce se podle předpokladů stala opět Jarmila Pospíšilová, která ve volbách od
občanů dostala nejvíce hlasů.
Ke změně však došlo na postu
místostarostky. Ten místo Jany
Králičkové, která se rozhodla ze
zastupitelstva odstoupit, obsadi-

Dočkali se. Nové hřiště se nachází v areálu místní mateřské školky v Čechách pod Kosířem a byť už byli místní nervózní, nyní mají,
co chtěli.
Foto: Martin Zaoral
Čechy pod Kosířem/mls - Dlouho očekávané nové dětské hřiště
v areálu mateřské školky v Čechách pod Kosířem bude od tohoto pondělí kompletně hotové a
přístupné veřejnosti. „Rodiče s
dětmi do dvanácti let jej budou
moci využívat na sto procent,“
potvrdil starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel.
Otevření dětského hřiště pro veřejnost se několikrát posunulo.
Někteří z místních už byli z tohoto
důvodů netrpěliví a ptali se, kdy je
konečně bude otevřeno veřejnosti.
S budováním hřiště se totiž začalo už v minulém roce a původně
se plánovalo, že vše se stihne do
příchodu zimy. Z důvodu nepříznivého počasí však musely být práce
přesunuty na tento rok. Jeden takový dotaz dorazil i přímo do redakce
Večerníku, který se tak začal o situaci zajímat...
„Naším cílem bylo předat hřiště co
nejdříve. Děti z mateřské školky
a základní školy jej mohly využí-

vat už od letošního května. Co se
týče těch ostatních, tak tam jsme
čekali, až vyroste tráva a děti po
ní budou moci běhat. Úplně na
závěr jsme se pak ještě pustili do
budování opěrné zdi a odstavné
plochy pro auta. To vše je nyní
hotové,“ popsal základní peripetie
Milan Kiebel s tím, že v případě
zájmu mohli rodiče s dětmi hřiště s
jistými omezeními využívat už od
začátku prázdnin. „Mnoho z nich
toho ale zatím nevyužilo..,“ zmínil
se Kiebel.
Vybudování nového dětského
hřiště přišlo na celkem 570 tisíc
korun, přičemž 475 tisíc dostala
obec jako dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Zbytek doplatila ze svého rozpočtu, další dodělávky ji přišly na
přibližně 50 tisíc korun. Provozní
doba hřiště pro děti do 12 let je od
dubna do října ve dnech školního vyučování od 15.30 do 20.00
hodin, v ostatní dny od 10.00 do
20.00 hodin.

Kultura v Prostějově a okolí
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Prázdninová KNIHOVNA nejvýznamnější kulturní akce
patří šikulům. A nejen jim...
Prostějov/nih - Každou
středu od 12.00 do 13.30
hodin se mohou v prostějovské městské knihovně
vyřádit všichni, kteří rádi
vyrábějí, kreslí a vystřihují. Po celé prázdniny se
tady totiž koná jednou za
týden „Den šikulů“.
Pro děti jsou přímo v knihovně připraveny nejrůznější,
více či méně složité, předlohy všelijakých hraček nebo
ozdob. Ve výsledku si však
může každý návštěvník vyrobit vlastně úplně cokoliv, co
jej zrovna napadne. „Vítány
jsou i maminky nebo klidně
celé rodiny. Zatímco si děti
vytvářejí svoje dílka, zbytek
si může vybrat třeba ze slušné
hromádky deskových her, ale
taky knížek,“ řekl Večerníku
Tomáš Štefek, ředitel městské
knihovny.

Účast a zájem jsou velké. Každý týden se přijde pobavit kolem třiceti lidí, a to jak dětí, tak
dospělých. Samotný program
vtáhne do děje mnohdy i nic
netušící kolemjdoucí, takže se
spousta z nich zastaví a přiloží také ruku k dílu. Nemusíte
se bát, že by se na vás při návštěvě třeba nedostalo. Místa
a materiálu je v knihovně totiž
pořád ještě dost a dost...
Kromě „Dne šikulů“ mají
v knihovně i mnoho jiných,
zajímavých akcí. Za zmínku
určitě stojí i čtvrteční „Pizza
kvíz“, kdy děti řeší nejrůznější
logické rébusy a křížovky. Nejrychlejší a nejúspěšnější luštitel
pak vždy obdrží jako odměnu
čerstvou pizzu. Kromě luštění
a přemýšlení však můžete přijít také odpočívat, čtvrtek dopoledne totiž patří v knihovně
pohádkám a příběhům.

Tvoří všichni. Velcí i malí návštěvníci knihovny si můžou každou
středu vyrobit cokoliv pro radost. Foto: Městská knihovna Prostějov

Největší zážitek roku na pláži U Vrbiček
Václav Neckář naprosto EXCELOVAL!
Po sérii rockových festivalů patřila v sobotu pláž
U Vrbiček na Plumlovské přehradě zcela jiným
machrům. Agentura HITTRADE připravila na
sobotní večer skutečnou koncertní lahůdku. Pro
starší a pokročilé? Nikoliv! Na galaparádu Václava
Neckáře se skupinou Bacily se přišel letos podívat
obrovský počet fanoušků, mezi kterými nechyběla
ani mladá generace.

Plumlovská přehrada/mik
Václav Neckář prodělal před
pár lety mozkovou příhodu a
trvalo delší čas, než se dostal do
staré pěvecké formy. Hodně ho
podržel jeho bratr Jan se svojí
kapelou Bacily. Václav Neckář začal znovu koncertovat,
přestože mu tu a tam vypadává
text a jeho pohyby na pódiu i
vzhledem k věku už nejsou
takové, na jaké jsou jeho fandové a pamětníci zvyklí. Jenomže při koncertu na pláži U
Vrbiček Václav Neckář potvrdil, že stále dokáže pobláznit
davy svých fanoušků. „Jsem
domluvený se svatým Petrem.
Zaprvé, že bude dnes pěkné
počasí a zadruhé, že na mě
dá pozor. Dnešní večer patří
jen Bacilům a vám,“ vzkázal
na začátku svého vystoupení

početným fandům pod pódiem Václav Neckář. Bezmála
dvouhodinový koncert nabídl vše, na co jsou především
pamětníci u Václava Neckáře
zvyklí – rytmus, romantické
písně i okázalé balady. Ale
pozor, svůj prostor dostal i
legendární kytarista, zpěvák
a textař Ota Petřina, jenž na
začátku druhé poloviny koncertu mnohé překvapil pořádnými rockovými peckami.
„Jsem maximálně spokojena,
na Václavovi sice bylo vidět,
že mu zdravotní problémy už
nedovolují to co dřív, ale pořád svými písničkami dokáže
chytit za srdce. Navíc mě překvapilo, že zazpíval i několik
novinek, které jsem vůbec ještě neslyšela. No a Půlnoční, to
byl balzám na duši,“ svěřila se

F o t o ree p o r tá
áž

Společné foto. Majitel pořádající agentury HITTRADE Petr Zlámal se skupinou Bacily těsně před
vystoupením.
Foto: archiv Hittrade

VÁCLAV NECKÁŘ JAKO ZAMLADA…
3x foto: Michal Kadlec

Bráchové. Václav s Janem dokáží udělat Skvělé, báječné! Václav a Jan Neckářovi Tleskám vám. Václav Neckář poděkoval
srandu i na pódiu při koncertě.
s Bacily zanechali na Plumlovské přehradě svým fanouškům za podporu.
vynikající dojem.

OČIMA ORGANIZÁTORA
„Moje hodnocení koncertu Václava Neckáře a skupiny Bacily je naprosto jednoduché. Byl to pro mě jednoznačně nejlepší zážitek
po loňském vystoupení Michala Davida v Prostějově! Ti, co si neuvěřitelný Neckářův koncert nechali ujít, mohou jen litovat. Co
v sobotu návštěvníci pláže U Vrbiček očekávali, to také dostali. A myslím si, že ještě mnohem víc. Co mě však mrzí, že několik
stovek lidí se zachovalo hodně trapně. Davy rádoby fanoušků stály za oplocením areálu, protože umění Václava Neckáře zřejmě
nechtěli ohodnotit dvěma stovkami korun za vstupné. Velmi trefně to na začátku vystihl Václavův bratr Honza, který tyto čumily
do mikrofonu požádal, aby se nestyděli a přišli trošku blíž poslechnout si jejich písničky. V tu chvíli bylo trapně i mně. Oba Neckářové s celou skupinou pak odvedli neskutečnou dvouhodinovou práci. Všechna čest i s ohledem na to, že kromě bubeníka to
jsou všechno muzikanti ve věku mezi šedesáti a sedmdesáti lety. Už nyní mohu prozradit, že s bratry Neckářovými domlouvám na
příští rok velice zajímavé koncertní spojení. Pokud to vyjde, na jednom pódiu se potká trio Václav Neckář, Marta Kubišová a Věra
Špinarová!“
Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HITTRADE

VYHRAJTE LÍSTEK NA...
KARIBSKOU NOC!

Pozor, blíží se

VEČER V DUCHU

KARIBIKU..

Od letošního roku se organizátoři koncertů na pláži
„U Vrbiček” v okolí plumlovské přehrady u Prostějova
vrací zpět k tradici takzvané „Benátské noci”, pouze se
změnou názvu a rytmu. „Bude to vzpomínka na slavnou dobu, kdy ještě byla voda tam, kde v přehradě má
být...,” pronesl Petr Zlámal z pořádající agentury HITTRADE Prostějov.
A tak příští sobotu bude Prostějovsko pod vlivem reggae, při
němž si na své přijdou jak ti mladí, tak i dříve narození. Hvězdami večera totiž budou Yo Yo Band s Richardem Tesaříkem a
jejich nezapomenutelné super hity i Michal Šeps s kapelou a jamajským reggae.
Připravena je také velká diskotéka ve stejném rytmu včetně speciálních míchaných nápojů, karibských tanců speciálně oděných
tanečnic.
V neposlední řadě pak dojde na exkluzivní soutěže o nejbarevnější pánskou košili a dámskou sukýnku. Prvních dvě stě příchozích žen obdrží speciálně namíchaný karibský drink!
Příště exkluzivní soutěže o vstupenky a rozhovory
s Richardem Tesaříkem a Vladimírem Ševcem.

Plumlovské léto finišuje a fanoušci jsou u vytržení. Vše začalo vystoupení rockové legendy Aleše Brichty, pokračovalo
dvojkoncertem Xindla X a Mandrage i V. ročníkem mimořádně
úspěšného rockového festivalu
ROCK MEMORY OF. Poté se na
pláži „U Vrbiček“ plumlovské
přehrady sešly „LEGENDY SE
VRACÍ V.“, aby uplynulou sobotu rozezpíval stovky lidí Václav
Neckář. A jak se říká, to nejlepší
na konec. JIŽ PŘÍŠTÍ SOBOTU
18. srpna se všichni sejdeme na
přehradě znovu, a to u příležitosti reggae!
A vy můžete být přitom díky Večerníku dokonce ZADARMO!
Stejně jako v předcházejících případech, i tentokrát obdarováváme celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ.
Osm z nich souhrnně ve dvou
kolech (každé číslo po čtyřech)
prostřednictvím tištěného vydání a dva na webových stránkách
www.vecernikpv.cz. Každý přitom vyhraje po jedné vstupence.
Připomeňme, že v případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do prostor Společenského
domu v Prostějově.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - váš
mediální partner všech akcí
PLUMLOVSKÉHO LÉTA!

Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou
odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem
do redakce PROSTĚJVSKÉHO
Večerníku a pak jen čekat, zda-li
se právě na vás usměje štěstí při
losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 6. do
čtvrtku 16. srpna ve dvou dějstvích.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
PRO 1. KOLO ZNÍ:
V JAKÉ SOUTĚŽI SE PROSLAVIL
ZPĚVÁK MICHAL ŠEPS?
Své odpovědi, či tipy zasílejte
na e-mailovou adresu

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ

s heslem „Karibská noc“.
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.
Na odpovědi čekáme v redakci do
PÁTKU 10. SRPNA, 12.00 hodin.
Jména prvního kvarteta výherců
společně se druhou soutěžní otázkou zveřejníme již v příštím vydání
Večerníku.

INZERCE

Večerníku ze svých pocitů paní
Kateřina, která se svým přítelem opouštěla pláž U Vrbiček
hodně dobře naladěna. Ano,
Václavu Neckářovi párkrát vypadlo pár slov, i když texty jednotlivých písní mu běžely na
obrazovce před ním. „Všimla
jsem si toho jen jednou, že se
mu trošku zašmodrchal hlas.
O to více mě to dojalo, fakt mi
v tu chvíli vhrkly slzy do očí.
Ale je obdivuhodné, že se po
mrtvici vůbec dokázal vrátit ke
zpívání. Mám ho moc ráda,“
poznamenala paní Božena, věkově na úrovni právě Václava
Neckáře.
Hity jako Lékořice, Podej mi
ruku a projdem Václavák,
Čaroděj Dobroděj, Doktor
Dam Di Dam a další přivedly rekordní počet fanoušků
do varu. Hodinu před půlnocí
Bacily poprvé ohlásily konec
vystoupení, ovšem fanoušci
je tak lehce nepustili. Václav
Neckář přidával hned dvakrát,
a když jako předposlední píseň
zazněla Půlnoční, okolí přehrady málem prožilo zemětřesení z neutuchajícího aplausu.
„Příští rok přijedeme rádi zase
a snad se už vykoupeme tady
vedle v přehradě,“ pronesl na
úplný závěr Jan Neckář, Václavův bratr a dlouholetý parťák
ve skupině Bacily.

Ze života města
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DIV SVĚTA: Mlýnský náhon je plný vody!
Magistrát ho nechal i vyčistit, koryto čeká rekonstrukce

Nedávno jsme ve Večerníku kritizovali neutěšený stav mlýnského náhonu. Z poloviny vyschlé
koryto plné naplaveného dřeva, zapáchajícího
bahna a také metráků odpadků... To byl obrázek náhonu poblíž bývalého mlýna na začátku
Šmeralovy ulice. Jak jsme zjistili, situace se rapidně zlepšila, a hlavně - v mlýnském náhonu je
už zase spousta vody!
Prostějov/mik
„Na základě četných stížností došlo k pročištění náplav
a usazenin v mlýnském náhonu v Kolářových sadech.
V následujících dnech bude
provedeno ještě dočištění a
odstranění odpadků. Koryto v
těchto dnech již není vyschlé

a obnovila se po deštích jeho
průtočnost,“ seznámila Večerník s aktuální situací Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora Prostějova.
Ještě jeden zásadní problém
zde ale zbývá. Místo, kde ještě před týdnem stály v náhonu
zbytky vody, neustále zapáchá.
„Zaměříme se ve větší míře na

četnější odstraňování zahnívajících porostů. Nánosy bahna
půjdou odstranit obtížněji, ale
uděláme vše, aby občané okolí mlýnského náhonu mohli
pohodlně využívat ke své relaxaci,“ prozradila náměstkyně.
Jak ještě dodala, magistrát uvažuje o celkové opravě náhonu.
„Rekonstrukce je však velmi

nákladnou záležitostí. Proto
jsme připraveni využít dotace a
čekáme na vyhlášení dotačního
programu. Co se týká černých
skládek v korytu i vedle něj,
pravidelně tuto lokalitu kontrolujeme,“ ubezpečila Ivana
Hemerková.
O zmiňované rekonstrukci
celého mlýnského náhonu se
diskutuje už několik let. Původně se měla uskutečnit společně s celkovou revitalizací
drozdovického rybníka. „Na
tuto investici jsme však neobdrželi dotaci, tudíž na opravu rybníka použijeme zhruba pět milionů korun z městských zdrojů.
Soustředit se budeme hlavně na
zpevnění břehů,“ uvedl Zdeněk
Fišer, náměstek primátora zod-

Náhon ožil. Díky pročištění ještě nedávno vyschlého koryta a také vydatným dešťům je mlýnský náhon plný vody. Ještě ovšem odstranit ty naplavené větve…
Foto: Michal Kadlec
povědný za stavební investice.
A co mlýnský náhon? „Také
v tomto případě čekáme na
dotační titul. Kromě běžné rekonstrukce je v plánu rovněž

vybudování vodní plochy mezi
náhonem a Šmeralovou ulicí. Je
zde volná a nevyužitá plocha a
myslíme si, že město by si další
místo k rekreačním účelům roz-

hodně zasloužilo. Nepůjde však
o žádný mokřad, to by nás občané kvůli komárům hnali...,“
dodal na závěr Miroslav Pišťák,
primátor Prostějova.

HŘÍČKA PŘÍRODY? V Prostějově opadaly javory! KONEC VĚČNÝCH STÍŽNOSTÍ
„Nejsou nemocné, doplatily na letošní rozmary počasí,“ tvrdí odborníci

Prostějov/mik - Vypadá to,
jako by už byl listopad! Alespoň to platí při pohledu na
desítky javorů, rostoucích na
nejrůznějších místech v Prostějově. Těm totiž opadalo
suché listí a koruny stromů
jsou už úplně holé. Magistrát
o problému ví, ale o kácení se
v tomto případě zatím neuvažuje. Podle odborníků nejde
o nemoc nebo napadení nějakým škůdcem.
„V důsledku dlouhodobého
vláhového deficitu a dalších stresových faktorů, jako například

stísněného kořenového systému
v uličním stromořadí, zasolení
půdy nebo teplotních výkyvů,
dochází u některých druhů stromů už nyní v srpnu ke žloutnutí,
sesychání a opadávání listí. Letos se to týká opravdu javorů,“
potvrdila Večerníku Simona Říhová z odboru správy a majetku
města prostějovského magistrátu. Podle jejího dalšího vyjádření
nejde v tomto případě o nemoc.
„Je to obranná reakce stromu,
který tímto snižuje odpařovací
plochu a snaží se tak udržet živiny a vodu potřebnou pro svoji
funkci. V současné době stromy
nejsou suché, je ovšem potřeba
sledovat, jak budou nadále rea-

govat na výše uvedené nepříznivé faktory. Pro celkové posouzení zdravotního stavu stromů by
bylo nutné provést hlubší analýzu, například co se týká působení
patogenů a podobně,“ vysvětluje
Simona Říhová.
S přírodním problémem je seznámeno i vedení magistrátu.
To v první chvíli uvažovalo i
o vykácení opadaných javorů!
„V těchto dnech již máme všechna povolení ke kácení suchých
stromů a začneme s jejich odstraňováním. Otázkou javorů se
ovšem zabýváme zvlášť, situaci
řešíme se státní rostlinolékařskou
správou. Podle nynějšího zjištění
je ale pravděpodobné, že javory

jsou náchylné na extrémní výkyvy počasí a nikoliv suché či
nemocné,“ uvedla pro Večerník
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora zodpovědná za životní
prostředí v Prostějově.
„Zatím žádný požadavek na kácení javorů od města nemáme.
Na základě zjištěných faktů našich odborníků si nemyslíme, že
javory jsou v Prostějově napadeny nějakými škůdci nebo že jsou
suché. Tyto stromy opadávají po
celém městě, jde zřejmě o druh,
na který zapůsobily letošní nevyrovnané klimatické podmínky,“
míní Iveta Jurenová, jednatelka
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově.

Radní pod palbou

Dnes se začne opravovat „Melantriška“!

Prostějov/mik - Konečně je to
tady. Po letitých stížnostech
projíždějících řidičů i samotných obyvatel Melantrichovy
ulice se začne už dnes vozovka opravovat. Co vozovka,
tankodrom, který ve světě
snad nemá obdoby!
Před pěti lety zde byla prováděna rekonstrukce kanalizační
sítě. Nově vybudovaná silnice
se však brzy začala kroutit jako
paragraf, uprostřed se vytvořila
střecha a krajnice se propadaly.
„Zřejmě se podcenilo podloží,
to se nyní musí zrekonstruovat. Samozřejmě po celkovém
vyfrézování stávajícího asfaltového povrchu,“ informoval Večerník Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Prostějova. „Chceme
občany upozornit, že v pondělí 6. srpna dochází k uzavírce
Melantrichovy ulice, která

Už žádný tankodrom. Snímek, který bude brzy považován za historický. Neskutečný technický stav silnice v Melantrichově ulic se
dnes začne řešit.
Foto: Michal Kadlec

skončí 30. září tohoto roku,“
dodává Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova.
Motoristé tak dostávají na letité
patálie při jízdě autem touto lokalitou pořádnou náplast. „Bylo
už na čase. Soused urval výfuk,
kamarád si při průjezdu ulicí
zase na dodávce poškodil celý

podvozek. A to nebyly jediné
dva případy. Kdyby všichni
řidiči dali škody na svých automobilech městu k úhradě, tak se
nedoplatí,“ hudroval v redakci
Večerníku muž bydlící v Melantrichově ulici.
Rekonstrukce zmíněné vozovky přijde městskou pokladnu na 5,1 milionu korun.

Radnice chce zmírnit STRACH Z POVODNÍ
„Ochránit je potřeba zejména Vrahovice,“ míní náměstkyně primátora Ivana Hemerková

Prostějov - Je opravdu Prostějov mimo nebezpečí při ničivých povodních, které v posledních letech potrápily sousední
regiony? Někdo tvrdí, že našemu městu se velká voda vždycky vyhne, jiní jsou zase v podobných tvrzeních opatrnější.
Magistrát zřejmě nechce podcenit vůbec nic, a tak pracuje na
systému protipovodňových opatření. Na toto téma Večerník v
rámci své pravidelné rubriky vyzpovídal Ivanu Hemerkovou
(na archivním snímku), náměstkyní primátora zodpovědnou
za životní prostředí v Prostějově.
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, od posledních ničivých povodní na
střední Moravě se hodně nahlas mluví o tom, že Prostějov zrovna moc před velkou
vodou chráněn není. Jaký na
to máte názor?
„V historii Prostějova se nikdy
nevyskytly tak velké záplavy, jako například v soused-

ní Olomouci či nedej bože v
Troubkách. Přesto intenzivně
usilujeme o získání projektu
na zpracování studie proveditelnosti a projektové dokumentace opatření protipovodňové
ochrany města Prostějova.
Tato studie bude řešit možnosti protipovodňových opatření
pro město Prostějov na vodních tocích Hloučela a Romže,
s pozitivním dopadem na místní část Vrahovice.“

Předminulý týden Rada města
projednávala seznam protipovodňových opatření. Můžete
vysvětlit, o co jde a kde všude
tato opatření budete realizovat?
„Jako možná řešení se ukazují
záměry přírodě blízkých opatření. Zaprvé se bude jednat o
meandrující propojovací kanál
významných toků Romže a
Hloučely. Na Romži bychom
chtěli zrealizovat stavbu protipovodňového poldru a investovat
budeme do liniového opatření
v Močidýlkách na toku říčky
Hloučely. Právě na poslední
jmenované opatření už existuje
první projekt.“
A co ostatní opatření, máte už vypracována technická řešení?

„Právě na základě výsledků studie proveditelnosti by byla zpracována projektová dokumentace
pro jednotlivá účinná opatření.“
Odkud v případě povodní hrozí
j
j
p
Prostějovu
největší
nebezpečí?

Dá se vyčíslit, kootilik budou protipovodňová opatření stát městěstskou pokladnu?
„Pokud získáme dotaci na
sto
výše uvedenou studii, město
y stopadesát
p
un.
vydá
tisíc korun.

opatření budou navržena.
Určitě ale budeme hovořit o několika milionech korun.“

Před pár lety zatopila Držovice a tehdy chybělo málo,
málo
Členka rady města IVANA HEMERKOVÁ
si uvědomuje, odkud hrozí městu nebezpečí
„Největší problémy nám způsobuje Romže. Před pár lety
zatopila Držovice a chybělo
tehdy málo, aby se voda rozlila
i do severní části Prostějova...“

Kolik budou stát jednotliváá
opatření, nelze dnes vyčíslit. Vše se bude odvíjet od závěrů studie, což
nám ukáže, jaká účinná

INZERCE

Kandidát do Senátu ČR se vyjadřuje k palčivým problémům Prostějovska

Ladislav Županič: „Stejná pravidla musí platit pro všechny“
Prostějov/red - Soužití většinové populace s nepřizpůsobivými občany je v České republice
dlouhodobě neřešený problém.
Už více než dvacet let nás politici
pravidelně ubezpečují o tom, že se
tímto problémem zabývají. Přesto
jsme se dosud nedočkali žádného
výsledku. I proto v nedávných
dnech opět vytryskl na povrch.
Obyvatelé Dobromilic a Dřevnovic jsou tak nuceni dennodenně
na vlastní kůži zažívat pocity strachu a obav o svůj majetek, ale i o
své zdraví.
„Jednou ze základních povinností státu je zajistit bezpečí svých
obyvatel. Stát nesmí v této oblasti
selhávat. A stejně tak není možné,
aby pravidla platila jen pro někoho.
Zkrátka stát musí vždy stát na straně
slušných a poctivých,“ říká k situaci v Dobromilicích a Dřevnovicích
Ladislav Županič, nezávislý kandidát do Senátu ČR za Prostějovsko,
Kojetínsko a Tovačovsko.

Platy politiků musí být
transparentní
Přestože politici dlouhodobě slibují
řešení tohoto palčivého problému a i
když se jim za dvacet let nepodařilo
tento problém vyřešit, přichází v současné době ministr práce a sociálních
věcí Drábek s návrhem na zvýšení
platů politiků. Již dnes přitom berou
politici takové platy, o kterých si většina populace může nechat jen zdát.
Ze svých platů si přitom nemusí hradit téměř nic. Pobírají totiž náhrady
téměř na všechno, telefonem a internetem počínaje přes dopravu včetně
bezplatného jízdného pro poslance a
senátory až k náhradám na ošatné a
kancelář. Například současná prostějovská senátorka na těchto náhradách
vyčerpala navíc ke svému štědrému
platu jen v uplynulém roce více než
jeden a půl milionu korun.
Při čerpání náhrad se přitom náležitě
činila. Například z náhrad na svou
kancelář vyčerpala za uplynulý rok
celých 290 316 Kč, státu tak necha-

la jen a pouze 84 Kč. Za telefon pak
utratila v průměru 4 700 Kč z peněz
daňových poplatníků měsíčně. „Není
možné, aby nadále pokračovala všeobecně tolerovaná praxe zneužívání
náhrad poslanců a senátorů. Tomu
musíme zabránit a namísto současného stavu nastavit transparentní systém,“ říká Ladislav Županič.
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rrády
á d vvám
á m pporadíme...
orad me...

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!

GUMÁKOVÁ MÁNIE

Milé kamarádky Večernice,

Příjemné prožití slunečných dnů přeje vaše Večernice Aneta Křížová

Žijeme v iluzích, ale já vám povím pravdu!
Žijeme v moderní době, v
době, která nezná hranice,
v době, která se nezastaví
vůbec před ničím. A my ji
nevědomky podporujeme!
Zastavte se na pár minut, a
uvědomte si, kde žijeme...
Žijeme v době velkých lží, iluzí
a klamů, necháváme se ovládat
vším tím, co kolem sebe vidíme, slyšíme a náš vlastní úsudek se postupně ztrácí. To je
to, co dnešní doba chce. Chce
mít loutky, ale ne dřevěné, ale
skutečné, z nás neznalých lidí,
kteří s nadšením poslouchají
to, co se ze všech stran chrlí
a opakuje jako gramofonová
deska. Dnešní svět chce lidi,
kteří budou poslouchat báchorky z reklam, dělat vše, co je
moderní, být členem všeho, co
se vyžaduje.
Nenápadně tak přichází doba,
kdy si přestaneme uvědomovat, že máme i jiné možnosti
než ty, co jsou nám nabízeny a

že vlastně přestáváme myslet.
Doba bude vládnout natolik
efektivně, že si ani nestačíme
všimnout, jak jsme se změnili.
Budeme se chovat přesně tak,
jak ukazují dnešní reklamy a
tak, jak „oni“ chtějí. Reklamy
jsou totiž přesvědčivým prostředkem, který vám dovede
vnuknout myšlenku radosti,
strasti, ale bohužel i nemocí.
Proč ale používám místo osob
slovo doba či „oni“? Proč vůbec píši tyto řádky? Záměrně
neuvádím žádné osoby ani
instituce či společnosti. Je to
proto, že se vám budu postupně snažit odkrýt, jak s námi
dnešní doba a subjekty, které ji
ovládají, manipulují. Budu se
věnovat všem tématům, které
podle mě stojí za to, abyste o
nich věděli i vy. Těmito články
vás chci upozornit na všechny
neřesti a nekalé praktiky, které
se kolem dějí a které nás nenápadně, ale postupně ovlivňují a

Koláž Večerníku
zahánějí do kouta. Pokud však
tohle nebudeme podporovat
a najde se nás více, kteří prokouknou tento systém, je šance, že tuto pseudodobu zvrátíme nebo se alespoň najde část
lidí, která bude tyto věci šířit
dále, což bude pro tento styl

života ránou pod pás, ale „oni“
i s tímhle počítají. Tak jako
každá doba počítala s odpůrci
a byla na ně připravená, tak i
tato pseudodoba to očekává...
Už v mé příští Večernici se
můžete těšit na první díl tohoto
zajímavého seriálu.

usmívá se trenérka KLÁRA FTAČNÍKOVÁ

Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů
Večernice tentokrát oslovila slečnu Kláru Ftačníkovou,
trenérku, školitelku a také spolumajitelku Fit klubu Linie,
která nám poradí, které cvičení je nejvhodnější pro zpevnění problémových partií, jak jde cvičení jógy mužům či co
je nového ve světě fitness...
problémy s bolestí zad. A jde jim to
samozřejmě výborně a někdy jsou
dokonce lepší než některé ženy!“
(úsměv)
Kromě známých druhů cvičení, jako je aerobic, zumba
apod., se ve velkém začala provozovat i bojová cvičení jako fitbox,
kickbox či tae bo. V čem nám tato
cvičení mohou pomoci?
„Bojová cvičení jsou výborná na
hubnutí a posílení těla. Kromě toho

„Žhavou novinkou ve fitness jsou lekce
na trampolínkách. Jedná se o jedinečné
cvičení, díky kterému se během hodiny
spalují tuky a zároveň se tvaruje celé tělo“

se zde lidé naučí rychlosti, pohotovosti a také správné technice úderů a
kopů, což může být nápomocné i v
případě přepadení.“
Některé ženy chodí snad do
všech druhů cvičení a stále se
jim nedaří viditelně zhubnout.
Máte pro ně nějakou radu?
„To se opravdu stává, většinou je
problém v tom, že chodí stále na
stejné druhy cvičení. Na to si ale tělo
brzy zvykne a cvičení přestává být
tak účinné. Stačí proto zkusit něco
nového a spalování tuků se zase nastartuje. Také určitě pomůže upravit
jídelníček.“
Skupinová cvičení se posouvají stále dopředu, můžeme
v nejbližší době očekávat zase další
inovaci?
„Žhavou novinkou ve fitness jsou
lekce na trampolínkách, takzvané
J
JUMP.
Jedná se o jednoduché poskoky na chytlavou hudbu, které se
k
kombinují
s posilovacími prvky. Jde
o jedinečné spojení, díky kterému se
b
během
hodiny spalují tuky a zároveň
se tvaruje celé tělo. Rozhodně dopor
ručuji
vyzkoušet.“

Trenérka Klára Ftačníková prozradila něco málo
o skupinovém cvičení, takzvaném JUMP
jako je bodyform, bodystyling a
stále oblíbenější bosu, břišní pekáč
či břicho express. Vhodná je také
power jóga a pilates, které vám na
rozdíl od těch klasických posilovacích hodin zpevní tělo už od samotného základu, tj. od hloubkového
stabilizačního systému, který je
hlavní příčinou těchto problémových partií.“
Aerobic, jóga, bosu, pilates,
zumba a další. To jsou oblíbená cvičení žen, ale v poslední
době se k nim s chutí přidávají i
muži. Jak jim to jde?
„Muži navštěvují hlavně spinning,
fitbox, zumbu a také power jógu.
Tu vyhledávají především muži se
sedavým zaměstnáním, kteří mají

které jsou vlastně jako gumáky,
jen poněkud nižší a elegantnější. Gumové balerínky jsou tak
vhodné do mírného deště nebo
na mokré chodníky. Holínky se
nenosí už jen do lesa nebo na
pole, ale i do města nebo na již
zmíněné olympijské hry...
Ovšem z hlediska zdravotního
na tom gumáky moc dobře nejsou. Logicky se jedná o uzavřenou a hlavně neprodyšnou botu,
což způsobuje kožní problémy.

Nohy se v gumové obuvi snadno zapotí, a to je přesně to pravé
prostředí pro bakterie a plísně.
Pokud ale netrpíte kožními mykózami, máte vyhráno, ale jen
za předpokladu, že se postaráte
o zvýšenou hygienu nohou s použitím antibakteriálního mýdla
nebo soli a vezmete si ponožky
z přírodních materiálů.
Takže gumáky ano, ale na celodenní nošení rozhodně ne!

VÁNOČNÍ KAKTUS

„Muži jsou někdy ve cvičení lepší než ženy,“

Ženy stále řeší a asi ani nikdy řešit nepřestanou problémové partie jako jsou břicho,
stehna a zadek. Jaké cvičení je
nejvhodnější pro zpevnění těchto
partií?
„Ano, tohle jsou skutečně problémy, které ženy stále trápí. Na zpevnění problémových partií jsou tedy
nejvhodnější posilovací typy hodin

Foto: internet

rady a tipy pro snadné zahradničení...

INZERCE

Aneta Křížová

Dalším žhavým hitem sezóny
jsou gumáky, a to na všechny
způsoby. Nosí se jak klasické
střihy gumáků, tak dokonce už i gumáky na klínku či
s podpatkem. Ostatně oslnili s
nimi čeští olympionici v Londýně, kteří při slavnostním
zahájení her šokovali celý svět,
který od té doby nemluví skoro o ničem jiném... Není se co
divit, současné moderní holínky baví svým designem, který
nemá hranice!
K dostání jsou jak klasické jednobarevné holínky, tak i pestrobarevné s různými motivy
(pruhy, kára, květiny, zvířátka,
srdíčka apod.) či gumáky na zavazování s klasickými šňůrkami.
Fantazii se skutečně meze nekladou. Módní průmysl zašel už tak
daleko, že vytvořil balerínky
z gumy i s gumovou mašličkou,

Foto: archív Kláry Ftačníkové

Co s vánočním kaktusem
v létě? Na to je úplně jednoduchá odpověď.
Chceme-li krásné květy na vánočním kaktusu přímo v prosinci, je třeba jej už od srpna začít
zalévat trochu méně, než jste
zvyklí. Pokud jste postupovali
dosud dobře, v červenci jste měli
skončit s přihnojováním. Co se
týče zalévání, půda by neměla
být suchá, ale neměla by být
ani trvale vlhká, jako tomu je

u ostatních pokojových rostlin.
Listové články na konci výhonů,
které nestačily vyzrát, můžeme
zlehka odlomit (na nich se květy
nevytvoří). Jakmile se začnou
objevovat poupata, většinou
v srpnu, znovu zálivku zvýšíme. Pokud máte kaktus venku,
prozatím jej tam můžete nechat.
V září byste však měli rostlinku přemístit zpět do místnosti.
Jakmile dojte ke kvetení, zalévejte opět obvyklým způsobem.

Foto: internet
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Reportáž o těžce nemocném Lukáši Pokorném

vzbudila ROZPORUPLNÉ REAKCE

„Víc než sbírkou mu pomůžete tím, že ho naučíte poslouchat doktory,“ řekl Večerníku onkolog MUDr. Svoboda
V minulém čísle jsme veřejnost informovali o neutěšeném životě dvacetiletého Lukáše Pokorného z Prostějova. Ten se už několik měsíců
potýká s život ohrožujícím onemocněním zažívacího ústrojí. V břiše mu
roste ohromný nádor velikosti házenkářského míče. Podle jeho výpovědi si ho lékaři přehazují jako horký brambor a nechtějí ho operovat.
Navíc podle něj mu pojišťovna nechce operaci, která by mu obrovský
nádor odstranila, proplatit. „Je to nesmysl,“ ozývá se svorně z vedení
pojišťovny i od Lukášových ošetřujících lékařů!
Brno, Prostějov/mik
Případná sbírka mezi Prostějovany, jejímž prostřednictvím by
se Lukášova operace zaplatila,
se zatím nekoná. Večerníku se
během minulého týdne ozvaly
sice desítky lidí, ovšem pouze
s žádostmi o další informace.
Nikomu se nezdá, že by lékaři
i zdravotní pojišťovna nechali
Lukáše jen tak umřít. S přímou
pomocí se vytasil jen lidový
léčitel, který přímo peníze nenabídl, ale chce Lukášovi poskytnout speciální léčbu jeho nádorového onemocnění.
Po pravdě řečeno, během celého
minulého týdne se nám v redakci
sešla řada rozporuplných reakcí čtenářů. A když nám vzápětí
poskytl exkluzivní rozhovor
Lukášův bývalý ošetřující lékař,
brněnský onkolog Marek Svoboda, došlo nám, že důvod, proč
nyní dvacetiletý mladík z Prostějova tak trpí, může být úplně
někde jinde. „Víc než sbírkou
mu pomůžete tím, že ho naučíte
poslouchat doktory,“ řekl Večerníku onkolog MUDr. Svoboda
a v rozhovoru, který uvádíme
na jiném místě této strany, prozradil některé další podrobnosti.
„Lukáše mám rád, ale je to velmi
nespolehlivý a lajdácký pacient.
Operace jeho nádoru byl už zajištěna, dokud byl nádor ještě
mnohem menší a dal se operovat
bez rizika. Lukáš se na operaci
ale nedostavil, stejně jako posléze nepřišel na ozařování,“ uvedl

Kdo za to může? Zdravotní stav
Lukáše Pokorného je zoufalý.
Může si za to sám, nebo jsou na
vině lékaři? Foto: Michal Kadlec
mimo jiné uznávaný onkolog.
Obvinění z nespolehlivosti však
Lukáš Pokorný razantně odmítá,
stejně jako sérii pomluv, které se
o něm v Prostějově šíří. „Je sice
pravda, že operace mého nádoru
už měla před časem proběhnout
v Brně, já jsme však těsně před
ní onemocněl a telefonicky se
doktoru Svobodovi omluvil. Pak
jsem ho požádal, aby mě přeložil
do Olomouce. Bylo mi totiž čím
dál tím hůř a Olomouc pro mě
byla blíž než zdlouhavé cestování do Brna. Stalo se, začal jsem
docházet na onkologickou kliniku do sousedního města. Před
dvěma měsíci jsem měl zase
novou chuť do života, lékaři se
rozhodli mě okamžitě operovat.
V pondělí jsem byl hospitalizován, operace se měla uskutečnit

hned následující den. Celé pondělí jsem pil projímadla, v úterý
ráno mi pak dali silná anestetika.
Byl jsem celý zblblý, než mě
chtěli odvézt na sál. Pak přišlo
zklamání, doktoři mi přišli oznámit, že operace se odkládá, protože se nesešla nějaká komise a nebyl jsem ještě ani na magnetické
rezonanci. A co bylo nejhorší, tak
ještě pod vlivem silných sedativ
mě poslali domů,“ postěžoval si
Večerníku Lukáš Pokorný. Přesně tak to popisuje i Lukášova
matka. „Pár dní nato chtěl Lukáš
spáchat sebevraždu. Pár dní byl
i na psychiatrické klinice, úplně
se mu zhroutil svět. Dodnes nechápeme, proč ho doktoři v Olomouci odmítli operovat, ale bojujeme dál. Chceme se dozvědět
úplnou pravdu, protože lékaři se
navzájem kryjí a nedokáží vám
říct na rovinu, co se děje,“ krčí
rameny matka Lukáše Pokorného. Sama je těžce nemocná,
navíc se stará nejenom o Lukáše,
ale i o manžela a dalšího syna,
kteří oba trpí rovněž nádorovým
onemocněním.
Případ se tak dostává do roviny
tvrzení proti tvrzení a dosud neexistuje přesvědčivá odpověď
na otázku, kde je zakopaný pes
a proč mladý muž musí tak trpět. Je to jeho vina? Mohou za
to lékaři? Alespoň jednu zásadní věc víme už teď. Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky, u níž je Lukáš
Pokorný registrován, je ve všem
naprosto nevinně. Doposud za-

platila za Lukášovu léčbu stovky tisíc korun a je připravena
uhradit také nákladnou operaci.
Teď už je jen na lékařích, kdy
ji provedou. A samozřejmě na
Lukáši Pokorném, zda jejich
způsob léčby bude respektovat,
či nikoliv.
Celou kauzou se pochopitelně budeme i nadále zabývat.
Máme k dispozici rovněž vyjádření rodiny Lukáše Pokorného
k pomluvám, které se na ně sypou ze všech stran. Zajistěte si
další vydání Prostějovského
Večerníku!

Z OHLASŮ na
našem webu

Dejv: S touto osobou jsem se setkal. Musím uznat, že ho nelituji,
je to velmi arogatní člověk, a to
je slabý výraz! Takže nevěřím, že
se chce léčit, nechat to dojít tak
daleko, jak je zřejmé podle fotky,
to chce dost času. Navíc pokud
by opravdu chtěl, to je takový
problém změnit pojišťovnu a nenechat to zajít tak daleko?
m24: Společnost, která se neumí
postarat o své nemocné, je sama
nemocná a nečeká ji nic jiného
než smrt.
Niky: Panu Pokornému přeji
uzdravení. Co se týká toho, že
pojišťovna nechce operaci zaplatit, tak tomu nevěřím. Doufám,
že bude zveřejněno její stanovisko.
Eva: Ku-va! co je to za bo-del?
Jakto, že pojišťovna odmítá
uhradit operaci? Na to by se měla
redakce soustředit! To budeme
rozhodnutím pojišťoven chcípat
na ulici?
Máte na celou kauzu také svůj
názor? Napište nám na adresu
redakce@vecernikpv.cz
nebo ho vyjádřete
na našich webových stránkách
www.vecernikpv.cz!

MUDr. Marek Svoboda:

„Mám Lukáše rád, ale je to lajdák!“
Uznávaný onkolog s velice
lidským přístupem k pacientům Marek Svoboda z
Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci
v Brně poskytl Prostějovskému Večerníku exkluzivní rozhovor. Vysvětlil nám,
stejně jako i nyní všem
našim čtenářům, jak to ve
skutečnosti s Lukášem Pokorným a jeho přístupek
k léčbě je. Musíme přiznat,
že jeho informace byly pro
nás poměrně hodně šokující.
„Proboha, jak Lukáš přišel na
to, že mu pojišťovna nechce
proplatit operaci nebo že my
ho nechceme operovat? To
opravdu nechápu, všechno je
bohužel trošku jinak, komplikovanější,“ předestřel na úvod
našeho rozhovoru onkolog
MUDr. Marek Svoboda, před
pár měsíci ještě ošetřující lékař
Lukáše Pokorného. Vzápětí
nám vysvětlil všechny okolnosti, proč k operaci nádoru
ještě nedošlo a jak se dvacetiletý Prostějovan stavěl k vlastní léčbě. „Lukáš byl v mé péči
dlouhou dobu, dokonce jsme
měli už vypracován celý operační plán. Chlapec ovšem
doplatil na svoji lajdáckost a
nespolehlivý přístup. Už nyní
mohl být bez nádoru, jenomže na stanovenou operaci
nepřišel! V našem ústavu jsme
měli pro něj zablokován celý
operační sál, proto jsem byl
velmi zklamán. Nicméně jsme
se vzápětí domluvili na jiném
postupu. Když po několika
týdnech za mnou Lukáš zase

„Udělal jsem, co mi řekli Tulejovi,“
vypověděl u soudu třiadvacetiletý Petr Horák
Třiadvacetiletý Petr Horák se přiznal k tomu, že v prosinci loňského
roku přepadl poštu v Dobromilicích. Učinil tak za opravdu kuriózních okolností. Na poštu, kam si
měsíc co měsíc chodil pro invalidní
důchod, vešel zamaskovaný černou
kuklou a s pistolí v ruce. Po ženě za
přepážkou chtěl přesně tolik, kolik
si byl zvyklý brát. Požádal ji tedy o
šest tisíc korun, víc nechtěl. Šokovaná a vystresovaná pošťačka mu
je vydala a on s nimi odkráčel. Policisté jej však po pár dnech dopadli.
Zaměstnankyně České pošty z toho
má dodnes trauma. „Leknu se pokaždé, když se dveře od pošty rychleji otevřou,“ prozradila u jednání
prostějovského okresního soudu,

jehož byl Večerník přítomen, žena.
Petru Horákovi přitom odborníci
naměřili IQ 53. To ho sice nezbavuje trestní odpovědnosti, znalci
z oboru psychiatrie však vyjádřili
pochybnosti o tom, že by při svém
sníženém intelektu byl schopen celou loupež naplánovat. Tuto verzi
potvrzuje i samotný Petr Horák.
Ten vypověděl, že kuklu i pistoli
mu sehnali Štefan a David Tulejovi, u kterých v té době bydlel.
Ti si ho k sobě před nějakým časem
vzali. Důvodem nebylo zřejmě nějaké samaritánství, ale hlavně to,
že třiadvacetiletý mladík kvůli své
mentální retardaci pobíral invalidní
důchod, o který se s cikány dělil!
„Seznámili jsme se na nádraží. Neměl jsem kde bydlet, byl jsem úplně sám. Oni mi nabídli, že můžu
bydlet u nich. Za to si ode mě brali
peníze. Nakonec mě ale stejně vy-

hodili...,“ sdělil před soudem Petr
Horák. Právě Tulejovi ho měli pravidelně doprovázet na poštu, když
si přebíral svůj invalidní důchod.
Před samotnou loupeží mu měli
vyhrožovat, že pokud nesežene
peníze, tak ho vyhodí na ulici.
Dali mu pak kuklu a pistoli a řekli mu, že musí na poště okamžitě
sehnat peníze. „Udělal jsem, co mi
řekli,“ přiznal se Petr Horák. Za to
ho prostějovský soud poslal na rok
do vězení.
„Štefan a David Tulejovi obžalovaného dlouhodobě zneužívali.
Přestože to oni sami popírají, jsou
zřejmě zodpovědní i za přípravu
loupeže na poště v Dobromilicích.
Ze znaleckých posudků totiž vyplývá, že Petr Horák by kvůli své mentální retardaci složitější přípravu
na ni sám nezvládl a nebyl by ani
schopen vykonstruovat příběh o

Obžalováni
ale zatím
nebyli...

tom, jak ho k tomu
právě Tulejovi navedli,“ zdůraznil soudce
Petr Vrtěl.
Intelektuální zaostalost ovšem nezbavuje
Petra Horáka trestní odpovědnosti. Podle odborníků je
stále schopen rozlišovat, co je a
co není protiprávní jednání. „Na
obžalovaného byla uvalena vazba v souvislosti s dalším trestným
činem. Proto by se podmíněný trest
v tomto případě zcela minul účinkem. Vzhledem k tomu, že se jedná
o jeho první prohřešek, ke kterému
se obžalovaný navíc plně doznal, je
na místě udělit mu mimořádně nízký trest,“ zdůvodnil verdikt soudce
Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obě strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Vranovice-Kelčice mají kandidáta do voleb:

Bude je zastupovat VILÉM NOVOTNÝ
ekonomie pokračuje v rodinné
tradici a vede malý rodinný
podnik, jehož jádro tvoří čerpací stanice ve Vranovicích-Kelčicích, kde sám také bydlí.
Jeho pozornost se neupíná
pouze na tuto šestisethlavou
obec. Vilém Novotný vystudoval management a marketing
na Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně a rok strávil na studiu
na Galway Mayo Institute of
Technology v Irsku. I díky této
zkušenosti se domluví plynně
anglicky a také německy.

Vranovice-Kelčice/red - Obec
ležící na jih od Prostějova
bude mít své želízko v říjnových krajských volbách. Občanští demokraté na svou kandidátku nominovali mladého
živnostníka Viléma Novotného. Devětadvacetiletý inženýr

Jak se mladý člověk jako vy
v dnešní době dostane k politice?
„Vždycky jsem se zajímal o veřejné záležitosti, ale vadilo mi,
že jsem nemohl jako pravicový
volič ovlivnit, kdo bude pravicovou politiku reprezentovat ve
volbách. Většinou jsem kandidá-

ty osobně neznal a nevěděl jsem,
jestli si moji důvěru ve volbách
zaslouží. Proto jsem se rozhodl
více podílet na politice a v roce
2003 jsem vstoupil do ODS.
K občanským demokratům jsem
se dal, protože je to strana, která podle mého názoru nejvíce
pomáhá tomu, aby živnostníci
mohli vytvářet nová pracovní
místa. V současné době jsem
předsedou místního sdružení
ODS v obci Vranovice-Kelčice
a členem jejího okresního vedení. Jsem proto trochu důkazem
toho, že se mladý člověk se
svými názory může v politice
prosadit.“
Co byste chtěl
změnit
coby
krajský zastupitel?
„V rámci krajského zastupitelstva bych jako vystudovaný ekonom chtěl usilovat především o
odpovědnější přístup k výdajům

rozpočtu, jelikož současné tempo zadlužování Olomouckého
kraje je jedno z největších v rámci republiky a do budoucna si tak
kraj zadělává na velké problémy.
Chci se také zaměřit na problém
bezpečnosti, protože z osobní
zkušenosti, kdy se naše provozovna stala cílem ozbrojeného
přepadení, vím, jak palčivý je to
u nás problém.“
Proč by vás lidé
měli volit?
„Myslím si, že jako člověk se
zájmem o techniku a ekonomiku
mohu lidem nabídnout racionální pohled na problémy kraje.
V poslední době se v české politice vyrojilo mnoho podivných
uskupení, která slibují všechno
všem. Vím však, že to není možné. Nabízím proto návrat na zem
a odpovědnou práci, podloženou
svými studijními i pracovními
zkušenostmi.“

Na stole však zůstala jedna
zásadní otázka. Proč v pozici obžalovaných před soud
nepředstoupili také David a
Štefan Tulejovi z Dřevnovic?
„Oba Romové nebyli obviněni,
neboť existovaly pochybnosti o
důvěryhodnosti výpovědi Petra
Horáka. Po zjištění nových skutečností, zejména pak na základě
závěrů vyplývajících ze znaleckých posudků mohu říct, že oba
budou brzy obžalováni,“ přislíbil
na úplný závěr státní zástupce
Ivo Černík.

přišel, jeho nádor byl už tak
velký, že se kvůli značnému
riziku na okolní vnitřní břišní
stěnu nedal vyoperovat. Museli jsme ho začít ozařovat, aby
se zlikvidovaly menší nádorky
okolo a ten velký se uvolnil.
Jedině tak by se dal vyndat
bez riskování,“ řekl Večerníku
MUDr. Marek Svoboda. Systém ozařování je podle jeho
slov velice zdlouhavý a výsledek se také nedostaví hned.
„Chtělo to tedy ihned začít,
jenomže Lukáš znovu termíny
ozařování nedodržoval. Když
jsem z jeho přístupu začal být
nervózní a vytkl jsem mu ho,
požádal mě, zda bych ho nepřeložil k léčbě do Olomouce,“
dodal jeden z nejuznávanějších
českých onkologů. „Další jeho
menší problém nastal v době,
kdy jsem mu vystavil doklady
umožňující výplatu invalidního důchodu a zároveň i neschopenku. Jenomže tu nepředal svému praktickému lékaři
v Prostějově a o své pracovní
neschopnosti neinformoval ani
pracovní úřad. Ten mu zablokoval na krátké období placení
zdravotního pojištění. K nápravě došlo až po mé intervenci,“
zavzpomínal na nedávnou událost brněnský onkolog Marek
Svoboda. Ten Lukáše Pokorného viděl naposledy 13. dubna. „Z mých vyjádření možná
vyplynulo, že jsem na Lukáše
naštvaný. Není tomu tak, mám
ho svým způsobem rád a chtěl
jsem mu všemocně pomoct.
Je to mladej kluk, hrozně roztržitý a mladicky nerozvážný.

MUDr. Marek Svoboda.
Foto: internet
Bohužel, nedodržuje základní pravidla léčby. Já osobně
jsem byl několikrát přemlouvat primáře našeho oddělení,
aby mu dal ještě šanci a přijal
ho znovu do léčebného programu. Pak ale sám Lukáš
projevil přání přejít na kliniku do Olomouce. Nevyčítám
mu jeho chování, možná má
ze své léčby a z její složitosti
strach. Vím, že je nešťastný, ale musí se začít chovat
zodpovědně. Četl jsem na
webových stránkách Prostějovského Večerníku, že mu
chcete pomoci i formou veřejné sbírky. To je ale zbytečné, pokud dojde v budoucnu
k operaci jeho nádoru, nevidím žádný problém v tom,
že by mu pojišťovna tento
zákrok neuhradila. Spíše mu
pomůžete tím, že ho naučíte
poslouchat doktory,“ ukončil
naše povídání MUDr. Marek
Svoboda z Masarykova onkologického ústavu na Žlutém
kopci v Brně.

KONEC STRACHU!
JEDETE

NA DOVOLENOU?

Ý DEN
PRO VÁS SERVIS KAŽD

KLIKNĚTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

JAK VIDÍM ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ

„Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém červencovém
jednání schválila novelu zákona o
rozpočtovém určení daní. V tomto
hlasování jsem podpořil návrh
zákona, který upravuje pravidla,
jimiž se mění přerozdělování
daní ve prospěch menších a
malých obcí. Podpořil jsem tento
návrh, protože se domnívám, že
současná legislativní úprava je
nespravedlivá ve vztahu k menším
a malým obcím.
Na dosavadní legislativní úpravě
vydělávala především velká města
v čele s hlavním městem Prahou, menší a malé obce neměly
dostatek prostředků pro svůj rozvoj. Vnímám i argument velkých
měst, jako jsou Praha, Ostrava,
Brno, že zajišťují servis pro větší
území, než je katastr těchto obcí,
a tudíž pomáhají rozvoji obcí
ve svém okolí. Na straně druhé
je fakt, že současná úprava
neumožňovala menším a malým
obcím, aby do toho, kam budou
směrovány tyto prostředky, mohly
mluvit. Vedení velkých měst jistě
ví, jak s přidělenými prostředky

rozumně hospodařit, i když to tak
občas nevypadá (viz. Open card či
tunel Blanka), ale je též pravda,
že díky současné úpravě nemohly
mnohé menší a malé obce např.
dosáhnout na spolufinancování
projektů, jako jsou ty financované
z EU, neměly prostředky na rozvoj místní infrastruktury, školství,
sociálních služeb či na výstavbu
čističek.
Změnou tohoto zákona dostanou
menší obce větší prostor ke svému

rozvoji a zároveň to nebude zásadní zásah do rozvojových plánů
velkých měst. Česká republika
totiž není pouze Praha, Ostrava,
Brno či Plzeň, ale například i Alojzov či Konice, vezmu-li za příklad
obce z mého volebního obvodu.
Takže když jsem se rozhodoval,
zda tuto novelu podpořit, či ne,
bral jsem v potaz jak oprávněné
nároky velkých obcí, tak i těch
nejmenších, a převážil u mě
především zájem těch tisíců obcí,
o kterých se ve zprávách televizních stanic nemluví, nad zájmy
velkých měst. Pokud chceme
totiž budovat demokracii zezdola, musíme začít u samospráv
i těch nejmenších obcí a k tomu
tyto obce potřebují mít zajištěné
i dostatečné finanční zázemí.
Takže jakožto poslanec zastupující Prostějovsko a jako krajský
radní jsem dospěl k závěru, že je
třeba podpořit menší a malé obce
ve svém volebním obvodu, obvodu
pro pražské centrální úřady tak
vzdáleném...“
MUDr. Pavel Holík,
poslanec PSP ČR

Společnost, soutěž
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Ve lk á le tn í so ut ěž
Pr os tě jo vs ké ho Ve če rn íku

hlasujte

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

A GRATULUJEME!!!

Jdeme do velkého finále!!

Chceme vědět,
kde vám chutná!
Veronika Látalová
23. 7. 2012 54 cm 4,10 kg
Smržice

Milena Růžičková
19. 7. 2012 46 cm 2,80 kg
Prostějov

le
O krá ho
cké
haná u
gril

Minulé vydání Večerník zveřejnil osmičku hospůdek, které podle našich čteolí
nářů připravují ty nejlepší grilované pochoutky v Prostějově a okolí.
V dnešním čísle vám přinášíme průběžné výsledky, které jsou oproti základákla
ním kolům veskrze zajímavé a pořádně zatočily předpovědmi bookmakerů..
Vše se ovšem ještě může změnit. Ještě týden můžete v naší soutěži hlasovat
právě pro tu vaši oblíbenou hospůdku!
Posílat hlasy můžete až do soboty 11. srpna do 20.00 hodin, kdy se hlasování
definitivně uzavře. A již v příštím čísle zveřejníme konečné výsledky. Proto
neváhejte a podpořte svými hlasy hospůdku, kde vám skutečně chutná.
Určitě si to zaslouží!
Tři vítězné hospůdky se mohou těšit na prezentaci v Prostějovskem
Večerníku. Příjemné odměny čekají i na vylosované hlasující.

Čtěte už v příštím vydání tištěného Večerníku

nebo sledujte naše webové stránky www.vecernikpv.cz

Hlasovat můžete formou...
Jasmína Volčková
27. 7. 2012 47 cm 2,75 kg
Prostějov

Valentina Rigovská
28. 7. 2012 50 cm 3,70 kg
Prostějov

Amálie Hejčová
29. 7. 2012 50 cm 3,10 kg
Prostějov

SMS na tel. číslo: 608 960 042
e-mailem: souteze@vecernikpv.cz

na webu: www.vecernikpv.cz/spolecnost/zdravi/
681-velka-letni-soutez-o-krale-hanackeho-grilu-finale

OBČERSTVENÍ
NA SPLÁVKU

PENSION LADA

Domamyslice

Repechy 60, Bousín

547

Specialita:

Alena Plenářová
30. 7. 2012 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Klárka Chytráčková
30. 7. 2012 50 cm 3,10 kg
Prostějov

Další speciality:
* Kuřecí steak
* Makrely

HOSTINEC
U DUDKA
J. V. Sládka 2a, Krasice

Denis Bradáč
31. 7. 2012 52 cm 3,80 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.
INZERCE

Sportovní ulice, Prostějov

171
Specialita:

Grilovaná
vepřová panenka
Další speciality:
* Vysoké vepřové žebro
* Kuřecí špíz se zeleninou

Jan Melich
28. 7. 2012 47 cm 3,10 kg
Kostelec na Hané

ZAHRÁDKA
NA SPORTOVNÍ

324

Specialita:

Miriam Kristýna Machalová
31. 7. 2012 49 cm 2,80 kg
Prostějov

361

Letní hermelín upravovaný
na grilu s grilovanou zeleninou
Další speciality:
* Repešská flákota
(poctivý steak z vepřové krkovičky)

Špíz z panenky

Natálie Svobodová
29. 7. 2012 46 cm 2,40 kg
Němčice nad Hanou

Specialita:

Grilovaný vepřový steak
s mozzarellou
v hořtičné omáčce,
vařený brambor

POD KOPCEM

U CHMELŮ

Stichovická 48, Mostkovice

Kostelecká 48, Prostějov

128

Specialita:

Specialita:

106

Flap steak - hovězí vyzrálá
slabina z amerických býků
Další speciality:
* Grilované koleno
* Grilovaná selečí krkovička

Uzená makrela
Další speciality:
* Uzené koleno
* Uzený vepřový ocásek

ZAHRÁDKA
SALI

SOLNÁ KRČMA

Krasická ulice, Prostějov

Drozdovice 64, Prostějov

68
Specialita:
Talíř vepřových specialit
Další speciality:
* Tradiční makrely

Specialita:

45

Grilovaná krkovice
v česneku.
Další speciality:
* Kuřecí steaky
* Makrely

Hlasovat můžete na webu

www.vecernikpv.cz

Co, kdy, kde, kam ...?


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

MC Cipísek – komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339
nebo 602 364 874
V průběhu letních prázdni
neprobíhá v MC běžný provoz.
Příměstské tábory
pro rodiče s dětmi
Pohádkové týdny a Okolo kolem
s Cipískem
všechny termíny jsou obsazeny.
Pravidelný provoz začne opět
v září.
3.9.-14.9 vždy 8.30-12.00, 5.9. a
10.9. také 15.00-17.00 proběhnou
dodatečné zápisy na volná místa
v programech MC a volné herny.
Vydávání formulářů pro prodávající na podzimní burze oblečení
pro děti.

Výstava aero puberto výběr
„SEMTAMNÍK“
z obrazů Lucie Jindrák Skřipro členy OO SONS Prostějov vánková, trvá od čtvrtku 21.
čtvrtek 9. srpna
června do neděle 16. září
Výlet do Dubu nad Moravou. Na v Muzeu Prostějovska na nám.
tento den jsme si objednali pěkné T.G.M. 2, Prostějov.
počasí. Podíváme se do kostela
Program MC Srdíčko
zasvěceného Panně Marii, poté
Informace o akcích i výletech
se projdeme v místě, kde stávalo
na tel.: 739 246 019,
židovské město. Poslední místo,
které v tomto malebném městysu mail: charita.srdicko@centrum.cz,
www.mcssrdicko.eu
navštívíme, je radniční věž. Odjezd
Pravidelný program
autobusem z PV v 9.30. Odjezd z
o prázdninách:
Dubu nad Moravou v 15.08.
úterý od 9.00 do 11.00 Setkání
Český svaz ochránců přírody pro věřící maminky (první úterý
v měsíci)
– Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov, středa od 8.00 do 16.00 Prázdninový program pro všechny
www.iris.cz, iris@iris.cz,
pátek od 8.00 do 13.00 Program
tel: 582 338 278
pro rodiče a děti
vycházka
Prázdninový program pro
čtvrtek 9. srpna Křížem krážem
všechny od 8.00 do 16.00:
Kosířem.
odjezd vlakem v 8.02 z hl. ná- středa 8. srpna – Balónky a bubdraží ČD v Prostějově do Čele- linky Medvídka Pů
středa 15. srpna – Mezigeneračchovic na Hané.
Vycházka z Čelechovic na Hané ní olympiáda
Prázdninové výlety
přes vrchol Kosíře do Slatinic.
pro celé rodiny:
Putování bude zpestřeno aktivitami pro děti. Na konci nás čeká čtvrtek 9. srpna Šipkovaná
ochutnávka léčivých pramenů. s Bolkem a Lolkem
Návrat v odpoledních hodinách. sobota 18. srpna Vláček Tomášek jede na Střížov
S sebou obuv do terénu.
inzerce
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TIP Večerníku

DOBA LEDOVÁ IV. - „ZEMĚ V POHYBU“
KDY: V PÁTEK 10. SRPNA, OD 21.00 HODIN
KDE: LETNÍ KINO MOSTKOVICE

Do kin se vrací oblíbená
mamutí rodinka, aby prožili
nové napínavé dobrodružství. Scratt, se svou vášní pro
žaludy a jejich ukrýváním
totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se
mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná
Pangea začne praskat a díky
pohybu litosférických desek dojde i k rozdělení naší
prehistorické party. Ellie a
Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid a
Diego jsou unášeni proudem
na ledové kře. Naši tři odvážní přátelé se musí dostat zpátky domů a při tom na ně čeká
nejedno velké dobrodružství.
Při cestě zpět jim dají zabrat
nejenom mořské bouře, přílivové vlny a mořské příšery,

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. (dále jen MOVO), která je členem
skupiny Veolia Voda, připravila pro své zákazníky a spotřebitele novou službu
umožňující zasílání faktur elektronickou poštou. Služba je určena pro fyzické i právnické osoby.
Faktura bude zasílána na uvedenou elektronickou adresu jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF.
Odběratelé, kteří se zaregistrují do 30. září, budou zařazeni do slosování o
hodnotné ceny.
Veškeré informace získáte na naší zákaznické lince 840 668 668, nebo na www.smv.cz.

Více informací vám ráda zodpoví:
Markéta Bártová, tel.: 577 124 257, mobil: 602 758 164, e-mail: bartova@smv.cz
inzerce

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...
Jarmila Spillerová 1956
Prostějov
Květoslava Nesvadbová 1921
Prostějov
Ing. Bohuslav Horn 1919
Prostějov
Josef Přecechtěl 1946 Olšany
Milan Šmíd 1950 Bedihošť

RNDr. Anna Švécarová 1936
Prostějov
Hedvika Kozáková 1946
Kobylničky
Josef Mucha 1931 Prostějov
Vladimír Vláčil 1924
Bedihošť
Marie Minátová 1930 Smržice

Rozloučíme se...
Pondělí 6. srpna 2012
Miroslav Slepánek 1957 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 8. srpna 2012
Pavel Hanák 1935 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Jaromír Mrázek 1926 Prostějov
11.00 kostel C+M Prostějov
Věra Páleníková 1926 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Marcela Kmentová 1956 Čechy pod Kosířem
15.00 kostel Čechy pod Kosířem

Obec: Budětsko
Dne: 20. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Budětsko včetně
podnikatelských
subjektů
a farmy ZD, dále Budětsko
Žleb-celá lokalita.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 20. 8. 2012 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část ul. Luční
s č. 897, 907 a 911.
Obec: Mostkovice
Dne: 21. 8. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
chatová oblast Od“ Školícího

sobota 11. srpna
18.30 Polski film
21.00 Cosmopolis
neděle 12. srpna
18.30 Polski film
21.00 Cosmopolis

Simetrix
pátek 10. srpna
21.00 DJ Martty (Martin
Čapka)

čtvrtek 9. srpna
18.30 Cosmopolis
americký sci-fi thriller
21.00 Cosmopolis

ale musejí zvládnout i první společné soužití na jedné
malé kře a tak se můžeme
těšit na řadu komických scén
plných vzájemného špičkování. Už, už se zdá, že naše partička kamarádů bude zachrá-

Na zámku Plumlov v neděli 12.
srpna v 15.00 hodin proběhne
přednáška PhDr. Marka Vařeky
Ph.D. s názvem Lichtenštejnové
na panství Plumlov. Po přednášce bude umožněna zájemcům komentovaná prohlídka vysokého
zámku, včetně běžně veřejnosti
nepřístupných prostor.
Mezinárodní filmový festival
Tvorovice se koná v pátek 10.
srpna od 19.00 a v sobotu 11. srpna od 17.00. Uskuteční se v aréně
Orange Tvorovice (areál hřiště).
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.
Bližší informace v kanceláři č.
106. nebo na tel. č. 588 000 167,
724 706 773

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 6. SRPNA DO 12. SRPNA 2012

TELEFON 582 344 130

6. – 11. 8. 2012, vždy v čase 20. 30 – 22. 30 hodin, se na
hvězdárně bude konat XXIII. ZÁBAVNÁ LETNÍ ŠKOLA
ASTRONOMIE „PERSEIDY 2012“. Bude se jednat o ryze
prázdninová setkávání zájemců a nadšenců o sofistikovanější
pozorování populárního srpnového meteorického roje Perseidy.
Žádné limity týkající se věku, vzdělání apod. Přijato bude nejvíce sedm zájemců. Celkové školné, včetně učebnice, je 100 Kč.
POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve
čtvrtek v 15. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 21. 30 hodin.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ a „NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV“ lze na začátku
výše uvedených pozorování.

střediska směr Kemp s níže uvedenými nemovitostmi, dále celá
chatová oblast „U školícího střediska“ vymezená chatami 1025,
1051, 1026, 1011, 687- 1083,
1092, 667, 670, 1079.
Obec: Konice
Dne: 22. 8. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část Konice s ulicemi: Cihelna
I a II, Ovčírna, část ul. Chmelnice od Moděvy po ul. Kostelní, ul. Zádvoří od ul. Chmelnice po č. 366,377 (za rybníkem
sm. Vyšehrad) vč. celé ul. Nad
Šafranicí.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 23. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
jednostranně celá ulice T.G.
Masaryka, od č. 139 po konec
obce včetně postranních ulic k
nádraží a s č.427.

HLEDÁNÍ JEE U KONCE

sobota 11.srpna
21.00 DJ Mark

něna, když se z oparu mlhy
vynoří loď, jenže její podivínská posádka na palubě ani
v nejmenším nehodlá našim
kamarádům pomoci. Naopak,
všichni jsou zajati a dostávají
se do ještě větší šlamastiky.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:

pondělí 6. srpna
18.30 Andělský podíl
- anglická komedie
21.00 Líbáš jako ďábel
- česká filmová komedie

středa 8. srpna
18.30 Líbáš jako ďábel
21.00 Líbáš jako ďábel

Faktury za vodné a stočné mohou
Upřednostňujete elektronickou komunikaci?
Ztrácí se vám korespondence z poštovní schránky?
Zdržujete se často mimo své trvalé bydliště?

pátek 10. srpna
18.30 Polski film
21.00 Cosmopolis

úterý 7. srpna
18.30 Andělský podíl
21.00 Líbáš jako ďábel

Program KČT Konice
Výstava HOLD SKLU se koná
na prázdniny 2012
od 7. června do 4. září v budově Muzea Prostějovska na nám. sobota 11. srpna Krakovec – odjezd
autobusem 11.55 hod. do Luké.
T.G.M. 2, Prostějov.
Okolo bohuslavických rybníků do
Výstava Jaromíra Svozilíka Krakovce a dále údolím Pilávky do
RETROSPEKTIVA probíhá Ochoze a Konice (16 km)
od 7. června v 17.00 v hlavní sobota 18. srpna Kroměříž - odbudově muzea na nám. T. G. M. jezd vlakem 6.42 hod.
2, Prostějov. Výstava trvá do 9. září. pátek 24. – 27. srpna pobytový
zájezd Roháče
Svaz Seniorů Prostějov pořádá
od 15. až 22. září 2012 ozdravný Hodová zábava v Seloutkách
pobyt v lázních LUHAČOVICE v sobotu dne 11.8.2012 od
(lázeňský dům Praha). Je možno 20.30 hod. na hřišti, za nepříznivého počasí na sále v Seloutse přihlásit na tel.č. 737 719 604.
kách. Hraje hudební skupina
Fit klub Linie, Újezd 3, PV.
BENE, vstupné 60 Kč.
Tel.: 608 881 704
Nedělní Hodové odpoledne
Příměstský tábor pro děti od 4 let dne 12. 8.2012 od 15.00 hod.
– od 20 do 24. 8. a 27. až 31. 8. na hřišti v Seloutkách zpříjem– zumba, sportovní program, vý- ní TRIO ŠLÁGR, pro děti
tvarka, koupání. Celodenní pitný atrakce. Na obě akce zajištěno
režim a oběd v ceně.
bohaté občerstvení.

zákazníci obdržet i elektronicky!

Kino Metro 70

Obec: Štarnov
Dne: 23. 8. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Štarnov mimo č.
domů 62, 9, 72, 60 a 27.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 24. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
samoty „Kavan“ mezi Kostelcem na Hané a Čelechovicemi, dále odběratelská
trafostanice ČOV Kostelec
na Hané.
Obce: Ivaň
Dne: 24. 8. 2012 od 7:30 do
12:00 hod. Vypnutá oblast:
celá část „Vrbí“ oboustranně od č. domů 143 a 49 po
č.163,169 vč. přilehlých uliček
a RS plynu, dále zástavba podél komunikace „za humny“
od č.45,44 po č.193 a 146.
E.ON Česká republika, s.r.o.

www.letnikino.cz
středa 8. srpna
21.00 Probudím se včera
Komedie s originální zápletkou, v níž
si věčně svobodný
profesor češtiny Petr,
díky třídnímu srazu
uvědomí, že jediná
dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy
v sedmnácti letech,
nenašel odvahu jí říct,
že ji má rád a ona se
pak navždy vytratila z
jeho života. Petrovi se
naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si
s minulostí není jen tak. Návraty nejsou nikdy snadné. Petr se
dostává do změti komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem a drzostí, kterou dobře zná od svých vlastních
studentů. Postačí však tyhle zbraně na to, aby přesvědčil Elišku
o svých citech a získal její lásku?
Hrají: Jiří Mádl, Michael Foret, Eva Josefíková, Filip Blažek,
Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Nela Boudová, Petr Nárožný, Zlata Adamovská, Svatopluk Skopal, Milan Šteindler, Boris
Hybner, Ljuba Krbová, Martina Válková, David Matásek, Bohumil Klepl
pátek 10. srpna
21.00 Doba ledová IV - „Země v pohybu“
sobota 11. srpna
21.00 Doba ledová IV - „Země v pohybu“
neděle 12. srpna
21.00 Muži v černém 3
Agenti jsou zpět a opět v čas. Akční film s českými titulky.

PRÁZDNINOVÁ

SOUTĚŽ

S LETN ÍM KINE M MOS TKOV ICE

Již půldruhého měsíce pro
vás nejčtenější regionální periodikum připravuje soutěž,
díky níž můžete vyhrát RODINNOU VSTUPENKU NA
LIBOVOLNĚ
VYBRANÉ
PŘEDSTAVENÍ do LETNÍHO KINA MOSKOVICE.
Každé vydání je zveřejněna
soutěžní otázka spjatá s filmovým plátnem a bude záležet na
vás a vašich vědomostech, zda-li půjdete do kina zadarmo...
Co je potřeba
pro výhru vykonat?
Stačí zaslat správnou odpověď
na níže položenou otázku jakýmkoliv způsobem k nám do
redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a pak jen čekat, zda
právě na vás se usmálo štěstí
při losování. Vylosovaného
výherce pak zveřejníme v následujícím vydání.

Popáté jste mohli soutěžit
v minulém čísle Večerníku. Do slosování byli zařazeni ti, kteří správně věděli či odtušili, že místním
fotbalovým týmem, který si
zahrál ve filmu OKRESNÍ
PŘEBOR, byl SOKOL ČECHOVICE „B“!
Jsme rádi, že i nadále vás
„boj“ o vstupenky do letního
kina zajímá a vaše znalosti
jsou natolik široké, že se v
losovacím osudí sešlo velice
solidních 312 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali v
pořadí pátého výherce, kterým se stal Nikol PLEVOVÁ, Čelčice 157, Prostějov.
Pro rodinnou vstupenku se
může zastavit přímo v redakci PV Večerníku, a to od
ÚTERÝ 7. SRPNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO ŠESTÉ KOLO:
JAK SE JMENUJE ŠAVLOZUBÝ TYGR V RODINNÉ
ANIMOVANÉ KOMEDII DOBA LEDOVÁ?
Své odpovědi, či tipy zasílejte DO PÁTKU 10. SRPNA, 12.00
HODIN na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.
CZ s heslem „Letní kino Mostkovice“. 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.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s uznávanou novinářkou, která odhalila zákulisí obchodů s lehkými topnými oleji

„NEJPŘÍSNĚJŠÍM SOUDCEM JIŘÍHO VEČEŘE JE JEHO SVĚDOMÍ!“
Ostrava, Prostějov - Jen málokdo zná organizátora nájemných vražd
a zároveň někdejšího provozovatele prostějovského klubu Relax tak
dobře jako novinářka a spisovatelka Jana Lorencová. Na základě jeho výpovědi natočila hodinový dokument „Můj přítel vrah“, který měl na
obrazovkách České televize premiéru v roce 2004. Po svém odvysílání
vzbudila nesmlouvavá a syrová výpověď někdejšího vězně z Mírova nebývalý ohlas. Na úspěch dokumentu navázala knihou „Krvavé oleje-Můj
přítel vrah“, jejíž křest proběhl v květnu 2006. Jana Lorencová navštěvovala Jiřího Večeře ve vězení po celou dobu jeho dvanáctiletého trestu a
zůstávají přáteli i poté, co byl nedávno propuštěn z vězení. V minulých
dnech poskytla PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku exkluzivní rozhovor, v němž prozradila plno zajímavých pravd a skutečností...
„Jiří bydlel v paneláku a žádnou garáž neměl, asi by vám
Jiří Večeř si odseděl dva- potvrdili sousedé, že jeho auto
náctiletý trest za zpro- stávalo před barákem. Je ovšem
středkování vraždy obchod- pravda, že nejenom on, ale i
níka s lehkými topnými oleji
Lubomíra Holého a přípravu
vraždy novináře Stanislava
Čecha. Kromě toho je stále
obžalován ze zprostředkování vraždy dalšího podnikatele
s LTO Marka Lehkého, který
zahynul po výbuchu na břehu
řeky Moravy u Kvasic. Čím
to, že se Jiří Večeř objevil na
svobodě?
„Jednoduše. Trest, k němuž
byl odsouzen za účast na vraždě Lubomíra Holého, do posledního dne odpykal. V kauze
Marka Lehkého jej, stejně jako
další dva spoluobviněné, Krajský soud v Brně už poněkolikáté zprostil viny. Obžaloba
se však odvolala a věc byla
přidělena Vrchnímu soudu v
Olomouci, který ji vrátil zpět
do Brna, tedy k soudu, který
Jiřího Večeře, Milana Šišmu
a Jana Marcinka už dříve několikrát zprostil viny. A tak to
pokračuje dál... Jelikož však
pominuly důvody k vazbě, byl
propuštěn.“
Setkala jste se s Jiřím
Večeřem po jeho propuštění z vězení?
„Jsme v kontaktu, naposledy
jsme se viděli zhruba před měsícem. Když jsem ho nazvala v
dokumentárním filmu i v knize
svým přítelem, nebylo to nic
formálního. A přítele přece neodepíšete ze svého života tím,
že si odpykal trest a je dnes z
vězení venku!“
Co tedy myslíte, že nyní
plánuje?
jeho přátelé a partneři vlastni„Podle mě je nyní jeho hlav- li tenkrát hodně aut. Některá
ním cílem, aby si už nikdy ne- dostali darem právě od Jiřího,
musel projít tím, čím si prošel. stejně jako byty, v nichž dodnes
To platí nejen o vězení, ale i bydlí. Jenže se zapletl postupně
o způsobu života, kterým žil s takovými lidmi a dostal se do
před tím, než byl uvězněn.“
takových situací, že si sáhl na
Martin Zaoral

„Přítele přece neodepíšete
ze svého života tím,
že si odpykal trest a je z vězení venku!“
Ten způsob života by mu
však hodně lidí závidělo.
Podle pamětníků rozhazoval
peníze plnými hrstmi, v garáži mu stálo víc jak deset luxusních vozů, v centru Prostějova si zařídil a provozoval
diskotékový klub Relax...
INZERCE

úplné dno. Ačkoliv je coby bývalý voják psychicky i fyzicky
hodně odolný, nebyl už schopen v sobě nést to, co viděl a
zažil. To byl myslím hlavní důvod, že se po svém útěku do zahraničí přihlásil na policii a jako
jeden z mála otevřeně promlu-

vil o vraždách, které provázely
obchody s LTO. Není pochyb,
že svoji roli v tom sehrál nejen
velký pocit viny, ale i pud sebezáchovy. On sám však říkal,

Autorka dokumentu „Můj přítel vrah“ Jana Lorencová:
zavřený, zatímco jiní, kteří se
dopouštěli něčeho podobného
nebo i horšího, stále chodili a
dodnes chodí beztrestně po svobodě. Vás by to neštvalo?“
Pro člověka, který strávil
tak dlouhou dobu ve vězení a už si na život za mřížemi
zvykl, může být návrat do normálního života hodně složitý i
bolestivý. Své o tom věděl i Večeřův kamarád ze Zábřehu
Radek Jašek, který s ním dlouho seděl na Mírově. Po přibližně půldruhém roce svobodě
spáchal letos v červenci sebevraždu. Myslíte, že Jiří Večeř,
na rozdíl od něj, tento přechod
do reality zvládne?

„Někdy si říkám, že filmy a knihou
jsem mu moc nepomohla. Zatímco
ostatní upadli v zapomnění, na něho
si každý dnes může ukázat prstem!“

Jiří Večeř. Foto: archív Jany Lorencové

„Já Večeřovi do peněženky nevidím,
ale začíná úplně odznovu a od nuly.
To neplatí pro majitele mnoha firem, kteří
LTO prodávali a na daních získali stovky
milionů korun. Ti se v penězích topí dodnes...“
Přítelkyně odsouzeného vraha Jana LORENCOVÁ o tom,
kam se poděly miliardy korun z obchodů s LTO

Foto: archív Jany Lorencové
že si ten kriminál prostě zasloužil. Ovšem stejně by náleželo i
jiným, ale na ně bylo rameno
spravedlnosti krátké... Mezi ně
nepochybně patří také Vratislav
Kutal, který byl údajně ´omylem´ olomoucké soudkyně a
za dohledu státního zástupce
dokonce propuštěn téměř o pět
let dříve z vězení. Já ale říkám o
minulosti, že je to velká bestie,
která nakonec každého stejně
doběhne...“
Proč si tedy po tom
všem, co říkáte, myslíte,
že svoji původní výpověď
Jiří Večeř na policii později z
velké části popřel?
„Víte, cokoliv bych na to téma
řekla, byla by pouhá spekulace...
O tom jsme spolu zatím nemluvili, ale vím, že v té věci dnes už
odmítá vypovídat. On sám byl

„S cejchem dvanáctiletého pobytu v nejtěžším možném žaláři to
určitě nebude mít jednoduché...
Ale věřím, že ho to nezlomí.“
Myslíte, že dvanáctileté
vězení bylo pro Jiřího
Večeře dostatečným trestem?
„Nejsem soudce, abych mohla
něco takového říct. Faktem zůstává, že nebýt něj, neměla by
policie k vraždám souvisejícím
s LTO vůbec žádné vodítko.
Přitom se ukázalo, že v mnoha
ohledech Večeř při své výpovědi mluvil pravdu. Na základě
toho mohli alespoň někteří z
mnoha být postaveni před soud.
Tím Jiří Večeř projevil, že má
svědomí. A to svědomí je podle
mne jeho nejpřísnějším soudcem. Někdy si říkám, že filmy
a knihou jsem mu moc nepomohla. Zatímco ostatní upadli

v zapomnění, na něho si každý
dnes může ukázat prstem. A z
toho radost nemám...“
Než byl zavřený, tak Jiří
Večeř přičichl k opravdu
velkým penězům, o kterých se
většině z nás ani nezdá. Opravdu si myslíte, že bude nyní
ochoten někde pravidelně pracovat, například jako dělník
za minimální mzdu?
„Určitě bude mít problém s
tím, aby si našel zaměstnání,
ale nic jiného mu v tuto chvíli
nezbývá. Jsem však přesvědčena, že on chce jít právě touto
cestou.“
* Na druhou stranu jsem slyšel, že v tuto chvíli se více než
hledáním práce zabývá tím,
aby zkontaktoval své bývalé
známé. Chce po nich, aby mu
vrátili peníze, které mu dluží.
Myslíte, že může být v tomto
směru úspěšný?
„Já o jeho pohybu venku zase
tolik nevím, ale hodně pochybuji o tom, že by se více věnoval objíždění dlužníků než hledání práce. Vím, že usilovně
práci hledá. Různí lidé Večeřovi pravděpodobně dluží velké
peníze. Ale jestli je z nich dostane, to opravdu nevím, spíš
si myslím, že mnohým hodně
vyhovovalo, že byl tak dlouho
ve vězení...“
Pokud ano, pak by z něj
byl opět zámožný člověk a na práci by mohl zapomenout...
„Myslím, že je to spíše nepravděpodobné. Já mu do peněženky nevidím, ale uvědomte
si, že začíná úplně odznovu,
doslova a do písmene od nuly!

To ovšem neplatí pro majitele
mnoha firem, kteří LTO prodávali coby motorovou naftu a na
daních získali stovky milionů
korun. Ti se v penězích topí
dodnes...“

„To si pište! Jde o nekonečný
příběh, princip zůstává stejný,
jen lidé se mění. A někdy ani
ti ne! Například letos na jaře
kontroloři dokonce zabavili
celý vlak s technickými olejemi
vydávanými za naftu z Polska.
Přitom tato pančovaná nafta
může, na rozdíl od původní nafty, dovážené jako LTO, poškodit motory. Zisky překupníků se
však zase počítají v miliardách
korun. O tom, že se k nám pořád vozí v různých variantách
nezdaněná nafta, vím už řadu
let. Upozorňovala jsem na to
policii už dávno, poprvé nejméně před šesti lety. Jestli dnes zabavili jeden vlak, tak se musím
pousmát...“
Dá se s tím vůbec něco
dělat?
„Mám pocit, že coby novinářka jsem udělala, co jsem mohla. Nyní zvažuji vstup do politiky, a i proto jsem se rozhodla
kandidovat do senátu. Hodlám
určitě věci změnit!“
To si opravdu myslíte,
že v této pozici budete
mít šanci něco ovlivnit?
„Jsem v této věci spíše optimistkou, jinak bych do toho
nešla. Kromě toho si myslím, že čím více slušných
lidí bude v politice, tím větší
je pravděpodobnost, že se

„S cejchem dvanáctiletého pobytu
v nejtěžším možném žaláři
to určitě nebude mít jednoduché...“
Proč si myslíte, že dosud
nebyli potrestáni?
„To je jednoduché. Tehdejší
zákony byly postaveny tak,
aby odsouzeni ani být nemohli. Něco jiného jsou vraždy a
vydírání, které je provázely a
do kterých se zapletl i Jiří Večeř. Za ty alespoň nějaké tresty
padly, i když většina z nich objasněna nikdy nebyla.“
Dochází k podobným
podvodům i v současnosti?

nám podaří dostat z problémů, s nimiž se nyní musíme
každodenně potýkat. Přitom
vím, že mám nepřátele mezi
těmi, o nichž jsem psala a
točila reportáže a mnohdy
to jsou právě ti, jimž zůstaly prostředky, o kterých se
nám, občanům, ani nezdá.
Jak a k čemu je používají?
Tak to je otázka. Jsou ovšem
i bohatí, kteří si změny přejí
a představují podobně jako
my ostatní.“

kdo je
jana lorencová
Rodačka ze Znojma se díky LTO stala symbolem investigativní novinařiny. Lidé ji znají především jako reportérku, toto povolání
také považuje za hlavní náplň svého života.
Od samotného začátku sledovala kauzu obchodů s nezdaněnou naftou, která byla do republiky dovážena jako lehké topné
oleje.
j Odhaduje
j se,, že kvůli obchodům s LTO českýý stát přišel
p
o šedesát miliard korun. Je známá i z obrazovek České televize,
kde působila v pořadech Nadoraz, Klekánice, Za zdí a Případ
pro reportérku. Už řadu let žije v Ostravě.
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Navštívili jsme
další soubouj
Přeboru OFS
čtěte
na straně

SENZACE: JAMAR SMITH TO ZKOUŠÍ

21

V BOSTONU!

lední hokej
HU RÁ NA LED

Jestřábi zahájili
poslední fázi
přípravy

Prostějov/lv

DO NEJLEPŠÍ BASKETBALOVÉ SOUTĚŽE SVĚTA, SLAVNÉ NBA, MÁ NAKROČENO JAMAR SMITH (na snímku
ještě v prostějovské výbavě). BÝVALÁ OPORA ORLŮ PODEPSALA V TÝMU CELTICS DVOUCESTNOU SMLOUVU
A PERE SE O SVÉ MÍSTO V SESTAVĚ! „UDĚLÁM MAXIMUM, ABYCH SI V NBA ZAHRÁL,“ PROHLÁSIL SMITH.
RADOST Z TOHO MAJÍ I V PROSTĚJOVSKÉM KLUBU.
„JAMAROVI TO PŘEJEME, JE VIDĚT, ŽE SEM CHODÍ
KVALITNÍ BORCI,“ USMÍVAL SE PETR FRIDRICH, GENERÁLNÍ MANAŽER ORLŮ.
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 31
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čtěte
na straně

rozhovor
"CHTĚL MĚ BRÜCKNER"

Exkluzivní interview
s němčickým rodákem
Radoslavem Látalem
čtěte
na straně

hokej

Další fotbalová hvězda v 1.SK: PŘIŠEL PETR PAVLÍK!
Někdejší kapitán Jablonce už nedostal nabídku z první ligy,
tak VYSLYŠEL VÁBENÍ AMBICIÓZNÍHO PROSTĚJOVA
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PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC LVI BŘECLAV
Zimní stadion v Prostějově

Prostějov/son - Lukáš Zelenka, Tomáš Hunal, Petr
Papoušek, Michal Pospíšil, Ivo Zbožínek a Tomáš
Bureš. Všechna tahle fotbalově známá jména už
1.SK Prostějov vlastnil na
své třetiligové soupisce, což
však oddílovému vedení
pranic nebránilo v dalším
hvězdném posílení. A tak
do mužstva čerstvě přibyl
Petr Pavlík, borec s více
než dvěma stovkami prvoligových startů!

Uznávaný stoper dělal ještě
na jaře kapitána FK Baumit
Jablonec nad Nisou, jenže
pro nový ročník s ním severočeský klub úplně přestal
počítat vzhledem k plánovanému omlazení kádru. Nakonec si autor jednadvaceti
gólů v nejvyšší soutěži ČR
vyzkouší MSFL v barvách
hanácké štiky, která tím opět
znásobila svou potenciální
dravost.
„Čekal jsem na nabídky
z první ligy, které nepřichá-

zely, a po začátku nejvyšší
soutěže už jsem chtěl mít nějakou jistotu. Proto jsem dal
na doporučení mých bývalých spoluhráčů Buryho a
Zboži (Tomáše Bureše a Ivo
Zbožínka - poznámka redakce), kteří mě do Prostějova
lákali. S vedením 1.SK jsme
zatím dohodli angažmá na
půl roku,“ prozradil Večerníku Petr Pavlík.
„Takového borce ani není
třeba představovat, podle
mě patřil v minulé sezoně

k nejlepším prvoligovým
zadákům. O místo v Jablonci přišel jen kvůli tomu, že
se tamní vedení rozhodlo
vsadit víc na mladé a nový
trenér Kotal preferuje hru
na tři obránce. Petr je přitom
stále výborný fotbalista, navíc povahově perfektní kluk

a vítězný typ, který vždy
udělá pro úspěch maximum.
O takhle charakterově cenného hráče jsme moc stáli a
jakmile se objevila možnost
ho přivést, šli jsme za tím,“
vyložil generální sportovní
manažer a kouč 1.SK Prostějov František Jura.

Obsáhlý rozhovor nejen s novou zvučnou
posilou prostějovské družiny, ale rovnou celý kompletní servis před víkendovým startem
MSFL najdete na stranách 23 až 25!

Oly
Olympijské zamyšlení Miroslava Černoškaa
boss TK PLUS a České sportovní píše
z dějiště LOH 2012 v Londýně
pro

Stalo se už příjemnou tradicí, že při každý olympijských hrách, ať už v létě či
zimě, vám přinášíme bezprostřední a autentické pocity jednoho z mužů, který
se pohybuje v bezprostředním zákulisí, kde je nejenže
nadosah všem sportovním
hvězdám a dalším důležitým veličinám tak tahá za
nitky českého olympismu.
Ano, hádáte správně. Řeč
je o Miroslavu Černoškovi,
spolumajiteli marketingové
společnosti TK PLUS Prostějov a majiteli agentury
Česká sportovní, která je
oficiálním partnerem ČOV.
Po celou dobu konání Letních olympijských her v

Londýně 2012 tak v každém
vydání Večerníku najdete
přímou zpověď muže, který
je u všeho podstatného...
„Tak máme za sebou deset
dní třicáté letní olympiády.
Z těch deseti dní jsem byl plných osm osobně přítomen. A
největší moje překvapení zní:
nesmírné zaujetí Angličanů
pro olympiádu a naprosto
euforické fandění vlastním
sportovcům. A pak také úžasné návštěvy. Jen pro představení, pochodovali jsme v
úterý s Jardou Jágrem do haly
pro basketbal, která byla v
olympijském parku až ta poslední. Jarda chtěl totiž vidět
americký DREAM TEAM a
ti hráli až ve 22,15. Po cestě

boje na zelených trávnících aneb
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS– 1. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
SOKOL KONICE
SOBOTA 11. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KRALICÍCH

...ještě

míjíme halu pro vodní pólo
a stadion pro pozemní hokej.
A šokující - obě sportoviště
beznadějně vyprodané a to
prosím bylo deset večer!
Úžasnou show poskytoval
také beach volejbal. Vždy
vyprodáno a stadion v bezprostřední blízkosti Buckinghamského paláce. Měl
jsem přímo pocit, že zápas
mezi Brazilkami a Němkami
sleduji společně s anglickým
premiérem Cameronem....
To příjemné z české strany
byla vysoká úroveň Českého olympijského domu
- architekturou, programem,
obchodními výsledky, návštěvami. A byl jsem hrdý,
že tam ´moje´ Česká sportov-

ní má svůj office. Však mě
tam vidíte na fotce s Jardou
Jágrem.... (úsměv) A před
Czech housem ten úžasný
klikující autobus, denně sledovaných tisícovkami zvědavců, kteří fotili a fotili,
stejně jako já...
Co už bylo méně příjemné a
pro mě překvapivě neúspěšné,
bylo vystoupení česko-prostějovských tenistů. Ani jeden či
jedna nepodali výkon, který
se čekal a prohra Petry Kvitové s Kirilenkovou byla jenom
vyústěním marné snahy... A
tak v tenisovém areálu mě
potěšili jenom dvě záležitosti
- výborný výkon Hlaváčkové a Zdeňkem Duplákem dostali
s Hradeckou a také, že jsme se poprvé v životě a asi naposlespolečně s Petrou Langrovou dy do královské lóže, která je
jinak v období Wimbledonu
naprosto nedosažitelná!

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ - 1. KOLO
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
FK HLUBOČKY
SOBOTA 11. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PLUMLOVĚ

I.A TŘÍDA, SK. „B“ - 1. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
SOBOTA 11. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KLENOVICÍCH

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 1. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
NEDĚLE 12. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V ČECHOVICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 1. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
SK JESENEC
NEDĚLE 12. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V MOSTKOVICÍCH

Boss a hvězda. Miroslav Černošek s Jaromírem Jágrem v Českém olympijském domě.
Foto: Pavel Lebeda/Česká spotovní

Tak se s Vámi podruhé lou- byznyse až na prvním mísčím s postřehy z olympij- tě. A zaslouženě!“
Miroslav ČERNOŠEK,
ského Londýna. Znovu se
mi potvrdilo, že olympiáda
spolumajitel TK PLUS
je v tom sportovním dění a
a majitel Česká sportovní a.s.

PŘEBOR OFS-II. TŘÍDA – 1. KOLO
TJ SOKOL PŘEMYSLOVICE
1.SK PROSTĚJOV "B"
NEDĚLE 12. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE SMRŽICÍCH

IV. TŘÍDA – 1. KOLO
SK SKALKA 2012
SOKOL TVOROVICE
SOBOTA 11. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE VÝŠOVICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 31 na snímku byl dům ve Vrahovické
ulici. Vylosovaným výhercem je Jaroslav Navrátil, Zdětín 111.
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 PÁTKU 10. SRPNA 2012, 15.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 13. SRPNA 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v prvním únorovém vydání nacházíte vaše oblíbené
zápolení, které na stránkách
nejčtenějšího
regionálního
periodika přinášíme v rámci
zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“! I v
dnešním čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života,
která je graficky mírně „pou-

pravena“. 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
UŽ PODRUHÉ usilovat o
ZAJÍMAVOU CENU v po-
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VYHRAJTE NĚCO
PRO SVÉ MILÁČKY...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil další speciální
akci, díky níž můžete až do konce prázdnin získat výhodné...

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

TIP
k obrazovce
NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ
film ČR (2007)

PÁTEK 10. 8. 2012

20:20 HODIN

ARIE, BOKORYS, BRUNET, DALAMÁN, DÍRY,
DŘEZ, DYJE, ETIK, FREON, KASTA, KEMP, KEŠU,
KIRA, NIVA, NÝŠE, OKOS, ORTELY, PRSO, SANKA,
SKON, SOJA, SVOZ, TEST, TUŠE, VIZE, VOLVO,
VROD, VRYP, ZRALOST, ŽIAR
... 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
10. srpna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„MÝDLOVÝ PRINC“. Další vylosovanou výherkyní se
stala Kateřina ŠINDLEROVÁ, Štětovice 27, Kralice na
Hané, jenž se tak může těšit na POUKÁZKU V HODNOTĚ
300 Kč, kterou věnovala PRODEJNA „DOMÁCÍ UZENINY a CHLAZENÉ DRŮBEŽE“, sídlící v Kravařově ulici
v Prostějově!
Vyzvednout si ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne,
pondělí 6. srpna 2012.
Dnes můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou
opětovně věnoval obchůdek CHOVATELSKÉ POTŘEBY
SHUR-GAIN v Prostějově! Jméno dalšího šťastného výherce,
který obdrží tuto HODNOTNOU CENU, zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 13. srpna 2012.

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

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

Vyhrazené parkování u prodejny
www.shurgain.cz Tel. 733734553
Kanadská kvalita - přímo od dovozce.
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době poukázky od RESTAURACE PÁCL v Plumlově
V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již devětašedesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Václava
Neckáře. Tvář jedné z největších
hvězd historie české pop-music,
která o uplynulém víkendu navštívila Prostějovsko v rámci svého
vystoupení na pláži „U Vrbiček“
na Plumlovské přehradě, poznala
znovu celá řada soutěžících, načež v osudí objevilo přesně 352
správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Jiřího VYHLÍDALA, sídl. Svobody
2/6, Prostějov. Výherce 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 fotografii
jednoho z prostějovských olympioniků, který hájil v Londýně
barvy České republiky...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jubilejního sedmdesátého kola čekáme v redakci do PÁTKU 10. SRPNA
2012, 12.00 hodin - volejte 582
333 433, pište SMS na 608 960
042, či e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno jubilejního výherce,
který obdrží zmíněnou cenu od
RESTAURACE PÁCL, ale i
ZAJÍMAVOU PRÉMII od redakce, zveřejníme opět v příštím čísle, jež vyjde v PONDĚLÍ
13. SRPNA 2012.

zkušeného profesionála Ronyho ji tvoří nerudný učitel zeměpisu Kužník, Slovenka Míša a
její milenec Dominik. Dramatické situace je čekají ještě dřív,
než se dostanou na vodu. Když
se pak pustí po proudu, sleduje
Saša na skalách znamení, která
tu zanechal jeho otec. Bez potíží sjedou první peřeje, u dalších
však jejich vinou spadne ze
své loďky místní dívka Anica.
Otec Saši Dluhoše zmizel v Saša ji zachrání a její otec, staroce 1982, když se s partou rý rybář a pytlák Božko, je pokamarádů pokusil sjet Černou hostí. Vinou Kužníka se raft v
řeku. Sašovi se dostane do ru- dalších peřejích převrátí a Saša
kou otcův deník, a tak se roz- se během přestávky v plavbě
hodne vydat po otcových sto- pomiluje s Anicou dřív, než je
pách a vypátrat okolnosti jeho Božko objeví. Varuje ho, aby
zmizení. Obrátí se na speciali- nechal dívku na pokoji. Pokud
zovanou cestovní kancelář. Ta se jim podaří přežít, možná se
připraví cestu na raftu a zajistí Saša přece jen dozví děsivé tazbytek posádky. Kromě Saši a jemství otcova zmizení..
VÍCE NEJEN O TOMTO FILMOVÉM TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: Filip Renč
Hrají: Jiří Langmajer, Filip
Blažek, Václav Jiráček, Miroslav Krobot, Lucia Siposová,
Marcel Iures,Raluca Aprodu,
Ladislav Ondřej, Lamia Beligan, Constantin Barbulescu,
Nicodim Ungureanu, Luboš
Veselý, Corneliu Jipa, Jana Pidrmanová, Jiří Bábek, Lucie
Trmíková, Jan Svěrák

I DNES S DR. OETKEREM...

Podruhé v řadě, celkově
pak již potřinácté, se v číselné hře, která si v rámci
projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ získala své věrné a
početné publikum, opět setkáváme s legendárním DR.
OETKERem, který si tak
vybral jen malou pauzičku!
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 10.
SRPNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 2 - 3 - 4 - 1, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově jednašedesátým výhercem stal Ladislav
SOLDÁN, Anglická 4, Prostějov, jež si tak přímo v sídle
redakce může vyzvednout
zmíněnou výhru věnovanou
naším partnerem, kterým
pro minulé vydání byla společnost DR. OETKER!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 13.
SRPNA. Tak nezbývá, než
abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ

JE U K
KONCE
ONCE

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
Pronájem nebyt. prostor, kanceláří, ul.
Vrahovická, PV. Celkem 230m2, lze i po
částech, 1. patro.
Cena: 300Kč/m2/rok. Velmi pěkné!
1+1 s lodžií, Tylova, PV
6000Kč/měs. vč. inkasa
1+1, ul. Krasická, PV
4000Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.
2+1 Petrské nám., PV
4000Kč/měs. + ink.
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
3+1, centrum PV, 110m2, samost.
vytápění
6000Kč/měs. + ink.

3+kk s terasou, nadstand. cihl.byt 100m2
s vl.vytápěním u centra PV
10 000Kč/měs.+ ink.
4+kk, Nerudova, PV, 103m2, podkrovní
5000Kč/měs. + ink.
Pronájem GARÁŽE ul. Svatoplukova,
PV
Cena: 800Kč/měs.
Pronájem GARÁŽE v centru PV
800Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
1+1 s lodžií ul.Tylova, 7. patro s výtahem,
plast. okna
570 000Kč
2+1 V.Špály, PV, os.vl., po úpravách
Cena: 895 000Kč
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
vl.,cihl, 2. patro, 78m2, v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m2.
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.
Pronájem objektu bývalé školy v
Držovicích, vhodné na kanceláře, služby,
lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

· Zprostředkování prodeje a pronájmu
· Znalecké posudky a tržní ocenění nemovitostí

Nabízíme:

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 565.000,2+1, Pv, sídl. Svobody
Kč 899.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Anglická ul.
Kč 1.150.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.890.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+kk, Školní ul. Kč 5.000,-/měs. + inkaso (1.500)
3+kk (120 m2), ul. ÚjezdKč 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 – Šmeralova ul.
Kč 1.500,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz
NOVINKA!

Prostějov, Divišova ul.
Prodej zrekonstruovaného RD 4+1 s garáží,
terasou a dvorem v centru města v klidné ulici.
Obytná plocha 120 m2 + 60 m2 garáž a tech.
zázemí. Zastavěná plocha 127 m2
Cena: Kč 3.800.000,-

BYTY – PRODEJ
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 REZERVACE
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 5.500 Kč+ink., podlahová plocha
80 m2, velká terasa 40 m2
Byt 1+1 Prostějov, ul. Svatoplukova
cena 5.500 Kč+inkaso

RD – PRODEJ

RD 8+2 Klenovice na Hané - dvoupatrový řadový, zděný, nepodsklepený rodinný dům. K RD patří garáž, dvůr, chlévy, sklep, kůlna
na nářadí, udírna, zabíjačková místnost, vlastní studna. Dům určen k
rekonstrukci. Možnost vybudování podkroví. Cena 690.000,-Kč

2x RD v Kostelci na Hané s nebytovým prostorem - nachází se v centru
města, nutná celková rekonstrukce,
vyjednávací cena 1.800 000,- Kč

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

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

RD 4+1 a 1+1 Otaslavice– přízemní samostatně stojící RD. K RD
náleží garáž, místnost se soc. zařízením a objekt bývalé pily. Vhodné
k bydlení i podnikání, zajímavá a klidná lokalita s malebným pozemkem. Celková výměra pozemků je 11.050 m2. Cena 4.500 000,- Kč

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

Pronájem obchod. prostor 200m2 v
Prostějově. Přízemí, samost. vchod, výlohy.
Cena: 16500Kč/měs. + DPH + ink.

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

Skalka, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 po opravě, krb, balkon, terasa,
zahrada, stodola. Zast. plocha 277 m2, zahrada
367 m2.
Cena: Kč 1.495.000,-

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
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.
2
2
plocha 256 m , zahrada 650 m .
CENAv RK
VRBÁTKY-podsklepený RD 5+1s
garáží a zahrádkou
s dobrou dostupností do PV i Olomouce. Užitná plocha domu 213 m2. Dům je
možné užívat i jako dvougenerační. Výměra pozemku 293 m2.
CENAv RK
BRODEK U PV RD 6+1 - KLASIK
12 7 s garáží a zahrádkou. Celková
užitná plocha činí
230 m2. Dům je užíván od kolaudace v roce 1999.
Celková výměra pozemku je 966 m2. CENA v RK

Pozemky:

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

604 487 707

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

Prostějov, Šlikova ul.
Prodej domu se 2 byty 3+1, garáž, zahrádka.
Dům celý podsklepený, možno vybudovat další
byt v podkroví. Atraktivní lokalita u Kolářových
sadů. Zast. plocha vč. zahrádky 222 m2
Cena: Kč 2.690.000,-

Pronájem nové skladovací haly v průmysl.
zoně Prostějov.
Info a cena v RK

Pronájem nebyt. prostor 245m2 na
malovýrobu v Kostelci na Hané.
Cena: 320Kč/m2/rok
Pronájem kanceláří v centru města PV:
- 25m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

777 251 878

Rodinné domy:

Vila Plumlov – Hamry – samostatně stojící, zděná, u lesa, celková
výměra pozemku 1780m²
cena 2.180.000 Kč

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

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

TEL: 775 246 321,
776 294 498

Prostějov, ul. Na vyhlídce
Prodej řadového zděného RD 4+1 v klidné
lokalitě poblíž nemocnice a lesoparku Hloučela.
Napojeny veškeré inž. sítě, nutné opravy,
zahrada na jih. Zast. plocha 179 m2, zahrada
126 m2.
Cena: Kč 1.495.000,-

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Prostějov, ul. Svatoplukova – vhodné jako kanceláře, 156 m², k NPpatří sklad
a nová koupelna s WC. Parkovací místa ve dvoře, el. hlídání objektu.Volné od
1.9.2012.
Cena 15.000,- Kč/měsíc+inkaso
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.
Prostějov, ul. Svatoplukova vhodné jako kanceláře, sklad, 132 m²
cena 1.200 Kč/m²/rok + ink.
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

DOMY – PRODEJ:

RD Ohrozim, 4+1, m2, dvůr, zahrada
1.150.000,-Kč
RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
2.150.000,-Kč
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada
1.250.000,-Kč
NOVINKA ! ! !
RD WINKLEROVA-PROSTĚJOV, 4+kk, 363 m2, zahrádka,
garáž,nedaleko centra
2.050.000,-Kč

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

POZEMKY

BYTY – PRODEJ:

2+1 A.Slavíčka, DB, 58 m2, 8.patro, po kompletní
rekonstrukci
CENA K JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!
2+1 Krokova, DB, 54 m2, 2.patro, cihla
700.000,-Kč
2
699.000,-Kč
2+1 Šárka,OV, 53m , 3.patro, prostorný byt
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
1.050.000,-Kč
4+1 NÁM.T.G.MASARYKA, OV, 150 m2 + SKLEP 50 m2
VHODNÝ K VYBUDOVÁNÍ VINÁRNY, K BYDLENÍ I
PODNIKÁNÍ!
CENA K JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!

RD Olšany u PV, dvougenerační 2+1, 4+1, vjezd, garáž, dvůr,
Zahrada, vynikající lokalita SNÍŽENÍ CENY! 1.850.000,-Kč
RD Vřesovice, 2+1, 5+1, k bydlení i podnikání 1.650.000,-Kč

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

Prodej st. pozemku 886m2 na výstavbu
RD, ul. Olomoucká, Držovice. Ing. sítě v
místě.
Cena v RK
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 dvou 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

Hněvotín, okr. Olomouc
Prodej novostavby RD 4+kk s terasou, garáží
s úložným prostorem. Možnost výběru podlah,
obkladů, zařizovacích předmětů. Obytná plocha
140 m2, garáž 26 m2, terasa 26 m2. Zast. plocha
116 m2, zahrada 318 m2. V ceně je podlahové
vytápění v přízemí.
Cena: Kč 3.149.000,-

Štarnov - pozemek se nachází na okraji obce, potenciální stavební
pozemek o celkové výměře 2464 m².
Cena 180,- Kč/m2.
Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici, celková
výměra1665 m² , studna
Cena 600 Kč/m²
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na stavbu RD,
inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra cca 1500 m2. Cena 900,- Kč/m2
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
Cena v RK.
výstavbu bytových domů, celková výměra 9760 m2,
Prostějov – pozemek u čerpací stanice OMV mezi výpadovkou na Brno a
rychlostní komunikaci E462 určen pro komerční výstavbu, celková výměra
4742 m2.
Cena 450 Kč/m2.
Zahrada Ptenský dvorek, Paseky – celková výměra 3395m², prodej
možný po částech, vhodný pro stavbu rekreačního objektu cena 120 Kč/m²

RD Dobromilice, 3+kk, 1942 m2, možnost rozšíření do
podkroví, po částečné rekonstrukci
550.000,-Kč
NOVINKA ! ! !
RD Čehovice, 2+1, možnost rozšíření, vjezd, dvůr, nutná
rekonstrukce
490.000,-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: 645 000Kč
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty ve tvaru L s terasou v
krásném prostředí. 3+kk, koupelna + WC. Nová
el. 220/380 V, vrt. studna, krb, el. přímotopy.
Zast. pl. 50 m2, pozemek 374 m2.
Cena: Kč 1.130.000,-

Exkluzivní vydavatel

Dub nad Moravou – zemědělský pozemek o celkové
výměře 10 000 m².
Cena: 10,- Kč/m2
Štarnov, Konice – zemědělské pozemky o celkové výměře
Cena v RK.
19565 m2.
Štarnov, Budětsko – lesní pozemky o celkové výměře 5377 m2.
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

POZEMKY – PRODEJ:

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

1.500.000,-Kč
350.000,-Kč
410.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:

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

6.500,-Kč
6.000,-Kč
5.500,-Kč

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

Tip týdne: Pronájem bytu 2+1,
Prostějov, ul. Šárka

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

Tel.: 606 922 838
Pronájem prostorného bytu 2+1, 70m2,
cena: 4500,-Kč

Prodej bytu 2+kk, Prostějov,
ul. Tylova

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

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

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

Pronájem cihlového bytu 90m2 s terasou,
zahrádkou a možností garáže,
Cena: 6.900,- Kč

Prodej RD Nezamyslice

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

Prodej RD, Kostelec na Hané

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

REKREAČNÍ
A R E Á L
ČUBERNICE - pozemky celkem
11274m2, 32 ubytovacích míst, restaurace se zázemím, společenský sál. CENA: 4.800.000Kč.
PROSTĚJOV - RD
4+kk, přízemní, samostatně stojící, zast. plocha 185m2, okr. zahrada 436m2, garáž, kolaudováno v září 2011.
CENA: 3.990.000Kč.
MALÉ HRADISKO RD3+1,pozemekcelk.
320m2, vodovod, el.
220V/380V, plynové
ÚT,garáž,klenutýsklep. CENA:550.000Kč.
PLUMLOV - BYT
3+1, 72m2, cihla, OV,
1.patro, nové plynové
ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 900.000Kč.
PROSTĚJOVIČKY rozlehlý stavební pozemek, oplocený, výměra 4600m2, kopaná
studna, elektřina 30m a plyn 50m od pozemku.
CENA: 1.250.000Kč.
PLUMLOV - stavební
pozemek, oplocený,
výměra 981m2, jižní
orientace,
JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU PŘEHRADU.
CENA: 1.070.000Kč.

www.reality-domino.cz

Nabídka realit a nemovitostí

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

tel.: 607 915 184

reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

Novinky :

1) Chata, Seč, zděná, 102 m2
840 tis.Kč
2) RD 3+1 Čechy p/K, 90 m2
550 tis.Kč
2
650 tis.Kč
3) 2+1 DR, Kostelecká, 56 m
4) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
5) 3,5+1 DR, Svatoplukova, 92 m2
1.050 tis.Kč
2
6) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m
680 tis.Kč
2
680 tis.Kč
7) 2+1 DR Finská, 44 m
8) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
9) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
10) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
2
1.260 tis.Kč + garáž
11) 3+1 OV Sladkovského, 71 m
2
12) 3+1 OV, Okružní, 82 m , 2 lodžie
1.350 tis.Kč
13) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
720 tis.Kč
142) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
15) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.590 tis.Kč
2
16) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
1.850 tis.Kč
17) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
2
18) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný 2.460 tis.Kč
PRONÁJMY :

1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
1+kk Dvořákova
5,5 tis.vč.ink.
1+1 Dvořákova
4,5 tis.+ ink.
1+1 v RD, Nerudova
4,5 tis.+ ink.
1+kk Dr.Horáka
2 tis.+ ink.
2x 1+1 Vodní, 4,2 a
4,5 tis.+ ink.
2
2+kk Daliborka, podkr.byt, 56m
5,3 tis.+ ink.
6,5 tis.+ ink.
2+kk Daliborka, podkr.byt, 80m2
2
6 tis.+ ink.
2+1 Daliborka, příz., 80m
2
2,5+1 Olomoucká, 80m
7,5 tis.+ 600,- el.a plyn
2+1 Bulharská, po rekon.
7,5 tis.Kč vč.ink.
2+1 Síd.E.Beneše
7,5 tis.vč.inkasa
2
2+1 Huserl.nám., 85 m
5 tis.+ ink.
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
2
3+kk Olomoucká, příz.85m
6,5 tis.+ ink.
3+kk Olomoucká,1.P., 92m2
6,5 tis.+ ink.
3+1 Sladkovského, s garáží
9 tis.vč.inkasa
3+1 Husserl.nám., 110 m2
6 tis.+ ink.
2
3+1 Husserl.nám., 140 m
7 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY :
3+1 okál, Pěnčín
300 tis.Kč
3+1 okál, Přemyslovice
300 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
700 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
780 tis.Kč
2
680 tis.Kč
2+1 DR Holandská, 44 m
2
2+1 DR Finská, 44 m
680 tis.Kč
2
2+1 OV, Svatoplukova, 80 m
880 tis.Kč
2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.025 tis.Kč
3+1 DR, Belgická
1.150 tis. Kč
2
3+1 OV, V.Špály, 74 m
1.150 tis.Kč
1.150 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2
2
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.260 tis.Kč + garáž
2
3+1 OV, Okružní, 82 m , 2 lodžie
1.350 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč
RODINNÉ DOMY :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
349 tis.+ provize.
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
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 tis.Kč
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 mil.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
2
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m
1.850 tis.Kč
2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m
1.880 tis.Kč
2
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m
1.890 tis.Kč
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.300 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 :
- Novinka : Pronájem garáže na ul.B.Němcové - 1 tis.Kč/
měs.
- Pronájem v dalších lokalitách : Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u
nové nemocnice, Myslbekova.
CHATY A CHALUPY :

2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
3+1 Seč, zděná, 102 m2
2+1 Raková

490 tis.Kč
689 tis.Kč
840 tis.Kč
1.150 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 za
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

REALITY

REALITY

REALITY

SLUŽBY

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 5+1, Čechovice 3 449 000 Kč
* RD 4+2, Žeranovská 2 499 000 Kč
* RD 5+1, Trávnická
cena v RK
* RD 2+1, Nerudova
1 499 000 Kč
* RD 2+1, Vrahovice
799 000 Kč
* RD 1+1, Doloplazy
359 000 Kč
* Byt 2+kk, nám.Spojenců 689 000 Kč
* Byt 3+1+garáž, Niva
389 000 Kč
* Chata, Seč
489 000 Kč
Pro klienty aktuálně hledáme:
* byt 2+1 nebo 3+1 do 900.000 Kč
* RD do 1 200 000 Kč v PV
* pěknou chalupu u lesa
* větší RD se zahradou - PV, OL
Ing. Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
* RD 5+kk, novostavba
cena v RK
* RD 5+1, Čechy p/K 1 250 000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 650 000 Kč
* RD 3+2, Drahanovice 599 000 Kč
* RD 3+1 Brodek u PV 450 000 Kč
* chata Seloutky
300 000 Kč
* Byt 2+1, OV/P, rekonstr 1 100 000 Kč
* Byt 3+1,98 m2,garáž.st. 1 980 000 Kč
Pronájem bytu:
* 3+1, 98 m2,garáž.st.
10 000 Kč
vč.inkasa
* 1+1,po rek.,centrum
7 000 Kč
vč.inkasa
Pro klienty hledáme:
* Byty 1+1 a 3+1
* novostavbu RD v PV do 3 mil
Poskytujeme poradenství
a právní služby v oblasti
převodu domů, bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

Pronajmu byt 1+1 v 1. posch., od
1.8.2012, ul. Šafaříkova. Nájem
4 tis. Kč + ink. Tel.: 582 333 133,
605 510 106.

Nebytové prostory k pronájmu.
Nabízím k pronájmu nově zrekonstruované 2 místnosti + soc.
zařízení s vlastním vchodem
vedle kosmetiky Sedmikráska,
Ječmínkova ul. č. 9. Samostatné
měření el. + plyn. Volné ihned
nebo dle dohody. Klidné místo
poblíž centra, bezproblémové
parkování před objektivem.
Cena 4 000 Kč + inkaso/měsíc.
RK NE! Tel.: 733 327 915

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 Anglická po rekonstrukci
699.000Kč
2+1 V.Outraty 60m2 cihla
939.000Kč
2+1 Svolinského OV cihla
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.039.000Kč
3+1 B.Šmerala 75m5
1.049.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV 1.349.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV
1.389.000Kč
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+1 Vápenice 50m2cihla
749.000Kč
4+1 sídl. Svobody 74m2
1.235.000Kč
Volejte: 732 285 189
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč
2+1 Šárka DB po č.rek.
750.000Kč
2+1 Okružní DB po revit.
750.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr Sleva! 450.000Kč
RD Trávnická 3 byty, zahrada 1.799.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Zdětín
370.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
Chata 1+1 Plumlov
389.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 495.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
790.000Kč
RD 2+1 Vápenice
695.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.500.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.245.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD Klenovice 5+1 zahrada
3.600.000Kč
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 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.349.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Dětkovice velká zahr.
1.639.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
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
230.000Kč
RD 3+1 Doloplazy
550.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Pv-Vrahovice
1.731.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.415.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena včetně pozemku již od 1.1919.000Kč
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 Olomoucká cihla
5.000Kč+ink
1+1 Sidl. Svobody 44m2
5.500Kč vč.ink
1+1 M. Pujmanové po celk rek. 5.500Kč vč. ink
2+kk Vrahovická 56m2 po rek. 6.000Kč+1.700ink
2+1 Vrahovická celk. zařízen 5.600Kč+2.700ink
2+1 E.Beneše 60m2
7.000Kč vč. ink
2+1 Západní po rek.
7.500Kč vč.ink
3+1 Moravská 75m2
7.000Kč + ink
3+1 Outraty 90m2 v RD
9.000Kč+ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+1 Hliniky 35m2 cihla
4.500Kč+ink.
2+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink
1+1 Kolárova 45m2
5.300Kč vč.ink.
1+1 Kostelecká 45m2 zařízený 5.800Kč vč. ink.
2+1 Olomoucká 65m2 cihla 7.500Kč vč. ink.
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+ink.
3+1 Hvězda 80m2 cihla
6.500Kč+ink.
3+1 u Němčic, 70m2 garáž
6.000Kč vč. ink.
3+1 u Němčic 70m2
7.000Kč vč.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 7.600Kč+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 Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 8.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 6.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

VOLEJTE: 739 322 895
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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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. 605 011 310
Pronajmu 2 jednopokojové byty
v Kostelci na Hané. Tel.: 602 751 535
Prodám RD 4+kk s garáží, ul. Ohrozimská, Plumlov. Cena 2 450 000 Kč.
Tel.: 608 813 222 RK ne!
Pronajmu garáž, Brněnská ul. Cena
700 Kč. Tel.: 773 199 748
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
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Prodám st, pozemek v Mostkovicích, výměra 1 000 m2, rozměry 21
x 47m, komunikace zpevněná, veškeré ing. sítě před pozemkem, pěkné klidné místo. Cena 1 695 000 Kč.
Tel.: 608 601 719
Mladá rodina hledá ke koupi byt
3+1 v PV, platba hotově. RK nevolat.
Tel.: 603 985 922
Pronajmu pěkný byt 1+1, vl. měřiče, střed PV. 732 864 744
Prodám zahradu – stavební pozemek, 480 m2, studna, uprostřed vesnice Myslejovice. Cena
80 000 Kč. Tel.: 739 771 198
Pronajmu 2+1 v PV. 608 839 131
Prodám RD v Bedihošti, byty 2+1,
4+1, garáž, dílna, zahrada. Tel.:
737 112 123
Pronajmu 3+1, 3+kk. 723565897
Prodej pozemku ke komerčním účelům na ul. Kojetínská, cel. pl. 1 319
m2 z toho 700 m2 zpevněná plocha
– beton. panely, rozměry 10x70 m, 2
vjezdy, přípojka elektro, voda, u sjezdu dálnice Brno – OL, tel: 773631631.
Pronajmeme v centru Prostějova
jednopokojový a větší dvoupokojový byt, 1. patro - terasa, sklep.
603 546 705
Koupím cihlový RD se zahrádkou,
jen v PV! Cena dohodou, hotově.
Nabídněte. Tel.: 739 663 381
Pronajmu nebytové prostory v centru PV, 86 m2 a 136 m2. Vhodné
na restauraci, vinárnu, jídelnu.
Tel.:776 808 064

Prodám garáž, 18 m2, za Brněn- Zednické práce. Levně a rychle.
skou ul., garáž je s elektřinou. Cena Tel.: 602 941 681
135 000 Kč. Tel.: 724 530 441
Demolice, zemní práce. Levně!
Pronajmu levně byt 1+1 ve Vrbát- Volejte 723 522 369
kách. Tel.: 773 618 011
Stěhování,
vyklízení.
Tel.:
Pronajmu garáž na Žeranovské 775 132 134
a na Brněnské. T.: 776 894 323
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
Pronajmu byt 1+1, ul. Olomoucká, OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
VOLEJTE 723 522 369.
PV, Tel.: 732 669 009
Pronajmu byt 1+1. Levně. Tel.: Kompletní pokládka zámkové
dlažby, kvalitně za rozumné ceny.
731 236 558
Tel.: 723 522 369
Pronajmu byt 2+1, blízko centra,
nově zrekonstruovaný, částečně Nabízím opravy a montáže elektro.
vybavený. Cena 8 200 Kč vč. in- Tel.: 608 730 983
kasa. Tel.: 774 666 111
Čištění hrobů z terasa přebrouPronajmu obchod v PV, 150 m2, šením přímo na místě. Tel.:
721 817 009
levně. Tel.: 724 337 984

FINANCE

Pronajmu 1+1. Tel.: 608 861 656
Prodám dr. byt 3+1, 72 m2,
ul. Šmeralova, dům po rekonstrukci, nízké provozní náklady,
cena dohodou. Tel.: 724 151 950

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

Prodám 3+1 v PV. 608 839 131

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

ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Kučerova 3 200 Kč vč. ink.
1+1 Šlikova
5 000 Kč + ink.
2+1 Západní
4 400 Kč + ink.
2+kk Lužická
5 700 Kč + ink.
2+kk Domamyslická 6 500 Kč + ink.
2+1 T.G. Masaryka 7 000 Kč + ink.
3+1 Západní
6 500 Kč + ink.
3+1 Křížkovského 6 700 Kč + ink.
3+kk Lužická
6 800 Kč + ink.
3+1 J.B. Pecky
7 000 Kč + ink.
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

vyklízecí služby. Rychle, levně. Pro-

Pronajmu garáž na ul. Wolfova. STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Tel.: 776 777 625
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Pronájem garáže za místním nádraží, ul. Wolfova, bez elek. proudu, Zednické práce, zateplení, nátěry
cena dohodou. Tel.: 607 646 490, fasád, práce s plošinou. Tel.: 723
dlouhodobě.
522 369

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

Prodám cihlový byt 3+kk, v os.,
80 m2 + lodžie, 2. patro, po celkové rek., nová kuchyň a koupelna, plov. podlaha, nová elektrika, ul. Kotěrova, 1 460 000 Kč,
tel.: 775 904 146.

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

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
ÚVĚRY A HYPOTÉKY LEVNĚ,
RYCHLE, DISKRÉTNĚ se zástavou nemovitostí. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal.rb@seznam.cz
PŮJČKY do 200 000 Kč! Ne
900... Spolupracuji s více věřiteli.
732 547 490, 734 277 263

Výkopové a pomocné práce, odvoz kartonů a železa. Cena dohodou. Tel.: 776 878 006
Výcvik psů a ubytování psů v době
dovolených. Tel.: 604 188 648
Provádíme dokonalé stroj. čištění
koberců a sedacích souprav. M. Revay. Tel.: 604 439 302, 582 382 325
Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788
Nepřehlédněte! Broušení nožů.
Vaše nože budou jako břitva.
Kontakt: Kravařova 8. Tel.:
582 332 226, 603 818 856
Stavební partie nabízí provedení
veškerých stavebních prací včetně
výstavby na klíč nebo rekonstrukcí
bytů. Možnost nahlédnutí už provedených prací. Tel.: 774 261 517
Smékal Jiří.
Stavební dokončení práce. Rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby, omítky-štuk, sádra,
sádrokartony, betony, zámková
dlažba, malování. Rudolf Krebs:
739 095 527

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

Prodám RD 4+1 Hvozd, možnost
rozšíření, garáž, zahrádka, kachlová kamna po rek., nové el. rozvody,
220 – 380 plyn před domem. Cena
450 000 Kč, rychlé jednání sleva.
Tel.: 774 035 931
Prodáme výrobní a skladovací prostory v Otaslavicích, včetně kanceláře, šaten a garáží. Součástí je rodinný dům o dvou bytových jednotkách
4+1 a 1+1. Ihned k uvolnění. Bližší
info 731 471 123, 737 563 847.
Pronajmu garáž na Svatoplukové
ulici 56. Tel.: 777 010 323
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

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 10. srpna, 10.00 hodin

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Přebor OFS Prostějov pokračoval druhým kolem, stříbrný tým loňské sezony se s nováčkem nemazlil

Čechovické „béčko“ popravilo Výšovice za dvacet minut
Domácí vstoupili do sezony výhrou 4:0, hosté schytali již druhý debakl
V jednoznačnou záležitost proměnili svůj první
podzimní zápas fotbalisté Sokola Čechovice „B“.
Mužstvo, dočasně vedené šéftrenérem mládeže a
hlavním koučem áčka Jaroslavem Liškou, hostům
z Výšovic nic nebezpečného nedovolilo a díky třem
brankám do dvacáté minuty si rychle vytvořilo dostatečný náskok. Po přestávce a dvou gólech neuznaných kvůli ofsajdu uzavřel skóre Petr Hodulák
a hosté tak nepřestávají platit nováčkovskou daň.
Loni čtvrtý tým III. třídy navázal na porážku 1:4 s
Otaslavicemi výsledkem 0:4 v Čechovicích.
Čechovice/jim

N

etradiční pohled se naskytl
pravidelným i občasným
návštěvníkům čechovického
areálu. Vídat otce a syna Bilíkovy na trenérské lavičce není
nic mimořádného, jenže tentokrát nestáli na té čechovické,
ale poprvé na výšovické. K
mančaftu se připojili až několik
dní před utkáním a mač v dříve domácím prostředí pro ně
byl ryze poznávací. A spoustu
nových poznatků si odnesli i jejich svěřenci, domácí byli lepší
po všech stránkách a výsledek
4:0 je k hostům ještě milosrdný.
echovičtí zatlačili soupeře hned od úvodu a
na Rostislava Horáka se valil jeden útok za druhým. V
páté minutě ještě Prášil hlavou těsně nedosáhl na centr
inuty
z pravé strany, o tři minuty
ovat.
později se již mohl radovat.
Petr Hodulák zahrával první
rohový kop domácích, Martin Horák vrátil míč před
al
bránu a Petr Nakládal
nekompromisně zavěsil
– 1:0.
e dvanácté minutě
se na hosty hnali
domácí opět po pravéé
en
straně, ale skončilo to jen
vičrohem, minutu nato hlavičkoval Klváček o fous mimo
vzdálenější tyčky. Na 2:0
inutě
tak „až“ v sedmnácté minutě
upravil Tomáš Bilík. Po akci
na to
zleva a centru do vápna
byl právě on, kdo si doběhl
oběhl
pro odražený míč a z první
ho poslal nechytatelněě do
spodního růžku – 2:0. Neuvacet
běhlo ani dalších sto dvacet
sekund a domácí jásalii poostal
třetí. U pravé lajny dostal
míč Michal Prášil, hosté
fsajd
marně reklamovali ofsajd
stil v
a průnik na bránu vyústil
nější
krásnou ránu do vzdálenější
šibenice nad padajícího gólmana – 3:0.
ž nyní se hosté trochu
rochu
oklepali, ale víc nežž Krchňákovu střelu vedle nevyprodukovali. To domácí mohli
ještě několik branek přidat.
at.

Č

Nejprve si střelec úvodní branky Nakládal úžasně na hranici
malého vápna zpracoval centr
zprava a vypadalo to na kličku
gólmanovi, Horák si ale s pokusem poradil a nohama poslal
balon nad bránu. Poté ještě Klváček dostal další míč za obranu a opět z pravé strany postupoval na gólmana, i on ale
ztroskotal na Horákovi. Neuspěl ani Drešr, jemuž se nepovedlo srovnat do hlavičky a po
přímém kopu z pravé strany
nemířil v dobré pozici přesně.
Celkový sumář za první poločas jasně dokládal převahu
Čechovic – 3:0 na góly, 6:1 na
střely na bránu, 2:4 na pokusy

odnesen otřesený Tomáš Koukal a do hry tak zasáhl Luděk
Olbert. Stále to ovšem byli
domácí, kdo držel míč a tvořil, stále se hrálo na půlce Výšovic. Jen se již Čechovicím
nedařilo tolik držet ofsajdové
linie a mnoho slibných akcí
zastavil praporek asistenta a
hvizd hlavního. Jako v 53. a
71. minutě, kdy dokonce dopravili míč do sítě, branka ale
pokaždé platit nemohla.
lízko brance byl v 63. minutě znovu Klváček, ale
po průniku z pravé strany do
neexistující obrany jen nastřelil
dobře postaveného gólmana.
Navýšení na 4:0 tak přišlo až v
77. minutě po faulu ve vápně
a drzém zakončení Hoduláka.
V pátou branku doufal Tomáš
Bilík, přímý kop z pětadvaceti
metrů umístil pod břevno, ale

B

Mistr v akci. Petr Hodulák (s číslem 7) se staral o rozehrání naprosté většiny standardek domácích a měl velký podíl na porážce
Výšovic.
Foto:Jiří Možný
vedle, 6:1 na rohy.
o druhé půle udělali hostující trenéři jednu změnu,
ale ani ta vývoj hry dramaticky
nezměnila. Podruhé pak musely Výšovice střídat zhruba po
hodině hry a tentokrát to bylo
vynucené. Po ošklivé srážce a
ošetřování musel být ze hřiště

JAROSLAV LIŠKA – TJ Sokol Čechovice „B“:

II. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV – 14. KOLO

TJ Sokol Čechovice “B”:

Švéda

Chmelík

M. Horák
M
orák
or
ák

Čížek

Antoníček
An
T. Bilík

Drešr
Prášil

Hodulák
Nakládal
Klváček

A

 8. OSTRÝ ÚVOD. První roh a první střela na bránu znamená
díky Nakládalovi stav 1:0.
12. Na hosty se zprava valil další útok, gólman ale své spoluhráče
podržel a vykopl míč na roh.
 17. ÚSPĚŠNÝ BREJK. Odražený míč po centru zleva uklidil
dobíhající Tomáš Bilík přesně k tyči – 2:0.
 19. OPĚT PO KŘÍDLE. Michal Prášil dostal míč za obranu a
z úhlu poslal míč přesně do šibenice – 3:0.
 31. Zpoza vápna se ke střele odhodlal hostující Krchňák, pravý
vinkl ale minul.
 37. Nakládal si na hranici malého vápna skvěle zpracoval centr
zprava, trefil ale pouze gólmana a byl z toho jen roh.
 40. Klváček si zaběhl za obranu, postupoval z úhlu sám na brankáře, ale opět z toho byl jen rohový kop.
 43. Přímák z nebezpečné pozice rozehrál Hodulák, našel hlavu
Drešra, ten ale míč dobře netrefil a mířil nad.
 78. DLOUBÁK. Panenkovsky zužitkoval výhodu pokutového
kopu domácí kapitán Petr Hodulák.
 80. Tomáš Bilík poslal míč z přímého kopu těsně pod břevno a
gólman Výšovic měl další práci.
zaznamenal Jiří Možný

V

D

střídání: 62. Spálovský za Klváčka, 71. Jareš za Čížka,
75. Meixner
e e zaa C
e a
Chmelíka
trenér:
JAROSLAV LIŠKA

V

jen doprostřed a Horák dostal
míč nad břevno. V samotném
závěru pak domácí ještě několikrát oklamali ofsajd systém
hostí, ale zkaženými nahrávkami se o šance připravili.
Jaroslav Liška na domácí lavičce mohl i tak slavit vysoké
vítězství a začít se soustředit na
blížící se derby čechovického
áčka s Hanou Prostějov v I.A
třídě.
tabulce soutěže tak u
kolonky Čechovice „B“
svítí skóre 4:0 a tři body, u
Výšovic pak stav 1:8 a žádný bod. O rozmnožení své
bodové sbírky zabojují Čechovičtí v neděli v Otaslavicích, napravit pokažený
start do podzimu mohou
Výšovičtí přesně o den dřív
na hřišti dalšího nováčka,
Hané Prostějov „B“.

brranky: 8. Nakládal, 17. T. Bilík, 19. Prášil,
branky:
77.
77
7. Hodulák z penalty
střely na branku: 11:2
sstřely
st
ře mimo branku: 2:4
rohové kopy: 7:2
rozhodčí:
ro
ozhodčí:Kašpar
Kašpar – Dokoupil,
Němec
Němec
žluté karty: 81. Nakládal –
Frelich
52.
52
2. Krajíček,
Kra
78. Kypr,
Ryšánek
81.
81
1. K. Koukal
diváků: 100

K. Koukal

Kva
Kv
Kvapil
K
va
ap
pil
pi
iill

„Snažíme se produkovat fotbal s rychlými rozehrávkami po
stranách. Ofsajd u mě nic neřeší. Buď to vyjde a dá se z toho
udělat krásná akce, nebo to nevyjde a bude to zamávané.
Toto jsem produkoval i v jiných mužstvech a vždy se z toho
dávaly branky. Dnes nám vše vyšlo na jedničku. Sestavu
jsem stavěl čtyři hodiny před utkáním, byť něco jsem měl v
hlavě po pátečním tréninku. Prášil hraje v áčku levého beka,
měl jsem ho ale vyzkoušeného z minulého týdne proti Lutínu a dal jsem ho na hrot. Vyztužil jsem to Hodulákem, který
je členem základního kádru áčka. Je pilíř, tahoun, hecíř a
postavil jsem ho na střed. On bude vůdčí osobnost. Dokáže
svými bohatými zkušenostmi zklidnit kluky i vyhecovat je
a jeho přihrávky jsou opravdu geniální.“

MARTIN BILÍK – FC Výšovice:
„Jsme nováček soutěže, trpíme nezkušeností a nesehraností.
Čechovice loni skončily na druhém místě a musí být herně a fotbalově na vyšší úrovni. Mezi okresním přeborem a
třetí třídou je rozdíl v rychlosti, důrazu, startu na balon. Je
potřeba zapracovat na větším porozumění si s míčem. Bylo
tam dost zbytečně zkažených balonů. Kluci jsou ale snaživí
a chtějí, na všem se dá pracovat. V mužstvu jsme s tátou teprve několik dní, takže se teprve poznáváme. Chybělo nám
dost hráčů, asi čtyři, někteří jsou na dovolených, jiní v práci.
Start soutěže se posunul a mužstva, která nemají odkud brát,
musí hrát s tím, co momentálně mají.“

T. Koukal

Kypr

„Bylo vidět, že gólman bude skákat na stranu,“

Budík

usmíval se po dloubáku Petr Hodulák
Krchňák
Krajíček
Škop

R. Horák

FC Výšovice:

střídání: 46. Čajan za Ryšánka,
62. Olbert za T. Koukala
trenéři: STANISLAV BILÍK
a MARTIN BILÍK

DOKONALÝ POČIN
PETR HODULÁK
ÁK

TJ SOKOL ČECHOVICE “B”
O nejkrásnějším momentu devadesáti minut nebylo pochyb. Do konce utkání zbývalo méně než patnáct minut,
když si domácí svou aktivitou vysloužili penaltu. Míč si na bílý puntík postavil
Petr Hodulák a nejstarší muž čechovické sestavy opět zaperlil. Brankáře nechal
skočit na stranu a sám míč jen zlehka podebral, takže doplachtil za brankovou
čáru jako v podání Antonína Panenky v Bělehradě či jak to na nedávném mistrovství Evropy ukázal Ital Andrea Pirlo. O vítězi již bylo rozhodnuto dlouho
před touto brankou, Čechovičtí soupeře k ničemu nebezpečnému nepustili, ale
to nejpovedenější si nechali až na závěr.

Čechovice – Navlékl si kapitánskou pásku a v utkání s
Výšovicemi byl opět nepřehlédnutelný. Mozek čechovické hry Petr Hodulák se
dokáže i v pětatřiceti letech
bavit fotbalem, při sobotním duelu okresního přeboru servíroval jednu přesnou
přihrávku za druhou a navrch přidal neokoukatelně
kopnutou penaltu.
Jiří Možný
Proti Výšovicím se vám
povedl vstup, prvních
dvacet minut de facto rozhodlo...
„Během první půl hodiny se ukázalo, že jsme v lepší kondici než
Výšovice. Mladí kluci mi opět
skvěle sekundují, oni běhají, já
tomu dodám trošku myšlenku.
Uvidíme, co bude dál. První
zápas nám ale vyšel výborně.“
Záměrně jste útočili po
křídlech a ne středem?
„Střed měli výborně pohlídaný, stále tam hráli tři čtyři hráči.
Kraje ale byly volné a všechny
góly padly po pěkných akcích.
První z rohu, druhý po centru
zleva, při třetím výborně utekl
Praštil a trefil to na zadní tyč,
čtvrtý byl z penalty.“

Rozmýšlel jste se dlouho,
co při penaltě uděláte?
„Vůbec. Sem tam na tréninku
to zkoušíme, ale brankář nám
to chytá, protože to už zná.
Tady ale bylo vidět, že je to
mladý kluk, který bude skákat
na stranu. Kdyby to ale bylo
0:0 nebo 1:0, kopl bych to asi
tak, jak vždycky. Teď jsem to
mohl zkusit.“
Znamená tento duel, že se
budete soustředit hlavně
na béčko?
„Ne, určitě ne. Dnes jsem vypomohl kvůli Výšovicím, kde byla
malá rivalita ze strany trenérů, ale
sezonu začnu normálně v áčku.
Áčko určitě bude chtít být mezi
třemi čtyřmi nejlepšími, začínáme derby s Hanou. B-mužstvo
je výborná rezerva, kde budou
sekundovat hráči z lavičky áčka a
doplní se to mladými hráči.“

Řádková inzerce
PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

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

Nabízím super přivýdělek z
domova. Bez poplatku jen seriozní jednání. Práce na smlouvy
výplata 2x do měsíce. Vhodné
pro všechny. Více info na mailu rychle@volny.cz nebo na
Centrum regenerace v Pro- tel.: 774 119 937
stějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost Firma HANAKOV spol. s
r.o. přijme do HPP seřizovače
i VČ. Tel.: 602 810 644.
CNC strojů, znalost prograSuper přivýdělek z domova. mování výhodou. Požadujeme
Práce na smlouvu. Výplata zkušenosti a praxi v dané prodvakrát do měsíce. Vhodné fesi, bezúhonnost. Nabízíme
jako přivýdělek i jako HPP, bez zázemí stabilní společnosti,
vstupních poplatků. Jen serioz- dobré platové podmínky, zání zájemci. Více info na mailu vodní stravování, uchazečům
s bydlištěm mimo okres PV
snajdrova.Kveta@seznam.cz.
nabízíme příspěvek na ubytoKOOPERATIVA hledá obchod- vání. Životopisy zasílejte na
ní zástupce. Tel.: 777 164 309, hanakov@hanakov.cz
jiri.dostal@kooperativa.cz

PODĚKOVÁNÍ

Do zavedeného wellnes studia
přijmeme 2-3 nové spolupracovníky, se zájmem o zdravý
životní styl. Práce v kanceláři. Chtěla bych touto cestou poZaškolíme. Možnost HČ i VČ. děkovat paní Merdové a BureTel.: 603 395 755
šové za vstřícné jednání v obchodním centru Interspar.
Přijmu řidiče MKD na vozidla do 12 t. Praxe nutná. Tel.:
777 769 260

OZNÁMENÍ

KV Prostějov přijme prodejce
knih pro oblast OL, BK, PR, Pěstitelská pálenice Kostelec
VY, KM: vlastní os. automobil na Hané oznamuje svým
podmínkou. Tel.: 777 280 967 zákazníkům zahájení provozu. Od 16.7. příjem obPřijmu
kadeřnici.
Tel.: jednávek. Středa od 16.00
do 18.00 a sobota od 9.00 do
607 634 098
12.00. Tel.: 582 373 358
Do salonu v centru PV hleLÁTKOVÉ
dáme kadeřnice/ky, nehto- MODERNÍ
vou disainerku , pedikérku a PLENY POPOLINI - zveme
kosmetičku na ŽL. Více info Vás na prezentaci látk. plenek
na tel. 608 200 295
a doplňků k přebalování, která
se koná ve čtvrtek 7.8. od 13.00
Hledám paní na přípravu dcery hod. v obchůdku ZELENÝ
do školy (2. ročník gymnázia) DOMOV, ul. Svatoplukova
a drobnou výpomoc v domác- 42, v Prostějově. Prosíme
nosti od 1.9.2012. Kontakt o předběžné nahlášení účasti na
email: j.provazova@seznam.cz
733 782 279.
nebo SMS na tel 604 924 596
Přijmu číšníka/-ci, samostatnost, spolehlivost. Volejte do Palírna Otaslavice nabízí kvalitní
redakce PV Večerníku na tel: služby za příjemné ceny. Za jeden
582 333 433. Volat do 17.00. litr 50%-ní slivovice u nás celkem
zaplatíte jen 122,50 Kč. ObjedFirma zabývající se povrchovou návky přijímáme na tel. číslech
úpravou kovů přijme brigád- 582 370 058, 777 340 485.
nice (3směnný provoz). Tel.:
606 031 220
Zavedená kosmetika přijme kosmetičku na ŽL. Tel.: 734 213 936
Hledáme barmany a vstupenkáře do disko klubu v PV. Více informaci na tel. čísle 602 545 530

PRODÁM
Králičí farma Vícov prodává
chlazené králíky 1kg/110 Kč.
Objednávky na tel.: 777 936 723.
Pila K+L s.r.o., Doloplazy
u Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, krácené. 1prm. /600 Kč. Doprava
zajištěna. Od 15.6. akce za 500
Kč/1prm. Kontakt: 582 388 101.

Přiveďte nové dárce, dostanete deštník a tričko…
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy budeme mít.

Prodám štěně jorkšíra. Levně.
Tel.: 728 239 966

KOUPÍM
Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla,
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Havelka, Hudeček, Jambor, Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer, Lolek, Langer, Lebeda, Loukota, Macoun, Marold,
Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
Obrovský, Panuška, Preisler, Procházka, Radimský, Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473
Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale i
méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569

Dne 6. srpna 2012
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Františka KOBLIHY
z Kostelce na Hané.
Kdo ho měl rád,
ať vzpomene.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

Kdo v srdci žije
- neumírá.

Dne 8. srpna 2012
vzpomeneme nedožité
85. narozeniny
pana Františka
OBRUČNÍKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina
a přátelé.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
Jen kytičku Ti na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Tvůj hlas se dávno
ztratil, Tvůj úsměv pro
nás zhas, jen slzy zbyly
na konečcích řas.
Dnes 6. srpna 2012

uplyne 10 let do úmrtí
našeho milovaného syna
Jaroslava MICHALCE
z Dřevnovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
maminka, manželka,
dcera, sestra a bratři
s rodinami.

Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
i jiné zlaté mince. Info zdarma NON STOP ODTAHOVÁ
tel.: 736 127 661 p. Simon.
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
Galerie umění Prostějov (bý- + celá Evropa. Tel.: 776 045 623
valá G. Bašta) vykupuje kvalitní i méně kvalitní obrazy Koupím jakoukoli Š - Felicii.
a grafiku. Neprodávejte pře- Tel.: 604 118 269
SAZENICE JAHOD - objed- kupníkům, ale odborníkům za
návky na tel. 607 151 801 nebo nejvyšší ceny. Galerie umění
www.jahodarny.cz
Prostějov, Školní 49, Jindřich
Skácel, tel. 608 805 775.

AUTO - MOTO

SEZNÁMENÍ

DARUJI

Abychom s někým mohli
tak dlouhou dobu kráčet životem,
je nutná tolerance, úcta, vzájemný respekt,
ale i pevné zdraví.
Vám dvěma se to stále daří,
i když dobře víme, že to občas lehké nebylo a není.
Všechno nejlepší k 60. výročí sňatku
Vám přeje celá rodina a všichni přátelé.

Prostějov/red - Prostějovská
nemocnice hlásí katastrofální
nedostatek krve. Transfúzní
stanice proto hledá nové dárce.
S cílem rozšířit dárcovskou
základnu tak už příští týden
spustí novou náborovou akci
s názvem Přiveďte nového
dárce, získáte dárek!
Každého již registrovaného
dárce, který přijde darovat krev či
plazmu, a přivede s sebou dárce
nového, ocení transfúzní stanice dárky v podobě elegantního
deštníku
nebo
například
bavlněného trička. Přes veškeré
úspěchy v rozvoji medicíny
zůstává krev dárců nepostradatelnou pro léčbu řady nemocí,
provádění složitých operací i
záchranu životů při úrazech.
Transfúzní služba se proto
kontinuálně snaží stabilizovat a
rozšiřovat dárcovskou základnu.
„Mnozí dárci krve chodí neradi
darovat krev poprvé sami, a jsou
naopak rádi, pokud jsou osloveni a doprovázeni známými
zkušenějšími dárci. Z tohoto
důvodu se nyní snažíme oslovit
stávající dárce s žádostí o pomoc při náboru dárců nových,“
vysvětluje vedoucí odběrového
střediska MUDr. Jiří Šlézar.

Ilustrační foto
Prostějovská nemocnice spouští
kampaň také proto, že je léto
nejkritičtější dobou v zásobení
transfuzními přípravky. „Právě
nyní v době dovolených klesá
počet dobrovolných dárců a
naopak kvůli zvýšenému počtu
dopravních nehod poptávka
po nejcennější lidské tekutině
stoupá,“ doplňuje MUDr. Šlézar.
Bezpříspěvkovými dárci krve
se mohou stát lidé ve věku od
18 do 60 let. Pro darování krve
musí být naprosto zdraví. Zda
je dárce způsobilý k odběru,
posoudí individuálně odborný
zdravotnický pracovník přímo
na transfúzní službě. Den před
odběrem by měl dárce hodně pít,
nejíst tučná jídla, nepít alkohol a
ráno může lehce posnídat.

Dne 8. srpna 2012
by oslavil 37. narozeniny
pan Mojmír JIROUŠEK
a dne 11. září 2012
si připomeneme první
smutné výročí úmrtí.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manželka
a celá rodina a přátelé.

Odešel od všeho,
co měl rád,
však v našich
vzpomínkách žije dál.

VYZKOUŠEJTE
řádkovou inzerci
I NA WEBU

RŮZNÉ

GRATULACE

Přijmeme pracovníky/-ce do
nových poboček. Nabízíme
zaškolení, praxe není podmínkou. Výdělek od 30 000 Kč.m.
Info na tel. 728 958 301.

V NEMOCNICI CHYBÍ KREV!

VZPOMÍNÁME

Pracovní agentura Bauwerk,
Koupím zánovní chladničku Vdova 65 let hledá kamaráds.r.o. přijme betonáře, železás větším mrazákem. Tel.: 739 ku přiměřeného věku, nejlépe
z Pv. Tel.: 739 420 843
ře, zámečníky a pracovníky/- Daruji koťátka. Tel.: 773 466 026 616 096
-ice do výroby. Pracoviště
Prostějov, Olomouc, Tovačov.
Bližší
informace
v prac. dny 11-14 hod.na
tel.č. 736 626 086, e-mail
musilova@bauwerk-stavby.cz.
Realitní kancelář sting, s.r.o.
pobočka Prostějov přijme realitního makléře. Informace na
tel. čísle 606 662 813, e-meil
irena.cerna@rksting.cz, www.
rksting.cz .
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Dne 10. srpna 2012
si připomeneme
nedožité 80. narozeniny
pana Františka BECKA.
Zemřel dne
29. března 2004.
Vzpomínají manželka
a synové Jiří
a Ladislav.

www.vecernikpv.cz
Zeptejte se...
na tel.: 582 333 433,
na mailu
inzerce@vecernikpv.cz
nebo přímo v redakci
- slečna Šmídová
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Dne 31. července úředně
a 9. srpna církevně
spojili svou cestu
Anna a Jindřich
KRČALOVI

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo
je v pátek 10. srpna, 10.00 hodin

!
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Bližší informace na tel.: 582 333 433
433,,
na mailu inzerce@vecernikpv.cz
nebo přímo v redakci - slečna Šmídová

Fotbal
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Čeká prostějovský fotbal další průlomová sezona?
Po pěti letech od konce slavné éry SK Lipová bude mít
náš okres zastoupení ve třetí nejvyšší mužské soutěži ČR.
Stane se tak zásluhou fotbalistů 1.SK Prostějov, kteří navazují na ještě slavnější druholigovou dobu tehdejšího SK
LeRK na přelomu druhého a třetího tisíciletí. Tentokrát však
existuje slibná perspektiva, že kvalita zdejší kopané vydrží
dlouhodobě.
Hlavním garantem je silná marketingová agentura TK
PLUS, která stojí za současným vzestupem prostějovského
fotbalu a dává mu po všech stránkách velkou jistotu. Letní
vstup nového generálního partnera MPS Holding pak
hanáckému oddílu i celému projektu dodal též nezbytné

Právě tam bude působit část mládežnických výběrů 1.SK,
na jejichž pozvednutí klade oddílové vedení také značný
důraz. Svědčí o tom získaný status Sportovní centrum
mládeže i Sportovní středisko mládeže a s tím související start dorosteneckých, respektive žákovských družstev
Prostějova v nejvyšších soutěžích Moravy daných věkových
kategorií. A ani v těch se naše talenty určitě neztratí.
Na otázku z titulku tohoto článku směrem k nadcházejícímu ročníku 2012/13 se tedy rýsuje kladná odpověď:
rozhodně ano! Fotbalistům drží palce, ať to tak opravdu je, i mediální partner klubu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník!.

ekonomické pozadí, díky němuž eskáčko směle může
zaútočit minimálně na špici MSFL.
Za neméně důležitou než dobré výsledky lze přitom
považovat vysokou diváckou atraktivitu. Štika moravských
soutěží totiž předvádí moderní ofenzivní fotbal a zápas co
zápas nabízí fanouškům umění takových osobností, jakými
jsou Lukáš Zelenka, Tomáš Hunal, Michal Pospíšil, Petr
Papoušek, Tomáš Bureš, Ivo Zbožínek a nově Petr Pavlík.
Navíc se průběžně vylepšuje zázemí, když probíhající léto
patří rekonstrukci trávníku i stavbě nové tribuny pro 480
sedících příznivců v areálu E.Valenty, nemluvě o zvelebení
dvou hřišť za Hloučelou poblíž haly Sportcentra DDM.

1. SK PROSTĚJOV

- soupiska týmu 2012/2013
JMÉNO

Obrovská síla. Zkušenost a dravé mládí by mělo vést 1.SK Prostějov k dobrým výsledkům i v MSFL .

Eskáčko nepřestalo

roč. nar.

váha/výška

kmenový hráč/hostování
brankáři:
187cm/88kg 1. SK PROSTĚJOV
180cm/82kg 1. SK PROSTĚJOV
183cm/100kg HOSTOVÁNÍ Z DRŽOVIC - DO 30.6.2013

BUREŠ TOMÁŠ
KOFROŇ ZDENĚK
HUBÁL MARTIN

1978
1987
1981

PAVLÍK PETR
ZBOŽÍNEK IVOŠ
HLOCH PAVEL
KREJČÍŘ PAVEL
KOCOUREK ROMAN
HUNAL TOMÁŠ
KLIMEK PAVEL

1978
1977
1991
1983
1991
1973
1988

MAZOUCH TOMÁŠ
ZELENKA LUKÁŠ
SVOZIL MARTIN
DOSTÁL ONDŘEJ
PAPOUŠEK PETR
KAZÁR TOMÁŠ
HIRSCH MARTIN
FLÁDR ZDENĚK

1983
1979
1985
1985
1977
1984
1989
1994

181cm/74kg
175cm/74kg
172cm/72kg
175cm/72kg
174cm/72kg
178 cm/67kg
170cm/70kg
170cm/65kg

ZATLOUKAL TOMÁŠ
POSPÍŠIL MICHAL
KOPEČNÝ VÍT
MACHÁLEK TOMÁŠ

1986
1979
1993
1990

190cm/80kg
186cm/80kg

Foto: Josef Popelka

195cm/89kg
182cm/82kg
185cm/80kg
184cm/86kg

obránci:
HOSTOVÁNÍ. Z JABLONCE - DO 31.12.2012
1. SK PROSTĚJOV
1. SK PROSTĚJOV
HOSTOVÁNÍ Z HORNÍHO ŠTĚPÁNOVA - DO 30.6.2013
1. SK PROSTĚJOV
HOSTOVÁNÍ Z Č. BUDĚJOVIC - DO 30.6.2013
HOSTOVÁNÍ Z KARVINÉ - v jednání
záložníci:
PŘESTUP Z KROMĚŘÍŽE
1. SK PROSTĚJOV
1. SK PROSTĚJOV
1. SK PROSTĚJOV
HOSTOVÁNÍ Z LIBERCE DO - 31.12.2012
HOSTOVÁNÍ ZE SIGMY OLOMOUC - DO 30.6.2013
1. SK PROSTĚJOV
1. SK PROSTĚJOV

útočníci:
1. SK PROSTĚJOV
1. SK PROSTĚJOV
1. SK PROSTĚJOV - z dorostu 1. SK
184cm/72kg 1. SK PROSTĚJOV

REALIZAČNÍ TÝM:

posilovat, podle jmen patří
na špici MSFL

TRENÉR: František Jura
ASISTENT TRENÉRA: Roman Popelka
VEDOUCÍ MUŽSTVA: Jan Jura
MASÉR: Radek Kuchař

SPORTOVNÍ MANAŽER: Ladislav Dudík
PŘEDSEDA KLUBU: Petr Langr

PŘESTUPY
odešli:
Matula Tomáš - hostování Čechovice, Poláček Petr - Rakousko, Hatle Matěj - konec hostování z Mostkovic, Kocourek Roman - hostování Kralice, Kopečný Vít - hostování Vyškov - v jednání
přišli:
Mazouch Tomáš - přestup z Kroměříže, Kazár Tomáš - hostování ze Sigmy Olomouc, Krejčíř Pavel hostování z Horního Štěpánova, Kopečný Vít - z dorostu 1. SK Prostějov
Prostějov/jim – Nenápadný nováček schovaný uprostřed
tabulky a strachující se zejména o to, aby neměl sestupové starosti? V podání 1.SK Prostějov ani náhodou! Alespoň ne při čtení soupisky pro podzimní část třetí ligy.
Tomáš Bureš, Ivo Zbožínek, Tomáš Hunal, Lukáš Zelenka, Petr Papoušek, Tomáš Kazár, Michal Pospíšil a nově i
Petr Pavlík disponují množstvím zkušeností z první ligy a
ještě dnes by se jistě neztratili ve vyšších soutěžích, vedle
nich navíc stabilní členové loňské postupové sestavy, další talentovaní mladíci či navrátilci Krejčíř s Mazouchem.
Ano, samotné hvězdy nevytvoří fungující tým a mnoho
výběrů na to již doplatilo propadákem, ale kouč František Jura již několikrát dokázal, že umí namíchat ten
správný koktejl a poskládat opravdový kolektiv.
Navíc v Prostějově po dlouhých letech opět vládne fotbalové šílenství, opět je to sport číslo jedna a dá se očekávat, že na domácí duely se pohrnou stovky a třeba i
tisícovky diváků. Zejména když se vydaří úvod a bude se
na co koukat. A pohárová premiéra v Bohunicích i přáteláky ukázaly, že žádného betonování bez touhy útočit se
fanoušci obávat nemusí.
Na první domácí střetnutí v MSFL si budou muset diváci
i hráči počkat až na třetí kolo, o to atraktivnější týden
je ale čeká. Nejprve to v sobotu 25. srpna bude souboj s
druhým Frdýdkem-Místkem, jemuž na první Holici chyběl jen bod, o čtyři dny později tu pak bude bonbónek v
podobě pohárového duelu se Sigmou Olomouc. A proč by
se nemohla opakovat historie a slavná výhra tehdy ještě
LeRKu 2:0 a postup do další fáze?
Hvězdami nabitý kádr na sebe strhával pozornost již
dlouho před startem bojů a pokud v týmu vydrží výborná
atmosféra, mohl by prohánět ty nejlepší. Loni mezi ně
patřily 1.HFK Olomouc, Frýdek-Místek, Břeclav, Sigma
Olomouc „B“ a Uničov, letos by mohl Holici vystřídat na
špici výběr 1.SK Prostějov.

LOS MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY, SEZÓNA 2012/2013 – PODZIMNÍ ČÁST
1. kolo - neděle 12. srpna 2012 16:30
FASTAV Zlín B - Orlová (10:30), Sigma Olomouc
B - Hulín (10:15), Uničov - Žďár n Sáz. (10:15),
Rosice - Hlučín (10:15), Třinec - Zábřeh (sobota 11.
srpna, 10:15), Břeclav - Baník Ostrava B (sobota 11.
8. 10:15), Kroměříž - Frýdek-Místek (sobota 11. 8.
16:30), Slovácko B - Prostějov (10:15)
2. kolo - neděle 19. srpna 2012 16:30
Orlová - Prostějov (16:30), Frýdek-Místek
- Slovácko (sobota 18. srpna, 10:15), Baník
Ostrava B – Kroměříž (10:15), Zábřeh – Břeclav (16:30), Hlučín - Třinec (sobota18. srpna,
16:30), Žďár n Sáz. – Rosice (16:30), Hulín
- Uničov (sobota 18. srpna, 16:30), Zlín B - Sigma Olomouc B (10:30)
3. kolo - neděle 26. srpna 2012 16:30
Sigma Olomouc B - Orlová (10:15), Uničov FASTAV Zlín B (10:15), Rosice - Hulín (sobota
25. srpna, 16:30), Třinec Žďár n Sáz. (sobota 25.
srpna, 10:15), Břeclav - Hlučín (sobota 25. srpna, 16:30), Kroměříž - Zábřeh (sobota 25. srpna,
16:30), Slovácko B - Baník Ostrava B (10:15),
Prostějov - Frýdek-Místek (sobota 25. srpna,
16:30)
4. kolo - neděle 2. září 2012 16:30
Orlová - Frýdek-Místek (16:30), Baník Ostrava B - Prostějov (10:15), Zábřeh - Slovácko
(16:30), Hlučín - Kroměříž (sobota 1. září, 16:30),
Žďár n Sáz.- Břeclav (16:30), Hulín - Třinec
(sobota 1. září, 16:30), FASTAV Zlín B - Rosice
(10:30), Sigma Olomouc B - Uničov (10:15)

5. kolo - neděle 9. srpna 2012 16:30
Uničov - Orlová (10:15), Rosice - Sigma Olomouc
B ( sobota 8. září, 16:30), Třinec - FASTAV Zlín B
(sobota 8. září, 10:15), Břeclav - Hulín (sobota 8.
září, 16:30), Kroměříž - Žďár n Sáz. (sobota 8.
září, 16:30), Slovácko B - Hlučín (10:15), Prostějov - Zábřeh (sobota 8. září, 16:30), Frýdek-Místek - Baník Ostrava B (sobota 8. září, 10:15)

8. kolo - neděle 30. září 2012 15:30
Orlová - Zábřeh (15:00), Hlučín - Baník Ostrava
B (sobota 29. září, 15:30), Žďár n. Sáz. - Frýdek-Místek (16:00), Hulín - Prostějov (sobota 29.
září, 16:00), FASTAV Zlín B - Slovácko B (10:30),
Sigma Olomouc B - Kroměříž (10:15), Uničov Břeclav (10:15), Rosice - Třinec (16:00)

12. kolo - neděle 28. října 2012 14:00
Orlová - Žďár n Sáz. (14:30), Hulín - Hlučín (sobota
27. října, 14:30), FASTAV Zlín B - Zábřeh (10:30),
Sigma Olomouc B - Baník Ostrava B (10:15),
Uničov - Frýdek-Místek (10:15), Rosice - Prostějov (14:30), Třinec - Slovácko B (sobota 27. října,
10:15), Břeclav - Kroměříž (sobota 27. října, 14:00)

6. kolo - neděle 16. září 2012 16:30
Orlová Baník Ostrava B (16:00), Zábřeh Frýdek - Místek (16:30), Hlučín - Prostějov (sobota 15. září, 16:30), Žďár n Sáz. - Slovácko B
(16:30), Hulín - Kroměříž (sobota 15. září, 16:00),
FASTAV Zlín B - Břeclav (10:30), Sigma Olomouc B Třinec (10:15), Uničov - Rosice (10:15)

9. kolo - neděle 7. října 2012 15:00
Třinec - Orlová (sobota 6. října, 10:15), Břeclav
- Rosice (sobota 6. října, 15:00), Kroměříž - Uničov (sobota 6. října, 15:30), Slovácko B - Sigma
Olomouc B (10:15), Prostějov - FASTAV Zlín B
(sobota 6. října, 15:00), Frýdek-Místek - Hulín
(sobota 6. října, 10:15), Baník Ostrava B - Žďár
n Sáz. (10:15), Zábřeh - Hlučín (15:30)

13. kolo - neděle 4. listopadu 2012 14:00
Kroměříž - Orlová (sobota 3. listopadu, 14:00), Slovácko B - Břeclav (10:15), Prostějov - Třinec (sobota
3. listopadu, 14:00), Frýdek-Místek - Rosice (sobota
3. listopadu,10:15), Baník Ostrava B - Uničov (10:15),
Zábřeh - Sigma Olomouc B, Hlučín - FASTAV Zlín B
(sobota 3. listopadu,14:00), Žďár n Sáz. - Hulín

PŘEDEHRÁVANÉ
15. kolo - středa 19. září 2012 17:00
Slovácko B - Orlová, Prostějov - Kroměříž, Frýdek-Místek - Břeclav (16:30), Baník Ostrava B Třinec (16:00), Zábřeh - Rosice, Hlučín - Uničov,
Žďár n Sáz. - Sigma Olomouc B (16:30), Hulín
- FASTAV Zlín B (16:30)

10. kolo - neděle 14. října 2012 15:00
Orlová - Hlučín, Žďár n Sáz. - Zábřeh, Hulín - Baník
Ostrava B (sobota 13. října, 15:00), FASTAV Zlín
B - Frýdek-Místek (10:30), Sigma Olomouc B Prostějov (10:15), Uničov - Slovácko B (10:15),
Rosice - Kroměříž (sobota 13. října, 15:00), Třinec
- Břeclav (sobota 13. října, 10:15)

14. kolo - neděle 11. listopadu 2012 14:00
Orlová - Hulín, FASTAV Zlín B - Žďár n Sáz.
(10:30), Sigma Olomouc B - Hlučín (10:15), Uničov - Zábřeh (10:15), Rosice - Baník Ostrava B
(10:15) , Třinec - Frýdek-Místek (sobota 10. listopadu, 10:15), Břeclav - Prostějov (sobota 10.
listopadu, 14:00), Kroměříž - Slovácko B (sobota
10. listopadu, 14:00)

7. kolo - neděle 23. září 2012 16:00
Rosice - Orlová (10:15), Třinec – Uničov
(sobota 22. září, 10:15), Břeclav - Sigma
Olomouc B (sobota 22. 9. 16:30), Kroměříž
- FASTAV Zlín B (sobota 22. září, 16:00), Slovácko B - Hulín (10:15), Prostějov - Žďár n
Sáz. (sobota 22. září, 16:00), Frýdek-Místek Hlučín) sobota 22. září, 10:15), Baník Ostrava
B - Zábřeh (10:15)

11. kolo - neděle 21. října 2012 14:30
Břeclav - Orlová (sobota 20. října, 14:30),
Kroměříž - Třinec (sobota 20. října,15:00), Slovácko B - Rosice (10:15), Prostějov - Uničov
(sobota 20. října,14:30), Frýdek-Místek - Sigma Olomouc B (sobota 20. října, 10:15), Baník
Ostrava B - FASTAV Zlín B (10:15), Zábřeh Hulín (15:00), Hlučín - Žďár n Sáz. (sobota 20.
října, 14:30)

16. kolo - neděle 18. listopadu 2012 13:30
Orlová - FASTAV Zlín B (sobota 17. listopadu,
13:30), Hulín - Sigma Olomouc B (sobota 17.
listopadu, 13:30), Žďár n Sáz. - Uničov (sobota
17. listopadu, 13:30), Hlučín - Rosice (sobota 17.
listopadu, 13:30), Zábřeh - Třinec, Baník Ostrava
B - Břeclav (10:15), Frýdek-Místek - Kroměříž
(sobota 17. listopadu, 10:15), Prostějov - Slovácko B (sobota 17. listopadu, 13:30)
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. srpna 2012

Pavlík: Současný Prostějov? Asi světový unikát!
Hřiště bude pro první mistrák připravené, Petr
Prvoligový hráč z Jablonce už se s přesunem o dvě soutěže níž vyrovnal,
Šéf 1.SK Prostějov po příchodu Pavlíka prozradil,
těší se na novou výzvu a minulost neřeší
ujistil Langr že klub uvolní Kocourka do Kralic a Kopečného do Vyškova
Ve vynikající kondici a s rozumným optimismem jde
prostějovský fotbal vstříc
nové sezoně 2012/13. Mužský
A-tým 1.SK čekají po postupu z divize boje v Moravskoslezské lize, tedy třetí nejvyšší
soutěži ČR. A nejen na tohle
téma jsme hovořili s oddílovým předsedou Petrem Langrem.
První dotaz nemohl směřovat
nikam jinam než na vydatné
letní posílení hráčského kádru.
„Už s příchodem Pavla Krejčíře, Tomáše Mazoucha a Tomáše Kazára jsme dosáhli takového doplnění týmu, jakého jsme
chtěli. Čerstvé angažování Petra Pavlíka bylo za dané situace
již trochu nad plán, byť jsme
moc rádi, že se nám podařilo
získat tak špičkového borce.
Každopádně teď máme k dispozici papírově velmi kvalitní
mančaft,“ souhlasil Langr.

Na druhou stranu bylo nutné vyřešit jeho početní předimenzovanost. „Protože chceme mít v týmu
osmnáct hráčů do pole plus tři gólmany, rozhodli jsme se dva členy
kolektivu uvolnit na hostování. Tím
pádem jde Roman Kocourek do
Kralic a Vít Kopečný do Vyškova,“
prozradil šéf eskáčka Večerníku
nové informace.
V nadcházejícím ročníku bude mít
štika MSFL dost vysoké ambice.
„Na nedávné tiskové konferenci jsme deklarovali cíl skončit do
páté příčky. Ten jsme vzhledem k
dalšímu posílení celku ještě mírně
přehodnotili s tím, že by v našich
silách mělo být umístění do třetí pozice. Sice máme těžký los, když začínáme dvěma zápasy venku a pak
doma přivítáme největšího favorita
Frýdek-Místek, ale s tím je potřeba
se vyrovnat,“ odtušil Langr.
Vzápětí ujistil, že zmíněný Frýdek 25. srpna i Sigmu Olomouc
v poháru o čtyři dny později pro-

stějovská ekipa určitě přivítá na
zrekonstruovaném hřišti v ulici
E. Valenty. „Část nového trávníku sice před časem musela být
přeseta kvůli plísni a tím došlo
k dvoutýdennímu zpoždění, ale
momentálně je vše na nejlepší cestě. Tráva už na celé ploše
zakořenila, postupně houstne a
je v mnohem lepším stavu než
v Ostravě na Bazalech, kde se
teď normálně hrála první liga.
My máme ještě tři týdny čas,
takže o připravenosti hracího povrchu vůbec nepochybuji,“ zdůraznil Langr.
Slibně pokračuje také výstavba
nové tribuny podél východní
strany hřiště. „Všechno běží dle
stanoveného
harmonogramu,
dokonce je najatá stavební firma v časovém předstihu. Tím
pádem bychom tribunu mohli
mít k dispozici už pro střetnutí
s Frýdkem-Místkem, byť pochopitelně záleží ještě na kolaudaci,“

upozornil první muž SK. Hned
zkraje sezóny se každopádně dá
očekávat velká divácká návštěvnost. „Věřím, že hodně lidí přijde
hned proti Frýdku. A na Sigmu
Olomouc ve druhém kole Poháru České pošty by se celý areál
mohl fanoušky zaplnit opravdu
vydatně,“ těšil se Langr.
Na rozdíl od mnoha jiných
(nejen) sportovních subjektů
v ČR je na tom prostějovský fotbalový klub ekonomicky dobře.
„Díky stávajícím sponzorům i
novému generálnímu partnerovi
MPS Holding nemáme žádné finanční problémy, naopak, všem
oddílovým družstvům můžeme
vytvářet kvalitní podmínky včetně zázemí. Tím pádem věřím, že
dobré výkony i výsledky budou
v letošní sezóně předvádět jak
naši muži, tak veškeré mládežnické výběry od dorostu přes
žáky až po přípravky,“ uzavřel
Petr Langr.

František Jura: „Chceme se pohybovat okolo třetího místa“

Dlouho doufal, že ještě dostane šanci v jabloneckém kádru nebo jinde v první lize. To se však nestalo
a Petr Pavlík coby někdejší kapitán FK Baumit tak
bude ve čtyřiatřiceti letech zkoušet štěstí v MSFL.
Uprostřed minulého týdne vyslyšel nabídku 1.SK
Prostějov, za který okamžitě nastoupil do přípravného zápasu a Vyškovu při vítězství 3:0 hned vstřelil
gól. Při čtvrtečním rozhovoru s Večerníkem oplýval
zkušený borec skvělou náladou.
Marek Sonnevned

Můžete ze svého pohledu
popsat, jak jste se vůbec
v Prostějově ocitl?
„Čekal jsem na nabídky z první
ligy, které nepřicházely, a po začátku nejvyšší soutěže už jsem
chtěl mít nějakou jistotu. Proto
jsem dal na doporučení mých bývalých spoluhráčů Buryho a Zboži
(Tomáše Bureše a Ivo Zbožínka
– poznámka autora), kteří mě sem
lákali. S vedením 1.SK jsme zatím
dohodli angažmá na půl roku.“
Nemůže se stát, že v případě jiné lákavější nabídky
odejdete ještě teď v létě?

„Smlouva už je domluvená,
takže na podzim určitě zůstanu
tady. Nemám důvod ani chuť
něco případně narychlo řešit a
jsem nachystaný s prostějovským mančaftem bojovat ve
třetí lize. Jako svou poslední teoretickou šanci jsem bral, když
Mladou Boleslav postihla zdravotní kalamita v zadních řadách
a přišla o tři zraněné stopery.
Jenže pokud ani za takové situace neprojevila o mě zájem, rozhodl jsem se pro eskáčko. Jeho
nabídky si cením a taky s Mírou
Peltou jsme se bavili, že tohle
řešení bude nejlepší pro Jablonec, pro mě i pro Prostějov.“

Jak jste se s osobním
ústupem z první do třetí
ligy vyrovnal? Necítíte zklamání?
„Zklamalo mě hlavně to, jakým
způsobem jsem skončil v Jablonci
a že nepřišly nabídky ani z jiných
prvoligových klubů. Postupem
času ale horká hlava vychladla,
ve své situaci nevidím nic hrozného. Za půl roku můžu být jinde,
ovšem momentálně to beru tak,
že jsem tímhle uzavřel svou vrcholovou kariéru a soustředím se
na Moravskoslezskou ligu. S tím,
že půlroční štace v Prostějově se
může změnit v něco delšího.“
Hned v den nástupu do
1.SK jste skóroval v přátelském duelu. Dobrá premiéra,
ne?
„Bylo mi jasné, že pokud dojde
na penaltu, volba ohledně exekutora padne na mě jako na nováčka
v mužstvu. Jakmile jsem se totiž
objevil ve dveřích šatny, Zboža
po mně házel kapitánskou pásku
a všichni ostatní se do toho smáli
na celé kolo. Takové věci se prostě
novým posilám běžně dělají, aby
hned po příchodu co nejvíc pla-

tily do týmové kasy. Kluci mi
okamžitě hlásili všechny ty cifry,
takže budu solit. A ta penalta?
Nebál jsem se, že ji nedám, je to
v podstatě nejjednodušší standardka. Hlavní je, že se mi ji povedlo
proměnit, v opačném případě by
mi to chlapi dali pořádně sežrat.“
(smích)
Z vašich slov vyplývá, že
přijetí proběhlo vesele a
v kabině panuje výborná atmosféra. Je to tak?
„Určitě. Na svůj nový mančaft si
absolutně nemůžu stěžovat, spíš
právě naopak. Jen je to pro mě
specifické tím, že jsem na stará
kolena musel skončit doma a jít
tři sta kilometrů daleko. Naštěstí
půlku zdejšího týmu znám, kopal
jsem buď s těma klukama, nebo
proti nim. Takže do kolektivu,
myslím, zapadnu rychle a bez
problémů, navíc si oživím moravské vzpomínky ze Slovácka i
z Brna.“
Prostějovský soubor je
s ohledem na své složení
a danou soutěž v kuloárech
označován jako fotbalový
Dream Team. Sedí to?

„Asi je fakt světový unikát, aby
třetiligový celek měl na soupisce sedm ne úplně starých hráčů,
kteří dohromady nasbírali okolo
patnácti set startů v první lize.
Tohle je na MSFL až neskutečné číslo, byť podobné osobnosti mají samozřejmě i v jiných
klubech. Ne však v takovém
množství najednou. Ale třeba za
divizní Vyškov, který jsme teď
porazili, hraje Ríša Dostálek,
s nímž jsme trochu pokecali.“
Máte aspoň základní povědomí o Moravskoslezské lize?
„Je pravda, že tuhle soutěž jsem
jako jedinou ze tří nejvyšších
v ČR ještě nehrál, protože zkušenosti z první, druhé i České
fotbalové ligy už mám. A teď mě
napadá, že kdybych zůstal v Jablonci, mohl jsem si třeba vyzkoušet taky novou juniorskou ligu,
byť bych asi nastupoval s kluky
mladšími o patnáct let. (smích)
Každopádně MSFL budu teprve
poznávat, na což se těším a nebojím se toho.“
Dokážete odhadnout výsledkové možnosti týmu?

Foto: Josef Popelka
„Nás zkušené doplňují šikovní
mladí kluci a já věřím, že nám to
společně bude fungovat. My starší
musíme mančaft držet zodpovědností, o tom, že fotbal pořád umíme, asi všichni soupeři dobře vědí.
Každopádně budeme pod tlakem
nutnosti předvádět kvalitní výkony

a vítězit, pět hráčů by asi nedojíždělo každý týden tři sta kilometrů
tam a zpátky jen tak pro nic za nic.
Snad nás tedy nečeká boj o sestup.
(úsměv) Vážně řečeno jsou plány
pohybovat se do třetího místa v tabulce, alespoň v tom smyslu jsme
se bavili s trenérem.“

Představujeme
letní
posily
„A“-mužstva
1.SK
Prostějov
Trenér a GSM si pochvaluje výborné posílení týmu, který by měl být
schopen atakovat špici Moravskoslezské ligy

Prostějov - Pokud má fotbalový oddíl 1.SK
Prostějov duši zosobněnou do jednoho člověka, pak
je to František Jura (na snímku). Klubu zůstal věrný i
v nejtěžších časech a poté, co kopaná ve městě jako
bájný Fénix vstala z vlastního popela, dovedl mužstvo coby hlavní trenér z divize do MSFL. V létě si
k postu kouče přibral i funkci generálního sportovního
manažera a s tímto modelem běžným na britských
ostrovech vyráží eskáčko do další sezóny.
Marek Sonnevend
Začnu příchodem Petra
Pavlíka, čemuž jste ještě
před týdnem dával jediné procento naděje. Jak to, že nakonec k angažování zvučné posily
došlo?
„Jablonec měl v přípravě nějaké
problémy, nedařilo se mu a tím
pádem to vypadalo, že Petra vezme zpět do svého kádru. Proto
jsem už počítal s variantou, že
ho nezískáme. Pak ale Baumit
vyhrál první ligové kolo, atmosféra se tam asi uklidnila a Petr

zůstal volně k dispozici. O našem
trvalém zájmu věděl, načež se
rozhodl jít na půl roku do Prostějova. S tím, že všichni uvidíme,
jak bude vzájemná spolupráce
vypadat, a podle toho se v zimě
domluvíme dál.“
Předpokládám, že jste při
tomto transferu asi opět
využili úzkých kontaktů na
šéfa Jablonce i FAČR Miroslava Peltu, ne?
„Je to tak. My spolu průběžně
a pravidelně komunikujeme,
řešíme naše případné problémy
v sestavě a podobně. On vždyc-

ky jedná rychle i korektně, je na
něho ve všem spolehnutí a co
se řekne, to platí. Proto jsme se
na pana Peltu obrátili hned po
skončení uplynulého ročníku
s tím, že potřebujeme daný typ
fotbalisty, a nakonec situace dospěla k příchodu Petra Pavlíka.“
Jste s letním posílením kádru maximálně spokojen?
„Určitě ano. Všichni hráči, které
jsme přivedli, mají nespornou
kvalitu, z toho důvodu jsme je
ostatně chtěli. Ve dvou případech ze čtyř se navíc jedná o
naše odchovance, což je další
pozitivum. Celkově se nám povedlo tým posílit opravdu výrazně.“
V takovém složení byste
však měli papírově usilovat o nejvyšší pozice ve třetí
lize. Souhlasíte?
„Vysokým ambicím ani cílům
se samozřejmě nevyhýbáme, i
po postupu z divize nadále budeme pod trvajícím tlakem. Ten
si ale na sebe vytváříme hlavně

my tím, že sami chceme pokaždé zvítězit a ztrácet co nejméně
bodů. Kádr mužstva nás pasuje
do role jednoho z favoritů soutěže, neboť máme řadu ostřílených
borců s bohatými prvoligovými
zkušenostmi, mladší kluci zase
výkonnostně rostou. Tím pádem
se musíme v tabulce pohybovat

úplně nahoře, konkrétní předsevzetí je skončit do třetího místa,
nejhůře čtvrtí. Nějaká desátá příčka v žádném případě nikoho z nás
neuspokojí.“
Splnila příprava vaše
představy?
„Rozhodně jo. Základ mančaftu
je pohromadě delší dobu, nové

Foto: archív

Petr Pavlík

posily se adaptovaly velmi rychle a díky tomu nám pořád lépe
vycházejí různé herní věci. Co
zatím trochu vázne, to je finální
fáze útočných akcí včetně zakončení. Proměňujeme minimum
vypracovaných šancí, na čemž
musíme ještě nejvíc zapracovat. Směrem dozadu fungujeme
dobře, klape také celková souhra
mužstva po taktické stránce. A
příprava se při zpětném ohlédnutí fakt vydařila.“
Změní se nějak herní styl
oproti minulému ročníku?
„Nijak podstatně ne, chceme
dál předvádět moderní pojetí fotbalu. Všechno vychází
z kvalitního celoplošného bránění a následného rychlého
přechodu do útoku ve vyšším
počtu hráčů. Naším záměrem
je dynamická ofenziva s maximálním využíváním krajů hřiště, četnými centry a správnými
náběhy jak střelců do vápna,
tak dorážejících z druhé vlny.
Klíčový je vířivý pohyb ve
třiceti metrech od brány soupeře, čímž se vytváří dostatečný
prostor pro fotbalisty bez míče.
Na tomhle aktivním a nátlako-

„Oproti jaru se musíme zlepšit ve všem“ burcuje Ivo Zbožínek
Zkušený stoper zůstává kapitánem 1.SK, věří potenciálu
silného týmu a těší se na pohárovou bitvu se Sigmou
Prostějov - Z pozice kapitána velí slavnými jmény
naplněnému kolektivu prostějovských fotbalistů,
ovšem těžkou hlavu si z toho nedělá. Pro ostříleného zadáka Ivo Zbožínka je všechno v pohodě a nic
neznamená vážný problém, což je asi ten správný
přístup, jak ukočírovat kabinu s mnoha hráčskými
hvězdami. Zboža důvěřuje síle mužstva, která by
se logicky měla projevit i ve vyšší soutěži po postupu z divize do třetí ligy.
Marek Sonnevend
Jaký máte pocit z absolvované přípravy?
„Na pocitech podle mě vůbec
nezáleží. Podstatné bude, jak
odstartujeme do MSFL, až podle
toho vyhodnotíme celou přípravu.
Každopádně jsem v očekávání, nakolik zvládneme důležitý začátek
sezony. Během tréninkových
týdnů jsme splnili všechno, co bylo
v plánu, bez větších problémů,
snad nám tedy vstup vyjde.“

Co říkáte na letní obměnu
kádru?
„Noví kluci jsou tady zatím krátkou dobu, do jejich hodnocení se
rozhodně pouštět nebudu. Tohle je
vyloženě věc trenérů nebo vedení
klubu, takže ať hodnotí oni.“
Vy osobně se po fotbalové
stránce cítíte jak?
„Jsem zdravý a všechno je v pohodě,
takže se momentálně cítím dobře.“
Co víte o MSFL, která vás
coby postupujícího nováčka
čeká?

„Fotbal dlouhodobě sleduju, takže
vím, kdo se v téhle soutěži pohybuje nahoře a dole. Už dřív i teď
v létě jsme navíc s účastníky MSFL
sehráli dost přáteláků, takže je nám
jasné, že oproti divizi půjde o skok
na mnohem vyšší úroveň.“
Co budete muset po herní
stránce nejvíc zlepšit?
„Úplně všechno. Není potřeba rozebírat jednotlivosti, nahoru musíme
jít opravdu ve všem.“
Vidíte v týmu potenciál,
aby to zvládnul?
„V daném složení by bylo špatné,
pokud bychom to nedokázali. Naše
mužstvo tvoří jak zkušení borci
zvyklí nastupovat v nejvyšších
ligách, tak mladí talentovaní kluci
a určitě máme na to se společně
zlepšovat jako jeden kolektiv.“
Sdílíte tedy všeobecný
názor, že by 1.SK měl patřit
do horní poloviny tabulky?
„To se teprve uvidí. Hlavní je, abychom doma vítězili a hráli slušný
fotbal. Na rozdíl od divize už

nebudeme muset pořád něco honit,
postup teď nemáme jako pevně
stanovený cíl. Přesto samozřejmě
chceme uspět v každém utkání.“
Vítáte hraní pod menším
tlakem?
„On ten tlak asi bude stále, s takovým hráčským kádrem se po nás
pořád vyžaduje maximum. Zvlášť
když třeba prohrajeme, tak v dalším
kole si zaváhání už asi nebudeme
moci dovolit. Celkově však nastane
klidnější situace v tom, že v divizi
jsme nesměli ztratit skoro žádné
body kvůli nutnosti postupu výš,
zatímco teď případná klopýtnutí
nepřinesou fatální důsledky.“
Jak se coby dlouho prvoligový hráč těšíte na pohárovou konfrontaci se Sigmou Olomouc?
„V Českém poháru už jsem toho
odehrál spoustu na obou stranách,
to znamená v roli favorita i opačně.
Každý takový souboj má svoje
specifika, zvlášť pokud jde o regionální derby. V případě našeho

duelu proti Sigmě doufám, že přijde
co nejvíc diváků a že si to všichni
společně užijeme bez ohledu na
výsledek. Vzhledem k tomu, kde
ještě nedávno byl prostějovský fotbal, rozhodně přichází velký svátek
a určitě nejen já se na něj moc
těším. Ohledně postupu se může
stát cokoliv, před pár lety Olomouc
vypadla například v Konici.“
Děláte kromě hraní fotbalu
ještě něco jiného?
„Už dva roky vedu jeden z ročníků
prostějovské přípravky a studuji
trenérskou licenci A, v září mě
čeká další studijní blok. Zatím tak
mám všechno spojené s fotbalem a
uvidím, co bude dál po novém roce,
až trenérskou školu dodělám.“
Baví vás koučování? Vidíte
v něm svou možnou budoucnost?
„Trénovat mě docela baví, ale
nemůžu říct, že bych byl pevně rozhodnutý se právě tomuhle ve zbytku svého života naplno věnovat.
Ještě uvidím.“

Tomáš Mazouch

Čtveřice fotbalistů zamířila mezi minulou a nadcházející sezónou do kádru prostějovského áčka. Jde vesměs o
nadmíru kvalitní hráče, v jednom případě dokonce vybuchla poměrně velká přestupová bomba. Podrobnosti o
Narozen: 17. července 1978 v Opavě
Narozen: 15. srpna 1983 v Prostějově
vém stylu hodně makáme, vý- nových posilách eskáčka čtěte v následujících odstavcích.
Post: stoper, defenzivní záložník
Post: defenzivní záložník
sledky snad jsou a budou vidět.
Výška: 186 centimetrů
Výška: 181 centimetrů
Výhodou je možnost opřít se o
Tomáš Kazár
Pavel Krejčíř
řadu zkušených opor, které by
Předchozí působiště: FK Jablonec, AS
Předchozí působiště: LeRK Prostějov,
Narozen: 4. listopadu 1983 v Horním
jen tak něco nemělo vybláznit. Narozen: 8. října 1984 v Šumperku
Pardubice, FC Slovácko, FC Brno, FK
Sigma Olomouc, Unex Uničov, Dubnica
Štěpánově
Tím pádem můžeme opakova- Post: levý bek či záložník
Baumit Jablonec
nad Váhom, SK Hranice, Hanácká Slávie
Post: pravý bek
ně odvádět po všech stránkách Výška: 178 centimetrů
Charakteristika trenéra Františka
Kroměříž, SK Lipová, Allhartsberg (RaPředchozí působiště: HFK Olomouc,
Výška: 173 centimetrů
kompaktní výkony.“
Jury:
kousko)
Nakolik máte přehled o Sigma Olomouc, FC Slovácko, Sigma
Předchozí působiště: LeRK Prostějov,
„Takového borce ani není třeba představovat, podle mě patřil
Charakteristika trenéra Františka Jury:
soupeřích v MSFL?
Olomouc, FK Čáslav, 1.SC Znojmo, DuDosta Bystrc, Fotbal Třinec, Ústí nad Labem,
v minulé sezóně k nejlepším prvoligovým zadákům. O místo „Tomáše jsme chtěli dlouhodobě, o jeho příchod jsme usilovali
„Každého nejbližšího protivníka najská Streda, Sigma Olomouc
FC Vítkovice, Zábřeh na Moravě, FC Přerov
v Jablonci přišel jen kvůli tomu, že se tamní vedení rozhodlo víc než rok a bohužel z různých důvodů tahle snaha nevychábudeme pochopitelně sledovat tak,
Charakteristika trenéra Františka Jury:
vsadit víc na mladé a nový trenér Kotal preferuje hru na tři zela. Tím větší je radost, že ho konečně máme. Jde o kluka
abychom se na něj mohli takticky
Charakteristika trenéra Františka Jury:
„Je to typ tvrdého fotbalisty, neústupného v osobních soubojích a po- obránce. Petr je přitom stále výborný fotbalista, navíc povahově
z Prostějova, našeho odchovance a hlavně kvalitního fotbalistu
co nejlépe připravit. Základem „Plánovali jsme posílit levou stranu hřiště a Tomáš je k tomu ideměrně zkušeného. Má toho dost za sebou, poslední tři roky působil
perfektní
kluk
a
vítězný
typ,
který
vždy
udělá
pro
úspěch
maxina post defenzivního záložníka. Nebojí se na hřišti mluvit, díky
je osobní sledování při zápasech, álním typem fotbalisty. Těží z perfektní techniky, má výbornou
právě v Moravskoslezské lize. A s kariérou kdysi začínal v Prostějově,
této schopnosti komunikace i obecné zodpovědnosti je dost
k tomu využíváme rovněž inter- levačku a posílá skvělé centry ze strany do vápna, umí velice
takže je klubovým odchovancem. Umí házet dlouhé auty, téhle jeho mum. O takhle charakterově cenného hráče jsme moc stáli a
jakmile
se
objevila
možnost
ho
přivést,
šli
jsme
za
tím.“
cenný.“
net nebo své zvědy. Navíc osobně dobře kopat i standardky.“
specifické přednosti se dá účinně využít.“
dobře znám několik trenérů působících u třetiligových klubů, neboť jde o kamarády, s nimiž jsem
společně studoval na vysoké škole
či při snaze o získání trenérské licence. Celkově tedy budeme mít
informací pokaždé dost.“
Kdo podle vás patří k největším favoritům soutěže?
Dost často platí v kolektivních byl velice vlažný, soupeř hrál
„Určitě Třinec a Frýdek-Místek.
sportech otřepané rčení dobrá dvacet minut lépe a vyV Třinci se chtějí po sestupu
generálka – špatná premié- pracoval si tři nebo
zeli
Třetiligové Kroměříži nasá
vyložené
z druhé ligy okamžitě vrátit zpět,
ra. Snad se pravdivosti tohoto čtyři
Frýdek má postupové ambice
úsloví podaří vyhnout pros- příležitosti, které
gólový půltucet,
u.
zvýšení skóre dvěma brankami tějovským fotbalistům, kteří naštěstí neprodlouhodobě a na jaře skončil těs- K přípravnému utkání číslo
ovšem až po slabším začátk
čtyři tohoto léta si fotbalPetra Pavlíka z desítky a mladého v posledním přípravném utká- měnil,“ kritizoval
ně za vítěznou Holicí.“
pí
ou
vst
Do MSFL teď
isté 1.SK Prostějov zajeli do
Víti Kopečného na konečných ní působivě deklasovali Kro- špatný start střetna Slovácku B
Drnovic, kde měli za soupeře
3:0. Utkání mělo jednoznačný měříž na jejím hřišti rozdílem nutí asistent kouče
(0:1)
vyškovský soubor. Divizního
průběh, byli jsme lepší a po dvou tříd. Za týden na půdě FC 1.SK Roman Popelka.
protivníka
jednoznačně
všech stránkách dominovali, Slovácko B by eskáčku v zaha- Následně však přišel razantní
Branky: 20. Zbožínek, 55. Pavlík z penalty, 75. Kopečný
takže spokojenost. Jen nás jovacím dějství určitě stačilo i zvrat ve vývoji duelu. „Všechno mohli nastřílet tři čtyři branky,“
přehráli a svou celozápasovou
neustále trochu trápí finální část nejtěsnější vítězství.
načal gól Ivoše Zbožínka po stan- poznamenal druhý trenér Prostěpřevahu vyjádřili třígólovým
Sestava 1.SK Prostějov:
útočné fáze včetně zakončení, na SK HS Kroměříž – 1.SK Prostě- dardní situaci. Kroměříž tenhle jova.
vítězstvím.
Bureš – Hloch, Zbožínek, Hunal, Dostál – Papoušek, Zelenka,
tom musíme nejvíc zapracovat,“ jov 0:6 (0:4)
moment dost zlomil, její hráči „Z našeho pohledu je potěšitelné
MFK patřil v uplynulé sezóně
Pavlík, Kazár – Pospíšil, Machálek. Střídali: Kofroň, Kocourek,
upozornil Popelka.
ke špičce divize D, jenže na
Branky: 25. Zbožínek, 28. Papou- vzápětí opakovaně chybovali a množství dosažených gólů zvlášKrejčíř, Svozil, Mazouch, Hirsch, Zatloukal, Kopečný.
Asistent hodnotí přechod z Kral- šek, 30. Pavlík, 33. Zelenka, 75. my jsme tyhle hrubky dokáza- tě z útočných standardek, které
osobnostmi nabité mužstvo
Trenér: František Jura.
ic do Prostějova pozitivně. Svého Kazár, 80. Mazouch. Sestava Pro- li v rychlém sledu trestat. Díky klukům zatím skvěle vycházejí.
z Hané absolutně nestačil. Už
zimního rozhodnutí odejít z pos- stějova: Bureš (75. Hubál) – Krej- tomu bylo střetnutí za stavu 4:0 Je to příslib směrem k soutěži,
tak hvězdný kolektiv těsně
před středečním duelem doplnil kvůli vysoké trávě a pomalejší Paradoxně tak vedení nepřinesly tu hlavního kormidelníka FC číř (46. Hloch), Zbožínek, Hunal už do přestávky rozhodnuto,“ vy- kde bychom si tímhle způsobem
mohli výrazně pomáhat. Naopak
ještě jeden špičkový plejer, Petr rozjezd pořádně rozběhali. Jak- vyložené šance, ale standardní Kralice na Hané a stát se druhým (46. Mazouch), Kazár – Papoušek kládal Popelka.
Pavlík, přičemž tento na jaře mile se kluci dostali do tempa, situace, když se po rohu hlavou lodivodem eskáčka nijak nelitu- (60. Fládr), Pavlík, Zelenka (60. Podobný průběh přinesla i druhá musíme dát pozor na začátky,
prvoligový záložník Jablonce měli v podstatě celou dobu až prosadil Ivo Zbožínek,“ ohlížel je, spíš právě naopak. „Pro mě to Svozil), Dostál – Machálek (46. půle. „Kvůli četnějším střídáním do mistráků nelze vstupovat
nad Nisou přispěl k jasné výhře do konce víc ze hry,“ popisoval se Popelka za přátelským byl kvalitativní posun za lepším Zatloukal), Pospíšil (50. Hirsch). byla hra po pauze neurovnaná, tak váhavě jako do přáteláků. A
domácí se vinou naší nepozor- rozhodně platí, že vysoký triumf
fotbalem. Mohu se podílet na Trenér: František Jura.
bezpečně proměněným poku- asistent trenéra 1.SK Roman střetnutím.
„Aktivnějším a lepším celkem vedení velice silně poskládaného Konečnému debaklu zpočátku nosti a polevení dostali do dalších v Kroměříži nikterak nepřeceňuPopelka.
tovým kopem.
„Soupeř byl o poznání „Domácí do přestávky zahro- jsme byli také ve druhém mančaftu plného výborných nic nenasvědčovalo. Oba celky dvou slibných šancí. Ani ty však jeme,“ ujistil Popelka.
kvalitnější než předtím Bohu- zili pouze jedním nebo dvěma poločase, ačkoliv postupně došlo hráčů, profesionalita je s ohl- letos patří do třetí ligy a domácí, nevyužili, což jsme v poslední Premiéru v Moravskoslezské
nice v poháru, díky rukopisu brejky, jinak jsme pořád tlačili k prostřídání skoro celé základ- edem na podmínky v oddílu kteří se na jaře jen tak tak zachrá- čtvrthodině zase potrestali zvý- lize 2012/13 absolvuje eskáčko
svého nového kouče měli do- do jejich soustředěné obrany. ní sestavy. Že úroveň našeho 1.SK někde úplně jinde a tohle nili, měli od úvodních okamžiků razněním skóre na 6:0. Pro sou- 12. srpna od 10.15 hodin v Kupeře
p do zápasu
p
p to bylo
y hodně kruté,, klidně novicích, kde své domácí mače
brý fotbalový projev. Nám ze Bohužel se nám nedařilo spou- fotbalu neklesla ani po těchto všechno mě výrazně obohacuje. navrch. „„Náš vstup
hrává Slovácko B. „Jde o rezerzačátku chvíli trvalo, než jsme stu nadějných akcí dotáhnout změnách, to nás velmi potěšilo, Za své působení v Prostějově
vu prvoligového klubu, která
se vyrovnali s úmorným ve- k nebezpečnému zakončení kluci z lavičky předvedli vesměs jsem tedy moc rád,“ zdůraznil
drem i náročnějším terénem nepřesnostmi ve finální fázi. kvalitní výkony, což vedlo ke Roman Popelka.
se v minulé sezóně pohybovala
uprostřed tabulky. Tím pádem
(0:3)
nás čeká jistě kvalitní protivník
složený převážně z mladých běBranky: 25. Zbožínek, 28. Papoušek, 30. Pavlík, 33. Zelenka,
havých kluků, na než by měly
75. Kazár, 80. Mazouch.
platit naše větší zkušenosti. Ty
ale musíme podpořit maximálSestava 1.SK Prostějov:
ním nasazením i herní zodpoBureš (75. Hubál) – Krejčíř (46. Hloch), Zbožínek, Hunal (46.
vědností, potom můžeme důleMazouch), Kazár – Papoušek (60. Fládr), Pavlík, Zelenka (60.
žitý start soutěže zvládnout dle
Svozil), Dostál – Machálek (46. Zatloukal), Pospíšil (50. Hirsch).
našich představ,“ doplnil Roman
Trenér: František Jura.
Foto: Zdeněk Pěnička
Popelka.

Poslední dvě závěrečné prověrky sehráli fotbalisté 1.SK Prostějov na půdě hanáckých rivalů. A vítězně!

V předposledním přáteláku eskáčko smázlo Vyškov Generálka vyšla mužům 1.SK výsledkově super
Čerstvá posila Petr Pavlík z prvoligového Jablonce
se v novém působišti uvedla trefou z penalty
MFK Vyškov
1.SK Prostějov

0:3

KONEC STRACHU!

PRO KAŽDODENNÍ SERVIS
PV.CZ
KLIKNĚTE NA WWW.VECERNIK

SK HS Kroměříž
1.SK Prostějov

0:6

Fotbal

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 6. srpna 2012

Okénko do přeboru Olomouckého KFS a TJ Haná
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Cíl Konice: Hlavně to přežít a odehrát

Určice/jim – S odchody dvou
útočníků se musel v letní pauze
vypořádat trenér Určic Evžen
Kučera.
Sedmačtyřicetiletý
tvůrce úspěšného týmu, který
jaro dokončil na druhém místě krajského přeboru, přišel o
Michala Trajera i Petra Kišku,
i bez nich by se ale chtěl pohybovat mezi nejlepšími.
„Příprava je opravdu krátká, ale
probíhá normálně. Trénujeme
třikrát týdně, odehráli jsme čtyři
přáteláky. Když začnete měsíc
před mistráky, tak se nedá stihnout prakticky nic. Když máte
stabilizované mužstvo, tak jen
doplnit fyzickou kondici a věnovat se nácvikům,“ popsal vylaďování formy Kučera.
Určice nejprve vyhrály 4:1 nad
béčkem 1.HFK Olomouc, pak
prohrály 0:3 s Novými Sady, ve

Konice/jim – S žádnými velkohubými prohlášeními nevstupuje do blížícího se ročníku fotbalová Konice. Do
čtvrtého nejlepšího mužstva
sezony 2011/12 zatím nikdo
nový najisto nepřišel, naopak spolu s dorostenci Muzikantem a Vydrželem odešla i
úderná dvojice Petrů, Kryl.
Jediným ziskem pro Romana
Jedličku tak zůstává v přestup
přeměněné hostování Otakara
Cetkovského. „Máme jen mateřské kluky, nikoho na hostování. Něco se ještě rýsuje, ale
dokud se s oddílem nedomluvíme, není to náš hráč,“ věří v
posílení a rozšíření kádru konický kouč.
Jedním dechem ale dodává,
že není moc z čeho vybírat.
A to ani ve vyšších soutěžích.

odehrál celou sezonu a pomalu a
jistě se vrací do původní formy,“
přeje si.
Mírné změny tak dozná i herní
styl, Kučera očekává kolektivnější pojetí. „Hra zůstane útočná,
ale často jsme využívali dlouhé
balony na Míšu Trajera. Dokázal obráncům utéct a těžili z toho
ostatní hráči. Teď to bude spíše
kolektivní technický fotbal dopředu,“ myslí si.
Do letošní sezony vstoupí Určice v sobotu zápasem ve Zlatých
Horách, na jaře se na Jesenicku
hrálo bez branek. „Nevíme, co
se s nimi přes léto stalo. Někteří
mohli odejít, nebo naopak mohli
posílit. Ukáže až čtvrté páté kolo,
kdo bude hrát o postup a sestup.
Může to být pěkné a příjemné, ale
i těžké a nepříjemné utkání,“ byl
s předpověďmi opatrný Kučera.

Kralice pracovaly přes léto na růstu fyzičky
„Pokud mužstvo udrží tempo celý zápas, tak se k němu
štěstí přikloní,“ slibuje si lepší výsledky Petr Gottwald

Kralice na Hané/jim –
Dokázat, že mužstvo je
silnější než loni a má na
víc, než se jen zachraňovat
v kraji. To je přání
kralického kouče Petra
Gottwalda přes rozehráním podzimních bitev.
Oproti
jarní
sestavě
došlo v kádru k několika
změnám, devětatřicetiletý
trenér a stále ještě i hráč si
novinky pochvaluje.
„Se všemi hráči, které jsem
si v mužstvu ponechal, jsem
maximálně spokojen. S jejich účastí, pílí, disciplínou.
Měli jsme dostatek času
tým zkvalitnit a potrénovat.
Myslím si, že bychom mohli
být silnější, to ale ukáže až
tak prvních pět zápasů,“
domnívá se Gottwald.
I pouze několik týdnů trvající proluka mezi dvěma

soutěžními ročníky byla
pro hráče tvrdá a Gottwald
věří, že se námaha projeví.
„Veškeré tréninkové jednotky zvládli, takže po fyzické
stránce jsou připraveni.
Trošku jsme kondici zlepšili
a budeme v tom pokračovat
dál,“ upozornil.
Právě fyzička je podle něj
základ úspěchu, mnohdy
podstatnější než technika.
„Bez kondice se fotbal
hrát nedá, to je markantní
v krajském přeboru i první
lize. Odrazový můstek pro
všechny, kteří chtějí ve fotbale něco dokázat. Z vlastní
zkušenosti vím, že všechny
zápasy se rozhodují v posledních deseti minutách.
Technika je také nezbytná,
ale pokud mužstvo udrží
tempo celý zápas, tak se
k němu štěstí přikloní a

branky tam začnou padat,“
vysvětlil svůj postoj.
Na jaře se mužstvo trápilo
rovněž v koncovce, napomoci zlepšení má zkvalitnění a
rozšíření kádru i trénink.
„Všechno je jen o tréninku,
o sebevědomí hráče. Spousta hráčů se do gólové situace dostane opakovaně, ale
nedokáže ji proměnit. Bazíruji na tom, že musí vždy
zachovat chladnou hlavu a
věřit si. Nebýt zbrklý. Nejde
to naučit hned, ale pracujeme na tom. Teď už vím,
že kdykoliv se podívám na
střídačku, mám z čeho vybírat a můžu hru oživit,“ těší
mladého kouče.
V létě ukončil své čtyřleté
působení u prostějovského
dorostu a nyní se trenérsky
může věnovat výhradně
Kralicím. „1.SK samozřejmě

držím palce, budu je sledovat a potěší mě, když budou
mít výsledky. Ještě hraji fotbal v Rakousku, kam dvakrát
týdně dojíždím, a poslední
půlrok byl hodně hektický,“
ohlédl se.
Podzimní část zahájí jeho
hráči proti Konici a loni
se jim jak úvod, tak derby
s tímto soupeřem velmi
vydařily. „Jakýkoliv zápas pro nás bude klíčový.
Konici jsem nesledoval, jen
jsem prověřoval změny, co
avizovali. Viděl jsem ji s devatenáctkou 1.SK Prostějov
a moc mě nepřesvědčila, že
by mohla hrát líbivý fotbal,“
zaujalo Gottwalda a dodal
sebevědomě:
„Mančaft
připravím tak, abychom
uspěli a získali tři body. Ať
přijede Konice nebo Holice.“

„Populační ročníky jsou pryč
a mužstva hráče nemají. Už to
není úroveň jako dřív. Možná
je lepší vzít si vlastní kluky a
rok se s nimi protrápit. Mistr
přijde na půl roku v domnění,
že si vydělá statisíce a výkon
nepředvede žádný,“ věří odchovancům, že jejich kvalita
bude stačit.
Na tréninky se s hráči scházel minimálně třikrát týdně a
vzhledem k pracovním možnostem a směnám mnoha
členů je spokojen. „Študáci
zatím ještě neutekli a co bude
potom, to se uvidí,“ obává se
poloviny září a startu akademického roku.
Příprava probíhá na dolní
umělé trávě, na stejném místě
bude hostit i své soupeře při
domácích zápasech krajského

přeboru. „Horní hřiště s přírodní trávou bude jako bonus.
Když budou výkony a kolektiv, bude i tráva. Když nebude
nic, bude umělka,“ předeslal
s úsměvem trenér a správce
hřiště v jedné osobě.
Od léta dostal Jedlička na starost koučování áčka i béčka, o
víkendu ho tak moc odpočinku nečeká. „Hlavně to přežít a
dodržovat životosprávu. Budu
jezdit soboty i neděle, s áčkem
i béčkem,“ uvědomuje si.
Do podzimní části vstupuje
konické áčko venkovním derby s Kralicemi, loni jim nedalo ani gól a prohrálo 0:2 a 0:6.
„Snad to bude oslava fotbalu
a odehraje se to na zeleném
trávníku s bílými čarami a
brankami,“ okomentoval los
Jedlička.

Haná má jediný cíl - záchranu
Prostějov/jim – Tréninky dvakrát týdně, jak je zvykem
již od III. třídy, jeden přátelák s Konicí, drobné změny v
kádru. Přesně takovým stylem strávili týdny mezi jarní a
podzimní částí hráči Hané Prostějov. Necelý týden před
sezonou se tak již všichni těší na první mistrovská utkání.
„Máme velice těžký los. Začínáme s Čechovicemi a v druhém
kole máme Nové Sady, které také budou favoritem naší skupiny,“ podotýká k tvrdému rozjezdu ve vyšší soutěži trenér Hané
Daniel Kolář.
Konkrétní cíl, kolik bodů získat za dva, pět či deset zápasů,
si nedává, podstatné pro něj bude umístění po šestadvacátém
kole. „Po prvních zápasech to počítat nebudeme. Pro nás je
důležité, abychom na konci sezony nebyli na sestupových místech a udrželi se v I. A třídě i pro další rok,“ má jasno Kolář.

3. kolo neděle 26. srpna 2012, 16:30
Kralice - Želatovice
…:…
(sobota 25.08., 16:30)
Litovel - Oskava
…:…
(sobota 25.08., 16:30)
Zlaté Hory - Konice
…:…
(sobota 25.08., 16:30)
1.HFK „B“ - Ústí
…:…
(10:00, Hodolany)
Opatovice - Určice (10:00)
…:…
Hněvotín - Velké Losiny
…:…
(sobota 25. 8., 16:30)
Kozlovice - Šternberk
…:…
Troubky - Dolany
…:…
4. kolo neděle 2. září 2012, 16:30
Želatovice - Dolany
…:…
Šternberk - Troubky
…:…
(Sobota 1. 9., 16:30)
Velké Losiny - Kozlovice
…:…
Určice - Hněvotín
…:…
Ústí - Opatovice (10:00)
…:…
Konice - 1.HFK „B“
…:…
(Sobota 1. 9., 16:30)
Oskava - Zlaté Hory
…:…
(Sobota 1. 9., 16:30)
Kralice - Litovel
…:…
(Sobota 1. 9., 16:30)

5. kolo neděle 9. září 2012, 16:30
Litovel - Želatovice
…:…
(Sobota 8. 9., 16:30)
Zlaté Hory - Kralice
…:…
(Sobota 8. 9., 16:30)
1.HFK „B“ - Oskava (10:00)
…:…
Hodolany
Opatovice - Konice (10:00)
…:…
Kozlovice - Určice
…:…
Troubky - Velké Losiny
…:…
Dolany - Šternberk
…:…
6. kolo neděle 16. září 2012, 16:00
Želatovice - Šternberk
…:…
Velké Losiny - Dolany
…:…
Určice - Troubky
…:…
Ústí - Kozlovice (10:00)
…:…
Konice - Hněvotín
…:…
(sobota 15. 9., 16:00)
Oskava - Opatovice
…:…
(sobota 15. 9., 16:00)
Kralice - 1.HFK „B“
…:…
(sobota 15. 9., 16:00)
Litovel - Zlaté Hory
…:…
(sobota 15. 9., 16:00)
7. kolo neděle 23. září 2012, 16:00
Zlaté Hory - Želatovice
…:…
(sobota 22. 9., 16:00)
1.HFK „B“ - Litovel
…:…
(10:00, Hodolany)
Opatovice - Kralice (10:00)
…:…
Hněvotín - Oskava
…:…
(sobota 22. 9., 16:00)
Kozlovice - Konice
…:…
Troubky - Ústí
…:…
Dolany - Určice
…:…
Šternberk - Velké Losiny
…:…
(sobota 22. 9., 16:00)

předehrávané
15. kolo středa 26. září 2012, 16:00
Kozlovice - Želatovice
…:…
Troubky - Hněvotín
…:…
Dolany - Opatovice
…:…
Šternberk - 1.HFK „B“
…:…
Velké Losiny - Zlaté Hory
…:…
Určice - Litovel
…:…
Ústí - Kralice (10:00)
…:…
Konice - Oskava
…:…
8. kolo neděle 30. září 2012, 16:00
Želatovice - Velké Losiny
…:…
Určice - Šternberk
…:…
Ústí - Dolany (10:00)
…:…
Konice - Troubky
…:…
Oskava - Kozlovice
…:…
(sobota 29. 9., 16:00)
Kralice - Hněvotín
…:…
(sobota 29. 9., 16:00)
Litovel - Opatovice
…:…
(sobota 29. 9., 16:00)
Zlaté Hory - 1.HFK „B“
…:…
(sobota 29. 9., 16:00)
9. kolo neděle 7. října 2012, 15:30
1.HFK „B“ - Želatovice
…:…
(10:00, Hodolany)
Opatovice - Zlaté Hory (10:00)
…:…
Hněvotín - Litovel
…:…
(sobota 6. 10., 15:30)
Kozlovice - Kralice
…:…
Troubky - Oskava
…:…
Dolany - Konice
…:…
Šternberk - Ústí
…:…
(sobota 6. 10., 15:30)
Velké Losiny - Určice
…:…
10. kolo neděle 14. října 2012, 15:00
Želatovice - Určice
…:…
Ústí - Velké Losiny
…:…
Konice - Šternberk
…:…
(sobota 13. 10., 15:00)
Oskava - Dolany
…:…
(sobota 13. 10., 15:00)
Kralice - Troubky
…:…
(sobota 13. 10., 15:00)
Litovel - Kozlovice
…:…
(sobota 13. 10., 15:00)
Zlaté Hory - Hněvotín
…:…
(sobota 13. 10., 15:00)
1.HFK „B“ - Opatovice
…:…
(10:00, Hodolany)

11. kolo neděle 21. října 2012, 15:00
Opatovice - Želatovice (10:00)
…:…
Hněvotín - 1.HFK „B“
…:…
(sobota 20. 10., 15:00)
Kozlovice - Zlaté Hory
…:…
Troubky - Litovel
…:…
Dolany - Kralice
…:…
Šternberk - Oskava
…:…
(sobota 20. 10., 15:00)
Velké Losiny - Konice
…:…
Určice - Ústí
…:…
12. kolo neděle 28. října 2012, 14:30
Želatovice - Ústí
…:…
Konice - Určice
…:…
Oskava - Velké Losiny
…:…
(sobota 27. 10., 14:30)
Kralice - Šternberk
…:…
(sobota 27. 10., 14:30)
Litovel - Dolany
…:…
(sobota 27. 10., 14:30)
Zlaté Hory - Troubky
…:…
(sobota 27. 10., 14:30)
1.HFK „B“ - Kozlovice
…:…
(10:00, Hodolany)
Opatovice - Hněvotín (10:00)
…:…
13. kolo neděle 4. listopadu 2012, 13:30
Hněvotín - Želatovice
…:…
(sobota 3. 11., 13:30)
Kozlovice - Opatovice
…:…
Troubky - 1.HFK „B“
…:…
Dolany - Zlaté Hory
…:…
Šternberk - Litovel
…:…
(sobota 3. 11., 13:30)
Velké Losiny - Kralice
…:…
Určice - Oskava
…:…
Ústí - Konice (10:00)
…:…
16. kolo neděle 11. listopadu 2012, 13:30
Želatovice - Oskava
…:…
Konice - Kralice
…:…
(sobota 10. 11., 13:30)
Ústí - Litovel (10:00)
…:…
Určice - Zlaté Hory
…:…
Velké Losiny - 1.HFK „B“
…:…
Šternberk - Opatovice
…:…
(sobota 10. 11., 13:30)
Dolany - Hněvotín
…:…
roubky - Kozlovice
Koz
Troubky
…:…

1989
1994
1991
1980
1990
1989
1985
1991
1990
1985
1990
1985
1985
1991
1982

Přišli: Bokůvka, Ján (oba
hostování z 1.SK Prostějov),
Petržela (hostování z Kralic),
Holly (hostování z Dolan),
Matoušek (v jednání hostování z Plumlova), Vodák
(hostování ze Zábřehu)
Odešli: František Plajner (v
jednání Plumlov), Petr Kiška,
Michal Trajer (oba Rakousko)

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Evžen Kučera
Asistent:
Miroslav Vláčil
Vedoucí mužstva:
František Hýbl
Předseda klubu: Milan Sosík
Sekretář:
Petr Kouřil

- SOUPISKA
PISKA
AP
PODZIM
ODZIM 2012
ODZ
OD

Foto: archív

SOKOL
KONICE „A“

17. kolo neděle 18. listopadu 2012, 13:00
Troubky - Želatovice
…:…
Kozlovice - Dolany
…:…
Hněvotín - Šternberk
…:…
(sobota 17. 11., 13:00)
Opatovice - Velké Losiny (10:00) … : …
1.HFK „B“ - Určice
…:…
(10:00, Hodolany)
Zlaté Hory - Ústí
…:…
(sobota 17. 11., 13:00)
Litovel - Konice
…:…
(sobota 17. 11., 13:00)
Kralice - Oskava
…:…
(sobota 17. 11., 13:00)

Účastníci KP
Jiskra Oskava
sobota,, ÚZM
FC Kralice na Hané
sobota, ÚZM
Tatran Litovel
sobota, ÚZM
Zlaté Hory
sobota , ÚZM
1.HFK Olomouc “B“
neděle -10.00, Hodolany
FKM Opatovice - Všechovice
neděle - 10.00
FC Hněvotín
sobota, ÚZM
FK Kozlovice
neděle, ÚZM
FK Troubky
neděle
FC Dolany
neděle, ÚZM
FK Šternberk
sobota, ÚZM
Sokol Lázně Velké Losiny
neděle, ÚZM
Sokol Určice
neděle, ÚZM
Sokol Ústí
neděle - 10.00
Sokol Konice
hlášenky
FC Želatovice
neděle, ÚZM

- SOUPISKA PODZIM 2012

SOKOL KONICE „A“ • SOKOL KONICE „A“ • SOKOL KONICE „A“ • SOKOL KONICE „A“

2. kolo neděle 19. srpna 2012, 16:30
Želatovice - Troubky
…:…
Dolany - Kozlovice
…:…
Šternberk - Hněvotín
…:…
(sobota, 18. 8., 16:30)
Velké Losiny - Opatovice
…:…
Určice - 1.HFK „B“
…:…
Ústí - Zlaté Hory (10:00)
…:…
Konice - Litovel
…:…
(sobota, 18.08., 16:30)
Oskava - Kralice
…:…
(sobota, 18.08., 16:30)

předehrávané
14. kolo středa 5. září 2012, 17:30
Želatovice - Konice
…:…
Oskava - Ústí
…:…
Kralice - Určice
…:…
Litovel - Velké Losiny
…:…
Zlaté Hory - Šternberk
…:…
1.HFK „B“ - Dolany
…:…
(Hodolany)
Opatovice - Troubky
…:…
Hněvotín - Kozlovice
…:…

Brankaři:
Miroslav Nejezchleb
Petr Števula
Obránci:
Michal Ján
Přemysl Mlčoch
Martin Peka
Ondřej Petržela
Michal Skopalík
Záložníci:
Dominik Bokůvka
Patrik Hochman
David Holly
David Javořík
Radim Vaněk
Útočníci:
Tomáš Los
Petr Matoušek
Petr Vodák

FC KRALICE
N
AH
ANÉ
NA
HANÉ

LOS PŘEBORU OLOMOUCKÉHO KFS, SEZÓNA 2012/2013 - PODZIMNÍ ČÁST
1. kolo neděle 12. srpna 2012, 16:30
Oskava - Želatovice
…:…
(sobota, 11. 8., 16:30)
Kralice - Konice
…:…
(sobota, 11. 8., 16:30)
Litovel - Ústí
…:…
(sobota, 11. 8., 10:15)
Zlaté Hory - Určice
…:…
(sobota, 11. 8., 16:30)
1.HFK „B“ - Velké Losiny
…:…
(10:00, Hodolany)
Opatovice - Šternberk
…:…
Hněvotín - Dolany)
…:…
(sobota, 11.08., 16:30)
Kozlovice - Troubky
…:…

- SOUPISKA
UPISKA
AP
PODZIM
OD
ODZIM
2012

Brankaři:
Peter Kmecik
Vojtěch Nakládal
Obránci:
Ladislav Bílý
Pavel Křeček
Jaromír Rus
Martin Růžička
Radek Řehák
Záložníci:
Jan Bednář
Otakar Cetkovský
Ondřej Klobáska
Jakub Kořenovský
Tomáš Křeček
Martin Schön
Jan Směták
Útočníci:
Martin Dostál
Adam Novotný

1984
1993
1991
1985
1977
1985
1980
1991
1984
1991
1992
1987
1989
1991
1982
1992

Přišli: Cetkovský (přestup z Hulína), Dostál (hostování z Kralic)
Odešli: Petrů, Kryl (oba Rakousko), Václavský (konec hostování z Velkých Losin), Vydržel,
Muzikant (oba konec hostování
ze Hvozdu)

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Roman Jedlička
Asistent:
Radek Řehák
Vedoucí mužstva:
Vojtěch Nehanský
Jednatelé:
Jiří Kučera,
Rostislav Přikryl a Jaroslav Mazur

FC KRALICE NA HANÉ • FC KRALICE NA HANÉ • FC KRALICE NA HANÉ • FC KRALICE NA HANÉ • FC KRALICE NA HANÉ

středu porazily domácí Klenovice 2:0 a zápasové prověrky uzavřely v neděli s Morkovicemi.
Do kádru se nově zapojil dolanský David Holly, v jednání je i
hostování plumlovského Petra
Matouška. „Řekl bych, že budeme podobně silní a chtěli bychom
tomu věřit. Je pravda, že nám dva
hrotoví hráči odešli, ale hráčů do
pole jsme měli čtrnáct,“ nedramatizuje oslabení Kučera.
Třiadvacetiletý Trajer a téměř o
patnáct let starší Kiška nastřádali za loňskou sezonu celkem
osmnáct branek, roli hlavního
kanonýra mužstva by nyní měl
převzít Petr Vodák. Loni desetibrankový střelec začínal po
vážném zranění uprostřed zálohy, na hrot se přesunul až na jaře
a zůstat by tam měl i na podzim.
„Nevidím v tom problém. Peťa
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Určice věří, že budou silné jako před rokem

Brankaři:
Radim Miler
Tomáš Urbánek
Obránci:
Zdeněk Halenka
Jakub Chvojka
Radek Jano
Roman Kocourek
Jakub Martinec
Michal Šín
Michal Trnavský
Jakub Vitásek
Záložníci:
Libor Martinka
Martin Neoral
Robert Ondra
Jan Petrásek
Pavel Valtr
Matěj Vybíhal
Útočníci:
Petr Bross
Josef Cibulka
Jaroslav Lehký
Jan Pejřimovský

1972
1985
1983
1993
1993
1991
1992
1989
1978
1992

1987
1993
1993
1983
1990
1983
1990
1984

Přišli: Urbánek (hostování z
Bohuňovic), Kocourek, Šín,
Martinec, Petrásek (všichni
hostování z 1.SK Prostějov),
Chvojka (hostování z Brodku
u Prostějova), Martinka (hostování z Uničova), Ondra
(konec z hostování v 1.SK
Prostějov), Pejřimovský (hostování z Trutnova), Cibulka
(hostování z Klenovic)
Odešli: Pavel Růžička (hostování Lipová), Milan Suchomel
(hostování Mostkovice), Ondřej
Petržela (hostování Určice),
Adam Lisický (konec hostování
z 1.SK Prostějov), Lubomír
Winkler (konec hostování
Uničov), Deutsch (konec hostování z Ivanovic na Hané)

REALIZAČNÍ TÝM:
Trenér:
Petr Gottwald
Asistent: Zdeněk Halenka st.
Vedoucí mužstva:
Václav Répal
Masér:
Břetislav Tichý
Jednatel a sekretář: Jiří Svozil

KONEC STRACHU!
JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, PŘEHLED NEZTRATÍTE...

STAČÍ KLIKNOUT NA WWW . VECERNIKPV . CZ
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Večerník zve na velké derby v I. A třídě:
Hned na úvod změří síly Haná a Čechovice
Prostějov/jim – Nováček soutěže proti stabilnímu článku
horní poloviny I. A třídy. Již
první kolo nové sezony druhé
nejvyšší krajské soutěže svedlo
dohromady oba prostějovské
celky. Podle losu je domácím
týmem Haná Prostějov, hrát se
ale bude v neděli odpoledne v
Čechovicích.
„Těšíme se, je to derby hned na
začátek. Měli jsme ho hrát u nás,
ale první půlrok po rekonstrukci

travnatého hřiště musíme hrát na
umělé trávě, tak jsme se s Čechovicemi dohodli, že si vyměníme
pořadatelství a zápas sehrajeme u
nich,“ vysvětlil trenér i předseda
Hané Daniel Kolář.
Pro utkání favorizuje městského
rivala, spoléhá ale na atmosféru
derby, která by předpoklady mohla podkopat. „Čechovice určitě
patří k tomu lepšímu, já je pasuji
na černého koně. Jsou velkým
favoritem zápasu, ale v derby se

může stát cokoliv a pevně věřím,
že se tak stane i v neděli,“ přeje si.
Na derby se těší i v Čechovicích.
Domácí věří, že kromě nově příchozího Tomáše Matuly z 1.SK
Prostějov přivedou na poslední
chvíli i další čerstvé akvizice. To
hostům budou chybět Konečný se
Zacharem, kteří přerušili kariéru,
nahradit se je pokusí Zatloukal
z Kostelce a Kolkop s Krčem z
1.SK Prostějov. Hrát se bude v
neděli 12. srpna od 16.30 hodin.

Defenzivu Kralic vyztuží duo Kocourek, Chvojka
Kralice na Hané/jim – Tváře
známé z dorostu 1.SK Prostějov si do kralického áčka dovedl
kouč mužstva Petr Gottwald.
Na pozici středního obránce i vinou zdravotních neduhů Zdeňka Halenky přichází Roman
Kocourek, levou lajnu bude mít
pod palcem ještě nedávno dorostenec Jakub Chvojka.

„Roman není klasický stoper, ale
osvědčil se. Má důležitou funkci
a musí se s ní sžít. Před dvěma
roky vyšel z dorostu, snaživý
obránce, prošel si divizí v 1.FK.
Trošičku zkušenější, fotbalový,
je to srdcař. Takové kluky nikdy
odmítat nebudu,“ charakterizoval
Gottwald dvacetiletého obránce.
Dobrý dojem na něj udělal i

Chvojka, ročník 1993. „Odehrál za mě levého obránce i
levého záložníka. Občas naskakoval i na střední záloze a
byl jsem s ním v dorostu maximálně spokojen.
Volal mi,
že by to rád zkusil, řekl jsem
mu, že není problém. Přišel a
chytl se,“ pochválil devětatřicetiletý trenér.

Lipová posiluje, přichází dvojice z 1.SK

Lipová/jim – Rozšíření kádru a současně příchodu mladých fotbalistů
prověřených vyššími soutěžemi se
dočkal lipovský kouč Jaroslav Ullmann. K Pavlu Růžičkovi z Kralic
totiž přichází duo Stanislav Šmíd a

Michal Fabiánek z 1.SK Prostějov.
„Pavel je střední záložník schopen
tvořit hru, to nám v některých zápasech chybělo. zbylí dva fotbalisté, když na sobě budou pracovat,
půjdou ještě nahoru,“ zmínil na

adresu šestatřietiletého středopolaře, dvaadvacetiletého defenzivního
a o rok mladšího ofenzivního hráče
Ullmann. Zároveň nevyloučil ani
další posílení, na dalších akvizicích
vedení ještě pracuje.

Gólmany kosí zranění
Prostějovsko/jim – S nezáviděníhodnými starostmi se musí
jen několik dní před startem
podzimu vypořádat trojice
regionálních zástupců v krajských fotbalových soutěžích.
Závěrečné přáteláky vystavili
stopku jejich gólmanským jedničkám a trenéři i funkcionáři
nyní přemýšlí, co s tím.
Jako první se do nepříjemné šla-

mastiky dostali v Klenovicích,
konkrétně při středečním utkání
s Určicemi. „Sehnat brankáře
bude problém. Dobrý gólman si
bude klást nesplnitelné podmínky a když vezmete slabšího, tak
budete trpět,“ přestává být optimistou nový kouč mužů Milan
Nekuda.
V neděli odpoledne postihl
stejný problém i jeho plumlov-

Mostkovice/jim – Posilu do
defenzivy získal týden před
startem I.B třídy mostkovický
trenér Jiří Kamenov. Na hostování z Kralic přichází Milan Suchomel, naposledy hráč
Klenovic. Naopak do jiných
oddílů mají namířeno mladíci
Matěj Hatle a Petr Jansa.

„Milan je alternativou do obrany
i zálohy, máme díky tomu možnost řešit výkyvy formy i pracovní vytížení hráčů. Ještě uvažujeme o dalších jménech, ale
to je teprve v jednání a uvidíme,
jak dopadnou pohovory s hráči a
kluby,“ informoval o novinkách
Kamenov.

Nemilou zprávou pro něj ale je,
že pravděpodobně nebude moci
počítat ani s dvojicí Hatle, Jansa.
Oba se objevili v hledáčku Čechovic a kouč Jaroslav Liška o
ně hodně stál, prvně jmenovaný
si ale zřejmě stejně jako loni zahraje divizi. Jen 1.FK Prostějov
vymění za hostování ve Vyško-

vě. „Byla by škoda pustit dva
nejlepší hráče do I.A třídy, rozdíl
oproti I.B třídě není výrazný. Zatím ale ještě není nic vyřešeno a
je to věcí oddílů. Divize je podstatně vyšší soutěž a pokud by
odešel i Jansa, nedá se nic dělat,
máme další varianty,“ podělil se
o svůj názor Kamenov.

Plumlov/jim – Radost z další
fáze omlazování mužstva projevuje na prahu fotbalového
podzimu trenér Plumlova Jan
Pešek. Se střílením branek se
pokusí vypomoci Adam Kadlec,

na hostování z Určic pak přichází záložník František Plajner.
„Adama provázela pověst dobrého střelce, proto jsme ho zde přitáhli. A Plajner se jeví jako poctivý
hráč, který může hrát na beku i v

záloze,“ vyjádřil se v krátkosti k
oběma. První z nich je zapůjčen z
1.SK Prostějov, v případě druhého
jde o kompenzaci za odchod Petra Matouška. „Mým úmyslem to
bylo tady omlazovat a dát do kupy

mančaft schopný hrát tu několik
let pohromadě. Ale hned na začátku nás zradil Petr Matoušek, který dal přednost Určicím, což mě
mrzí,“ zalitoval vynucené změny
v sestavě Pešek.

Plumlov získal Kadlece a Plajnera
sezóna 2012/2013 - podzimní část

skupina „A“

skupina „B“

9. kolo - neděle 7. října 2012, 16:30
Bludov – Štěpánov (sobota 6. 10., 15:30), Štíty - Šumvald (sobota 6.
10., 15:30), Konice “B” - Mor. Beroun (sobota 6. 10., 15:30), Leština Mohelnice “B” (sobota 6. 10., 15:30), Loštice – Jeseník (15:30), Medlov
– Jindřichov (15:30), Troubelice – Písečná (15:30)

2. kolo - neděle 19. srpna 2012, 16:30
10. kolo - neděle 14. října 2012, 16:30
Leština - Štíty (sobota 18. 8., 16:30), Písečná – Šumvald (sobota 18. 8., Jindřichov – Leština (sobota 13. 10., 15:00), Jeseník – Medlov
16:30), Jindřichov – Jeseník, Štěpánov – Loštice, Medlov - Konice “B”, (sobota 13. 10., 15:00), Mor. Beroun – Loštice (sobota 13. 10.,
Troubelice – Bludov, Mohelnice “B” - Mor. Beroun
15:00), Bludov – Štíty (sobota 13. 10., 15:00), Štěpánov - Písečná
(15:00), Mohelnice “B” – Troubelice (15:00), Šumvald - Konice “B”
3. kolo - neděle 26. srpna 2012, 16:30
11. kolo - neděle 21. října 2012, 16:30
Jeseník – Štěpánov (sobota 25. 8. 16:30), Mor. Beroun – Jindřichov (sobota 25.
8., 16:30), Bludov - Písečná (sobota 25. 8., 16:30), Štíty – Troubelice (sobota 25. Štíty – Štěpánov (sobota 20. 10., 15:00), Konice “B” – Bludov (sobota 20.
8., 16:30), Šumvald - Mohelnice “B”, Konice “B” – Leština, Loštice – Medlov
10., 15:00), Leština – Jeseník (sobota 20. 10., 15:00), Písečná - Mohelnice
“B” (sobota 20. 10., 15:00), Loštice – Šumvald (15:00), Medlov - Mor. Beroun
4. kolo - neděle 2. září 2012, 16:30
(15:00), Troubelice - Jindřichov
Leština - Loštice (sobota 1. 9., 16:30), Písečná - Štíty (sobota 1. 9., 16:30),
Jindřichov – Šumvald (sobota 1. 9., 16:30), Jeseník - Mor. Beroun, Štěpánov
– Medlov, Troubelice - Konice “B”, Mohelnice “B” – Bludov
12. kolo - neděle 28. října 2012, 16:30
5. kolo - neděle 9. září 2012, 16:30
Jindřichov – Písečná (sobota 27. 10., 14:30), Jeseník – Troubelice,
Mor. Beroun – Štěpánov (sobota 8. 9., 16:30), Bludov – Jindřichov (sobota 8. Mor. Beroun – Leština (sobota 27. 10., 14:30), Bludov – Loštice
9., 16:30), Štíty - Mohelnice “B” (sobota 8. 9., 16:30), Konice “B” – Písečná (sobota 27. 10., 14:30), Štíty - Konice “B” (sobota 27. 10., 14:30),
(sobota 8. 9., 16:30), Šumvald – Jeseník, Loštice - Troubelice, Medlov – Leština Štěpánov - Mohelnice “B” (14:30), Šumvald – Medlov (14:30)
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6. kolo - neděle 16. září 2012, 16:30
13. kolo - neděle 4. listopadu 2012, 16:30
Písečná - Loštice (sobota 15. 9., 16:00), Jindřichov – Štíty, Jeseník – Bludov Konice “B” - Štěpánov (sobota 3. 11., 13:30), Leština – Šumvald, Písečná
(sobota 15. 9., 16:00), Mor. Beroun – Šumvald, Štěpánov – Leština (16:00), – Jeseník, Loštice – Štíty (13:30), Medlov – Bludov (13:30), Troubelice - Mor.
Troubelice – Medlov (16:00), Mohelnice “B” - Konice “B”
Beroun (13:30), Mohelnice “B” – Jindřichov (13:30)
7. kolo - neděle 23. září 2012, 16:30
Bludov - Mor. Beroun (sobota 22. 9., 16:00), Štíty – Jeseník (sobota 22.
9., 16:00), Konice “B” - Jindřichov (sobota 22. 9., 16:00), Leština –
Troubelice, Šumvald – Štěpánov (16:00), Loštice - Mohelnice “B” (16:00),
Medlov – Písečná (16:00)

14. kolo - neděle 11. listopadu 2012, 16:30
Písečná - Mor. Beroun (sobota 10. 11., 13:30), Leština - Bludov
(sobota 10. 11., 13:30), Štěpánov – Jindřichov (13:30), Mohelnice
“B” – Jeseník (13:30), Troubelice - Šumvald (13:30), Medlov – Štíty
(13:30), Loštice - Konice “B” (13:30)

8. kolo - neděle 30. září 2012, 16:30
Písečná – Leština (sobota 29. 9., 16:00), Jindřichov – Loštice (sobota 29.
9., 16:00), Jeseník - Konice “B” (sobota 29. 9., 16:00), Mor. Beroun –
Štíty (sobota 29. 9., 16:00), Štěpánov – Troubelice (16:00), Mohelnice “B”
– Medlov (16:00), Šumvald – Bludov

15. kolo - neděle 18. listopadu 2012, 16:30
Štíty - Leština (sobota 17. 11., 13:00), Bludov - Troubelice (sobota 17. 11.,
13:00), Mor. Beroun - Mohelnice “B” (sobota 17. 11., 13:00), Jeseník Jindřichov (sobota 17. 11., 13:00), Loštice - Štěpánov (13:00), Konice
“B” – Medlov (13:00), Šumvald - Písečná

I.B třída Olomouckého KFS,

1. kolo - neděle 12. srpna, 16:30:
Čechovice - Haná Prostějov, Nové Sady - Dub nad Moravou (sobota 11. 8., 16:30), Slatinice
- Kojetín (sobota 11. 8., 16:30), Plumlov - Hlubočky (sobota 11. 8., 16:30), Bělotín - Bělkovice,
Klenovice na Hané - Náměšť na Hané (sobota 11. 8., 16:30), Bohuňovice - Lipník nad Bečvou
2. kolo - neděle 19. srpna, 16:30:
Čechovice - Lipník, Náměšť - Bohuňovice, Bělkovice - Klenovice (sobota 18. 8., 16:30),
Hlubočky - Bělotín (sobota 18. 8. 16:30), Kojetín - Plumlov (sobota 18. 8., 16:30), Dub Slatinice (sobota 18. 8., 16:30), Haná Prostějov - Nové Sady (sobota 18. 8., 16:30)
3. kolo - neděle 26. srpna, 16:30:
Nové Sady - Čechovice (sobota 25. 8., 16:30), Slatinice - Haná Prostějov (sobota 25.
8., 16:30), Plumlov - Dub (sobota 25. 8., 16:30), Bělotín - Kojetín, Klenovice - Hlubočky
(sobota 25. 8., 16:30), Bohuňovice - Bělkovice, Lipník - Náměšť (sobota 25. 8., 16:30)
4. kolo - neděle 2. září, 16:30:
Čechovice - Náměšť, Bělkovice - Lipník (sobota 1. 9., 16:30), Hlubočky - Bohuňovice
(sobota 1. 9., 16:30), Kojetín - Klenovice (sobota 1. 9., 16:30), Dub - Bělotín (sobota
1. 9., 16:30), Haná Prostějov - Plumlov (sobota 1. 9., 16:30), Nové Sady - Slatinice
(sobota 1. 9., 16:30).
5. kolo - neděle 9. září, 16:30:
Slatinice - Čechovice (sobota 8. 9., 16:30), Plumlov - Nové Sady (sobota 8. 9., 16:30),
Bělotín - Haná Prostějov, Klenovice - Dub (sobota 8. 9., 16:30), Bohuňovice - Kojetín,
Lipník - Hlubočky (sobota 8. 9., 16:30), Náměšť - Bělkovice (sobota 8. 9., 16:30)
6. kolo - neděle 16. září, 16:00:
Čechovice - Bělkovice, Hlubočky - Náměšť (sobota 15. 9., 16.00), Kojetín - Lipník
(sobota 15. 9., 16.00), Dub - Bohuňovice (sobota 15. 9., 16.00), Haná Prostějov Klenovice (sobota 15. 9., 16.00), Nové Sady - Bělotín (sobota 15. 9., 16.00), Slatinice
- Plumlov (sobota 15. 9., 16.00)

6. kolo - neděle 16. září, 16:00:
Horní Moštěnice - Beňov (sobota 15.9.,
16:00), Vrchoslavice - Radslavice,
Všechovice - Jesenec, Býškovice Mostkovice (neděle 16. 9., 10:15), Lipová
- Pivín, Tovačov - Kostelec, Nezamyslice
- Hranice „B“ (sobota 15. 9., 16:00).

2. kolo - neděle 19. srpna, 16:30:
Horní Moštěnice - Jesenec (sobota 18. 8.,
16:30), Radslavice - Mostkovice, Beňov Pivín, Vrchoslavice - Kostelec, Všechovice
- Hranice „B“, Býškovice - Nezamyslice
(neděle 19. 8., 10:15), Lipová - Tovačov.

7. kolo - neděle 23. září, 16.00:
Hranice „B“ - Horní Moštěnice, Kostelec Nezamyslice (sobota 22. 9., 16.00), Pivín
- Tovačov, Mostkovice - Lipová, Jesenec
- Býškovice (sobota 22. 9., 16.00, hřiště
Dzbel), Radslavice - Všechovice, Beňov Vrchoslavice.

3. kolo - neděle 26. srpna, 16:30:
Tovačov - Horní Moštěnice, Nezamyslice
- Lipová (sobota 25. 8., 16:30), Hranice
„B“ - Býškovice, Kostelec - Všechovice
(sobota 25.8., 16:30), Pivín - Vrchoslavice,
Mostkovice - Beňov, Jesenec - Radslavice
(sobota 25. 8., 16:30, hřiště Dzbel).

8. kolo - neděle 30. září, 16:00:
Horní Moštěnice - Vrchoslavice (sobota
29. 9., 16:00), Všechovice - Beňov,
Býškovice - Radslavice (neděle 30. 9., 10.15),
Lipová - Jesenec, Tovačov - Mostkovice,
Nezamyslice - Pivín (sobota 29. 9., 16.00),
Hranice „B“ - Kostelec.

9. kolo - neděle 7. října, 15:30:
Bělotín - Čechovice, Klenovice - Plumlov (sobota 6. 10., 15:30),
Bohuňovice - Slatinice, Lipník - Nové Sady (sobota 6. 10., 15:30), Náměšť
- Haná Prostějov (sobota 6. 10., 15:30), Bělkovice - Dub (sobota 6. 10.,
15:30), Hlubočky - Kojetín (sobota 6. 10., 15:30)
10. kolo - neděle 14. října, 15:00
Čechovice - Kojetín, Dub - Hlubočky (sobota 13. 10., 15:00), Haná
Prostějov - Bělkovice (sobota 13. 10., 15:00), Nové Sady - Náměšť
(sobota 13. 10., 15:00), Slatinice - Lipník (sobota 13. 10., 15:00), Plumlov
- Bohuňovice (sobota 13. 10., 15:00), Bělotín - Klenovice (sobota 13.
10., 15:00)
11. kolo - neděle 21. října, 15:00:
Klenovice - Čechovice (sobota 20. 10., 15:00), Bohuňovice - Bělotín,
Lipník - Plumlov (sobota 20. 10., 15:00), Náměšť - Slatinice (sobota 20.
10., 15:00), Bělkovice - Nové Sady (sobota 20. 10., 15:00), Hlubočky - Haná
Prostějov (sobota 20. 10., 15:00), Kojetín - Dub (sobota 20. 10., 15:00)
12. kolo - neděle 28. října, 14:30:
Čechovice - Dub, Haná Prostějov - Kojetín (sobota 27. 10., 14:30), Nové
Sady - Hlubočky (sobota 27. 10., 14:30), Slatinice - Bělkovice (sobota 27.
10., 14:30), Plumlov - Náměšť (sobota 27. 10., 14:30), Bělotín - Lipník,
Klenovice - Bohuňovice (sobota 27. 10., 14:30)
13. kolo - neděle 4. listopadu, 13:30:
Bohuňovice - Čechovice, Lipník - Klenovice (sobota 3. 11., 13:30),
Náměšť - Bělotín, Bělkovice - Plumlov (sobota 3. 11., 13:30), Hlubočky Slatinice (sobota 3. 11., 13:30), Kojetín - Nové Sady (sobota 3. 11., 13:30),
Dub - Haná Prostějov (sobota 3. 11., 13:30)

7. kolo - neděle 23. září, 16. 00:
Plumlov - Čechovice (sobota 22. 9., 16:00), Bělotín - Slatinice, Klenovice - Nové Sady
(sobota 22. 9., 16:00), Bohuňovice - Haná Prostějov, Lipník - Dub (sobota 22. 9.,
16:00), Náměšť - Kojetín (sobota 22. 9., 16:00), Bělkovice - Hlubočky (sobota 22. 9., 16:00)

14. kolo - neděle 11. listopadu, 13:30:
Čechovice - Haná Prostějov, Dub - Nové Sady (sobota 10. 11., 13:30),
Kojetín - Slatinice (sobota 10. 11., 13:30), Hlubočky - Plumlov (sobota 10.
11., 13:30), Bělkovice - Bělotín (sobota 10. 11., 13:30), Náměšť - Klenovice
(sobota 10. 11., 13:30), Lipník - Bohuňovice (sobota 10. 11., 13:30)

8. kolo - neděle 30. září, 16:00:
Čechovice - Hlubočky, Kojetín - Bělkovice (sobota 29. 9., 16:00), Dub - Náměšť (sobota
29. 9., 16:00), Haná Prostějov - Lipník (sobota 29. 9., 16:00), Nové Sady - Bohuňovice
(sobota 29. 9., 16:00), Slatinice - Klenovice (sobota 29. 9., 16:00), Plumlov - Bělotín
(sobota 29. 9., 16:00)

15. kolo - neděle 18. listopadu, 13:00:
Lipník - Čechovice (sobota 17. 11., 13:00), Bohuňovice - Náměšť,
Klenovice - Bělkovice (sobota 17. 11., 13:00), Bělotín - Hlubočky, Plumlov
- Kojetín (sobota 17. 11., 13:00), Slatinice - Dub (sobota 17. 11., 13:00),
Nové Sady - Haná Prostějov (sobota 17. 11., 13:00)

sezóna 2012/2013 - podzimní část

skupina „A“
1. kolo - neděle 12. srpna, 16:30:
Lipová - Horní Moštěnice, Tovačov Býškovice, Nezamyslice - Všechovice
(sobota 11. 8., 16:30), Hranice „B“ Vrchoslavice, Kostelec na Hané - Beňov
(sobota 11. 8., 16:30), Pivín - Radslavice,
Mostkovice - Jesenec.

A do třetice se v neděli večer
stal postiženým klubem nováček I.B třídy z Protivanova. Až
na měsíc přišel o oporu mezi
třemi tyčemi Radka Vybíhala.
Jednadvacetiletý gólman si totiž
vykloubil prst na ruce. „Je pro
nás velká rána. Budeme shánět
náhradu a vypomůže nám gólman z béčka,“ sdělil protivanovský trenér Libor Bílek.

Mostkovice posílil Suchomel, Hatle jde do Vyškova

I.A třída Olomouckého KFS,
1. kolo - neděle 12. srpna 2012, 16:30
Jindřichov – Štěpánov (sobota 11. 8., 16:30), Jeseník - Mohelnice “B”
(sobota 11. 8., 16:30), Mor. Beroun – Písečná (sobota 11. 8., 16:30),
Bludov – Leština (sobota 11. 8., 16:30), Štíty – Medlov(sobota 11. 8., 16:30),
Šumvald – Troubelice, Konice “B” - Loštice

ského kolegu. Duel s Lipovou
nedochytala posila Milan Piták
a do branky musel divák a bývalý hráč klubu Milan Stužka.
„Doufám, že to nebude vážné.
Po nezaviněné srážce se mu
vytočila noha a utrpěl výron. K
hematomu nedošlo, ale nemohl
na to došlápnout,“ netroufal si
odhadnout délku absence Jan
Pešek.

skupina „B“
11. kolo - neděle 21. října, 15:00
Pivín - Horní Moštěnice, Mostkovice Kostelec, Jesenec - Hranice „B“ (hřiště
Dzbel), Radslavice - Nezamyslice, Beňov Tovačov, Vrchoslavice - Lipová, Všechovice
- Býškovice.
12. kolo - neděle 28. října, 14:30:
Horní Moštěnice - Býškovice (sobota
27. 10., 14:30), Lipová - Všechovice,
Tovačov - Vrchoslavice, Nezamyslice
- Beňov (sobota 27. 10., 14:30),
Hranice „B“ - Radslavice, Kostelec Jesenec (sobota 27. 10., 14:30), Pivín
- Mostkovice.

1. kolo - neděle 12. srpna 2012, 16:30
Protivanov - Velká Bystřice, Haňovice
- Kožušany, Červenka - Chválkovice
(sobota 11. srpna, 16:30), Maletín Drahlov (sobota 11. srpna, 16:30), Lutín
- Černovír, Velký Týnec - Slavonín,
Doloplazy - Brodek u Př.
2. kolo - neděle 19. srpna 2012, 16:30
Velká Bystřice - Brodek u Př., Slavonín Doloplazy, Černovír - Velký Týnec (10:00),
Drahlov - Lutín (sobota 18. srpna, 16:30),
Chválkovice -- Maletín (sobota 18. srpna,
16:30), Kožušany - Červenka, Protivanov Haňovice

13. kolo - neděle 4. listopadu, 13:30:
Mostkovice - Horní Moštěnice, Jesenec Pivín (hřiště Dzbel), Radslavice - Kostelec,
Beňov - Hranice „B“, Vrchoslavice Nezamyslice, Všechovice - Tovačov,
Býškovice - Lipová (neděle 4. 11., 10:15).

3. kolo - neděle 26. srpna 2012, 16:30
Haňovice - Velká Bystřice, Červenka Protivanov (sobota 25. srpna, 16:30),
Maletín - Kožušany, Lutín - Chválkovice, Velký
Týnec - Drahlov, Doloplazy - Černovír, Brodek
u Př. - Slavonín (sobota 25. srpna, 16:30)
4. kolo - neděle 2. září 2012, 16:30
Velká Bystřice - Slavonín, Černovír - Brodek
u Př., Drahlov - Doloplazy (sobota 1. září
16:30), Chválkovice - Velký Týnec (sobota 1.
září 16:30), Kožušany - Lutín, Protivanov Maletín, Haňovice - Červenka

4. kolo - neděle 2. září, 16:30:
Horní Moštěnice - Radslavice (sobota 1. 9.,
16:30), Beňov - Jesenec, Vrchoslavice
- Mostkovice, Všechovice - Pivín,
Býškovice - Kostelec (neděle 2. 9.,
10:15), Lipová - Hranice „B“, Tovačov Nezamyslice.

9. kolo - neděle 7. října, 15:30:
Kostelec - Horní Moštěnice (sobota 6.10.,
15:30), Pivín - Hranice „B“, Mostkovice Nezamyslice, Jesenec - Tovačov (sobota
6.10., 15:30, hřiště Dzbel), Radslavice - Lipová,
Beňov - Býškovice, Vrchoslavice - Všechovice.

14. kolo - neděle 11. listopadu, 13:30:
Horní Moštěnice - Lipová (sobota 10. 11,
13:30), Býškovice - Tovačov (neděle 11.
11., 10:15), Všechovice - Nezamyslice,
Vrchoslavice - Hranice „B“, Beňov Kostelec, Radslavice - Pivín, Jesenec Mostkovice (hřiště Dzbel).

5. kolo - neděle 9. září, 16:30:
Nezamyslice - Horní Moštěnice (sobota 8.
9., 16:30), Hranice „B“ - Tovačov, Kostelec
- Lipová (sobota 8.9 ., 16:30), Pivín Býškovice, Mostkovice - Všechovice,
Jesenec - Vrchoslavice (sobota 8. 9.,
16:30, hřiště Dzbel), Radslavice - Beňov.

10. kolo - neděle 14. října, 15.00:
Horní Moštěnice - Všechovice (sobota 13.10.,
15:00), Výškovice - Vrchoslavice (neděle
14.10., 10:15), Lipová - Beňov, Tovačov Radslavice, Nezamyslice - Jesenec (sobota
13. 10., 15:00), Hranice „B“ - Mostkovice,
Kostelec - Pivín (sobota 13.10., 15:00).

15. kolo - neděle 18. listopadu, 13:00:
Jesenec - Horní Moštěnice (hřiště
Dzbel), Mostkovice - Radslavice, Pivín Beňov, Kostelec - Vrchoslavice (sobota
17. 11., 13:00), Hranice „B“ - Všechovice,
Nezamyslice - Býškovice (sobota 17. 11.,
13:00), Tovačov - Lipová.

5. kolo - neděle 9. září 2012, 16:30
Červenka - Velká Bystřice (sobota 8. září,
16:30), Maletín - Haňovice (sobota 8.
září, 16:30), Lutín - Protivanov (hřiště
Protivanov), Velký Týnec - Kožušany,
Doloplazy - Chválkovice. Brodek u Př. Drahlov (sobota 8. září, 16:30), Slavonín Černovír (sobota 8. září, 16:30)

6. kolo - neděle 16. září 2012, 16:00
Velká Bystřice - Černovír, Drahlov
- Slavonín (sobota 15. září, 16:00),
Chválkovice - Brodek u Př. (sobota 15.
září, 16:00), Kožušany - Doloplazy,
Protivanov - Velký Týnec, Haňovice Lutín, Červenka - Maletín (sobota 15. září,
16:00)

11. kolo - neděle 21. října 2012, 15:00
Velký Týnec - Velká Bystřice, Doloplazy Lutín, Brodek u Př. - Maletín (sobota 20.
října, 15:00), Slavonín - Červenka (sobota 20.
října, 15:00), Černovír - Haňovice, Drahlov
- Protivanov (sobota 20. října, 15:00),
Chválkovice - Kožušany (sobota 20. října,
15:00)

7. kolo - neděle 23. září 2012, 16:00
Maletín - Velká Bystřice (sobota 22. září,
16:00), Lutín - Červenka, Velký Týnec Haňovice, Doloplazy - Protivanov, Brodek
u Př. - Kožušany (sobota 22. září, 16:00),
Slavonín - Chválkovice (sobota 22. září,
16:00), Černovír - Drahlov

12. kolo - neděle 28. října 2012, 14:30
Velká Bystřice - Kožušany, Protivanov Chválkovice, Haňovice - Drahlov, Červenka
- Černovír (sobota 27. října, 14:30), Maletín
- Slavonín (sobota 27. října, 14:30), Lutín Brodek u Př., Velký Týnec - Doloplazy

8. kolo - neděle 30. září 2012, 16:00
Velká Bystřice - Drahlov, Chválkovice Černovír (sobota 29. září, 16:00), Kožušany
- Slavonín, Protivanov - Brodek u Př.,
Haňovice - Doloplazy, Červenka - Velký
Týnec (sobota 29. září, 16:00), Maletín - Lutín
(sobota 29. září, 16:00)
9. kolo - neděle 7. října 2012, 15:30
Lutín - Velká Bystřice, Velký Týnec - Maletín,
Doloplazy - Červenka, Brodek u Př. Haňovice (sobota 6. října, 15:30), Slavonín Protivanov (sobota 6. října, 15:30), Černovír
- Kožušany, Drahlov - Chválkovice (sobota 6.
října, 15:30)
10. kolo - neděle 14. října 2012, 15:00
Velká Bystřice - Chválkovice, Kožušany Drahlov, Protivanov - Černovír, Haňovice Slavonín, Červenka - Brodek u Př. (sobota 13.
října, 15:00), Maletín - Doloplazy (sobota 13.
října, 15:00), Lutín - Velký Týnec

13. kolo - neděle 4. listopadu 2012, 13:30
Doloplazy - Velká Bystřice, Brodek u Př. - Velký
Týnec (sobota 3. listopadu, 13:30), Slavonín
- Lutín (sobota 3. listopadu, 13:30), Černovír
- Maletín, Drahlov - Červenka (sobota 3.
listopadu, 13:30), Kožušany - Protivanov
14. kolo - neděle 11.listopadu .2012, 13:30
Velká Bystřice - Protivanov, Kožušany Haňovice, Chválkovice - Červenka (sobota 10.
listopadu, 13:30), Drahlov - Maletín (sobota 10.
listopadu, 13:30), Černovír - Lutín, Slavonín - Velký
Týnec (sobota 10. listopadu, 13:30), Brodek u Př. Doloplazy (sobota 10. listopadu, 13:30).
15. kolo - neděle 18. listopadu 2012, 13:00
Brodek u Př. - Velká Bystřice (sobota 17.
listopadu, 13:00), Doloplazy - Slavonín, Velký
Týnec - Černovír, Lutín - Drahlov, Maletín Chválkovice (sobota 17. listopadu, 13:00),
Červenka - Kožušany (sobota 17. listopadu,
13:00), Haňovice - Protivanov

Vzpomínka, volejbal
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Před rokem zarmoutil svět ODCHOD HOKEJOVÉ LEGENDY...

Manželku Oldřicha Machače navštívili přátelé
- Karel Gut, František Pospíšil a Josef Horešovský
V pátek tomu bude rok, co celý hokejový svět zarmoutila
jen těžko uvěřitelná zpráva. Do hokejového nebe odešel
„Král bodyčeků“ a prostějovský rodák Oldřich Machač.
Trojnásobný mistr světa, který získal í tři medaile na
olympijských hrách a reprezentační dres oblékl ve
418 utkáních opustil tento svět 10. srpna 2011 ve věku
nedožitých pětašedesáti let. To jsou jen základní údaje o obránci, který s nerozlučným parťákem Františkem Pospíšilem platili ve
své době za nejlepší obrannou dvojici na světě. A právě jeho největší
přátelé František Pospíšil společně s bývalým trenérem národního týmu
Československa Karlem Gutem a spoluhráčem ze zlatých dob Josefem
Horešovským navštívili v pondělí manželku Oldřicha Machače Martu.
A Večerník byl na chatě nad plumlovskou přehradou u toho!

na konci července
jsme byli tady za
Oldou a Alenkou na přehradě
a domlouvali
jsme se, že se
znovu navštívíme
v září. Bohužel, přijeli
jsme zpátky do Prostějova mnohem dřív, patnáctého srpna na
jeho pohřeb,“ zaleskly se v Gutových očích slzy.
Přestože v tu chvíli Machačův parťák a přítel na život a
na smrt František Pospíšil také
hodně posmutněl, snažil se
okamžitě ze vzpomínek vytáhnout legrační chvíle. „Olda byl
neuvěřitelnej hecíř, dokázal
si udělat srandu úplně ze všeho. A já jsem mu samozřejmě
zdárně sekundoval. Vymýšleli
jsme různé bejkárny, ovšem
na druhé straně jsme měli oba
hroznou ctižádostivost a za
každou cenu jsme chtěli vždycky vyhrát zápas. Zvlášť proti
Rusákům,“ poznamenal Pospíšil. Na otázku, zda se vůbec
s Oldřichem Machačem někdy
pohádal, zakýval okamžitě hlavou. „To víte, že ano! Ale nikdy
jsme na sebe neprskali déle než
hodinu. Jakýkoliv spor jsme pak
obrátili v žert a jelo se dál. Olda
mi hrozně chybí, odešel moc a
moc brzo, měl tady ještě patnáct
nebo dvacet let být. I dnes, když
něco vidím v televizi nebo se
stane jinde něco významného,
tak si řeknu, co by tomu asi řekl
Olda?! Ale on už tady není..,“
pokrčil rameny František Pospíšil.
Následně pak zavzpomínal další
Machačův reprezentační kolega. „Olda byl komeťák jako
poleno, já zase sparťan. Tak si
dovedete představit, jak jsme na
ledě proti sobě jeli, když se hrála

VEČERNÍK
BYL U TOHO!

Mostkovice, Prostějov/
Michal Kadlec
Do romanticky laděného rekreačního prostředí, které si Oldřich
Machač společně se svojí manželkou Martou budoval dlouhá
léta a kterého si bohužel už moc
neužil, přijeli přesně před týdnem
nejváženější rodinní přátelé. A
jedna hokejová legenda vedle
druhé. Na Oldřicha Machače
zavzpomínali František Pospíšil,
Karel Gut a Josef Horešovský,
kteří tak opětovně prokázali, jak
velcí byli s prostějovským rodákem kamarádi! Redakce Večerníku je pyšná, že mohla přijmout
srdečné pozvání do takto exkluzivní společnosti.
„Jsem velice ráda, když tyto výjimečné lidi vidím. Voláme si pravidelně, a jsou to dlouhé hovory.
Ale když přijedou za mnou, je to
mnohem lepší. Jde o neuvěřitelně
krásně strávené chvíle. Přátelství
nás pojí už od dob Oldřichových
reprezentačních začátků,“ svěřila
se Večerníku vdova po Oldřichovi Marta Machačová. Hned nato
jsme si přisedli ke stolu, u kterého
plynula dvouhodinová příjemná

Poslední titul. Nerozluční kamarádi a parťáci v obraně národního
týmu František Pospíšil a Oldřich Machač těsně po vítězství ve finálovém utkání ve Vídni v roce 1977. Foto: rodinné album O. Machače

debata. Vzpomínalo se, a na co
jiného než na zážitky s Oldou
Machačem. „Přestože jsem byl
trenér a on hráč, měli jsme spolu výjimečný vztah. Stejně jako
tady s Frantou Pospíšilem jsme
byli přátelé, oba s Oldou byli
mojí prodlouženou rukou v nároďáku,“ ponořil se do zlatých
sedmdesátých let minulého století Karel Gut. „Přestože jsme se
pak hokejově rozešli, když Franta odešel do Landshutu a Olda

do Rosenheimu, pořád jsme
se stýkali a měli k sobě hodně
blízko. Škoda, že ani jeden nevydržel v reprezentaci ještě o rok
déle, jelikož jinak bychom v devětasedmdesátém nebyli v Sovětském svazu na mistrovství světa
tak biti,“ pousmál se bývalý trenér a vzápětí dlouholetý předseda hokejového svazu Karel Gut.
Ten na chvíli zesmutněl, protože
se mu vybavily trpké chvíle loňského roku. „Pamatuji si, že vloni

liga. Ovšem v nároďáku jsme
na sebe nedali dopustit, z klubové rivality se stalo přátelství
na věky. Moc mi chybí, to se
ani nedá popsat,“ poznamenala
další z hokejových legend Josef
Horešovský.
Ještě než všichni nasedli do
auta a odjeli do Prahy či
František Pospíšil do rodného Kladna, požádal Večerník
Karel Gut ještě o malou chviličku. „Chvíle strávené s Oldou
Machačem v nároďáku i mimo
něj patřily k nejšťastnějšímu
období v mé kariéře. A jestli se
na nás Olda teď shora dívá, a já
vím, že nás pozoruje, tak mu za
ten kus života s ním ještě jednou
děkuji. To bych chtěl přes vás
nejen čtenářům vzkázat,“ uzavřel krásné setkání Karel Gut.

Dnes začínají prostějovské ženy trénovat doma pod vedením asistenta

Foto: www.vkprostejov.cz

prostějovské hráčky s členkami
slovenské reprezentace. Některé
fáze absolvovaly holky společně
a jiné rozděleně ke všeobecné
spokojenosti s tím, že fyzickou
náplň si vedl především kondiční
trenér Lukáš Klíma, zatímco u
volejbalových jednotek jsme oba
pomáhali hlavnímu kouči,“ přiblížil Petráš.
Jak se mu jeví nový kolega
v realizačním týmu, expert na
fyzickou zátěž? „Je jasné, že má
trochu jiný styl práce než Tomáš
Malý, ale také je zastáncem moderních metod a své profesi viditelně rozumí. V náplni kondiční
přípravy tudíž nedošlo k žádným
razantním změnám, nadále má
výbornou úroveň. Alespoň mně se
to jeví tak, že s Lukášem lze dlouhodobě počítat,“ řekl Petráš.
První názor připojil i směrem k posilám hráčského kádru. „Nechci
ani nemohu zatím hodnotit nějak

víc, neboť máme za sebou jen
úvodní dva týdny a v Liptovském
Jánu navíc chyběly reprezentantky. Nové holky však vesměs
dobře zapadly do mančaftu včetně
obou Brazilek, kterým s adaptací
v Evropě vydatně pomáhá Soli. A
všechny posily makaly v Tatrách
naplno, což platí rovněž o stávajících členkách družstva,“ ujistil
druhý kormidelník Agelek.
Po středečním večerním návratu
do Prostějova měla šestice Michaela Jelínková, Markéta Chlumská, Šárka Melichárková, Flávia
de Assisová, Juliana Gomesová
a Marina Miletičová (plus jako
sedmá navíc Solange Soares)
trénovat dle původního plánu ve
čtvrtek i v pátek. „Jenže únava
už byla taková, že jsme se po domluvě s Mirkem Čadou dohodli
na třídenním volnu, aby si děvčata
po velkém zápřahu pořádně oddechla,“ vysvětlil Petráš.

Oldřich Machač zemřel 10. srpna 2011, o pět dní
později se s ním na Městském hřbitově v Prostějově
rozloučily stovky lidí. I dnes můžeme jen dodat:
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Před odjezdem. Společný snímek hokejových legend s rodinou Oldřicha Machače. Zleva nahoře: Josef Horešovský, Marta Machačová, zeť Tomáš Klos, Karel Gut. V podřepu: František
Pospíšil a Kateřina Klosová.
2x foto: Michal Kadlec

LADISLAV PETRÁŠ: „Na soustředění holky udělaly spoustu práce“
Liptovský Ján (Slovensko), Prostějov/son - Velmi pestrý týden
prožily volejbalistky VK AGEL
Prostějov. Od pondělí do středy
ještě pobývaly na kondičním
soustředění v Liptovském Jánu,
ve čtvrtek po návratu na Hanou
potrénovaly v domácím prostředí a od pátku do neděle dostaly zasloužené volno. „Z mého
pohledu se deset náročných dnů
na Slovensku maximálně vydařilo. Děvčata udělala opravdu
hodně fyzické práce, navíc ve
vysoké intenzitě i kvalitě a bez
větších zdravotních problémů.
Mohu jen zopakovat slova
Mirka Čady o spokojenosti,
soustředění přesně splnilo svůj
účel,“ zhodnotil asistent trenéra
úřadujících šampionů Ľubomír
Petráš.
„Prostředí bylo krásné, zázemí
perfektní a bez potíží fungovalo i
to, že na místě společně pobývaly

Přátelé natrvalo. František Pospíšil s Karlem Gutem navštěvují
Martu Machačovou často. A stále mají na co vzpomínat.

Od pondělí 6. srpna začíná
dřina v domácích podmínkách nanovo. „Program teď
bude takový, že vždycky pět
všedních dnů poběží dvoufázová příprava a víkendy naplní
odpočinek. Tréninkovou náplň
rozdělíme mezi kondiční část
včetně posilování a herní prvky, kterých bude s postupujícím časem přibývat,“ upřesnil
Petráš, jenž má momentálně
hanácký soubor - stejně jako
například loni touto dobou na povel. Kolegové Miroslav
Čada i Lukáš Klíma totiž
zůstali u nároďáku Slovenska. „Plánujeme také částečné
propojení naší přípravy s jinými kluby, nejpravděpodobnější
se to nyní jeví s Přerovem. Na
řadu asi přijdou též přátelské
zápasy, ovšem až někdy koncem srpna nebo v září,“ doplnil
Petráš.

ZDRAVOTNÍ POPLACH u reprezentace žen ČR?

Dvěma „Agelkám“ nic nehrozí!
Prostějov/son - Středeční reportáž nejmenované komerční
stanice o nutnosti povolat k národnímu týmu volejbalistek České republiky rychlou záchrannou službu vyvolala
obavy o zdravotní stav členek reprezentačního kolektivu.
Nejistotu sdílel i oddíl VK Agel Prostějov, neboť má v kádru žen ČR dvě své hráčky - Pavlu Vincourovou a Andreu
Kossányiovou. Naštěstí se jakýkoliv strach ukázal být zbytečným.
„V noci z 31. července na 1. srpna bylo v liberecké a jablonecké nemocnici hospitalizováno šest hráček českého národního
výběru. Stěžovaly si na žaludeční potíže, problémy stejného
charakteru měli i někteří členové realizačního týmu včetně
hlavního trenéra Carla Parisiho. Všechny volejbalistky byly
po důkladném vyšetření propuštěny do domácího ošetření a
koučem uvolněny z příštích dnů jabloneckého soustředění.
Z preventivních důvodů opustila celá reprezentační výprava
hotel Rehavital a přesídlila do hotelu Zlatý lev.“
Záchranka se ale podle trenérské asistentky Marcely Ritschelové
volala hlavně z toho důvodu, že na soustředění zrovna nepobýval reprezentační lékař a děvčatům bylo opravdu zle. „Co já vím,
tak skutečně nešlo o nic hrozného a ta reportáž byla hodně nafouknutá. Netuším, jestli mezi postiženou šestici patřily i Pavla
Vincourová nebo Andrea Kossányiová, ale podle mě je to stejně jedno. Potíže by totiž neměly být vážného ani dlouhodobého
charakteru,“ uklidňoval druhý kouč Agelek Ľubomír Petráš.

Nový ročník volejbalových soutěží ČR byl rozlosován
„Agelky“ vstoupí do extraligy 18. října proti Šternberku
Prostějov/son - Již před časem spatřil světlo
světa los všech českých volejbalových soutěží
2012-2013 ve věkových kategoriích žen, juniorek
a kadetek. V následujícím přehledu vám přinášíme veškeré nejdůležitější informace spojené s
tímto tématem a prostějovskými oddíly VK AGEL
i TJ OP...
UNIQA extraliga žen
Hrací systém: Deset zúčastněných družstev se střetne každý
s každým doma – venku v základní části (18 kol), poté bude
následovat nadstavbová fáze
ve skupinách o 1. až 5. místo a
6. až 10. místo (dalších 8 kol).
Soutěž následně vyvrcholí play
off prvních osmi celků tabulky,
poslední dva týmy sehrají baráž
o záchranu společně s vítězem
1. ligy.
Los VK v základní části:
18. října doma Šternberk, 20. říj-

na venku Ostrava, 27. října doma
KP Brno, 1. listopadu venku Přerov, 3. listopadu doma Olomouc,
10. listopadu venku Frýdek-Místek, 15. listopadu doma Slavia
Praha, 17. listopadu doma
Olymp Praha, 24. listopadu venku SG Brno, 29. listopadu venku
Šternberk, 1. prosince doma
Ostrava, 6. prosince venku KP
Brno, 8. prosince doma Přerov,
14. prosince venku Olomouc, 22.
prosince doma Frýdek-Místek,
12. ledna venku Slavia Praha, 19.
ledna venku Olymp Praha, 26.
ledna doma SG Brno.

Zajímavost: Neboť v Českém poháru 2012-2013 jsou
Agelky nasazeny přímo do
čtvrtfinále (proti lepšímu z
dvojice Slavia Praha versus
Šternberk) a to se hraje až 8.
listopadu, může hanácký klub
o týden dříve oslavit magické
jubileum. Pokud naše volejbalistky vyhrají úvodní čtyři duely příští extraligové sezóny,
završí právě 1. 11. v Přerově
počet vítězných soutěžních
utkání proti soupeřům z ČR
na kulatou stovku!

2. liga žen, skupina „C“
Hrací systém: Deset zúčastněných družstev se střetne
dvoukolově každý s každým
doma – venku vždy po dvou
utkáních v dlouhodobé fázi
(celkem 36 zápasů). Vítěz postoupí do kvalifikace o 1. ligu,
poslední tři týmy tabulky sestoupí do krajských přeborů.

Los OP do konce roku 2012: 29.
září venku Lanškroun, 6. října
doma Přerov B, 13. října venku
Česká Třebová, 27. října doma
Litovel, 3. listopadu venku Znojmo, 10. listopadu venku Palkovice, 24. listopadu doma Bílovec,
1. prosince venku Univerzita
Brno, 8. prosince doma Vsetín.

Extraliga juniorek,
skupina „B“
Hrací systém: Šest zúčastněných družstev se střetne každý s
každým doma – venku vždy po
dvou utkáních v základní části
(20 zápasů), poté bude následovat nadstavbová fáze společně
s týmy grupy A ve skupinách o
1. až 6. místo a 7. až 12. místo (dalších 12 zápasů). Soutěž
následně vyvrcholí dvěma
finálovými turnaji čtyř nejlepších celků nadstavbové grupy
„A“, jedním turnajem o 5. až 8.
místo dalších čtyř kolektivů a

barážovými duely tří nejhorších
výběrů nadstavbové skupiny B
proti vítězům 1. ligy.
Los VK v základní části:
7. října doma SG Brno, 14.
října venku Ostrava, 20. října
doma Frýdek-Místek, 3. listopadu venku České Budějovice,
11. listopadu doma Přerov, 16.
listopadu venku SG Brno, 2.
prosince doma Ostrava, 8. prosince venku Frýdek-Místek, 13.
ledna doma České Budějovice,
19. ledna venku Přerov.

Extraliga kadetek,
skupina „B“
Hrací systém: Šest zúčastněných družstev se střetne každý s
každým doma – venku vždy po
dvou utkáních v základní části
(20 zápasů), poté bude následovat nadstavbová fáze společně
s týmy grupy A ve skupinách o
1. až 6. místo a 7. až 12. místo (dalších 12 zápasů). Soutěž
následně vyvrcholí dvěma
finálovými turnaji čtyř nejlepších celků nadstavbové grupy

A, jedním turnajem o 5. až 8.
místo dalších čtyř kolektivů a
barážovými duely tří nejhorších
výběrů nadstavbové skupiny B
proti vítězům 1. ligy.
Los VK v základní části:
6. října doma Ostrava, 13. října
venku Frýdek-Místek, 21. října
doma Přerov, 4. listopadu doma
Milénova Brno, 10. listopadu
venku Nové Veselí, 17. listopadu venku Ostrava, 1. prosince
doma Frýdek-Místek, 9. prosince venku Přerov, 12. ledna venku Milénova Brno, 19. listopadu
doma Nové Veselí.

1. liga kadetek, skupina „D“
Hrací systém: Šest zúčastněných družstev se střetne každý
s každým doma – venku vždy
po dvou utkáních v základní
části (20 zápasů), poté bude
následovat nadstavbová fáze
společně s týmy grupy C ve
skupinách o 1. až 6. místo a 7.
až 12. místo (dalších 12 zápasů). Soutěž následně vyvrcholí
duely o postup do extraligy,

respektive o záchranu prvoligové soutěže.
Los VK „B“ v základní části:
6. října venku Uherské Hradiště, 14. října venku Znojmo,
20. října venku Junior Brno,
3. listopadu doma Olomouc,
11. listopadu venku Kroměříž,
17. listopadu doma Uherské
Hradiště, 1. prosince doma
Znojmo, 9. prosince doma
Junior Brno, 13. ledna venku Olomouc, 19. ledna doma
Kroměříž.

NOVĚ SE BODUJE
ITALSKÝM ZPŮSOBEM!
Ve všech výše rozebraných
soutěžích se od nadcházejícího ročníku 2012-2013
bude nově bodovat po italsku, to znamená způsobem
běžným i v mezinárodních
soutěžích: tři body za vítězství 3:0 či 3:1, dva body
za výhru 3:2, jeden bod za
porážku 2:3 a nula bodů za
prohru 1:3 nebo 0:3.

Lední hokej, fotbal
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Jestřábi: čtyři tréninky na suchu – a včera hurá na led!
Dlouhou přestávku bez hokeje ukončí první přáteláky, ve čtvrtek do Prostějova dorazí Břeclav

Prostějov/son - Očekávané se
stalo skutkem, hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov odstartovali
závěrečnou část přípravy na
novou druholigovou sezónu.
Během uplynulého týdne přitom zvládli nelehký přechod ze
„suchých“ tréninků na ledovou
plochu, kterou pracovníci místního zimního stadionu namrazili v rozmezí čtyř dnů od středy 1. do soboty 4. srpna.
Hned úvodní středeční jednotku
ale provázely organizační potíže.
„Na začátek jsme si dali zhruba
půlhodinový výběh, po kterém

měl následovat fotbálek na travnaté ploše v areálu velodromu.
Na ten však bohužel nedošlo,
protože tam bylo obsazeno. Někteří kluci se tak přidali k tréninku juniorů, jiní si šli zahrát tenis a
ostatní se věnovali kompletování
výstroje,“ popsal hlavní trenér
Petr Zachar s tím, že šlo jen o
menší komplikaci.
Ve čtvrtek, pátek i sobotu pokračovali jeho svěřenci dalšími
tréninky na suchu. „Nešlo o nic
přehnaně náročného, spíš takové
kondiční udržování. Trochu jsme
posilovali, zahráli si fotbal a zabě-

hali, aby se hráči dostali do tempa
před výjezdem na led,“ přiblížil
Zachar startovací přípravnou náplň.
Neděle 5. srpna pak byla dnem,
kdy Jestřábi absolvovali hned
dvě tréninkové dávky s bruslemi
na nohou - jednu dopoledne a
druhou vpodvečer. „Teď už budeme makat pouze na ledě, ovšem
kdykoliv je k dispozici pro individuální přípravu také posilovna.
Celkově bude první týden stejně
jako loni intenzivnější, na kluziště
vyrazíme vždy dvakrát dopoledne a jednou odpoledne. Cílem je

nabrat co nejdříve základní bruslařskou pohodu,“ ozřejmil kouč.
K tomu prostějovské muže čekají
první dva přátelské zápasy. Zítra
nastoupí na Technice Brno a ve
čtvrtek 9. srpna přivítají v domácí
premiéře Břeclav (obě střetnutí
začínají od 18.00 hodin). „Chci,
aby se do hry dostali všichni
členové kádru. Výsledky opět
nejsou v téhle úvodní fázi vůbec
důležité a spíš půjde o zkoušení,
postupné nabírání formy i pomalé
slaďování souhry v jednotlivých
pětkách,“ upřesnil Zachar.
K dispozici má všechny své

ovečky, nikoho netrápí vážnější
zdravotní problémy. „Jen Davida
Zachara trochu postihlo nachlazení a Michal Černý přišel na
zahajovací trénink pozdě kvůli
zaměstnání. Tohle se však u těch
pracujících může občas stát, musí
se s tím počítat,“ chápal zkušený
lodivod.
S velkou pravděpodobností se
bude muset obejít bez nejproduktivnějšího borce minulého soutěžního ročníku Jakuba Čuříka,
jenž zkouší štěstí v prvoligové
Třebíči. „Kuba podával výborné výkony a určitě si o takovou

šanci řekl. Akorát mám dojem, že
měl jít do nějakého lepšího klubu
s větší perspektivou, než je Třebíč. Zvláště když skončil se svou
mimohokejovou prací,“ podotkl
Zachar.
S Čuříkovým návratem už moc
nepočítá a navíc může přijít o
kvalitního obránce Jana Kolibára,
který dost možná půjde na zkoušku do Hradce Králové. „K tomuhle asi opravdu dojde. A jestli
nehrozí odchod ještě některých
jiných hráčů? Momentálně nevím
o tom, že by byl odjinud o někoho dalšího zájem. Teoreticky se

ale může stát v podstatě kdykoliv
cokoliv,“ je Zachar nachystaný na
veškeré varianty.
„Musíme zkrátka pracovat s těmi
hokejisty, jež máme za daných
podmínek k dispozici. Posily?
S předsedou oddílu Michalem
Tomigou jsme se o nich bavili
a možnost doplnění týmu určitě
sondujeme. Je reálné, že se do
přípravy zapojí hráč nebo hráči
na zkoušku, ovšem zatím nebudu konkrétnější ohledně jmen
ani termínu. Záleží, jak se vyvine
situace,“ doplnil Petr Zachar spíš
tajemně.

JAN KOLIBÁR: „Na zkoušku v Hradci jsem se dost těšil“
Mladý bek setrvá v LHK, avšak odchodu do vyšší soutěže vstříc profesionalismu by se logicky nebránil

Prostějov - Zatím zůstává v druholigovém Prostějově,
ale před dvaadvacetiletým obráncem Janem Kolibárem
(na snímku) se momentálně otevírá slibná příležitost
prosadit se do profesionálního hokeje. Až se vyjasní
stávající nejasnosti v královéhradeckém oddílu, měl by
právě do tohoto špičkového klubu 1. ligy mužů zamířit
na zkoušku. A tím pádem se může stát, že Jestřábi po
Sedlářovi, Osinovi, Stejskalovi a Čuříkovi přijdou o další
oporu z úspěšného loňského kádru.

Tím pádem se teď asi cítíte fyzicky dobře, ne?
„Dá se říct, že jo. Na začátek
přípravy jsme měli půlhodinový
výběh a čekal jsem, že jej budu
těžko vydýchávat. Bylo to ale
v pohodě, což mě potěšilo. Samozřejmě na tom nejsem tak jako
po kondiční přípravě, ale do toho
se rychle dostanu.“
Nakolik těžký je pro vás
osobně přechod na led?
v Prostějově. Občas jsem zašel „O nic hrozného nejde, nepříMarek Sonnevend
do posilovny nebo na kolečko- jemné je to spíš kvůli horkému
Jak jste strávil víc než vé brusle, docela pravidelně hrál počasí. Taky je bruslení úplně
měsíční volno mezi dvě- tenis a k tomu rodičům pomáhal jiný pohyb a když máte pauzu
s rekonstrukcí bytu. Tam se dost od března do srpna, potřebujema fázemi přípravy LHK?
„Na dovolenou jsem nikam nejel, bouralo, takže makačka větší než te trochu času. Co se výstroje
týče, klíčové jsou právě brusle.
celou tu dobu jsem pobýval v té posilovně.“

Pokud mám stejné od minulé
sezóny, je to celkem v pohodě,
naopak s novými trvá déle, než
se prošlápnou. Obecně se ale na
led všichni hokejisté těší a tyhle
dílčí komplikace rádi překonají.“
Většina starších hráčů
má vedle hokeje klasické zaměstnání. Co vy v poměrně mladém věku?
„Já jsem letos dodělal školu a
žádnou jinou práci k hokeji zatím nemám. Pokud však zůstanu v Prostějově, něco si určitě
budu chtít najít.“
Jenže existuje i varianta vašeho odchodu do
prvoligového Hradce Králové, ne?

„To je pravda. Původně jsem tam
měl od 23. července naskočit do
přípravy v rámci zkoušky na základě telefonické domluvy s manažerem hradeckého klubu. Pak
mi ale volal, že řeší nějaké interní

problémy, nemůžou zatím trénovat na domácím zimáku a tím
pádem všechny hráčské zkoušky
pozastavují. Teď čekám na další telefon, co bude, podle zpráv
z oddílového webu začal Hradec
jezdit za přípravou do Pardubic.“
Je pro vás šance na působení v profesionálním
hokeji hodně lákavá?
„Samozřejmě, zvlášť pokud se
jedná o tak špičkový tým první
ligy. Upřímně jsem se tam těšil
a mrzí mě, že to zatím nevyšlo.
Třeba na tu zkoušku nakonec ještě dojde.“
Pojďme zpět k prostějovskému mužstvu, které
v Jakubu Čuříkovi přišlo o dal-

ší oporu. Jaký máte pocit z postupného oslabování loňského
kádru?
„Určitě je to strašná škoda. Měli
jsme dost silný mančaft a navíc
skvělou partu, šlapalo nám to na
ledě i v kabině. Což udržet po odchodech Dalibora Sedláře, Jirky
Osiny, Pupy Doseděla, Martina
Stejskala i Kuby Čuříka nebude
vůbec jednoduché. Rozhodně se
takové oslabení projeví, byť můžeme dál hrát dobrý hokej. Záleží, jak
se s omlazením vyrovnáme a dáme
dohromady obměněný kolektiv.
Podobné věci řeší v řadě jiných
oddílů, takže těžko dopředu odhadovat, na co budeme v nové sezóně
mít. Uvidí se až od září na ledě.“

Určice vyhrály, Konice remizovala, Kralice prohrály
Generálky nabídly i několik kuriozit, za Plumlov dochytal divák, za Nezamyslice musel nastoupit trenér
TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Určice
0:2 (0:1)
Branky: 19. a 70. Los
Sestava Určic: Nejezchleb – Petržela, Skopalík, Javořík – Bokůvka,
Holly, Vaněk, Hochman – Matoušek, Vodák, Los. Střídal: Halouzka.
Trenér Evžen Kučera.
Hodnocení trenéra Klenovic
Milana Nekudy:
„Určice mají velice kvalitní mužstvo, zhruba první půlhodinu jsme
jim byli důstojným soupeřem. Pak
se nám zranil brankář a šel chytat
hráč. Druhý poločas nás přehrávali
a měli spoustu šancí. I výsledek 0:2
je pro nás ještě milosrdný, mistráky
jsou ale úplně o něčem jiném.“
Hodnocení trenéra Určic Evžena
Kučery:
„Jednoznačně až na prvních deset
minut jsme domácí přehráli. Nevyužili jsme několik gólových šancí
a vyhráli jsme 2:0. Obě branky dal
Tomáš Los a bylo to velmi solidní
utkání.“
FK Kozlovice
Sokol Konice
1:1 (0:0)
Branka Konice: Novotný
Sestava Konice: Kmecik (70. Na-

kládal) – Bílý, Rus, Řehák, Růžička
– Schwarz (46. Novotný), Cetkovský, Klobáska, Bednář, Schön – Dostál. Trenér: Roman Jedlička.
Hodnocení trenéra Konice Romana Jedličky:
„Byl to přátelák, ale příjemně mě
překvapil. Balon jsme jim téměř
nepůjčili, teď jsme byli o třídu lepší.
Hrálo se na jejich polovině, ale finálka ještě nebyla taková, jaká by měla
být. Zatím jsme hluší u šestnáctky,
ale prostorově to bylo kvalitnější.“

SK Sigma Olomouc U18
FC Kralice na Hané
3:1
Branka Kralic: Valtr z penalty
Sestava Kralic: Urbánek – Neoral,
Kocourek, Chvojka – Jano, Martinka – Valtr, Vybíhal, Cibulka – Lehký, Petrásek. Střídali: Martinec, Šín,
Pejřimovský. Trenér: Petr Gottwald.
Hodnocení trenéra Kralic Petra
Gottwalda:
„Plichtový zápas, mírně jsme byli
lepší. Ale znovu jsme narazili na
proměňování šancí. Z asi deseti stoprocentních jsme nedali ani jeden
gól, naopak soupeři jsme dvakrát
darovali branku. Připomnělo mi to
jaro, kdy jsme se do šancí dostávali, ale neproměňovali je. Kluky

jsem ale pochválil za výkon a hru. I
všechny náhradníky. Nejvíce jsem je
pochválil za kondici, devadesát minut zvládli bez problémů odmakat,
odbojovat. To jsem byl mile překvapen.“

TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Čechovice
0:6 (0:3)
Branky: Kvapil 2, Jansa 2, Jáhl,
Haluza
Sestava Protivanova: R. Vybíhal
– Ženata, M. Pospíšil, Dvořák, J.
Vybíhal – T. Pospíšil, Kropáč, F.
Pospíšil, Nejedlý, Blézl – R. Sedlák. Střídali: D. Sedlák, Slaný.
Trenér: Libor Bílek.
Sestava Čechovic: Brablec –
Šťastný, Mach (46. Chmelík),
Vinklárek, Prášil – Kolečkář, Hodulák, Jáhl – Matula, Haluza (46.
Kvapil) – Jansa (46. Klimeš). Trenér: Jaroslav Liška.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„Jako trenér musím uznat, že soupeř byl hodně kvalitní, ale jsem
rád, že si hráči zahráli proti kvalitnímu mančaftu. Někteří jako
Marek Pospíšil a Antonín Dvořák
zahráli parádní zápas. Výsledek
neodpovídá průběhu hry, nebyli

Zápasové meníčko
MSFL:
1. kolo: 1.FC Slovácko „B“ – 1.SK Prostějov
(neděle 12.8., 10.15, rozhodčí: Duda – Krasula,
Vojkovský, hřiště Kunovice).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
1. kolo: Kralice – Konice (sobota 11.8., 16.30,
Křepský – Kubec, Slota), Zlaté Hory – Určice
(sobota 11.8., 16.30, Straka – Válek, Krobot).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
1. kolo: Konice „B“ – Loštice (neděle 12.8.,
16.30, Machala – Polanský, Kaňok).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
1. kolo, sobota 11.8., 16.30: Plumlov – Hlubočky (K. Pospíšil – Zavřel, Kadaník), Klenovice na Hané – Náměšť na Hané (Vachutka
– Zika, Přikryl), Haná Prostějov – Čechovice
(neděle 12.8., 16.30, Knoll ml. – Vachutka,
Knoll, hřiště Čechovice).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
1. kolo: Kostelec na Hané – Beňov (sobota
11.8., 16.30, Majer – Jelínek, Milar), Mostkovice – Jesenec (neděle 12.8., 16.30, Hodáň
– Silný, Svačina), Hranice „B“ – Vrchoslavice (neděle 12.8., 16.30, Kopecký – Motal,
Štětka), Lipová – Horní Moštěnice (neděle
12.8., 16.30, Baďura – Grečmal, Kadaník),
Nezamyslice – Všechovice (sobota 11.8, 16.30,
Lizna – Krutovský, Lasovský), Pivín – Radslavice (neděle 12.8., 16.30, Kouřílek – Kulička,
Lasovský).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
1. kolo: Protivanov – Velká Bystřice (neděle
12.8., 16.30, Petrů – Dokoupil, Lizna).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
1. kolo: 1.SK Prostějov – Kroměříž (neděle
12.8., 10.15, Julínek – Ol KFS, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší
dorost:
1. kolo: Čechovice – Konice (sobota 11.8.,
9.30, Boháč – OFS, OFS).

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
1. kolo: Čechovice – Konice (sobota 11.8.,
11.45, Boháč).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina
„B“:
1. kolo: Moravský Beroun – Určice (sobota
11.8, 14.15, Petr), Kostelec na Hané – Litovel
(neděle 12.8., 11.00, Fojtek).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
1. kolo, neděle 12. srpna, 16.30: Haná Prostějov „B“ – Výšovice (sobota 11.8., 16.30),
Brodek u Prostějova – Určice „B“ (sobota 11.8.,
16.30), Vrahovice – Držovice (sobota 11.8.,
16.30), Smržice – Zdětín, Otaslavice – Čechovice „B“, Hvozd – Kralice „B“ (hřiště Kralice),
Otinoves – Olšany, Přemyslovice – 1.SK Prostějov „B“.
III. TŘÍDA:
1. kolo, neděle 12. srpna, 16.30: Kostelec na
Hané „B“ – Ivaň, Vrahovice „B“ – Němčice nad
Hanou, Nezamyslice „B“ – Zdětín „B“ (neděle
12.8., 10.00), Horní Štěpánov – Dobromilice
(sobota 11.8., 10.00), Pivín „B“ – Bedihošť
(sobota 11.8., 16.30), Mostkovice „B“ – Ptení
(sobota 11.8., 16.30), Brodek u Konice – Vícov,
Tištín – Pavlovice.
IV. TŘÍDA:
1. kolo, sobota 11. srpna, 16.30 hodin: Protivanov „B“ volno, Přemyslovice „B“ – Hrubčice
(neděle 12.8., 16.30), Plumlov „B“ – Malé Hradisko (neděle 12.8., 16.30), Jesenec „B“ – Čechy
pod Kosířem, Otaslavice „B“ – Biskupice, Skalka – Tvorovice (hřiště Výšovice), Kladky – Doloplazy (neděle 12.8., 16.30), Želeč – Brodek u
Prostějova „B“ (neděle 12.8., 16.30).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
1. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Drnovice (sobota 11.8., 17.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

jsme až tak hrozní. Příprava se mi
líbila, měla tempo, hra byla přímá,
rychlá, kombinační.“
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Lišky:
„Suverénní výsledek to je, ale nesmíme to přecenit. Tyto přáteláky
jsou něco jiného než mistrovská
utkání. Hráli jsme proti soupeři,
který bude hrát I.B třídu a domácí
nehráli špatně. Také měli šance,
ale my jsme diktovali tempo. Tento zápas měl ještě hráče povzbudit ke vstřelené brance a chuti do
mistrovských utkání.“

TJ Sokol Klenovice na Hané
TJ Sokol Tovačov
1:4 (1:1)
Branka Klenovic: Přikryl
Sestava Klenovic: ??? – Chytil, Slamenec, Rušil, Václavek
– Rozehnal, Šubrt, Kaděra, Cetkovský – Láník, Přikryl. Střídali:
Cibulka, Prášil. Trenér: Nekuda.
Hodnocení trenéra Klenovic
Milana Nekudy:
„Vedli jsme 1:0, do druhého poločasu jsem to prostřídal a pak
šlo mužstvo hned dolů. Potrestali
nás brejky a hlavní je pro nás obsazení postu gólmana, máme na
to ještě týden.“

Brankostroj Smržic
nezastavily ani Držovice
TJ Smržice – Sokol Držovice 5:2 (4:0)
Branky: 22. Hošák, 39. z penalty a 42. Kotlár, 41. a 70. Klus
– 76. Zabloudil, 91. Popelka
ŽK: 10. Klus, 25. Štěpánek, 72. Vychodil – 29. Pavlát, 39.
Jetel, 76. Šťastný, 82. Vymazal
Rozhodčí: Němec – Dokoupil, Pechová
Sestavy:
TJ Smržice: Suchý – Sadílek, Martinák, Vychodil, Klus –
Štěpánek (66. Dušek), Doseděl, Kotlár, Ježek (56. Zelinka)
- Filgas (78. Bokůvka), Hošák. Trenér: Jaroslav Řehák
Sokol Držovice: Jetel - Bernatek (88. Chlup), Žáček, Šťastný,
Pavlát – Popelka, Šatný, Vymazal, Zabloudil – Fréhar (60.
Štěpánek), Dokoupil (89. Kučera). Trenér: Zdeněk Lhota
Smržice/jp – Ke svému premiérovému zápasu v Okresním
přeboru se po dlouhé pětiletce postavil nováček ze Smržic.
Soupeřem mu byly nedaleké Držovice, a tak se dala
očekávat divácky atraktivní podívaná. A ta také přišla. Diváci viděli sedm branek, k radosti těch domácích většinu
do sítě Držovic. Ty si tak odvezly pořádný ranec a připsaly
si již druhou porážku v letošní sezóně.
Podrobný report čtěte už teď na www.vecernikpv.cz!

Jaroslav Řehák – TJ Smržice:
„Držovice měly v úvodu šance, vychytal je gólman, a tak
jsme dali šance my. Myslím si, že jsme od 30. minuty do
poločasu byli lepším mančaftem, přidali jsme i další branky.
Druhá půle se již dohrávala, už to byla jenom plácaná, čekal
jsem, že Držovice budou více kousat. Hrál se, myslím, dobrý
fotbal, byla solidní návštěvnost.“

Zdeněk Lhota – Sokol Držovice:
„Ze začátku mělo z těch třech tutovek alespoň něco padnout,
zápas by se pak asi odvíjel jinak. Bylo vidět, že jsme hodně
moc znervózněli a z toho jsme dostali první branku. Pak to
byla otázka absolutní dekoncentrace, kdy jsme v rozmezí tří
minut dostali tři branky. Tím pádem nebylo co řešit. Sice tam
pokusy byly, ale obrana dnes neměla svůj den, často nepostupovala včas ke svým hráčům.“

SK Jesenec
SK Loštice
5:0 (2:0)
Sestava Jesence: R. Burget – Václavek, Klicpera, Burian, Horák – L.
Burget, Takáč, Čížek, Tyl – J. Tichý, P.
Tichý. Střídali: Zajíček, M. Laštůvka,
Kvaššay. Trenér: Josef Takáč.
Hodnocení trenéra Jesence
Josefa Takáče:
„Hoši hráli úplně super, na takové počasí
skvělý fotbal. Dobrá příprava na Mostkovice a těšíme se. Za pět týdnů, co to
trénuji, tak se vytvořila parádní parta.
Michal Takáč už je napevno hráčem
Jesence, vrátil se i Martin Klicpera a je
to vidět. Hosté vystřídali dvě jedenáctky a chtěli nás uběhat. Loni sestoupili z
krajského přeboru a na první poločas asi
nasadili áčko, pak to bylo kombinované.
Střelce branek ale neprozradím.“
TJ Oresvo Sokol Plumlov
SK Lipová
1:5 (0:2)
Branky: Kučera – Spáčil 2, Ohlídal,
Liška, Fabiánek
Sestava Plumlova: Piták (38. Stužka)
– Plajner, Kutný, Frýbort ml., J. Kiška –
Daněček, Křupka, Ševcůj, Bureš – Frýbort st., Kadlec. Střídali: Vrána, Kučera,
Kaplánek. Trenér: Jan Pešek.
Sestava Lipové: Abrahám – Barták,

Ohlídal, Barák, Žilka – Šmíd, Růžička, Spáčil, P. Koudelka – Fabiánek,
Liška. Střídal: Štindl. Trenér: Jaroslav
Ullmann.
Hodnocení trenéra Plumlova Jana
Peška:
„Přípravu jsme zakončili nelichotivým
výsledkem 1:5, ale je potřeba říct, že se
na tom podepsala velká absence hráčů.
Víc než polovinu zápasu tak odehráli
kluci, které jsem viděl poprvé v životě a
spíše střídají za béčko Plumlova. Jsem
rád že příprava již skončila a do mistrovských zápasů snad půjdeme s trošku
jiným mužstvem a trošku jinou hrou.
Kdo nám dochytal? Milan Stužka. Přišel
se podívat na zápas jako divák a vzhledem k tomu, že tu chytával, tak jsme ho
ukecali a do brány vlezl.“
Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava
Ullmanna:
„Hráli jsme velice dobře kombinačně,
vytvořili jsme si spoustu brankových
příležitostí. Dali jsme pět gólů a další
velké šance jsme nevyužili. Zase to ale
byl přátelský zápas. Dneska nám to šlo a
uvidíme příští týden.“

FC Kostelec na Hané
1.HFK Olomouc U17
6:3
Branky domácích: Synek, T. Menšík,
Lužný, Chytil, Gréza, Baláš

Sestava Kostelce: L. Menšík (J. Menšík) – M. Synek, Začal, Hon, Gréza
– Chytil, Baláš, T. Menšík, Brančík –
Walter, Lužný. Střídali: Kastner, Doležel,
Nováček. Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce Petra
Waltera:
„Generálka jakž takž vyšla, i když nedostatky by se našly a je stále co zlepšovat.
Potěšilo mě šest vstřelených branek, ale
dostali jsme tři po velkých chybách v
obraně. Moc variant nebylo, protože
někteří hráči byli na dovolené, někteří v
práci. Bylo nás jen dvanáct a k nim dorostenci.“

TJ Slovan Ivanovice na Hané
TJ Haná Nezamyslice
5:2 (3:0)
Branky hostí: Moravec 2
Sestava Nezamyslic: Buriánek – R.
Fialka, Král, Michal Lakomý, T. Přidal
– Matoušek, V. Fialka, J. Přidal, Pavelka – Oulehla, Moravec. Střídal: Crhan.
Trenér: Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Nezamyslic Drahomíra Crhana:
„Poločas jsme prohrávali 0:3, zranil se
nám dorostenec, tak jsem nastoupil a
druhý poločas 2:2. Řekl jsem si o místo
v základu, protože úspěšná sestava se
nemění (smích). Příprava je ale špatná a
perspektivy mlhavé.

Víkend v číslech
Přebor OFS Prostějov
II.třída
14.kolo: Čechovice "B"-Vyšovice 4:0 (3:0),
branky: Bilík, Hodulák, Nakládal, Prášil, Otaslavice-Zdětín 1:2 (0:0), branky: Kaláb - Kelud,
Navrátil, Haná Prostějov B-Určice B 2:3 (2:2),
branky: Stouhal, Lošťák - Hochman, Halouzka,
Pospíšil R., Smržice-Držovice 5:2 (4:0), branky: Klus 2, Kotlar 2, Hošťák - Popelka, Zabloudil, Brodek u PV-1.SK Prostějov B 2:3 (1:3),
branky: Fris, Šimeček - Kopečný 2, Ovčáček,
Vrahovice-Kralice B 4:0 (2:0), branky: Krpec,
Marek, Smička, Studený, Přemyslovice "A"-Olšany 1:2 (0:1), branky: Kováč - Pojker, Rokyta, Hvozd-Otinoves 5:3 (2:0), branky: Poles 2,
Poles, Poles, Vánský - Janeček, Lízna, Zapletal.
1. 1.SK Prostějov B 2 2 0 0 8:2 6
2. Hvozd
2 2 0 0 9:4 6
3. Zdětín
2 2 0 0 6:1 6
4. Čechovice "B" 1 1 0 0 4:0 3
5. Brodek u PV
2 1 0 1 7:4 3
6. Smržice
1 1 0 0 5:2 3
7. Otaslavice
2 1 0 1 5:3 3
8. Určice B
1 1 0 0 3:2 3
9. Vrahovice
2 1 0 1 4:5 3
10. Olšany
2 1 0 1 3:5 3
11. Přemyslovice "A" 2 0 1 1 2:3 1
12. Kralice B
2 0 1 1 1:5 1
13. Otinoves
1 0 0 1 3:5 0
14. Haná Prostějov B 2 0 0 2 2:7 0
15. Držovice
2 0 0 2 3:10 0
16. Vyšovice
2 0 0 2 1:8 0
Kanonýři: 3 - Poles Zbyněk (Hvozd), branky:, 2 - Keluc Lubomír (Zdětín), branky:, Klus (Smržice), branky:, Kopečný (1.SK Prostějov B), branky:, Kopečný
Vít (1.SK Prostějov B), branky:, Kotlar (Smržice),
branky:,

III. třída
14.kolo: Dobromilice-Pavlovice 1:1, Horní
Štěpánov-Zdětín B 4:1, Tištín-Vícov 1:2,
Nezamyslice B-Němčice 3:0, Brodek u KoniceBedihošť 1:3, Vrahovice B-Ivaň 4:2, Pivín
B-Ptení 3:3, Kostelec B-Mostkovice B 1:3.

IV. třída skupina A
14.kolo: -Čechy pod Kosířem, Protivanov
B-Biskupice 1:1, Jesenec B-Doloplazy 0:3,
Otaslavice B-Brodek u PV B 3:1, KladkyHrubčice 2:2, Želeč-Tvorovice 1:5, Přemyslovice
B-Malé Hradisko 3:1, Skalka 2011-Plumlov 1:5.

1. Bedihošť
2 2 0 0 8:3 6
2. Nezamyslice B 2 2 0 0 7:2 6
3. Pivín B
2 1 1 0 8:3 4
4. Dobromilice
2 1 1 0 4:1 4
5. Ptení
2 1 1 0 5:4 4
6. Pavlovice
2 1 1 0 2:1 4
7. Horní Štěpánov 2 1 0 1 4:2 3
8. Němčice
2 1 0 1 4:4 3
9. Tištín
2 1 0 1 3:3 3
10. Vrahovice B
2 1 0 1 6:7 3
11. Vícov
2 1 0 1 4:5 3
12. Mostkovice B
2 1 0 1 3:4 3
13. Kostelec B
2 0 0 2 2:5 0
14. Zdětín B
2 0 0 2 2:6 0
15. Brodek u Konice 2 0 0 2 2:7 0
16. Ivaň
2 0 0 2 2:9 0
Kanonýři: 3 - Přikryl Jiří (Nezamyslice B),
branky:, 2 - Bosák David (Němčice), branky:,
Mirga Tomáš (Bedihošť), branky:, 1 - Bartoník
Jan (Pivín B), branky:, Bartoš David (Vícov),
branky:, Bridzik Martin (Dobromilice), branky:,
Dvořák Josef (Bedihošť), branky:, Hangurbadžo
Viliem (Bedihošť), branky:, Kubeš Michal (Tištín),
branky:, Marek Pavel (Ptení), branky:, Marek
Vratislav (Vrahovice B), branky:, Matoušek Josef
(Brodek u Konice), branky:, Menšík To.

1. Tvorovice
2. Doloplazy
3. Kladky
4. Protivanov B
5. Plumlov
6. Otaslavice B
7. Přemyslovice B
8. Skalka 2011
9. Hrubčice
10. Biskupice
11. Jesenec B
12. Želeč
13. Čechy p. K.
14. Malé Hradisko
15. Brodek u PV B

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

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

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

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

7:1
7:2
8:4
6:3
5:1
5:5
3:3
4:6
3:3
2:2
1:4
2:6
2:5
2:6
3:9

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

Kanonýři: 4 - Křeček David (Kladky), branky:,
2 - Grmela Marek (Protivanov B), branky:,
Maška Jan (Kladky), branky:, 1 - Brátel Jaroslav
(Želeč), branky:, Burian Bronislav (Jesenec B),
branky:, Dobeš Jiří (Doloplazy), branky:, Dočkal
Dalibor (Čechy pod Kosířem), branky:, Dvořák
Antonín (Protivanov B), branky:, Frys Lukáš
(Brodek u PV B), branky:, Houb Pavel (Čechy
pod Kosířem), branky:, Jozek Jakub (Doloplazy),
branky:, Karásek Michal (Doloplazy)

WWW . VECERNIKPV . CZ
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DO STARTU MISTROVSTVÍ SVĚTA TENISOVÝCH DRUŽSTEV DO 14 LET CHYBÍ UŽ JEN TÝDEN

SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT SI ZAHRAJE I DOMÁCÍ CÍCHOVÁ!
Razantní změnu v nominaci dívčího týmu pro blížící
se mistrovství světa tenisových družstev do 14 let
udělal nehrající kapitán Jaroslav Balaš. Namísto
Markéty Vondroušové povolal Denisu Cíchovou,
naději prostějovského Agrofertu. „Rozhodl jsem se
na základě výkonů Denisy na mistrovství Evropy
jednotlivců,“ vysvětlil nehrající kapitán a kouč české reprezentace.
Prostějov/lv
Mladá prostějovského tenistka na
evropském šampionátu v Plzni
postoupila ve dvouhře do čtvrtfinále a společně s další reprezentantkou Terezou Kolářovou si zahrály semifinále čtyřhry. „Takové
spojení se v průběhu mistrovství
světa může hodit,“ uvedl Balaš.
Přehlídka světových talentů začne
už počtrnácté na prostějovských
kurtech již tuto neděli 12. července mítinkem trenérů a losováním.
O den později už nadějné mládí
nastoupí na kurty a 18. srpna se
při závěrečných duelech rozdělí
medaile v obou kategoriích. Jednu
z prestižních akcí Mezinárodní
tenisové federace ITF opět pořádá marketingová společnost TK
PLUS ve spolupráci s Českým
tenisovým svazem v areálu NTC
MORAVA Za Kosteleckou ulicí i
na „starých“ dvorcích přes koleje

ve Sportovní ulici. Vstup do obou
areálů je tradičně zdarma.
„Pojedeme podle osvědčeného
modelu. Chybět nebude doprovodný program nebo seminář s
tenisovými experty. Máme to už
vyzkoušené,“ poznamenala ředitelka mistrovství Petra Langrová.
„Jsme rádi, že se nám šampionát
v našem městě podařilo udržet
tak dlouho. Velkou zásluhu má na
tom vedení radnice a Olomouckého kraje. Jejich vstřícnost a zájem
zaslouží uznání,“ vzkázal generální manažer TK PLUS Petr Chytil.
Díky pořadatelství mají účast ve
finálové šestnáctce zajištěnu také
oba týmy České republiky. Letos
ale nebudou patřit mezi favority
na účast v zápasech o medaile...
Především chlapci budou muset
tvrdě bojovat o každé vítězství.
Na mistrovství Evropy družstev
se neprobojovali mezi posledních
osm a z tohoto důvodu by bylo

PŘIPRAVUJEME EXKLUZIVNÍ PŘÍLOHU:
v pondělí 13. srpna 2012 vyjde speciál
k mistrovství světa
tenisových týmů do 14 let

* exkluzivní rozhovory
DLROW
* představení českých týmů
OINUJ
* podrobný program
* pohled do historie
NNET
aneb Nadal s Djokovičem
LANIF
v Prostějově...

WORLD
JUNIOR
TENNIS
FINAL

program mistrovství světa družstev do 14 let

WJTF 2012:

neděle 12. 8. 18.00 hodin
19.30 hodin
pondělí 13. 8. 10.00 hodin
11.00 hodin
úterý 14. 8. 10.00 hodin
středa 15. 8. 10.00 hodin
čtvrtek 16. 8. 10.00 hodin
pátek 17. 8. 10.00 hodin
sobota 18. 8. 10.00 hodin

kapitánský mítink
losování turnaje
iáál
zahajovací ceremoniál
zahájení zápasů
utkání v základních skupinách
utkání v základních skupinách
utkání ve skupinách o umístění
semifinálové zápasy a duely o umístění
FINÁLOVÉ ZÁPASY
vstup na zápasy je volný

umístnění v horní polovině konečné tabulky velkým úspěchem.
„Musíme to brát jako realitu. Každý rok není posvícení,“ neutíká
před realitou nehrající kapitán kluků Miroslav Štencl.
Větší šanci na postavení v elitní
světové osmičce mají dívky, bronzové z evropského šampionátu.
„Bylo by to hezké. Hodně napoví
losování, kdy pravděpodobně nebudeme mezi nasazenými týmy.
Přesto se chceme pokusit skončit
ve skupině do druhého místa a dál
se uvidí,“ přeje si nehrající kapitán
Balaš.
Stejně jako v minulých letech
budou mít v reprezentačních výběrech své zastoupení také mladí
hráči Prostějova. U dívek to platí
díky již zmíněné Denise Cíchové
a týmové jedničce Tereze Kolářové, u chlapců zásluhou Štěpána
Holiše. „Kmenově sice patří Valašskému Meziříčí, ale za náš klub
už hostuje a dvakrát týdně dojíždí
na tréninky. Zatím je to nejlepší
řešení, protože Štěpán ještě doma
chodí do základní školy,“ poznamenala šéfka tenisových projektů
marketingové společnosti TK
PLUS Petra Langrová.
V letošním roce o postup do finálového turnaje usilovalo v obou
kategoriích176 družstev z 94
států všech kontinentů. V dívčí
závěrečné šestnáctce patří mezi
největší kandidátky na zlato tenistky Ruska a Spojených států
amerických. „U chlapců je situace
méně přehledná. O hráčích mimo
Evropu tradičně není dostatek in-

Turnaje kategorie FUTURES splnily účel na jedničku

Trojici podniků ovládly prostějovské

NADĚJE VESELÝ S PAVLÁSKEM
Prostějov/lv - Pomoci mladým tenistům k důležitým
bodům do světového žebříčku ATP. To byl hlavní důvod
pořádání tří nových turnajů
kategorie Futures na území České republiky. Kromě
Prostějova se do projektu
zapojila Praha a Liberec.
Všechny tři turnaje s dotací
15 tisíc dolarů měly jednu
věc společnou: vítězem byl
talent z Prostějova! V domácím prostředí a na Spartě se
radoval Jiří Veselý, v tom posledním klání v Liberci zase
dominoval Adam Pavlásek,
když ve finále porazil právě
svého oddílového kolegu.
„Celá série turnajů vyšla parádně. Využil jsem aktuální
formu, ke které pomohla předchozí náročná příprava s trenérem Jiřím Novákem,“ radoval
se Jiří Veselý, který v průběhu tří podniků prohrál jediné z patnácti utkání a ve světovém žebříčku se prokousal
už do čtvrté světové stovky.

Potvrdil talent. Člen prostějovského tenisového klubu Jiří Veselý
se právě raduje z jednoho ze dvou triumfů na turnajích Futures. Na
tom třetím podniku pak došel do finále.
Foto: archív
Úspěšný byl rovněž Adam
Pavlásek. Sedmnáctiletý hráč
se lepšil turnaj od turnaje. V
Prostějově vyhrál jeden zápas,
v Praze už to dotáhnul až do

Přehrál kamaráda. Jediným přemožitelem Veselého se stal
jeho oddílový kolega Adam Pavlásek, a to až v úplně posledním
utkání série.
Foto: internet

čtvrtfinále a před posledním
podnikem slíbil, že se pokusí
tento výsledek vylepšit. Povedlo se mu to dokonale. Ani
v jednom případě nezaváhal a
po finálovém duelu se radoval
z celkového vítězství. „To jsem
nečekal. Ale pochopitelně jsem
rád, jak se to povedlo,“ usmíval se po triumfu Pavlásek.
Třídílný seriál turnajů má
za sebou první rok. Hned
premiéra naznačila, že jde o
krok správným směrem. „Je
to způsob, jak klukům můžeme pomoci k jejich výkonnostnímu růstu. Mají příležitost
vyhnout se kvalifikacím na
podobných turnajích v zahraničích a v hlavní soutěži hrají o
body. Navíc doma, což je také
výhoda, protože ušetří za cestování. Pochopitelně jsme rádi,
že se dařilo prostějovským hráčům, ale i další tenisté získali
důležité body. Pro celý český
tenis je to dobrá zpráva,“ prohlásila šéfka prostějovských
tenisových projektů Petra
Langrová.

formací,“ uvedla Langrová, která
přesto věří, že diváci na kurtech
uvidí budoucí světové hvězdy. „V
minulosti na mistrovství této kategorie hráli například Rafael Nadal,
Novak Djokovič nebo Justin Henninová.“
Z loňského ročníku obhajují prvenství chlapci Koree a dívky Srbska. Letos se do Prostějova sjede
dvaatřicet týmů reprezentujících
šestadvacet států.
Na probíhající olympiádě v Londýně byla mezi pořadatelem a
Mezinárodní tenisovou federací
ITF podepsána nová smlouva,
která znamená, že mistrovství zůstane v Prostějově také v dalších
dvou letech.
„Bereme to jako ocenění naší dosavadní práce. Tato kategorie, v
níž v minulosti startovaly pozdější
světové jedničky, je hodně sledovaná. O to více nás těší, že šampionát zůstane u nás také v dalším
období,“ přiznala ředitelka Petra
Langrová.

AKTUÁLNÍ NOMINACE
České republiky

A U D I O - V I D E O - S H O W
akciová spoleènost

chlapci:

mediální partneŉi

Alessandro Ricci – 1. ČLTK Praha
Patrik Rikl – TK Sparta Praha
Štěpán Holič – TK Deza Valašské Meziříčí
Nehrající kapitán: Miroslav Štencl

prostejovsky-vecernik.indd 1

dívky:

Tereza Kolářová – TK Agrofert Prostějov
Marie Bouzková – TK Sparta Praha
Denisa Cíchová – TK Agrofert Prostějov
Nehrající kapitán: Jaroslav Balaš

složení mistrovství světa týmů do 14 let

18.7.12 14:11

aneb kdo se v Prostějově představí...

Chlapci: Argentina, Austrálie, Brazílie, Chile, Tchaj-wan, Česká republika, Francie, Německo,
Velká Británie, Japonsko, Korea, Mexiko, Jihoafrická republika, Španělsko, Švýcarsko, USA
Dívky: Argentina, Austrálie, Kanada, Čína, Kolumbie, Chorvatsko, Česká republika, Egypt,
Německo, Velká Británie, Indie, Peru, Rusko, Slovensko, Thajsko, USA

Medailové ambice zůstaly ležet na wimbledonské trávě
Berdych nevyhrál ani jeden zápas...

Londýn/lv - S velkým očekáváním jeli prostějovští tenisté na olympiádu do Londýna. Věřili, že získají hned
několik medailí. Na pódium
si myslel především Tomáš
Berdych, takřka tutovkou
byla Petra Kvitová. Ani v
jednom případě se však ambice nenaplnily... A to ani v
deblech! Nejblíže ke splnění
snu byla nakonec ženská domácí jednička ve dvouhře,
která prohrála s Kirilenkovou ve čtvrtfinále.

Marná snaha Kvitové
Loňská wimbledonská vítězka
se snažila ze všech sil a v průběhu olympiády musela bojovat také s bolavým břišním
svalem. Díky tomu se dokonce
na poslední chvíli odhlásila
ze smíšené čtyřhry s Radkem
Štěpánkem a dala jednoznačně
přednost dvouhře. V ní postupně porazila Bondarenkovou,
Číňanku Pcheng Šuaj, Penettaovou a postoupila do čtvrtfinále proti Kirilenkové. Jediné
utkání ji dělilo od zápasů o
medaile. Proti ruské tenistce se
Kvitové nedařilo a prohrála 6:7
a 3:6. „Medaile byla blízko,“
litovala prostějovská tenistka
a jedním dechem dodala, že
soupeřka byla v tomto případě lepší. „Musím říct, že hrála
opravdu dobře. Věděla, co na
mě platí, hrála rychle, měla
hodně prvních servisů do kurtu. Já jsem nereturnovala moc
dobře a nebýt dobrého servisu,
mohl být výsledek ještě méně
příznivý,“ uznala Kvitová.
První kolo se nevyvedlo
Hned první kolo se stalo pohřebištěm medailových snů naprosté většiny prostějovských tenistů
na olympiádě v Londýně. Své
úvodní zápasy prohrál Tomáš
Berdych v singlu i deblu, podobně se vedlo Lucii Šafářové
a Petře Cetkovské. Ta dokonce
musela své utkání proti Němce Kerberové ve druhém setu
vzdát po zranění kotníku a za

Nejlepší, ale zklamaná. Nejdále to z vyslanců TK Agrofert dotáhla Petra Kvitová, kterou od medaile dělily dvě výhry. Foto: internet
stavu 1:6, 0:6. „Tráva klouzala
mnohem víc než při wimbledonském turnaji. Věděla jsem, že si
musím dávat pozor, především
při přechodu do protipohybu to
bylo nebezpečné,“ uvedla Cetkovská, pro niž turnaj skončil po
sedmatřiceti minutách na kurtu.
Lucie Šafářová ve dvouhře nezvládla duel proti domácí naději
Robsonové a prohrála 6:7, 4:6.
V prvním setu prohrávala 1:5,
dokázala se ale vrátit do zápasu
a vynutila si tie-break. V něm
Šafářovou štěstí opustilo. „Zkrácenou hru jsem si sama hloupě

prohrála,“ litovala prostějovská
tenistka. Současně uznala, že tráva není její povrch. „Zato Robsonová hrála výborně. Rychle,
navíc dobře servírovala,“ poznamenal Šafářová.

Deblový horor
s hořkou pilulkou na konci
Dva dny bojovali o postup Berdych se Štěpánkem proti brazilskému páru Marcelo Melo,
Bruno Soares. Duel, který byl
přerušený pro tmu, nakonec
trval přes čtyři hodiny. Třísetový maratón česká daviscu-

Na lopatkách. Prostějovskému tenistovi Tomáši
Berdychovi Wimbledon letos nesvědčil a nezměnil
to ani olympijský turnaj...
Foto: internet

pová dvojice prohrála 6:1, 4:6,
22:24! Šlo o nejdelší střetnutí
olympijské historie. Tak dlouho
se ještě čtyřhra nehrála. „Rekord je nám ukradený. Chtěli
jsme postoupit,“ pronesl po
utkání zklamaný Štěpánek.
Notně zklamaný odjížděl z
Londýna Tomáš Berdych. Česká tenisová jednička a hráč TK
Agrofert prohrál oba své zápasy, načež se tedy jak s dvouhrou, tak i čtyřhrou loučil překvapivě už v prvním kole! „O
tom se snad radši ani nebavit,“
pronesl šestadvacetiletý tenista,
který nijak neskrýval, že letos
by rád travnatou část sezony
smazal ze své letošní bilance...
S trenérským týmem dlouho dumali nad tím, proč to ve
Wimbledonu letos nešlo. „Určité věci jsme probrali, ale nemůžu říct, že bychom vyloženě
z toho měli daný výsledek. Člověk musí ty věci vyzkoušet,“
uvedl Berdych s tím, že zatím
spíš mluvili o změnách, které
by mohly jeho hře prospět. Ale
nejde o žádné razantní zásahy.
„Spíš detaily, na kterých musí
člověk pořád pracovat. Nacházet, co může fungovat líp.“
Travnatou část sezony nyní
musí rychle vyhnat z hlavy, nač
se zbytečně trápit. Pro další dny
má jasný plán: ještě před odletem na turnaj do Toronta začít
trénovat. „Budu mít plné ruce
a nohy práce, abych se připravil
na jiný povrch,“ uvědomuje si
´berďa´, že napravovat má co...
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VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA - PÁTER CUP 2012 v požárním útoku měla na programu noční podnik

Pod měsíčním světlem se nejvíce dařilo MUŽŮM DOMAMYSLIC
A ŽENÁM OTASLAVIC

V sobotu 4. srpna pokračoval seriál soutěží Velké ceny Prostějovska
Páter Cup 2012 pátým kolem v Brodku u Konice, který pořádal
soutěž poprvé a pořadatelé se rozhodli hned pro atraktivní závody
v noci. Na start se netradičně postavily jako první ženy, které soutěž
zahájily ve 20:00 hodin ještě za světla. Soutěžit přijelo sedm týmů
žen, což je pěkný počet. Z nich se po vynikajících výkonech a celkově dramatickém klání prosadila trojice: 1. Otaslavice, 2. Lipová, 3.
Dětkovice. A otaslavické holky vedou i průběžné pořadí. Muži zahájili soutěž až v 22:00 hodin, kdy fotbalové hřiště pokryla černo černá
tma. Trať byla ovšem dobře připravena a všechna důležitá místa byla
krásně osvětlena. Na stupně vítězů se nakonec prodraly velmi veselé
Domamyslice, Dětkovice ,,A“ a Loučany. V soutěži mužů tak jdou
do trháku Domamyslice a uvidíme, kdo jim bude ještě letos konkurovat. Zatím jediné Loučany dokáží držet krok. Na dalších místech
se situace velmi zamotává, a tak nás v druhé půli ročníku čeká ještě
dramatický boj o každý bod.
Jelikož, jak už je známo, PROSTĚJOVSKÝ Večerník je po roční pauze opětovně hlavním mediálním partnerem celého dlouhodobého
seriálu, máme tu pro vás další přímou reportáž...
Brodek u Konice/pk
Ženskou soutěž zahájil jako první
Krumsín, a to velmi zostra. Po pěkném
plynulém útoku zastavil časomíru na
hodnotě 18,24 vteřin. Tento čas ale nakonec stačil až na čtvrté místo. Hned po
nich Lipová ukázala, proč jí patří průběžná druhá pozice. Napoprvé sice pro
ulitý start neodstartovala, ale pak předvedla ukázkový požární útok. Nalevo
bylo sraženo za parádních 17,28, ale
pravá proudařka Markétka proprášila
na výsledných 17,98 a bylo z toho konečné druhé místo. Olomoucký tým
Olešnice X po chybách na koši a béčku dokončily v čase 25,88 sekund, a to
značilo bohužel poslední místo. Dětkovice po výhře minulý týden opět ukázaly vzrůstající formu. Po lehkém zaváhání béčkařky musela strojnice počkat
s vodou, ale i tak z toho byl čas 18,20 a
krásná třetí příčka. Soběsuky předvedly moc pěkný útok, ale s jejich slabší
mašinou to stačilo pouze na páté místo s výsledným časem 19,07 sekund.
Hned po nich Otaslavice ukázaly proč
jim patří průběžná první příčka. Požární
útok bez chybičky a čas 17,36 vteřiny.
Nalevo shodila terč Andrea za skvělých
17,03, za což byla odměněna cenou pro
nejrychlejší proudařku. Poslední, kdo
mohl zamíchat pořadím byly Loučany.
Bohužel po chybách na koši, rozdělovači a proudu z toho byl čas 19,54
sekund a šesté místo.

Z mužů se jako první postavil na start
domácí výběr Brodek u Konice, který
ale soutěž neodstartoval určitě podle
představ. Čas 20,62 vteřin stačil až na
čtvrtnácté místo. Soběsuky si však
vedly ještě hůř, strojník se zdržel na
spojích a pozdější voda zapříčinila čas
21,15 a 15. místo. Zato Domamyslice
předvedly, proč patří k největším favoritům letošního ročníku. Útok na doraz
zakončený krásným časem 17,40. Tento čas už nikdo do konce soutěže nepřekonal. Čtvrté na startu Čelechovice na
Hané pro nespojené savice do mašiny
měli neplatný pokus. Dětkovice ,,A“ i
po problémech s vodou zastavily časomíru na skvělém čase 17,62 a braly
2. místo. Levý proudař srazil dokonce
v čase 17,03 a odnesl si triumf nejlepšího proudaře. Vícov letos běhá s novým
proudařem, ten bohužel nezapojil a po
velkém prostřiku stačil čas 20,43 až na
13. místo. Bílovice provází smůla a ani
tentokrát to nebylo lepší. Útok se zdál
rozběhlý v pořádku, ale béčkař Lukáš si
při útoku přivodil zranění, naštěstí bude
v pořádku. Lipová zatím předvádí útoky daleko za očekáváním. Rozdělovač
se zdržel velmi dlouho na základně a
strojník musel počkat s vodou. S časem
18,59 nemohli a nejsou kluci spokojeni.
Po nich Seloutky předvedly po chybě
na koši průměrný čas 22,78. Dětkovice ,,B“ i přesto že se zdržel rozdělovač,
shodily válce terčů v čase 17,82. S konečným 4. místem byli borci velmi
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spokojeni. Jedenáctá na startu Nová
Dědina nastoupila ve velmi kombinované sestavě. Pravý proudař předvedl
fatální prostřik až na konečných 19,79.
Nalevo měl Piškot famózních 17,04.
Ptení se svou krásnou mašinou, která je
ale pouze dvanáctkou nemůžou zatím
konkurovat těm nejlepším. Čas 26,94
sekund je daleko za bodovanými místy.
Cholina se dostává zpátky do své dřívější formy a časem 18,13 si vysloužili
pěkné 5. místo. Klukům z Míchova
(Blansko) se na Prostějovsku začíná
líbit. V Brodku předvedli krásný útok,
bohužel s prostřikem na pravém terči.
Čas 18,87 (levá 17,52) jim stačil na deváté místo. Kelčice po problémech na
béčkách a rozdělovači skončily za čas
20,19 na 12. místě. Mladý tým z Bukové se svou dvanáctkou mašinou zatím
sbírá zkušenosti. Noční soutěž ale nezvládli a pro nezapojený koš NP. Sympatický tým z Okrouhlé, kterému se
také na VC Prostějovska velmi zalíbilo,
chtěl navázat na bednu z minulého týdne. Béčkař ovšem uklouzl na základně,
nestačil zapojit svoje hadice a byl z toho
NP. Osmnácté na startu Stražisko chtělo
výrazně promluvit do celkového pořadí. Po fantastickém odběhu ze základny
to vypadalo na útok na šestnáctku, ale
po chybě na koši a pomalejší vodě byl
čas 18,59 daleko za možnostmi tohoto
týmu. Nově poskládaný tým z Hrochova zatím požární útok rozjíždějí, a tak
s časem 25,90 musejí být spokojeni.
Olešnice X rozběhly svůj pokus velmi
pěkně, bohužel pravý proudař nezvládl zapojit proudnici a byl z toho další
NP. Loučany z okresu Olomouc letos
předvádí velmi podařené útoky a dnes
tomu bylo stejně tak. Sice se trochu
zdržel béčkař na základně, ale i přesto
krásný útok s výsledným časem 17,70
a konečné 3. místo. Odrlice se dvěma
půjčenými závodníky šly mimo body.
V soutěži se však umístily na 6. místě. Poslední na startu Niva se posílila
na pravém terči Matesem z Lipové.
Ovšem po chybě na naběračce dokončila v čase 19,81 a umístila se na jedenáctém místě.
„Pořadatelé z Brodku u Konice se
popasovali se svým premiérovým

Noční starty. Pro díváky lákavá podívaná - pro hasiče nelehká práce. Všichni
musí být dokonale sehraní...
Foto: www.vcprostejovska.cz
závodem vcelku slušně. Vytknout
jim ovšem musím slabé ceny, velmi
chabé poháry a také problém s obsluhou u pití a jídla. Pro další ročníky je potřeba tohle všechno zlepšit,“
konstatoval po celkově pátém a letos

premiérovém nočním podniku Martin Barták, předseda rady VCP a člen
SDH Lipová.
Další kolo Velké ceny Prostějovska se
koná již tuto sobotu v Krumsíně, kde se
hasiči a hasičky utkají „O pohár obce“. ,

Výsledky VC - Brodek u Konice
muži
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
27.
28.
29.
30.

družstvo
LT
Domamyslice 17,13
Dětkovice „A“ 17,03
Loučany
17,49
Dětkovice „B“ 17,47
Cholina
17,75
Odrlice
18,55
Stražisko
17,83
Lipová
18,15
Míchov
17,52
Nová Dědina 17,04
Niva
19,52
Kelčice
19,69
Vícov
18,43
Brodek u Konice 20,62
Soběsuky
21,15
Seloutky
22,78
Hrochov
25,9
Bílovice
26,08
Ptení
26,64
Čelechovice na Hané
Buková
Okrouhlá
Olešnice X

PT
17,4
17,62
17,7
17,82
18,13
18,36
18,59
18,59
18,87
19,79
19,81
20,19
20,4
20,32
20,18
22,1
23,64
25,17
26,94
NP
NP
NP
NP

čas start. poř.
17,4
03.
17,62
05.
17,7
21.
17,82
10.
18,13
13.
18,55
22.
18,59
08.
18,59
18.
18,87
14.
19,79
11.
19,81
23.
20,19
15.
20,4
06.
20,62
01.
21,15
02.
22,78
09.
25,9
19.
26,08
07.
26,94
12.
04.
16.
17.
20.

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

družstvo
Otaslavice
Lipová
Dětkovice
Krumsín
Soběsuky
Loučany
Olešnice

PT
17,36
17,98
18,18
18,18
18,98
19,54
25,79

čas start. poř.
17,36
06.
17,98
02.
18,2
04.
18,24
01.
19,07
05.
19,54
07.
25,88
03.

ženy

LT
17,03
17,28
18,2
18,24
19,07
18,82
25,88

celková tabulka ŽENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otaslavice
Lipová
Krumsín
Dětkovice
Soběsuky
Loučany
Olešnice
Šošůvka
Černovice

sponzoři Velké ceny Prostějovska v požárním útoku
Patron Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku v kategorii mužů
ING. RADIM FIALA
poslanec Parlamentu ČR

VELKOU CENU PROSTĚJOVSKA
V POŽÁRNíM ÚTOKU
VÝZNAMNĚ PODPORUJE:

Patronka Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku v kategorii žen
BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu ČR
GENERÁLNÍ SPONZOR:

+
MARTIN OŠŤÁDAL

73
64
58
51
47
47
36
31
26
24
24
22
20
17
14
14
11
11
5
4
4
4
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sbor dobrovolných hasi Krumsín poádá

v sobotu 11. srpna 2012
XVI. roník sout že v požárním útoku

„O POHÁR OBCE KRUMSÍN“

Místo konání:

fotbalové hišt TJ Krumsín

Kategorie:

muži, ženy

Program:

12:30 hod. - píjezd, prezentace
12:55 hod. – nástup a porada velitel
13:00 hod. - zahájení sout že

Startovné:

150,- K

Pravidla:

požární útok bude provád n dle pravidel Velké ceny Prost jovska
informace a rezervace startovního poadí na www.vcprostejovska.cz

Ceny:

muži: 1.- 3. místo – poháry, finanní a v cné ceny
ženy: 1.- 3. místo – poháry, finanní a v cné ceny
!!!! Vcné ceny do 10. místa !!!!

Kontakt:

Martin Oš ádal

774 825 285

email: sdhkrumsin@seznam.cz

Hlavní sponzoi a mediální partnei Velké ceny Prostjovska v požárním útoku:

HLAVNÍ SPONZOŘI:
INFOS ART, s.r.o.

Domamyslice
Loučany
Dětkovice
Stražisko
Čelechovice na Hané
Nová Dědina
Lipová
Bílovice
Cholina
Vícov
Dětkovice „B“
Okrouhlá
Plinkout
Míchov
Seloutky
Brodek u Konice
Soběsuky
Niva
Olešnice
Odrlice
Křenovice
Kelčice
Ptení
Buková
Ludéřov
Karolín
Karolín „B“
Plumlov
Břevenec
Drnovice „B“
Myslejovice
Ráječek
Jabloňany
Drnovice
Hrochov

VC PROSTJOVSKA – PÁTER CUP 2012

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
...ještě

42
35
28
27
22
2
1
0
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

RYCHLEROSTOUCITOPOLY.CZ
www.rychlerostoucitopoly.cz

DALŠÍ SPONZOŘI: FUN RIDES TECH s.r.o.

U kosteleckých házenkářů zůstali
Varhalík s Juríkem
Kostelec na Hané/son .- Jarní
zlepšení házenkářů TJ Sokol
Kostelec na Hané HK pod
taktovkou trenérského dua
Milan Varhalík – Alois Jurík
přimělo vedení klubu k prodloužení spolupráce s oběma
lodivody. Do nové sezóny
druhé ligy mužů Morava jih
tudíž Hanáky povede stejná
dvojice koučů.
„Oddílový výbor nám dal důvěru a my jsme se s Milanem
mezi sebou domluvili, že není
důvod cokoliv měnit. Vzájemně si rozumíme, daný způsob
i dělba práce nám oběma vyhovoval a jedeme tedy dál. Na
podobě přípravy a jednotlivých
tréninků se budeme průběžně domlouvat, během zápasů
se Milan coby hráč soustředí
hlavně na svou hru, zatímco
já budu koučovat. Tak jako na
jaře,“ potvrdil Alois Jurík.
Zmíněnou přípravu odstartovala kostelecká družina ve
středu 1. srpna. „Soutěž letos
zahajuje později, až ve druhé
polovině září. Tím pádem stačilo začít makat od srpna, šest
týdnů tréninku je optimálních.
Prvních čtrnáct dnů věnujeme

výhradně nabírání kondice a
síly tradičními výběhy na Kosíř, různými cvičeními včetně
posilování v areálu naší haly
a nejspíš využijeme také beachvolejbalové kurty v Mostkovicích. Od 15. srpna pak
postupně přejdeme k pilování
herních prvků,“ ozřejmil Jurík.
S kolegou už mají naplánovaný též program přípravných
střetnutí. „Na úvod se doma
22. nebo 24. srpna utkáme
s Velkou Bystřicí, termín ještě
upřesníme. O víkendu 1. až 2.
září nás možná čeká duel 1.
kola Českého poháru, 8. září
pořádáme v Kostelci turnaj za
účasti Jičína B, Karviné B a
Olomouce, víkend 15. až 16.
září patří soubojům druhého
pohárového dějství. No a v sobotu 22. 9. již vstoupíme do
druhé ligy na vlastním hřišti
proti Havlíčkovu Brodu. Normálně budeme doma hrávat
soboty od 15.00 hodin, Havlbrod však výjimečně hostíme
už v 10.30,“ informoval zkušený stratég.
Do nového ročníku 2012/13
povede oslabený hráčský kolektiv. „Aktivní kariéru ukon-

Tým pod vedením
osvědčené trenérské dvojice
zahájil přípravu,
kádr oslabil ukončením kariéry
Jurky a Tomáše Grulicha
čily dvě velké opory: Michal
Jurka z pracovních a rodinných
důvodů, Tomáš Grulich pro
dlouhodobé zdravotní problémy. To je po loňském odchodu
jiných dvou tahounů, Patáka
s Kosinou, další citelná rána, se
kterou se ale musíme vyrovnat.
Trochu překopeme herní styl,
především obranný systém. A
větší příležitost opět dostanou
mladí kluci, z nichž někteří
slibně dorůstají v kvalitní házenkáře,“ naznačil Jurík.
Jenže aby se áčko HK pohybovalo v popředí tabulky,
musí všichni plejeři odevzdávat sportu, co nejvíc to půjde.

„Věřím, že při dobrém přístupu můžeme znovu předvádět
solidní házenou, jako v některých částech uplynulé sezóny.
Posily žádné neplánujeme,
neboť peněz není nazbyt, kádr
je dostatečně široký a my teď
spoléháme na své vlastní odchovance,“ zdůraznil Jurík
s jedním zajímavým dovětkem. „Vypadá to, že od soutěžního ročníku 2013/14 vznikne
celostátní druhá liga. A to by
znamenalo v nadcházející sezóně skončit do třetího místa, abychom tam postoupili.
Ovšem jak to přesně bude, se
teprve uvidí.“

Z PROSTĚJOVA AŽ DO SLAVNÉ NBA!

Jak informujeme na straně
17 v pravidelné rubrice „Trhák týdne“, Jamar Smith
má namířeno do věhlasné
NBA! Byť už by se zdálo,
že je ruka v rukávě, bývalé
prostějovské křídlo zatím
ještě nemá nic jistého.
Vedení slavného mužstva si v
těchto dnech pouze pojistilo
Smithovy služby za skromných podmínek. Hráč má
garantovaný plat pouhých 25
tisíc dolarů. Tato částka ale
může být mnohem vyšší, pokud se Jamar v prvním týmu

udrží do 15. listopadu. „V tom
případě si vydělá více než
čtyři sta sedmdesát tisíc,“ prozradil generální manažer BK
Prostějov Petr Fridrich, který
má ze Smithových výkonů
velkou radost. „Je to výborné. Ukazuje se, že i z české
ligy se dá dosáhnout na NBA.
Angažmá v Mattoni NBL rozhodně neznamená, že by se za
hráči zavřela voda a skauti na
ně zapomněli,“ poznamenal
Fridrich.
V průběhu srpna se největší
opora Orlů v posledním mis-

trovského ročníku bude snažit
vydržet v sestavě Bostonu,
kde si pochvalují jeho střelecké schopnosti. „Je to opravdu
velký střelec. Má to v sobě.
Kromě toho je velice dobrý
při zakládání akcí a přechodu
na útočnou polovinu,“ tvrdí
asistent Celtics Tyronn Lue na
klubovém webu.
Přesto je možné, že Smith
nakonec skončí na farmě v
D-Legaue. Na tuto variantu
přesto bývalý Orel nemyslí.
„Snažím se zůstat do nejdéle v
Bostonu,“ tvrdí Smith.

Změna u Orlů: PELIKÁN KONČÍ
Prostějov/lv - Těsně před začátkem přípravy na novou
sezonu došlo v kádru prostějovských basketbalistů k
jedné personální změně. Po
vzájemné dohodě s vedením
klubu ukončil působení v
týmu pivot Rostislav Pelikán.
„S hráčem jsme se domluvili

na odchodu. Rosťovi děkujeme za výkony v našem klubu
a přejeme mu hodně úspěchů v
další kariéře,“ potvrdil změnu
v sestavě generální manažer
BK Prostějov Petr Fridrich.
Podle nepotvrzených informací zůstane Pelikán na Moravě
a není vyloučeno, že bude v

sezoně nastupovat proti Prostějovu v dresu Ostravy.
Český vicemistr také proto
hledá nového hráče pod koš,
možná dokonce přijdou dva
noví basketbalisté. „Probíráme
možnosti a hledáme nejlepší
varianty. Snad všechno dobře
dopadne,“ přeje si Fridrich.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s někdejším vynikajícím fotbalistou, dnes trenérem ostravského Baníku

„PŘED PĚTI LETY MĚ CHTĚL TRENÉR BRÜCKNER K NÁROĎÁKU RAKOUSKA!“
Němčice nad Hanou - Před více než třiceti lety, jako malý kluk, hrával
s vrstevníky na škvárovém plácku fotbálek. Ještě než se po letech vrátil
na zmiňované hřiště, v současné době s velice kvalitním travnatým povrchem, dokázal to, o čem mnozí jen sní. Stal se jedním z nejúspěšnějších
fotbalistů němčické líhně a českého fotbalu vůbec, který to přes domácí i
zahraniční ligové trávníky dotáhl až do národního týmu České republiky.
Řeč je o současném kouči Baníku Ostrava, Radoslavu Látalovi. V exkluzivním rozhovoru , který PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku poskytl v rámci
nedávných oslav němčických hodů, se například dozvíte, kdo stál za jeho
úspěchem, na koho nejraději vzpomíná a v čem vidí rozdíly v současné
kopané i další zajímavé informace z jeho fotbalové kariéry…

Josef Popelka
S fotbalem jste začínal v
rodných Němčicích, rok
působil v Prostějově, jako
dorostenec jste již kopal
v Sigmě Olomouc. Řekněte
nám něco o svých fotbalových
začátcích?
„K fotbalu mě dovedl otec, pod
nímž jsem v podstatě fotbalově
vyrůstal a na jeho přání šel poté
do Prostějova a Olomouce.
Tam jsem také chodil do školy
a zároveň bydlel na internátě,
proto byla Sigma tou nejlepší
volbou.“
V lize jste začínal hodně
mladý, což je v dnešní
době velice populární. V čem si
myslíte, že je rozdíl a zda to má
současná generace snazší, než
jste to měli vy?
„Dnešní generace to má
rozhodně snazší, protože se více
pracuje s mládeží, za nás to tolik
nebylo. Nebylo tolik přípravek,
fungovalo případně jen jedno
žákovské mužstvo. Momentálně
se s tou mládeží pracuje jinak,
vychovávají se talenty, které
později do klubu přináší finance,
což hlavně pro menší kluby je
obrovskou výhodou.“
Jste vicemistrem Evropy
z roku 1996, jak jste
vnímal národní mužstvo na
nedávném ME?
„Byl jsem hrozně rád, že kluci
postoupili, protože český fotbal
to potřeboval i po té finanční
stránce, což je velice důležité
pro další rozvoj mládežnické
kopané. Ten vstup nám bohužel
nevyšel, kluci schytali, myslím
si neoprávněně, kritiku od
veřejnosti, poté se sebrali a i
pod velkým tlakem see dostali

ze skupiny výš. S Portugalci šlo
již samozřejmě o systematické
bránění, spoléhání se na brejky.
Bohužel to nevyšlo, soupeř šel
zaslouženě dál.“
Zůstaneme u Eura, ale o
několik let zpět. Zmínili
jsme, že jste byl součástí
úspěšného týmu v devadesátém
šestém, jak na tento šampionát
vzpomínáte?
„Začátek nám také nevyšel,
prohráli jsme s Německem 0:2.
Neříkám, že jsme byli sbaleni, ale
málokdo už věřil v náš postup.
Chytli jsme se v zápase s Itálií, pak
s Ruskem jsme měli obrovské
štěstí, ale to k fotbalu patří. Potom
už to byla obrovská euforie, byli
jsme vynikající parta, táhli jsme
za jeden provaz, vládla tam velká
pohoda. Uválčili jsme i zbývající
zápasy a dotáhli to až do finále.“
Vídáte se se svými
tehdejšími spoluhráči?
„Pravidelně se s klukama
scházíme, minulý týden jsme
odehráli exhibiční utkání na
Slovácku,
ácku, kde jsme téměř v plné
sestavě
avě remizovali s místní
starou
u gardou 3:3.“
Pojďme o čtyři roky
dál... Můžete nám
prozradit,
zradit, co jste řekl panu
inovi při tom nešťastném
Collinovi
zápase
ase s Nizozemskem na
Euru
u 2000?
„Ani tak nejde o to, co jsem mu
řekl, spíše to, co se stalo.. Pan
Collina
ina odpískal nesmyslnou
penaltu,
altu, která nás stála postup.
Poté tam byl ještě faul u střídačky,
načežž jsme celá lavička vyskočili.
em byl první, tak jsem to
Já jsem
tal. Měl jsem na sobě ještě
schytal.
číslo,, byl jsem těsně po vystřídání,
ale k nějaké slovní rozepři tam
opravdu nedošlo. I po zápase

Roddák z Ně
R
Rodák
Němč
ě čic
ěmči
ic na Hané
Hané (*
(* 6. ledn
d a 1197
9770
70)) ssee
díky svému talentu, vytrvalosti a píli vypraacoval
mezi základní ppilíře hanáckého celku, bun
ndesligového Schalke 04 i národního týmu ČR.. Olomoucký odchovanec tak sbíral úspěchy neejen v
české nejvyšší soutěži, ale i v Německu. S přibýp
vajícím věkem se vrátil zpět do olomoucké Sigmy,
S
zde se však nepohodl s vedením klubu a přeestoupil do Baníku Ostrava. Za ostravský celek podáp
val vynikající výkony, byl také kapitánem týmu,
když Baník získal po dlouhých letech miistrovský titul. V roce 1996
se stal vicemistrem Evropy a zúčastnil se i Eura 2000, kde český tým
nepostoupil
p
p ze skupiny.
p y Je také vítězem Poháru
P
UEFA z roku 1997 s
německým klubem FC Schalke 04. Hrál zaa Československo v roce 1989
na Světovém mládežnickém šampionátu FIIFA v Saúdské Arábii. Později kopal za Janovice, klub kamaráda a hokkejisty Pavla Kubiny. Fotbal
již aktivně nehraje. Byl hlavním trenérem
m u „A“- mužstva
klubů MFK Frýdek-Místek a SFC Opava,, od září 2010
trénoval FK Baník Sokolov. V březnu 2012 pak
p převzal
prvoligový tým FC Baník Ostrava, se kterým
m o víkendu
vstoupil do nového ročníku 1.Gambrinus liigy.
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jsme se bavili, zda měl oprávnění
mi to dát a sám uznal, že ne...“
Dostal jste někdy
nabídku do realizačního
týmu národního mužstva ČR?
„Nabídku jsem nedostal, ale
zhruba před pěti lety, kdy
trenér Brückner dělal trenéra
rakouskému nároďáku, chtěl,
abych mu dělal asistenta.
Samozřejmě, že jsem byl za
tu nabídku rád, ale trenér se
nakonec rozhodl pro Jána
Kociana. Přesto jsem velice rád,
že si na mě vzpomněl.“
Jaký je váš oblíbený hráč
a tým v letech aktivní
kariéry či v současnosti?
„Těžko říct, já jsem vyloženě
vysněný tým neměl, teď se rád
podívám na Schalke, ve kterém
jsem dlouho působil a mám
k němu stále vřelý vztah. Těm
klukům fandím, sleduji je víc,
občas tam zajedu, mám tam stále
své kamarády.“
Jak často navštěvujete
rodné Němčice nad
Hanou, případně viděl jste
některý zápas domácího
mužstva v uplynulé sezóně?

Radoslav Látal se objevil v rodných Němčicích nad Hanou,
které by podle jeho slov měly více využívat fotbalový areál
ale musím říct, že nejvíc jsem
si vzal od trenéra Brücknera,
který mě trénoval v Olomouci.
Samozřejmě v Německu to
byl nizozemský kouč Huub
Stevens, pod kterým jsem
trénoval pět let, jenž byl také
výborný trenér. Musím ale říct,
že od pana Brücknera to bylo
takové bližší, osobnější, dal mi ty
potřebné základy. Stejně tak mě
velice dobře fyzicky připravil.
V podstatě ve své trenérské praxi
čerpám nejvíce ze zkušeností
právě s panem Brücknerem.“

Mrkne a vidí. Radoslav
Látal je stále ve skvělé formě, přesně přihrát dokáže
i na větší vzdálenost.
Foto: Josef Popelka

nejdůležitější vstup do sezóny.
Máme sice těžký los, problémy
s trávníkem, kdy to vypadá, že
budeme první utkání hrát někde
venku nebo bude odloženo, takže
ještě uvidíme. Po fyzické stránce je
mužstvo stoprocentně nachystané,
uvidíme, co s klukama udělá
psychika.“

Zajímavost:

Dne 11. června 2000,
ťastného zápasu
v posledních infarktových minutách neš
están
proti Nizozemsku na Euru 2000, byl potr
ž už
kdy
i
iny,
červenou kartou od rozhodčího Coll
i jeho výkonu
v zápase střídal, za nevhodná slova vůč
po odpískání osudné penalty.
„Jezdívám sem tak jednou za
tři týdny, jednou měsíčně, jak
časové možnosti dovolí. Syn
zde bývá docela často, občas se
tu pro něj otočím i já.“
Co říkáte na situaci
okolo němčické kopané
a máte i vy osobně nějaký podíl
n dění ve zdejším klubu?
na
„
„Strašně
mě to mrzí nejen
k
kvůli
současným hráčům, ale
ppředevším kvůli těm, co do
ffotbalu vložili spoustu dřiny a
úúsilí. Pamatuji si, když se tu hrála
II.A třída, pak to šlo bohužel dolů.

rokem do dorostu Sigmy a daří
se mu. Je trošku jiným typem,
než jsem byl já, hraje v záloze,
je spíše do techniky, baví se s
balónem, taková hračička. Snad
mu to půjde dál...“
Prostějovský fotbal šel
v posledním roce
výrazně nahoru. Vnímáte tuto
skutečnost, a jaké naděje
vkládáte do klubu?
„Situaci kolem prostějovského
fotbalu samozřejmě sleduji. Vím,
že tam fotbal trošičku zanikl,
teď se zase dává dohromady,

„Neříkám, že jsme byli sbaleni,
ale málokdo už věřil v náš postup…“
al

Tehdejší člen základní sestavy národního týmu
Radoslav Látal vzpomíná na úspěšné Euro 96

U
Uvidíme, jak se povede i s tou
m
mládeží pracovat. Spíš mě mrzí,
žže ten areál tu není víc využitý,
ppřilákat sem třeba i ligové týmy
nna soustředění, zvláště když
tteď jsou spíše problémy s hřišti.
D
Dostat se na kvalitní hřiště je
oopravdu problém a tady jsou
zzrovna dvě taková, tak by to
cchtělo určitě více využít.“
Váš syn se také rozhodl
pro fotbalovou kariéru.
Jak
J velký podíl máte na jeho
r
rozhodnutí
a kde jej můžeme v
ssoučasnosti vidět hrát?
„„Syn teď nastoupil prvním

postoupil do třetí ligy, nedávno se
tam opravilo hřiště, takže nějaký
ten přehled o dění v Prostějově
mám. I zde bude samozřejmě
záležet na prvních kolech, jak
se tým dokáže popasovat s vyšší
soutěží. Hrají tam ale dobří kluci
s ligovými zkušenostmi, takže
divák může být spokojen.“
Vy v současnosti trénujete
prvoligový FC Baník
Ostrava. Jak vy vzpomínáte na
své trenéry a pokusíte se
porovnat jejich práci s vaší
trenérskou prací?
„Zažil jsem spoustu trenérů,

Slovy otce Josefa Látala:
„Já jsem s ním pracoval do jeho patnácti let, takže jsem ho
celkem v jeho začátcích provázel. I když byl později jako
dorostenec v Olomouci, stále jsem jej doprovázel. Mám
z něj určitě radost. Už když byl v žácích, vždycky jsem mu
říkával, hraj tak, ať se dostaneš do Prostějova, pak jsem
to změnil na Olomouc a vidíte, dostal se až do nároďáku.
Nikdy jsme neměli vysoké cíle, postupně jsme se dokázali
prosadit. Sám jsem hrával fotbal, na vojně dva roky za Xaverov, proto jsem i svého syna vedl k tomuto sportu a těší
mě, že to dotáhl až tak daleko.“

Jak je připraven ostravský kádr na nový
ročník Gambrinus ligy,
případně jaké jsou vaše cíle
či přání?
„Jak jsme připraveni, ukážou
až první kola, přípravné zápasy
nemůžeme brát zcela vážně.
Kluci je zvládli dobře, ale
srovnávat přípravu a ligový zápas
zkrátka nejde. Hráči jsou pod
větším tlakem, jde samozřejmě
o jejich budoucnost, ti mladí
kluci na to nejsou ještě tolik
připraveni. Situace v Baníku je
navíc specifická, tlak fanoušků
je tam obrovský. Pro nás je tak

Foto: internet

KLUBY, V NICHŽ RADOSLAV LÁTAL PŮSOBIL:
1976-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991

Němčice na Hané
Prostějov
SK Sigma Olomouc (dorost)
SK Sigma Olomouc (dorost)
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
Dukla Praha.
Dukla Praha
SK Sigma Olomouc
1991-1992
SK Sigma Olomouc
1992-1993
SK Sigma Olomouc
1993-1994
SK Sigma Olomouc
1994-1995
Schalke 04
1995-1996
Schalke 04
1996-1997
Schalke 04
1997-1998
Schalke 04
1998-1999
Schalke 04
1999-2000
Schalke 04
2000-2001
Schalke 04
2001-2002
SK Sigma Olomouc
Baník Ostrava
2002-2003
Baník Ostrava
2003-2004
Baník Ostrava
2004-2005
Baník Ostrava
Bilance v české nejvyšší soutěži:
Bilance v bundeslize:
Bilance v reprezentaci:

9/0
26/1
28/1
13/1
6/0
29/4
27/2
25/4
32/7
32/1
28/2
26/1
16/0
24/1
28/2
15/1
10/1
25/2
26/2
25/0
264/19
186/14
58/3

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY:
stříbrný z EURA 1996, vítěz Poháru UEFA (1997, Schalke
04), vítěz německého poháru (2001, Schalke 04), 2. (2001)
a 3. (1996) místo v bundeslize (Schalke 04), vítěz Poháru
ČMFS (2004/2005, Baník Ostrava), 1. místo v Gambrinus
lize (2003/2004, Baník Ostrava), 3. místo v Gambrinus lize
(1990/1991, 1991/1992, SK Sigma Olomouc).

