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Policie aktuálně pátrá po 52 mužích a 19 ženách z Prostějovska.
Zdá se vám to moc? Kdepak, v historii bylo v hledáčku našich
policejních pátračů daleko více lupičů, podvodníků a šizuňků, kteří se skrývali před zákonem. Po konzultaci s kriminální policií vybral Večerník desítku nejhledanějších osob,
jejichž dopadení je pro strážce zákona prioritou. A největší
esa na útěku? Jednoznačně bývalý prostějovský hokejista
Robert Kovařík, který si dnes vydělává v USA coby pornoherec. Policie pak nejvíce pase ještě po Durejdu Kmentovi, jenž
před třinácti lety zabil v Mostkovicích autem dítě jedoucí na
kole. Klepeta stále nezacvakla ani na zápěstích Ivo Otruby,
jenž je podezřelý z milionových podvodů s nemovitostmi. A
hledaná žena – rekordmanka? Tou je rozhodně podvodnice
Monika Oláhová, na kterou bylo celostátní pátrání vyhlášeno
už v listopadu roku 1992!
Chcete vědět víc o jednotlivých zločincích? Večerník ví, proč
se brání zatčení a rovněž se nám podařilo zjistit, kde několik
nejhledanějších osob v současnosti je a čím se živí!
Čtěte na straně 6

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Strážníci měřili
Pětkrát v průběhu týdne vyrazila hlídka s mobilním radarem
do oblasti Kostelecké ulice a
také do Žešova. Častěji řidiči
překročili rychlost na Kostelecké, a to celkem v deseti
případech. O polovinu méně
p p
y zaznamenáno
případů
bylo
u Žešova. Všichni změření řidiči obdrželi blokovou pokutu
v rozmezí od 200 do 1 000
korun. Z patnácti přistižených
převažovali muži. Na Kostelecké ulici byla nejvyšší nay
měřená rychlost
80 km/hod., u
Žešova pak 105 km/hod.
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ze soudní síně...

OSM LET HLEDANÝ GRÁZL UŽ BRUČÍ V BASE

Jindřich Šimon měl způsobit škodu přes 10 milionů
Nyní osmačtyřicetiletý Jindřich Šimon z Bedihoště
svého času stihl nadělat škodu za víc jak deset milionů korun. Před policií i svými věřiteli před osmi
lety utekl na Slovensko. Stejně jako lidé z naší titulní stránky se od té doby pravidelně objevoval v
nejrůznějších pátracích relacích. Teď už nebude.
Během útěku byl za krádeže a podvody pravomocně odsouzen k devítiletému trestu. Ten mu
soudce Petr Vrtěl nedávno navýšil o dalších dvacet měsíců!
Prostějov/mls
Jindřich Šimon, který měl své
trvalé bydliště vedené v Bedihošti, do svých čtyřiceti let
kradl a podváděl ve velkém

stylu. Peníze rozhazoval na
všechny strany. Před osmi lety
mu však už na Prostějovsku
bylo pořádně horko. Pásli po
něm policisté hned z pěti evropských zemí!

V roce 2004 se tedy rozhodl
uprchnout na Slovensko. I v
této situaci si však troufl na
další podvod. Ten spočíval v
tom, že svůj podíl v bytovém
družstvu v domě na Wolkerově ulici v Prostějově přenechal hned několika lidem.
Jednak ho za devět set tisíc
prodal manželům M., jednak
od Karla N. na jeho odkup
převzal zálohu tři sta padesát
tisíc korun. Ke cti Jindřichu
Šimonovi může sloužit snad
jen to, že po nátlaku Karla N.
dvě stě tisíc korun přece jen
ze Slovenska vrátil. I tak ho
za tento trestný čin podvodu
prostějovský soudce Petr Vrtěl odsoudil k dalším dvaceti

ČERNÁ KRONIKA
Půjde do chládku
V polovině července neznámý pachatel odcizil v nestřeženém okamžiku v
jedné prostějovské
herně finanční hotovost 6 100 korun,
která byla volně
odložená za barovým pultem. Z místa
pak utekl. V minulých dnech
se policistům podařilo zjistit
osmadvacetiletého pachatele krádeže, který je z tohoto
skutku podezřelý a hrozí mu
až tříletý pobyt za mřížemi.

Tehdy a dnes. Portrét Jindřicha Šimona tak, jak jsme ho znali z policejního pátraní (vlevo). Po osmi letech od svého útěku na Slovensko skončil u
prostějovského soudu (vpravo).
Foto: Policie ČR a Martin Zaoral
měsícům vězení. Rozsudek
však na místě nenabyl právní moci, Jindřich Šimon si
ponechal lhůtu na odvolání.

Přesto si už nyní ve věznici
kroutí svůj devítiletý trest, k
němuž byl pravomocně odsouzen během svého útěku.

Prostějovské barmanky se začínají bát

Nezabrzdil auto
Úkon, na který bychom při
odchodu z vozu neměli zapomínat, je zabrzdit, aby nedošlo k nechtěnému pohybu,
jako tomu bylo na parkovišti
u supermarketu Plumlovská.
V odpoledních hodinách při
kontrole uvedeného místa
strážníci zjistili na komunikaci
vozidlo, které samovolně vyjelo z řady parkujících vozidel
a tímto částečně zasahovalo
do silnice. Majitel měl velké
štěstí, že nedošlo ke zranění
ani ke škodě na majetku.

POŽÁR v paneláku Další LOUPEŽ, teď v Kostelecké
Zapálily nábytek v kolárně děti?
Prostějov/mik - Ve čtvrtek po
sedmé hodině večer začalo
hořet v suterénní místnosti panelového domu ve Finské ulici.
Požár uskladněného nábytku
mají podle některých svědectví na svědomí děti…
K plamenům, šlehajícím z bývalé kolárny, se sjely hasičské jednotky z Prostějova, Vrahovic a
Žešova. „V místnosti byl uložen
nepotřebný starý nábytek, který
nepatřil žádnému nájemníkovi
a byl určen k odvozu na sběrný

Zpitá bezdomovkyně
„Vykřikovat si budu jak chci
a nikdo mi v tom bránit nebude!“ Takto komunikovala
jednačtyřicetiletá bezdomovkyně s hlídkou, která přijela
na místo kvůli její nevhodnému chování. V odpoledních
hodinách se zmíněná žena pohybovala před obchodním domem v prostorách parkoviště
na Okružní ulici. Pokřikovala
na kolemjdoucí, vcházela do
silnice před jedoucí vozidla a
dokonce měla do některých
udeřit rukou. Chvílemi i lehala
na vozovku. Podobně se chovala i v přítomnosti strážníků.
Nezbývalo jiné řešení, než jí
převézt na záchytnou stanici
do Olomouce. Při dechové
zkoušce byla u ní naměřena
hodnota 2,59 promile.

Zboží v ponožce
Nápaditost ve zcizení zboží
je značná. To, že zlodějíčci
v obchodech vkládají odcizené věci do tašek, batohů,
kapes, pod bundu či sukni,
popřípadě do dětského kočárku, nikoho nepřekvapí,
ale ukrýt ho do ponožky, to
obvyklé není. Muž ve věku
56 let si chtěl tímto způsobem přenést balení lahvových zátek v hodnotě 70
korun. Chycen byl ostrahou.

Past na zloděje
Pachatel krádeže byl uvězněn
při útěku z provozovny v otáčecích dveřích do příjezdu
policie. Spoléhal na rychlé
nohy, ale pohotová reakce
pracovníka
bezpečnostní služby mu úprk zhatila.
K události došlo v dopoledních hodinách v obchodním
domě na Plumlovské ulici.
Šestadvacetiletý muž vložil
do batůžku drogistické zboží v hodnotě přes 3 000 korun a prošel bez zaplacení.
Na to byl vyzván ochrankou
k vydání věcí. V tomto okamžiku začal kradené zboží po
ochrance házet a směřoval k
východu. Pracovník bezpečnostní služby duchapřítomně
uchopil otáčecí dveře, čímž
výtečníkovi zabránil proběhnout ven. Dveře držel až do
příjezdu strážníků. Ti si zlodějíčka převzali.

Foto: Michal Kadlec

dvůr. Hasiči hořící nábytek vynesli před dům a oheň zlikvidovali. Strop místnosti byl obložen
polystyrenem, a proto došlo k
silnému zakouření celého paneláku. Nikdo z nájemníků však
nebyl ohrožen, hasiči nemuseli nikoho evakuovat,“ uvedla
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje. Jak
dodala, výše škody byla vyčíslena na 200 tisíc korun.
Existuje podezření, že v místnosti si hrály děti s otevřeným
ohněm, zřejmě kouřily. „Tuto
informaci jsme tu od lidí slyšeli
také, ale není zatím potvrzená.
Na případu spolupracuje samozřejmě i policie, která se snaží
všechny okolnosti zjistit,“ řekl
Večerníku přímo na místě velitel
hasičského zásahu.

Drsňák. „Dej sem kasu!,“
křičel na barmanku v herně
v Kostelecké ulici lupič ozbrojený pistolí. Ilustrační foto

Prostějov/mik - V poslední
době týden co týden dojde
k loupežnému přepadení
v některém z prostějovských
barů či heren. Minulý týden
se tak stalo v Kostelecké ulici. Sami policisté přiznávají,
že přepadení vypadalo hod-

ně akčně! Jak jsme zjistili,
barmanky z Prostějova se už
začínají hodně bát. Loupeží
totiž neúměrně přibývá…
„Jako scéna z akčního filmu
vypadalo přepadení herny v
Prostějově na ulici Kostelecká.
V noci z pondělí na úterý kolem

01:30 hodin rozrazil neznámý
pachatel vstupní dveře, přitom
v ruce držel pistoli a křičel na
třiapadesátiletou barmanku, ať
dá ruce nahoru a odevzdá mu
kasu. Žena, na kterou pachatel
stále mířil zbraní, byla nucena
odemknout zásuvku stolu, kde
byl číšnický flek s dvaceti tisíci
korunami. Ten si vzal a z místa
přepadení utekl,“ popsala nám
noční loupež Miluše Zajícová, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Podle barmanky,
která naštěstí nebyla zraněna,
se jednalo o muže ve věku kolem 30 let, štíhlé, 165 centimetrů vysoké postavy. „Na sobě
měl tmavou mikinu s kapucí,
kterou měl nasazenou na hlavě
a přikrývala mu kšiltovku červené barvy, dále měl na sobě
kalhoty a tmavé boty,“ dodala
mluvčí policie.

Dealer drog z Vodní ZATČEN
Kriminálka ho sledovala, ve středu udeřila!

Prostějov/mik - O tom, že Prostějov je zamořen drogami,
v tuto chvíli nikdo nemůže pochybovat. Prostějovská kriminální policie každý týden odhalí
nějakou pěstírnu marihuany,
varnu pervitinu nebo zatkne
prodejce těchto drog. A stejně
tak se tomu stalo i minulý týden, kdy kriminálka vtrhla do
domu ve Vodní ulici číslo 9 a zajistila devětatřicetiletého muže.
K němu si chodili feťáci pro
pervitin, jako my ostatní chodíme do obchodu pro rohlíky…
Kriminalisté muže podezřelého
z prodeje pervitinu sledovali denně po dobu dvou týdnů. Dveře od
jeho bytu ve Vodní ulici číslo 9
se netrhly. Během uvedené doby
policisté zmonitorovali bezmála
pět desítek drogově závislých
lidí, kteří si od dealera kupovali
„psaníčka“ s pervitinem. „Policistům Služby kriminální policie a

vyšetřování se ve středu podařilo
zatknout devětatřicetiletého muže.
Stalo se tak díky dlouhodobému
operativnímu šetření. Muž byl
umístěn do policejní cely a záhy
obviněn z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními
látkami a jedy. Hrozí mu mnohaleté vězení,“ uvedl pro Večerník
exkluzivně Pavel Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.
Policisté ve středu kromě dealera
zajistili čtyři osoby, které si od
něho kupovali pervitin. „V bytě
obviněného muže bylo nalezeno
množství „psaníček“ s pervitinem a rovněž sušená rostlinná
hmota. Obojí bylo zasláno na
expertízu. Zadržené osoby potvrdily, že chodily drogy nakupovat
k devětatřicetiletému muži, ten
ostatně při výslechu vše přiznal.
Vyšetřování tohoto případu bude

Rozbitá výloha
V pondělí v nočních hodinách
neznámý pachatel poškodil
výlohu prodejny v Mostkovicích. Vzal škrabák, umístěný
před vstupními, dveřmi a hodil ho do skleněné výlohy. Do
prodejny ale pachatel nevnikl.
Jeho počínáním vznikla škoda
9 500 korun.

Straka u hřbitova
Zatím neznámý pachatel se
vloupal do osobního vozidla
BMW, které bylo zaparkované u vstupu ke hřbitovu v
Prostějově na ulici Lidická.
Zloděj rozbil sklo na předních dveřích auta a vnikl
dovnitř. Zpod sedačky řidiče
pak odcizil pánskou taštičku
s osobními doklady a finanční
hotovostí 10 000 korun. Na
poškození byla škoda vyčíslena ještě o 5 000 korun vyšší.

Nafta i benzín

Tady prodával. V tomto domě
ve Vodní ulici zatkli kriminalisté
dealera pervitinu. V jeho bytě
našli slušnou zásobu drog.
Foto: Michal Kadlec + internet
i nadále pokračovat, naši kriminalisté mají monitorovány všechny další osoby, které chodily do
uvedeného domu drogy nakupovat,“ sdělil šéf prostějovské
policie plukovník Pavel Novák
a vzápětí ještě přidal poděková-

ní veřejnosti, která svým dílem
rovněž pomohla dealera drog
odhalit.
Boj s drogami je v současnosti jednou z priorit prostějovské policie.
„Nejsem naivní, abych si myslel,
že se nám podaří odhalit všechny

pěstírny či varny drog v Prostějově. Pracujeme ale poctivě na tom,
abychom výrobcům a dealerům
drog co nejvíce otrávili život a
ochránili veřejnost před hrozbou
závislosti na těchto látkách,“ uzavřel toto téma Pavel Novák.

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.

Metráky součástek
Z pondělí na úterý neznámý
pachatel odcizil z volně přístupného areálu kamenolomu
v obci Baldovec z prostoru
čelisťového drtiče kamene zánovní kovové součástky stroje,
jejichž celková hmotnost přesahovala několik stovek kilogramů. Celková škoda byla
vyčíslena na 37 650 korun.

Další vozidlo, tentokrát se
jednalo o autobus, navštívila nevítaná návštěva v obci
Milkov. Z jeho nádrže odcizil
neznámý pachatel 100 litrů
nafty v hodnotě 3 500 korun.
Další majitel vozidla přišel jak
o naftu,, tak i o věci z vozidla.
Škodovka byla zaparkovaná
před domem na ulici Na Hrázi
v Prostějově. Z vozidla zloděj
ukradl autorádio a dálniční
známku. Pak propíchnul kovovou nádrž a odcizil z ní 30
litrů benzínu. Celková škoda
se v tomto případě vyšplhala
na částku 7 550 korun.

Poškodil město
Neznámý pachatel se v noci
ze středy na čtvrtek vloupal
do objektu školního hřiště v
Prostějově na Husově náměstí. Z prostoru u cvičné stěny
odcizil kovové konstrukce,
které zde byly uskladněny a
sloužily k upevnění sítí pro
tenis a volejbal. Městu Prostějov vznikla škoda 8 300 korun. Případ policie šetří pro
trestný čin krádeže.

Pořezal si prsty

MIROSLAV KRATOCHVÍL

PAVEL SEDLÁČEK

PAVLÍNA ŠKÁROVÁ

PATRIK DŽUDŽO

se narodil 16. září 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 7. srpna 2012. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 29 do 30 let
a měří 180 centimetrů. Bližší
údaje nejsou v policejní databázi uvedeny.

se narodil 3. března 1971 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
18. května 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 41 do
43 let, jeho výška nebyl zjištěna, má hubenou postavu a
hnědé oči.

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

se narodil 17. listopadu 1995
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
19. června 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do
17 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé
oči a černé vlasy.

Ve čtvrtek dopoledne došlo
k pracovnímu úrazu šestačtyřicetiletého muže v lesním
porostu vojenského újezdu
u obce Drahany. Poškozený
ořezával ležící strom a přitom se pořezal na prstech
pravé nohy. Lékař stanovil,
že se jedná o středně těžké
zranění. Z místa byl sanitkou
převezen na chirurgickou
ambulanci v Prostějově. Dechová zkouška byla u zraněného muže negativní.

Zpravodajství

HRŮZA v Tesku: u pokladen
klidně i PĚTATŘICET MINUT!

Bouře zloby a sprostých slov na
adresu pokladních. To je současný obrázek při nákupu v hypermarketu Tesco v Držovicích. A není se čemu divit, zákazníci totiž po
výběru zboží stráví desítky minut
u pokladen. Samotné pokladní
jsou z toho zoufalé, spousta jejich
kolegyň čerpá dovolenou a pražské ředitelství společnosti Tesco
Stores zakázalo nabírat brigádní- To se hned tak nevidí! Desítky metrů dlouhá fronta u pouze tří otevřených pokladen
v hypermarketu Tesco v Držovicích. Vy byste nebyli naštvaní? Foto: MVDr. Emil Zbořílek
ky k pokladnám...
Držovice, Praha/mik
Nemilé překvapení připravil pro
své zákazníky držovický hypermarket Tesco. Lidově řečeno,
pokud tady nyní hodláte nakupovat, to abyste se obrnili sloní
trpělivostí!
„Je to už dlouhodobá záležitost,
ale v sobotu 4. srpna jsem v Tes-

ku zažil naprosto zoufalou situaci.
Okolo šesté hodiny večerní byl
obchod plný lidí a byly otevřeny
pouze tři pokladny plus samoobslužný prostor. Fronty tady byly
od první až po poslední pokladnu, tedy asi v délce osmdesáti
metrů. Než jsem přišel na řadu,
stál jsem ve frontě hodně naštvaných lidí pětatřicet minut,“
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svěřil se Večerníku s otřesným
zážitkem MVDr. Emil Zbořílek
z Prostějova, který do redakce
Večerníku jako důkaz poslal
fotografii zákazníků Teska, kteří s brunátnými tvářemi čekali
předminulou sobotu u pokladen.
„Pokud si takhle pan ředitel Teska v Držovicích představuje služby občanům, tak by měl zvážit

svoje setrvání ve funkci. Zdejší
manažerkou mi bylo sděleno, že
situace je vyvolaná nařízením
ředitele nepřijímat brigádníky do
pokladen. Pokud takhle pan ředitel chce řešit mzdové náklady, tak
já říkám, že už mě v tomto hypermarketu nikdo neuvidí,“ dodal
MVDr. Emil Zbořílek.
dokončení na straně 13

Kdo OČESAL

škodovku v Moravské?
Prostějov/mik - Krádež,
nemístný vtípek, nebo auto
majitele, který si s očesaným
vrakem prostě hlavu neláme? Těžko říct, nad fotografií tohoto favorita kroutí hlavou i velitel prostějovských
strážníků!
Snímek žlutého vozu Škoda
Favorit poslala na redakční e-mail všímavá čtenářka Jana
Zaorálková z Prostějova. Zbídačené auto stojí na parkovišti
za supermarketem v Moravské ulici. „Okamžitě nechám
celou záležitost prověřit, ale
s největší pravděpodobností
se jedná o vrak, jehož majitel
ho tu vystavuje v rozporu s vyhláškou města. Je ovšem také
možné, že se toto vozidlo stalo
předmětem krádeže,“ dumal
nad fotografií Jan Nagy, velitel

Auto na špalkách. Škodovka zbavená kol a předních světel hyzdí
parkoviště za supermarketem v Moravské ulici. Foto: Jana Zaorálková
Městské policie v Prostějově.
Jak dodal, pokud bude zjištěno, že jde skutečně o vrak, jeho
majitel dostane pokutu a dva

měsíce na to, aby očesanou
plechovou nestvůru zlikvidoval. Jinak bude platit veškeré
náklady spojené s odtahem.

PROSTĚJOVANÉ STÁLE ČASTĚJI PORUŠUJÍ NOČNÍ KLID
„Na noční hulákání musí být adekvátní reakce policie,“ říká šéf městských strážníků

Vadí vám křiklouni, potácející se v noci okolo vašeho domu, mlátící
do popelnic či nedejbože zvonící na zvonky u dveří? Nebo jste pohoršeni, když jedinci notně posíleni alkoholem se vracejí z nočního baru,
zvracejí na ulici nebo rozbíjejí výlohy? Není divu, že jste naštvaní a
stále častěji voláte na tísňovou linku městské policie. Počet výjezdů
prostějovských strážníků kvůli rušení nočního klidu letos také rapidně
vzrostl!
Prostějov/mik
Jsou tu dva možné důvody
zvýšeného počtu těchto výjezdů. Buďto Prostějované
opravdu zvlčili, nebo jsou
lidé čím dál více alergičtější
na podobné noční výstřelky
převážně opilých návštěvníků barů, hospod a restaurací a častěji volají městskou
policii. „Těžko říct, který
důvod je ten pravý. Pravdou ovšem je, že v prvním
pololetí tohoto roku vzrostl
počet nahlášených přestupků rušení nočního klidu
oproti stejnému období

roku 2011 o více než dvacet
procent,“ potvrdil Večerníku Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Jak ovšem dodal, ne každé
oznámení se potvrdí. „Letos
jsme blokovými pokutami
či nahlášením správnímu
orgánu řešili jen pětapadesát případů rušení nočního
klidu z celkově dvěstěšedesátčtyř nahlášených případů. Vysvětlení je celkem
jednoduché. Pokud některý
občan nahlásí, že na ulici
nějaká skupinka tropí hluk
či nějakou jinou výtržnost,
nemusí to být už pravda po

příjezdu strážníků. Stává se
to velice často. Hlídka, která většinou na udané místo
přijede během pěti minut,
už žádné rušení nočního
klidu nezjistí. Údajní opilci
už jsou dávno pryč,“ krčí
rameny Jan Nagy.
Podle
šéfa
městských
strážníků je současný nešvar rušení nočního klidu
zapříčiněn také velkým
množstvím
venkovních
zahrádek u různých restauračních zařízení, a to i
v centru města. „Na jedné
straně to oživuje střed města, na straně druhé zákaz-

A za všechno může omladina, která často popíjí tady
kousek v baru. Pozvracené
chodníky, rozbité sklo na
silnici, převrácené popelnice. Toto prožíváme skoro každou noc,“ svěřila se
Večerníku žena, bydlící na
náměstí Husserla. „V potírání těchto nešvarů nám
pomáhá veřejnost, ale také
kvalitní kamerový systém.
Ale pozor, co se týká rušení
nočního klidu, tak tyto přestupky jezdí strážníci řešit
i do bytů a také do restauzdroj: MP Prostějov
rací,“ dodal na závěr Jan
Nagy, velitel Městské politaké náměstí Husserla a T. cie v Prostějově.
G. Masaryka. Tady nedávno
došlo i ke spáchání trestného činu, kdy skupinka podNepotvrzeno
Potvrzeno
Celkem
napilých mladíků rozbila
33
19
52
výlohu zdejší trafiky. Ško- V bytech
da výrazně přesáhla částku Na ulicích
105
13
118
pěti tisíc korun,“ uvedl Jan V restauracích
70
24
94
Nagy. „U nás na náměstí je
Statistika
od
1.
ledna
do
30.
června
2012
situace den ode dne horší.

Ulice, kde dochází nejvíce k rušení nočního klidu
počet přestupků v r. 2011

níci těchto zařízení hulákají na náměstí, převracejí
popelnice, vyvracejí značky
a podobně. Na noční hulákání musí být adekvátní
reakce policie. Nejkritičtějšími místy v tomto ohledu
jsou ulice Tylova, Plumlovská, Lužická, Olomoucká,
Svatoplukova, Mlýnská a

Rušení nočního klidu

Vozovka v Olomoucké se začne
DOBROMILICE mají rekonstruovat V POLOVINĚ ZÁŘÍ!
Je to skutečnost...

DOMOBRANU!

Dobromilice/mik - „Takhle už to dál nejde, policie nás
neochrání před cikánským terorem,“ zní svorně od slušných starousedlíků bílé i snědé pleti z Dobromilic. A obecní zastupitelstvo, jehož jeden člen byl nedávno sám zbit
do bezvědomí romskými rabiáty, odsouhlasilo založení
místní domobrany! Na Prostějovsku jde vůbec o první
takový pokus zřídit si ve vlastní obci pořádek. „Policie
bohužel neutěšenou situaci v Dobromilicích bagatelizuje,
její zástupci nepřijali ani pozvání na naše úterní jednání zastupitelstva. Mrzí mě to, spoléhat na policii tak už
nelze,“ uvedl pro Večerník jeden z komunálních politiků
v Dobromilicích.

O nejnovějším vývoji v obci, kde atmosféra
neuvěřitelně houstne, se dočtete v rámci
regionálního zpravodajství na straně 8
INZERCE

Prostějov/mik - A bude, bude
se opravovat Olomoucká!
V minulém vydání Večerníku
jsme informovali o tom, že rekonstrukce komunikace v Olomoucké ulici se nestihne během
prázdnin tak, jak bylo dříve
avizováno. Naši redakci v průběhu týdne informoval náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák podrobněji
o důvodech, proč tomu tak je.
Zároveň ujistil, že rekonstrukce není odložena na neurčito,
jak jsme uvedli, nýbrž že její
zahájení je naplánováno zhruba na 15. září.
Jaký je tedy aktuální stav rekonstrukce Olomoucké ulice
v Prostějově? „Správa silnic

Olomouckého kraje ukončila
výběrové řízení. Zúčastněné firmy mají možnost odvolání do
dnešního dne, tj. do 13. srpna.
Na základě požadavku zástupců
Vodovodů a kanalizací v Prostějově jsme však museli dohodnout
nový harmonogram realizace.
Do konce srpna tohoto roku
bude společnost A.S.A. Technické služby provádět opravu
obrubníků na východní straně
Olomoucké ulice. Následně firma VaK bude provádět opravu
vodovodu, s termínem zahájení
prací od prvního září,“ nastínil
průběh všech prací, které budou
předcházet vlastní rekonstrukci vozovky v Olomoucké ulici,
Alois Mačák, náměstek hejtmana

Olomouckého kraje. „Správa silnic Olomouckého kraje bude realizovat opravu povrchu vozovky
v délce zhruba 315 metrů. Termín
realizace se předpokládá od patnáctého září a má trvat zhruba
čtrnáct dnů. Je mi líto, že se tato
rekonstrukce nemůže uskutečnit
v avizovaném termínu do konce
měsíce srpna, kdy je přijatelnější
provoz. Tyto uvedené práce mají
však svoji posloupnost a bylo by
nelogické něco opravit a potom
opět rozkopat. Moc prosím jak
účastníky silničního provozu, tak
i veřejnost o trpělivost a vstřícnost
vzhledem k tomu, že tato komunikace je velmi dopravně vytížená,“ uvedl dále ve své tiskové
zprávě Alois Mačák.

ŠOK: Stražiská
vodka s jedem!?

Stražisko/mls - V polovině července
spustila Státní potravinářská
nářská inspekce
zajímavou webovou aplikaci
plikaci „Poa má upotraviny na pranýři“. Ta
ekvalitní
zornit na falšované, nekvalitní
ny. Neda nebezpečné potraviny.
ezdu se
louho po jejím rozjezdu
á vodka,
zde objevila i Stražiská
která mimo jiné ve zvýšené
míře obsahovala i jedovatý
vrdí, že se
metanol. Její výrobce tvrdí,
elo jednat
v tomto případě muselo
o pančovaný alkohol, se kterým
olečného.
on sám nemá nic společného.
ké inspeZástupci potravinářské
loučili...
kce tuto možnost nevyloučili...
více čtěte na
a straně 6

Ilustrační koláž

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

20

+

Vlastní ochrana. Dobromilické zastupitelstvo si po emotivním jednání odhlasovalo založení domobrany. Zdejší
Bezpečí ani
občané tak jasně dali najevo, že
náhodou. Prosse dokáží ubránit romskému
tějov pomalu, ale jistě
teroru sami. Blahopřepůsobí dojmem nebezpečjeme k odvaze a
ného města. Za poslední měsíc
ráznémurozdošlo k celé sérii loupežných přepahodnudení. Strachy se začínají třást
barmanky v hernách, ale rovněž důtí!
chodci na ulicích....

Neuvěřitelný počet let, během kterých prostějovská
policie pátrá po podvodnici
Monice Oláhové. Skoro se
tomu nedá ani věřit, že nějaký zločinec se může spravedlnosti tak dlouho vyhýbat.
Večerník zjistil, že nyní žije
v Itálii. Máme pro ni dojet?

-

Výrok týdne
„Měla
Měl jjsem jjít
ít pěšky,
ěšk
ěš
k
zapomněla jsem
tomu šoférovi říct,
že hrozně spěchám!“

HANA
NEDĚLNÍKOVÁ
Dvacetiletá studentka brněnské
Univerzity obrany a především
rodačka z Kostelce na Hané má
namířeno k medaili na mistrovství světa ve střelbě z kuše, což je
čtěte na straně 12
její sen.

Dáma v letech se hodně
rozčilovala v autobuse,
jehož řidič se ploužil
ulicemi jako slimák…

„NEBERTE ŽIVOT PŘÍLIŠ VÁŽNĚ, BEZTAK Z NĚJ NEVYVÁZNETE ŽIVÍ!“

Analýza
Martin Mokroš
Analyzovat jeho život, to je
jako sledovat divoký tok řeky.
Narodil se 17. února 1907 v
Prostějově, kde prožil mládí a vystudoval vyšší reálné
gymnázium, na kterém v roce
1925 odmaturoval. Od tohoto roku se dal na vojenskou
dráhu, prošel nejrůznějšími
druhy armády, nejčastěji však
sloužil u dělostřelectva. Před
okupací měl již hodnost kapitána a hned po obsazení státu
jednotkami německého Wehrmachtu vstoupil do odboje, a

Pokud se vám titulek dnešní analýzy zdá plný ironie, případně černého humoru, musíte si počkat na
to, kdo je jeho autorem. Člověk, který ho pronesl,
totiž zažil ve svém životě slávu, ale také ponížení,
ústrky, perzekuce a nakonec, bohužel až po smrti, úplnou rehabilitaci. Právě ve středu 14. srpna si
připomeneme pětadvacáté výročí od jeho náhlého
úmrtí. Tím člověkem je prostějovský rodák a válečný hrdina generál Vilém Sacher.
to v organizaci ´Obrana národa´, kde sloužil ve funkci zástupce velitele podplukovníka
Balabána.
V roce 1940 se třikrát pokusil o
emigraci, přičemž až onen třetí
pokus byl úspěšný. Jeho cesta
vedla na Slovensko, kde byl
zatčen maďarskými četníky a
převezen do vězení Tolonczház
v Budapešti. V dubnu byl propuštěn a podařilo se mu dostat
se do Bělehradu, odkud odjel
Orient Expresem přes Řecko,
Turecko a Sýrii do libanonského Bejrútu, odtud pak 5. května
odplul lodí Mariette Pacha do

Francie. Dne 15. května 1940
byl kapitán Sacher v československém táboře v Agde prezentován a přidělen ke štábu
dělostřelectva 1. československé divize se sídlem v Béziers.
Po kapitulaci Francie odplul z
přístavu Sete lodí Mohamed
Ali el Kebir přes Gibraltar do
Anglie, kde se 7. července vylodil v Liverpoolu a společně s
ostatními Čechoslováky odjel
do shromažďovacího tábora v
Cholmondeley Park. Ze zbytků československých jednotek, evakuovaných z Francie,
vznikla 12. srpna 1940 1. čs.

smíšená brigáda ve Velké Británii. Od roku 1943 ovšem Sacher putoval do SSSR, kde se
v rámci Československých dělostřeleckých jednotek (3. čs.
samostatná brigáda) účastnil
mimo jiné Karpatsko-dukelské
operace a následně osvobozování své vlasti, na konci války
již v hodnosti štábního podplukovníka. Jak již bylo zmiňováno i v jedné z květnových
analýz, zabránil zbytečnému
dělostřeleckému bombardování Prostějova sovětskými
vojsky a tak uchránil své rodné
město od zbytečné katastrofy.
A jak se vlast válečnému hrdinovi „odvděčila“?
Až do roku 1951 to ještě šlo a
Sacher to dotáhl až do hodnosti
divizního generála. Po nástupu
ministra obrany Čepičky ovšem
přišlo v rámci bolševických čistek v armádě náhlé propuštění,
vyhazov i z Prahy a válečný
hrdina pracoval na venkově
jako pomocný dělník, v JZD
a nakonec v pohostinstvích na
různých místech.

Virtuální svět a plácání do vody
Rostislav Kocmel

Článek o nemoci Lukáše
Pokorného
musel v každém člověku
vzbudit
nějakou reakci.
Po jeho přečtení se mi na
něm něco nezdálo. Nevěřil
jsem vlastním očím, natož
vlastnímu rozumu. Na první
pohled to vypadalo na naprostý nezájem o pacienta
ze všech stran a jeho jistou
„sociálně-zdravotní smrt“.

V minulém čísle se mnohé
vysvětlilo. Lukáš bude léčen
a nezájem ze strany zdravotnictví se nepotvrdil...
Na této kauze mne však
zaujala jiná věc. Někteří
z nás uvěřili, jiní jen napůl,
dalším to bylo jedno a jen
pouhý zlomek procenta věděl nebo tušil pravdu. Lukáš
si totiž „trošku vymýšlel“.
Vysoké procento čtenářů
spolklo novinářské plácnutí
do vody a smířlivě přijalo
fakt o neschopnosti nebo
nefunkčnosti našeho zdravotnictví. Pouze tato zpráva

+

komentář redaktora
Martin Zaoral

o mnohém svědčí. Na co
všechno už jsme schopni
v tomto státě přistoupit a
čemu schopni uvěřit. Někdy
už to vypadá, jako bychom
žili v nějakém virtuálním
světě, který nás neustále
překvapuje. Přestáváme být
schopní rozpoznávat věci a
události možné od nemožných. A virtuální pro některé z nás je tento svět čím dál
víc...

Ve městě v těchto dnech není zrovna bezpečno, tudíž si na-jměte ochranku nebo alespoň nechoďte do barů, kde se
loupí a přepadává jako o závod. Ve střehu buďte i na
úřadech, kde vás může překvapit nervózní chování některých pracovníků. Týden ovšem bude přát lásce.

...ještě

rál Vilém Sacher dočkal až v roce
1990, konkrétně 15. ledna od
prezidenta Havla. O jeho životě
a práci si můžeme přečíst i v jeho
knihách a odborných armádních
příručkách, a to například Pod
rozstříleným praporem, Na počátku stála smrt, Krvavé velikonoce a dalších (bohužel mnohé
zůstalo pouze v rukopisech).
Možná jste tedy již po velmi
stručném představení prostějovského rodáka pochopili, že onen
výrok v úvodu dnešní analýzy
skutečně mohl pronést právě
tento člověk. Ze života tedy
opravdu nevyvázl ani on živý,
ale na rozdíl od mnoha a mnoha
svých spoluobčanů určitě se ctí.
Takže, kdo si myslí, že má
v těle čest, jistě si připomene
tuto středu dvacáté páté výročí
úmrtí člověka, který se směle
mohl každému podívat do očí.
Můžeme třeba i položit malou
kytičku na jeho hrob, který mu
nakonec rodné město opravilo
a k němuž vede i několik ukazatelů. Že by konečně na věky
vděk od vlasti?

glosa týdne Komu prospívá drahá léčba přehrady?

Konstalace hvězd Prostějova

Berani - 21.3.-20.4. Rádi si berete příklad
z úspěšných lidí, jenomže konečně byste mohli
být vzorem sami sobě. Zkuste učinit zásadní rozhodnutí, které by vás posunulo vpřed jak v kariéře, tak osobním životě. A nebojte se riskovat.
Býci - 21.4.-21.5. Přestože jste nedávno promeškali jedinečnou šanci na zbohatnutí, můžete tento týden všechno napravit. Naději vám
přinese člověk, který na první pohled nebude
vypadat příliš vábně, ovšem bude mít geniální
nápady.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nedívejte se na to, co dělají druzí. To vás totiž může svádět k tomu, že
sami zlenivíte a propásnete vše, co by vás jinak
enormně zajímalo. Do velkého světa musíte
prorazit sami a s vlastními názory.
Raci - 22.6.-22.7. Máte před sebou báječnou
dovolenou, ze které se vrátíte zasnoubeni! Po
návratu budete však svým kolegům tuto skutečnost tajit. Enormní štěstí vás čeká ve středu,
kdy v loterijní hře vyhrajete pořádný balík.
Lvi - 23.7.-23.8. U vás doma to bude v těchto
dnech pořádně jiskřit. Dostanete se do sporů
s rodiči, kteří vám budou neustále remcat do
života. Přestože se budete rozčilovat, alespoň
na chvíli se zamyslete, zda v něčem nemají
pravdu.
Panny - 24.8.-23.9. Nerozhazujte peníze, ve
vaší situaci si to prostě nemůžete dovolit. Šetřete na každém kroku. O to víc, že o víkendu
vás čeká nemilé překvapení. Někdo z vašich
blízkých totiž způsobí škodu, kterou musíte
uhradit.

Uvolnění politické atmosféry
v šedesátých letech mu přineslo první rehabilitaci a návrat
hodnosti generálporučíka. Vše
ovšem bylo zmařeno vpádem
„spojeneckých“ hord 21. srpna
1968, proti kterému se Sacher
pochopitelně postavil. Krátce
po roce 1970, v rámci „normalizace“, následovaly nové perzekuce. V roce 1977 se stal jedním
z prvních signatářů Charty 77, a
to ho stálo generálskou hodnost
a všechna vyznamenání domácí
i zahraniční, paradoxně tedy i
sovětská. A že jich všech dohromady bylo! Například hvězda
druhého stupně Československého vojenského řádu Bílého lva Za
vítězství, pětkrát Československý
válečný kříž 1939, Řád SNP I.
třídy, dvakrát Československá
medaile Za chrabrost, sovětský
Orděn velikoj otěčestvěnnoj vojny I. stěpeni, rumunský Ordinul
Coroana Romaniei en spade in
gradul de Comandor, polský
Krzyž Grunwaldu III. kl. atd.
Druhé rehabilitace, tentokrát bohužel již in memoriam, se gene-

Váhy - 24.9.-23.10. Dlouhou dobu jste se zbytečně krčili v koutě, místo toho, abyste konečně
bouchnuli do stolu a zjednali si pořádek. Začněte jednat razantně, jinak vás okolí sežere.
Ovšem k jednomu člověku byste mohli zůstat
milí.
Štíři - 24.10.-22.11. Hodně sil vám ubírá nepozornost, kterou jste už známí. Dopustíte se
mnoha chyb, jejichž náprava bude hodně složitá. Na druhé straně si ovšem povedete velmi
dobře v intimním vztahu, který bude jenom
vzkvétat.
Střelci - 23.11.-21.12. V nejbližších dnech vás
zradí zdraví. Tu a tam vás loupne v kříži, pak
mohou následovat zažívací potíže. Proto pozor
na sedavé zaměstnání. Ale vězte, že i s mokrým
pozadím se dají dělat velké věci!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Lidem se prostě nezavděčíte. I když budete mít velmi dobré pocity
z toho, že jste někomu pomohli, vaše nadšení
brzy zmizí. Onen člověk vás totiž využije a pak
zneužije vaší dobroty. Pozor na něho!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Nepřehánějte to s prací, tento týden relaxujte. Možná vám něco
uteče, ale rozhodně toho nemusíte litovat. To
podstatné bude pro vás rodina, která už velmi
dlouho touží po vaší přítomnosti. Nezanedbávejte ji.
Ryby - 20.2.-20.3. V těchto dnech si vyrobíte
hodně nepřátel, protože mnoha lidem šlápnete
na kuří oko. V jednom případě budete mít dokonce podezření, že ten dotyčný spáchal trestný
čin. Doporučujeme neváhat a udat ho!

Bagrování Podhradského rybníka nemá na
udržení kvality
vody v něm zásadní vliv. S touto
šokující informací
přišlo v průběhu
minulého týdne vedení Povodí
Moravy. Bohužel tím pouze potvrdilo stav, který je při pohledu
na zelený a smradlavý rybník skutečně nepřehlédnutelný. V tomto
případě nejde tedy o víc než pouhé
konstatování faktu. Horší už je to,
že zjištění této prosté informace
přišlo daňové poplatníky na 23,3
milionu korun bez DPH. Je pravdou, že za zkušenosti se platí, ale
tohle už mi přijde opravdu dost
drahé...
Nemělo-li tedy bagrování vliv na
kvalitu vody, pak nezbývá, než
se ptát, k čemu vlastně bylo dobré. A tady už se odpovědi různí.
Jisté je, že celý projekt posloužil
ke zviditelnění politiků před volbami do Poslanecké sněmovny v
roce 2009. V souvislosti s dnešním stavem věcí je vzpomínka na
politiky balancující na česle pod
výpustí z přehrady během jejího
prvního oficiálního vypouštění
skutečně tragikomická. Obzvlášť,
když tehdy slibovali vyčištěnou
přehradu už v roce 2011! Kvap-

né zahájení celého projektu pak
ostře kontrastovalo s chaotickým
a stále se zpomalujícím postupem
prací na přehradě po volbách.
Dalším možným důvodem
celého bagrování, o kterém se
mezi lidmi mluví hodně nahlas,
bylo přerozdělení desítek milionů korun ze státního rozpočtu
spřízněným firmám a dalším
„kamarádům“. Nic nemůže
těmto spekulacím nahrát více než
konstatování faktu, že bagrování
„nezajistí čistou vodu“.
To podporuje i neplánované
prodražení bagrování přehrady.
Cena z původních čtyřiadevadesáti milionů korun se zvýšila o
rovných dvacet miliónů, tedy o
celou pětinu původního rozpočtu.
Oficiálním důvodem bylo zjištění, že v průběhu prací bude třeba
vybagrovat podstatně více bahna.
V tomto případě se jako vysvětlení nabízí varianta, že samotné
bagrování bylo jen tak, nebo
zřejmě „jen“ hodně špatně naplánované...
Nyní Povodí Moravy tvrdí, že
za znečištění Podhradského
rybníka nemůže zamořené
bahno na jeho dně, ale lidé, kteří do něj vypouštějí své splašky.
Tomu se dá věřit. Nicméně,
proč se na něco takového přišlo
až poté, co byly obě vodní plochy vybagrované? To rozum
skutečně nebere!

Vybagrování přehrady i rybníka,
ač samo o sobě neúčinné, prý je jen
jedním z mnoha kroků, které na
sebe mají navazovat. Následovat
budou další opatření, která čistou
vodu zajistí. Zda to ale skutečně
zabere, to ukáže teprve čas.
Už nyní je však naprosto jasné,
že návaznost jednotlivých kroků
byla jednoznačně nesprávná. Budeme-li se na přehradu dívat jako
na pacientku plnou jedovatých
bakterií, pak její „lékaři“ nejprve
léčili příznaky nemoci a teprve
pak se zaměřili na příčiny. Každému, kdo má s něčím podobným
zkušenosti, je jasné, že v takovém
případě se nemoc musí opět vrátit.
Odborníkům, kteří připravovali
„léčbu“ přehrady, však tento fakt
hned na začátku zřejmě unikl...
Pokud lékař kvůli špatně stanovené diagnóze a nastavenému
způsobu léčby „ukradne“ pacientovi několik let života a obere ho
o pořádný balík peněz za operace
i léky, pak by za to měl být i odpovědný. Léčba turčitě není od toho,
aby byla prospěšná pouze lékaři!
Nestačí se spokojit s tím, že věci,
které se nepovedly, nazveme zkušenostmi. Pravdou je, že ty jsou
cennější než cokoliv jiného. Často
je získáváme opravdu hodně těžce.
Život nás ale učí i tomu, že za chyby se obvykle platí. Pokud však
způsobíte škodu „jen“ státu, pak
to, zřejmě neplatí...

Agentura
Rozhledna proti smrádkům
Mimořádná událost se blíží,
Kosíř se dočká opět po letech
rozhledny. Nic lepšího už se
Hanákům přihodit nemůže. Hanácké Everest bude
ozdoben stavbou a tisíce turistů, cizinců i domorodců
se budou kochat na vyhlídce
rozhledem do kraje. A to si
pište - z Kosíře dohlédneme
daleko. Bohužel také blízko.
Zatímco přehrada v Plumlově smrdí průšvihem už delší

dobu, tak v Podhradském
rybníku „čerstvě“smrdí i
voda. Z těchto důvodů pravděpodobně ani Hloučela
v brzké době vonět nebude.
Potentované je i město od
pejsků. Potentovaná je situace v celém státě. A průšvihy
to v něm smrdí na každém
rohu.
A v tomto smyslu mají rozhledny velký význam. Poskytují nám velké dojmy zrako-

vé a nikoliv čichové. Z dálky
nezapáchá ani žumpa. Tedy
pokud není po větru. Pohled do dálky z rozhledny
je povznášející a nenutí nás
zabývat se detaily. I když se
jimi v životě bohužel zabývat
musíme...
Za Agenturu Hóser přeje
Rosťyk budoucí rozhledně,
aby z ní bylo vidět hodně daleko, už kvůli těm smrádkům
v našem těsném okolí.

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

„Slušný“ zloděj
Předminulou středu jsem šla
z nákupu a v parku potkala
kamarádku, se kterou jsem se
neviděla už spoustu let. A to
víte, sedly jsme si na lavičku,
já jsem tašku s nákupem položila na zem a peněženku vedle
sebe na lavičku. Poklábosily
jsme si spolu dobrou hodinku, pak jsme se obě zvedly,
já popadla tašku s nákupem a
šly jsme spolu k Metru. Až na
Pernštýnském náměstí jsem
si vzpomněla, že nemám onu
šrajtofli. Hrozně mě to vylekalo, měla jsem tam platební
karty, veškeré doklady a peníze. A stalo se přesně to, co
jsem si nepřála. Peněženka
sice na lavičce zůstala, ale
celá rozkramovaná. Až po
chvíli jsem s úlevou zjistila, že
zmizely „pouze“ peníze, jinak
všechno zůstalo v peněžence.
Takže jsem sbalila šrajtofli a
šla domů. Kvůli pár stovkám
nebudu přece otravovat policii. Na dálku bych tak chtěla
poděkovat onomu zloději,
že mi nesebral všechno. A to
myslím úplně vážně!
Jana Ošťádalová, Prostějov

Romský teror

Na základě článků o romské
problematice se na vás obracím s prosbou o informovanost občanů o problémech s
nepřizpůsobivými občany v
mikroregionu Němčice nad
Hanou, konkrétně obcích
Dobromilice a Dřevnovice.
Každodenně zde dochází k
fyzickému napadení ze strany Romů, kdy jejich nejslušnější slovo k místním je pi...
a ču... Jde doslova o teror ze
strany cikánů! Domobrana
je jediné východisko, jelikož
zde dochází ke krádežím a
loupežím. Poslední případ se
u nás stal nedávno v podvečer, kdy Romové napadli na
dětském hřišti místní děti a
při následném bránění bílými si cikáni zavolali posily
z okolních vesnic. Následně
přijela hlídka policie, která
však byla dvoučlenná a vůbec neměla šanci něco vyřídit, protože Romové jim
na rovinu řekli, ať jedou do
pi...! Nedávno zde došlo také
k tomu, že místní sedmnáctiletá cikánka napadla občana,
který se následně bránil. Po
této roztržce odešla cikánka
domů, kdy po cestě potkala
své příbuzné, kteří jí roztrhali přímo na ulici oblečení,
kdy toto bylo viděno několika lidmi z obce. Ona však
následně na policii nahlásila, že byla znásilněna! A to
oním mužem, kterého chvíli
předtím napadla... Já už nemám slov a na to nervy, uvažuji, že se odstěhuji!
Občan Dřevnovic
(z bezpečnostních důvodů
bych zůstal v anonymitě)

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje na
Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj názor
k článku, který jste si právě
přečetli?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
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Prostějov - Michaela Mačáková, studentka SOŠPO
Š
Městskou hromadnou dopravu v Prostějově provozuje firma FTL a je zajišťována výhradně autobusy,
které jsou nízkopodlažní, s ekologickým pohonem na stlačený
zemní plyn. MHD je provozována denně zhruba od 5.00 do
23.00 hodin, přičemž doprava je zajišťována na sedmnácti
linkách, kde platí tarif IDSOK (Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje). Současná cena jízdenky s časovou platností 40 minut ve všední dny a 60 minut o víkendech je devět korun. Jaký názor na výši jízdného v MHD mají
obyvatelé města, jsme se ptali v prostějovských ulicích...

JE SOUČASNÁ VÝŠE CENY JÍZDNÉHO
V MHD PŘIMĚŘENÁ?
Filip KŘÍŽ
20 let, student,
Prostějov

Petra KRČOVÁ,
21 let, studentka,
Prostějov

NE

ANO

„Se současnou cenou
jízdného
v městské
hromadné
dopravě
jsem nespokojen. Není
to tak dlouho, co si pamatuji
jízdné za sedm korun. Myslím
si, že za jízdu po Prostějově
platím poměrně více oproti
těm, kteří jezdí autobusem do
Prostějova z jeho okolí. Projedou daleko více času a neplatí
zase o tolik více než já, když
jedu od nemocnice na hlavní
nádraží...!“.

„Ano, cena
je přiměřená. Mám
zkušenosti s MHD
v jiných
městech
a
tam
je částka podstatně vyšší. Myslím si, že dát devět
korun za pár ujetých kilometrů není příliš. Jedinou
připomínku bych měla
k návaznosti spojů a času
příjezdů MHD. Mohly by
být lepší a přesnější. Kdyby
se tomu někdo více věnoval, prospělo by to...“

Mička s Braunerem přeloženi
DO VAZEBNÍ VĚZNICE V OLOMOUCI!
Čekají na soud, který je zřejmě na dlouhá a dlouhá léta pošle do kriminálu.
Řeč je o dvojici mužů, kteří se v březnu tohoto roku podíleli na vraždě jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice. Roman Mička, obviněný z vraždy,
a jeho komplic David Brauner čekají na přelíčení, které se uskuteční zatím
v neznámém termínu u senátu Krajského soudu v Brně. Jak se však Večerník dozvěděl, ani jeden už nyní „nesedí“ v brněnské vazební věznici!
Brno, Prostějov/mik
„Na oba byla uvalena vazba hned druhý den
po jejich zatčení. Ve Vazební věznici v Brně
však strávili jen pár týdnů po dobu nezbytně
nutných úkonů policie i státního zastupitelství. Už na konci dubna byli oba muži přestěhováni do Vazební věznice v Olomouci,
kde vyčkají do soudního přelíčení,“ překvapila Večerník touto zprávou JUDr. Iveta
Eichlerová, státní zástupkyně Krajského
státního zastupitelství v Brně. Podle jejích
slov nešlo o nic výjimečného, podobně se
postupuje i v jiných případech. „Pokud jde
obecně o vazební stíhání, obviněné osoby
jsou umísťovány do zařízení, které jsou nejblíže jejich trvalému bydlišti a také místu,
kde spáchali trestný čin. Navíc případ stále
vyšetřuje olomoucká krajská kriminálka, tudíž vyšetřovatelé mají oba muže takzvaně po
ruce,“ dodala na vysvětlenou krajská státní
zástupkyně.

„Olomoucká vazební věznice je stejně dobře
vybavena a zabezpečena jako ta brněnská. I
pro takové osoby, které jsou obviněny z obzvláště závažného trestného činu jako v tomto případě,“ zakončila toto téma JUDr. Iveta
Eichlerová.

Tento týden bude ve vašem sexuálním životě nakloněn různým experimentům. Nemusíte se v posteli či jinde nijak omezovat. Ale pozor, nechtějte
stále prokazovat svoji dominanci, nejde o to být
při milování vždy energický a rázný. Proto si klidně s partnerem užijte v kuchyni či obýváku. Muži,
jemně posaďte milenku na stůl či kuchyňskou linku a po romantické předehře do ní vnikněte. Mezi
vámi dojde k dokonalé erotické souhře, protože
se při milování budete dívat navzájem těsně do
očí a dokážete tak okamžitě posoudit, jak je partner uspokojován. Navíc vaše neposedné ruce
budou moci chytnout kam se jim zamane!

Tady jsou! Roman Mička s Davidem Braunerem
nyní tráví svůj život za mřížemi ve Vazební věznici
v Olomouci.
Foto: web Vězeňské služby ČR

INZERCE

Ilustrační foto: internet

Návrat ke

„starým” případům

Lékař-opilec šéfuje „gyndě“
Prostějov/mls

jak šel čas Prostějovem ...

29. SRPNA 2011
Osmapadesátiletý doktor Vojtěch Dadej ze Stínavy má dlouhodobé problémy s alkoholem. Přesto jako posudkový lékař spolurozhodoval o tom, kdo má právo na sociální dávky a kdo ne. Jeho
trable vyvrcholily v srpnu 2011, kdy jej v Plumlovské ulici v Prostějově za volantem dopadla policejní hlídka a naměřila mu 2,42
promile alkoholu! Ještě předtím stihl poškodit dopravní značení
a nabourat hned do dvou protijedoucích aut. Po našich dotazech
sám požádal o ukončení pracovního poměru u České správy
sociálního zabezpečení, kde byl jako lékař zaměstnán. Vojtěch
Dadej se obhajoval tím, že trpí silnou cukrovkou a jakmile se jen
trochu napije alkoholu, bývá to u něj velký problém. Zároveň
upozorňoval, že problémy s alkoholem má i řada jeho kolegů...

Mlýnská ulice

Nejstarší hospoda ve střední Evropě. Ulice je pojmenovaná podle směru k tzv. Hornímu mlýnu. Název
se užíval již od 16. století, oficiálně od května 1881 (do
roku 1892 a v letech 1940-1945 německy Mühl-Gasse). Poblíž severního konce ulice stojí tradiční pohostinství Pod Žudrem. Předchůdce současného domu
měl již od roku 1499 výčepní právo, v 18. století zde
díky výhodné poloze vzniknul zájezdní hostinec. V
domě č. 8 byla již v listopadu 1882 otevřena mateřská
školka. Domy č. 12 až14 vlastnili bratři Wilhelmové,
majitelé továrny s drátěnými výrobky. Za domem byl
později vybudován areál podniku TONA. V objektu č.
30 sídlila sladovna Hamburger & Singer, později firma
Moragro.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Komenského ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ZAVAŘOVÁNÍ

Dr. Oetker
Gelfix klasik 20g

Želírovací cukr
Extra 2:1
500g

Želírovací cukr
Extra 3:1
500g

9,90

-

43,90

-

5,50

7,90

14,90

32,90

45,90

22,90

7,90

6,90

18,90

42,90

52,90

22,90

6,90

22,90

10,00

5,00 (25g)

49,90

22,90

10,90 (100g)

7,90

-

-

-

22,90

7,90

7,90

-

42,90

27,90 (25g)

Cukr krystal
1kg

Kyselina
citronová 20g

Ocet 1l

22,90

6,90

22,90

Naše RESUMÉÉ
Už před týdnem jsme si trochu osladili život, dnes si
k tomu ochutíme ještě čaj,
nebo kávu... Krystalový cukr
ale v klidu kupte kdekoliv,
cena je totiž vzácně totožná
ve všech námi vybraných
marketech. Kyselinu citronovou nabízí nejlevněji
Lidl, ocet je nejvýhodnější
zakoupit v Intersparu a Gelfix klasik v Kauflandu. Pro
želírovací cukry pak zajdět
do Billy a budete mít, jak se
říká, vystaráno.
Teď už víte vše, tudiž šup na
cesty za nákupy..

SRPEN 2012
Za řízení pod vlivem návykové látky vyměřil prostějovský
okresní soud Vojtěchu Dadejovi jeden rok vězení s podmíněným odkladem na třicet měsíců. Dle rozhodnutí soudu lékař také
nemůže celkem 42 měsíců sednout za volant a zároveň musí
zaplatit osmitisícovou pokutu. Od letošního dubna působí jako
vedoucí lékař gynekologického oddělení Lékařského domu Praha 7, kde by se měl věnovat problematice porodnictví, asistované
reprodukci, ultrazvukové diagnostice a metodám antikoncepce a
hormonální léčby. V případě Vojtěcha Dadeje to není první zkušenost s působením na soukromé klinice. Do roku 2002 tři roky
pracoval ve zdravotnickém zařízení Medicoms Prostějov.
napsáno před

10
lety

Město Prostějov pomůže
zatopeným oblastem i penězi

Přestože letošní katastrofální povodně
se našemu regionu vyhnou, nikdo se nemůže
tvářit, že se ho přírodní katastrofa netýká. Velká část občanů již
prostřednictvím různých humanitárních akcí pomohla lidem postiženým záplavami. Pozadu nezůstává ani prostějovská radnice.
Starosta Jan Tesař svolal na
úterý 20. srpna mimořádnou
schůzi Rady města a následně
na čtvrtek i mimořádné zastupitelstvo. Jediným bodem
programu byla finanční pomoc města Prostějova v oblastech postižených povodněmi. „Předpokládám, že výše
finanční pomoci se bude pohybovat ve stejné rovině jako
před pěti lety, kdy jsme zatopeným oblastem na Moravě
pomohli třemi miliony korun.
V té době se jednalo hlavně o

pomoc lidem v Troubkách. Peníze nyní uvolníme z finančních rezerv města a poputují na
konto zřízené při Ministerstvu
životního prostředí v Praze,“
objasnil nám situaci Jan Tesař, který navíc v rámci své
kompetence povolil sborům
dobrovolných hasičů působit
v těchto okamžicích i mimo
území prostějovského okresu.
Město rovněž zajistilo zapůjčení tří kalových čerpadel , která jsou nyní ve výbavě právě
jednotek dobrovolných hasičů.
V pohotovosti je podle slov
našeho starosty hlavně dobrovolná hasičská jednotka v Držovicích. „Svoji pomoc jiným
městům nabídly však i jednotky dobrovolníků z Vrahovic,
Krasic, Němčic nad Hanou a
mnoho dalších,“ uvedl také
Petr Ošlejšek, zástupce ředitele
Hasičského záchranného sboru
v Prostějově.

Zpravodajství
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P o st o p á ch
zl o či n u .. .

CHYŤTE JE! Jsou ale v USA či v Jemenu…

Pátrat, nepátrat? Jak po kom a jak kde. Mezi celostátně hledanými osobami v této republice je
také bezmála sedm desítek Prostějovanů. Některé z nich ovšem abyste hledali lupou po celém
světě. Před vyšetřováním svých zločinů mnozí prchli do zahraničí. Robert Kovařík do Ameriky,
Durejd Kment do Jemenu či Saúdské Arábie, Monika Oláhová si užívá za podvodně vylákané
peníze v Itálii. Vědí to i policisté, ale jejich naděje na dopadení zločinců, kteří se zákonu z velké dálky vysmívají,
jsou mizivé. Všichni tito jmenovaní jsou totiž na listině uprchlíků deset, třináct a dokonce dvacet let. Budou někdy
skutečně zatčeni? Na nedávném případu Jaroslava Melky se ukázalo, že to jde. Podvodník s auty byl po třinácti
letech na útěku zatčen v Los Angeles.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník v dnešním čísle posbíral co nejvíce informací o hledaných Prostějovanech. Máte
s uvedenými muži a ženami své zkušenosti nebo víte, kde dnes žijí a co dělají? Napište nám, nebo dejte vědět
policii!
Materiál připravili: Michal Kadlec a Martin Zaoral

Kvarteto „nejžádanějších“: Kovařík, Kment, Oláhová a Otruba! „Pachatelé na útěku? Další roky kriminálu navíc,“
Kdyby policie vyhlásila odměnu, lovci lidí by se napakovali… upozorňuje Pavel Novák, šéf prostějovské policie
Naši rozsáhlou reportáž jsme
zaměřili na deset nejhledanějších zločinců Prostějovska.
Čtyři z nich můžeme zařadit do
pomyslného top výběru a každý
policista z našeho regionu by se
proslavil, kdyby právě někoho
z nich dopadl. Kovařík, Kment,
Oláhová či Otruba. Jména, která má každý prostějovský policajt zapsána v notesu!
O Robertu Kovaříkovi obsáhleji informujeme na jiném místě této strany. Jenom dodejme, že v hledáčku
policie je už od 16. září 2003!
Každý ví, že je, stejně jako již dopadený Jaroslav Melka, v USA,

kde se mimo jiné živí jako pornoherec. „Na Kovaříka má pifku také
Interpol, takže nikdo nechápe, jak
je možné, že ho ještě v Americe nikdo nezatkl. Přitom podle různých
informací se Kovařík běžně pohybuje na veřejnosti a působí jako
veřejná osoba,“ kroutí hlavou jeden
z policistů. Po spáchání závažného
trestného činu utekl za hranice také
Durejd Kment. V roce 1999 jako
řidič vozidla Jeep srazil a usmrtil
v Mostkovicích malého chlapce
na kole. Podle všeho pod vlivem
alkoholu, navíc měl v autě minimálně dvě bujaré ženy pochybné
pověsti. „Jak bylo později zjištěno,

za necelé dvě hodiny po této tragédii přejel Kment státní hranice
s Rakouskem. Podle dostupných
informací nyní žije u příbuzných
v Jemenu nebo Saúdské Arábii.
Za ublížení na zdraví s následkem
smrti mu hrozí dlouholetý kriminál,“ uvedl k této osobě náš zdroj.
Kvarteto „nejžádanějších“ zločinců uzavírají podvodníci Ivo Otruba s Monikou Oláhovou. Prvně
jmenovaný je celostátně hledaný
od 7. června 2002, Oláhová je pak
naprostou rekordmankou ve skrývání se před zákonem. Policie po
ní marně pátrá už od 6. listopadu
1992! „Hledaná žena podle po-

sledních zpráv žije v Itálii, ovšem
Ivo Otruba údajně neopustil Českou republiku a pohybuje se v Praze či Karlových Varech. Přesto ani
tento milionový podvodník s nemovitostmi nebyl ještě dopaden,“
dodal muž, jenž si nepřál zveřejnit
své jméno.
Ostatní zločinci z naší desítky, tedy
bratři Ladislav a Róbert Škopovi,
Žaneta Ohlídalová, Pavel Petržela,
Petr Pelikán a Richard Rafael jsou
stíháni za menší delikty, například
za krádeže, neplacení výživného či
podvody. Přesto jsou na černé listině hledaných osob hodně vysoko
pro svoji nepolapitelnost.

Čtyři nejdéle hledaní: Robert Kovařík, Durejd Kment, Monika Oláhová a Ivo Otruba. Má v jejich případě policie vůbec ještě šanci je zatknout? 4x foto: Policie ČR

Z Roberta Kovaříka se stal
Robert van Damme

Robert Kovařík byl u nás odsouzen jako uprchlý za loupeže
a krádeže, coby hlava několikačlenného gangu. Jeho hlavním
kouskem bylo přepadení bankovního vozu v březnu 2000.
Jak jsme již zmínili, osmapadesátiletého řidiče tehdy pachatelé
střelili do hlavy a do hrudníku.
Následně z auta ukradli 2,3 milionu korun.
Kromě toho ale měl Kovařík s
dalšími kolegy okrást realitního
makléře o téměř dva a půl milionu
korun a uloupit dodávku s riflemi Svalovec. Robert Kovařík nyní v
za téměř milion a tři čtvrtě. Ještě Los Angeles podniká v pornoprůpřed svým útěkem do zahraničí myslu pod pseudonymem Robert
byl známý také jako hokejista. Hrál van Damme.
Foto: internet
nejen za Prostějov, ale také za tehdy ambiciózní Vyškov. Nyní žije v van Damme působí v gay pornu. V
USA, kde pod přezdívkou Robert této branži se mu daří. Začínal jako

herec, od roku 2010 má své vlastní
studio, kde produkuje a režíruje své
vlastní filmy. K jeho posledním dílům patří kontroverzní DVD „The
Real Escorts Of America“.
Kromě natáčení filmů však Robert
Kovařík vystupuje i v nejrůznějších
klubech pro homosexuály. V pornu
hrála i jeho nyní šestadvacetiletá
dcera Barbora, druhá z dvojčat Tereza v Prostějově vlastní boutique s
oblečením. Robert Kovařík už dříve
z USA sdělil, že se sice v Prostějově
zabýval obchodem s kradenými
auty, ale za loupežnými přepadeními prý nikdy nestál. V této souvislosti Kovařík zmínil Rudolfa U.,
který byl v celé věci rovněž obžalovaný. Právě od něj měl Kovařík
získat rifle pocházející z jednoho z
loupežných přepadení...

Mnoho prostějovských pachatelů trestné činnosti je mylně přesvědčeno o tom, že útěkem za
hranice či skrýváním se v jiných městech mají
vyhráno. Omyl! Policisté varují, že na každého
dříve či později jednou dojde! A navíc, vyhýbáním se spravedlnosti riskují zločinci tři roky
vězení navíc...
„V těchto případech je ale potřeba zdůraznit, že
policie i v okamžicích, kdy hledaného pachatele
trestné činnosti se jí nedaří najít a zadržet, provádí
další úkony a jsme rádi za každou spolupráci. Ať
už jde o tu s veřejností či velmi úzkou a úspěšnou
spolupráci s Interpolem. Ta se nedávno osvědčila,
když američtí kolegové zadrželi třináct let hledaného Jaroslava Melku,“ sdělil Večerníku Pavel
Novák (na snímku), vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově. Podle šéfa prostějovské
policie je pravděpodobné, že stejně mohou dopadnout i další dlouhodobě hledaní lidé, kteří sklouzli
na šikmou plochu zákona a nyní se skrývají před
vyšetřováním, či dokonce už před nástupem trestu vězení. Ať už jde o Roberta Kovaříka, Durejdu
Kmenta, Ivo Otrubu či Moniku Oláhovou. „Chtěl
bych, aby i v jejich případech se stalo to samé jako
s Jaroslavem Melkou. Tento člověk utekl do zahraničí právě proto, že si byl vědom skutků, kterých
se dopustil, a v Americe hledal úkryt před spravedlnost stejně jako ostatní. A právě proto úzce
spolupracujeme s Interpolem na jejich dopadení a
vydání do České republiky. Nikdo si nesmí myslet,
že útěkem za hranice se zbaví zodpovědnosti za
své činy,“ bouří Pavel Novák. Podle něho všechny
hledané zločince nečeká v případě jejich dopadení
nic dobrého. Budou muset počítat s hrozbou dal-

šího trestu. „Útěk za hranice a skrývání se před
zatčením bude těmto hledaným lidem samozřejmě
připočteno k tíži. To znamená, že postih, který jim
hrozí už za činy, kvůli kterým se skrývají, se navýší až o další tři roky vězení za maření výkonu
úředního rozhodnutí nebo za vyhýbání se nástupu
trestu odnětí svobody,“ uzavřel toto téma Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.

Odsouzený z Kovaříkovy party chce spravedlnost
David Zach na rozdíl od ostatních seděl čtyři roky

Většina lidí z party kolem Roberta Kovaříka spravedlnosti
unikla. Jedním z mála odsouzených v této souvislosti byl David
Zach. Soud jej poslal do vězení
na šest a půl roku, odseděl si
čtyři roky. Před osmi měsíci se z
vězení vrátil domů. David Zach
je mimo jiné známý jako provozovatel klubu v Drozdovicích,
kam svého času chodil i Robert
Kovařík a další lidé pohybující
se na hraně zákona. Jejich hlavní parketou byly krádeže aut.
Robert Kovařík měl být hlavou
loupežného gangu. Jedním z řady
jeho kousků dle policie bylo i přepadení bankovního vozu v březnu
2000. Osmapadesátiletého řidiče
tehdy pachatelé střelili do hlavy a
do hrudníku a z auta ukradli 2,3
milionu korun. Podle závěrů policejního vyšetřování byli do přepadení kromě Kovaříka namočeni

„Nejsem svatý, ale seděl jsem
za něco, co jsem neudělal. Svůj
dluh společnosti jsem tím určitě
splatil. Na rozdíl od jiných. Byl
bych rád, kdyby spravedlnost
zvítězila. Víc vám ale k celé věci
říkat nebudu. Nechci, aby tím
trpěli lidé z mojí rodiny, kteří za
nic nemůžou,“ vyjádřil se David
Zach.
Další ze zmiňované čtveřice,
Roman Zemánek, byl nakonec
Vrchním soudem v Olomouci
zproštěn obžaloby v plném rozsahu. Nyní v Prostějově působí
jako podnikatel, vlastní napříZe soudu. Po levé ruce obhájkyně Julie Xinopulosové klopí hlavu
klad jeden z barů v Mlýnské
Petr Vlček. Za nimi na archivním snímku stojí Roman Zemánek
ulici.
(vlevo) a David Zach.
Foto: internet
Posledním do party byl Petr Vlček, který dle našich informací
ještě Petr Vlček, Roman Zemánek právě David Zach. Ten se nedávno pocházel z Přerovska. I on byl
a David Zach. Všichni se měli po čtyřech letech vrátil z vězení. pravomocně odsouzen na šest let
znát z nechvalně známého klubu K celé věci se však vyjadřovat vězení, odseděl si však jen část
v Drozdovicích, který provozoval nechtěl.
trestu.

Krasavice Monika Oláhová žije na Sicílii Ivo Otruba podvedl i své kamarády
Rekordmankou mezi hledanými je Monika Oláhová,
která se 4. června 1971 narodila jako Monika Švestková. Tato žena je hledaná už
od roku 1992. V roce 1991 si
na své jméno založila firmu
Walter Lilli.
Podle obchodního rejstříku
se mělo jednat o nespecializovaný velkoobchod. Monika
Oláhová na tuto společnost

dokázala sehnat zboží v hodnotě mnoha milionů korun.
Faktury však nikdy nehodlala
zaplatit a užívala si luxusního
způsobu života. Coby mladá
půvabná žena využívala při
jednáních se svými obchodními partnery čistě ženských
zbraní. Škoda, kterou jim následně způsobila, se odhaduje
na přibližně patnáct milionů
korun.

Monika Švestková se Oláhovou stala po své svatbě. Vztah
s Romem, kterého si vzala,
si prosadila navzdory přání
svých rodičů. Mezi její velmi
početné milence měl patřit i
člen italské mafie, který byl
ve své vlasti zastřelen. O jejích podvodech měli policisté
vědět, několik měsíců ji však,
zřejmě i díky jejím půvabům,
nechávali být. Po určité době

však pohár jejich trpělivosti
přetekl a Monika Oláhová musela emigrovat do zahraničí.
V současné době jednačtyřicetiletá Monika Oláhová žije na
jihu Itálie, zřejmě se usadila
na Sicílii. Po svých četných
milostných dobrodružstvích si
zde založila rodinu. Její děti
však na prázdniny k prarodičům, žijícím stále na Prostějovsku, jezdit nemohou...

Ivo Otruba dlouhá léta patřil
mezi blízké kamarády Jaroslava Melky. I když Melka byl
nedávno zatčen v USA a převezen do České republiky, tak Ivo
Otruba zřejmě stále zůstává v
České republice. Relativně nedávno měl být viděn v Praze.
Zatímco Jaroslav Melka „jel“ v
podvodech s kradenými auty, Ivo
Otruba se důsledně řídil heslem,
že „peníze dělají peníze”. Svým
známým půjčoval na vysoké úro-

ky, některé z nich měl také okrást
či udat na policii. Měl se rovněž
zaplést do podvodů s nemovitostmi. Jedním z nich měl být i fingovaný nákup „slavné“ budovy v
Újezdě, kde byl donedávna podchod, než byl v roce 2010 odstraněn. Tato budova byla na Otrubu
přepsána, přestože peníze za její
nákup majiteli nikdy nedal.
Pikantní určitě je, že Otrubův kamarád Jarda Melka, kterému se
v té době říkalo Cundr, měl dítě

s Anetou Ř. Dítě však bylo oficiálně psáno na Itala, který za ní
jednou za čas jezdil do Prostějova
a vydržoval si ji. Přestože Jarda
Melka s Anetou Ř. normálně bydlel, v době, kdy byl na návštěvě
bohatý Ital, musel přespávat v
dílně.
Stejně jako na Jaroslava Melku
mají i na Ivo Otrubu pifku nejen
policisté, ale také řada jejich bývalých kamarádů. Těm totiž oba
dluží nemalé částky.

VODKA
ZE
STRAŽISKA
SE
OCITLA
NA
PRANÝŘI
Láhev obsahovala nadlimitní množství nebezpečného metanolu
Co jsou to „Potraviny na pranýři?“

Stražisko/mls - Jak informujeme
na straně 3, inspektoři u Stražiské vodky objevili pochybení,
a to hned dvojí! „Obsah metanolu ve výrobku byl vyšší, než
připouští zákon. Obsah etanolu
byl vyšší, než je deklarováno
výrobcem na obalu výrobku,“
uvádí se v oficiální zprávě na
internetových stránkách www.
potravinynapranyri.cz. Metanol se přitom využívá jako rozpouštědlo a ve větším množství
je silně jedovatý.

Inspektoři pochybení odhalili při
kontrole u vietnamského obchodníka v Českém Těšíně. Jako výrobce
vodky je na etiketě uveden Jiří Dohnal ze Stražiska-Malen. Podle něj
však on sám s nekvalitním alkoholem nemá nic společného. „U nás
potravinářská kontrola proběhla před
čtrnácti dny a žádné pochybení nezjistila,“ sdělil Večerníku Jiří Dohnal,
podle něhož se tedy pravděpodobně
jednalo o pančovaný alkohol.
„Obzvláště na Ostravsku je to stále
velmi běžné. Vyrobí to někde v gará-

ži, vezmou lahve, napodobí etiketu,
kolek a prodávají to. S podobnými
věcmi se setkávám běžně, už jsem
kvůli tomuto nešvaru několikrát
měnil etiketu. I když má ochranné
prvky, účinně se proti falšování bránit není obzvláště u malých palíren
možné,“ reagoval na skutečnost, že
Stražiská vodka měla obsahovat
metanol, Jiří Dohnal.
Možnost, že v případě Stražiské
vodky mohlo dojít k falšování
alkoholu, nevyloučili ani zástupci
české potravinářské inspekce. K

něčemu podobnému však podle
nich příliš často nedochází. „Téměř
vždy bývá potravinářský produkt
vyroben v té firmě, která je uvedena
na obalu. Alkohol ovšem skutečně
může být výjimkou. O tom, že by
se v současnosti na Ostravsku běžně
prodával pančovaný alkohol, ovšem
momentálně nic nevíme,“ sdělil nám
Martin Klanica, ředitel kontrolní a
právní sekce potravinářské inspekce
s tím, že tento konkrétní případ inspekce nechá prošetřit. O závěrech
šetření vás budeme informovat.

Foto: Česká potravinářská inspekce

Prostějov/mls - Internetová aplikace „Potraviny na pranýři“ byla
pro veřejnost spuštěna 10. července 2012 na webových stránkách
www.potravinynapranyri.cz. Cílem projektu je zpřístupnit
zjištění o nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravinách českým i evropským spotřebitelům a poskytnout tak nástroj usnadňující orientaci na nepřehledném trhu s potravinami.
„Důvodem vzniku tohoto projektu je fakt, že se v současnosti v
maloobchodní síti stále častěji setkáváme s nevyhovujícími potravinami. Výrobci a prodejci se pod tlakem konkurenčního boje
a ve snaze o udržení marží uchylují k nabízení potravin nejakostních, falšovaných a nebezpečných. Nejčastěji inspektoři odhalují
potraviny s nepřiznanými levnými náhražkami a také klamání při
označování výrobků v prodejně,” uvedla Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace Ministerstva zemědělství.

Téma Večerníku

I v dnešním čísle jsme si pro vás připravili další zajímavou tematickou stranu, která se od
všech předchozích liší tím, že si pod ní může
každý představit, co bude chtít. Téma „SNY“
je totiž pro všechny z nás společné, ale přitom
velice rozdílné. My se na sny a touhy zkusíme
podívat trochu komplexněji právě prostřednictvím naší tematické strany. Představíme
vám takzvané „balony štěstí“, které plní sny
i přání. Podíváme se, co sny vlastně znamenají a proč se nám zdají. Také vám poradíme
s výrobou domácího lapače zlých snů a na
samotný závěr přidáváme pár citátů o snění
a realitě.
Přejeme vám příjemné čtení a ať se vám vaše
sny a přání v budoucnu vyplní
Připravila: Nikol Hlochová

Udělej si svého ´Lapače snů´...

Pokud
stejně
jako já věříte na
rituály a pověry,
přinášíme vám
jeden tip, a to na
výrobu tzv. „LAPAČ SNŮ“, o
němž jste se mohli
více dočíst v naší
Večernici (číslo
29/2012). Lapač
snů je v podstatě
takovým amuletem, který chrání
váš spánek od nočních můr a
zlých snů. Ale jak na to?
Vrbovou větvičku ohneme do
kruhu, oba konce nařízneme
podélně, uděláme tam místo
pro spoj a převážeme provázkem. Podél celého kruhu začneme postupně omotávat proužek
látky nebo bavlnku, dejte si
pozor, aby jí byla celá větvička
pokryta rovnoměrně. Jakmile
dojdeme k místu, kde jsme začali, ovážeme jej provázkem a
začneme vyplétat středovou síť.
Obvod kruhu rozdělte na několik pokud možno stejných částí
a u každé z nich udělejte malé
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LÉTAJÍCÍ SNY A PŘÁNÍ
známe dnes. Začalo se věřit,
že jak lampion stoupá k nebi,
odnáší tím lidské problémy, starosti, utrpení, chudobu, neštěstí,
nemoci a další neduhy. Platí
také, že čím výše lampión letí,
tím více štěstí, lásky, zdraví,
bohatství a krásy těm, kteří ho
vypustili, přináší.
Lampionky štěstí nejenže
údajně přinášejí lásku, štěstí
a bohatství, ale také s sebou
prý zároveň odnáší bolesti, utrpení nebo chudobu. V
poslední době zaznamenalo
pouštění těchto lampionů
prudký vzestup, po obloze si
poletují především při nějakých větších oslavách nebo
akcích, jako jsou svatební obřady, partnerská výročí nebo

svátek svatého Valentýna.
Tato aktivita je však stará už
několik staletí...
Již v tom prvním před naším
letopočtem se tyto světélkující
balonky používaly například
v Číně. Tehdy však ještě nesymbolizovaly štěstí, ale upozorňovaly na příchod nepřátel.
Později se lampiony dostaly
do celé Asie a jejich poselství
se změnilo do podoby, kterou

Jak a kde balonky
plnící sny vypouštět?
Když se rozhodnete splnit si
svůj sen prostřednictvím lampionku štěstí, určitě vyhledejte
nějaké vhodné místo ve volné
přírodě, nejlépe v polích, kde
nejsou v blízkosti žádná stavení,
stohy slámy a už vůbec ne stromy. Lampiony létají přece jen
díky hoření, takže by vám svým
pádem do stohu slámy přinesly
spíše smůlu, a to pořádnou...

NAŠE SNY... Co znamenají?

očko. Tak postupujte, dokud
se nedostanete zase k prvnímu
očku. Poté proplétejte provázek
už jen středy ok stejným způsobem jako doposud, než dojdete
do středu kruhu. Tam pak zamotejte korálek (viz obrázek).
Nastříhejte si různě dlouhé kůže
a na jejich konce přivažte korálky a peříčka. Takto ozdobené
kůže přeložte napůl a připevněte dolů a po stranách lapače.
Výsledný vzhled lapače záleží
ale už jen a jen na vaší fantazii a
šikovnosti. Pak už jen zbývá zavěsit parádu někam do ložnice a
nechat si něco hezkého zdát…

Se sny si lidé dlouho nevěděli
rady. Buď jim přikládali nějakou zvláštní a vyšší moc, nebo
naopak skoro žádnou důležitost.
Výkladem snů se zabývalo už v
minulosti mnoho filozofů a psychologů, například Sigmund
Freud se pokusil o vědecké vysvětlení významu snů. Podle něj
jsou sny halucinacemi, které
vytváří naše podvědomí. Tyto
halucinace vyžadují výklad,
odhalující skryté touhy, přání a
traumatické zážitky z dětství pacienta. Freud tvrdil, že potlačování těchto tužeb vede ke vzniku
psychických poruch. Jeho žák
a spolupracovník Carl Gustav
Jung mírně pozměnil teorii mistra. Tvrdil, že symboly, které se

ve snech objevují, jsou společné
pro všechny lidi díky kolektivnímu povědomí.
Ať už je to tak nebo tak, sny se
zdají nám všem a kdo tvrdí, že se
mu sny nezdají, tak si je zkrátka
jen nepamatuje. Je totiž vědecky
dokázáno, že každý z nás prosní
průměrně čtvrtinu spánku, což
jsou v průměru 2 hodiny. To, co
se nám v noci zdá, si můžeme
zkusit nechat vysvětlit za pomoci
snářů, s nimi je to však trochu
těžké. Každý obsahuje poněkud
jiný výklad a navíc pro každého
člověka může ten který symbol
znamenat něco jiného. Neberte
proto raději to, co vám kamarád
snář předpoví, úplně stoprocentně.

CITÁTY O SNĚNÍ
A REALITĚ...
Chceš realizovat své sny?
Probuď se!
Joseph Rudyard Kipling
Miluju spánek. Je to to nejlepší z obou světů. Jste živí,
a přitom o ničem nevíte.
Rita Rudner
Úspěch je směsicí tvrdé
práce a velkých snů.
Iacocca
Rozprostřel jsem své sny
pod tvé nohy. Našlapuj lehce, protože šlapeš po mých
snech.
Samuel Butler

INZERCE

KONEC
STRACHU!

...I

V ZAHRANIČÍ BUDETE

AKTUÁLNĚ VĚDĚT,
CO SE DĚJE
U NÁS DOMA

STAČÍ KLIKNOUT NA

WWW . VECERNIKPV . CZ

OU?

JEDETE NA DOVOLEN
NEVADÍ, PŘEHLED
NEZTRATÍTE...

S Dive Crew se vám otevře tajemný podmořský svět
Prostějov/pr - Krásný zelený
papoušek George vás perfektní
češtinou uctivě přivítá při vstupu
do prodejny Dive Crew Czech.
Ta v Drozdovicích 87 funguje už
od roku 1994. Za tu dobu se tato
prostějovská firma sídlící nedaleko kostela svaté Anny stala synonymem pro nejrůznější způsoby
jak objevit tajemný svět pod hladinou moře.
Do Drozdovic míří jak úplní
začátečníci, tak ostřílení potápěči.
Ti první se zde mohou zapsat do
školy potápění, kterou Dive Crew
organizuje už sedmnáct let. Zájemci se v ní naučí bezpečně potápět
s přístrojem pod vodní hladinou,
poprvé zažijí stav beztíže a absolutní volnost pohybu. Základní
kurz je přijde na 6 500 Kč. Kurzy
probíhají každý čtvrtek večer v
prostějovských městských lázních
a ukázkové lekce se může zúčastnit
kdokoliv.
Pro pokročilejší potápěče, kteří mají
chuť navštívit atraktivní potápěčské
destinace, organizuje Dive Crew

zajímavé zájezdy. Nejčastěji jezdí
do skutečných potápěčských rájů,
jakými jsou Kuba, Galapágy a
Egypt. Ať už však s Dive Crew
vyrazíte kamkoliv, vždy se bude
jednat o exotickou dovolenou, kdy
objevíte nádherný podmořský svět
s krásnými záhony vodních rostlin, zářivými korálovými útesy,

tajemnými podvodními jeskyněmi
a překrásnou faunou.
Kromě toho si přímo v Drozdovicích také každý, kdo se hodlá
ponořit do mořských hlubin, může
koupit velmi kvalitní výbavu. Najde zde velký výběr kvalitních
masek, šnorchlů, ploutví a dalšího
vybavení. Jde o dobrou investici
pro všechny, kteří se chtějí potápět
na dovolené, vybavení jim vydrží
až deset let.
Všechny věci si můžete prohlédnout
a koupit z pohodlí svého domova
také prostřednictvím internetových
stránek
www.kup-potapeni.cz.
Pokud se o Dive Crew chcete
dozvědět více, navštivte je pak
na webových stránkách www.divecrew.cz. Na internetu také najdete
překrásné fotografie podmořského
světa zachyceného objektivem
šéfa Dive Crew Tomáše Melichárka. Ten je nejen v Prostějově
známý díky řadě svých výstav.
Jste-li zvědaví, co vše můžete pod
hladinou moře objevit, mrkněte
na www.tomasmelicharek.cz.

Ponořte se do snů s Mawsem
Ve studiu zdravého spánku v Dolní ulici
si postel můžete vyzkoušet
Prostějov/pr - Základem zdravého života a psychické rovnováhy
je především pravidelný spánek.
Příjemné ponoření do snů totiž regeneruje tělesné i duševní síly. Spánek je důležitý i proto, abychom
byli úspěšní na pracovním poli.
Dá se říct, že člověk je na pravidelném spánku doslova závislý. Osmihodinový odpočinek celý organismus nejenže nabije novou energií,
ale umožní i přirozenou obnovu
životně důležitých funkcí. Nekvalitní spánek však může způsobit nejen
nespavost, ale také ztrátu životního
elánu. Kromě toho znamená pravidelné odpočívání i krásnou tvář bez
vrásek.
Studio zdravého spánku společnosti MAWS funguje v prostějovské
Dolní ulici už patnáct let. V této

prodejně najdete vše potřebné právě
pro dobrý spánek. Kromě kvalitních
čalouněných i masivních postelí zde
můžete koupit i matrace a rošty, vše
od českých a slovenských výrobců.
Přitom za to nebudete muset zaplatit zbytečně mnoho peněz. Obchod
totiž nabízí výrobky, které na rozdíl
od velkých řetězců nemusí zdaleka
dovážet. Vyrábí se přímo v regionu.
Výroba čalouněných postelí se nachází v Bedihošti v ulici Zátiší.
Prodejna prostějovského MAWSu
je výjimečná především svým pro-

storem. Na 500 metrech čtverečních
je vystaveno velké množství nejrůznějších druhů postelí. Z nich si jistě
vybere úplně každý. Jejich vlastnosti si můžete otestovat přímo na místě, kde vám ochotně poradí odborníci s dlouholetými zkušenostmi.
Ochotně vás na adrese Dolní 4
přivítají v pondělí až pátek od
8.00 do 18.00 hodin, v sobotu pak
od 8.00 do 11.30. Veškeré informace se dozvíte na www.maws.
cz či na tel. číslech 582 337 968 a
773 177 702.

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

V bankomatu

PROTIVANOVSKO

často chybí peníze

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
VeteráánII ppojedou
VeteránI
ojed
je ou
z lázní do lázní
Skalka/Slatinice/red - Hanácký auto-moto-vetrán klub
Prostějov v neděli 19. srpna
pořádá 8. rallye historických
vozidel „Z lázní do lázní”.
Automobily vyjedou v 9.30 z
lázní Skalka a přes Čechy pod
Kosířem, kde bude v zámeckém parku připravena výstava
historických vozidel, zamíří do
Slatinic. Na programu bude
soutěž elegance i živá hudba.
Pařani se sjedou
do Dětkovic
Dětkovice/red - Od pátku
24. do neděle 26. srpna bude
Obecní dům v Dětkovicích
pařit Lan Party. Jedná se o
víkendové setkání hráčů počítačových her. Ti se mohou
letos těšit na plnou podporu
„střílečky” Counter Strike:
Source. Kapacita už je obsazena. Během krátké chvíle se
zaragistroval maximální počet
šestnácti týmů. Přijít se podívat
na špičkové hráče do Dětkovic
však může každý.

„PROKLETÝ“ KIOSEK V PLUMLOVĚ STÁLE NEOTEVŘEL
Nájemce nového obchůdku prý čeká na čistou přehradu

Záhadná stavba za tři miliony korun, pro kterou se ani
po téměř třech letech od jejího vzniku nepodařilo najít
využití. Tak to je kiosek nacházející se na Tyršově
náměstí v samotném centru Plumlova. Obvykle se
cokoliv nového staví proto, aby to k něčemu sloužilo. Tento zvláštní objekt, ve kterém se kromě kiosku
nachází bankomat a veřejné WC, vznikl hlavně
proto, že na něj v danou chvíli byly v rozpočtu peníze. Postavil se totiž v rámci takzvaného „porcování
medvěda“. Kiosek a částečně i bankomat důvod své
existence dodnes hledají...
Plumlov/mls
Kiosek na Tyršově náměstí vznikl během rozsáhlé rekonstrukce
centra Plumlova. Přestože opravy
skončily už v listopadu 2009, kiosek dodnes čeká na svoji premiéru. Přitom výstavba přišla na tři
milionu korun. Většina peněz na
něj šla z porcování medvěda, část
musela doplatit plumlovská radnice. Nyní se prázdný objekt musí
v létě větrat a přes zimu vytápět.

„Původně v něm měla být trafika,
kterou by provozovali stejní lidé
jako tu, která stávala na náměstí
před jeho rekonstrukcí. Provozovatelé však o nové prostory ztratili zájem. Začalo se tedy hledat
náhradní řešení. Pronajímatelů
už bylo několik. Ovšem každý
z nich to nakonec vzdal. Kiosek
se tak dosud nikdy neotevřel,”
osvětlil Večerníku celou historii
„zbytečné“ stavby plumlovský
starosta Adolf Sušeň.

Už v únoru loňského roku
plumlovská radnice schválila
pronájem kiosku bratrům Halimi z Makedonie, kteří jsou
známí jako provozovatelé cukrárny
Aida v Prostějově.
Ani jim se po více
jak roce nepodařilo kiosek otevřít.
„Podle posledních informací pronajímatelé čekají na
napuštění Plumlovské přehrady, od kterého očekávají zvýšený pohyb turistů v Plumlově.
Už nyní jim však běží platná
nájemní smlouva,“ reagoval
Adolf Sušeň.
Vznik objektu od samotného
začátku kritizovala plumlovská opozice. „Jsem přesvědčen, že tři miliony mohly být v
Plumlově využity účelněji. Pokud už se něco takového přece
jen postavilo, tak si město mělo
lépe nastavit podmínky nájemní
smlouvy,” kritizoval v této souvislosti Marek Otruba.

Kraj pokračuje v záchraně místního zámku i parku
Čechy pod Kosířem/mls - V polovině července skončil první díl
oprav zámku v Čechách pod
Kosířem. Už v březnu příštího
roku by se však stavební dělníci
měli do zámku, kde svého času
žil i malíř Josef Mánes, vrátit. Novou podobu získá nejen zámek,
ale také unikátní zámecký park,
který pomohou zrevitalizovat tři
miliony korun z dotace EU.
První etapa rekonstukce zámku
trvala od 17. října 2011 do 16. července 2012 a přišla na 22 milionů
korun. Během ní proběhly opravy
dílčí části prvního a druhého podlaží jižního křídla zámku. Vybudovalo se zde sociální zařízení, ve
dvou sálech druhého podlaží dělníci zrenovovali podlahy a kamna.
Opraveno bylo rovněž venkovní
vstupní schodiště jižního křídla
zámku. Zrekonstruovala se i chátrající oranžérie, která se dočkala i
nové venkovní kanalizace.
Druhý díl oprav zámku by měl
odstartovat příští rok v březnu a
přijde na dalších 44 milionů korun.
„V průběhu druhé etapy rekon-

Zavřeno. Rolety kiosku na Tyršově náměstí zůstávají zatažené.

dle vybudujeme výstavní prostory
etnografie Hané, dějin zámku a
také prostory pro krátkodobé výstavy,“ upřesnil plány kraje Martin
Tesařík.
Areál zámku a rozsáhlého parku
v Čechách pod Kosířem je zapsán
do státního seznamu nemovitých
kulturních památek. Dlouhá léta
však chátral. Zámek i park před
lety přešly do vlastnictví Olomouckého kraje. V listopadu 2008
byl pak areál svěřen do správy
Vlastivědného muzea v Olomouci,
příspěvkové organizace kraje.

představujeme regionální podnikatele

V CENTRU SMRŽIC NAJDETE VŠE PRO ŘEMESLA I ZAHRADU
Smržice/pr - Jste kutil nebo řemeslník?
Potřebujete vybavit kuchyň? Pečujete o zahradu? Pak vše od hřebíku přes kvalitní pánev až
po sekací traktor najdete v rodinném obchodě,
který se nachází v centru Smržic. Přes širokou
nabídku si ve Smržicích zakládají především na
osobním přístupu ke každému ze zákazníků.
V květnu 1993 na smržické adrese Koupelky 1
otevřel Vítězslav Šoustal železářství, které nyní provozuje i se svými dvěma syny. Krámek se postupně
rozrůstal, nyní na prodejní ploše přes pět set metrů
čtverečných nabízí nejen šroubky, matičky a nářadí,
ale širokou nabídku opravdu všeho pro nejrůznější
řemesla či zahradu.
Na jednom místě tu zákazníci najdou až deset tisíc položek. Řemeslníci si zde vyberou z celé řady
kvalitních vrtaček, brusek, pil. Sehnat se tu dají
i nabíječky, svářečky a kompresory. Ti opravdu
nároční si zde mohou objednat celé soustruhy a jiné
stroje.
Na své si ve Smržicích přijdou i lidé pečující o zahradu. V roce 2010 se obchod 3+1 stal výhradním prodejcem značky Honda, což je v oboru zahradní techniky aktuálně na trhu jasná jednička. Tuto značku ve
Smržicích prodávají jako jediní v regionu. Můžete zde
koupit například i kvalitní sekačky, pily a křovinořezy.
Kromě již zmiňované Hondy zastupují také systém
Vari a samozřejmě spoustu dalších značek.

Přes širokou nabídku si ve Smržicích stále zakládají
ze všeho nejvíce na osobním přístupu k zákazníkovi.
Nejde jim o to, aby lidem nabídli to nejlevnější zboží,
ale takové, o kterém jsou přesvědčeni, že jim práci v
dílně či na zahradě skutečně usnadní, proto mají stálé
zákazníky nejen z Prostějovska, ale i z širšího okolí.
Mnozí ze zákazníků, kteří se nejprve nechají nachytat
na slevovou akci v některém z hypermarketů a následně
stroje stále znovu a znovu reklamují a opravují, po této
zkušenosti míří právě do Smržic. Ve zdejším obchodě
vám pak sekačky a zahradní stroje nejen prodají, ale na
rozdíl od hypermarketů také zdarma sestaví, seřídí a
naplní provozními kapalinami. Vám už pak stačí pouze
vyrazit do dílny či na zahradu.

Na procházce zelenými Smržicemi. Předseda obecní komise
životního prostředí profesor Aleš Lebeda provádí Dianu K. Weiner z
USA a Lornu McIlroy z Kanady Zákostelím, jehož celková rekonstrukce skončila v květnu letošního roku.
Foto: Martin Zaoral

Za rozkvět Smržic si mohou místní sami

Foto: Martin Zaoral

Do Smržic v sobotu dorazily
komisařky světové soutěže Coomunities in Bloom Diana K. Weiner z
USA a Lorna McIlroy z Kanady.
Coby expertky na zahradní a parkovou architekturu byly zvědavé
především na zeleň v obci. Kromě
toho je zajímala i spolupráce s
místními spolky a firmami. Zastupitelé Smržic vzácnou návštěvu
přivítali ve stylových zelených
tričkách a to i přesto, že vzhledem
k převládajícímu počasí by se jim
hodily spíše zelené pláštěnky. Setkání se kromě nich zúčastnili i
zástupci hasičů, myslivců, sokolů,
zahrádkářů, fotbalistů a také velmi
aktivního místního Klubu českých
turistů. Ostatně jeho předseda
Zdeněk Balcařík, který řadu let
tvoří obecní videokroniku, celou
návštěvu pečlivě dokumentoval.
Role hlavního průvodce se pak ujal

Fotoreportáž

profesor olomoucké univerzity Aleš
Lebeda, který je zároveň předsedou
obecní komise pro životní prostředí.
„Chtěli bychom vám toho ukázat
mnohem více, ale to bychom na to
potřebovali minimálně dva týdny
nikoliv jeden den,” upozornil dámy
hned na úvod Aleš Lebeda. Účast
v soutěži ve Smržicích vnímají
jako velkou výzvu a to i navzdory tomu, že v obci právě probíhá
výstavba kanalizace. Na tu se však
obec dlouhodobě připravovala,
aniž by tušila, že pozvánku do
mezinárodní přehlídky dostane.
„Že jsou Smržice rozkopané? To
vůbec nevadí, aspoň je vidět, že se
obec neustále vyvíjí,” reagovala
Lorna McIlroy, která zároveň ocenila, jak se Smržice na celou akci
dokázaly připravit. V doprovodu
všech zúčastněných si komisařky
prohlédly opravenou radnici a

hasičskou zbrojnici. Obdivovat pak
mohly především příjemné prostředí
nedávno opraveného Zákostelí
pojmenovaného
nově
podle
smržického spisovatele a novináře
jako náměstí J. F. Kubíčka. Tento
park opravdu nabízí neopbyčejně
poklidné posezení pod vzrostlou
zelení v blízkosti historického kostela. Postupně pak ještě shlédly také
nové cyklostezky, výstavbu nových
25 domů v přírodním prostředí,
park svatého Jana Nepomuckého,
půvabné biokoridory v „Olší” a
„Vývoz” či nové sportovní a kulturní centrum. Navštívily také firmy
s nimiž obec spolupracuje a mezi
které patří společnosti Arboeko,
Semo, Laski i prodejna Železářstvířemeslo-zahrada, která je rovněž
jednou s dominant centra města. A
čím k rozvoji Smržic nepřispějí zastupitelé či firmy, na tom se podílejí

sami občané. Ti se s nadšením sobě
vlastním dvakrát do roka zapojují do
obecní soutěže o nejlepší květinovou
výzdobu svého domu. Oceněna je
vždy pětice nejlepších, cenu starostky si pak loni odnesli Dana a
Zdeněk Köhlerovi. Z toho všeho
si komisařky mohly udělat obrázek
o tom, že se Smržice nejen pečují
o své životní prostředí, ale rozvíjejí
se skutečně po všech možných
stránkách. „Procestovaly jsme
řadu míst na světě od Kanady až
po Japonsko. U vás se nám ovšem
náramně líbilo. Moc děkujeme za takové přijetí, h rozloučila se na závěr
se Smržicemi Lorna McIlroy.
Vlastní vyhodnocení celé soutěže
se uskuteční v kanadském Edmontonu ve dnech 10.- 13.10 2012 v
rámci mezinárodního sympozia
věnovaného parkové a zahradní
architektuře.

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA VE SMRŽICÍCH
3x foto: Martin Zaoral

Spanilá jízda Stínavou. V sobotu po 11. hodině se všech sedmnáct malotraktorků vydalo od obecního úřadu na místní hřiště ve
Stínavě. To ještě netušili, co je čeká...
Foto: Martin Zaoral

Stínava/mls - Možnost předvést traktory jinak než na
polích a v lese dostali všichni,
kteří dorazili na šestý ročník oblíbené traktoriády ve
Stínavě. Na její start se letos
postavilo sedmnáct traktorů.
Byly mezi nimi výhradně veterány starší 70 let nebo stroje
domácí výroby. Před závody
i během nich pršelo, a tak se
zablácená trať stala pro závodníky i stroje pořádně tvrdým oříškem.

Do Stínavy se sjela sedmnáctka jezdců ze širokého okolí.
„Někteří dorazili lesem přes
kopec. Kromě místních tu
máme traktory třeba z Nivy,
Ohrozimi či Brodku u Konice.
Nejvzdálenější účastník k nám
přijel z Klenovic,” uvedl starosta Stínavy Pavel Bokůvka.
Kromě obecního úřadu se na
organizaci traktoriády tradičně
podíleli i místní hasiči. „Příprava nám zabrala asi měsíc. Nejtěžší bylo sehnat ceny a postavit

velký stan,” zmínil se Bokůvka.
Závodníci museli absolvovat
kvarteto disciplín. Obzvláště
náročná byla hned první z nich,
která vedla „loukou a lesem”.
Startovalo se na malebné louce, ale velice brzy po vjezdu
do lesa na jezdce číhal dosti
nepříjemný sešup do bahna, do
něhož mnozí z nich zapadli. Na
místě však byl připraven traktor
s navijákem, který je vytahoval.
Ve druhé disciplíně se už jezdilo pouze po louce a to na oválu,
kde byly vytvořeny terénní překážky. Ani zde však nechyběly

úseky plné vody a bahna. Třetí
disciplínou byla jízda pomalosti, kdy traktor musel jet co
nejpomaleji, aniž by se mu zastavila kola. Celou show, při níž
se všichni diváci náramně bavili, pak zakončila jízda bahnem.
„Naše traktoriáda nikdy nebyla
pro žádné slečinky. Ovšem každý, kdo letošní obzvláště náročné závody zvládl, je pro mě
hrdina,” vysekl poklonu všem
zabláceným jezdcům Pavel Bokůvka. Učinil tak dozajista za
všechny diváky, kteří jejich boj
sledovali s velkým obdivem.

Dobromilice/mik - Lidem
z Dobromilic definitivně došla trpělivost. Romský teror
v této obci dostoupil vrcholu a všichni slušní občané se
chtějí bránit. Policii nevěří,
množí se na ni jen samé stížnosti. Úterní jednání místního zastupitelstva bylo hodně
bouřlivé, v jeho závěru komunální politici vyslechli zástupce přípravného výboru
domobrany.
Občané Dobromilic zareagovali na zvýšenou kriminalistu místních Romů po svém.
Vznikl tady přípravný výbor,
který jedná s už založenou
domobranou ve Šluknově.
„V Dobromilicích by mohla
vzniknout pobočka zaregistrovaná pod ministerstvem
vnitra. Není pravda, že zastupitelstvo už schválilo založení
domobrany. Ve čtvrtek večer

Hodila se do gala. Nedávno zrekonstruovaná budova bývalé rolnické Slivovice léčí i sbližuje. Obec navštívily expertky přes zahradní a par- Dobré nápady. Zeleň a květiny jsou ve Smržicích skutečně všudypřítomzáložny, kde už řadu let sídlí Obecní úřad Smržice zažila v sobotu nebý- kovou archiktekturu z USA a Kanady. Smržičtí zastupitelé v zelených trič- né. Najdete je například i na stožárech elektrického osvětlení.
kách je vítali koláčky a slivovicí.
valou slávu.

Prioritami Nezamyslic jsou škola, protipovodňová opatření a rodinné domy
Jiří Doubrava: „Chceme dát příležitost dalším stavebníkům, aby nám mladí neutíkali“

Ve čtvrtek se rozhodne. Obecní úřad v Dobromilicích bude jednat
o založení domobrany.
Foto: archiv

Jiří Možný

Co jste stihli zvelebit za
loňský rok?
„Po roce 2010, kdy jsme ve
spolupráci s Evropskou unií investovali do velkých staveb, se
naše finanční možnosti značně
zmenšily. Nemohli jsme jít do
žádných velkých věcí a loni tou
největší byla výstavba cyklostezky na bývalé železniční trati z
se znovu setkáme a budeme Nezamyslic do Morkovic. Spojednat s přípravným výborem lečně s obcemi Morko- vice,
o možnostech. Neutěšenou situaci s romskými obyvateli už
ale nějak musíme řešit,“ sdělil
Večerníku Pavel Drnovský,
starosta Dobromilic.
Mezitím v obci doznívá jeden z posledních incidentů,
kdy Romové zmlátili jednoho
z místních zastupitelů. Přestože policie tvrdí, že to nebylo
do bezvědomí, jak jsme prezentovali minulý týden, sám
zastupitel trvá na svém. „Policie mě kontaktovala teprve
až poté, co jsem přišel k sobě.
Ale že jsem byl několik minut
skutečně bez sebe a s rozbitou hlavou, na to mám několik svědků,“ brání se Roman
Krivčík.
O situaci v Dobromilicích
budeme informovat i v příštím čísle.

Dobromilice učinily rázný krok

nastavený na sedm set padesát
transakcí za měsíc. Pokud je počet výběrů nižší, musí plumlovská radnice na jeho provoz doplácet. Přestože se počet výběrů
pomalu, ale jistě zvyšuje, musí
tak činit i téměř rok od zahájení
jeho provozu.

KONEC STRACHU!

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, PŘEHLED NEZTRATÍTE...
STAČÍ KLIKNOUT NA

WWW . VECERNIKPV . CZ

Ve Vrbátkách nachytali
Vrbátky/mik - Policisté v neděli předminulého víkendu nevěřili vlastním očím, když brzy
ráno zastavili ke kontrole traktoristu ve Vrbátkách. Bezmála
padesátiletý zemědělec prožil
zřejmě bujarou noc, neboť nadýchal skoro dvě promile!
„V neděli 5. srpna v ranních hodinách policisté zastavili v obci
Vrbátky devětačtyřicetiletého
muže, který řídil traktor s vleč-

Nezamyslice – Městys s necelými třinácti sty obyvateli
rozprostírající se na hranici Němčicka a Vyškovska poblíž dálnice D1. Tak lze v několika slovech charakterizovat Nezamyslice, v jejichž čele stojí Jiří Doubrava. Brzy
šedesátiletý starosta přivedl své sdružení k zisku téměř
poloviny hlasů a k osmi mandátům z patnácti a věří, že
úspěšný bude i se snahou dokončit rekonstrukci školy a
realizaci dalších plánů.
Nadšení byli všichni. Domamonty nejrůznějších provedení zaujaly všechny věkové skupiny.
Foto: Martin Zaoral

Foto: Martin Zaoral

namol opilého traktoristu

Náročná trať dokonale prověřila odolnost strojů i jezdců

K založení DOMOBRANY už jen kousek!

Ve Smržicích. V rodinném obchodě ve Smržicích
najdete na pět set metrech čtverečných až deset
tisíc položek.
Foto: archiv

www.vecernikpv.cz

Vesnicí prošly komisařky celosvětové soutěže

Smržice/mls - „Vítejte ve
Smržicích, nejstarší a největší
vesnici na Prostějovsku!” s
tímto sloganem o víkendu
v obci přivítali komisařky
letošního ročníku celosvětové
soutěže Communities in
Bloom. Tato přehlídka si
každoročně vybírá několik
málo obcí z celého světa, které
příkladně zkrášlují své životní
prostředí. Zaměřuje se přitom
i na aktivity místních spolků.
Pozvánka do této soutěže
nebyla prvním oceněním pro
Smržice. Díky péči o místní zeleň před dvěma roky
zvítězily v konkurenci obcí
z celé ČR a získaly národní
zelenou stuhu. Loni pak byly
v evropské soutěži „Entente
Florale Europe” oceněny
stříbrnou medailí.

K ČEMU SE TO
STAVĚLO?

Oranžerie. Investice Olomouckého kraje pomůže
zachránit i dlouhá léta chátrající novogotický skleník,
o jehož osud se památkáři
několik let velmi obávali.
Foto: archiv
strukce zámku chceme dokončit
stavební a restaurátorské práce
uvnitř zámku, upravit venkovní
prostory před oranžérií. Prostory
zámku a oranžérie pak chceme vybavit mobiliářem,“ uvedl hejtman
Olomouckého kraje Martin Tesařík. V zámku chce Olomoucký
kraj v budoucnu otevřít výstavní
prostory archeologie a depozitář.
„Ve druhém podlaží jižního křídla
chceme otevřít zámeckou expozici
se zaměřením na Josefa Mánesa
a na původní majitele zámku, rod
Sylva Taroucca. V západním kří-

region@vecernikpv.cz

Obec oceňovaná za péči o zeleň se hostitelské role ujala na výbornou

Do Čech pod Kosířem půjde Traktoristé ve Stínavě měli bahno i za ušima

DALŠÍCH 44 MILIONŮ

776 159 120

Plumlov/mls - Hned vedle nevyužívaného kiosku se v Plumlově nechází bankomat. Na
jeho provoz město musí doplácet. Za první čtyři měsíce jeho
provozu to loni bylo šedesát
tisíc korun. Přestože po jeho
zřízení mnoho lidí z Plumlova
volalo, nyní jej nenavštěvují
tak často, jak by si jeho provozovatelé přáli. Důvodem
může být i to, že v něm často
chybí peníze. „Setkali jsme se
s opakovanými stížnostmi, že v
bankomatu nejsou peníze. Na
tento fakt jsme už upozornili
provozovatele a věříme, že věc
bude co nejdříve řešit,“ sdělil
nám starosta Plumlova Adolf
Sušeň.
Bankomat do Plumlova nechala
nainstalovat nepříliš rozšířená
FioBanka. Dle starosty lepší
možnost nebyla. Větší bankovní ústavy totiž požadovaly přes
dva a půl tisíce transakcí měsíčně, což bylo nereálné. Výběr z
plumlovského bankomatu, provedený kartou jiného peněžního
ústavu, dle starosty vyjde do
třiceti korun. Počet výběrů je

Prasklice, Uhřice, KováloviceOsíčany, Tištín a Dřevnovice
jsme ji vybudovali a zafinancovali na opuštěném drážním tělese, od 5. května je v provozu a
s dobrým ohlasem u cyklistické
veřejnosti i dalších občanů. Jinak
jsme se věnovali zejména opravám obecních budov a vyměnili
jsme dřevěné prvky dětského
hřiště. Mělo již víc než deset let,
j tak životnost.“
to je
Co máte v plánu pro letošC
ní rok?

„Zkoušeli jsme štěstí u mnoha dotačních titulů, ale moc se
nám nevedlo. Ani z Programu
obnovy venkova (POV), ani
z ministerstev. Podali jsme si
ještě žádost do Regionálního
operačního programu (ROP) na
opravu veřejných prostranství
a přes Místní akční skupinu na
zeleň. Dále nás ještě čeká oprava chodníku v ulici 1. máje, teď
je vypsáno výběrové řízení, a
modernizace kotelny základní
školy. Cílem je nahradit dosluhující kotle novými a současně
s užitím technicky pokročilejších kotlů uspořit peníze. Dále
se připravujeme na rekonstrukci
hasičské zbrojnice, to si ovšem
vyžádá minimálně pět až šest
milionů a žádný z dotačních titulů na to nepasuje.“
Co jste připravili v oblasti
kultury?

„Přestože k nám přišlo kolem
m
padesáti milionů,
stále nejsme
P
na konci. Potřebovali
bychom
tak dalších padesát milionů.“
Nezamyslický starosta Jiří DOUBRAVA
o ná
nákladech na opravu školy
„Hlavním místem společenského dění je sportovně-relaxační
centrum. Máme tu fotbalisty, kolovou a hned čtyři družstva mažoretek. Naše kluby dotujeme a
podporujeme jejich činnost, prostory využívají i oddíly z okolí.
Největší obecní akcí jsou svatováclavské slavnosti, které se kva-

pem blíží. Jedná se o čtyřdenní
hodování, vypukne ve čtvrtek 27.
září vinobraním. Zařadili jsme
tam různé atrakce, mezi nimiž
si může každý vybrat. Jednou
z velkých atrakcí je nepostupová přehlídka mažoretek v sobotu
29. září. Jinak prakticky u každé
akce jsme partnery a podporujeme je, aby kulturní život a
vesnická pospolitost fungovala.
Patří mezi ně Zimní olympiáda,
pouštění draků, strašidýlka, rozsvěcování vánočního stromku či
adventní koncerty.“
Co byste vypíchl jako priority do příštích let?
„Našimi prioritami je dokončení
prací na škole a povodňová opatření. Žádný z dotačních titulů se
na nás ale nevztahuje a jednáme s
Povodím Moravy, že bychom to
řešili ve spolupráci s nimi. Dále
chceme navázat na právě dokončovaný bytový soubor a podpořit
výstavbu rodinných domů. Dát
tak příležitost dalším stavebníkům, aby nám mladí neutíkali.
Změna rozpočtového určení
daní nám dává naději a postupně
bychom tak mohli zrealizovat i
méně náročné plány. Může jít o
dokončení rekonstrukce hřbitova, předláždění chodníků, abychom obec postupně regenerovali. Chceme také postavit tribunu
ve sportovním areálu, vybudovat
tenisové kurty a hřiště pro další
míčové hry.“
Zmínil jste školu. Jak jste
s pracemi daleko?
„Po dobu čtyř let jsme po etapách
realizovali projekt, a přestože k
nám přišlo kolem padesáti milionů, stále nejsme na konci. Naplněná školka signalizuje, že větší
počty dětí přijdou i do školy a

budeme na hranici možné kapacity. Takže bychom potřebovali
zvětšit učební prostory. Idea byla
taková, že nejprve dostavíme
nový pavilon, kde by byly šatny
a první stupeň, speciální učebny, ale donátoři nás vždy tlačili
do něčeho jiného. Není to jen
nezamyslická škola, ale i školy
několika okolních obcí. Dneska
máme 290 dětí, z toho tak 120 je
našich a zbytek z okolí.“
Kolik peněz ještě budete
potřebovat?
„Kvůli republikovým a evropským finančním problémům
jsme připraveni náš postoj přehodnotit a značně uskromnit naše
požadavky. Potřebovali bychom
tak dalších padesát milionů,
kdyby ale přišla jen půlka, mohli
bychom dál fungovat. Původně
se počítalo se šedesáti miliony
celkem, ale protože se to táhne
již dvacet let a vše je dražší, tak
nám nestačí zbývajících deset,
ale minimálně třicet milionů.“
Jak se podle vás v obci
žije?
„Občanská vybavenost je poměrně velká a předpokládám,
že se lidem nežije v obci špatně.
Nezamyslice mají poměrně dobré možnosti pro sport a oddech a
jsme za to rádi. Přispívá k tomu i
dobře fungující koupaliště vybudované a provozované soukromou firmou. Jsou samozřejmě
lidé, kteří si toho povedeného
váží, ale i tací, kteří do systému
nezapadají a nejsou zcela přizpůsobiví. Není to jednoduché
řešit a už vůbec ne ze dne na den.
K problému přispívá skutečnost,
že spousta lidí nemá zaměstnání.
To se týká i občanů romské národnosti.“

kou. Byl vyzván k provedení dechové zkoušky, které se podrobil a nadýchal 1,98 promile. Při
opakované zkoušce se hodnota
ještě zvýšila na 2,03 promile alkoholu v dechu. Další jízda mu
byla zakázána. Muž je podezřelý z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky,“ uvedla
k případu opilého traktoristy
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

DRAMA u Nezamyslic

Za nehodu může pavouk!

Řidička zpanikařila. Fóbie z pavouků zapříčinila tuto nehodu na
silnici mezi Nezamyslicemi a Mořicemi.
Foto: Policie ČR
Nezamyslice/mik - Jestli se bojíte pavouků, tak raději nesedejte za volant! Své by o tom
mohla vyprávět dvacetiletá
žena, která se u Nezamyslic
lekla této havěti a způsobila
dopravní nehodu.
„V sobotu 4. srpna před polednem jela dvacetiletá řidička
s osobním vozidlem Renault
Twingo po silnici mezi obcemi Nezamyslice a Mořice. Po
projetí zatáčky uviděla ve své
blízkosti pavouka, ze kterých

má fóbii. Mladá žena zpanikařila a přestala se věnovat řízení.
Částečně najela do protisměru, kde v té době jelo vozidlo
Škoda Felicia a došlo ke střetu.
Řidičky z obou vozidel byly
lehce zraněny,“ popsala nám
kuriózní autonehodu Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak dodala, dechové zkoušky na alkohol
vyzněly pro obě negativně. Na
vozidlech vznikla hmotná škoda 60 tisíc korun.

V Hluchově vykradli kancelář

Zmizelo 56 tisíc…
Hluchov/mik - Zrovna dvakrát opatrná nebyla pracovnice firmy v Hluchově, která
odešla z kanceláře a na stole
nechala peněženku se šestapadesáti tisíci korunami. Zloděj
se nenechal dlouho pobízet…
„V pondělí 6. srpna v odpoledních hodinách oznámila na policii poškozená padesátiletá žena,
že jí neznámý pachatel odcizil
finanční hotovost padesát šest
tisíc korun. Peníze měla uložené
v peněžence na kancelářském

stole ve firmě v obci Hluchov,“
sdělila Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Vzápětí popsala, jak ke krádeži
došlo. „Poškozená nechala otevřené vchodové dveře a také
dveře do kanceláře a odešla do
dílny. Z kanceláře pak uslyšela zvláštní zvuk, proto se tam
vrátila a na chodbě viděla, jak z
odstavné plochy rychle odjíždí
vozidlo. Pak zjistila, že jí byly
odcizeny peníze,“ řekla mluvčí
prostějovské policie.

Kultura v Prostějově a okolí
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výstava...

V zámku si můžete prohlédnout hravé barvy
lo
a
v
to
u
p
o
PROSTĚJOVSKÉ LÉTO d
KOSÍŘ

To, že se program prostějovského léta nesoustřeďuje jen na město, ale táhne se celým regionem jste se mohli přesvědčit už několikrát, naposledy minulý čtvrtek, 9. srpna 2012, kdy si všichni
výletu chtiví vyrazit na turistický výšlap na Kosíř.
Prostějov-Kosíř a zpět/nih
Několik desítek nadšených
cestovatelů se sešlo ve čtvrtek
časně ráno v hale na hlavním
vlakovém nádraží. Přesně v
som hodin nastoupili všichni turisté do vlaku a vydali se
místní lokálkou do Čelechovic
na Hané, kde se vycházka přes
vrchol Kosíře až do Slatinic
započínala. Cesta byla zpestřena mnoha aktivitami pro děti i
dospělé, které si pro „účastníky
zájezdu“ připravilo prostějovské ekocentrum Iris. Všichni
se cestou velice dobře bavili
a výletníkům přálo dokonce i
počasí. Slunečné dopoledne a
příjemné teploty je doprovodily
až do cílových Slatinic. Tady
na všechny zúčastněné čekalo
osvěžení místními léčivými

prameny. Odpoledne se všichni
spokojeně vypravili ze Slatinic
zpátky do Prostějova a těšili se
na večer do Smetanových sadů.
Výlet po okolí totiž nebyl
posledním čtvrtečním programem. Od 21:30 bylo na programu opět parčíkové letní kino.
Po krocení draka a vesmírné invazi opičáků přišel teď na řadu
Kocour v botách. Hrdina se dětem i dospělým představil ještě
v době, než se setkal se známým
zeleným zlobrem Shrekem. Pokud jste v parku byli, mohli jste
vidět jeho příběh, ve kterém se
dostal kvůli podrazu svého přítele Valdy Cvaldy do role psance a grázla. Vše se však začalo
v dobré obracet, když se společně s podrazákem Valdou a
mazanou kočičí zlodějkou Čiči
tlapičkou vydal vstříc dobro-

až NA

Vrchol Kosíře. Právě toto
byla největší meta celého výletu v rámci Prostějovského
léta...
Foto: internet
družství, během něhož se utkal s
nebezpečnými zločinci Jackem
a Jillem, zachránili rodné město
a očistili i kočičákovo jméno.
Zkrátka celý čtvrtek by se dal
považovat za skutečně vydařený a my už se společně s vámi
těšíme na to, co přinese ten
následující, v pořadí už sedmý
čtvrtek s kulturním programem.

Prostějov/nih - Od prvního srpna probíhá v galerii
Regionálního informačního
centra na Pernštýnském náměstí výstava MUDr. Jiřího
Bukvalda. Pan doktor se narodil před třiapadesáti lety
v nedaleké Olomouci, kde
také vystudoval lékařskou
fakultu UP a jeho nynější
specializací je onkologie. I
přes tento odlišný obor propadl malbě. Jeho úplně první malířské zkušenosti jsou
z Litomyšle, kde si vyzkoušel
akvarel i práci s temperami. Poté se jeho zkušenosti
už jen nabalovaly a nabalovaly a výsledek jeho práce
můžete posoudit nyní právě
v Prostějově. Expozice s názvem Hrátky s barvou bude
v Zámku k vidění až do 22.
8.2012 a prohlédnout si ji
můžete denně, a to po - pá:
9:00 - 17:00 a so - ne 09:00
- 12:00. Shlédnout můžete
nejrůznější témata od těch
přírodních, přes architektonická až po různé postavy či fantazie. Obrazy jsou
zhotoveny technikou akrylu,
olejem nebo kombinačními

rrozhovor
ozzhovoor se za
zajímavou
ajím
mavvou oosobností...
soobnoostí....

Oleje a akryl. Přesně
tyto techniky si můžete v zámecké galerii
právě teď prohlédnout.
Foto: Nikol Hlochová
technikami. „ Nejvíce se mi
líbí ty obrazy s motivy moře.
Lodě a modrá barva, mám
tato témata velice rád i na
fotografiích a kresby pana
Bukvalda hodnotím jako
velice povedené.“…zhodnotil výstavu pro prostějovský
Večerník starší pán, který se
nám představil jako Josef.
Jiří Bukvald se pravi-

delně zúčastňuje i plenérů na
Slovensku. Osobní setkávání
s ostatními malíři totiž považuje za cenný přínos pro vlastní
práci a výměnu zkušeností.
Přijďte se také podívat na díla,
která vznikla použitím plochých štětců a špachtlí podle
aktuální nálady autora. Tato
výstava olomouckého rodáka
rozhodně není tou první na

Moravě. Letos svá díla představil také v Galerii pod Petrovem v Brně a loni jste výběr
z jeho tvorby mohli vidět například ve vyškovské knihovně
K. Dvořáčka. Aktuální výstava
v prostějově probíhá za podpory statutárního města Prostějova a potěší oko nejednoho
milovníka umění. Nevěříte, tak
si ji přijďte prohlédnout!

„Chtěl bych být stejně na úrovni, jako byl Bob Marley,“
prozradil své plány v budoucí kariéře MICHAL ŠEPS
Hradec Králové, Prostějov - V rámci pozvání
na skvělou Karibskou noc, která se koná už tuto
sobotu na pláži „U Vrbiček“ vám přinášíme exkluzivní rozhovor s mladým zpěvákem Michalem
Šepsem, kterého do většího povědomí veřejnosti
dostala zejména televizní soutěž ČeskoSlovenská
Superstar. Jeho milovaným hudebním žánrem je
reggae. Mimo to umí tento osmnáctiletý sympatický mladík hrát na klávesy, kytaru, bongo a ústy „na
trubku“. Jak se on sám těší na sobotní koncert a co
nám na sebe ještě prozradil? Přečtěte si následující exkluzivní interview!
Nikol Hlochová
Blíží se vaše vystoupení
v rámci Karibské noci u
Plumlovské přehrady. Jak
moc se těšíte na Hanou?
„Na Karibskou noc U Vrbiček se, myslím, těšíme všichni
stejně. Za prvé jde o velkolepé
zakončení léta a prázdnin a za
druhé bude sranda a budeme
hrát reggae ostošest, no řekně-

te, co víc si přát? (smích)
Máte k Prostějovu nějaký vztah, nebo zde budete vůbec poprvé?
„Nene, poprvé u vás určitě nebudu. V Prostějově mám hodně
známých a kamarádů nejen od
loňského podzimu, kdy jsme tu
měli s kapelou koncert ve Společenském domě, takže jak se
říká, vím, do čeho jdu a těším se
samozřejmě o to víc.“

Pozvánka na akci

KARIBSKÁ NOC
startuje již tuto sobotu!

Plumlovská přehrada/nih - Pokud si chcete užít jedinečný a neopakovatelný večer, dorazte už tuto sobotu 18. srpna na pláž „U
Vrbiček“ u plumlovské přehrady. Od 18:30 hodin tady totiž vypukne pravá Karibská noc. Ta navazuje na tradici takzvané Benátských nocí, které se na přehradě konaly dříve, když byla ještě
voda tam, kde má správně v přehradě být....
Nicméně tyto časy už jsou pryč, a proto je třeba tradice trošku pozměnit. Jak Večerníku, který je exkluzivním mediálním partnerem všech
akcí na plumlovské přehradě, prozradil Petr Zlámal z pořádající agentury Hittrade, o zábavu a překvapení nebude rozhodně nouze! Těšit se
můžete na čtyři předkapely, ale také na hlavní hosty večera, představitele free reggae Michala Šepse a starý dobrý YoYo band v čele
s Richardem Tesaříkem. Mimo to bude po celou dobu programu na
pláži probíhat diskotéka v rytmu reggae, salsy, karibských tanců se
speciálně oděnými tanečnicemi atd.. To ale ještě není všechno!
„Pro návštěvníky máme připraveny i dvě skvělé soutěže. Ta první se
týká mužů a půjde o to, který z nich bude mít na sobě tu nejkrásnější a
nejbarevnější košili. Co se týká dívek a žen, u nich se zaměříme zase
na sukýnky. Hodnotit se bude to, která z děvčat ji bude mít nejhezčí,
nejbarevnější a také nejkratší,“ prozradil s úsměvem Zlámal. Vítězové
obdrží speciálně připravený zelený karibský nápoj, který speciálně pro
tuto akci připraví Starorežná Prostějov.
„Tento speciální míchaný karibský drink máte možnost získat už při
vstupu, kdy jej obdrží prvních dvě stě žen a dívek, samozřejmě starších osmnácti let,“ doplnil informace o akci Zlámal.
V případě nepříznivého počasí se celé pestrobarevné řádění přesune o pár kilometrů dál, do Společenského domu v Prostějově,
ale snad počasí vyjde a atmosféru Karibské noci si všichni vychutnáme tam, kde má být, tedy na pláži.
Co více dodat? Lákadel bude U Vrbiček o víkendu víc než dost, takže
doufáme, že všichni dorazíte a budete se skvěle bavit. My tam budeme
také a z celého prázdninového rozloučení vám přineseme obsáhlou
reportáž včetně fotogalerie!

Je známo, že reggae je
vaším oblíbeným hudebním stylem. Jak se láska k
tomuto žánru zrodila?
„Vůbec poprvé jsem tento styl
zaregistroval v televizi, když
jsem sledovával policejní honičky. Bylo mi tehdy asi osm
devět let a znělkou toho pořadu byla písnička Bad boys od
Inner Circle, a to byl právě ten
bod zlomu, kdy mi začala proudit v žilách reggae krev.
Vidíte v reggae budoucnost?
„Budoucnost v něm vidím určitě, je to zajímavý a neotřelý žánr
a já se určitě budu dál zasazovat
o jeho rostoucí popularitu.“
Karibská noc má být
velkolepou show právě
tohoto stylu. Na co byste fanoušky nalákal?
„Kromě dobré zábavy, jídla, pití
a neopakovatelné atmosféry se
můžou těšit také na mé nové
texty, představím se také se
svojí kapelou Zimmer Frei, a to

v plném složení! Po celé pláži
se tak rozezní pozitiv vibes Reggae music.“
Spolu s vámi vystoupí i
Richard Tesařík a YoYo
Band. Znáte se nějak blíž,
nebo půjde o vaši společnou
premiéru?
„Bohužel se osobně neznáme,
ale tento drobný nedostatek se
chystáme už osmnáctého srpna
změnit a na náš společný koncert s YoYo Bandem se s celou
kapelou moc těšíme.“
Proslavila vás soutěž
Česko Slovenská Superstar. Jak moc vám změnila
život? A v čem nejvíc?
„Jsem moc rád za tu šanci, kterou jsem díky soutěži dostal.
Teď můžu hrát to, co mě baví,
je to můj život a moje láska, ale
nechci být už do budoucna se
soutěží spojovaný. Co bylo, to
bylo, teď jedu sám za sebe a za
reggae.“
Líbí se vám život slavného a populárního zpěvá-

ka? Zastavují vás třeba fanynky na ulici?
„Já si slávu až tak moc nepřipouštím, nejde mi o nablýskaná pódia a miliony fanoušků,
vždyť reggae je pohodová muzika chudých a normálních lidí
a já jsem rád, že ji můžu šířit
dál. Pokud jde o fanynky a fanoušky, tak ti mě na ulici běžně zastavují, ale pokud mám
říct pravdu, nedělá mi to moc
dobře... Hlavně, když jsou úplně vypleskaní!“
Čeho byste chtěl v pěvecké kariéře dosáhnout?
„Mám jenom jeden jediný veliký cíl, a to být v pohodě, v klidu
a na úrovni stejně tak jako můj
největší idol, Bob Marley!“
Co byste závěrem vzkázal Prostějovanům, kteří se chystají na Karibskou
noc?
„No, rozhodně ať určitě přijdou! Všechny osobně zvu,
přijďte se pobavit, pokouřit a
zavlnit se v rytmu reggae, bude
prostě pohoda a to mám rád. Už
se na vás moc těším!“

VYHRAJTE LÍSTEK NA...
KARIBSKOU NOC!
Už jen pět dnů a Plumlovské léto vyvrcholí! Vše přitom začalo již zkraje
června vystoupením 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 minulou sobotu rozezpíval
stovky lidí Václav Neckář. A jak se říká,
to nejlepší na konec.
JIŽ TUTOSOBOTU 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!

Soutěž probíhá od pondělí 6. do čtvrtku 16.
srpna ve dvou dějstvích.
V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že ZPĚVÁK MICHAL ŠEPS SE
PROSADIL DÍKY SOUTĚŽI ČESKOSLOVENSKÁ SUPERSTAR! Jsme
rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert
natolik zaujal, že se v losovacím osudí
sešlo hned 278 správných odpovědí.
Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali čtveřici: Eva
DOLEŽELOVÁ, Dolní 25, Prostějov
* Petra ŠEVČÍKOVÁ, Dětkovice 17 *
Alena HAVLENOVÁ, Plumlov * Andrea
NAVRÁTILOVÁ, Šárka 24, Prostějov
Výherci se pro vstupenky mohou zastavit přímo v redakci PV Večerníku, a
to od STŘEDY 15. SRPNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
JAK SE JMENUJE LÍDR A FRONTMAN
SKUPINY YO YO BAND?

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
Co je potřeba pro to vykonat?
sídla redakce v Olomoucké ulici.
Nic složitého. Stačí znát správnou Na odpovědi čekáme v redakci
odpověď na níže položenou otázku, do ČTVRKU 16. SRPNA, 12.00 hozaslat ji jakýmkoliv způsobem do re- din. Jména druhého kvarteta výdakce PROSTĚJVSKÉHO Večerníku a herců BUDEME KONTAKTOVAT
pak jen čekat, zda-li se právě na vás TELEFONICKY, proto NEZAPOMEŇTE
usměje štěstí při losování z osudí...
UVÉST VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.

INZERCE

Foto: www.michalseps.com

Ze života města

Rekonstrukce radnice

je v plném proudu
Stěhovat se bude i primátor!

Prostějov/mik - Bouchání,
vrtání a mlácení. Tento rambajs musí nyní snášet všichni,
kdož zůstali úřadovat v hlavní budově prostějovské radnice. Ta, jak je již notoricky
známo, prochází vůbec první
totální rekonstrukcí od doby
svého postavení v roce 1914.
Drtivá většina úředníků a
jejich kanceláří je dočasně
přestěhována, na což si mimochodem lidé ještě nezvykli. Ale jak jsme se dozvěděli,
stěhovat se bude i primátor…
Dělníci se do stařičké radnice pustili s pořádnou párou.
„Těžko v tuto chvíli hodnotit,
zda jsem spokojen s probíhající rekonstrukcí. Jsme teprve
na začátku a výměna rozvodů bude v této historické části
radnice hodně náročná. Jak po
technické stránce, tak i z pohledu toho, že jde o památkově
chráněnou budovu,“ sdělil Večerníku prostějovský primátor

Majakovského škola: INVESTICE

Před dvěma lety prostějovská radnice vytvořila projekt na výstavbu nové budovy pro druhý stupeň Základní školy Majakovského ve
Vrahovicích. Nebylo to lehké rozhodnutí, jenomže město chtělo vyhovět požadavkům vrahovických občanů, kteří nechtěli ani slyšet o tom,
že by druhý stupeň školy byl zrušen a jejich děti
by musely jezdit za výukou do Prostějova. A zatímco nová učební budova se dnes již dokončuje, Večerník se dozvěděl, že celkové náklady se
vyhoupnou na pořádný balík - 42 milionů korun!
Vrahovice, Prostějov/mik

Podkopaný úřad. Stavební dělníci vzali radnici útokem a z důvodu
rekonstrukce jsou někteří úředníci přestěhováni na jiná místa. Občany o
změnách informuje stojan před vchodem na magistrát.
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku
Miroslav Pišťák. Už jsme také
informovali, že totální rekonstrukce hlavní budovy je spojena se stěhováním úředníků.
„Chci tímto požádat občany o
několik měsíců trpělivosti. Ale
zejména je prosím, aby si pečlivě prostudovali velké cedule
před radnicí, které informují o
dočasném přemístění kanceláří
jednotlivých odborů. Každodenně se totiž setkávám s tím,
že lidé vejdou do budovy radnice a diví se, že se udála nějaká
změna a hledaný úředník tady
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není. Na zmíněných cedulích a
pak také samozřejmě na webu
města jsou uvedena místa, kam
se úředníci přestěhovali a ve
kterých prostorách nyní působí,“ sdělil primátor Pišťák.
Jak dále podotknul, i jeho samého čeká zanedlouho stěhování. „Stane se tak na konci
srpna, kdy budu muset na nějaký čas opustit svoji pracovnu
a přestěhovat se do kanceláře
vedle zasedací místnosti nebo
o patro výš. Snad mě lidi najdou...,“ pousmál se primátor.

Radní pod palbou

Původně se předpokládalo, že
by celkové investice na výstavbu nové školní budovy
nemusely přesáhnut čtyřicetimilionovou hranici. Jenomže
stará „okálová“ budova se
musela zbourat a jak se záhy
ukázalo, vzhledem k přemíře
azbestu se při demolici muselo
postupovat mnohem opatrněji

a nákladněji. „Vůbec ten první předpoklad byl, že bychom
starý ´teskobarák´ pouze rekonstruovali, to jsme ovšem
vzhledem k množství azbestu
vyloučili. Rozhodli jsme se
pro demolici a na jeho místě
dnes stojí už skoro hotová třípodlažní budova v moderním
hávu, která je navíc bezbariérově spojena jak s tělocvičnou, tak s hlavní budovou

ZA 42 MILIONŮ!

„Azbest ve staré budově nebyl jediný problém...,“
připomíná prostějovský primátor Miroslav Pišťák
základní školy. Termín celkového dokončení stavby je do
konce tohoto roku, ale mám
informaci, že zlínská stavební firma to stihne ještě dřív,“
uvedl pro Večerník Miroslav
Pišťák, primátor statutárního
města Prostějov. Podle jeho
slov to pro vedení města nebylo příliš velké překvapení,
že stavba se prodraží. „Žádný
šok to pro nás nebyl, my jsme
takovou informaci měli už
delší dobu. Bylo jen dobře, že
jsme se rozhodli pro demolici, protože kdybychom měli
starou budovu rekonstruovat,
tak kvůli zmíněnému azbestu
a jeho odstranění bychom se

Už to bude! Na budově pro druhý stupeň Základní školy Majakovského ve Vrahovicích jsou už znát
konkrétní obrysy. Hotova by měla být v prosinci tohoto roku.
Foto: Michal Kadlec

bavili o daleko vyšší částce,“
vysvětlil první muž magistrátu.
Azbest ale podle primátora
nebyl ten hlavní problém.
„Nejdůležitější pro celkové
rozhodnutí města byla diskuze,
zda je nebo není ekonomické a
rozumné vůbec Majakovského
školu rekonstruovat. Původně
se předpokládalo, že by tady zůstal pouze první stupeň základní
školy a děti ze druhého stupně
by dojížděly do Prostějova. To
se však před lety setkalo s velkými protesty vrahovických
občanů. A jelikož jsme Vrahovicím coby okrajové části Prostějova chtěli věnovat velkou
pozornost a pomoci škole, která
má výbornou pověst i výsledky,
rozhodli jsme se k této investici.
A pochopitelně také vyhovět
místním občanům a najít potřebné finanční prostředky,“ uzavřel
toto téma primátor města Miroslav Pišťák. „Nutno ale také říct,
že na tuto investiční akci jsme
obdrželi dotaci ve výši deseti
milionů korun,“ dodal.
Od prvního dne nového roku
2013 by nově postavená budova pro druhý stupeň Základní školy Majakovského
měla být plně k dispozici.
Kromě moderních učeben
v prvním a druhém patře
bude mít v přízemí i vlastní
jídelnu. Děti už tak nebudou
muset chodit na obědy do
vzdálené „hasičárny“!

ALOIS MAČÁK: „V létě dobíjím baterky!“
Prostějov - Náměstka hejtmana Olomouckého kraje a
radního statutárního města Prostějova Aloise Mačáka
jsme v uplynulém týdnu požádali v rámci naší pravidelné rubriky o exkluzivní rozhovor. Člen ČSSD nabídku
ochotně přijal, a protože jsou prázdninové měsíce, ke
kterým patří především zábava a pohoda, dohodli jsme
se, že protentokrát ponecháme politiku stranou…
Petr Kozák
Pane náměstku,
máme léto, období prázdnin a dovolených.
Co ta vaše, už proběhla?
„Dříve jsem část dovolené
pravidelně věnoval svojí dceři
Anetě. Dnes je to však dospělá
mladá dáma, která již nepotřebuje dohled tatínka. (úsměv)
Pár dnů jsem strávil v Jeseníkách, kde je krásná příroda.
Před sebou mám ještě jazykový pobyt v zahraničí, kde chci
spojit příjemné s užitečným.
Snažím se především načerpat
potřebnou kondici a energii.
Jak se člověk cítí fyzicky, tak
se také cítí psychicky!“
Prozraďte, jak
čerpáte kondici a
energii...?
„Jsem narozený ve znamení
Ryb. Snad proto je moře můj

velký zdroj energie i životabudič. Plavání a potápění je pro
mě velká relaxace. Několikrát
týdně hraji tenis, ať již rekreační soutěž nebo s přáteli pro potěšení. Těším se také na led, jak
si zabruslím na prostějovském
zimním stadionu. Pozitivní
energii kromě sportu čerpám
také z dobré hudby, literatury
a poezie.“
Jakou hudbu nejraději posloucháte?
„Již od mládí poslouchám
různé hudební žánry a styly.
Mám rád i naše lidové písně.
Kdybych si však musel vybrat
jedinou desku na opuštěný ostrov, tak by to byl Elvis Presley,
který je nejen svým úžasným
hlasem, ale i charizmatem zřejmě nepřekonatelný.“
A co nyní čtete?
„S chutí jsem si
opět přečetl skvělou knížku

od amerického psychologa
Josepha Murphyho ´Moc podvědomí´. Vzhledem k tomu, že
se připravuji na státní rigorózní
zkoušku, tak musím číst i odbornou literaturu. A protože
chci zlepšit svoji angličtinu,
nevyhne se mi ani anglická
učebnice (úsměv).“

ciální, kulturní nebo sportovní
aktivity především u mládeže.
Za samozřejmost považuji přispět na pomoc při záplavách
nebo na pořízení zdravotnické
techniky. Myslím, že oboje k
veřejnému životu patří a měla
by to být i svým způsobem
morální povinnost.“

Koncem září pak připravuji
vzpomínkový večer na tři hudební legendy a to Elvise Presleyho, Johnyho Cashe a Frankieho Sinatru.“
Na závěr mi dovolte obligátní
otázku, co vás v poslední
době potěšilo a co si nejvíce
přejete?
„V poslední době to byl filmový tábor v Sobotíně, který mám tradičně pod svojí
záštitou a podporuji jej. Raduji se i z maličkostí, protože ty dělají život životem. Za
důležité považuji, že mám
úžasné rodiče, dceru, která
mi dělá radost, a dobré přátele. Opětovně si nejvíce přeji
zdraví a štěstí na lidi, což si
dovolím popřát i všem čtenářům Večerníku a občanům
našeho města.“

„Na jazykovém pobytu chci spojit příjemné
s užitečným. Jak se člověk cítí fyzicky,
tak se také cítí psychicky...“
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Alois Mačák
o průběhu dovolené a jejím významu
Jaké je Vaše životní přesvědčení?
„Řídím se dvěma zásadami:
´Můžeš-li pomoci, musíš!´
a ´Chovej se k lidem tak,
jak chceš, aby se oni chovali
k tobě´.“
Dodržujete zásadu, že politik
nemá soukromí a jste známý
tím, že přispíváte na různé
aktivity. Proč?
„V rámci možností skutečně
dlouhodobě přispívám na so-

Píšete a vydáváte
básnické sbírky,
knížky pro děti nebo organizujete různé akce. Co nyní
připravujete?
„Protože mi děti namalovaly
mnoho krásných obrázků, mám
rozepsanou knížku říkadel a
také knížku povídek převážně
ze svého života. S vydáním
však chvíli počkám vzhledem
k tomu, že některé příběhy
z povídek nejsou ještě úplně
´promlčeny´ (tajemný úsměv).

V DNEŠNÍM ČÍSLE
STARTUJE

LETNÍ SOUTĚŽ
ALOISE MAČÁKA
Foto: Josef Popelka

O HODNOTNÉ CENY!
nalistujte stranu 19

INZERCE

Nabízíme kvalitní jízdní kola

]QDþHN

ELEKTROKOLA
'23/ĕ.<$628ýÈ67.< jízdních kol
SERVIS a OPRAVY jízdních kol
SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Tel.: 582 337 697, 733 224 410

Plumlovská 32 (YHGOHÒě$'835È&( 3URVWČMRY

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rrády
á d vám
á m pporadíme...
orad me...

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější

2.DÍ
L

KREVNÍ SKUPINY...
velký pomocník při hubnutí

Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši??
Pak jste na správné adrese!
Zdravím všechny příznivce naší skvělé rubriky Večernice,
jsem moc ráda, že se spolu dnes znovu potkáváme a já vám tak můžu přinéstt

Jak jsem vám slibovala v
předcházejícím díle své Večernice, dnes budeme pokračovat v miniseriálu hubnutí
podle krevních skupin. Jak
již víte, nejde o žádné drastické a přísné diety, stačí
z jídelníčku vyřadit určité
druhy potravin a kila jdou
pomalu postupně dolů sama.
Minule jsme se věnovali tzv.
zemědělcům, tedy lidem
s krevní skupinou A. Řada
proto přišla na další typ, a to
na krevní skupina B. Takže
co si můžou lidé střídmí dopřát a co naopak ne?

krát s mladou kosteleckou střelkyní z kuše.
přeje Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

vítaným a užitečným odpočinkem...

zodpovíme!

zzdraví nade vše...

Borůvky = zázrak pro zdraví
Co s nimi?
Jde o ovoce, které vyžaduje
rychlou konzumaci. V lednici
je můžeme skladovat nanejvýš dva dny, potom měknou
a plesniví. Pokud si borůvky
kupujete, dávejte si pozor na
jejich vzhled. Nekupujte nikdy

měkké nebo příliš tekoucí plody. Známkou čerstvosti je také
stříbřité ojínění bobulek.
Borůvky můžete konzumovat
na mnoho způsobů. Určitě si
s nimi poradíte podle své chuti,
Večernice vám pro inspiraci přinášíme jeden zajímavý recept:..

kulinářský
k
u llin
lii n á ř s k ý k
koutek
outek
aneb tip do kuchyně...
Sezona borůvek už je v plném proudu. Jsou jich plné
lesy, prodávají se všude kolem silnic a na tržnicích, navíc jsou bohaté na spoustu
vitamínů, minerálních látek
a dají se z nich připravit výborné pochutiny.

Jak nám pomáhají?
Borůvky obsahují vysoký
obsah antioxidantů (včetně
vitaminu C) a v našem těle
působí jako ochranný štít
před viry a bakteriemi. Borůvky jsou tedy skvělou prevencí mnoha nemocí a jsou
tím pravým lékem při všech
respiračních onemocněních,

pomáhají léči chřipku, angínu, bronchitidu, rýmu a
podobně. Borůvky se už po
mnoho generací používají
jako léčebný prostředek při
střevních potížích, kolikách,
při průjmu a otravách jídlem,
fungují totiž jako dezinfekce.
Blahodárný účinek mají i
na ledviny a močové cesty,
čistí je a pomáhají léčit případné infekce v této oblasti.
Uklidňují také menstruační
bolesti a silné krvácení. Odvar z borůvkového listí uleví
při aftech a čaj je vhodný
pro diabetiky. Borůvky totiž
mírně snižují hladinu cukru
v krvi.

Borůvkovo - jogurtový letní dortík
Ingredience: 150g kakaových máslových sušenek, 80g másla, 2
lžíce medu, 4 plátky želatiny, 150ml vody na namočení želatiny,
100g borůvkového džemu, 400g bílého jogurtu, 150g šlehačky
postup: Sušenky rozdrtíme válečkem a zpracujeme s nakrájeným máslem a medem. Hmotu lžící vmačkáme na
dno olejem vymazané a cukrem vysypané dortové formy.
Želatinu namočíme do studené vody a necháme asi deset
minut bobtnat. Džem rozehřejeme v malém hrnci skoro až
k varu, pak přidáme nabobtnalou želatinu a mícháme, dokud se nerozpustí. Směs necháme mírně vychladnout a ještě
vlažnou smícháme s jogurtem. Ihned naplníme do formy s
korpusem, dáme do chladničky a necháme ztuhnout. Dort
posypeme borůvkami a zalijeme dortovým želé, které připravíme podle návodu na obale. Necháme vychladnout a
servírujeme. Dobrou chuť!

rozhovor se zajímavou osobností...

Skupina B - lidé střídmí
Tato skupina vznikla mezi Himalájemi a Indií asi před deseti
až patncti tisíci lety. Lidé migrovali z úrodných a teplých
afrických savan. Vzhledem
ke zcela odlišnému asijskému
klimatu začaly jejich geny mutovat, k čemuž určitě přispěla i

jednotvárná, nepravidelná strava a enormní nároky na organismus. Právě tak se postupně
zrodila krevní skupina B, jejíž
nositelé jsou odolní a mohou
se pyšnit silným imunitním a
trávicím systémem. Bohužel,
velikou devízou skupiny B je
efektivní zužitkování všech
přijatých živin, takže lidé
s tímto typem často trpí nadváhou. Pokud však náležitě přizpůsobíte způsob stravování,
kila půjdou pomalu a jistě dolů
sama, uvidíte…

Co je dobré jíst?
Všeobecně nejlepší jsou pro
„béčka“ mléčné výrobky.
Mimo to snáší velice dobře
také maso. Nejlepší jsou přitom játra, protože napomáhají
k rychlejšímu úbytku hmotnosti. Pozor byste si měli dát
jen na vepřové a kuřecí maso,
jehož konzumace se u vašeho
krevního typu nedoporučuje.

Je-li řeč o masu, velmi vhodné
jsou také ryby, ovšem pozor - i
tady je jedno omezení, vyvarujte se mořských plodů, jako
jsou mušle, kraby a podobně. Zeleninu a ovoce můžete
konzumovat také bez obav,
v jakémkoli množství a stavu,
pozor si dejte snad jen na rajčata, ředkvičky, salát polníček,
granátová jablka a veškeré
typy ořechů! K dochucení používejte zásadně olivový olej
nebo olej ze lněného semínka,
jiné typy vaše tělo těžko snáší.
Co se týká nápojů, nejlépe zaženete žízeň minerální vodou,
velice vhodné jsou také bylinkové čaje, např. ten z ženšenu.
Pozor si dejte snad jen na kávu,
u krevní skupiny B se doporučuje nahradit ji zeleným nebo
černým čajem.
Příště vám představíme dietu pro takzvané „hybridy“,
tedy nositele krevní skupiny
AB.

pporadna...
r dn

Ukaž mi oči a já ti řeknu

co ti je…

I tak by se to dalo stručně
charakterizovat. Obočí a
oči o vás totiž prozradí více,
než si možná sami myslíte.
Nejenže lidem v okolí napoví,
jak se cítíte, ale dají se díky
nim diagnostikovat i některé
choroby organismu. Dokonce existuje i speciální obor,
který se diagnózou z očí zabývá. Nevěříte? Přečtěte si
následující článek.
Oči jsou nejen oknem do
duše, ale do celého našeho
těla.
Obecně se dá říci, že stav orgánů a funkcí horní části těla
se zrcadlí v horní části duhovky a orgány a funkce dolní
části těla v dolní části duhovky. A jak poznáte, že něco
není v pořádku? Bílé skvrny
na duhovce obecně značí

zánět nebo veliký stres, tmavé
zase vypovídají o nesprávné
funkci některého z orgánů. Co
se týká vodnatých váčků pod
očima, ty mohou signalizovat
špatný stav vnitřních orgánů,
především ledvin. Kruhy pod
očima zase značí vyčerpání
nebo špatně fungující játra.

Nemusíte však hned panikařit,
váčky nebo kruhy pod očima
mohou být také genetickou
dispozicí.
Zkoumáním a čtením z očí se
zabývá iridologie, jde o obor
přírodní medicíny, který používá jako diagnostický nástroj duhovku oka, bělmo a
někdy i kůži okolo očí. Nejenže zjišťuje momentální oslabení organismu, ale odborníci na
slovo vzatí dokážou z vašeho
oka vyčíst i to, co by vás mohlo
trápit v budoucnu.

„Mým snem je dostat se ´na bednu´ při mistrovství světa,“
svěřila se mladá kostelecká střelkyně z kuše Hana Nedělníková
Kostelec na Hané -V dnešním exkluzivním rozhovoru pro rubriku Večernice jsme zavítali do nedalekého Kostelce na Hané. Právě tady bydlí dvacetiletá studentka brněnské Univerzity obrany Hana
Nedělníková, která má velmi zajímavý koníček, a
to střelbu z kuše. I přes svoji bohatou historii jde o
u nás o ne zcela moc známý sport, proto jsme tuto
šikovnou mladou blondýnku trošku vyzpovídali. Co
Večernici prozradila nejen o svém sportovním zápolení, se dozvíte v následujícím interview.
Nikol Hlochová
Jaké je složení vašeho
klubu? Zdálo by se, že
střelba z kuše je hlavně doménou mužů, mají ženy podmínky nějak „ulehčeny“? A
jak jste se ke střílení dostala
vy osobně?
„SAVANA klub kuší Kostelec na Hané existuje už
delší dobu, ale více se začal
prosazovat až s příchodem
mojí rodiny. Všechno jsme
to tam dali vlastně do kupy.
Je historicky dáno, že střelba
z kuše je spíše mužský sport,
ale nikde není napsáno, že
by se nemohly zúčastnit i
ženy. Tento sport není tolik
známý a rozšířený, proto

se počet střelců pohybuje
kolem padesátky a holek je
tam jen pár. Pravidla jsou
pro všechny stejná, ženy mají
pouze vlastní kategorii. Ničím jiným se od mužů neliší.
U nás střílí z kuše celá rodina, já sama jsem se ke střelbě
z kuše dostala až v patnácti,
dříve jsem totiž dlouho střílela
z luku, čehož jsem se nechtěla
tak lehce vzdát.“ (smích)
Účastníte se i nějakých soutěží, nebo to
berete spíše rekreačně?
„Brala jsem to hlavně rekreačně, ale úspěchy se dostavily
samy. Je to nejspíš dáno malým počtem soupeřů v kategorii juniorů. Závody jsou jedenkrát měsíčně a v Čechách se

umísťuji pokaždé na předních
příčkách. Za rok ale už budu
v ženách a konkurence bude
vyšší, tak uvidíme...“
Chtěla byste se střelbě
věnovat i do budoucna, máte nějakou metu, které
byste chtěla dosáhnout?

„Se střelbou v blízké době
rozhodně přestat nechci. Hodilo by se vyhrát sportku a obnovit naše kuše, šípy a hodně
dalších věcí (smích) Nejvíc
mě na tom baví právě lidé,
ať už kamarádi tady v Česku
nebo v zahraničí. Mým snem

je dostat se někdy na „bednu“
na mistrovství světa nebo Evropy, třeba se mi to povede letos v Bratině v Chorvatsku…“
V čem střelba spočívá,
mohla bys čtenářkám
stručně objasnit pravidla
nebo cíl tohoto sportu?

„Do popisování pravidel a omezení na kuši se raději pouštět
nebudu, je to hodně složité. Na
každých světových závodech se
před začátkem dělají kontroly
kuší a hlavní je, že jsem pokaždé prošla. Princip závodu spočívá v rozdílných vzdálenostech.
Přes letní sezónu se střílí na pětašedesát, padesát a třicet metrů,

„V tomto sportu žádný idol
nemám, ale není jednoduché
neobdivovat dokonalé střelce.
To si vždycky řeknu: ´Jak to,
sakra, dělají?´ (smích) Střelba
z kuše není bohužel olympijský
sport, ale i tak jsem olympiádu
se zaujetím sledovala, mezi mé
favority patřili hlavně Šebrle a
´čokoládovej´ Usian Bolt.“

„V tomto sportu žádný idol nemám,
ale není jednoduché neobdivovat
dokonalé střelce. To si vždycky řeknu:
´Jak to, sakra, dělají?´... Škoda, že střelba
z kuše není bohužel olympijský sport...“

Kostelecká sportovkyně HANA NEDĚLNÍKOVÁ
o tom, kde bere inspiraci a vzor pro svoji činnost

Střílí celá rodina. U Nedělníků je střelba z kuše rodinnou zábavou. Foto: archiv Hany Nedělníkové

přičemž pokaždé je postavena
jiná velikost terčů. V zimě střílíme ´jen´ na osmnáct metrů. Víc
se do haly nevleze. Terče jsou
klasické, nejlepší je, když se trefíte do prostřední žluté desítky.“
Máte nějaký svůj idol
v této oblasti, nebo ve
sféře sportu vůbec?

Co děláte kromě střelby, máte i jiné koníčky?
„Kromě střelby si ráda zahraju i
volejbal, sem tam si zaplavu, ale
do ničeho náročnějšího se nepouštím. Teď, když jsou prázdniny, mám konečně čas na čtení
knížek a učebnice ani skripta
nechci na chvíli vidět... (úsměv)“

Zpravodajství
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HRŮZA v Tesku: u pokladen
HYGIENICI MUSELI UZAVŘÍT STÁNEK klidně i PĚTATŘICET MINUT!
Zaneřáděná kuchyň dostala stopku

cí,“ dodala Zuzana Bartošová s
tím, že název a místo, kde má
sídlo, nám neprozradila.
Další z prostějovských hříšníků
dostal pět a půl tisícovou pokutu, kuchaři zde totiž jídla vařili

přípravě ohřívaných jídel. „Každý tepelně připravený pokrm je
nutné ihned vydat zákazníkovi,”
zdůraznila Bartošová s tím, že
loni po 44 kontrolách hygienici
neuzavřeli ani jednu provozovnu.

Mnozí provozovatelé si také
letos od hygieniků vysloužili pochvalu. „Jde například o
občerstvení Na Rybníčku ve
Vrahovicích nebo koupaliště
ve Vrahovicích či občerstvení
Na Plovárně v areálu prostějovského aquaparku. Pochvalu
zaslouží také hostinec U Dudka v Krasicích nebo občerstvení U Luta. Tam jsou vyhovující
p
podmínky
i příjemné prostřed vyjmenovala Bartošová.
dí,“
Prostějovští hygienici jsou v
současné době v plné pohotovosti a majitelé restaurací i
rychlých občerstvení by se tak
měli mít na pozoru. „Minimálně dalších dvacet podobných provozoven letos ještě
zkontrolujeme,“ ubezpečila
Bartošová, která nám všem
doporučila, aby každý člověk
byl sám sobě hygienikem.
„Každou restauraci i občerstvení bychom si před jídlem
měli obhlédnout a všímat si,
jak je v ní čisto, případně do
čeho je oblečen člověk, který
nám bude pokrm připravovat.
Pokud se nám něco nezdá, tak
bychom měli jít raději jinam,“
doporučila na závěr vedoucí
prostějovské pobočky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Před čtyřiačtyřiceti lety vojáci sovětské armády vtrhli do
Prostějova. Vlivem toho, že
lidé ničili či obraceli směrové
značky, vojáci bloudili a byli
zmateni. Jejich dezorientace a
značná nervozita vyústila v šílenou střelbu na všechno, co se

hýbalo. Marie Říhovská, Josef
Boháč a Ladislav Langr zaplatili střelbu životem. Devět dalších
osob bylo zraněno. „Chtěl bych
na páteční pietní akt pozvat jak
pamětníky té doby, tak samozřejmě i zástupce mladších generací. Pětadvacátý srpen 1968

patří nesmazatelně do historie
našeho města, připomeňme si
prosím tento tragický den a uctěme památku těch, kteří tolik odsuzovaný vpád vojsk Varšavské
smlouvy do naší země zaplatili
životem,“ sdělil Miroslav Pišťák,
primátor města Prostějova.

Hned dva z deseti stánků s rychlým občerstvením
neprošly v letošním roce kontrolou prostějovských
hygieniků. V jednom z nich na ně dokonce čekaly
všudypřítomné vrstvy prachu, znečištěné podlahy
a špinavé ledničky. Kuchyně se nacházela v takovém stavu, že její další provozování ohrožovalo
zákazníky na samotném zdraví! Stánek tak musel
být s okamžitou platností uzavřen...

z prošlých surovin. „Jednalo se
o speciality na grilované maso
dovezené ze zahraničí. Majitel se
bránil tím, že je koupil nedávno a
nevšiml si, že jsou prošlé. To se
dá pochopit, ale neomlouvá ho
to,“ vysvětlila Bartošová, která
zároveň upozornila, že provozovatelé se často dopouští chyb
či nedostatků při skladování a

Prostějov/mls
Prozatím na desítku provozoven rychlého občerstvení
si letos posvítili prostějovští
hygienici. Během svých kontrol jsou zvyklí už na ledacos,
to, co ale našli před pár dny, je
doslova šokovalo. „Navenek
vypadalo vše v pořádku. Až
pak to přišlo. V kuchyni se však
nacházely vrstvy prachu, špína
byla všudypřítomná, a to nejen
na podlaze, ale třeba i v ledničkách. Vůbec jídlo bylo špatně
uskladněné,“ popsala Večerníku Zuzana Bartošová, vedoucí
prostějovské pobočky Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje. Z tohoto důvodu muselo být občerstvení uzavřeno.
„Kontrola proběhla někdy
koncem června, v současné
době je provozovna stále zavřená a prochází rekonstruk-

Ilustrační koláž

V pátek uctíme oběti srpna 1968

Prostějov/mik - V pátek 24.
srpna ve 13.00 hodin se u pomníčku obětem intervence
vojsk Varšavské smlouvy na
náměstí T. G. Masaryka uskuteční pietní akt k uctění památky tří prostějovských zastřelených spoluobčanů.
INZERCE

Soudruzi ho nenechali studovat

Teď má KAMIL ZÁPECA šanci
zastupovat Hrubčice i celý region
Hrubčice/red - Možná ho znáte i vy. Kamil Zápeca má totiž
prostějovský region opravdu
proježděný. Pracuje v rodinné firmě, která se specializuje
na instalace a opravy domácí
elektroniky. „Při práci navštívíme opravdu hodně lidí
přímo doma. Slovo dá vždy
slovo, a tak díky takovým
rozhovorům znám problémy
lidí opravdu zblízka,“ popisuje svou životní zkušenost
a vklad pro vstup do politiky Kamil Zápeca z Hrubčic,
který kandiduje jako dvojka
za Prostějovsko do krajského
zastupitelstva a má reálnou
šanci, že bude region reprezentovat „na kraji“.

K politice ho přivedla i událost z mládí, kdy mu vládnoucí komunisté neumožnili
studovat. „Můj otec se nesty-

děl za své názory a soudruzi
mi to spočítali,“ komentuje
své střetnutí s totalitou Kamil
Zápeca a dnes už s úsměvem
říká, že ho to stejně neodradilo od oboru, kterému se
chtěl věnovat. „I proto jsem
ale vstoupil do ODS. Vždy to
byla strana, která se nejvíce
snažila odstranit křivdy komunismu a pomáhat živnostníkům,“ vysvětluje.
Do krajské politiky by Kamil Zápeca rád vnesl pohled
živnostníka, který ví, co je to
zbytečné papírování ze strany úřadů. Prosazovat chce
také podporu rodin a pohled,
který nezapomene na rozvoj
venkova.

TO TU JEŠTĚ NEBYLO!
Konečně vtipné politické reklamy

Prostějov/red - V Prostějově
i v dalších částech regionu
se objevily první předvolební billboardy a plakáty.
Zatímco někteří kandidáti
jedou podle stranické šablony a mají plakáty jako jejich
straničtí kolegové od Aše po
Karvinou, nestranický kandidát a prostějovský rodák
Ladislav Županič vsadil na
originální a vtipnou notu.

Na jednom z billboardů
Županič přeje lidem hezké
léto a na druhém si pohrál
se svým jménem. „Nechtěl
jsem v létě obtěžovat lidi
politikou. Trocha nadsázky a
vtipu navíc, myslím, na české politické scéně chybí,“
komentoval pro Večerník
povedenou první fázi své
kampaně známý herec Ladislav Županič.

(dokončení ze strany 3)
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se na základě této stížnosti a
fotografie vydal do Teska, aby
získal reakci vedení prostějovského hypermarketu. Bohužel, ředitele Romana Osičku
se nám nepodařilo sehnat,
přestože jsme ho hledali v prostoru celé prodejny i v jeho
kanceláři. Vzápětí jsme získali
i číslo na jeho mobilní telefon,
bohužel pan ředitel nám ho
nezvedal...
„Víme o tomto problému, je to
opravdu nesnesitelné. Chápu
lidi, že se rozčilují, ale my za to
opravdu nemůžeme. Nenecháme si ovšem od zákazníků nadá-

vat do idiotů a luder,“ řekla nám
bezmocně jedna z pracovnic hypermarketu Tesco v Držovicích.
Nezbylo nám, než poslat e-mailovou poštou dotaz na ústředí
společnosti Tesco Stores do
Prahy. Zajímalo nás, zda problém s nedostatkem pokladních
budou nějak řešit. „Maloobchod patří mezi nejnáročnější
oblasti podnikání. Ovlivňuje ho
řada faktorů, mimo jiné i takové, jako jsou zákaznické špičky
během dne a týdne a sezonní
výkyvy. Bohužel, přes dlouhodobé zkušenosti a plánování
se ne vždy zcela podaří přesně
předvídat a odhadnout provozní nároky obchodu. Mezi

extrémně náročná období patří
Vánoce a pak období prázdnin,
kdy čerpají dovolenou jak naši
zákazníci, tak zaměstnanci.
Z tohoto důvodu v současné
době probíhá v prostějovském
obchodě přeplánování směn zaměstnanců v důsledku čerpání
dovolených, abychom zamezili
dlouhým frontám,“ odepsala
Večerníku Eva Karasová, manažerka společnosti Tesco Stores v Praze.
Máte podobnou zkušenost
z prostějovských supermarketů? Napište nám na e-mail:
redakce@vecernikpv.cz!

Jiřího Paráka uvítali ve staré nemocnici skvělou rajskou

BEZDOMOVEC SE TĚŠÍ, až se bude

na vozíku prohánět parkem
Prostějov/mls - V Centru sociálních služeb v areálu bývalé nemocnice v Lidické ulici
skončil někdejší alkoholik a
bezdomovec Jiří Parák. Po
přibližně půl roce stráveném
v nemocnici sem byl převezen
z prostějovské LDN. Mezitím
prožil i tři týdny „na ulici“.
Příběh Jiřího Paráka z Klenovic na Hané, který dlouhodobě
sledujeme, má prozatím šťastný
konec. Paradoxně mu pomohl
jeho špatný zdravotní stav. Ve
čtvrtek jej přijali do centra sociálních služeb v Lidické ulici,
kam berou převážně lidi neschopné chodit. „Zatím se tu
rozkoukávám. Včera jsme ale
měli rajskou omáčku a ta byla

špičková. Slíbili mi, že se mnou
na vozíku budou jezdit po zdejším parku. Až vyjedeme, budu
šťastný jak želva,“ prohlásil z
dokonale čistého lůžka Jiří Parák.
Vzhledem k jeho zdravotnímu
stavu jej už přešly i jeho toulavé
myšlenky. „Na ulici už určitě nechci. Máme srpen, za chvíli bude
burčák a pak už jenom dušičky
a zima. A ta bývá na ulici zlá...,“
přemítal Parák, který se díky delšímu pobytu v nemocnici zbavil
i svého problému s alkoholem.
„Podívejte se, ruce se mi vůbec
nechvějí,“ ukazoval nám. „Je to
tady ohromné. Vždy, když chceme, tak nás vyvezou ven. Skvěle
nám tu vaří a sestřičky? Tak ty
tu mají zlaté ruce!“ prohlásila z

invalidního vozíku jedna z klientek, která se právě vyhřívala před
opravenou budovou fialového
pavilonu C, kam byl Jiří Parák
umístěn.
Na ulici by se Jiří Parák snad
už vrátit neměl. Celou věc však
poněkud komplikují jeho závazky z minulosti. Jiří Parák
pobírá důchod, díky čemuž si
může dovolit pobyt v centru
částečně hradit. Bohužel je proti němu vedena přibližně dvěstětisícová exekuce v souvislosti
s uhrazením škody, které se měl
v minulosti svým jednáním dopustit. „To je něco, co budeme
muset ještě vyřešit,“ prohlásila
pro Večerník sociální pracovnice centra Soňa Provazová.

„Tento způsob předvolební kampaně

zdá se mi poněkud nešťastným…“
Píše v reakci na článek Ladislava Županiče, který vyšel
v minulém týdnu, současná senátorka Božena Sekaninová

Mám ráda férovou soutěž. Je
jasné, že v senátních volbách,
které se kvapem blíží, bude
nutné představit voličům vize,
koncepty řešení palčivých
problémů a v mém případě i
bilanci toho co se povedlo a co
nikoliv Jak jsem řekla, bude to
soutěž, leckdy tvrdá a nekompromisní, ale mělo by se hrát
fair-play. O to víc mě zamrzelo, když jeden z kandidátů
začal svou kampaň vpravdě
nefér. Napíše článek do novin,
a v něm bere na paškál problematiku nepřizpůsobivých spoluobčanů a platy politiků – tedy
téma populistické a ještě populističtější. V obou případech
říká právě to, co se domnívá,
že chtějí voliči slyšet. Podotýkám ovšem, že ne všichni, ale
jen někteří.
Minimálně v tom, jak zdatně
dokázal sčítat hrušky s jablky,
zdatně konkuruje prodava-

čům teplé vody. Například ty
„nešťastné“ platy politiků (ponechávám stranou, že si vzal
na paškál zrovna mne)… To
se vezme můj plat, plat mých
asistentů, náklady na kancelář,
dopravu, podtrhne, sečte a následně prezentuje tak, jako bych
celou částku využívala sama
pro své osobní potřeby.
Když se však ta „bombastická“ částka rozpočítá, ukáže
se, že moji asistenti mají platy
pod republikovým průměrem
a kancelář také nepředstavuje
pro daňové poplatníky žádnou
velkou zátěž a to všechno je
mimo jiného přesně definovano
jednotlivými právními předpisy.
Pan protikandidát říká, že náhrady politiků by měly být
transparentní, přičemž výdaje
na provoz mé senátorské kanceláře uvádí s korunovou přesností. Částky si přitom nevymyslel,
ale někde si je přečetl, nejspíše

v médiích, a ta je dostala právě
od Senátu. Jak si tento pan „rozhořčený“ představuje systém,
který by byl ještě transparentnější?
Co mne však mrzí nejvíc, je absence jakýchkoliv koncepcí či
programu v jeho článku. Nepíše
v něm dokonce ani to, jak by se
k náhradám stavěl on – obešel
by se bez asistenta, nebo by se
setkával s voliči na ulici, nebo
po kavárnách? A co by chtěl
pro náš region udělat? Nebo si
snad myslí (což by bylo také
legitimní), že senátor není vyslanec regionu v Praze, ale jen
prvek legislativního procesu?
Co může nabídnout více než já
a ostatní kandidáti – tedy kromě tváře známé z divadelních
prken a obrazovky. Otázky, jenom otázky.
Namísto jasných odpovědí se
uchýlil jen k útoku na spodní
patro lidských emocí, jako je zá-

vist či volání po jednoduchých,
ale nepravděpodobných řešeních. Tento způsob předvolební
kampaně zdá se mi poněkud
nešťastným.

„Prostějovsko nemá rádo experimenty,“ míní Petr Sokol

Exkluzivní rozhovor s politologem a odborníkem na volby
Tento týden se uzavřely kandidátky pro podzimní
krajské i senátní volby. Teprve nyní je jasné, kdo
se porve o pozici našeho senátora a hejtmana. O
zhodnocení kandidátů požádal Večerník politologa
a odborníka na volby Petra Sokola.
Petr Kozák
Jak hodnotíte
pole senátních
kandidátů na Prostějovsku?
„Ve volebním obvodu číslo 62,
který tvoří celé Prostějovsko
rozšířené o část Přerovska -

Kojetínsko a Tovačovsko, kandiduje nakonec poměrně malý
počet kandidátů. Pětice uchazečů znamená, že jsme jedním
z obvodů, kde chce letos do senátu v celorepublikovém srovnání nejméně potencionálních
senátorů. Kandidáty vlastně po-

stavily jen parlamentní strany
doplněné o lidovce. Potvrzuje
se proto, že Prostějovsko je politicky stabilní a konzervativní
region, kde moc neslyšíme na
různé experimenty.“
A jak vidíte šanci jednotlivých
kandidátů? Překvapila vás
některá kandidatura?
Jednotlivé strany sáhly po rozdílných kandidátech. Komunisté
a Topkaři zvolili své městské
zastupitele z Prostějova, sociální
demokraté stávající senátorku.

ODS vyšla vstříc únavě z profesionálních politiků a dala
přednost podpoře nestraníka a
člověka, který se dosud politikou nezabýval. Navíc se jedná
o Prostějovana známého celorepublikově - herce Ladislava
Županiče.
Jen lidovci nakonec mají kandidáta, který s obvodem nemá
přímý vztah. Náměstek hejtmana Horák totiž pochází z obce,
která patří k jinému obvodu. A
překvapení? Za zmínku snad jen
stojí změna kandidáta u topky,

Foto: archív

která dlouho mluvila o hraběti
Belcredim, ale nakonec na poslední chvíli sáhla po zastupiteli
za svou stranu.
A jak zní váš
tip pro krajské
volby?
„I tady asi voliči zvolí hlavně
strany, o kterých vědí, co od nich
mohou čekat. Odhadoval bych,
že půjde o čtveřici větších parlamentních stran a lidovce, schované za koalici se zelenými. I když u
nich si nejsem jistý, jak se tradičním moravským lidovcům bude
líbit zelená politika třeba v oblasti
registrovaného partnerství, které
zelení tolik prosazovali...“

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

A GRATULUJEME!!!

Jan Motal
5. 8. 2012 54 cm 3,80 kg
Prostějov

Laura Baarová
5. 8. 2012 52 cm 3,98 kg
Smržice

Nicol Kuchařová
5. 8. 2012 50 cm 3,60 kg
Prostějov

Šimon Emperger
6. 8. 2012 52 cm 3,90 kg
Pustiměř

Šimon Gryc
6. 8. 2012 51 cm 3,15 kg
Otinoves

Nikol Husárková
5. 8. 2012 50 cm 3,60 kg
Prostějov
Fotografie narozených miminek
pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v
pokoji nezastihneme, můžete
nám zasílat své snímky i s
potřebnými údaji na emailovou adresu: miminka@
vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování a
dárek přímo domů graficky
zpracovaný portrét
i s blahopřáním.

Vojtěch Kupka
1. 8. 2012 50 cm 3,40 kg
Prostějov
INZERCE

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

ZTRACENÝ KOCOUR TO BYL CIRKUS S ANGLIČTINOU!
Angličtina pro děti-Helen Doron Early English:

Večerník vypátral jeho paničku!
Jmenuje se Silver a
podle jeho paničky Petry
Klvačové jde o notorického útěkáře. Řeč je o
pětiletém kocourovi, o
kterém jsme sáhodlouze
informovali na stránkách
Večerníku před více jak
měsícem. Nejdříve byl
odchycen u rondelu
v Okružní ulici strážníky,
těm však po dvou dnech
utekl ze služebny! Od
této chvíle není po britském modrém kocourovi ani vidu, ani slechu...
Držovice/mik
„Silver nám zmizel 13. června. Byl velice společenský,
mazlil se s každým člověkem,
byť i cizím. Mohl komukoliv
i nastoupit do auta, běžně to
také dělal. Jednou vběhl i do

autobusu tady na
zastávce. Řidič
nám pak vyprávěl, že ho
vyhnal, protože neměl
lístek...,“ svěřila se Večerníku
s úsměvnou historkou
jeho panička Petra Klvačová
z Držovic.
Ano, čtete dobře! Notorický
tulák s modrostříbrným kožíškem, který byl nalezen až
v jižní části Prostějova, je až
z Držovic! „Pravdou je, že
utíkal často, ale vždycky se
dokázal vrátit. Jakmile jsme si
ho od předešlých majitelů dovezli z Prahy, začal brzy trajdat
po venku. A to i přesto, že je
vykastrovaný. Na naší zahradě
či doma se nikdy moc dlouho
nezdržel. Mě samotnou ale
překvapilo, když jsem se z Večerníku dozvěděla, že ho našli
strážníci až v Okružní ulici.
Bohužel i jim pak utekl,“ dodala paní Klvačová.
Majitelka vzácného britské-

Opravdu jste ho
NEVIDĚLI?

Setkají se opět? Petra Klvačová má doma
ještě jednoho kocourka Karla. Oba by se rádi
znovu potkali se Silverem. Pomůžete jim?
Foto: Michal Kadlec a archiv Večerníku
ho modrého kocoura se ihned
po zveřejnění naší reportáže
nevzdala a po Prostějově vyvěsila plakátky s fotografií
čtyřnohého miláčka se žádostí, aby ho případný nálezce
vrátil. „Bohužel, dodnes se
mi ozval jediný člověk, že ho
našel v Brněnské ulici, vzal ho
do bytu a nakrmil. Kocour mu
pak ovšem zase utekl. Nikdo

Antické hry prostějovských dětí
Drozdovská pila/jp - Počátkem července se v obci
Drozdovská pila, vzdálené
necelých deset kilometrů od
Zábřehu na Moravě uprostřed krásné přírody, uskutečnil první ročník sportovně
zábavných her pod názvem
Antické hry. Ty se konaly pod
záštitou neziskové organizace
Ve-le-Ba, kterou založila parta chlapíků z Prostějova... A
při účasti desítky prostějovských dětí tak u toho nemohl
chybět ani Večerník!
Sportovní disciplíny, určené
pro děti od čtyř do deseti let,
nepatřily mezi klasická klání,
ale jednalo se především o zábavu formou pohybových her.
Děti se postupně utkaly ve hře
„Na medvěda“, „Na mumie“,
ve vodní bitvě nebo v přechodu přes řeku po laně. Lano bylo
použito i v přetahované, dále se
střílelo ze vzduchovky nebo se
hledal poklad. Zlatým hřebem
Antických her, jenž čerpal inspiraci v němém filmu, byla pravá
nefalšovaná šlehačková bitva,

která přilákala obrovský zájem
okolí. Na závěr her se děti převlékly do masek a mohly jim tak
být slavnostně předány hodnotné ceny od našich sponzorů.
Nezisková organizace Ve-le-Ba, která tuto akci organizovala, již teď chystá další akce pro
děti. Jmenujme například velkou podzimní drakiádu, kde se

všichni můžou těšit i na pravého
draka. Nebo také zimní hry „Po
stopách polárníka Amundsena“
a vzhledem k úspěchu prvního
ročníku i pokračování Antických her. A na mikuláše přijdou
čerti!
Více informací o této akci i celé
organizaci se dozvíte na www.
Ve-Le-Ba.cz

Soutěž v plném proudu. Děti se utkaly v mnoha různých soutěžích, ve kterých prokázaly své dovednosti. Foto: archiv Ve-Le-Ba

další se neozval. Už pomalu
přestávám doufat, že Silver je
naživu. Snad ho má ale někdo
doma a ozve se mi...,“ doufá
Petra Klvačová.
Pokud tedy víte, kde se pětiletý kocour slyšící na jméno
Silver právě teď nachází,
kontaktujte, prosím, rodinu
Klvačovu z Držovic na telefonním čísle 724 207 954.

Z NEMOCNICE ...

Prostějov/pk - Letošní letní
tábor s Angličtinou pro děti
byl věnován pátrání po zmizelých hrdinech legendární
dětské spisovatelky Astrid
Lindgrenové... A všem zábavám, hrám a aktivitám, které mají rádi nejen tito dětští
hrdinové. Asi každý z nás si
pamatuje snad nejznámější
hrdinku této slavné švédské
spisovatelky - Pippi dlouhou
punčochu. A právě s Pippi vyrazily táborníci Angličtiny pro děti Prostějov/
Vyškov do cirkusu...
Vlastně nevyrazili, protože cirkusové představení si
připravily týmy Austrálie a
Ameriky samy. „Je neuvěřitelné, co všechno děti dokázaly předvést a perfektně se
pobavit navzájem! Program
a vstupenky na představení
byly v angličtině, oba týmy
předvedly od klauniády, přes
balet, akrobaty, krocení divokých šelem, kouzelnických
kousků až po uspávače hada
naprosto jedinečnou show,“
chválila lektorka Angličtiny
Dana Šlézarová.
Cirkus samozřejmě nebyl
jediným kouskem, který táborníci předvedli. Na táboře
se děti seznámily důvěrně
se všemi velkými hrdiny
knih Astrid Lindgrenové.

Studenti pátrali po mladém
detektivu Kalle, jehož pracovním nástrojem nebylo
nic jiného než lupa. Spolu
s loupežnicí Ronjou zvládli
studenti loupežnickou cestu za pokladem. Aquapark
děti proplavaly s Annikou
i Tommym a konečně cesta
za ztracenými americkými a
australskými vlajkami proběhla úspěšně díky dětem
z Bullerbynu. Každý večer kromě čtení na dobrou
noc sledovaly děti v rámci
Movie-Video Time šestici
amerických kamarádů při
řešení problémů ztracených
zvířecích přátel a pomáhaly
řešit jejich trampoty.

Navzdory nepříznivému počasí Angličtina doplula bezpečně do cílového přístavu.
Dobrodružné léto s Angličtinou pro děti-Helen Doron
Early English pokračuje již
tradičně příměstským táborem a to od 13. srpna. V jeho
průběhu připravila Angličtina
pro děti pro všechny děti ve
Smetanových sadech Letní
školu komiksu, a to 16. srpna od 10:00 do 12:00 hodin.
Až do září pak probíhají zápisy do kurzů na příští školní rok, který pro Angličtinu
pro děti Prostějov začíná 3.
září 2012. Novinky sledujte
na webu anglictinaprodetiprostejov.cz.

Foto: archiv Helen Doron Early English

Začíná rekonstrukce dialyzačního oddělení

i urgentního příjmu
Prostějov/red - Na nové a modernější prostředí se už brzy
mohou těšit pacienti dialyzačního oddělení prostějovské
nemocnice, která je členem
skupiny AGEL. Už tento týden totiž bude zahájena rekonstrukce, která potrvá do
poloviny října. Provoz dialýzy
bude po tuto dobu částečně
omezen. Kromě toho plánuje nemocnice také částečnou
rekonstrukci urgentního příjmu. Celkově přijde investice
na 3,5 milionu korun.
„Se stavebními pracemi započneme třináctého srpna a
předpokládáme, že rekonstrukce potrvá zhruba do poloviny
října. Součástí přestavby bude
úprava vstupu na oddělení, výměna podlahových krytin na

dialyzačních sálech, ambulancích, čekárnách a zázemí personálu,“ prozrazuje hlavní správce
Středomoravské nemocniční
Ing. Pavel Gottwald. „Kromě
toho dojde ke kompletní výměně svítidel, tak abychom zvýšili kvalitu osvětlení ve všech
prostorách dialýzy,“ doplňuje
správce.
Provoz dialýzy bude po dobu
rekonstrukce částečně omezen.
„Věříme, že pacienti situaci
pochopí a že jistý diskomfort
během stavebních prací jim
vynahradí celkově příjemnější
prostředí na našem oddělení,“
dodala primářka hemodialyzačního oddělení MUDr. Eva Rozmánková s tím, že opravené oddělení jistě ocení nejen pacienti,
ale také zdravotnický personál.

Foto: archív Agel
Kromě rekonstrukce dialyzačního oddělení se nemocnice tento týden pustí v nemocnici také do rekonstrukce
urgentního příjmu. V tomto
případě se bude jednat o
dispoziční úpravy a během
rekonstrukce k žádnému
omezení provozu nedojde.
„V současné době je urgentní
příjem umístěn v prostorách,

které původně měly sloužit
jinému účelu a nejsou proto
dispozičně úplně vhodné a
logicky uspořádané. Provedením stavebních úprav se snažíme situaci alespoň částečně zlepšit,“ řekl k důvodům
stavebních úprav urgentního
příjmu ředitel Středomoravské nemocniční a Nemocnice
Prostějov Ing. Tomáš Uvízl.

Co, kdy, kde, kam ...?

Svaz tělesně postižených v ČR,
Český svaz ochránců
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, přírody – Ekocentrum Iris
nabízí k zapůjčení kompenzační
Husovo náměstí 67,
pomůcky, např. polohovací lůžProstějov, www.iris.cz,
ka, ortopedické vozíky, chodítka, iris@iris.cz, tel: 582 338 278
WC křesla aj. Služby jsme rozšíakce na pomoc přírodě
řili i o rozvoz pomůcek. Bližší in- pondělí až středa 13. až 15.
formace v kanceláři č. 106 nebo srpna Tábor na pomoc přírodě
na tel. č. 588 000 167.
Za Hrnčířkou
U přírodní památky Za HrnRegionální pracoviště Tyflo- čířkou u Ohrozimi. Akce pro
Centra Olomouc v Prostě- všechny, kteří chtějí přiložit
jově nadále poskytuje služby ruku k dílu a pomoci přírodě
nevidomým a slabozrakým na Prostějovsku.
občanům na adrese: Kostelec- vycházka pro rodiny s dětmi
ká 17, Prostějov.
čtvrtek 16. srpna Stromoví
skřítci Kolářových sadů
Půjčovna rehabilitačních a od 9.00 do 11.00 hod. v Kokompenzačních
pomůcek lářových sadech. Procházka
LAZARIÁNSKÉHO SER- Kolářovými sady s hravými
VISU PV, Hacarova 2, zajiš- aktivitami pro děti.
ťuje ortopedické vozíky, WC aktivity pro děti
křesla, chodítka – pevná, po- čtvrtek 16. srpna Květinové hry
jízdná, podpažní, servírovací od 19.00 do 21.00 ve Smetanostolky a polohovací lůžka (me- vých sadech. Tematické hravé
chanická, elektrická). Kontakt aktivity pro děti v rámci Květipo telefonu pí. V. Zapletalová nové noci s hippies.
akce na pomoc přírodě
776 054 299.
pátek až neděle 17. srpna až
Výstava aero puberto výběr 19. srpna Managementový
z obrazů Lucie Jindrák Skři- tábor u Ondratické pískovny.
vánková, trvá od čtvrtku 21. Přírodní lokality v blízkosti
června do neděle 16. září pískového lomu u Ondratic.
v Muzeu Prostějovska na nám. Přijďte nám svou prací pomoci zajistit zachování a rozvoj
T.G.M. 2, Prostějov.
přírodních biotopů v kulturní
„SEMTAMNÍK“
krajině Prostějovska.
pro členy OO SONS Prostějov vycházka pro veřejnost
úterý 14. srpna
sobota 18. srpna Po stopách obrů
Zábavné odpoledne
od 12.30 do 17.30. Odjezd ve
se Sagittou v Hamrech.
12.30 z aut. nádraží v ProstějoPořádá firma SAGITTA Brno vě (stanoviště 8) do Otaslavic.
a SONS Prostějov.
Odjezd z PV od Alberta v Program KČT Konice na
10.45 hod. ze stan. č.12. Pro- prázdniny 2012
gram: prezentace pomůcek pro sobota 18. srpna Kroměříž –
zrakově postižené I-see, čtecí odjezd vlakem 6.42 hod.. Názařízení – novinka na českém vrat 16.52 hod.
trhu a další zajímavé pomůcky, pátek 24. – 27. srpna pobytový
degustace vín, grilování klobá- zájezd Roháče
sek a diskuze na téma život se
V neděli 19. srpna proběhne
zrakovým handicapem.
8. rallye historických vozidel
pátek 17. srpna
Z LÁZNÍ DO LÁZNÍ. Start
Výlet do Hamer s hudbou
začíná v Lázních Skalka v 9.30
a makrelami.
Od 19.00 hod. hraje Jarek v letním hod a dojezd bude asi 12.00 do
občerstvení v Hamrech na točně – 13.30 hod. v Lázních Slatinice.
U Radka, k poslechu i tanci. Opět Do programu je zařazená výbudou nám známé báječné mak- stava, soutěž elegance, udílení
cen a živá hudba.
rely a speciality z udírny.

Blokové čištění
v Prostějově

TIP Večerníku

KARIBSKÁ NOC
KDE: PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ U VRBIČEK
KDY: V SOBOTU 18. SRPNA OD 18.30 HODIN

Pozor, blíží se večer v duchu
Karibiku. 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. Připraveny jsou míchané nápoje,
diskotéka a karibské tance
speciálně oděných tanečnic.
Chystá se také velká soutěž o
nejbarevnější pánskou košili
nebo dámskou sukýnku a prvních dvě stě příchozích žen
obdrží speciálně namíchaný
karibský drink. Předprodej
vstupenek je zahájen v Gama
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.

Nejsou již mezi námi...
Marcela Kmentová 1956
Věra Páleníková 1926
Čechy pod Kosířem
Prostějov
Drahomíra Komoňová 1953
Mudr. Jaromír Mrázek 1926
Bedihošť
Prostějov Libuše Kovaříková 1945
Želeč
Karel Meisner 1924
Otaslavice Růžena Smékalová 1923
Přemylovice
Zuzana Antošová 1925
Prostějov
Kostelec na Hané Jan Slavík 1944
Marie Greplová 1936
Marie Vančurová 1928
Suchdol
Prostějov
Amálie Konečná 1914
Miroslav Slepánek 1957
Čechy pod Kosířem
Prostějov
Pavel Hanák 1935 Prostějov Jarmila Horná 1928 Vrbátky

Rozloučíme se...

Pondělí 13. srpna 2012
Jan Fröml 1947 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
Alena Ryšánková 1938 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Přemysl Novotný 1946 Smržice
12.40 Obřadní síň Prostějov
Úterý 14. srpna 2012
Eva Pospíšilová 1957 Kralice na Hané 10.00 kostel Kralice na Hané
Vojtěch Klobouk 1927 Bedihošť
11.00 kaple Bedihošť
Středa 15. srpna 2012
Josef Srostlík 1931 Stařechovice
11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Dostálová 1925 Čechy pod Kosířem
12.00 Obřadní síň Prostějov
Jaromír Bartlík 1926 Určice
14.00 kaple Určice
Pátek 17. srpna 2012
Ing. Miloslav Seitler 1924 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov

Expert, Klenoty Eva a Koliba
U Tří králů nebo si můžete
zasoutěžit o lístky s Prostějovským Večerníkem. Připo-

mínáme, že za nepříznivého
počasí se koncert přesouvá do
prostor Společenského domu
v Prostějově.

Program MC Srdíčko
Informace o akcích i výletech
na tel.: 739 246 019, meil:
charita.srdicko@centrum.cz,
www.mcssrdicko.eu
Prázdninový program pro
všechny od 8.00 do 16.00:
středa 15. srpna – Mezigenerační olympiáda
Prázdninové výlety pro celé rodiny:
sobota 18. srpna Vláček Tomášek jede na Střížov

Fit klub Linie, Újezd 3, PV.
Tel.: 608 881 704
Příměstský tábor pro děti od 4
let – od 20 do 24. 8. a 27. až 31.
8. – zumba, sportovní program,
výtvarka, koupání. Celodenní
pitný režim a oběd v ceně.

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 18. 8.
11.00 - 13.00 hodin

neděle 19. 8.
13.30 - 15.30 hodin

TJ. Sokol Vřesovice pořádá
v sobotu 18. srpna od 9.00 hod.
na stadioně 8. ročník nohejbalového turnaje. Bohaté ceny pro
prvních 8 družstev. Registrace
na tel. č. 724 132 869.
POZOR, ZRUŠENÍ ZÁJEZDU PRO SENIORY DO
JAVORNÍKU DNE 11. září
Z důvodů, které uvedu na
schůzce Seniorů Prostějova
dne 13. září, se ruší zájezd do
Javorníku na Jánský vrch, který se měl konat dne 11. září.
Peníze budou všem přihlášeným vráceny.

OD 13. SRPNA DO 19. SRPNA 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve
čtvrtek v 15. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 21. 30 hodin. Měsíc je
v období novu.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ a „NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV“ lze na začátku
výše uvedených pozorování. Zdarma zapůjčujeme obcím,
klubům, spolkům apod. výstavy STRHUJÍCÍ SNÍMKY
Z VESMÍRU a OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN.
Na hvězdárně je již připraven obsah nového školního roku
2012/13 klubu pro děti a mládež ve věku 10 – 20 roků nazvaný
GEMINI. Klub GEMINI zahájí svoji činnost 27. září 2012,
ale přihlášky jsou přijímány již nyní.
inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie

Obec: Slatinky
Dne: 27. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Slatinky
Obec: Stařechovice
Dne: 27. 8. 2012 od 8:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
farma Stařechovice, chatová
oblast v k.ú. Slatinky „Ulmanka“
Obec: Želeč
Dne: 28. 8. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 22 a č. 64 po
konec obce sm. Drysice, 2x
ulice Zábraň, Podsedek včetně novostaveb. Dne: 28. 8.
2012 od 10:30 do 14:30 hod.
Vypnutá oblast: část obce od
hřbitova a Doloplaz oboustranně po č. 6 a po č. 100
včetně.

pondělí 13. srpna
18.30 Méďa
- americká komedie
21.00 Méďa

sobota 18. srpna
18.30 Probudím se včera
21.00 Bourneův odkaz

úterý 14. srpna
18.30 Méďa
21.00 Méďa

neděle 19. srpna
18.30 Piráti
- americký animovaný film
21.00 Bourneův odkaz

Simetrix
pátek 17. srpna
od 21.00 DJ Doktor
sobota 18. srpna
od 21.00 DJ Otto Šabart

www.letnikino.cz
pondělí 13. srpna
21.00 Železná Lady
Margaret Thatcherová,
neobyčejná a všestranná
žena, která dokázala, že
vysoká politika není jen
výsadou mužů, se jako
první žena stala premiérkou Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska. Svým
nekompromisním přístupem k politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku
Železná lady. Film ukazuje Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.
středa 15. srpna
20.30 Love
Když se mluví o love, nemusí jít nutně o lásku, může jít op
peníze. Slovenský filmový hit roku se slovenským dabingem
pátek 17. srpna
20.30 Okresní přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka
česká komedie s M. Krobotem, O. Vetchým, L. Sobotou a dalšími.

v Prostějově, p. o.

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

pátek 17. srpna
18.30 Probudím se včera
21.00 Bourneův odkaz

čtvrtek 16. srpna
18.30 Tak fajn
21.00 Méďa

Lidová hvězdárna

Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.

Kino Metro 70

středa 15. srpna
18.30 Tak fajn
- slovenská oddechová
hudební komedie
21.00 Méďa

inzerce

14. srpna 2012, blok č. 42: Česká, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánesova, Máchova, Riegrova, Brandlova, Jungmannova, Mlýnská, Mlýnská – parkoviště, Plumlovská – parkoviště (Sídl. svobody).
15. srpna 2012, blok č. 43: Krasická (nová zástavba), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, Vícovská, J.
Kaštila, Krasická (Moravská 1-12).
16. srpna 2012, blok č. 44: Moravská – vnitroblok a parkoviště (Krasická – MŠ), Moravská – vnitroblok – parkoviště
(Moravská 87 – 93).

Pohřební služba Václavková a spol.,
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská
31, tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.
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Obec: Želeč
Dne: 29. 8. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 21 až 209, od
č. 215 až 208 po č. 229, celá
ulička za hospodou (mimo
pohostinství a obchod)od
hasičské zbrojnice po č. 81 a
146 vč, celý Hliník po č. 99
a 104, 82.
Obec: Slatinky
Dne: 29. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Slatinky
Obec: Otaslavice
Dne: 30. 8. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Otaslavice „V Zahradách, sm. Kelčice, Pohoršov“ vymezené čísly: 405,
530, 367, 368, 529, 539, dále
od č. 313, 301, 192 po konec
obce s č. ch. 54, č. 542, ch.č.
83 a č. 91.
Obec: Kralice na Hané
Dne: 30. 8. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Kralice od č. 16 a
31 po č.13 a 24 dále č. 498,

445, 420, 447, 440 - 433.
celé Vítonice.
Obce: Křenůvky a Prostějovičky
Dne: 30. 8. 2012 od 8:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Křenůvky a Prostějovičky včetně chat a podnikatelských subjektů.
Obec: Protivanov, Skelná
Huť
Dne: 31. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá severozápadní část Protivanova od farmy ZD, VPO,
Dětský tábor, Skelná Huť,
Obora – po č. 239,164, 47,
81, 95, včetně všech podnikatelských subjektů ve vymezené oblasti.
E.ON Česká republika, s.r.o.

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

sobota 18. srpna
20.30 Perfect Days – I ženy mají své dny
Česká komedie režisérky Alice Nelis, s Ivanou Chýlkovou,
Vojtou Kotkem, Bobem Kleplem a dalšími.
neděle 19. srpna
20.30 Saxana a lexikon kouzel
„Máš-li maminku čarodějku, dej si pozor s čím si hraješ“. Rodinná
komedie rež. Václava Vorlíčka s řadou předních českých herců.

PRÁZDNINOVÁ

SOUTĚŽ

S LETN ÍM KINE M MOS TKOV ICE
Už téměř dva 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 šavlozubý tygr v
rodinné animované komedii
„Doba ledová“ se jmenuje
DIEGO!
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 takřka rekordních
455 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali v pořadí pátého výherce, kterým
se stal Zdeněk FORMÁNEK, Otaslavice 173
Pro rodinnou vstupenku se
může zastavit přímo v redakci
PV Večerníku, a to od ÚTERÝ
14. SRPNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO SEDMÉ KOLO:

KTERÁ SVĚTOZNÁMÁ HEREČKA ZTVÁRNILA
HLAVNÍ ROLI MARGARET THATCHEROVÉ
VE FILMU ŽELEZNÁ LADY?
Své odpovědi, či tipy zasílejte DO PÁTKU 17. 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 frontmanem skupiny Yo Yo Band Richardem Tesaříkem

„KARVINÁ NESMÍ CHYBĚT, TO BY NÁM FANOUŠCI NEODPUSTILI!“
Praha-Dejvice, Prostějov - Hlavní hvězdou sobotní Karibské noci, která
se koná na pláži „U Vrbiček“ plumlovské přehrady, bude Richard Tesařík.
Zakládající člen a kapelník nejslavnější české reggae skupiny Yo Yo Band
přijede do Prostějova už poněkolikáté. A pořád má svým posluchačům co říct,
pardon, co zazpívat. Hity této kapely se stále hrají velice často v rádiu, mezi
ty nejznámější patří legendární a zlidovělé písně „Karviná“, „Rybitví“, „Kladno“,
ale i mnohé další. Před vystoupením skupiny Yo Yo Band v rámci posledního
koncertu celého seriálu „Plumlovského léta“ jsme Richarda Tesaříka požádali
o exkluzivní rozhovor. Co vše PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku prozradil?
Michal Kadlec
Pane Tesaříku, dovolte
na úvod poměrně obligátní otázku. Jak se v současnosti máte a co zrovna děláte?
„Děkuju za optání. To víte, je
léto, takže občas hrajeme a jinak se flákáme...“ (smích)
V sobotu 18. srpna vystoupíte s Yo Yo Bandem
na plumlovské přehradě. Těšíte se na Karibskou noc?
„Lapidárně řečeno ano, velmi.
Máme rádi podobné akce ve
venkovním prostředí. Fanoušek si tam dá pivo, u vedlejšího
stánku zase panáka a přitom je
vtažen do skvělé muziky. A my
jsme tu od toho, abychom skvělou muziku vyprodukovali. A
vypili taky nějaký to pivko…“
(úsměv)
Společně s bratrem Vladimírem jste zakládali
skupinu před sedmatřiceti
lety, což už je kus života. Stále
vás baví hrát a objíždět republiku s koncertními turné?
„Přiznám se, že mě osobně,
a předpokládám, že i ostatní
INZERCE

kluky z kapely, to baví velice.
Neznám lepší zábavu. Vy ano?“
Vaší doménou je styl reggae. Díky tomu jste se
nesmazatelně zapsali do srdcí
fanoušků. Je ale ještě nějaký
styl, který vás láká a který
byste ještě s Yo Yo Bandem
chtěl vyzkoušet?
„Musím říci, že hrajeme nejenom reggae, ale taky latinu a
funky. Jsou to naše vlastní písničky s prvky těchto stylů. Však
dojděte na Karibskou noc, uslyšíte to sami.“
Váš největší hit Karviná
brzy oslaví dvacáté výročí, kdy jsme ho poprvé slyšeli v rádiu. Hrajete tuto
skladbu na koncertech pořád
a pořád u ní fanoušci šílejí?
„Hrajeme ji pořád, nedovedu si
představit, že bychom to nezahráli. A myslím si, že pokud by
Karviná chyběla při jakémkoliv našem vystoupení, fanoušci
by nám to neodpustili. Nedá se
ale říci, že by diváci u ní šíleli.
Spíše je cítit takové obrovské
souznění mezi nimi a celou
naší kapelou.“

Dalším z vašich hitů je
píseň „Jo, já jsem srab“.
Doufáme, že ji nezpíváte podle
svých vlastních zkušeností…?
„(smích) Skutečně s úsměvem
na rtech musím říci, že opravdu
ne. K textu této písně mě inspiroval zážitek, když jsem stál vedle
světové rekordmanky ve vrhu
koulí...“
Pane Tesaříku, před devíti lety tragicky zahynul
váš, již zmíněný, bratr Vladimír. Je vůbec možné se s touto
tragédií i po letech srovnat? A
jak moc vám brácha chybí?
„Moc, prostě strašně moc! Sice
už uběhla nějaká doba, ale pořád ani přesně nedokážu popsat,
jak mě to pořád bolí. Prosím,
pojďme se radši bavit o něčem
jiném…“
Dobře, přejděme na veselé téma. Jste synem
slavného českého generála a
hrdiny od Dukly Richarda Tesaříka. Je pravda, že váš otec
kdysi zfackoval generála armády NDR?
„No vidíte, že tam máte něco
veselejšího... Je to pravda! Kdy-

Populární kapela vystoupí již tuto sobotu
...
na

si měli nějaká vojenská jednání
na úrovni představitelů armád
Varšavské smlouvy. Táta se trošku opil a vrazil facku jednomu
němčourovi. On neměl Němce
nikdy rád. Provedl toho ale ještě
více, já si ho za to vážím.“
Před pěti lety jste účinkoval v televizní taneční
show Bailando. Byla to pro vás
dřina, nebo jste rozený tanečník?
„Dřina to byla v tom smyslu, že
se musely nacvičit vždy dva tany dnů, což obnášelo
ce během čtyř

„Určitě to budou ´Jó, já jsem
srab´, ´Karviná´, ´Kladno´, ´Rybitví´, ´Havana´, ´Afrika´ a další.
Stačí? No, určitě ještě nějaké jiné
dáme!“
áme!“
Jaký je vůbec váš vztah
k prostějovskému regiou? Koncertovali jste s Yo Yo
nu?
andem vůbec někdy u nás?
Bandem
S kapelou to nemám statistic„S
kyy podchyceno, ale párkrát
jsme
me na Prostějovsku určitě
ystupovali. Ovšem vojenvystupovali.
ou základní službu, jestli
skou
aši mladší čtenáři si vůbec
vaši

mě inspiroval zážitek, když jsem
ve vrhu koulí... To byla fakt síla!“
Kapelník Yo Yo Bandu RICHARD
HARD TESAŘÍK
přiznal, jak a kde legendárníí hit vzniknul...
aspoň pět hodin tréninku denně. Se skromností sobě vlastní
musím říci - ano, jsem rozený
tanečník.“
Vraťme se opět k vaší
skupině. Můžete našim
čtenářům alespoň naznačit,
jaké písničky zahrajete na Karibské noci a na co všechno se
mohou těšit?

amatují, co to bylo, jsem absolpamatují,
oval ve Vyškově. Takže k tovoval
uto regionu mám určitě vřelý
muto
ztah a velmi dobré vzpomínky.“
vztah
Co byste tedy vzkázal
svým prostějovským fanouškům?
ouškům?
Že se na ně hrozně těším a že si
„Že
to určitě užijeme. Tady Richard
esařík - zdravím!“
Tesařík

Buďte u toho. Richard Tesařík se společně s Yo Yo Bandem
těší na své fanoušky při Karibské noci. Určitě si toto rande nenechte ujít!
Foto: internet

kdo je
richard tesařík
Narodil se v Ostravě, jeho otec Richard Tesařík
starší byl významným československým generálem
a hrdinou druhé světové války. Richard mladší se v
mládí věnoval sportu, především atletice, nakonec
však zvítězila náklonnost k hudbě. Spolu se svým
mladším bratrem Vladimírem a Ondřejem Hejmou
založil v roce 1975 nejstarší českou reggae kapelu
Yo-Yo Band, která se dodnes drží mezi nejúspěšnějšími hudebními skupinami na domácí scéně. Mezi jejich nejznámější hity patří skladby Rybitví,
Kladno, Karviná, Jó já jsem srab nebo Jedem do Afriky. Kapela získala i
mnoho ocenění, například Grammy v roce1994. Richard ve skupině působí jako zpěvák, perkusista a textař. Po tragickém úmrtí bratra Vladimíra
převzal roli kapelníka. Kromě působení v Yo-Yo Bandu vydal i několik sólových alb. Richard Tesařík učinkoval rovněž v mnoha muzikálech, například Tajemství, Krysař či Hamlet. Pravidelně vystupuje v divadle Kalich.
Jako skvělý showman se objevil jako host i v řadě televizních zábavných
pořadů. Ve svých dvaašedesáti letech se zúčastnil taneční soutěže TV Nova
Bailando. Díkyy ppřátelství s režisérem Janem Hřebejkem
j
ppřičichnul i k ffilmové branži. Poprvé
p
se objevil
j
v miniaturní roli Rusa Borise v PELÍŠKÁCH. Později
j mu stejný
j ý tvůrce nabídl o něco větší úlohu kapitána
p
odboje
v na Oscara nominované smutné komedii MUSÍME SI POMÁHAT.
I v této postavě se sice objeví jen na chvíli a navíc byl nadabován Karlem Heřmánkem, ale právě jeho krátký výstup patří k vrcholům úspěšného snímku.
Menší part ztělesnil také v komedii manželů Landových
ý KVASKA. Richard
Tesařík je ženatý a jeho syn Štěpán je mistrem Evropy v atletice.

FOTOREPORTÁŽ Z KARIBSKÉ NOCI
VÁM PŘINESEME JIŽ V SOBOTU
NA NAŠEM WEBU

sportovní menu
Fotbal

TRHÁK TÝDNE

VÝHRY KONICE A ČECHOVIC

Navštívili jsme dvě
atraktivní derby
v krajských soutěžích
čtěte
na straně

23 a 26 Eskáčko vstoupilo do MSFL vítězně!
Posílený výběr nezlomil ani stav 0:2 a díky třem úderům otočil na 3:2

Tenis

Kunovice, Prostějov/jim

MS DO 14 LET

Pouze čtyři týmy dokázaly v prvním kole Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL) zvítězit.
K trojici Uničov, Třinec
a Sigma Olomouc „B“ se
díky fantastickému obratu zařadil i 1.SK Prostějov. Parádní ranou do
šibenice se uvedl nově
příchozí Tomáš Kazár,
vyrovnání obstaral Petr
Papoušek a tři body vystřelil Tomáš „Hujer“
Zatloukal. Nyní zajíždí
1.SK do Orlové a hned
poté dojde na očekávanou domácí premiéru
s Frýdkem-Místkem.

Přinášíme rozlosování
World Junior
Tennis Final
čtěte
na straně

28

rozhovorr
"VŠICHNI JSME ZESTÁRLI"

Exkluzivní interview
s vracející se nahrávačkou

Michaelou Jelínkovou
čtěte
na straně

lední hokej

32
ÚTERÝ 14. 8.

Více o utkání se dočtete

na straně 24

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

Hokejisté zkoušejí Pavla Handla, zatím se jeví slibně

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
VSK TECHNIKA BRNO
Zimní stadion v Prostějově

plážový volejbal

SOBOTA 18. 8.

8:30

TURNAJ MIXŮ

KOUPELKY 2012
Areál Beachsport u aquaparku

fotbal

ÚTERÝ 14. 8.

16:30

OKRESNÍ KOLO ČESKÉHO POHÁRU

TJ SOKOL ČECHOVICE
FC KRALICE NA HANÉ
Fotbalový areál v Čechovicích

KONEC STRACHU!

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, PŘEHLED NEZTRATÍTE...

STAČÍ KLIKNOUT NA WWW . VECERNIKPV . CZ

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 2. KOLO
SOKOL KONICE
TJ TATRAN LITOVEL
SOBOTA 18. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

Foto: Josef Popelka

KRAJSKÝ PŘEBOR – 2. KOLO
TJ SOKOL URČICE
1.HFK OLOMOUC „B“
NEDĚLE 19. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V URČICÍCH

Hlavní kouč Zachar má o útočníka zájem a je pravděpodobné,
že se stane druhou posilou Jestřábů

Prostějov/son - Do přípravy
hokejistů LHK Jestřábi Prostějov před týdnem naskočil
forvard Pavel Handl (narozen
17. června 1986). Hráč, který
předchozí sezóny absolvoval
v Uničově a zažil tam sestup
z 2. ligy do krajského přeboru,
je v našem klubu na zkoušce
a má poměrně vysokou šanci
prosadit se natrvalo do kádru.

„Pavel je hokejistou Uničova a
ten mu dal souhlas, aby to u nás
vyzkoušel. Dříve prošel kvalitními mládežnickými soutěžemi a
něco už odehrál i ve druhé lize
mužů, byť po uplynulé sezóně
má určitý kondiční deficit. Nyní
chodí na všechny tréninky dopoledne i odpoledne, takže za
nějaké dva tři týdny asi bude zatavený. Z toho se však následně

dostane a jakmile nabere potřebnou fyzičku, měl by být herně
lepší než momentálně. Zatím
ani tak nehraje špatně a já věřím, že pro nás může být přínosem. Ale jestli k nám opravdu přijde, o tom teď nechci
spekulovat. Uvidíme, záleží i
na dohodě s jeho mateřským
klubem,“ uvedl na téma Handl
lodivod Jestřábů Petr Zachar.

Co říká samotný plejer? „Zatím jde pořád jen o zkoušku
a teprve uvidím, jak všechno
dopadne. S trenéry ani s vedením jsem se doteď nijak víc
nebavil, ale určitě bych tady
rád zůstal. Po všech stránkách
se mi zde líbí, mám to kousek
domů a strávit v prostějovském dresu letošní sezónu
by mi udělalo velkou radost.

Snad se mi bude herně dařit
natolik, abych byl koučům
prospěšný a nechali si mě
v týmu,“ pověděl Pavel Handl Večerníku po čtvrtečním
přípravném vítězství 5:2 nad
Břeclaví, k němuž přispěl
vstřeleným gólem.
Rozhovor s možnou posilou
a další hokejové informace
čtěte na straně 29.

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 19. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE VRCHOSLAVICÍCH

II. TŘÍDA – 2. KOLO
1.SK PROSTĚJOV
FC HVOZD
NEDĚLE 19. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PROSTĚJOVĚ

IV. TŘÍDA – 2. KOLO
FC MORÁVIA DOLOPLAZY
TJ ŽELEČ
NEDĚLE 19. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V DOLOPLAZECH

.
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Prostějovské derby přineslo řadu osobních soubojů, ale i vtipných momentů. Jeden z nich jsme
se vám rozhodli zprostředkovat. Náš fotograf
svým objektivem zachytil Marka Zatloukala v nepříliš příjemné situaci, která ho mohla stát újmu
na zdraví. Nováček v týmu Hané nakonec o zuby nepřišel jeho tým však o body přišel... Více o
vzájemném duelu dvou prostějovských týmů se
dočtete na straně 26
Foto: Josef Popelka

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
FK NOVÉ SADY
SOBOTA 18. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PROSTĚJOVĚ

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
SPARTAK VTJ LIPNÍK NAD BEČVOU
NEDĚLE 19. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V ČECHOVICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 32 na snímku byl dům v Olomoucké ulici.
Vylosovaným výhercem je Věra Doleželová, Dolní 25, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO PÁTKU 17. SRPNA 2012, 15.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 20. SRPNA 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
I ve druhém srpnovém vydání
nacházíte vaše oblíbené zápolení, které na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika
přinášíme v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“! Také v dnešním čísle
se tudíž opětovně setkáváte s
fotografií známé osobnosti veřejného života, která je graficky
mírně „poupravena“. A vaším
tradičním úkolem je poznat, kdo
že se to na snímku nachází...

Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte
šanci na výhru. DNES můžete
UŽ PODVAADVACÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě poukázky od firmy
BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu již SEDMDESÁTÉM pokračování tohoto originálního

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

Povlečení

přímo od

výrobce

Výběr z více než

od

355,-

100 druhů!

www.profitexprostejov.cz

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

DNES OPĚT O KUŘATA....
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Plumlovská přehrada po dvoutýdenním oddechu opět ožije
hudebními tóny, tentokrát ve stylu reaggee. Sobotu prostě
ovládne...
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TIP
k obrazovce
FRANTIŠEK
JE DĚVKAŘ
film ČR (2008)

PÁTEK 17. 8. 2012

20:20 HODIN

Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská, Martin Pechlát, Petra
Nesvačilová, Zdena Hadrbolcová, Leoš Noha, Arnošt
Goldflam, Petr Čtvrtníček,
Marika Procházková, Claudia
Vašeková, Simona Babčáková, Zuzana Onufráková, Barbora Poláková, Lumír Tuček

klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o
Tomáše Berdycha. Tvář jedné
z největších hvězd světového
tenisu a jednoho z prostějovských olympioniků, který hájil v
Londýně barvy České republiky,
poznala znovu celá řada soutěžících, načež v osudí objevilo
přesně takřka rekordních 513
správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Jiřího ZELINKU, Česká 26, Prostějov.
Výherce od nás obdrží zajímavou cenu v podobě poukázky
od RESTAURACE PÁCL v
Plumlově V HODNOTĚ 500
Kč, která jej už od dnešního dne
čeká přímo v redakci Večerníku! A jelikož se v minulém vydání jednalo o zmíněné sedmdesáté vydání, rozhodli jsme
se toto kulaté jubileum ocenit.
Šťastný výherce tak obdrží
přímo od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku PŘEDPLATNÉ NA PLNÝCH SEDMDESÁT TÝDNŮ!!
I toto překvapení tak může být
motivací pro další z vás, kteří
mohou zkusit své štěstí třeba
hned znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do politických vod a mírně poupravili fotografii jedné z nejvýše postavených prostějovských političek...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z jednasedmdesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 17. SRPNA 2012,
12.00 hodin - volejte 582 333
433, pište SMS na 608 960 042,
či e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží další cenu, zveřejníme
opět v příštím čísle, jež vyjde
v PONDĚLÍ 20. SRPNA 2012.

chodem Františkův kamarád a
rovněž bývalý pacient. Muž je
nucen nastěhovat se k laskavé, ale poněkud dotěrné matce
a po řadě neúspěšných pokusů získat zaměstnání, přijme
práci, kterou mu dá nerudný
bratr Miloš, majitel autoškoly. Tu ovšem ve skutečnosti
vede jeho atraktivní manželka
Peggy, věčně flirtující s autoPsychiatr František Soukenic- mechanikem Jardou. Začne
ký nevypadá na první pohled flirtovat také s ním, stejně
jako nenapravitelný suknič- jako žačka autoškoly Natalie
kář, přesto ho zálety připraví o a František, přestože se netají
všechno. O zavedenou praxi, snahou získat zpět těhotnou
když se rozejde s milenkou Elišku, nedokáže svodům žen
Ivetou a ona ho udá lékařské odolat. Vymlouvá se sice na
komisi, která mu vzápětí ode- hormonální poruchu, jenže
bere licenci. A vzápětí o tole- se kvůli ženám a nedostatku
rantní manželku Elišku, která sebekontroly dostává do stále
se rozhodne vyměnit ho za ad- dalších potíží a nakonec za
vokáta Viktora, jenž je mimo- každou chybu zaplatí.
VÍCE NEJEN O TOMTO FILMOVÉM TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DR. OETKER V AKCI...

Potřetí v řadě, celkově pak
již počtrnácté, 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!
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 17.
SRPNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 9 - 6 - 7 - 8,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově
dvaašedesátou
výherkyní
stala Petra ŽOUŽELKOVÁ,
V. Špály 9, Prostějov, jež si tak
přímo v sídle redakce může
vyzvednout zmíněnou výhru
věnovanou naším partnerem, kterým pro minulé
vydání byla společnost D
R. OETKER!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 20.
SRPNA. Tak nezbývá, než
abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ

JE U K
KONCE
ONCE
Jaroslav Lukáš, Waitova 3220/11, Prostějov

ALKA, BOJE, CYKLONY, DEKL, GONG, JÍVA, JUTY,
KANOE, KÁNOE, KANTÁTA, KLAS, KOVO, LEICH,
LOTO, MASA, MAZEL, MODŘ, NATÉ, RÁNA, ROSA,
ROTA, ŘÍJE, SETI, SKOT, TAVY, TUKY, ÚVAZ, VĚNO,
ZÁCHVAT, ZPĚV
... 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 17. srpna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PŘEDPLATNÉ“. Dalším vylosovaným výhercem se
stal Josef PONÍŽIL, Tyršova 298, Čechy pod Kosířem,
jenž se tak může těšit na POUKÁZKU V HODNOTĚ
300 Kč, kterou věnoval obchůdek CHOVATELSKÉ
POTŘEBY SHUR-GAIN v Prostějově! Vyzvednout si
ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí
13. srpna 2012.
Dnes můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou
opětovně věnovala PRODEJNA „DOMÁCÍ UZENINY
a CHLAZENÉ DRŮBEŽE“, sídlící v Kravařově ulici v
Prostějově! Jméno dalšího šťastného výherce, který obdrží
tuto HODNOTNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 20. srpna 2012.

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+1 s lodžií, Tylova, PV
6000Kč/měs. vč. inkasa
2+kk, ul. Palackého, PV, 60m2, 1. patro
5200Kč/měs.
+ 2000Kč/měs. inkaso + el.e. bytu
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 100m
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.
2

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.
2
vl.,cihl, 2. patro, 78m , v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
2
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m .
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 nebyt. prostor, kanceláří, ul.
Vrahovická, PV. Celkem 230m2, lze i po
částech, 1. patro.
Cena: 300Kč/m2/rok. Velmi pěkné!
Pronájem objektu bývalé školy v
Držovicích, vhodné na kanceláře, služby,
lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

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

Nabízíme:

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 565.000,2+1, Pv, sídl. Svobody
Kč 860.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Anglická ul.
Kč 1.150.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.490.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.890.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
2+1, Klopotovice Kč 2.000,-/měs. inkaso (3.500)
2+1, Kostelec na Hané
Kč 5.500,-/měs. + el.
2+kk, Palečkova ul. Kč 6.000,-/měs. + ink. (1.800)
3+kk (120 m2), ul. Újezd Kč 8.000,-/měsíc + inkaso (2.500)

BYTY – PRODEJ
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
BJ 1+1, Prostějov, Šárka – byt po rekonstrukci a částečně zařízený,
cena 5.000,- Kč/měsíc+inkaso
podlahová plocha 28 m2,
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

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
SLEVA!

Prostějov, sídl. Svobody
Prodej bytu 2+1 po komplet. rek. v OV, 55 m2, 4.
patro, lodžie, plast. okna, orientace západ.
Cena: Kč 860.000,-

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

SLEVA!
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
--------------------------------------------------------

Prostějov, Mozartova ul.
Prodej dr. pečlivě zrekonstruovaného bytu 3+1,
71 m2, 6. patro, plast. okna, lodžie.
Cena: Kč 1.490.000,NOVINKA!

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

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,-

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

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

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

POZEMKY

Prodej zahrady 540m2 - st. místo v
Držovicích.
Cena: 800Kč/m2
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních 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

Prostějov – Čechovice
POSLEDNÍ 2 DOMY K PRODEJI!
Prodej nových RD 4+kk (100 m2), parkovací
stání před domem. Pozemek 170m2. Ihned
k bydlení!
Cena: Kč 2.790.000,-

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

Rodinné domy:

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

Tip týdne: Prodej novostavby RD,
Kralice na Hané

Prodej RD 6+1 se zahradou a krásným
posezením,
cena v RK

Prodej bytu 2+kk, Prostějov,
ul. Tylova

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

ª800 107 014

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

Byty – pronájem

NOVINKA! Byt OV/ panel, 1+1 Sídl. svobody, 2. NP, 34 m2,
Byty – prodej

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

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

Prodej RD Nezamyslice

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

SLEVA!

Pozemky

Prodej RD, Kostelec na Hané

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

Pronájem bytu, Prostějov, ul. J.B.Pecky

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

Ostatní

NOVINKA! Nabízíme k prodeji garáž na 3 auta v Držovicích

Pronájem cihlového bytu 2+1 po zdařilé
rekonstrukci,
cena: 8500,- včetně inkasa!

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

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

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
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KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Štarnov - pozemek se nachází na okraji obce, potenciální stavební
pozemek o celkové výměře 2464 m².
Cena 180,- Kč/m2.
Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici, celková
výměra1665 m² , studna
Cena 600 Kč/m²
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na stavbu RD,
inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra cca 1500 m2. Cena 900,- Kč/m2
Prostějov, ul. Brněnská - pozemek v územním plánu jako plochy
smíšené výrobní, rezerva, celková výměra 27 766 m2, Cena 250 Kč/m2.
Prostějov, ul. Okružní - pozemek v územním plánu jako plocha pro
výstavbu bytových domů, celková výměra 9760 m2,
Cena v RK.
Prostějov – pozemek u čerpací stanice OMV mezi výpadovkou na Brno a
rychlostní komunikaci E462 určen pro komerční výstavbu, celková výměra
4742 m2.
Cena 450 Kč/m2.
Zahrada Ptenský dvorek, Paseky – celková výměra 3395m², prodej
možný po částech, vhodný pro stavbu rekreačního objektu cena 120 Kč/m²

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

Kobeřice, okr. Prostějov
PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ VÝRAZNÁ
SLEVA!
Prodej RD 5+kk po komplet. rek. s uzavřeným
dvorem a dvojgaráží. Krb s rozvodem,
kuchyňská linka s vestav. spotřebiči, velká
koupelna. Zast. plocha 693 m2, zahrada 1506
m2, stodola 220 m2. Cena: Kč 2.640.000,-

Exkluzivní vydavatel

Rodinné domy

RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
SLEVA! RD 5+1 s garáží Otinoves, zast. pl. 209 m2, zahrada
160 m2, vl. studna, ÚT/plyn, žumpa, po část. rekonstrukci, vhodné
k bydlení i rekreaci,
cena: 899.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
NOVINKA! Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast.
pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
cena: 2.770.000,NOVINKA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007,
celková plocha pozemku 639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
240 m2.
cena: 3.080.000,-

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

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

cena: 5.900,- vč. inkasa

lodžie, volný ihned

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
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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.
- 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 :

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,

Volejte: 739 322 895

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 Sidl. Svobody OV
859.000Kč
3+1 V.Špály OV
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 Slavíčka OV po rekonstrukci 1.389.000Kč
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
2+1 Šárka DB po č.rek. 699.000Kč+prov.
2+1 Okružní DB po revit. 699.000Kč+prov.

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 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 1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
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.
3.650.000Kč
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
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 Západní po rek.
5.500Kč + ink
3+1 Moravská 75m2
7.000Kč + 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

O S TAT N Í

GARÁŽE :

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

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

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.

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
9
9
9
9
9
9

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
9 PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
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SLUŽBY

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

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

Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení
na prodej id 1/2 pozemku parc. č.
158 v k.ú. Bedihošť za min. kupní
cenu ve výši 19 000 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na
adrese Rejskova 28, Prostějov, tel.
č. 582 302 593, e-mail:
katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz.

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

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 5+1, Čechovice 3 450 000 Kč
* RD 5+1, Trávnická 1 700 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova
1 500 000 Kč
* RD 2+1, Vrahovice
800 000 Kč
* Byt 3+1, Šmeralova 1 050 000 Kč
* Byt 2+1, Šárka
700 000 Kč
* Chata, Seč
490 000 Kč
Pronájem:
* Byt 2+1,sídl.Svob., 7.800/měs.vč.ink.
* Prodejna 48 m2, Svatoplukova ul.
Pro klienty aktuálně hledáme:
* RD do 1.200.000 Kč v PV
* byty 2+1 a 3+1
Ing. Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
* RD 5+kk, Vrahovice 4 400 000 Kč
* RD 5+2, Kaple
1 990 000 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, rekonstr1 100 000 Kč
Pronájem bytu:
* 3+1, 67 m2, centrum 8 000 vč.inkasa
* 1+1,po rek.,centrum 7 000 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
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
Pronajmu garáž, Brněnská ul. Cena
700 Kč. Tel.: 773 199 748
Prodám garáž za Mechanikou,
95 000 Kč. RK NE. 724 321 104
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 2+1 v PV. 608 839 131
Prodám RD v Bedihošti, byty 2+1,
4+1, garáž, dílna, zahrada. Tel.:
737 112 123
Pronajmu byt 1+1, ul. Tylova, PV.
Tel.: 725 838 326
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
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
Prodám 3+1 v PV. 608 839 131
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.
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

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.
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.
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
Pronájem garáže za místním nádraží, ul. Wolfova, bez elek. proudu,
cena dohodou. Tel.: 607 646 490,
dlouhodobě.
Prodám garáž, 18 m2, za Brněnskou ul., garáž je s elektřinou. Cena
135 000 Kč. Tel.: 724 530 441
Pronajmu levně byt 1+1 ve Vrbátkách. Tel.: 773 618 011
Pronajmu 3+1, 3+kk. 723565897
Pronajmu garáž na Žeranovské
a na Brněnské. T.: 776 894 323
Pronajmu byt 2+1, blízko centra,
nově zrekonstruovaný, částečně
vybavený. Cena 8 200 Kč vč. inkasa. Tel.: 774 666 111
Pronájem vytápěných místností,
150 m2, světlá výška místnosti 3,1
m, el. 380/220, včetně. soc. zařízení, k podnikání nebo skladování materiálu, v obci Určice, Tel.:
603 832 796
Pronajmu byt 1+kk novostavba – Krasická, zařízený. Tel.:
732 457 331
Prodám pěkný cihlový RD 4+1,
udržovaný, ihned obyvatelný, PV-Vrahovice. Cena dohodou. Tel.:
732 909 368. RK NE!
Pronajmu byt 1+1 v 1. posch., ul.
Šafaříkova. Nájem 3 600 Kč + ink.
Tel.: 582 333 133, 605 510 106
Pronajmu byt 2+1 v PV. RK nevolat! Tel.: 608 452 400
Prodám byt 3+1, 72 m2, ul.
A.Slavíčka, panelový dům po rekonstrukci - zateplený, plastová.
okna, balkon, byt po rekonstrukci,
kuchyně, koupelna, WC. RK NE!
Tel.: 732 171 799
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nemovitostí v obci
Lešany – rodinný dům č.p. 25 na pozemku p.č. 107 o výměře 1 135 m2
a pozemky p.č. 108, 109 – zahrada o
výměře 1 507 m2 za minimální kupní
cenu 408 000 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu 1+1, zařízený, dlouhodobě. Tel.: 721 054 794
Prodám cihlový byt 2+1 v domě po
revitalizaci blízko centra PV. Cena
795 000 Kč. Možnost půdní vestavby. Tel.: 602 537 370 po 17. hod.
STATEK s.r.o. Prostějov nabízí od
1.1.2013 k pronájmu prodejní a
skladovací prostory 730 m2 + manipulační plocha v areálu s ostrahou. Tel. 736 631 710, 582 345 845
Prodám garáž, Močidýlka. Cena
dohodou. Tel.: 723 213 729
Prodej rodinného třípatrového
domu s velkou garáží a dvorem.
Cena 1 550 000 Kč je případně
k jednání. Tel.: 777 669 106

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 17. srpna, 10.00 hodin

Pronajmu byt 2+1 v PV, blízko
centra, pěkný. Tel.: 739 964 406

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343

Pronajmu byt 1+1 v PV. Kontakt:
607 919 040

stějov 604 389 367.
67.
Pronajmu řadovou garáž na BrněnSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
ské ulici. Tel: 606 145 790
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

www.

vecernikpv

.cz

FINANCE

Zednické práce, zateplení, nátěry
fasád, práce s plošinou. Tel.: 723
522 369
Zednické práce. Levně a rychle.
Tel.: 602 941 681
Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte 723 522 369

Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či poze- Stěhování,
vyklízení.
Tel.:
mek pro reklamu. Volejte ihned 775 132 134
841 111 148 za místní sazbu.
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHOD- OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
NOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN, VOLEJTE 723 522 369.
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji
Kompletní pokládka zámkové
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459
dlažby, kvalitně za rozumné ceny.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze Tel.: 723 522 369
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Čištění hrobů z terasa přebrouOSVČ POZOR!!! Konečně je tu šením přímo na místě. Tel.:
dostupná půjčka i pro vás. K vy- 721 817 009
řízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více Výkopové a pomocné práce, odvoz kartonů a železa. Cena dohověřitelů. Tel.: 608 744 459
dou. Tel.: 776 878 006
ÚVĚRY A HYPOTÉKY LEVNĚ,
RYCHLE, DISKRÉTNĚ se zásta- Výcvik psů a ubytování psů v době
vou nemovitostí. Tel.: 777 164 309, dovolených. Tel.: 604 188 648
jiri.dostal.rb@seznam.cz
Provádíme dokonalé stroj. čištění
PŮJČKY do 200 000 Kč! Ne koberců a sedacích souprav. M. Re900... Spolupracuji s více věřiteli. vay. Tel.: 604 439 302, 582 382 325
732 547 490, 734 277 263
Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788
Máte problémy se splátkami?
Nebankovní úvěr bankovním
úrokem. Řešíme rychle exekuce, Nepřehlédněte! Broušení nožů.
zástavy, ale i osobní bankroty. In- Vaše nože budou jako břitva.
formace na tel.: 777 947 136 nebo Kontakt: Kravařova 8. Tel.:
773 579 975. Důvěřujte profesio- 582 332 226, 603 818 856
nálům. Konzultace zdarma!
Stavební partie nabízí provedení
Půjčka bez poplatku až 50 000 Kč. veškerých stavebních prací včetně
Diskrétní jednání. Tel.: 607 401 926. výstavby na klíč nebo rekonstrukcí
bytů. Možnost nahlédnutí už proPracuji pro více věřitelů.
vedených prací. Tel.: 774 261 517
Půjčka bez poplatku až 160 000 Kč Smékal Jiří.
nebo na zástavu nemovitostí. Tel:
777 965 734. Pracuji pro více věřitelů. Stavební dokončení práce. Rekonstrukce bytových jader, obNová půjčka z vlastního kapitá- klady, dlažby, omítky-štuk, sádra,
lu i pro osvč, důchodce, ženy na sádrokartony, betony, zámková
md… Vyplacení do 48 hod. Info na dlažba, malování. Rudolf Krebs:
739 095 527
775 573 732.
Potřebujete rychle peníze. Volejte Malířské a natěračské práce i s úklidem. Tel.: 777 818 463
na 776 087 428.

Soutěže
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Velká letní soutěž
P r o st ěj o vs k éh o Ve če r n ík u
Známe celkové výsledky!
Zjistili jsme, kde vám chutná!

le
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O
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é
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c
haná u
gril

Tak a máme to za sebou. O konečném pořadí naší velké letní soutěže O krále hanáckého grilu
rozhodly právě vaše hlasy. Nakonec se jich u nás sešlo opravdu požehnaně...

Občerstvení
Na Splávku
celkově

841 hlasů

Hostinec
U Dudka

Pension Lada
celkově

769 hlasů

celkově

Na druhé pozici se umístil nedávno otevřený Pension Lada v Repechách, který
kromě skvělého jídla se steaky přes půl
talíře nabízí i neobyčejně příjemné prostředí a nezaměnitelnou atmosféru. Kdo
tam někdy byl, ten ví, že Penzion Lada
skutečně není tuctová hospoda!

Vítězem klání se po velkém boji stalo Občerstvení Na Splávku se svým
Špízem z panenky. Ten dle vyjádření
celé řady našich čtenářů „absolutně
nemá chybu”! Kromě něj toto tradiční
občerstvení nabízí řadu dalších super
jídel, z nichž vás mnohá svojí chutí
skutečně překvapí.

527 hlasů

Pomyslnou bronzovou medaili získal
Hostinec U Dudka, který kromě výtečných grilovaných jídel láká především na
vynikající pivo z malých pivovarů. To vám
přinese nejrychlejší obsluha v Prostějově.
O Dudkově oblíbenosti pak nejlépe svědčí jeho vysoká návštěvnost.

V příštích číslech vám postupně představíme všechny tři restaurace, které od vás dostaly nejvíce hlasů.

Celkové pořadí
1. Občerstvení Na Splávku (841 hlasů)
2. Pension Lada (769 hlasů)
3. Hostinec U Dudka (527 hlasů)
4. Zahrádka Na Sportovní (349 hlasů)
5. U Chmelů (298 hlasů)
6. Pod kopcem (284 hlasů)
7. Zahrádka Sali (162 hlasů)
8. Solná krčma (77 hlasů)

Slovo vítěze:
„Z vítězství mám samozřejmě velkou radost. Jsem rád, že tímto způsobem došlo uznání umění
našeho kuchaře, který je opravdu výjimečný. Navzdory tomu nám zákazníci v posledních letech
spíše ubývají. Může to souviset i s vypuštěnou plumlovská přehradou, kam každé léto vždy mířily
davy cyklistů. Málokdo z nich se u nás nezastavil. Teď ale na přehradu nejezdí skoro nikdo. I tak
věřím, že si lidi za skutečně dobrým jídlem cestu najdou.”

Ladislav Čechovský, provozovatel Občerstvení Na Splávku
Tři vítězné hospůdky se mohou těšit na prezentaci v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku ZDARMA. Příjemné odměny čekají i na vylosované hlasující,
jejichž jména se dozvíte v příštím čísle Večerníku.

Velkou letní soutěž O krále hanáckého grilu jsme zahájili v pondělí
2. července. Ve čtyřech semifinálových kolech jsme vám postupně
představili šestnáctku kandidátů
i s jejich vybranými lahůdkami.
V každém kole jste vybrali vždy
dva postupující. Ti se utkali ve velkém finále, které jsme odstartovali
v pondělí 30. července. Z něho pak
vzešly tyto konečné výsledky.

LETNÍ SOUTĚŽ ALOISE MAČÁKA
– HRAJTE O HODNOTNÉ CENY ZA 18 000 Kč!

Co můžete vyhrát?

První cena:
Poukaz na TÝDENNÍ POBYT pro dvě osoby (plná
penze) do hotelu Dolte v Sobotíně (termín pobytu
dle dohody) V CENĚ 10 000 Kč
Druhá cena:
POUKAZ V HODNOTĚ 5 TISÍC KORUN + básnická
sbírka A. Mačáka „Medunka“
Třetí cena:
POUKAZ V HODNOTĚ 2 TISÍCE KORUN + Elvis
Presley „Hit story – výběr nejlepších písní na 3 CD“

Secesní památka Národní dům v Prostějově byla postavena v letech:
1705 – 1707
1805 – 1807
1905 - 1907
Šupna je hanácky:
lehká dáma
kůlna
studna
Crkánek je hanácky:
deštík
pramínek
loudal

Otázky:
Krč je hanácky:
krk
křeč
pařez
Chróst je hanácky:
křoví
chroust
hubený
Šnurport je hanácky:
naběračka
knír
tabák

Alois Mačák vydal básnickou sbírku
„Medunka“ v roce:
2006
2008
2010
Alois Mačák vydal knížku říkadel pro
děti „Abeceda se zvířátky od A do Ž“
v roce:
2008
2010
2012

Tři šťastní výherci budou známi a zveřejněni v druhé polovině září,
v případě rovnosti bodů
rozhodne los. Odpovědi zasílejte s kontaktní adresou a
telefonním číslem do 14. září
tohoto roku na adresu Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov
nebo na mailovou adresu
inzerce@vecernikpv.cz,
případně volejte na telefonní číslo 582 333 433.

Řádková inzerce
PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

PRODÁM

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

Studující hledá dlouhodobou
brigádu – úklid v domácnosti nebo hlídání dětí apod. Jen
v PV. Tel.: 732 829 308

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.

OZNÁMENÍ

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
Pěstitelská pálenice Kostelec
i VČ. Tel.: 602 810 644.
na Hané oznamuje svým
Super přivýdělek z domova. zákazníkům zahájení proPráce na smlouvu. Výplata vozu. Od 16.7. příjem obdvakrát do měsíce. Vhodné jednávek. Středa od 16.00
jako přivýdělek i jako HPP, bez do 18.00 a sobota od 9.00 do
vstupních poplatků. Jen serioz- 12.00. Tel.: 582 373 358
ní zájemci. Více info na mailu
snajdrova.Kveta@seznam.cz. Palírna Otaslavice nabízí kvalitní
služby za příjemné ceny. Za jeden
KOOPERATIVA hledá obchod- litr 50%-ní slivovice u nás celkem
ní zástupce. Tel.: 777 164 309, zaplatíte jen 122,50 Kč. Objednávky přijímáme na tel. číslech
jiri.dostal@kooperativa.cz
582 370 058, 777 340 485.

KV Prostějov přijme prodejce knih pro oblast OL,
BK, PR, VY, KM: vlastní os.
automobil podmínkou. Tel.:
777 280 967

KOUPÍM

Přijmu
kadeřnici.
607 634 098

Tel.: Hledám sestru Janu Hopjanovou, narozenou 20. května
1966, poslední bydliště DobroDo salonu v centru PV hle- milice. Kdo ji znáte, volejte na
dáme kadeřnice/ky, nehto- 776 568 266.
vou designérku , pedikérku a
kosmetičku na ŽL. Více info
na tel. 608 200 295

RŮZNÉ

Hledám paní na přípravu dcery
do školy (2. ročník gymnázia) SAZENICE JAHOD - objeda drobnou výpomoc v domác- návky na tel. 607 151 801 nebo
nosti od 1.9.2012. Kontakt www.jahodarny.cz
733 782 279.

SEZNÁMENÍ

Firma zabývající se povrchovou
úpravou kovů přijme brigádnice (3směnný provoz). Tel.:
Vdova 65 let hledá kamarád606 031 220
ku přiměřeného věku, nejlépe
Zavedená kosmetika přijme kos- z Pv. Tel.: 739 420 843
metičku na ŽL. Tel.: 734 213 936
Vdovec 52/170 s dcerou 16 let.
Pracovní agentura Bauwerk, Hledá štíhlou a hlavně upříms.r.o. přijme betonáře, železá- nou ženu přiměřeného věku,
ře, zámečníky a pracovníky/- auto – dům mám možnost
-ice do výroby. Pracoviště přistěhování. Jen vážně. Tel.:
Prostějov, Olomouc, To- 606 169 522
vačov.
Bližší
informace
v prac. dny 11-14 hod.na
tel.č. 736 626 086, e-mail
musilova@bauwerk-stavby.cz.

AUTO - MOTO

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 umělPřijmeme pracovníky/-ce do NON STOP ODTAHOVÁ
ce. Přijedu. Platba v hotovosti.
nových poboček. Nabízíme SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
zaškolení, praxe není podmín- + celá Evropa. Tel.: 776 045 623 Tel.: 603 161 569
kou. Výdělek od 30 000 Kč.m.
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Zaplatíme v hotovosti české svaInfo na tel. 728 958 301.
Tel.: 604 118 269
továclavské dukáty z let 1923 1938: dukát - 5 000 Kč, dvouFirma HANAKOV spol. s
dukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
r.o. přijme do HPP seřizovače
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
CNC strojů, znalost prograi jiné zlaté mince. Info zdarma mování výhodou. Požadujeme
tel.: 736 127 661 p. Simon.
zkušenosti a praxi v dané profesi, bezúhonnost. Nabízíme
Koupím ledničku, stavební
zázemí stabilní společnosti,
kolečka, kamna na tuhá paliva
dobré platové podmínky, záPetry nebo podobné, vchodové
vodní stravování, uchazečům
dveře, nerezový dřez. Levně.
s bydlištěm mimo okres PV
Tel.: 608 539 783
nabízíme příspěvek na ubytování. Životopisy zasílejte na
hanakov@hanakov.cz

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Přijmu na krátkodobou výpomoc v oblasti zahradnictví.
Tel.: 603 333 760 i SMS.
Přijmu automechanika s praxí
do autoservisu v Prostějově.
Nástup možný ihned. Info na
tel. č. 608 824 136
Hledám elektrikáře s vlastním
ŽL, nebo brigádně, možno i o
víkendech. Mob. 774 989 007
Vydavatelství Haná PRESS, s.r.o.
přijme studenty/ky na kamelotáž.
Pište na vecernik@pv.cz.
Bar herna Ponorka přijme kuchaře/ku, minutková kuchyně,
noční směny. Tel.: 602 588 617

pro příští číslo
je v pátek
17. srpna,
10.00 hodin

VZPOMÍNÁME

Dne 16. srpna 2012
uplyne 25 let,
kdy nás navždy opustil
Jan DRÁBEK
z Určic.
Vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Přijmu řidiče MKD na vozidla do 12 t. Praxe nutná. Tel.:
777 769 260

Hledáme šikovnou maminku
na MD, která umí zpívat, tancovat a hrát pohádky pro děti.
Jedná se o činnost v novém
mateřském centru v PV - od
září 2012. Tel.: 608 881 704.
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Těžko se s
Tebou loučilo,
těžko je bez
Tebe žít.
Láska však smrtí
nekončí, v srdcích Tě
navždy budeme mít.

Dne 13. srpna 2012
uplyne 1. smutné
výročí úmrtí
pana Jana STUŠKY
z Brodku u Prostějova.
S láskou vzpomínají
manželka Jiřina a
dcery Jana, Iveta
a syn Jiří
s rodinami.

Jediné srdce na světě
jsme měli, jež
dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou
budit je chtěli,
neozve se nám vícekrát.
Utichlo, zmlklo,
šlo už spát.

Dne 11. srpna 2012
jsme vzpomněli 1. velice
smutné výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný
tatínek a dědeček
pan Josef KUČERA
z Olšan u Prostějova.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají děti
s rodinami.

vecernikpv

.cz

HLEDÁNÍ
HLEDÁ
Á NÍ JE U K
KONCE
ONCE

Částečná uzavírka Rejskovy ulice
Od pondělí 13. srpna až do 15. října 2012 bude částečně
uzavřena Rejskova ulice, a to v místech křižovatek s ulicemi Šafaříkova, Partyzánská a Sladkovského. Uzavírky
budou probíhat po etapách podle harmonogramu výkopových pracích. Objízdná trasa není stanovena.

Dne 12. srpna 2012
uplyne 100 let od narození
pana Josefa
PŘIKRYLA
z Domamyslic.
Vzpomínají syn a dcery
s rodinami.

Dne 14. srpna 2012
uplyne 10 let od úmrtí
paní Alžběty
POLESOVÉ

VYZKOUŠEJTE
řádkovou inzerci
I NA WEBU
www.vecernikpv.cz

a dne 14. dubna
uplynulo 8 let od úmrtí
.
Kdo jste je znali, vzpomeňtee

Zeptejte se...
na tel.: 582 333 433,
na mailu
inzerce@vecernikpv.cz
nebo přímo v redakci
- slečna Šmídová
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Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku Ti na hrob
dáme a budeme vzpomínat.

řádko

!

JEN u nás
a JEN do pátku
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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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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Sezonu v krajském přeboru otevřelo bojovné derby patnáctého se čtvrtým loňské tabulky

Konice oplatila Kralicím loňský výprask a vyhrála 2:0
Peter Kmecik zahájil sezonu čistým kontem, jeho spoluhráči byli spolehlivější v obraně i nápaditější v útoku
Ani jeden bod nezískali v sezoně 2011/12 hráči
Konice při utkáních s Kralicemi. Letos tomu tak
nebude. Stejně jako před rokem se oba týmy
potkaly hned v úvodu a hosté ze severozápadu okresu po poločase vedli 1:0. Na rozdíl od
předchozí porážky 1:2 ovšem tentokrát i díky
bezchybnému Kmecikovi obrat nedopustili,
zvítězili 2:0 a dali tak zapomenout i na domácí
debakl 0:6 z poloviny listopadu.
Kralice na Hané/jim

H

ostující kouč Roman Jedlička již mohl využít služeb
Richarda Schwarze a Lukáše
Malínka, zapůjčených na rok z
Holice, nasazení Martina Dostála zatím brání čekání na jeho
transferkartu z Rakouska. Do
základní sestavy se mu nově
prosadili Bílý s Antlem, zbylá
devítka zůstala z loňska. To na
domácí straně bylo při skládání
sestavy mnohem živěji a vyměnila se téměř polovina jedenáctky. Tedy brankář, obránce, dva
defenzivní záložníci a útočník.
renér Kralic Petr Gottwald
vsadil na netradiční rozestavení 3-2-3-2 s Martinkou a
Chvojkou na pozici štítů a odvážný styl hostům svědčil. Již v
prvních minutách vyzkoušel pozornost obrany Antl a Urbánek v
brance Kralic musel po přízemním pokusu poprvé zasahovat,
o chvíli později nedotáhli Antl
s Bednářem nadějnou
jnou pozici, na
Bednářův centr jen
en těsně nikdo
ze spoluhráčů nedosáhl.
dosáhl.
osmnácté minutě
inutě již vše z
hostující strany
any klaplo na
jedničku, na Bednářův
ářův přímý
kop z levé strany si udělal
místo Cetkovský a mohl
se začít radovat. Technickou hlavičkou na zadní tyč
obelstil všechny protihráče i
gólmana a bylo to
o 0:1. Velice
brzy mohlo být po nedorozurany srovnáno,
mění hostující obrany
el Pejřimovský
to by ovšem musel
při nájezdu vyzrátt na Kmecika.
ovnice, že pád
Nezafungovala rovnice,
enaltu, a zkuševe vápně značí penaltu,
d dostal žlutou
ný domácí forvard
za filmování.
ředváděný fotbal
tbal s nesčettvím nákopů,
ným množstvím
ubojů, skluzů
hlavičkových soubojů,
vání hry měl
a rychlého přelévání
ké podívané a
daleko k technické
ylu Barcelony,
přesnosti ve stylu
jímaly schopo to více se vyjímaly
nického hrotu
nosti levého konického
Adama Novotného.
ho. Stále ještě
teprve devatenáctiletý
iletý hráč a od
června čerstvý maturant
aturant si jako
jeden z mála troufal
fal na kličky a
vycházelo mu to i proti přesile.

T

V

P

Jako například ve čtyřiadvacáté
minutě, kdy se uvolnil ve vápně
a přes dva protihráče vyslal střílenou nahrávku na zadní tyč. Jen
malý kousek chyběl Schönovi,
aby míč skluzem poslal do odkryté části branky.
navýšení vedení se Martin
Schön mohl zasloužit i deset minut nato, proti byla kopačka, která vyslala nepřesný pas
při rychlém brejku a nabízení
se spoluhráčů na obou krajích
hřiště. Před Kmecikem se toho
i díky rutinnímu stahování centrů, minimu střel a absenci chyb
v rozehře tolik nedělo a poločas
již výsledkem 0:1 i skončil.
a začátku druhé půle sáhl
domácí kouč hned ke dvěma změnám, po nichž se změnila zejména situace v obraně. Při

O

N

přesunu k rozestavení 4-4-2 a
odstoupení lehce zraněného
Chvojky se vedle sebe v zadní
čtyřce postavili Trnavský, Jano,
Halenka a Neoral, před nimi se
pohybovali Valtr, Kocourek,
Martinka a Cibulka.
ouborem změn nastal minimálně zpočátku ve hře Kralic zmatek, Konice možnostmi
ale dlouho pohrdala. Již ve 47.
minutě si to znovu Schön šinul
z pravé strany do vápna, na zakončení si ale netroufl a přihrávku zpacifikovala defenziva.
hyb vzadu se však nevyvarovali ani hosté a ztrátu
míče na vlastní polovině mohl
ztrestat Cibulka. Dostal míč za
beky a z úhlu se vřítil do vápna,
Kmecik byl ale velice rychle z
brány, značně mu zmenšil spektrum možností a střelu vyrazil
ve skluzu na roh. Standardky
se domácím tolik nedařily, nic
z nich nevymysleli a hosté je
málem podruhé potrestali deset
minut od přestávky. To chybělo
po dalším centru zleva a polechtání míče málo, aby opět zapadl
ke druhé tyči.
estu našel až střídající
Martínek, jeho lobu nescházelo nic a už to bylo 0:2.
Další rána pro domácí přišla

jen o minutu později, to se nedohodli Kocourek s Halenkou,
oba šli do hlavičky naplno a
oba to odnesli rozbitou hlavou.
Gottwald mohl střídat už pouze
jednou a okamžitě nahradil Halenku Vitáskem, druhý zraněný
se po chvilce ošetřování vrátil
zpět, aby jeho tým nedohrával
v oslabení.
ávěrečných dvacet minut
odehráli domácí vzadu na
maximální riziko, k ničemu to
ale nevedlo. Střelu vypustil kromě standardky zablokované zdí
pouze Neoral z výrazné vzdálenosti, jinak šlo o marné obléhání.
bránila se úspěšně, tlak k
ničemu kloudnému nevedl

S

Z

C

U

Vítězná trefa. Otakar Cetkovský (vlevo s rukama nad hlavou)
právě posílá Konici do vedení 1:0.
Foto: Jiří Možný

C

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – 1. KOLO

FC Kralice na Hané
střídání: 46. Halenka za Chvojku,
j 46. Trnavský za Pejřimovského,
73. Vitásek za Halenku

a další pojistku měl na noze opět
Malínek. V poslední minutě
podnikl brejk do hodně nezformované obrany a k zákroku a
odražení rány donutil Urbánkovu tyč. Ihned poté, ještě než
stihl do hry vstoupit nachystaný
Michal Drešr, zapískal rozhodčí
Křepský naposledy a výsledek
0:2 již nic nezměnilo.
ískat první body tak Kraličtí
mohou až v sobotu na hřišti
Oskavy, přesně o čtyřiadvacet
hodin později nastoupí k domácí
premiéře Koničtí. Soupeřem jim
v neděli od šestnácti třiceti bude
Litovel. Oskava zahájila výhrou
3:1 nad Želatovicemi, Litovel
remízou 2:2 s Ústím.

Z

PETR GOTTWALD – FC Kralice na Hané
„Hodnotí se to špatně, protože jsme doma tři body nezískali a navíc
nevstřelili ani jednu branku. Myslím si, že jsme horším mančaftem
rozhodně nebyli, rozhodli zase naše individuální chyby. Jako první
jsme se dostali do dvou gólovek, ale nevyužili jsme toho a zbytečně
jsme inkasovali ze standardky. A když jsme se ve druhém poločase
dostali do tlaku, snažili jsme se a mačkali jsme je, tak bohužel náš
stoper zaspal, nevystoupil, nechal tam naběhnout soupeře a inkasovali jsme druhý gól. Kluci ale hráli dál, pořád se snažili, bojovali, ale
bohužel jsme dneska štěstí neměli. Standardky nebyly špatně kopnuté, ale nedokázali jsme zamezit tomu, aby si pro to gólman přišel a
stáhl do rukavic. Pak z toho hrozí nebezpečná brejková situace, což
hosté několikrát dokázali. Musíme spíš pilovat útočnou fázi, protože
jsme se dnes nedostali ani k zakončení. Ve druhém poločase toho
bylo strašně málo, snad jedině Neoralova střela ze čtyřiceti metrů a
jedna Cibulkova akce, kdy trefil gólmana do ruky. A to je všechno.“

ROMAN JEDLIČKA – Sokol Konice

trenér:
PETR GOTTWALD
D
Urbánek

Jano

Chvojka
Chv
C
Ch
hv
hv
a

Vybíhal

Kocourek
K

brranky 18. Cetkovský, 66. Malínek
branky:
střely
st
třely na branku:
b
5:5
střely
3:5
střely mimo branku:
st
b
rohové kopy:
4:1
rozhodčí:
– Kubec, Slota
ro
ozh
zhod
o čí Křepský
Kř
žluté
žluté karty:
kar 22. Pejřimovský,
52.
5 Jano, 54.
54 Halenka, 75.
Trnavský, 82.
82 Valtr – 82.
Řehák,
85. Růžička
Ř
Ře
h
R
Schön
diváků: 150

Cibulka
Neoral
Pejřimovský

Martinka

Antl
Lehký

Valtr

Bednář
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Novotný
N
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vot
otn
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ný

Bílý
Klobáska

Cetkovský

Směták
Řehák
Růžička

Kmecik

Sokol Konice:

střídání: střídání: 63. Malínek za
Antla, 88. Schwarz za Smětáka
trenér: ROMAN JEDLIČKA

 8. Po přiťuknutí
nutíí tto
o z hr
hhranice
ran
ani
nic
ice še
ice
ššestnáctky
essttnnááctk
ctkky
ct
y zzkusil
kkuusil
sil An
A
Antl
ntl
tl a U
Urbánek
rbá
rb
bán
ánek
k
prrvéé nnaa ze
zem.
em.
musel poprvé
 18. ÚDER SHORA.
HO
ORA
A. Bednář
Bedn
Be
dnář
á poslal
ář
posla
l l míč
míč na hlavu
hla
lavu
vu Cetkovského
Cet
etko
kovs
vské
kého
ho
o
a exkralický hráč usměrnil míč mimo dosah gólmana – 0:1.
 22. Po chybě dvou konických beků se sám na Kmecika řítil Pejřimovský, ale míč si moc pokopl a po pádu ve vápně dostal
žlutou za filmování.
 24. Novotný pronikl do vápna a přes dva obránce poslal míč
střílenou nahrávkou na zadní tyč. Schön ve skluzu těsně
nedosáhl.
 38. Hosté se od poloviny hřiště hnali do rychlého přečíslení, ale
Schönovi nevyšla přihrávka a bylo po šanci.
 51. Po konické ztrátě šel Cibulka z úhlu na Kmecika, ten úspěšně vyběhl a vyrazil na roh.
 55. Akce jako přes kopírák první branky, ale tentokrát míří míč
z hlavy o fous vedle branky Kralic.
 66. CHYBĚLA JEN KAMERA. Malínkův lob z pravého rohu
vápna zapadl přesně pod Urbánkovo břevno – 0:2.
 67. Po nepříjemné vzdušné srážce musel Halenka střídat a Kocourek pokračoval s ovázanou hlavou.
 90. Do otevřené obrany domácích se hnal Malínek a bombou
zpoza vápna zatřásl konstrukcí brány.
zaznamenal Jiří Možný

DOKONALÝ POČIN
LLUKÁŠ
UKÁŠ M
MALÍNEK
ALÍNEK

SOKOL KONICE
Pouhých několik desítek sekund stačilo teprve osmnáctileté konické posile k
tomu, aby potěšila oko nezaujatého diváka. Na trávník jej kouč Roman Jedlička
vyslal krátce po hodině hry, tři minuty nato zvýšil vedení hostí na 2:0 a v samotném závěru pak ještě z dalšího brejku orazítkoval tyč. Zaujal zejména moment ze
šestašedesáté minuty. Mladík hostující z 1.HFK Olomouc si pohlídal ofsajdovou
linii, nikdo z obránců mu nestačil a u přihrávky byl o chvilinku rychleji než
vybíhající gólman. Toho využil k efektnímu lobu a mířil natolik přesně, že míč
doplachtil pod břevno a rozvlnil síť. Na pojištění vedení již domácí nedokázali
zareagovat a žádnou gólovku si od tohoto momentu nevytvořili.

„S výsledkem jsme spokojeni, hra se zlepší časem. Ještě to není pravé
ořechové. Je lepší vyhrát, než hrát pěkně a prohrát. Dali jsme gól na
začátku a pak už jsme to udrželi. Domácí byli lepší než minulou sezonu. Hrají na riziko, snaží se napadat, ale dál to zatím nedotáhli. Napadají, ale při hře na tři beky jsme je v rozhozené obraně mohli tolikrát
vytrestat. Navíc si ani tak žádnou gólovku nevypracovali. Překvapili
mě, nehráli špatně, ale uvidíme po čtyřech pěti kolech, jak se mužstva
poskládají. Loni jsme začali třemi porážkami a již jsme se z toho nevzpamatovali, teď se nám vstup povedl. Před sezonou jsme si řekli, že
je lepší vyhrát 1:0 a udělat tři body, než dávat tři čtyři góly a pak v několika utkáních vyhořet. Teď máme Litovel a nevím, v jakém je stavu.
Slyšel jsem, že od nich spousta hráčů odešla a na úvod remizovala.“

„Hrát na takové trávě je radost,“
liboval si konický útočník Adam Novotný
Krali na Hané – Nevstřelil
Kralice
sice aani jeden gól, ale na
výhře svého týmu měl velký
podíl. K
Konický útočník Adam
Novotn
Novotný (na snímku) dělal
po cel
celých devadesát minut
kralick
kralické obraně spoustu starostí, vvázal na sebe dva i více
protih
protihráčů, několikrát po
vydaře
vydařených individuálních
akcích připravil možnosti
pro sspoluhráče. „Dopadlo
to, jak jsme si přáli. Přijeli
t sem odbojovat a tři
jsme to
j
body jsou
důležité,“ jásal po
utkání
utkání.
Jiří M
Možný
Dalo by se říct, že jste
tentokrát byli výrazně
lepší?
„Do ničeho jsme je nepouštěli,
hráli jednoduchý fotbal s
nakopáváním. Máme ale
vysokého stopera a rychlíka za
ním, který ho jistil. Vzadu jsme
to odehráli skvěle. Měli jen
jednu šanci v prvním poločase,
kdy se dva naši beci nedohodli
a za stavu 1:0 pro ně by to bylo
zcela jiné. Peter ovšem opět
ukázal, že je výborný gólman,
podržel nás a potom už jsme
vyhráli zaslouženě.“
V nakopávané
a
spoustě soubojů jste se
vyjímal technickými kousky.
„Mám vyšší postavu, ale jsem
techničtější a rád se mazlím s
balonem. Jsem od toho, abych
vyhrál hlavičky, sklepával

míče a udržel je. Nákopy nebo
míče do běhu ale nejsou moc
pro mě, já ho potřebuji do nohy
a něco vymýšlet.“
Pokračujete po úspěšné
maturitě ve studiu?
„Ne. Nastoupil jsem do práce
a zůstanu v Konici. Do konce
prázdnin jsem tam na brigádu,
pak snad nastálo. Jeden týden
mám ranní, tak stíhám všechny
tréninky, druhý odpolední,
tak jezdím jen na zápas. Měl
jsem fotbalovou nabídku ze
Šumperku, ale odmítl jsem.
Mám teprve dvacet let a ještě
čas.“
Za týden vás čeká
Litovel a za odměnu si
zahrajete na přírodní trávě.
„Těším se. Už na tento zápas
jsme se těšili, hrát na takové
trávě je radost. V Konici máme
podobně kvalitní hřiště, ale trénujeme pouze na umělce, což
nám vadí. Komu by nevadilo
trénovat i v létě na umělce?
Doufám, že tři body získáme
i doma.“

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
1. kolo: 1. HFK „B“ - Velké Losiny 0:0. Opatovice
- Šternberk 1:1 (1:0) Hostaša - Vojtášek. Litovel Ústí 2:2 (1:1) Šrom,Jindra - Juřica,Ševčík. Kozlovice
- Troubky 3:0 (2:0) Král Ma.,Král Mi.,Hegr. Oskava
- Želatovice 3:1 (0:1) Mičuda,Gazík,Miler - Koplík.
Hněvotín - Dolany 1:1 (0:0) Duda - Čapek. Zlaté
Hory - Určice 1:1 (1:0) Plhák - Vodák p.k.. Kralice
- Konice „A“ 0:2 (0:1) Cetkovský,Malínek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

3:0
3:1
2:0
2:2
2:2
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
0:0
0:0
1:3
0:2
0:3

3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

I.A skupina “A”:
1. kolo: Konice „B“ - Loštice 0:2 (0:0) Mikeš,Durček.
Jeseník - Mohelnice „B“ 7:0 (1:0) Jurčák 2,Keltner
2,Maceček,Furik,Bříza. Mor. Beroun - Písečná 4:0 (2:0)
Oleják,Galík,Komenda,Mužátko. Šumvald - Troubelice
2:6 (0:2) Langmann,Galas - Horák 2,Domes 2,Lolek
T. 2. Bludov - Leština 2:1 (0:1) Dus 2 - vlastní. Štíty Medlov 1:2 (1:2) Toffer, Jindřichov - Štěpánov 2:4 (2:2)
Zimolka,Vlček J. - Rak 2,Tuška,Donda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

7:0
6:2
4:0
4:2
2:0
2:1
2:1
1:2
1:2
2:4
0:2
2:6
0:4
0:7

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

I.A třída, skupina “B”
1. kolo: Nové Sady - Dub nad Mor. 0:0. Plumlov Hlubočky 1:1 (0:1) Kiška J. - Nguyen. Bělotín - Bělkovice
1:0 (0:0) Novosad. Klenovice - Náměšť na Hané 2:1
(1:0) Láník,Přikryl T. - Šoupal. Bohuňovice - Lipník
2:2 (0:1) Beneš,Veselský - Lošťák 2. Haná Prostějov Čechovice 0:1 (0:0) Hodulák. Slatinice - Kojetín 2:3 (1:2)
Pokorný,Pavlík - Vondra 2,Kantor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kojetín
Klenovice
Bělotín
Čechovice
Bohuňovice
Lipník
Plumlov
Hlubočky
Nové Sady
Dub nad Mor.
Slatinice
Náměšť na Hané
Haná Prostějov
Bělkovice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

3:2
2:1
1:0
1:0
2:2
2:2
1:1
1:1
0:0
0:0
2:3
1:2
0:1
0:1

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

I.B třída, skupina “A”
1. kolo: Tovačov - Býškovice 3:1 (2:1) Nemrava
2,Zatloukal - Čagan. Mostkovice - Jesenec 1:3 (0:2)
vlastní - Tichý J. 2,Tichý P.. Lipová - Hor. Moštěnice 4:2
(1:1) Liška 2,Růžička,Přikryl - Zívala,Fabián. Kostelec Beňov 3:8 (0:6) Grepl,Začal,Valtr - Ďopan 3,Hrabovský
2,Zbořilák 2,Zwesper. Nezamyslice - Všechovice 2:1
(0:0) Přikryl,Přidal - Přikryl. Hranice „B“ - Vrchoslavice
4:0 (2:0) Pokorný 2,Ferenc,Koňařík. Pivín - Radslavice
1:1 (0:0) Fialka - Matyáš.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Beňov
Hranice ‚“B“‘
Lipová
Tovačov
Jesenec
Nezamyslice
Pivín
Radslavice
Všechovice
Hor. Moštěnice
Mostkovice
Býškovice
Vrchoslavice
Kostelec

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

8:3
4:0
4:2
3:1
3:1
2:1
1:1
1:1
1:2
2:4
1:3
1:3
0:4
3:8

3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0

Prostějovský tým prohrával na hřišti rezervy Slovácka rychle 0:2, ale zabral a výsledek třemi góly otočil

Kunovice, Prostějov/son - Důležité a velmi cenné body urvali fotbalisté 1.SK Prostějov na
úvod Moravskoslezské ligy
mužů 2012/13. V zahajovacím
kole sice v Kunovicích vinou
mizerného začátku brzy ztráceli na domácí béčko Slovácka
dvě trefy, jenže naštěstí dokázali manko smazat a nakonec
vybojovat kýžený triumf. Takový obrat by mohl eskáčko
do dalšího průběhu sezóny pořádně nakopnout.
Opatrné oťukávání rázně utnuli slováčtí mladíci na přelomu
úvodní čtvrthodiny, kdy favoritovi bleskově zasadili dvougólový úder. Nejprve Fujerik

Generální partner

Hlavní partner

Zlaté Hory, Určice/jim – Bez
zraněných Přemysla Mlčocha
a Martina Peky, bez odpočívajícího Dominika Bokůvky, bez
stále ještě nedoregistrovaných
Michala Skopalíka a Michala
Jána byli nuceni odjet fotbalisté Určic na zápas do Zlatých
Hor. I přes absenci tolika hráčů a nutné nasazení náhradníků z okresního přeboru si
ovšem na Hanou nepřivezly
porážku, ale cenný bod za remízu 1:1. Doplatil na to ale B-tým, ten ve stejný čas prohrál
0:8 v Brodku u Prostějova.
„Ještě v pátek jsme nevěděli,

Los 1.SK v Moravskoslezské
dorostenecké lize U19
2. kolo: 19. srpna venku Hodonín (10.15 hodin), Předehrávané 15. kolo: 22. srpna
venku Vítkovice (16.30 hodin), 3. kolo: 26. srpna doma
HFK Olomouc (10.15 hodin), 4. kolo: volno., 5. kolo:
9. září venku Znojmo (10.30
hodin), 6. kolo: 16. září doma
Třinec (10.15 hodin), 7. kolo:
23. září venku Břeclav (10.30
hodin).
8. kolo: 30. září doma Třebíč
(10.15 hodin), 9. kolo: 7. října
venku Sigma Olomouc U18
(10.15 hodin), 10. kolo: 14.
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2:0
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0
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2:3

1. FC Slovácko „B“
1. SK Prostějov

2:2

Branky: 14. Šturma, 17. Szmek z penalty – 18. Kazár, 43. Papoušek, 55. Zatloukal. Rozhodčí: Duda – Krasula, Vojkovský.
ŽK: Kazár, Papoušek, Zbožínek. Diváků: 180.
Sestava Slovácka:
Heča – Mikulica, Banasik (65. Nečas), Jeleček, Franta – Hlúpik,
Šturma, Svízela, Kolínek – Fujerik, Szmek.
Trenér: Jan Palinek.
Sestava Prostějova:
Bureš – Krejčíř, Hunal (28. Mazouch), Zbožínek, Kazár – Papoušek (90. Svozil), Zelenka, Pavlík, Hirsch – Zatloukal (79. Dostál),
Machálek. Trenér: František Jura.

v tomto ohledu nepoučili z posledního přáteláku v Kroměříži.
Soupeř měl příliš mnoho prostoru, čehož využil ke dvěma brankám a my se tak vlastní vinou
dostali do nepříjemné situace.
Naštěstí si kluci včas uvědomili, že je potřeba zapnout na plné
obrátky, a udělali to. Díky celkovému zlepšení hry ve všech
ohledech se nám podařilo ještě
do přestávky srovnat, což bylo
velmi důležité,“ ohlížel se za
vzrušující bitvou asistent kouče
1.SK Roman Popelka.
„Začátek druhé půle jsme zvládli o dvě stě procent lépe než

první a výkon celého týmu po
změně stran byl takový, jaký
měl v ideálním případě být celý
zápas. Dominovali jsme kombinačně, pohybem i zvýšeným
nasazením, z čehož rezultovala
vítězná branka a několik dalších vyložených šancí. Ty jsme
sice neproměnili a tím zůstávalo
střetnutí otevřené až do konce,
ale žádné drama jsme už nepřipustili,“ rekapituloval Popelka.
Způsobu, jakým mužstvo zachránilo zdánlivě ztracený tříbodový zisk, si logicky vážil. „Je
moc dobře, že kromě fotbalové
kvality mančaft ukázal i vel-

TABULKA MSFL PO 1. KOLE
z
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
SK Uničov
FK Fotbal Třinec
SK Sigma Olomouc B
1.SK Prostějov
FC Baník Ostrava B
FK Slavia Orlová-Lutyně
FC Fastav Zlín B
Městský FK Frýdek-Místek
Městský SK Břeclav
FC Slovan Rosice
SK Hanácká Slavia Kroměříž
FC Hlučín
1.FC Slovácko B
SK Sulko-Zábřeh
SK Spartak Hulín
FC Žďas Žďár n.Sázavou

Z
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

kou týmovou sílu, soudržnost a
schopnost otočit nepříznivý vývoj. Dokázali jsme úplně změnit původně horší herní projev,
zvítězit z dost komplikované
situace. Tohle může určitě zvednout naše sebevědomí i pohodu
v kolektivu, současně se však
musíme poučit směrem do příštích soubojů,“ nabádal Popelka.
Na mysli měl hned nadcházející
mač v Orlové (sobota 18. srpna
od 16.30 hodin). „Protivníka
dobře známe z uplynulé di-
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vizní sezóny, kdy jsme za ním
skončili těsně druzí. Tentokrát
pojedeme na sever Moravy rozhodně s cílem bodovat,“ ujistil
druhý trenér prostějovské družiny, která by měla být zdravotně
kompletní. „Tomáš Hunal sice
v Kunovicích odstoupil už po
půlhodině kvůli nemoci a Michal Pospíšil vůbec nehrál vinou
svalových problémů, ovšem ani
v jednom případě nejde o nic
vážného. Oba by měli být brzy
v pořádku.“

TJ Sokol Mostkovice
SK Jesenec
1:3 (0:2)
Branky: 81. Klicpera vlastní –
35. a 77. J. Tichý, 45. P. Tichý.
Rozhodčí: Hodáň – Silný, Svačina.
Sestava Mostkovic: Fischer – P.
Zapletal, R. Karafiát (65. Pospíšil), Milar, V. Vojtíšek – Šlambor,
M. Vojtíšek, O. Zapletal, Hanák
– Chmelař, Dadák. Trenér: Jiří
Kamenov. Sestava Jesence: Kýr
– Václavek (87. Zajíček), Klicpera, Burian, Horák – L. Burget, Čížek, Takáč, Tyl – J. Tichý,
P. Tichý. Trenér: Josef Takáč.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Pro mě je to velice překvapivý výsledek. Hráli jsme slušný
fotbal, ale šance jsme nedali.
Třikrát hráč sám před brankářem, ale dáme jen dvě břevna.
Když budu přísný, tak to po
poločase mohlo být 5:2. Soupeř hrál jen od vápna po vápno a čekal na naše hrubice. V
poslední minutě zvýšil na 2:0
a druhý poločas hrál jen na
brejky. My jsme to otevřeli a
(1:0)
pustili je do dvou šancí. Pak
j
jsme
opět byli sami na malém
Branka Určic: Los z penalty
vápně, ale nepotrestali jsme to.
Rozhodčí: Straka – Válek, Krobot
Kalich hořkosti jsme si vypili
až do dna, zápas mohl skončit
Sestava Určic:
5:3, maximálně 5:5. Jesenec
Nejezchleb – Pospíšil, Petržela, Vaněk, Javořík – Matoušek, Los,
nic nepředvedl, hrál jen hru,
Holly (90. Pavel), Hochman – Halouzka, Dvořák (80. Dreksler).
kterou potřeboval. Prohráli
Trenér: Evžen Kučera.
j
jsme
si to ale sami neproměněním šancí. Kdybychom za půl
hodiny vedli 3:0, vyvíjelo by
schopni 1.HFK porazit. Hra ale zda-li se během týdne podaří se to jinak.“
bude vypadat jinak, než kdyby- dokončit registraci,“ vysvětlil
chom byli kompletní. Uvidíme, Evžen Kučera.

zda do Zlatých Hor vůbec pojedeme. Vypadalo to, že prohrajeme kontumačně, protože jsem
měl osm lidí,“ komentoval již
s úsměvem trenér hostí Evžen
Kučera. Do sestavy tak využil
několik hráčů z béčka a svým
výkonem ho příjemně překvapili. „Odehráli to velmi dobře a
zastoupili členy áčka. Za předvedenou hru děkuju všem, obzvláště klukům z béčka,“ chválil
Kučera.
Mnohem menší pochopení měl
ovšem pro situaci na fotbalovém svazu, kdy se ani po třech
týdnech od splnění všech pod-

mínek nedočkal zaregistrování
hráčů. „Katastrofa, vymyslí
něco, co nefunguje. Mají tam
velký nepořádek, v pátek jsem
hodně nadával. Je to nehoráznost,“ čertil se ještě v neděli.
Vynuceným změnám v sestavě
podřídil i taktiku, kde na prvním místě byla pevná obrana.
To se hostům povedlo splnit a
inkasovali jen jednou. „Prvních
dvacet minut měli domácí mírně
navrch, ale pak jsme vyrovnali
hru. Během první půle jsme si
my i soupeř vypracovali dvě gólovky, oni dali gól po tečované
střele do protipohybu gólmana,“

shrnul Kučera dění v prvním
poločase.
Po výměně stran převzali jeho
hráči iniciativu a Javořík si
aktivitou uvnitř šestnáctky vysloužil odpískání penalty, kterou
Tomáš Los proměnil. Druhou
branku mohl přidat Petr Vodák,
ale hlavičku z hloubi vápna mu
gólman chytl.
Při domácí premiéře nastoupí
A-tým Určic v neděli odpoledne
proti 1.HFK Olomouc „B“ a o
průběhu utkání nechtěl Kučera
příliš spekulovat. „Bude se to
odvíjet od naší sestavy. Když
budeme hrát jako dnes, jsme

1:1

TJ Zlaté Hory
TJ Sokol Určice

Losy mládežnických soutěží 1.SK Prostějov - podzim 2012
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ve 14. minutě posadil míč na
hlavu volného Šturmy, o 180
vteřin později pak Zbožínek
ve vápně fauloval právě autora vedoucího zásahu a Szmek
bezpečně proměnil nařízenou
penaltu – 2:0. Hostům pomohla zpět na nohy okamžitá reakce v podobě snižující branky
Kazára, jenž neobsazen v šestnáctce krásně zavěsil přímo do
vinklu – 2:1. Následně Hanáky
podržel Bureš zneškodněním
šancí Šturmy i Fujerika, načež
přišlo vyrovnání trefou do šatny. Postarala se o ni Papouškova tečovaná střela, na kterou
Heča nestihl zareagovat – 2:2.
Povzbuzeni dotažením ztráty
Prostějované doslova vtrhli
do druhého poločasu a brzy
zvrátili vývoj střetnutí. V 55.
minutě jim k tomu pomohl
domácí gólman napálením Zelenky při odkopu, čehož využil
Zatloukal pohotovým uklizením balónu do odkryté svatyně
– 2:3. Výsledek se poté mohl
ještě mnohokrát změnit vzhledem k řadě příležitostí hlavně
z hostující strany, ale v síti už
nic neskončilo a eskáčko si tudíž odvezlo těsné vítězství.
„Vstup do utkání jsme měli
opravdu špatný, bohužel jsme se

Prostějovsko/jim – Gólově velice plodná utkání nabídl první podzimní víkend I.B třídy. Nejvíce,
hned jedenáct, jich diváci viděli v Kostelci. Ke smůle domácích fanoušků jich ovšem hned osm padlo
do sítě jejich klubu. Mnohem lépe začaly sezonu
Lipová, Jesenec a Nezamyslice, které si hned na
úvod připsaly první výhru. Bodoval již pouze Pivín,
zbylá čtveřice prohrála. Smutnit může zejména
Protivanov, zahodil jednu penaltu a o remízu přišel
v poslední minutě.

Oslabené Určice získaly bod ve Zlatých Horách

Moravskoslezská dorostenecká liga U19
1. kolo: Hodonín - HFK Olomouc 0:0 (0:0), HFK
Třebíč - Frýdek-Místek 3:5 (0:0), Fotbal Třinec Vyškov 2:1 (0:1), Sigma Olomouc - MFK Karviná
6:0 (2:0), 1.SK Prostějov - Kroměříž 1:3 (1:1), MSK
Břeclav - SK Líšeň 0:3 (0:1), 1.SC Znojmo - FC
Hlučín 3:3 (2:2)
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www.vecernikpv.cz

nebo pracovních povinností
očekává kouč Nezamyslic
Drahomír Crhan. Do Tištína hrajícího jen III. třídu
odešel řídící element obrany
Miroslav Lakomý, s fotbalem zřejmě skončil neozývající se Filip Šteflovič, ještě na celý podzim zůstává
mimo hru tvůrce akcí Tomáš Mariánek.

dru. Vrátili se jen Radek Fialka
z hostování v Pivíně a Zdeněk
Moravec z Vrchoslavic,“ smutně konstatoval Crhan. V hledáčku měl ještě stopera Ivanovic,
z jeho angažování ale nakonec
sešlo. „Myslím si, že už nikdo
nepřijde, v okolí nikoho nenajdete,“ dodal.
Jeho kolega z vrchoslavické
lavičky podobné starosti zatím

Moravce sice opustil tým i Michal Hamala, jenž zamířil do
Němčic, ale již v prvním kole
proti Hranicím „B“ se v základní sestavě objevila nová tvář. Na
pozici pravého obránce naskočil
Jaroslav Vymětal. „Přichází k
nám na hostování z Chropyně,“
pochlubil se Šmíd s tím, že jinak
se kádr loni čtvrtého nejlepšího
celku I.B třídy nezměnil.

„Eskáčko“ vstoupilo do MSFL vydřeným vítězstvím! I.B třída: Kostelec schytal debakl, Jesenec vyhrál v Mostkovicích

I.B třída, skupina „B“
1. kolo: Maletín - Drahlov 3:3 (1:1) Michalčák,
Havlík, vlastní - Žouželka, Janda, Kowalczuk.
Protivanov - Velká Bystřice 1:2 (0:0) Vybíhal Najman, Kryl. Haňovice - Kožušany 0:2 (0:1) Šrom,
Zmeškal. Červenka - Chválkovice 2:4 (1:2) Jurásek,
Vrba M. - Štrbík 2,Šnajdr, Toman. Doloplazy - Brodek
u Př. 3:0 (1:0) Zábranský, Zápařka Pa., Drábek. Velký
Týnec - Slavonín 2:0 (2:0) Machač, Večeřa. Lutín Černovír 1:1 (1:0) Rec - Špička J.
Doloplazy
Chválkovice
Velký Týnec
Kožušany
Velká Bystřice
Maletín
Drahlov
Lutín
Černovír
Protivanov
Červenka
Haňovice
Slavonín
Brodek u Př.

sport@vecernikpv.cz

Nezamyslicím se zúžil kádr, Vrchoslavice
Nezamyslice, Vrchoslavice/ „Teprve půjde na operaci kvůli
jim – Potíže se složením je- vytahování drátů. Je to hodně přivedly beka
denáctky v případě zranění špatné, co se týče hráčského ká- řešit nemusí. Kromě Zdeňka

SK Olomouc 1
SK Líšeň
1
FK Frýdek-Místek 1
SK Kroměříž 1
FK Fotbal Třinec 1
FC Hlučín
1
1.SC Znojmo 1
RSM Hodonín 1
1.HFK Olomouc 1
FC Vítkovice 0
MFK Vyškov 1
FK Třebíč
1
1.SK Prostějov 1
SK Břeclav
1
MFK Karviná 1
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din mladší), 2. kolo: 18. srpna venku Opava (10.00 hodin
starší, 12.00 hodin mladší), 3.
kolo: 25. + 26. srpna doma
Brno, Předehrávané 15. kolo:
29. srpna venku Hodonín, 4.
kolo: 1. + 2. září venku Třinec,
5. kolo: 8. + 9. září doma Jihlava, Předehrávané 16. kolo:
12. září doma Ostrava, 6.
kolo: 15. + 16. září venku Karviná, 7. kolo: 22. + 23. září
doma Frýdek-Místek, Předehrávané 17. kolo: 26. září venku Kroměříž, 8. kolo: 29. + 30.
Los 1.SK v Moravskoslezské
září venku Břeclav, 9. kolo: 6.
dorostenecké lize U17 a U16
+ 7. října doma Vyškov, 10.
1. kolo: 15. srpna doma Zlín kolo: 13. + 14. října venku
(14.00 hodin starší, 16.15 ho- Slovácko, 11. kolo: 20. + 21.

října doma Sigma Olomouc,
12. kolo: 27. + 28. října doma
Hlučín, 13. kolo: 3. + 4. listopadu venku Znojmo, 14. kolo:
10. + 11. listopadu doma
HFK Olomouc.
Domácí zápasy hrají dorostenci
1.SK U17 i U16 na hřišti za Hloučelou v Olympijské ulici.

Krajský přebor starší dorost
1. kolo: Čechovice - Konice 1:3 (0:2) Nedoma Šibán,Gottwald,Dvořák. Černovír - Velký Týnec 4:4 (2:4)
Kupka 2,Voráč,Zapletal - Dvořáček 2,Werner,Ledvina.
Šternberk - 1.FC Vikt. Přerov 3:0 (0:0) Sláma 2,Papica.
Nemilany - Mohelnice 2:1 (1:0) Zdařil 2 - Najman.

Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
1. kolo: Kostelec - Litovel 4:2 (3:2) Nové
Sady - Hor. Moštěnice 6:0 (0:0) Doloplazy Lipník 4:2 (1:2) Tovačov - Hlubočky 2:6 (1:2)
Opatovice - Náměšť na Hané 6:3 (4:2) Brodek
u Př. - Želatovice odloženo. Mor.Beroun - Určice
odloženo.

října doma Karviná (10.15
hodin), 11. kolo: 20. října venku Frýdek-Místek (12.30 hodin), 12. kolo: 28. října doma
Líšeň (10.15 hodin)., 13. kolo:
4. listopadu venku Vyškov
(10.15 hodin), 14. kolo: 11.
listopadu doma Hlučín U18
(10.15 hodin), 16. kolo: 17.
listopadu venku Kroměříž
(10.15 hodin).
Domácí zápasy hrají dorostenci
1.SK U19 na hřišti za Hloučelou
v Olympijské ulici.
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Šternberk
Konice
Nemilany
Černovír
Velký Týnec
Mohelnice
Čechovice
1.FC Vikt. Přerov
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4:4 1
1:2 0
1:3 0
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Krajský přebor mladší dorost
1. kolo: Čechovice - Konice 3:1 (2:1)
Bontembo,Vincourek,Bílý - Dvořák. Nemilany
- Mohelnice 0:4 (0:2) Šincl 2,Vitásek,Selinger.
Černovír - Velký Týnec 3:1 (1:0) Ondrejka
2,Vysoudil - Kaláb.
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Mohelnice
Černovír
Čechovice
Konice
Velký Týnec
Nemilany
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Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

4:0
3:1
3:1
1:3
1:3
0:4

3
3
3
0
0
0

6. kolo: 15. září doma Vyškov,
Předehrávané 15. kolo: volno,
7. kolo: 22. září venku Břeclav,
8. kolo: 29. září doma Líšeň, 9.
kolo: 6. října venku Kroměříž, 10.
kolo: 13. října doma Slovácko,
11. kolo: 20. října venku Hodonín, 12. kolo: 27. října doma
Zbrojovka Brno, 13. kolo: 3.
listopadu venku Havlíčkův Brod.
Los 1.SK v Moravskoslezské
Domácí zápasy hrají žáci 1.SK
žákovské lize U15 a U14
U15 i U14 na hřišti FC Kralice
2. kolo: 18. srpna venku Třebíč. na Hané.
Dohrávané 1. kolo: 22. srpna
Los 1.SK v Moravskoslezské
doma Velké Meziříčí, 3. kolo: 25.
žákovské lize U13 a U12
srpna doma Zlín, 4. kolo: 1. září
venku Jihlava, Předehrávané 14. 2. kolo: 19. srpna venku Třekolo: 5. září doma Sparta Brno, bíč, Dohrávané 1. kolo: 22.
5. kolo: 8. září doma Znojmo, srpna doma Velké Meziří-

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

Nové Sady
1
Hlubočky
1
Opatovice
1
Kostelec
1
Doloplazy
1
Lipník
1
Litovel
1
Náměšť na Hané 1
Tovačov
1
Hor. Moštěnice 1
FK Brodek u Př. 0
TJ Sokol Určice 0
FC Želatovice 0
Mor. Beroun 0

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

6:0
6:2
6:3
4:2
4:2
2:4
2:4
3:6
2:6
0:6
0:0
0:0
0:0
0:0

3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

čí, 3. kolo: 25. srpna doma
Zlín, I2. září venku Jihlava,
Předehrávané 14. kolo: 5.
září doma Sparta Brno,
5. kolo: 8. září doma Znojmo, 6. kolo: 15. září doma
Vyškov, Předehrávané 15.
kolo: volno, 7. kolo: 23. září
venku Břeclav, 8. kolo: 29.
září doma Líšeň, 9. kolo: 3.
října venku Kroměříž, 10.
kolo: 13. října doma Slovácko, 11. kolo: 21. října
venku Hodonín, 12. kolo:
27. října doma Zbrojovka
Brno, 13. kolo: 4. listopadu
venku Havlíčkův Brod.
Domácí zápasy hrají žáci 1.SK U13
i U12 na hřišti TJ Sokol Určice.

KONEC STRACHU!
JEDETE NA
NEVADÍ,

DOVOLENOU?

E...
PŘEHLED NEZTRATÍT

STAČÍ KLIKNOUT NA

WWW . VECERNIKPV . CZ

Hodnocení trenéra Jesence
Josefa Takáče:
„První poločas domácí tlačili, dali dvě břevna, ale po gólu
jsme převzali iniciativu a druhý
gól do šatny asi rozhodl. Domácí pak hráli na tři útočníky, víc
to otevřeli a my se dostali do tří
tutovek. Zápas by se při jejich
lepší koncovce vyvíjel jinak, ale
druhý poločas jsme hru ovládli
a měli jsme i dost gólových šancí. Už v Lošticích to herně bylo
dobré. Kluci jsou dobří a hodně
nám pomohl příchod Michala
Takáče, Luboše Burgeta a Martina Klicpery. Disponujeme silným mančaftem, jsou tu hráči,
kteří se před čtyřmi lety málem
dostali do krajského přeboru.
Neříkám, že chceme hrát prim,
ale střed tabulky s přehledem
uhrajeme. Kluci udělali, co jsem
řekl, a budeme se ještě dál zdokonalovat.“

FC Kostelec na Hané
FC Beňov
3:8 (0:6)
Branky Kostelce: Začal, Walter, Grepl. Rozhodčí: Majer –
Jelínek, Milar.
Sestava Kostelce na Hané: L.
Menšík – Synek, Hon, Začal,
Gréza – Baláš, Grepl – Chytil,
T. Menšík, Vyhlídal – J. Walter.
Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané
Petra Waltera:
„Než jsme si uvědomili, že
jsme na hřišti a hrajeme fotbal,
tak jsme po vlastních chybách

prohrávali o šest branek. Druhou věcí je, že do čeho soupeř
kopl, z toho byl gól. Ve druhé
půlce byla hra zcela odlišná než
v prvním poločase, ale mrzí mě,
že jsme mohli přidat dalších pět
gólů, ale neproměnili jsme ani
ty nejvyloženější šance. Beňov
je ale pro mě hlavní aspirant na
postup. Přehrával nás v kombinaci, rychlosti, rozuměli si s míčem. Je to vynikající mančaft.
Po zápase jsme si řekli, že to hodíme za hlavu a do Vrchoslavic
pojedeme s čistou hlavou. Budeme se tam snažit něco urvat.
Máme ale těžký los na úvod.
Pak máme doma Všechovice,
jedeme do Býškovic a hostíme
Lipovou. Každý bod pro nás
bude mít cenu zlata.“

TJ Haná Nezamyslice
Tatran Všechovice
2:1 (0:0)
Branky Nezamyslic: Přikryl, J.
Přidal z penalty. Rozhodčí: Lizna – Krutovský, Lasovský.
Sestava Nezamyslic: Matoušek
– Hájek, Král, Lakomý, R. Fialka – T. Přidal (75. Pavelka), Přikryl, J. Přidal, V. Fialka – Musil, Oulehla. Trenér: Drahomír
Crhan.
Hodnocení trenéra
Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Tentokrát jsem nehrál, bylo nás
čtrnáct. Ale spousta lidí se na to
těšila (smích). Je začátek sezony
a sešli se všichni, co jsou schopni boje. Takto jsem je neviděl
celé dva měsíce pohromadě a
předvedli velmi dobrý výkon.
Před zápasem jsme si řekli, že
příprava byla špatná a musíme
tomu uzpůsobit taktiku. Preferovali jsme tedy jednoduché nahrávky, žádné kličkování a kluci
to kupodivu celý zápas dodrželi.
Kromě čtyř chyb při rozehrávce,
kdy jsme pustili soupeře do brejku, tak hráli zodpovědně celý
zápas. První branku dal Martin
Přikryl po nahrávce Kamila
Oulehlu před prázdnou bránu a
druhou z penalty Jirka Přidal po

I.A třída: Domácí brali body, nováčkovskou
daň si vybrala Haná, Konice neskórovala

Prostějovsko/jp – Ke svým
úvodním zápasům nového
ročníku I.A třídy skupina
„B“ nastoupila již tradiční
trojice týmů, doplněná o nováčka soutěže, tým TJ Haná
Prostějov. Zmíněná trojice
měla navíc výhodu domácího
prostředí, které všem týmům
přineslo nějaký ten bodový
zisk. Ani Haná však necestovala ke svému premiérovému
zápasu daleko. Diváci tak byli
hned na úvod sezóny svědky prostějovského derby, ve
kterém se nakonec radovalo
mužstvo Čechovic. Ve skupině „A“, v níž působí jen jeden
zástupce prostějovské kopané,
si Konice „B“ neporadila na
vlastním hřišti se soupeřem
z Loštic, když nedokázala ani
jednou skórovat.

Hodnocení trenéra Klenovic
Milana Nekudy:
„Začátek utkání byl plně v naší
moci, vytvořili jsme si tři až čtyři
slibné šance, ze kterých se nám
podařila proměnit jen jediná. Centrovaný míč usměrnil přesnou hlavičkou Laník, čímž jsme se ve 20.
minutě ujali vedení – 1:0. Těsně
před přestávkou jsme měli výhodu
pokutového kopu, Rušil ale neměl
střeleckou mušku a poslal svůj pokus vedle hostující branky. Ve druhém poločase se soupeř osmělil,
více se tlačil do zakončení, svými
zákroky nás však podržel vynikající Procházka. Projevila se absence
dvou hráčů základní sestavy, Lišky
a Šlézara, kluci se s tím dokázali
velice dobře vyrovnat. V závěru se
k nám přiklonilo i potřebné štěstíčko, když se po Sianského uvolnění
v 90. minutě prosadil Přikryl a zajistil nám plný bodový zisk – 2:1.
TJ Sokol Čechovice
Jsme rádi, že nám vyšel vstup do
TJ Haná Prostějov
soutěže, který by tak mohl být poVíce o tomto zápasu se dočtete zvánkou na další, hodové, zápolení
na straně 26 dnešního vydání. na domácím hřišti, které odehrajeme za čtrnáct dní.“
Sokol Klenovice na Hané
SK Náměšť na Hané
Oresvo Sokol Plumlov
2:1 (1:0)
FK Hlubočky 1:1 (0:1)
Branky Klenovic: 20. Laník, Branka Plumlova: 94. Kiška
90. Přikryl. Rozhodčí: Vachut- Jiří. Rozhodčí: Pospíšil - Zavřel,
ka - Zika, Přikryl.
Kadaník.
Sestava Klenovic: Procházka Sestava Plumlova: Piták – Plaj– Chytil (78. Slaměnec), Rušil, ner, Kutný, Frýbort ml., Kiška
Cetkovský T., Václavík – Ro- J. – Ježek (70. Staněk), Křupka,
zehnal, Sianský, Kaděra, Šubrt Ševcůj, Bureš (89. Frýbort) –
(60. Přikryl) – Laník, Labounek. Kadlec, Kroutil (75. Vrána)
Trenér: Milan Nekuda.
Trenér: Jan Pešek.

Hodnocení trenéra Plumlova
Jana Peška:
„Vstup do utkání se nám vydařil,
centrovanými míči jsme se dostávali za hostující obranu, několik
slibných šancí jsme však nedokázali dotáhnout do konce. Naši snahu
o vstřelení vedoucí branky však
zmařila ojedinělá šance hostí, kteří
ve 43. minutě dokázali skórovat a
brankou do šaten se ujali poločasového vedení 0:1. Jsem rád, že to kluky nepoložilo, ve druhém poločase
jsme zcela kontrolovali hru. Slibné
průniky po stranách i další kombinační akce však hostující obrana
dokázala zastavit nebo chybělo
finální zakončení. Stále se nám nedařilo vyzrát na soupeřovu obranu
a zápas se pomalu chýlil ke konci.
V probíhající 94. minutě jsme měli
snad poslední možnost alespoň
vyrovnat z rohového kopu. Všech
jednadvacet hráčů se shromáždilo
ve velkém čtverci hostujícího celku,
Kadlec se dostal k zakončení, trefil
však jen obránce hostí na brankové
čáře, k odraženému míči se ještě
dostal Kiška a propálil vše, co mu
stálo v cestě – 1:1. S bodem jsme
nakonec spokojeni, snaha rvát se do
posledních vteřin může být příslibem do dalších utkání.“

Sokol Konice „B“
Loštice
0:2 (0:0)
Rozhodčí: Machala - Polanský,
Kaňok
Trenér Roman Jedlička nám
do uzávěrky nezvedal telefon.

faulu na Kamila Oulehlu. Kluci Koudelka), Spáčil, Růžička, Fabojovali, i když to v některých biánek – Macourek, Liška. Tremomentech nebylo fotbalové. nér: Jaroslav Ullmann.
Podařilo se to a snad jim to pomůže.“
Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
SK Hranice „B“
„Hrálo se nadprůměrné utkání
TJ Sokol Vrchoslavice
s velice kvalitním soupeřem.
4:0 (2:0)
Všichni hráči se toho zhostili
Rozhodčí: Kopecký – Motal, na výbornou. Nezachytili jsme
Štětka. ČK: Vymětal.
začátek a když jsme se vymanili
Sestava Vrchoslavic: Jozek z tlaku, tak jsme vyrovnali na
– Vymětal, Zatloukal, Novák, 1:1. Hrálo se nahoru dolů, šance
Spiller – M. Fousek, Lacina, Po- se střídali na obou stranách. Ve
lášek (46. J. Fousek), P. Horák druhém poločase jsme dokázali
ml. – P. Horák st. (65. Coufalík), dát na 3:2, soupeř nás pak troHolub. Trenér: Roman Šmíd.
chu přitlačil a v 90. minutě jsme
dávali z brejku na 4:2. Kluky
Hodnocení trenéra
jsem pochválil na vynikající
Vrchoslavic
výkon, odehráli velice kvalitní
Romana Šmída:
utkání. Musel hrát i Petr Přikryl,
„Vyrovnaný zápas v poli, ale pomohl nám a hrál velice dobře.
do čeho domácí kopli, z toho Moštěnice jsme měli hned v
dali gól. Čtyřikrát vystřelili na prvním jarním zápase, ale teď se
bránu a dali čtyři góly. Brankář představili v ještě lepším světle.
se dotkl jednou míče, jinak ho Proti Tovačovu bychom měli
pouze vytahoval ze sítě. Dosta- být kompletnější, ale uvidíme,
li jsme lekci z produktivity, tro- jak na tom bude Petr Ohlídal,
chu k tomu asi přispěla i umělá který musel střídat.“
tráva. Popasovali se s tím líp,
TJ Sokol Pivín
jsou tam zvyklí hrát i trénovat.
TJ Sokol Radslavice
Byl to ale oboustranně dobrý
1:1 (0:0)
kombinační fotbal a kdyby takové zápasy byly všechny, tak Branky Pivína: P. Fialka. Rozklobouk dolů. Hráli technicky, hodčí: Kouřílek – Kulička, Lapo zemi, přispělo k tomu i to, sovský.
že jim vypomohli čtyři kluci z Sestava Pivína: Dostál –
áčka. Soupeř byl dobrý, gra- Švéda, Nakládal (75. Pavelka),
tuluji mu k vítězství. Dostali Novák, Cibulka (83. Bartoník)
jsme druhý gól do šatny, ten – Tydlačka, P. Fialka, Vrba, Šišasi rozhodl. Snažili jsme se to ma – Sedlák, ??? Trenér: Pavel
ještě zvrátit, trošku jsme to pře- Zbožínek.
organizovali, ale nepomohlo to.
Teď máme Kostelec a myslím
Hodnocení trenéra Pivína
si, že bychom to měli zvládPavla Zbožínka:
nout. Měli bychom je přehrát, „Dostali jsme gól v padesáté minaše kvalita by se měla proje- nutě a vyrovnávali jsme až pět
vit.“
minut před koncem. První poločas byl vyrovnaný, hráli jsme ze
SK Lipová
zabezpečené obrany a celkem
TJ Sokol Horní Moštěnice
to fungovalo. Trefili jsme hned
4:2 (1:1)
v páté minutě tyč, soupeř pět
Branky Lipové: Liška 2, Při- minut nato taktéž. Ale druhou
kryl, Růžička. Rozhodčí: Ba- půlku jsme zaspali. Dvacet miďura – Grečmal, Kadaník.
nut nebyli kluci soustředění, pak
Sestava Lipové: Abrahám to teprve překonali. Dali jsme
– Šmíd, Barák, Ohlídal (15. břevno, vybojovali několik stanPřikryl), Žilka – Štindl (75. F. dardek a ta poslední se povedla.

Vyvinuli jsme tlak, chtěli jsme
vyrovnat a povedlo se. Vyrovnali jsme tradiční pivínskou bojovností, rvali jsme se až do konce.
A povedlo se to. Hra nebyla žádný zázrak, ale s bodem jsme za
dané situace spokojeni.“

TJ Sokol Protivanov
SK Velká Bystřice
1:2 (0:1)
Branka Protivanova: J. Vybíhal z penalty. Rozhodčí: Petrů – Dokoupil, Lizna. ČK: M.
Pospíšil.
Sestava Protivanova: Pavlů –
Ženata, M. Pospíšil, Dvořák, J.
Vybíhal – T. Pospíšil, Kropáč, F.
Pospíšil (70. Marek), Nejedlý,
Blézl – D. Sedlák (65. Grulich).
Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra
Protivanova
Libora Bílka:
„Do desáté minuty jsme si vytvořili dvě nadějné příležitosti.
Krásné průniky předvedli František Pospíšil a Tomáš Pospíšil,
jeden chytl brankář, z druhého
bylo břevno. Kolem dvacáté
minuty nedal Kropáč penaltu,
soupeř o chvíli později také trefili břevno. Ve 40. minutě fauloval ve vápně Marek Pospíšil
dostal první žlutou a hosté ji
proměnili. Ve druhé půlce jsme
soupeře opět přehrávali, jen
jsme nedávali vyložené šance.
Ztroskotávali jsme na brankáři,
nebo netrefili bránu. V 55. minutě se zbytečně nechal vyloučit náš kapitán Marek Pospíšil,
na to jsem reagoval střídáním.
Posléze se nechal vyloučit i
jejich hráč a penaltu za druhou
ruku Jan Vybíhal proměnil. V
poslední minutě nám ale dali
gól na 2:1, na což jsme již nedokázali odpovědět. Na obou
stranách se ale hrál dobrý fotbal ve vysokém tempu. Rozhodčí nechával hru volnější,
bylo se na co dívat a myslím si,
že diváci museli být spokojeni.
Klukům jsem říkal, ať si tím
nelámou hlavu, za tento výkon
se nemusí stydět.“

Přebor OFS Prostějov
II.třída
1.kolo: Otaslavice-Čechovice “B” 2:0, Kaláb, Vlachýnský,
Haná Prostějov B-Vyšovice 1:1 (0:0), Smržice-Zdětín 7:0
(3:0), branky: Hošák 3, Klus 2, Bošek, Filgas, Brodek u PV-Určice B 8:0 (1:0), branky: Piňos 3, Frys, Piňos, Zatloukal,
Šimeček, Říha, Vrahovice-Držovice 2:0 (1:0), branky: Doležel, Studený, Přemyslovice “A”-1.SK Prostějov B 1:2 (0:1),
branky: Tyl - Dostál 2, Hvozd-Kralice B 4:1 (1:1), branky:
Vlánský 2, Bílý, Muzikant - Petržela, Otinoves-Olšany 1:2
(0:0), branky: Zapletal - Sedláček 2.
1. Hvozd
3 3 0 0 13:5 9
2. 1.SK Prostějov B 3 3 0 0 10:3 9
3. Brodek u PV 3 2 0 1 15:4 6
4. Smržice
2 2 0 0 12:2 6
5. Otaslavice
3 2 0 1 7:3 6
6. Vrahovice
3 2 0 1 6:5 6
7. Olšany
3 2 0 1 5:6 6
8. Zdětín
3 2 0 1 6:8 6
9. Čechovice “B” 2 1 0 1 4:2 3
10. Určice B
2 1 0 1 3:10 3
11. Přemyslovice “A” 3 0 1 2 3:5 1
12. Haná Prostějov B 3 0 1 2 3:8 1
13. Kralice B
3 0 1 2 2:9 1
14. Vyšovice
3 0 1 2 2:9 1
15. Otinoves
2 0 0 2 4:7 0
16. Držovice
3 0 0 3 3:12 0
Kanonýři: 4 - Kopečný Vít (1.SK Prostějov B), 3 Hošák (Smržice), Keluc Lubomír (Zdětín), Piňos D.
(Brodek u PV), 2 - Dostál (1.SK Prostějov B), Kaláb
Michal (Otaslavice), Klus (Smržice), Klus Lubomír
(Smržice), Kotlar Robin (Smržice), Roba Tomáš
(Hvozd), Sedláček (Olšany), Vlánský J. (Hvozd),
Vánský Jiří (Hvozd)

III. třída
1. kolo: Horní Štěpánov-Dobromilice 5:1, Tištín-Pavlovice
3:3, Nezamyslice B-Zdětín B 1:0, Brodek u Konice-Vícov
2:2, Vrahovice B-Němčice 1:6, Pivín B-Bedihošť 0:2,
Kostelec B-Ivaň 6:0, Mostkovice B-Ptení 0:3.
1. Bedihošť
3 3 0 0 10:3 9
2. Nezamyslice B 3 3 0 0 8:2 9
3. Ptení
3 2 1 0 8:4 7
4. Horní Štěpánov 3 2 0 1 9:3 6
5. Němčice
3 2 0 1 10:5 6
6. Pavlovice
3 1 2 0 5:4 5
7. Pivín B
3 1 1 1 8:5 4
8. Tištín
3 1 1 1 6:6 4
9. Vícov
3 1 1 1 6:7 4
10. Dobromilice
3 1 1 1 5:6 4
11. Kostelec B
3 1 0 2 8:5 3
12. Mostkovice B 3 1 0 2 3:7 3
13. Vrahovice B
3 1 0 2 7:13 3
14. Brodek u Konice 3 0 1 2 4:9 1
15. Zdětín B
3 0 0 3 2:7 0
16. Ivaň
3 0 0 3 2:15 0
Kanonýři: 4 - Přikryl Jiří (Nezamyslice B), 3 - Sekanina
Jan (Ptení), 2 - Gábor Martin (Ivaň), Abrahám David (Horní
Štěpánov), Bosák David (Němčice), Frýbort Jaroslav ml.
(Bedihošť), Matoušek Josef (Brodek u Konice), Mirga
Tomáš (Bedihošť), Moravec Zdeněk (Nezamyslice B),
Studený Jan (Vrahovice B), Svoboda Jaroslav (Pavlo.
IV. třída skupina
1.kolo: Protivanov B-, Jesenec B-Čechy pod Kosířem
2:2, Otaslavice B-Biskupice 3:3, Kladky-Doloplazy 4:1,
Želeč-Brodek u PV B 8:2, Přemyslovice B-Hrubčice 0:0,
Skalka 2011-Tvorovice 6:2, Plumlov-Malé Hradisko 2:0.
1. Kladky
3 2 1 0 12:5 7
2. Plumlov
2 2 0 0 7:1 6
3. Skalka 2011
3 2 0 1 10:8 6
4. Tvorovice
3 2 0 1 9:7 6
5. Doloplazy
3 2 0 1 8:6 6
6. Protivanov B 2 1 1 0 6:3 4
7. Želeč
3 1 1 1 10:8 4
8. Otaslavice B
3 1 1 1 8:8 4
9. Přemyslovice B 3 1 1 1 3:3 4
10. Biskupice
3 0 3 0 5:5 3
11. Hrubčice
3 0 3 0 3:3 3
12. Jesenec B
3 0 2 1 3:6 2
13. Čechy p. K.
2 0 1 1 4:7 1
14. Malé Hradisko 3 0 0 3 2:8 0
15. Brodek u PV B 3 0 0 3 5:17 0
Kanonýři: 4 - Kolečkář Petr (Tvorovice), Křeček David
(Kladky), 3 - Grmela Marek (Protivanov B), Maška Jan
(Kladky), 2 - Jozek Jakub (Doloplazy), Parůžek Jan
(Otaslavice B), Pinkava Roman (Skalka 2011), Zbořil
Adam (Biskupice)

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ
LIGA:
2. kolo: Orlová – 1.SK Prostějov (neděle 19.8., 16.30, rozhodčí: Julínek – Fojt,
Krasula).

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
2. kolo: Protivanov – Haňovice (neděle 19.8.,
16.30, Janků – Lepka, Vachutka).

MORAVSKOSLEZSKÁ DOR. LIGA
- U19:
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
2. kolo: Hodonín – 1.SK Prostějov (neděle 19.8.,
2. kolo: Oskava – Kralice (sobota 18.8., 10.15, Vostrejž – Jm KFS, Jm KFS).
16.30, Válek – Krobot, Straka), Konice
– Litovel (sobota 18.8., 16.30, Kopecký MORAVSKOSLEZSKÁ DOR. LIGA – U17:
– Kašpar, Motal), Určice – 1.HFK Olo- 1. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (středa 15.8.,
mouc „B“ (neděle 19.8., 16.30, P. Doru- 14.00, Páral – Ol KFS, Ol KFS).
šák – Boček, Slota).
2. kolo: Opava – 1.SK Prostějov (sobota 18.8.,
10.00, Boček – MS KFS, MS KFS).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
2. kolo: Medlov – Konice „B“ (neděle MORAVSKOSLEZSKÁ DOR. LIGA
19.8., 16.30, Polanský – Petr, P. Dorušák). - U16:
1. kolo: 1.SK Prostějov – Zlín (středa 15.8.,
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
16.15, Ol KFS – Páral, Ol KFS).
2. kolo, sobota 18.8., 16.30: Kojetín – 2. kolo: Opava – 1.SK Prostějov (sobota 18.8.,
Plumlov (Fojtek – Přikryl, Lizna), Běl- 12.00, MS KFS – Boček, MS KFS).
kovice – Klenovice na Hané (Jelínek
– Majer, Petrů), Haná Prostějov – Nové PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
Sady (Motlíček – Jar. Šmíd, I. Antoní- - st. dorost:
ček), Čechovice – Lipník (neděle 19.8., 2. kolo: Mohelnice – Konice (sobota 18.8., 12.15,
16.30, Ráb – Machala, Dömisch).
Slabý – OFS, OFS), Velký Týnec – Čechovice
(neděle 19.8., 14.00, P. Pospíšil – OFS, OFS).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 19.8., 16.30: Vrchoslavi- PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
ce – Kostelec na Hané (Menšík – K. Po- - ml. dorost:
spíšil, Navrátil), Radslavice – Mostkovi- 2. kolo: Mohelnice – Konice (sobota 18.8., 10.00,
ce (Oulehla – Kouřílek, Koláček), Lipová Slabý), Velký Týnec – Čechovice (neděle 19.8.,
– Tovačov (Jar. Šmíd – Langhammer, 12.00, P. Pospíšil).
Přikryl), Beňov – Pivín (Milar – Krutovský, Majer), Horní Moštěnice – Jesenec KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
(sobota 18.8., 16.30, Dokoupil – Krutov- – skupina „B“:
ský, Lasovský), Býškovice – Nezamysli- 2. kolo: Určice – Tovačov (sobota 18.8, 14.15,
ce (neděle 19.8., 10.15, Lasovský – Ko- Milar), Hlubočky – Kostelec na Hané (sobota
pecký, Dokoupil).
18.8., 14.15, Kouřílek, hřiště Kostelec).

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
- II. TŘÍDA:
2. kolo, neděle 19. srpna, 16.30: Určice „B“ – Vrahovice (sobota 18.8., 16.30),
Zdětín – Brodek u Prostějova, Kralice „B“
– Otinoves, 1.SK Prostějov „B“ – Hvozd,
Čechovice „B“ – Olšany (sobota 18.8.,
16.30), Držovice – Přemyslovice (sobota
18.8., 16.30), Otaslavice – Haná Prostějov
„B“, Výšovice – Smržice.
III. TŘÍDA:
2. kolo, neděle 19. srpna, 16.30: Dobromilice – Ptení (hřiště Ptení), Ivaň – Mostkovice „B“ (sobota 18.8., 16.30), Němčice nad
Hanou – Pivín „B“, Zdětín „B“ – Brodek
u Konice (sobota 18.8., 16.30), Horní Štěpánov – Výšovice, Vícov – Vrahovice „B“,
Bedihošť – Kostelec na Hané „B“, Pavlovice – Nezamyslice „B“.
IV. TŘÍDA:
2. kolo, neděle 19. srpna, 16.30: Malé
Hradisko volno, Brodek u Prostějova „B“
– Přemyslovice „B“ (sobota 18.8., 16.30),
Protivanov „B“ – Jesenec „B“ (sobota
18.8., 16.30), Čechy pod Kosířem – Otaslavice „B“ (sobota 18.8., 16.30), Tvorovice
– Plumlov „B“ (sobota 18.8., 16.30), Biskupice – Kladky, Hrubčice – Skalka, Doloplazy – Želeč.
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
1. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Kunštát
(sobota 18.8., 17.00).
!zvýrazněné zápasy jsou
tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Fotbal
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Úvodní kolo I. A třídy skupiny „B“ v režii tradičního účastníka soutěže

Prostějovské derby se stalo kořistí hráčů Čechovic
Nováček z TJ Haná Prostějov při svém premiérovém vystoupení předvedl kvalitní výkon

D

Začátek nového ročníku I. A třídy sk. B svým rozlosováním zajistil všem zástupcům Prostějovska
výhodu domácího prostředí. Netýkalo se to jen
hostujícího mužstva TJ Haná Prostějov, které však
zajíždělo na hřiště soupeře jen na druhou stranu
města, do nedalekých Čechovic. Po několika týdenní pauze se zde konalo prostějovské derby
mezi nováčkem TJ Haná Prostějov a domácích
Čechovic. Nechyběly pohledné akce, tvrdé zákroky a samozřejmě i dobrá atmosféra přihlížejících
diváků. Z vítězství se nakonec radovali Čechovičtí,
kteří využili výhodu domácího prostředí a splnili tak
cíl úspěšného vstupu do nové sezóny.
Čechovice/jp
očetná divácká návštěva byla zvědavá, s čím
do nového ročníku vyrukují
obě mužstva. Domácí fandy
bylo logicky slyšet o něco
více, kteří bubnovali do tempa svých hráčů a navodili tak
řádnou sportovní atmosféru.
Hosté se však ani tohoto nezalekli a hned v šesté minutě
měl šanci ke skórování hostující Strouhal. Jeho pokus
však skončil vysoko nad. O
další dvě minuty později se
ke slovu dostali domácí, kteří
tím spustili lavinu zahozených
šancí. Nejdříve Haluza nedokázal z malého vápna využít
přesného centru, aby ve stejné
minutě chybující obrana Hané
nabídla soupeři šanci, kterou
však čechovickýý Jansa branbran
káře Hané nezaskočil.
kočil.
nadále se valil jeden útok za
ostující hráče,
druhým na hostující
kteří však dokázali
ali stále odolávat tlaku soupeře.
e. S přispěním
nepřesné mušky domácích
byl příliš
to pro Hanou nebyl
velký problém. Haluza
střílel opět nad, nepřesným pokusem see po signálu při rohovém
ém kopu
atula. Náprezentoval Matula.
li také hosté,
sledně se osmělili
ní napodobili
li
kteří v zakončení
svého soupeře. Přímé kopy
ácté a Kolkopa
Zbožínka z patnácté
z dvacáté minuty byly jen marhrozit brankáným pokusem ohrozit
ře Švédu.
dalším průběhu
ůběhu prvního
poločasu se i nadále hráchovic snažili
či domácích Čechovic
l, proti však
o útočný fotbal,
byla jen jejich vlastní střelecká neschopnost.. V rozmezí
čtyřiadvacáté a sedmadvacáté
libných šancí
minuty se do slibných
ožník Matula,
dostal levý záložník
při obou se mohll jen chytat za
hlavu, z jaké pozice
zice nedokázal
skórovat. Za zmínku
nku stojí ještě
kličkovaná Hoduláka
uláka ve vápně
hostujícího týmu,
u, do zakonče-

P

I

V

ruhá půle již byla o něco
vyrovnanější, oba týmy si
byly vědomy důležitosti utkání, nikdo nechtěl vytvořit nějakou chybu. Dlouho se hrálo
ve středu hřiště, k zakončení
se žádné mužstvo nedostalo.
První vážnější šanci měli aktivnější domácí v šedesáté minutě,
když střelu čechovického hráče
Pastyřík neudržel, Hodulák následnou dorážkou pozorného
gólmana propálit nedokázal.
Dorážka Klimeše byla zblokována hostující obranou. O tři
minuty později mohlo udeřit
na druhé straně. Mezi domácí
obranou a brankářem došlo
k nedorozumění, míč vypíchnul Zatloukal, který následně
přihrál volnému Krupičkovi,
jeho pokus z dálky trefit poloprázdnou branku však nevyšel.
probíhající dvaasedmdesáté minutě přišel rozhodující
úder. Nejstarší, ale zároveň nejaktivnější hráč na hřišti, Petr Hodulák převzal před šestnáctkou
míč, potáhl jej podél vápna a
křižnou ranou, za přispění pravé
tyče, nedal Pastyříkovi žádnou
šanci. Pohledná akce rozradostnila všechny domácí příznivce.
Haná, v tu chvíli zaskočena,
udělala obrovskou hrubici, přečíslení dva na jednoho a šancí

ní mu však nezbylo už potřebných sil, brankář Pastyřík si se
slabou střelou poradil bez větších problémů.
oločasovou přestávku využili domácí pořadatelé
k představení a poděkování za
reprezentaci týmu Čechovic,
úspěšnému mužstvu starších
žáků, kteří dokázali vybojovat
titul v krajské soutěži v ročníku
2011/2012. Ještě před výkopem
druhé půle došlo na další děkovačku, tentokráte se týkala dlouholetého trenéra pana Stanislava
Bilíka, jenž v Čechovicích působil řadu let a za tu dobu vychoval spoustu skvělých hráčů.

P

V

T

Útočná lavina. Hráči Čechovic (ve žlutém) valili na svého soupeře
jeden útok za druhým, proměnili pouze jeden. Foto: Josef Popelka

I. A TŘÍDA SKUPINA “B” OLOMOUCKÉHO KFS – 1. KOLO

střídání: 56. Klimeš za Jansu, 65. Kvapil za Haluzu,
75. Pytela za Jáhla
trenér:
JAROSLAV LIŠKA
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„Vzhledem k tomu, že to byl první zápas, který jsme zvládli
a nakonec vyhráli, tak převládá spokojenost. I když to skončilo jen 1:0, zápas si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.
Udělali jsme nějaké chyby, ale ve hře jsme dnes byli lepší
než soupeř. Problém byl v tom, že jsme se snažili hrát středem hřiště, kde to bývá přehuštěné, později se hra přesunula
více do stran a z toho padla taky ta branka. Nabádal jsem
kluky k trpělivosti, věřil jsem až do brankového okamžiku,
že ten potřebný cíl splníme. S body můžeme být spokojeni, bylo to první kolo, určitě ten výkon půjde ještě nahoru,
klukům můžu poděkovat, že tři body získali a tím pádem ta
tíha z nich spadla. Samozřejmě bylo to derby, které je vždy
nevyzpytatelné, nám se rozjezd nakonec povedl.“

Daniel KOLÁŘ – TJ Haná Prostějov:
„V prvním poločase jsme se srovnávali s rychlostí, tvrdostí a kvalitou soupeře. Čechovice byly dnes lepší, dostávali
se do více příležitostí. V druhém poločase jsme vyrovnali
hru, byli jsme rovnocenným soupeřem. Bohužel jsme obdrželi branku, na kterou jsme se snažili zareagovat větším
tlakem, některé velice slibné šance se nám však nepodařilo
dotáhnout do úspěšného konce. Na tom je potřeba do příště
zapracovat, fotbal se hraje na góly a ten dal dnes bohužel
soupeř. V týmu přesto vládne pohoda, která je důležitá pro
další fázi soutěže. Věřím, že to kluci zvládnou a prokážou
fotbalovost, která v nich je.“

Chum
Kolkop

„Místo přihrávky jsem nakonec vystřelil,“

Zbožínek

přiblížil rozhodující situaci střelec Petr Hodulák

Varga
Kolář M.
Trnavský

Pastyřík

TJ Haná Prostějov:

střídání: 80. Sedláček za Šindlera,
87. Vybíhal za Strouhala
trenér: DANIEL KOLÁŘ
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nedokázal usměrnit mezi tyče.
24. Průnik Matuly a následné zakončení minulo jen těsně
Pastyříkovu branku.
27. Tentýž hráč se dostal ke střele z velkého čtverce, i v tomto
případě měl vychýlenou mušku.
33. Domácí špílmachr Hodulák kličkoval ve vápně, k lepšímu
zakončení mu nezbylo sil.
60. Pastyřík neudržel střelu domácích, dorážku Hoduláka
však svým zákrokem zneškodnil.
63. Míč vybojoval Zatloukal, Krupička nezamířil přesně do
odkryté branky domácích.
 72. Úder v pravou chvíli. Míč si potáhl podél vápna a křižnou
střelou poslal Hodulák Čechovice do vedení – 1:0.
78. Kolkop se Zbožínkem nevyužili obrovské šance, které jim
soupeř svou nedůsledností nabídl.
86. Zbožínek mířil těsně vedle z rohu, na druhé straně se
unáhlil Hodulák, střela neměla potřebnou razanci.
88. Střídající Kvapil nastřelil po pohledné akci jen tyč hostující svatyně.
zaznamenal Josef Popelka

minutě mohl děkovat jen dobře
postavené bráně, střídající Kvapil pálil pouze do její konstrukce. Na druhé straně střídající
Sedláček jen vyprášil Švédovi
rukavice. Vzruch vzbudilo i nedorozumění Koláře z hostujícím
gólmanem, který jeho přiťuknutí
hrudníkem hasil až na poslední
chvíli na brankové čáře. Když
se v devadesáté první minutě netrefil v poslední akci Zbožínek,
utkání dospělo do svého konce.
omácí tak využili jednu ze
svých mnoha brankových
příležitostí, která se nakonec ukázala jako rozhodující. Připisují
si tak důležité úvodní vítězství a
plný bodový zisk do tabulky soutěže. Výhodu domácího prostředí
budou mít i v následujícím kole,
kdy na svém hřišti přivítají mužstvo z Lipníku. I borci z Hané
odehrají své další kolo na domácím hřišti, soupeřem jim bude
tým Nových Sadů.

Jaroslav LIŠKA – TJ Sokol Čechovice:

TJ Sokol Čechovice

Švéda

navýšit své vedení však domácí
vyřešili jen vlastní ztrátou. To se
jim mohlo stát osudným v šestasedmdesáté minutě. Hostující
Zatloukal však nedůraznou hlavičkou z malého čtverce mířil
jen těsně vedle levé tyče čechovické branky.
lak Hané sílil, do slibné šance se dostal Kolkop, jeho
zblokovaný pokus se obloučkem dostal k úplně volnému
Zbožínkovi, na kterého zývala
prázdná brána. Zázračným skokem jeho prudkou ránu dokázal Roman Švéda na poslední
chvíli vyrazit, z další dorážky už
ohrožení branky nebylo. Zbožínek se dostal i do další šance,
jeho hlavička z rohu mířila jen
o centimetry vedle. Hned z dalšího protiútoku využil svých
zkušeností k úniku rychlonohý
Hodulák, jeho střela však přišla
příliš brzy, Pastyřík neměl větší
problémy. To v osmaosmdesáté

DOKONALÝ POČIN
RROMAN
O M A N ŠŠVÉDA
VÉDA

TJ SOKOL ČECHOVICE
O nejdůležitější moment prostějovského derby se postaral brankář domácích, který si několika zákroky, zejména
v poslední desetiminutovce, připsal hned v úvodním zápase
letošního ročníku čisté konto. Jeho spoluhráči dokázali vstřelit první branku,
která se nakonec ukázala jako vítězná. V době, kdy se soupeř snažil o vyrovnání,
podílel se svým jedinečným zákrokem na zisku tří bodů. Nejdříve nebyl důrazný
při centrovaném míči do vápna, aby pak ležící vyskočil a zabránil hostujícímu
Zbožínkovi, na kterého zývala odkrytá branka. Díky tomuto zákroku se i on mohl
radovat ze zaslouženého vítězství.

Čechovice - Svým pojetím
hry, nasazením, myšlenkou,
nepatří Petr Hodulák ještě do
starého železa. I když byl dnes
nejstarším hráčem na hřišti,
byl to právě on, kdo dirigoval
hru domácích a jako správný
mazák si počínal i při zakončení, jímž zajistil plný bodový
zisk svým spoluhráčům.
Josef Popelka
Jaké bylo první kolo, derby s nováčkem z Hané?
„Zápas byl náročný, bylo to
první kolo, výborné derby,
spousta diváků, oboustranný zajímavý fotbal, k nám se
přiklonilo trošku víc štěstíčka.
Ten gól tam padl, díky tomu
nás posledních deset minut
Haná zatlačila. Zápas jsme
vyhráli zaslouženě, přesto by
tomuto zápasu možná slušela
remíza.
Popiště nám blíže gólovou
situaci, která rozhodla o
vítězství vašeho týmu…
Dostal jsem míč před šestnáctkou, který jsem si navezl na
střed. Nejdříve jsem spíš chtěl
nahrávat do kraje, ale jak se
trošku rozevřela obrana, tak
jsem to za šestnáctkou vystřelil k pravé tyči a s její pomoci
míč nakonec zapadl do branky.

Myslím si, že to byla docela
pohledná akce.
Již několik sezón jste
oporou domácího týmu,
jak to ve vašem týmu funguje?
Čechovice mají výbornou základnu, od úspěšných žáků až
po dvě seniorská mužstva. Je
tu vidět obrovská snaha, jen
tu chybí další hřiště, což je
velká chyba. V „A“ mužstvu
hraje spousta mladých, osobně
jsem v týmu nejstarší, ale je
potřeba klukům předat trošku
zkušeností, nějakým způsobem je dirigovat a motivovat.
Alespoň už nemusím tolik běhat (smích), ale chce to samozřejmě tu myšlenku a přesnou
přihrávku.

Fotbal
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Shrnutí přípravy v I.B třídě: Lipová, Plumlov myslí na střed tabulky
Vrchoslavice i Mostkovice míří vysoko
Prostějovsko/jim – Úvodními
sedmi zápasy v každé ze tří skupin začala o víkendu i I.B třída.
Dlouhý seznam zástupců v ní
má i Prostějovsko, a to dokonce
ve dvou grupách. Do „béčka“ se
dostal Protivanov postupující z
okresního přeboru, v A-skupině
doplnil šestici Lipová, Vrchoslavice, Mostkovice, Nezamyslice,
Kostelec na Hané a Pivín po
postupu Hané Prostějov z I.A
třídy padající Jesenec. PROSTĚJOVSKÝ Večerník se zajímal o situaci i v těchto klubech
a požádal trenéry o zhodnocení
letní přípravy a prozrazení ambic pro nový ročník.

Josef Takáč
– SK Jesenec:
„Letní příprava byla výborná, až nad moje očekávání. V
podmínkách horka, dovolených jsme mívali tréninky ve
středu a pátek a dvanáct až
čtrnáct hráčů mi pokaždé chodilo. Na zápasy nás taky bylo
dost. S Přemyslovicemi jsme
den po soustředění hráli 3:3,
s Lutínem posíleným o hráče
Hněvotína jsme prohráli 1:2,
pak jsme hráli opět s Přemyslovicemi a vyhráli 4:3. Litovli
jsme podlehli 2:4 a naposledy
porazili Loštice 5:0. Věřím v
sílu mančaftu, chuť a motivaci mají. Mým cílem je udržet
skvělou partii lidí, ještě víc se
zdokonalovat a hrát střed tabulky. Na postup do I.A třídy
určitě nepomýšlíme. Jen mě
mrzí vážné zranění Petra Mrnky v duelu „béčka“, rozhodčí
Pazdera ten zápas nezvládl.“
Jaroslav Ullmann
– SK Lipová:
„V přípravě střídavě oblačno.
Bojujeme a chystáme se na sezonu, žádná sláva to není. Momentálně to s tréninkovou účastí
není špatné, zranil se nám ovšem
Barták a další dva odjeli na dovolenou. Trénujeme dvakrát
týdně, k tomu jsme sehráli tři
přáteláky. V Lutíně jsme remi-

zovali 2:2, následně jsme doma
prohráli 2:5 s Kralicemi a vyhráli 5:1 v Plumlově. Měli jsme hrát
i s béčkem 1.SK Prostějov, ale
kvůli dovoleným jsme to zrušili. Chceme navázat na minulou
sezonu, opět se tlačit dopředu
a hrát nahoře. Odešli nám sice
Takáč, Ullmann, Klicpera, Jamrich, ale přišli místo nich Růžička, Šmíd a Fabiánek.“

Roman Šmíd
– TJ Sokol Vrchoslavice:
„Letní příprava byla standardní, ale nemohu být spokojen.
Spousta hráčů byla na dovolené
nebo v práci, vše se tradičně lepilo. Na trénincích nás tedy bylo
někdy osm a někdy dvanáct, tak
to ale mají asi všechny týmy v
této soutěži. Trošku jsme běhali
a zkoušeli nové herní varianty.
Odehráli jsme několik přípravných zápasů, s Klenovicemi
2:2, se Slatinicemi 0:2. Kromě
Zdeňka Moravce, který se vrátil
do Nezamyslic, odešel již pouze
Michal Hamala do Němčic. Jinak se kádr měnit nebude, možná však ještě nějaký hráč přijde.
Cíle máme stále stejné, předvádět fotbal, na který se bude dat
koukat, a skončit opět do pátého
místa. Pak bude panovat spokojenost.“
Jiří Kamenov
– TJ Sokol Mostkovice:
„Příprava byla krátká, brzký
start soutěže ale považuji již
řadu let za nesmyslný. První
čtyři kola budou velice neregulérní, obzvláště poté, co se rozšířily okresní soutěže. Většina
fotbalistů má rodinu a čerpá v
červenci a srpnu dovolenou.
Klidně bychom mohli začít o
dva týdny později a našly by
se způsoby, jak kola odehrát.
Měli jsme krátké soustředění, pozitivní je, že se zapojují
mladí. Příprava se zaměřovala
na to, abychom pokračovali
v dobrých výsledcích minulé
sezony, produkovali dobrý fotbal, čerpali z vlastních zdrojů.

Můžu být zatím spokojen, na kondici a sehráli jsme dvě
chtěli bychom se pohybovat v přípravná utkání. V Drahlově
popředí tabulky.“
jsme prohráli 3:5 a ve Smržicích 1:3. Trénujeme dvakrát
Drahomír Crhan
týdně a protože naše béčko
– TJ Haná Nezamyslice:
zahajovalo ve III. třídě sezonu
„Příprava probíhá špatně. Dělá dřív, tak ho doplňujeme. Posíse údržba hřiště, začali jsme láme k nim na výpomoc kluky
trénovat tři týdny před soutěží, z áčka, ať si odehrají nějaký
ale účast minimální až skoro zápas a zkusí zátěž. Samožádná. Bude nás tak dvanáct zřejmě chceme odehrát kvatřináct, zřejmě už nikdo nepři- litní zápasy, a když se tolik let
jde a po špatné přípravě jsou úspěšně zachraňujeme, tak se
perspektivy mlhavé. Doufám, hlavně opět udržet. A nejlépe
že budeme hrát střed tabulky a posunout doprostřed.“
nebude to tak hrozné, abychom
Libor Bílek
se od začátku strachovali o zá– TJ Sokol Protivanov:
chranu. Uvidíme po prvních
„Letní příprava je vždy
dvou zápasech.“
komplikovaná. Fotbal konPetr Walter
čí začátkem prázdnin a le– FC Kostelec na Hané:
tos začínáme téměř v jejich
„První zápas jsme hráli s No- polovině. Sehráli jsme čtyři
vými Sady, to je mančaft o dvě utkání, ale pouze jednou
třídy výš a prohráli jsme 2:6. jsem měl celý mančaft poVýkon ale nebyl nejhorší. Ve hromadě. Potěšující zprádruhém zápase jsme hráli s vou pro mě je, že Radek
béčkem 1.SK, které jsme pora- Kropáč a František Pospíšil
zili 6:1, ale bylo to ovlivněno po zranění zahájili přípravu
tím, že další den hráli první s námi, na druhou stranu se
mistrák. A poslední přátelák nám v posledním zápase zrajsme hráli v sobotu. To jsme nil brankář Radek Vybíhal.
porazili dorost Holice 6:3. Kluci jsou na sezonu připraOsobně bych se spokojil s tím, veni a myslím si, že fotbal z
kdybychom se vyhnuli záchra- naší strany bude v pohodě.
nářským starostem a obešlo se Chtěl jsem, abychom šli do
neznáma a co jsem zatím
to bez nervů, co byly loni.“
viděl, naše skupina je velPavel Zbožínek
mi technická a vyrovnaná.
– TJ Sokol Pivín:
Na druhou stranu jsme před
„Začínáme zatím s našimi rokem byli v přerovské I.B
odchovanci, žádné posily mo- třídě a mančaft jsme neměnimentálně nemáme. V přípravě li. Rád bych nás viděl kolem
se v první řadě zaměřujeme středu.“

SK Jesenec

Jak si vedli loni:

14. místo, 3-4-19 32:76, 13 bodů
(sestup z I.A třídy)
SK Lipová
2. místo, 15-6-5 68:31 51 bodů
TJ Sokol Vrchoslavice 4. místo, 13-7-6 73:40, 46 bodů
TJ Sokol Mostkovice
6. místo, 12-6-8 57:45, 42 bodů
TJ Haná Nezamyslice 8. místo, 10-4-12 42:61, 34 bodů
FC Kostelec na Hané 11. místo, 8-5-13 31:57, 29 bodů
TJ Sokol Pivín
12. místo, 7-4-15 25:68, 25 bodů
TJ Sokol Protivanov
1. místo, 17-5-4 64:36, 56 bodů
(postup ze II. třídy)

Kostelečanky jdou opět do neznáma,
ale pomýšlejí na špici divizní tabulky:

„Chceme se pohybovat mezi nejlepšími,“ hlásí kouč Petr Merta
Kostelec na Hané/jim – Bez
výrazných změn v kádru
prošel létem ženský výběr
Kostelce na Hané. Tou nejvýraznější proměnou, na níž
se kouč Petr Merta se svými
hráčkami bude muset adaptovat, je tak odlišné složení
soupeřů. Stalo se již zvykem,
že o letní pauze se zásadně
mění složení divizních skupin a nejinak je tomu i letos. V ročníku 2011/12 zbyly
Kostelci z předchozí sezony
pouze Kotvrdovice, nyní
narazí na zcela odlišnou desítku.
„Budeme hrát jihomoravskou
„B“ skupinu v okolí Kyjovska. Kromě nás tam přešly
i Nové Sady, které vyhrály
svou divizní skupinu se skóre
159:23,“ ozřejmil Merta. Místo do Jihlavy, Nového Města
na Moravě, Horních Heršpic
či Studence tak bude s děvčaty zajíždět do míst známých
z počátků ženského oddílu.
„Znám Mutěnice, Velké Pavlovice, Vlkoš, Nezdenice,
Hovorany, ale za ty roky se
již hodně změnilo a mají nové
mančafty. Soupeře tedy opět
budeme poznávat až v průběhu soutěže,“ podotkl dlouholetý kouč družstva.
A novinky čekají i na „béčko“ nastupující v branenském
okresním přeboru. Pravidla
se nezměnila a nadále se tak
bude moci střídat hokejově, ze
soutěže se ale odhlásila Lipová. Místo ní se naopak vracejí
Lažany a nově se přihlásily i
Kohoutovice u Brna. „Bude
nás sedm a pravděpodobně se
tak nebude hrát dvoukolově,
ale pouze jednokolově. Ubude
zápasů, jinak zůstává vše při
starém,“ informoval Merta.
Loni v tandemu s Mojmírem
Drápalem a na podzim i Da-

Plumlov/jim – Na jaře se
plumlovští fotbalisté zachránili v I.A třídě díky šťastné konstelaci ve vyšších soutěžích,
letos tak velké starosti připustit nechtějí. Na podzimní část
se mužstvo připravovalo od
poloviny července, tréninky si
zpestřilo dvěma přáteláky a
kouč Jan Pešek věří, že v sezoně to bude klapat.
„Slavotín jsme ve značně kombinované sestavě porazili 1:0,
Lipové jsme podlehli 1:5. Po
herní stránce utkání za moc ne-

stála, takže z tohoto pohledu je
to špatné. Ale podepsali se na
tom dovolené a na mistráky již
budeme kompletní a předvedeme lepší výkony,“ ubezpečuje
Pešek. Těšit ho může i fakt, že
zranění nové gólmanské jedničky Milana Pitáka není vážné, v
týdnu již s hráči trénoval a připraven bude již na start sezony.
Z týmu odešli jen bývalý brankář číslo jedna Michal Kovařík,
jehož nahradil právě Piták, a
Petr Matoušek. Místo něj se
ovšem na tréninku hlásil Fran-

tišek Plajner a navíc i Adam
Kadlec. S blížícím se startem
bojů o body se navíc rozšiřuje
i počet hráčů k dispozici. „Momentálně mám šestnáct chlapů,
už se to lepší. A jako každý rok
ani letos nechceme mluvit jen o
záchraně, ale o klidném středu
tabulky,“ vytyčil metu Pešek.
Podzimní část zahájil jeho tým
duelem s Hlubočkami, derby s
Hanou přijde na řadu 1. září,
souboj s Čechovicemi o tři
týdny později a na Klenovice
narazí 6. října.

Čechovice chtějí bavit sebe i diváky
Čechovice/jim – Číslem 3 se
dá charakterizovat letní pauza
u čechovického áčka. Nový
kouč Jaroslav Liška si přivedl
tři mladíky, zavedl tréninky
třikrát týdně, přípravu zahájenou tři týdny před začátkem
soutěže obohatil třemi zápasy,
v nichž dosáhli jeho hráči tří
výher a proti třetímu místu v
konečné tabulce by také příliš
nenamítal.
„O ambicích bych ale nechtěl
spekulovat. Nikdy to nemá
smysl, vše pak může dopadnout
úplně jinak. Chceme hrát kva-

litní fotbal, bavit diváky a také
aby to kluky bavilo a měli z
toho dobrý pocit,“ nechtěl Liška příliš konkretizovat, s jakou
pozicí by byl spokojen.
V přípravě změřil jeho výběr
jako první síly s nováčkem
I.B třídy Protivanovem a zrodila se těsná výhra 3:2. „První
poločas hrálo áčko a zkoušel
jsem šestnáctiletý místní talent
Radima Spáčila. Nezklamal
mě. Do druhého poločasu jsem
to promíchal, hrálo spíše béčko a zkoušel jsem další naději
Adama Pospíšila,“ vrátil se

Liška k zápasu 24. července.
O čtyři dny později nastoupily
Čechovice proti Lutínu a deklasovaly jej 9:1, před týdnem
pak uzavřely zápasové prověrky výhrou 6:0 opět nad Protivanovem.
Nováčky v týmu jsou Matula, Jansa, Klimeš, kromě nich
tvoří na prahu ročníku 2012/13
kádr brankáři Brablec se Švédou a na zbylých postech hrají
Šťastný, Chmelík, Mach, Vinklárek, Zacpal, Prášil, Matula,
Kolečkář, Hodulák, Kvapil,
Haluza a Žídek.

„Starosti jako my má půlka
oddílů,“ zní z Klenovic

Klenovice na Hané/jim – Třináct, patnáct i sedmnáct hráčů se během letních tréninků
scházelo v Klenovicích na
Hané. Z tak vysokého počtu
fotbalistů měl nový kouč Milan Nekuda radost, jedním
dechem ale dodal, že polovina
z nich je pro I.A třídu nepoužitelná.
„Byl jsem rád, že nás bylo
víc, ale na tak vysokou soutěž
prostě nemají a jsou pouze do
počtu. Vrátili se mi z Určic dva
hráči, ale jsou maximálně na
okresní přebor. Jejich výkonnost je špatná, neumí si zpracovat míč, neznají základní věci.
Když jsem při utkání poslal z
lavičky tři čtyři hráče, bylo to
strašné oslabení,“ smutně konstatoval.
Dobře ví, že na prvním místě
je pro všechny zaměstnání, ale
mrzí ho, že mnozí dají před
velkým fotbalem raději před-

nost malé kopané, aby se tolik
nenadřeli. „To velká kopaná velice podcenila. Sehnat dobrého
fotbalistu je dneska neřešitelný
problém. Raději jde na malou
kopanou, chvilku si zahraje,
zajde na pivo a je spokojený,“
zalitoval.
Kluby jsou tak podle něj stále
více závislé na vlastních hráčích a zejména na vesnicích to
vede k úpadku. „V Klenovicích
je zázemí na třetí ligu, ale z hráčů jsou jen dva domácí a zbytek
z okolí. Těžko se to pak dává
dohromady. A úroveň soutěží
šla neskutečně dolů,“ povšiml
si.
Jako příklad uvedl i přátelák
Kralic, které jakožto účastník
krajského přeboru nestačily na
dorost Sigmy Olomouc. „Dříve
jsem s Bělkovicemi hrál přípravy s druhou třetí ligou a porážel
jsem je. Oni dnes hrají s dorostenci krajský přebor a dostanou

pět gólů,“ kroutil nevěřícně
hlavou.
S mužstvem se připravoval
od poloviny července třikrát
týdně, na co hráči ale mají, si
ovšem netroufl odhadnout. „O
ambicích se momentálně vůbec
nedá hovořit. Na co to bude stačit, to ukáže až prvních pět šest
zápasů. Klubů s podobnými
starostmi na této úrovni je asi
polovička. Skončí prázdniny,
začnou školy a mnoha oddílům
odejdou študáci,“ přemítal.
Na lepší umístění než záchranu
to ale prozatím neviděl: „Rok
to stabilizovat, naučit kluky
základní věci a postupem času
to doplňovat. Je ale otázka, jak
se kluci k tomu postaví a zda
budou chodit, protože bez tréninku to opravdu nejde. Pak je
šedesátá minuta a půlka hráčů
už nemůže. Střídat přitom můžete jen dva nebo tři,“ svěřil se
s problémy Nekuda.

fotbalové aktuality
Tomešová zřejmě vypomůže Kostelec posílen
Zbrojovce Brno, vrací se Pitáková

Krásky z Hané jdou na to. Ženský tým Kostelce bude narážet na zcela nové soupeře a pokusí se
probojovat na přední místa tabulky.
Foto: archiv fotbalistek Kostelce na Hané
videm Mezuliánkem atakoval
s „áčkem“ nejvyšší příčky a
nakonec z toho byl bronz a jen
čtyřbodové manko na vítězný
Studenec. „Zejména podzim
se nám hodně vydařil. Moc
jsme neztráceli a prohráli jen
ve Vrchovině. Ztráceli jsme
bod na prvního, ale holky s vidinou šance na postup odehrály
jaro pod tlakem. Třetí místo je
ale úspěch, tato skupina byla
hodně těžká, hodně fotbalová,“ ohlédl se Merta s mírným
odstupem za předešlým ročníkem.
Fotbalistky ho nejvíce potěšily
výhrami nad Studencem, Horními Heršpicemi „B“ a dobře
známými Kotvrdovicemi, mrzely ho naopak nezvládnuté
duely v Moravských Budějovicích, Jihlavě a Ocmanicích.
Nejlepší střelkyní se s 41 brankami stala Lucie Tomešová, 23
jich přidala Gabriela Řezníčková a dalších 9 Jana Jelínková.

„Kromě Kotvrdovic jsme vůbec nevěděli do čeho jdeme a
poznávali jsme je až v zápase.
Tato skupina byla extrémně
vyrovnaná, kdokoliv mohl
porazit kohokoliv. Všeobecně
se to ale zkvalitňuje a ženský
fotbal jde nahoru,“ povšiml si
Merta. Přestože se tak tabulka
rozdělila na lepší a horší pětici,
vše bylo velmi vyrovnané.
Podobně úspěšně si vedl i B-tým, nestačil jen na Kunštát
a Boskovice. „Je to velký
úspěch. Jsem spokojen, že
jsme dokázali Drnovice i Ráječko několikrát porazit. Tahle
trojka byla nesmírně vyrovnaná a vedli jsme si velice dobře,“
pochválil všechny hráčky.
Přípravu pro nadcházející ročník zahájil hned na konci června a tréninky čtyřikrát týdně
zpestřil dvěma soustředěními
a prvním ročníkem turnaje
Hanácká kopačka. „Chystali jsme se čistě v domácích

podmínkách. Týden před turnajem jsme stanovali na hřišti
od čtvrtka do neděle, týden po
něm jsme měli ještě malé víkendové soustředění. Všechny
přáteláky jsem odmítl, protože
bychom museli cestovat celkem daleko a sehráli jsme poté
již jen exhibici s našimi žáky
při oslavách osmdesátin klubu,“ popsal Merta výplň letní
pauzy.
„Béčko“ zahájilo podzimní
boje již o víkendu proti Drnovicím, „áčko“ tak učiní až
v neděli 26. srpna domácím
střetnutím s Velkými Pavlovicemi. Ty loni skončily na druhém místě. „Očekávám hodně
vyrovnaný zápas. Chceme se
pohybovat mezi nejlepšími,
ale těžko odhadovat, jak jsou
na tom soupeři. Kvalitní zřejmě budou Nové Sady, Velké
Pavlovice, Holešov, Hovorany,“ pokusil se odhadnout rozložení sil Merta.

Kostelec na Hané/jim –
Jednu posilu pro boje v
„B“ skupině moravskoslezské divize žen získal
trenér Kostelce na Hané
Petr Merta. Návrat z ročního hostování v druholigovém 1.FC Olomouc hlásí
osmnáctiletá Martina Pitáková.
„Martina se vrací k nám, v
Olomouci bude ale pravděpodobně pokračovat na
střídavé starty. Stejně tak
to nyní vypadá, že Lucie
Tomešová půjde na střídavé
starty do prvoligové Zbrojovky Brno,“ nastínil situaci
Merta s tím, že nikdo cizí

do týmu zatím nepřišel a
Gabriela Matoušková bude
i nadále pokračovat svou
prvoligovou kariéru v 1.FC
Slovácko.
Po vyléčení z mononukleózy se již blíží návrat Haluzové a Kučerové na trávník,
s několika dalšími hráčkami to tak růžově nevypadá. „Lída Zdřálková půjde
s kolenem asi na operaci a
nově se nám zranily Denča
Konrádová s Terkou Mrňkovou, která si údajně zlomila kotník,“ vyjmenoval
Merta. S úlevou pak dodal,
že všechny další hráčky
jsou v pořádku.

o zkušenosti

Kostelec na Hané/jim – Minimálních změn doznal na prahu
nové sezony kádr fotbalového
áčka Kostelce na Hané. V hostování z 1.SK Prostějov nepokračuje pouze Petr Sedláček,
ostatní přes léto zůstali. Doplnili je pak taktéž na hostování
Pavel Lužný z Kralic a Pavel
Gréza z Čechovic.
„Hostování prodloužil Honza
Walter z 1.SK, Ivo Grepl ze
Zdětína, Marek Začal z Čechovic, Martin Hon ze Ptení i Lubomír Baláš,“ mnul si ruce staronový kouč Petr Walter. Beze změny
tak zůstal i post brankáře, nikdo
zvenčí klub neposílil: „Zůstávají kluci, kteří chytali loni. Tedy
Lukáš Menšík a Honza Drčka.“

Klenovice našly náhradu do

brány, expivínského Procházku
Klenovice na Hané/jim –
Nepříjemnou situaci musel
těsně před startem I.A třídy
vyřešit kouč Klenovic Milan
Nekuda. Zraněný Jakub Polák si kvůli pohmožděnému
kolenu minimálně měsíc nezachytá a otázku, kdo místo
něj půjde mezi tři tyče rozlouskl až příchod zkušeného
Přemysla Procházky.
„Za třicet let, co se věnuji fotbalu, tak se mi ještě nestalo,
abych týden před mistrákem
sháněl gólmana. Kuba Polák
byl na magnetické rezonanci,
naštěstí nemá nic utrženého,
ale minimálně do poloviny září
nebude k dispozici. Podařilo se

nám naštěstí sehnat náhradu,
která již v Klenovicích kdysi
působila,“ oddechl si Nekuda.
Na Prostějovsku se mu nepodařilo najít nikoho, výpomoc jednoho
hráče z Kroměřížska zatrhl jeho
klub a došlo tak na angažování
z Olomoucka. Pro regionální
fanoušky ale nejde o neznámou
tvář, loni na podzim odchytal v
pivínském dresu všech 1350 minut a udržel jednu nulu.
„Připravoval se s Hlubočkami,
ale protože mají dva brankáře
a zná mě, tak se rozhodl jít k
nám. Takže nejpalčivější problém jsme snad vyřešili, ale
je otázkou, co to udělá s mužstvem, jak se to projeví na sou-

hře a spolupráci s obranou,“
přemítal Nekuda po vyřízení
administrativy na svazu a prvním tréninku.
Klenovickému trenérovi se
částečně vyjasnila i situace v
útoku. Spoluhráči opět budou
spoléhat na Romana Labounka, z 1.SK Prostějov pak přišel na hostování Filip Laník.
„Mladý vysoký kluk, spíše
na hlavičkové souboje. Naším hlavním útočníkem měl
být Kubíček, ale ten se musel
podrobit další operaci kolene
a je znovu na půl roku mimo
hru,“ zalitoval Nekuda nekonečných zdravotních patálií
mladého talentu.
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B-tým „Eskáčka“ pokračuje bez ztráty
bodu, zvítězil i v Přemyslovicích
Přemyslovice/jim – Pouze dvě
mužstva odehrála v okresním
přeboru všechna tři kola a
ukořistila v nich maximální počet
devíti bodů. Jsou jimi Hvozd a
1.SK Prostějov „B“. Rezerva
třetiligového nováčka nezaváhala
ani v Přemyslovicích, odkud si
díky dvěma brankám posily z
„áčka“ Ondřeje Dostála odvezla
výhru 2:1. Výběr Davida Mezuliánka sice při skóre 10:3 ztratil
první místo a předstihl jej lépe
střílející Hvozd, na vedoucí pozici
se ale může navrátit již za týden,
kdy v atraktivním duelu přivítá
právě současného lídra.

TJ Sokol Přemyslovice
1.SK Prostějov „B“

1:2
(0:1)

Branky: Tyl – Dostál 2
Rozhodčí: Řezníček – Fojtek, Pitner

Sestava Přemyslovic:
Konečný – D. Možný (75. J. Rozsíval), Vinkler, L.
Deutsch, M. Mucha – Kovář, Kučera, Slavíček, R. Grulich (55. Barna) – L. Tyl, Růžička. Trenér: Rudolf Švehla.
Sestava 1.SK Prostějov „B“:
Hubál – Sedláček, Lakomý, Peka, Martínek – Ballek, Dostál, Pořízka, Komárek – Gryglák, Ošlejšek.
Trenér: David Mezuliánek.

Rudolf ŠVEHLA
- TJ Sokol Přemyslovice:

David MEZULIÁNEK
- 1.SK Prostějov „B“:

„Trošičku jsme se na ně připravovali. Tušili jsme, že
to bude těžký soupeř a zaměřili jsme se na obranu.
Do ničeho jsme je nepouštěli a chtěli jsme chodit
do protiútoků. Kluci vzali zápas zodpovědně a hosté stříleli pouze ze střední vzdálenosti a větší dálky,
všechny střely posbíral výborně chytající Kamil
Konečný. Ke konci prvního poločasu prokázal zkušenosti z vyšších soutěží Ondra Dostál, který prošel
a zkušeně zavěsil. To byl jediný okamžik, kdy jsme
zaspali a umožnili jim dostat se před našeho brankáře. Po přestávce jsme byli malinko agresivnější, šli
jsme do nich a smůlou bylo, že Olda Kovář nevyužil pozice před prázdnou brankou. Tak ve dvacáté
minutě druhého poločasu se nám podařil brejk, kdy
Lukáš Tyl srovnal na 1:1, ale patnáct minut před koncem spadla nešťastně tečovaná střela do naší branky.
Pak soupeř převzal iniciativu a závěrečný tlak nám
nevyšel. Zatím máme problémy s proměňováním
vyložených šancí. V prvním zápase s Kralicemi jsme
měli za druhý poločas dát pět branek, navíc si hráči
naplánovali dovolené. Jenže sezona začala o něco
dříve a teprve proti 1.SK jsme se dostali do téměř
optimální sestavy.“

„Musím říct, že s vypětím všech sil to kluci zvládli,
neměl jsem nikoho na střídání. Na rovinu ale musím
říct, že jsme utrpěli vítězství. Třikrát jsme venku vyhráli a musíme k těmto utkáním přistupovat s větší
pokorou. Vítězství samo nepřijde a nejpřísnější měřítko přístupem a vším snese pouze Tomáš Lakomý
a Ondra Dostál. Snažili se i Gryglák s Ošlejškem,
ale moc jim to nešlo. Neřekl bych, že by domácí
byli lepší, prvních dvacet minut jsme hráli velice
dobře. Byli jsme aktivní, ale nemohli jsme se dostat
do vápna. Domácí bránili ve velkém počtu a akce
se nám povedla až při prvním gólu. Poločas jsme
tedy vyhráli 1:0, ale ani ve druhém poločase jsme
se nemohli dlouho prosadit. V 55. minutě při našem
rohu brankář chytl míč, povedl se mu dlouhý výkop,
naši obránci to proběhli a trefil to k tyči. Chyběl nám
nápad i trošičku vůle, naštěstí to v 73. minutě trefil
Ondra Dostál z úhlu a vyhráli jsme 2:1. Někteří kluci
si ale ještě musí uvědomit, že hrají za 1.SK Prostějov,
jediná spokojenost je opravdu se třemi body. Kluci si
to chtějí uhrát sami, ale v tak těžké situaci, jako byla v
neděli, kdy nám chyběli Zelina, Ovčáček, Krátký, je
pomoc vždycky vítaná.“

Hattrick Jelínkové zajistil Kostelci vysokou výhru
Kostelec na Hané/jim –
Úspěšně vykročily do nového ročníku blanenského
okresního přeboru fotbalistky Kostelce na Hané. Výběr Petra Merty a Mojmíra
Drápala přivítal v úvodním
kole celek Drnovic a v mírně
posílené sestavě hosty nešet-

řil. Již do poločasu se dvakrát trefila Jana Jelínková,
hattrick dokonala pětadvacet minut před koncem a
díky přispění Jarošové se
Zemanovou slavily Kostelečanky jasné vítězství 5:0.
Na cestě jsou navíc posily z
Lipové.

FC Kostelec na Hané „B“
TJ Sokol Drnovice

5:0
(3:0)

Branky: 15., 33. a 67. Jelínková, 19. Jarošová, 87. Zemanová
Rozhodčí: Milar

Sestava Kostelce:
Mikešová – Václavková, Burgetová, Zapletalová, Drápalová
– Knápková, Hájková, Jarošová, Zemanová – Haluzová, Kučerová.
Střídaly: Jelínková, Horáková, Hrazdilová.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

Petr MERTA - FC Kostelec na Hané „B“
„Malinko jsem to posílil o hráčky z béčka a jednoznačně jsme
Drnovice přehráli. Soupeře jsme do ničeho vážného nepustili.
První poločas se nám kombinace až tolik nedařila, pršelo a na
mokré trávě ještě nejsou holky tak zvyklé hrát. Druhý poločas to
již bylo lepší, kombinace se zlepšila, chodila spoustu centrů ze
stran, ale bohužel chyběla větší efektivita v zakončení. Kdyby byla
kvalitnější finální fáze a koncovka, vyhráli bychom ještě větším
rozdílem. Ale i tak můžu být spokojen, celý zápas jsme měli pod
kontrolou. Vynikající vstup do sezony. Za týden máme Kunštát, do
každého zápasu jdeme s tím, že chceme uspět, ale jsme si vědomi
síly soupeře. Budeme se snažit udělat maximum, neděláme si ale
naděje, že bychom je poráželi takto velkým rozdílem. V hledáčku
mám ještě několik holek z Lipové, Hrazdilovou již máme zaregistrovanou. Přijdou ještě Broňa Kozlovská a Katka Koudelková.
A v jednání je Eva Zdráhalová z Výšovic. Hostování ještě není
vyřízeno, ale jsme domluveni.“

Fotbalový klub 1.SK Prostějov
Pořádá nábor nových fotbalistů - ročníky 2006-2007
do Sportovního střediska mládeže (SpSM FAČR)
Termín:
Čtvrtek, 23. srpna 2012, 18:00 hod
Místo:
Sportovní centrum mládeže,

Olympijská 4228/4, na travnatých plochách.
Vybavení: Sportovní obuv a oblečení
Náborové tréninky povedou trenéři jednotlivých ročníků pod vedením Jiřího Kresty.ml, a asistenta Petra
Vyroubala.

V případě dotazů a dalších o průběhu dalších
tréninkových
ý jednotek najdete na stránkách
www.skprostejov2006.estranky.cz
Kontakty:
Kresta Jiří
Vyroubal Petr
Tel: 606 850 147
732 648 172
Email:
Email:
jiri.kresta@centrum.cz
petr.vyroubal@centrum.cz

World Junior Tennis Final bylo rozlosováno!

Tenisové
naděje
mají
soupeře
Zemětřesení ve Výšovicích:
V létě odešli předseda i trenér

Výšovice/jim – Velkou obměnou prochází během léta
hráčské, realizační i funkcionářské složení výšovického
fotbalového klubu. U nováčka
II. třídy před sezonou skončil
kouč Karel Trnečka, který
zamířil do Vyškova, několika
hráčům vypršelo hostování,
z pozice předsedy klubu odstoupil Emil Škultéty.
„Vedli mě k tomu osobní důvody a zaměstnání. Teď pracuji v
zahraničí a narušovalo to chod
oddílu. Nemohl bych se tomu
plně věnovat, protože přišla
pracovní nabídka,“ vysvětlil
svůj odchod dnes již bývalý
předseda.
Do svolání valné hromady a
zvolení nového vedení je tak
dočasným šéfem dosavadní

sekretář Pavel Koukal. První
věcí, kterou se mu ve spolupráci se starostou obce Ladislavem Oklešťkem podařilo
vyjasnit, je obsazení postu
trenéra. „Oslovili jsme několik trenérů, ale nikoho se nám
nepodařilo přitáhnout. První
zápas jsem odkoučoval sám,
ale takhle by to dál nefungovalo,“ zmínil Koukal. Na výpomoc tak přišli Stanislav a Martin Bilíkovi, donedávna kouči
Čechovic. A právě proti čechovickému béčku si o víkendu
odbyli premiéru. Výsledkově
neúspěšnou.
Vedení klubu se totiž stále
potýká s nepřítomností bratrů
Glouzarů a Petra Sedláčka,
jejichž zapůjčení ze Skalky a
Hané skončilo. K tomu se na-

víc připojily dovolené a zranění. „Chtěli jsme dát šanci vlastním odchovancům, ale hned na
začátku sezony jsme se dostali
do velkých problémů. Určitě
se budeme muset se po někom
poohlédnout, protože sezona teprve začíná a bude ještě
strašně dlouhá. Ovšem rozpočet klubu je omezen a volných
hráčů také není mnoho,“ nečeká zázraky Koukal.
O starost navíc mu pak přidělal
i fotbalový svaz. „Registrace
do FAČRu je pro vesnické
kluby našeho formátu likvidační. Jak po stránce finanční, tak i organizační. Doufám,
že se kluby na Prostějovsku
dají dohromady a budou společně bojovat proti pražské byrokracii,“ přeje si.

ze tří kontinentů

Prostějov/lv – Těžké a nepříjemné soupeře vyfasovaly české týmy v základních
skupinách mistrovství světa
družstev do 14 let. Chlapci
postupně narazí na Argentinu, Francii a Koreu, dívky
pro co nejlepší umístnění
budou bojovat s Argentinou,
Austrálií a Ruskem.
„Je to jednoznačně nejvyrovnanější skupina, v níž se
může stát všechno. Vůbec není
vyloučeno, že o výsledcích
jednotlivých zápasů budou
pokaždé rozhodovat čtyřhry,“
uvedl nehrající kapitán dívčího
výběru Jaroslav Balaš.
Papírově nejsilnějším týmem je
Austrálie, třetí nasazené družstvo celého šampionátu. Tradičně kvalitní sestavu má také
Rusko a také argentinské tenistky předchází dobrá pověst.

Omlazení Orli se připravují

v okleštěné sestavě

Prostějov/lv – Bez několika
reprezentantů se začala připravovat na novou sezonu
basketbalová letka Orlů. Kvůli povinnostem u národních
týmů chybí Kamil Švrdlík, Dušan Pandula a Roman Marko.
K týmu se naopak již připojil
mladý český pivot Ondřej Kohout, který má za sebou několik sezon v nižších španělských
soutěžích.
„V poslední sezoně hrál za tým
Fontedoso Carrefour El Bulevar
de Avila, což je rezervní celek
Baloncesto Fuenlabrada. Ondřej
je mladý, ale velice šikovný hráč,
který zapadá do koncepce našeho
mužstva. V nové sezoně chceme
hrát rychle a agresivně. V tom
nám Kohout může pomoci,“
uvedl generální manažer Prostějova Petr Fridrich.
Až na začátku příštího týdne se k
týmu připojí americký pivot Austin Dufault. Ten ze Spojených států amerických přicestuje se svojí
přítelkyní, podle dostupných
informací ale v zámoří trénuje a
dorazí fyzicky připravený.

Společně vstříc úspěchům. I v nové sezoně chtějí Orli vzlétnout k vrcholu. Foto: archiv BK Prostějov
S omlazeným kádrem je trenér
Zbyněk Choleva spokojený.
Předpokládá, že předností Orlů
bude velké nasazení a hlad po
úspěchu. „Je to dobrá cesta. Nadějní basketbalisté dostanou větší prostor a to přinese zlepšení
výkonnosti. Už na konci minulé
sezony třeba Vojtěch Bratčenkov
nebo Jaromír Bohačík ukázali
svůj potenciál. To saké platí o
Kamilovi Švrdlíkovi. Nebudeme
mít špatný tým,“ tvrdí Choleva,

který je rovněž spokojený se
sestavením nové dvojice rozehrávačů. „Spojení Matej Venta,
Roman Marko může dobře fungovat.“
V tomto týdnu budou basketbalisté na soustředění v Jeseníkách.
Okolí Ostružné znají z předcházejících let, kde právě v horském
prostředí nabírali fyzickou kondici. „Loni se nám pobyt vydařil naprosto skvěle. Nebyl důvod něco
měnit,“ poznamenal Choleva.

Vedení klubu ladí program přípravných zápasů. V optimálním
případě odehrají hráči Prostějova
zhruba deset utkání. Orli nastoupí
proti Svitavám, slovenské Prievidzi a zůčastní se turnaje v Jindřichově Hradci, kde kromě Hanáků a domácích basketbalistů bude
také tým z Rakouska a Komárno.
„Jde vesměs o kvalitní protivníky. Tyto zápasy nám ukážou, jak
budeme na ligu připravení,“ myslí si Choleva.

Kdo bude nejúspěšnější? Česká družstva by ráda medaile, los jim však příliš nepřál... Foto: archív
„O ambicích všech týmů napoví hodně už první hrací
den. Pokusíme se uspět, což
ale platí také o všech našich
soupeřích,“ uvedl Balaš, který dnes dívky povede do boje
proti Argentině.

Stejného soupeře mají v
prvním duelu také chlapci.
Ty čeká těžký souboj, ve
kterém rozhodně nebudou
v roli favoritů. „Naše protivníky jsem si prohlédnul
na tréninku a jde vesměs

o šikovné kluky. Budeme
se rvát, ale upřímně si musíme přiznat, že k úspěchu
by vedly pouze mimořádné
výkony,“ řekl kapitán chlapeckého družstva Miroslav
Štencl.

Korfbalisté opět jedou na
soustředění do Nizozemska

Prostějov/son - Loni tuto
atraktivní součást přípravy
vynechali, ovšem letos už
je znovu na programu. Korfbalisty SK RG Prostějov
po dvou letech opět čeká
soustředění v nizozemském
Enschede, a to od 18. do 26.
srpna.
„Tentokrát je pobyt v Holandsku určený hlavně pro
náš dorostenecký tým, což
je momentálně nejúspěšnější
družstvo klubu. Nadcházejí
sezónu i celou oddílovou koncepci hodně stavíme právě na
mládeži, jejíž velký potenciál
chceme využít a rozvinout
ho. Proto do Enschede pocestuje širší dorostenecký kádr
dvanácti talentů doplněný o
desítku nás starších, kteří si to
tam užijeme spíš jako dovolenou,“ prozradil předseda SK
RG Jan Mynařík.
„Náplň soustředění bude tvořit
hlavně kvantum korfbalových
tréninků, z nichž některé povede kouč, který před několika
lety dokázal se svým kolektivem vyhrát elitní nizozemskou soutěž v zemi mistrů světa
tohoto sportu. Náročný program přípravy doplní přátelské

zápasy s domácím výběrem
a dalšími celky, konkrétní
soupeři jsou zatím v jednání. A
nezapomeneme ani na zábavu
v podobě návštěvy lanového
centra, koupání a podobně,“
přiblížil Mynařík.
„Celý pobyt se jako obvykle
může uskutečnit díky výrazné
podpoře našeho partnerského
klubu DOS-WK Enschede.
Zásluhou jeho vstřícnosti platí
každý účastník zájezdu pouhé
dva tisíce korun, což je za týden
strávený v Nizozemsku opravdu minimální částka. Nemluvě
o značném korfbalovém
přínosu a spoustě krásných
zážitků, které si přivezeme.
Za všechno patří oddílu z Enschede obrovské poděkování,“
zdůraznil Mynařík.
Co se dospělého A-týmu
Prostějova týče, čeká jej spíše
skromnější ročník. „Procházíme generační obměnou
kádru a s ohledem na to
nemáme do sezóny 2012/13
nijak přehnané cíle. Přípravu
jsme při zmíněné kvalitě našich
mladých propojili s dorostem
a už od začátku července se
nabírala kondice. S příchodem
srpna jsme přešli na herní

prvky stále pod širým nebem,
po návratu z Holandska pak
zahájíme tréninky v hale,“
navázal šéf korfbalistů.
„Ve funkci kouče střídám
Zdeňka Snášela, kolektiv
povedu společně s naším
nizozemským
mentorem
Henniem Baasem. Hráčské
složení mančaftu se nemění,
zato v obsazení extraligy
došlo k zajímavé novince.
Ke stabilní pětici účastníků
Znojmo, České Budějovice,
Kolín, Brno a Prostějov se
premiérově přidala slovenská
Prievidza, což by mělo oživit
i zatraktivnit celou soutěž.
Prievidza má totiž specifické
basketbalové pojetí hry a určitě
vyšší kvalitu než Havířov, tím
pádem se dá očekávat zvýšení
extraligové úrovně,“ vyložil
Mynařík.
„Navíc půjde doslova o každý
bod, neboť se místo tradičních
dvojzápasů bude nově hrát
vždy jediné utkání a počet
duelů v základní části tak klesne na polovinu. Do začátku
soutěže ale zbývá ještě dost
času, letos startujeme až
koncem září,“ doplnil Jan
Mynařík.
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„S přípravou jsem zatím spokojen,“ konstatoval Zachar
V brankovišti dává kouč vedle nové posily Adama Vrby důvěru
mladému Lukáši Vydrželovi, hodnotit hráče ale ještě nechce

Prostějov/son - Týden plný
intenzivní přípravy a se dvěma přátelskými duely mají
za sebou hokejoví Jestřábi.
V úterní premiéře podlehli
1:2 na ledě Techniky Brno,
ve čtvrtek při úvodním domácím vystoupení si poradili s Břeclaví 5:2. Po střetnutí
na vlastním kluzišti však
hlavní trenér LHK Prostějov volil velmi podobná slova, jako po souboji v jihomoravské metropoli.
„Pro mě to znovu byl vyloženě přípravný zápas. Stejně
jako v Brně jsme celou dobu
hráli na čtyři pětky, dneska se
navíc v půlce utkání protočili
gólmani. A všichni chodili na
led tak, jak přicházeli na řadu
bez ohledu na přesilovky či

oslabení. K tomu kluci opět
měli v nohách hodinový trénink z dopoledne, takže toho
měli fyzicky dost. Tím pádem
jsem spokojený, že vydrželi
s mladými hráči Břeclavi prošlými juniorskou extraligou
bruslit až do konce a herně
byli lepší, což se promítlo i do
výsledku,“ říkal Petr Zachar.
Během první třetiny ale museli diváci vydržet hokejovou
holomajznu, kvalita utkání i
výkonu domácích šla nahoru
až od druhé části. „My jsme
zatím v tréninku nedělali žádné herní systémy, zaměřujeme
se pouze na kondiční cvičení. Kluci v přípravě bruslí a
bruslí, řeší maximálně situace dva na jednoho, ovšem
s častým opakováním a tím

pádem s důrazem na fyzičku.
Hra v utkáních se pak logicky
dá nazvat rybníkem, jen sem
tam se objeví hezké momenty vedle hrozných chyb. Až
začneme na systému pracovat, měly by jít výkony postupně nahoru. Dneska jsme
si po úvodní třetině v kabině
řekli, že je potřeba udržet se
na puku, hrát s větším sebevědomím hlavně ve středním
a útočném pásmu. Což kluci
udělali, dali góly a to rozhodlo,“ rozpovídal se Zachar.
Jakkoliv však odmítl hodnotit
hru jednotlivců včetně výkonu
mladého brankáře Lukáše Vydržela, který odchytal druhou
polovinu mače s jedinou inkasovanou trefou (plus třemi
nechycenými nájezdy v do-

datečném rozstřelu). „Nechci
komentovat výkony hráčů po
jednom nebo dvou zápasech,
na takové hodnocení je potřeba mnohem víc utkání, aspoň
sedm či osm. Navíc nechci
Břeclav nijak shazovat, ale
v druholigové skupině Střed
patřila do středu tabulky a
naši skupinu Východ považuji
za mnohem těžší s většinou
silnějších soupeřů,“ upozornil
kormidelník Jestřábů.
Vzápětí rozebral aktuální situaci mezi prostějovskými
tyčemi. „Na trénincích jasně
vidíme, jak na tom jednotliví
gólmani výkonnostně jsou.
Do zápasů půjdou jen ti, kteří na to mají a v přípravě nás
s kolegou Martinem Kužílkem přesvědčí o svých schop-

nostech. Momentálně jsme
vybrali dvojici Adam Vrba,
Lukáš Vydržel a oba se budou
v přátelácích střídat,“ prozradil Zachar. „Podobné je to i
s využíváním dalších mladíků do pole. Pokud se někteří
z těchto kluků nedokážou na
tréninku vůbec prosadit proti
starším zkušeným borcům,
kteří v přípravě zdaleka nehrají na svých sto procent, ukáže
vám to, kdo na druhou ligu
mužů asi ještě nemá. A díky
větší porci tréninků týdně je
teď ideální možnost všechny
kluky takovým způsobem důkladně poznat,“ odtušil kouč.
V tomto týdnu čeká Jestřáby jediný přátelský střet, a to
v úterý 14. srpna od 18.00 hodin doma s Technikou Brno.

Už válčí na ledě. Hřáči LHK Jestřábi již absolvovali dva připravné
zápasy. Kouč Zachar zatím své svěřence chválí. Foto: lhkjestrabi.cz

V prvním přáteláku Jestřábi Domácí premiéra: muži
těsně podlehli na Technice

Prostějov - Hned třetí den po
výjezdu na led čekal prostějovské hokejisty úvodní přípravný
duel. Nastoupili k němu na ledě
brněnské Techniky, tedy špičkového týmu druholigové skupiny
Střed. V úterním podvečeru
svedly oba moravské celky vyrovnaný boj s těsným výsledkem ve prospěch domácích.
Hanáci nastoupili se čtyřmi
kompletními formacemi a brzy
po zahájení zápasu mohli jít do
vedení, jenže Šebkův nájezd
vychytal Chvátal. Převahu
se hostům nedařilo zúročit
ani v dalším průběhu vstupní
třetiny, v 11. minutě zahodil
druhou tutovku kapitán Duba
po ukázkové spolupráci s novou posilou Handlem. Až poté
se dostal ke slovu i soupeř, aby
nebezpečné rány Matouše a Brzobohatého zneškodnil Vrba.
Také do prostřední periody vlétli lépe Jestřábi a tentokrát už
skórovali zásluhou Berčákovy
trefy zblízka po asistenci Kryla – 0:1. Poté však přestali být
Prostějované tak aktivní, Vrbu
postupně prověřili Matouš,
Benýšek i Sedláček. Tohle varování nestačilo a Technika
ještě před druhou přestávkou
otočila skóre. Nejprve v 36.
minutě Mráz uvolnil Benýška,

VSK Technika Brno – LHK Jestřábi Prostějov 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 36. Benýšek (Mráz), 40. Zemánek
(Košecký, Brzobohatý) – 23. Berčák (Kryl). Rozhodčí: Mech.
Vyloučení: 4:8. Využití: 0:0. Diváků: 400.

Sestavy:
Sestavy – Brno: Chvátal – Žalud, Habrovec, Vozdecký, Strýček,
Zapletal, Valeš, Pospíšil, Košecký – Odehnal, Sedláček, Matouš
– Rajnoha, Benýšek, Mráz – Šedý, Bělohlávek, Hnilička – Látal,
Zemánek, Brzobohatý. Trenér: Roman Kaňkovský.
Prostějov: Vrba – Peštuka, Kolibár, Kumstát, Kaluža, Dufka,
Paška, Finkes, Mašek – Smejkal, Duba, Handl – Černý, Šebek,
Zachar – Žajgla, Kryl, Stráněl – Prokop, Berčák, Jedlička.
Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek.
který sám před bránou působivě
obelstil Vrbu – 1:1. A když
zbývalo do sirény osm vteřin,
střelu Košeckého šikovně
tečoval Zemánek – 2:1.
Snahu LHK aspoň o vyrovnání
hatila v poslední části mnohá
vyloučení, přesto visel gól v síti
Jihomoravanů několikrát doslova na vlásku. Bohužel sóla
Zachara i Kolibára ztroskotala
na Chvátalovi, jenž si nadvakrát poradil také s další obří
možností Handla. Na druhé
straně se několikrát zaskvěl
rovněž Vrba, a protože brankář
Brna následně nepustil za svá
záda ani jedovku Černého v samotném závěru, domácí kolektiv těsné vítězství uhájil.

Náladu si navíc ještě vylepšil
v dodatečných samostatných
nájezdech, které vyhrál totožně
2:1 díky trefám Rajnohy a
Benýška. Za Jestřáby uspěl
jediný Handl.
„Na to, jak brzy po začátku
přípravy na ledě jsme utkání absolvovali, a vzhledem k sestavě
se čtyřmi pětkami včetně řady
mladíků nebyl náš výkon
vůbec špatný. Navíc měli
kluci v nohách těžký trénink
z dopoledne před zápasem a
nedali hned několik vyložených
šancí. S předvedenou hrou jsem
docela spokojený, výsledek
nemá smysl v téhle fázi příliš
hodnotit,“ shrnul hlavní kouč
našich hokejistů Petr Zachar.

Jestřábi hostí Techniku, hraje se zítra v šest

Prostějov/jim – Třetí přípravný
zápas na novou druholigovou
sezonu mají před sebou hokejisté Prostějova. Po domácí
premiéře proti břeclavským
Lvům tentokrát přijedou na
Hanou hráči Techniky Brno,
tedy letošního finalisty druhé
ligy skupiny Střed.
Obě mužstva se spolu již jednou
utkala (viz článek o porážce 1:2
na jiném místě této strany) a kouč
Jestřábů Petr Zachar očekává
vyrovnané utkání i nyní. „Technika má dobré mužstvo, až na

dva hráče zůstala kompletní.
Takže by znovu měla patřit ke
špičce skupiny Střed a pro nás
je to porovnání i zpestření. Jeden
ze soupeřů, s nímž se normálně
v soutěži neutkáme,“ charakterizoval soupeře Zachar.
Jeho snahou je zatím zejména
nabrat kondici a úvodních sedm
osm duelů mu slouží spíše k
oťukání hráčů. Aby ukázali,
co v nich je. „Chci, aby se projevili kluci, kteří za dva roky
nedostávali tolik příležitostí a
předvedli, jak na tom v poro-

vnání se staršími členy kádru
jsou. Objevují se dobré věci, ale
i chyby z mládežnických soutěží.
Je potřeba, aby si uvědomili, že
mužský hokej je na trochu jiné
úrovni než juniorský,“ podotkl
Zachar.
Ideou před startem sezony
je poskládat konkurenceschopné mužstvo a stejně jako
loni postoupit do play off.
Nejbližší prověrkou na cestě
do vyřazovacích bojů bude
právě úterní duel s Technikou
od 18 hodin.

AKTUÁLNÍ KÁDR
JESTŘÁBŮ
Brankáři:
Adam Vrba 1982
Lukáš Vydržel
1991
Obránci:
Martin Dufka
Martin Finkes
Marek Kaluža
Jan Kolibár 1990
Pavel Kumstát
Viktor Mašek
Jiří Paška 1985
Ivo Peštuka
Michal Tomiga
Útočníci:
Tomáš Berčák
Michal Černý
Lukáš Duba
Pavel Handl
Robert Jedlička
Martin Kryl 1991
David Prokop
Filip Smejkal
Tomáš Stráněl
David Šebek
David Zachar
Petr Žajgla 1981

1993
1990
1993
1976
1992
1986
1990
1989
1973
1977
1986
1989
1993
1981
1990
1984
1991

LHK přejeli břeclavské Lvy

Prostějov/son - Loni museli
naši hokejisté čekat na první přípravné vítězství až do
posledního přáteláku. Letos
se výhry dočkali hned napodruhé, když v domácí premiéře bez větších problémů
jasně porazili průměrný tým
druholigové skupiny Střed
z Břeclavi. Nejlepším mužem
zápasu přitom suverénně byl
veterán Michal Černý, autor
úvodního gólu a dvou asistencí.
Hanáci opět nastoupili se čtyřmi kompletními formacemi a
po slabším začátku mohli v 6.
minutě otevřít skóre, kdyby
Kumstát proměnil své přesilovkové sólo. Zahajovací
třetina se celkově nesla v dost
neurovnaném duchu. Hosté
ohrožovali Vrbu mezi tyčemi jen sporadicky a nepříliš
nebezpečně, navíc ani domácím to herně moc nešlo. Čtyři
stovky fanoušků tak sledovaly
nezáživnou podívanou plnou
nepřesností, tedy klasický
obrázek prvních přípravných
střetnutí.
Naštěstí druhá perioda přinesla změnu. Hned ve 22. byl
Černý faulován v samostatném úniku, sudí nařídil trestné střílení a ostřílený šikula
s ním naložil excelentně pod
horní tyč – 1:0. O tři minuty později Duba u mantinelu
vybojoval puk pro Smejkala,
ten naservíroval nezištnou
přihrávku volnému Handlovi a potenciální posila neomylně trefila odkrytou část

klece – 2:0. Jenže následoval
výpadek koncentrace okamžitě ztrestaný Dimitrovem,
který pohodlně zasunul do
sítě obráncem sražený pokus Lechnera – 2:1. Vzápětí
mohli Lvi dokonce vyrovnat,
ovšem Gabriškův nájezd bravurně vychytal Vrba. Přesně
v polovině duelu následoval
bleskový útok LHK a na jeho
konci Stránělův teploměr nasazený Hübnerovi z pravého
kruhu do vzdálenějšího vinklu – 3:1. Do přestávky pak
Jestřábi měli velký tlak včetně několika tutovek (Smejkal, Handl, Duba, Černý), leč
bez dalšího gólového efektu.
Do závěrečné části naopak
vstoupili aktivněji Břeclavští,
takže ohánět se musel střídající mladý brankář Vydržel.
Prostějované sice zvolnili
z předchozího vyššího tempa, přesto deset minut před
koncem soupeři pláchli už
na rozdíl tří tref díky krásnému ťukesu druhé formace
s Kumstátovou střelou k pravé tyči – 4:1. Dobře lapajícího Vydržela překonal až v 54.
při přesilovce Bolfík baseballovou dorážkou ze vzduchu,
aby poslední slovo přece jen
patřilo vítězům. V 58. minutě další hezkou kombinaci
vyšperkovali Černý chytrým
uvolněním zpoza svatyně a
Zachar pohotovým propálením Hübnera z bezprostřední
blízkosti – 5:2. Jestřábí letka
i zásluhou této efektní tečky
vyhrála zaslouženě vysoko.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Lvi Břeclav 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 22. Černý z trestného střílení, 25. Handl
(Smejkal, Duba), 30. Stráněl (Žajgla, Tomiga), 50. Kumstát (Šebek, Černý), 58. Zachar (Černý, Šebek) – 26. Dimitrov (Lechner,
Beránek), 54. Bolfík (Novák, Jurča). Rozhodčí: Doležel – Tomiga, Nazad. Vyloučení: 5:7. Navíc: Žajgla do konce utkání, Duba
10 minut – Truhlář 10 minut. Využití: 0:1. Diváků: 370.
Sestavy:
Prostějov: Vrba (30. Vydržel) – Peštuka, Kolibár, Kaluža,
Kumstát, Paška, Tomiga, Finkes, Mašek – Handl, Duba, Smejkal – Černý, Šebek, Zachar – Stráněl, Kryl, Žajgla – Jedlička,
Berčák, Prokop. Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek.
Břeclav: Hübner – Ditrich, Koukal, Směřička, Beneš, Novák,
Čuňočka, Nekoranec – Truhlář, Popolanský, Jurča – Beránek,
Lechner, Konečný – Gabriška, Dimitrov, Vlašic – Zháňal, Bolfík, Bartoš. Trenéři: Michal Konečný a Ctibor Bartoš.

Petr Zachar (kouč LHK Jestřábi Prostějov):
„Pro mě to znovu byl vyloženě přípravný zápas. Stejně jako
v Brně jsme celou dobu hráli na čtyři pětky, dneska se navíc
v půlce utkání protočili gólmani. A všichni chodili na led tak, jak
přicházeli na řadu bez ohledu na přesilovky či oslabení. K tomu
kluci opět měli v nohách hodinový trénink z dopoledne, takže
toho měli fyzicky dost. Tím pádem jsem spokojený, že vydrželi
s mladými hráči Břeclavi prošlými juniorskou extraligou bruslit
až do konce a herně byli lepší, což se promítlo i do výsledku.“

Michal Konečný (kouč HC Lvi Břeclav):
„Prostějov ukázal svou kvalitu. Má dobrý mančaft s řadou zkušených borců, zatímco my hlavně zkoušíme mladíky a musíme
v podstatě znovu stavět nový mančaft. V naší hře tak byly vedle
pozitivních spíš negativní věci, i když se kluci snažili bojovat.
Zejména v obraně však potřebujeme posílit, tam jsme dělali spoustu chyb a domácí opory v čele s Michalem Černým je
trestali. Věkový průměr našeho týmu je dvacet let a nejstarší hráč
se narodil v roce 1989, což není výmluva, ale spíš vysvětlení.
Snad budeme na začátek soutěže dostatečně připravení.“

Pavel Handl: „Zůstat v Prostějově
by pro mě BYLO SUPER“
Prostějov - Prostějovské hokejové hnízdo v létě
opustilo hned několik hráčských dravců, příležitost
dostávají v mnohem větší míře mladíci. Na posily
Jestřábi dlouho čekali a zatím mají v kádru jedinou jistou v osobě brankáře Adama Vrby, ovšem
příchod druhé nové tváře už je na dobré cestě.
Šestadvacetiletý útočník Pavel Handl podstupuje
v LHK zkoušku a zatím za svůj potenciálně nový
klub odehrál velmi solidně dva přípravné zápasy.
Po tom druhém (Břeclav 5:2) věnoval Večerníku i
oddílovému webu rozhovor.
Marek Sonnenevd
Jak se vám dnes hrálo?
„Abych řekl pravdu, tak
moc dobře ne. Necítil jsem se
nejlíp, puky mi utíkaly a jen doufám, že své výkony na trénincích
v pprůběhu přípravy zlepším.“
Může v tomto ohledu
pomoci vstřelený gól?
„Věřím, že jo. I když jsem měl
po něm asi za pět minut další

šanci a nedal do prázdné brány, což mě zase naopak trochu
srazilo. Přesto se snad budu pop lepšit.“
stupně
Co souhra s Lukášem
Dubou a Filipem
Smejkalem v jedné útočné
řadě?
„Spolupráce s nimi je výborná.
Jde o kluky, kteří umí hrát hokej a
přihrát, což potřebuju. Pálit z první, to je moje. Když se nám tohle

KONEC STRACHU!

společně i mně osobně bude dařit,, můžu dávat hodně gólů.“
V jaké fázi vlastně je
vaše působení v Prostějově?
„Zatím jde pořád jen o zkoušku
a teprve uvidím, jak všechno dopadne. S trenéry ani s vedením
jsem se doteď nijak víc nebavil,
ale určitě bych tady rád zůstal. Po
všech stránkách se mi zde líbí,
mám to kousek domů a strávit
v prostějovském dresu letošní
sezónu by mi udělalo velkou radost. Snad se mi bude herně dařit
natolik, abych byl koučům prop ý a nechali si mě v týmu.“
spěšný
Kde jste vůbec absolvoval minulý soutěžní
ročník?
„Za Uničov v krajském přeboru, ale měl jsem tam málo startů
kvůli práci. Ta dostávala přednost
a stihl jsem tak pouze jedenáct
utkání.“
Nyní máte na hokej víc
času?

JEDETE

„Ano. Tu práci jsem přesunul a
momentálně se věnuju jen hokeji. Uvidím, jak tahle zkouška
dopadne. Pokud dobře, najdu si
takovou práci, abych stíhal v první řadě hokej za Prostějov. Což
beru jako prioritu a bylo by super,
y y to vyšlo.“
kdyby
Vzhledem k zařazení
do elitní formace máte
slušnou naději zůstat u Jestřábů, ne?
„Mou pozici v prvním útoku nelze brát jako nějaké měřítko. Tam
mě totiž trenéři dali kvůli tomu,
že se dobře znám s Lukášem
Dubou i s Filipem Smejkalem a
koučové chtěli téhle skutečnosti využít. Nemyslím, že by mě
nějak extra znali a natolik věřili
mé výkonnosti. (úsměv) Spíš to
opravdu zkoušejí.“

vizitka
Pavla Handla

narozen: 17.6.1986
výška/váha: 178 cm/64 kg
post: útočník
držení hole: levá

NA DOVOLENOU?

HLED NEZTRATÍTE...
PŘEH
STAČÍ KLIKNOUT NA WWW . VECERNIKPV . CZ

NEVADÍ,

Volejbal
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PROSTĚJOVSKÉ FAVORITKY CHCE V NOVÉ SEZÓNĚ ZLOBIT OLOMOUC Mládežnice VK zrovna makají
Bronzový tým z uplynulého ročníku UNIQA extraligy ČR
na soustředění ve Sloupu
během léta dost posílil, naopak Olymp i KP Brno citelně oslabily

Prostějov/son - Navzdory omlazující přeměně téměř celého
hráčského kádru budou volejbalistky VK AGEL Prostějov i
v další extraligové sezóně jasnými favoritkami nejvyšší české
soutěže. Rýsuje se však jeden potenciální soupeř, který by
cestu obhájkyň titulu za dalším triumfem na domácí scéně
chtěl pokud možno co nejvíc zkomplikovat. Tímto protivníkem velmi pravděpodobně bude Olomouc, z jejíhož bronzového kolektivu nikdo neodešel a naopak družstvo posílilo
příchodem řady zajímavých plejerek. Největšího konkurenta „Agelek“ v uplynulém ročníku, Olymp Praha, naproti
tomu opustilo hned několik klíčových opor a dá se tudíž logicky očekávat výkonnostní pokles. Podobná situace nastala
v brněnském Králově Poli.
Aktuální personální situaci v oddílech UNIQA extraligy žen
ČR jsme se snažili zmapovat v následujícím přehledu.

PVK Olymp Praha

SK UP Olomouc

Hned po rozhodujícím
utkání
finálové série extraligy 2011-2012
kouč čerstvých
vicemistryň republiky Stanislav
Mitáč potvrdil, že z jeho úspěšného souboru půjdou jinam minimálně tři nebo čtyři tahounky.
Jak známo, Andrea Kossányiová
posílila Prostějov a zákulisní
informace hovoří o tom, že se
Olymp bude muset obejít minimálně též bez Terezy Vanžurové
s Annou Kallistovou. Což by při
doplnění mladými odchovankyněmi znamenalo ústup PVK
z pracně vydobytých pozic.

Hanačky v dubnu
senzačně přemohly Brno v bitvě o
třetí místo a letos
se chystají útočit
ještě výš. Pro naplnění smělých
ambic získaly Darinu Košickou
z VK, Helenu Kojdovou z Frýdku-Místku a Lucii Piňosovou
z Ostravy, navíc vedení klubu
jedná o angažování jedné velmi
kvalitní hráčky z tuzemska a dokonce i jedné Brazilky. Pokud
k tomu skutečně dojde, mohou
mít prostějovské volejbalistky ve
svěřenkách zkušeného lodivoda
Jiřího Teplého opravdu nebezpečného rivala.

PVK Přerov
Nadmíru ambiciózní tým ani
napodruhé nenaplnil
smělé
cíle a opět skončil sedmý, což
přimělo k předčasnému složení
funkce kormidelníka Vladimíra Sirvoně. Toho nahradil jiný
zkušený bard Leopold Tůma,
kterému zůstal pohromadě skoro celý kádr. Výjimkou je Soňa
Nováková, ovšem jinak má
přerovský celek solidní kvalitu
a nový kouč navíc nevylučuje
příchod ještě tří hráček. PVK
tedy může být určitou hrozbou
i adeptem na medailový post.

Tak kdo? Volejbalistky Prostějova už nyní vzývají, které bloky budou
překonávat na cestě za dalším triumfem.
Foto: archív Večerníku

VK Královo Pole
Brněnská družina prošla v létě
patrně nejvýraznějším oslabením
ze všech extraligových klubů. Šampión z Prostějova zlanařil dvojici Pavla
Vincourová - Šárka Melichárková, dále ze soupisky zmizely

Ivona Svobodníková, Sandra
Onderková a Anna Širůčková,
v jihomoravské metropoli asi
nebude pokračovat ani Romana
Staňková. Kromě téměř celé základní sestavy exodus zvýraznil
rovněž konec trenéra Ondřeje
Marka, kterého nahradil Zdeněk
Václavík. Nezbude mu nic jiného, než sázet skoro výhradně na
mladice.

TJ Sokol Frýdek-Místek
Volleyball club Slavia Praha
TJ Sokol Šternberk
TJ Ostrava
VK SG Brno
Při vší úctě k ostatním pěti
účastníkům elitní národní soutěže se nedá příliš očekávat,
že by posílily natolik, aby
ohrozily výsadní postavení
VK AGEL. V případě Frýdku.
Místku či pražské Slavie je teoreticky možný - při vhodném
doplnění družstva - útok na
první čtyřku tabulky, ale jen
těžko něco víc.

Sloup, Prostějov/son - Stejně
jako v minulých sezonách zamířilo volejbalové mládí VK
AGEL Prostějov i letos k tradičnímu nabírání fyzičky do
oblíbené destinace. Letní soustředění juniorek, kadetek i
žákyň hanáckého oddílu se
znovu koná v Rekreačním táboře Sloup, a to od soboty 11.
do soboty 18. srpna.
„Holky dostanou během osmi
dnů pořádně zabrat. Čeká je
jako obvykle běhání v terénu,
ježdění na kole, různá kondiční
cvičení a posilování. Tím pádem je zřejmé, že náplň bude
převážně kondiční, volejbalu
věnujeme pouze hodinu a půl
denně. Náročný program pokaždé zakončíme večer hraním
jiných míčových sportů,“ prozradil před začátkem pobytu
šéftrenér mládeže VK Jaroslav
Matěj.
Juniorky a kadetky A následně
přejedou na další soustředění
do Morkovic (do středy 22.
srpna), zatímco ostatní kadetky
s žákyněmi se vrátí do Prostějova.
„Mladší děvčata čeká pokračování přípravy v domácích
podmínkách. Starší hráčky
v Morkovicích potrénují už
výraznější porci volejbalových
věcí, k tomu přidají rekondiční
cvičení včetně důkladné regenerace,“ upřesnil Matěj.

Juniorský výběr má personálně pohromadě, naopak
do výběru kadetek potřebuje získat několik posil.
„Do Sloupu s námi jedou na
zkoušku dvě nadějné holky
z Brna a z Vyškova, v Morkovicích se ukáže další talentovaná hráčka z Kroměříže.
Kádr potřebujeme rozšířit,
protože máme čtyři volejbalistky v kadetské reprezentaci
ČR, kterou čeká v nejbližších
měsících několik přípravných
bloků a v prosinci kvalifikace
na mistrovství Evropy. Tím
pádem budeme citelně oslabeni, s čímž si musíme poradit,“
vysvětlil kouč.
Současně hledá kolegu trenéra, který by mu pomohl
s vedením extraligových
výběrů juniorek i kadetek.
„Zatím se mi nepovedlo nikoho nového nalézt. Dohodli jsme však možné řešení
s asistentem ženského áčka
Ľubomírem Petrášem, který
by nám mohl v nadcházejícím
ročníku pomoci. Juniorky budou své zápasy hrávat v hale
Sportcentra DDM a tamtéž
i trénovat, což je pro Luboše schůdnější varianta, jak
zvládnout jednak své povinnosti u žen, jednak výpomoc
s mládeží. Uvidíme, třeba se
nám ještě podaří přece jen
někoho sehnat,“ dodal Matěj.

Volejbalistky VK AGEL pokračují v přípravě na soutěžní ročník

Liptovský Ján (Slovensko), Prostějov - Po návratu z úvodního soustředění v Liptovském
Jánu běží příprava žen VK AGEL Prostějov na plné obrátky. Pod vedením asistenta
kouče Ľubomíra Petráše maká v domácích
podmínkách šestka Markéta Chlumská, Michaela Jelínková, Šárka Melichárková, Marina Miletičová, Flávia de Assisová a Juliana
Gomesová, druhá polovina členek hráčského
kádru je v reprezentacích.
„Každý všední den trénujeme dvoufázově. Dopoledne chodíme běhat a cvičit ven do lesoparku
Hloučela a pracujeme v posilovně, odpoledne
jsou na programu tréninky na hřišti v hale Sportcentra DDM. Zaměření je zatím převážně kondiční s tím, že postupně budeme zvyšovat podíl
herní náplně. Nedílnou součástí přípravy je samozřejmě i poctivá regenerace, celkově máme
k dispozici tradičně výborné podmínky včetně
zázemí,“ sdělil Luboš Petráš.
Na připojených snímcích si můžete prohlédnout, jak to během tréninků „Agelek“ momentálně vypadá...

Příprava šestice volejbalových Agelek ve fotografiích
3x foto: www.vkprostejov.cz

Pojďme na to! Lubomír Petráš (uprostřed) dohlíží na přípravu
Juliany Gomes (vlevo) a Michaely Jelínkové (vpravo).

Sehrávají se. Při herním tréninku sleduje Flávia de Assis (vlevo) obětavý zákrok v poli Mariny Miletič (vpravo).

Fyzička bude potřeba. Víc než volejbalu se však prostějovské volejbalistky zatím věnují různým kondičním cvičením.

SOLANGE SOARESOVÁ: „Klíčová bude profesionalita nás hráček“
Kapitánka věří, že výrazně obměněný a omlazený tým
bude schopný UDRŽET výkonnostní LAŤKU VYSOKO
„Do České republiky jsem dorazila dvacátého července s oběma
novými brazilskými spoluhráčkami, hned třiadvacátého ráno
jsme pak odjížděly na soustředění do Liptovského Jána. Tím
pádem se nám během víkendu
nepovedlo vyřešit všechny potřebné věci jak spojené s jejich
usídlením v Prostějově, tak moje
vlastní. Na to mi tři dny od čtvrtka do soboty přišly vhod, aby se
veškeré organizační záležitosti
doladily. Vedle toho pokračuju
s tréninkem a v neděli 5. srpna
jsem
jela zpátky na Slovensko.“
j
Vaše zmíněné krajanky
jsou poprvé v životě na
evropském kontinentu. Jak si
zde zvykají?
„Velice dobře, protože je tady
zrovna léto a počasí se tak hodně
podobá
Brazílii. Kdyby dorazily
p
v zimě, asi by adaptace probíhala
mnohem hůř a možná by zažily i

v pohodě, holky mají dostatek
času na celkovou aklimatizaci. A
s nástupem zimy se vypořádají
postupně tak, jak bude přicházet.
Jinak jsou Flávia i Ju nadšené
z nových věcí, které poznávají, od
způsobu přípravy přes organizaci
všeho až po místní společnost.
Působí spokojeně a makají naplno jako všechny ostatní hráčky.“
Jak se ale budou domlouvat během vaší víc
než měsíční nepřítomnosti,
kdy přijdou o překladatelku?
Marek Sonnevend
„Zkušenější Flávia docela solidProč jste vůně rozumí anglicky, jen se zatím
bec momenstydí v téhle pro ni náročné řeči
tálně v Prostějově
mluvit. Na to jí říkám, že pokud
po skončení sounebude komunikovat, nic si nestředění na Slozajistí a může mít trochu potíže.
vensku a před
Ona sama ale ví, že musí a já věpondělním pořím, že to zvládne. Ju je stydlivá
kračováním přípodstatně víc. Sice taky trochu
pravy s tamní
rozumí, ovšem domluvit se s ní
reprezentací?
v angličtině je složitější. Každopádně mají obě štěstí, že v Prostějově obecně a ve VK konkrétně
je moc příjemná atmosféra, kolektiv je vzal srdečně mezi sebe
a díky tomu se tady mohou cítit
naprosto dobře. A když by vznikl nějaký problém, jsme spolu
pořád v telefonickém kontaktu.“
Koučové Čada i Petráš si
pochvalovali soustředění
Pop
Populární ´Soli´ o tom, jaké v Nízkých Tatrách. Vydařilo se
rovněž z vašeho pohledu?
má tý
tým šance v Lize mistryň „Určitě ano. Všechny jsme do něj
šly maximálně koncentrované na
nějaký ten šok kvůli zimě se sně- to, že budeme tvrdě pracovat, což
hem. (úsměv) Takhle je všechno jsme těch deset dní opravdu dě-

Prostějov - Uhodnout, kdo je největší hráčskou stálicí
volejbalového oddílu VK Prostějov, není vůbec těžké.
Brazilská kapitánka se slovenským pasem Solange
Soaresová do hanáckého oddílu přišla hned na začátku jeho pětileté existence a setrvala v něm dodnes, když
na jaře prodloužila smlouvu o další sezónu. Je naprosto
symbolické, že právě fanoušky milovaná „Soli“ se stala
jednou z pouhých tří plejerek loňského kádru, které neodešly. Na konci druhého týdne přípravy pro nový soutěžní ročník poskytla Večerníku exkluzivní rozhovor...

„Že nás teď veřejnost
spíš pod
podceňuje, to je
pro mě os
osobně vážně
ta nejlepš
nejlepší motivace..“

laly. Tréninková náplň byla fakt
hodně náročná, ale tak to musí na
začátku každé přípravy být. Hlavní je, že jsme v Liptovském Jánu
vše zvládly ve vysokém tempu a
bez zdravotních komplikací díky
tomu, že každá z nás dorazila na
Slovensko už předpřipravená
z individuálních tréninků během
léta. Celkově jsem z kondičního
soustředění měla výborný pocit.“
Oproti minulé sezoně se
změnily tři čtvrtiny
hráčského kádru. Čeká vás
složité budování nového kolektivu?
„Jednoduché to rozhodně nebude. Aby každá z devíti nových
volejbalistek zapadla do týmu
herně i lidsky, to dá hodně práce. Nejvíc přitom bude záležet
na přístupu samotných hráček:
s čím do Prostějova přicházejí a
jestli do svého působení zde dají
po všech stránkách maximum.
Když se všechny holky budeme
chovat jako skutečné profesionálky a půjdeme za společným
cílem, nevidím ani po tak výrazné obměně družstva žádný neřešitelný problém. Každopádně
musíme co nejvíc komunikovat
a tím se vzájemně poznávat, od
toho pak vede cesta k dobré partě
i herní pohodě. A znovu opakuji,
že jako klíčovou vidím nutnost
naprosté profesionality všech
členek kolektivu.“
V kompletním složení se
však kvůli plnění reprezentačních povinností sejdete
až ve druhé polovině září, což
před rokem způsobilo v úvodní části sezóny výkonnostní
trable. Nehrozí letos něco podobného?

„Hrozí to určitě, ale právě s ohledem na nové složení týmu se
dopředu těžko dá odhadovat, jak
rychle se dáme dohromady a sehrajeme. Třeba to půjde všechno
lépe než loni, aspoň v to doufáme
a věříme. Rozhodně se na dané
okolnosti nesmíme vymlouvat,
protože stejně pozdě se sejde většina celků působících v Champions League. Naším úkolem bude
od té půlky září denně makat na
dvě stě procent tak, abychom co
nejdříve tvořily jednolitý mančaft
a byly schopné odvádět výkony
na potřebné úrovni.“
Může být vzhledem k omlazení vašeho celku složitější
obhájit tituly na české scéně?
„Ještě nevím, v jakém složení
půjdou do další sezony soupeři v
extralize, takže těžko posuzovat.
Naší výhodou však určitě může
být, že se nové hráčky budou chtít
předvést v co nejlepším světle,
půjdou do toho s velkou motivací
a chutí dokázat, na co mají. Většina posil jsou mladší talentované
holky nabité energií, čehož bude
potřeba využít. A jakmile se nám
podaří fungovat po všech stránkách jako jedno družstvo, určitě
bychom měly být schopné znovu
vyhrát extraligu, Český pohár i
Česko-Slovenský pohár.“
Naopak v Lize mistryň
nebudete pod takovým
tlakem nutnosti postoupit ze
základní skupiny. Vidíte to
jako výhodu?
„Výhoda to být může, ale z
mého osobního pohledu na tomhle vůbec nezáleží. Ten největší tlak si totiž vytvářím na sebe
já sama, protože chci vždycky
každé utkání vyhrát bez ohledu

na to, jak silný je protivník. A
podobně by to uvnitř sebe měl
cítit každý vrcholový sportovec,
který chce v kariéře něco dokázat. Tím pádem nemusíme řešit,
co předpokládá nebo si myslí
okolí, podstatná je pouze naše
vlastní touha jít za vítězstvími
a úspěchy. Z toho vyplývá, že
bychom měly chtít bez ohledu
na náročnost naší skupiny v Lize
mistryň postoupit dál. Třeba i do
play off, což by byl v konkurenci Rabity Baku, Cortese a Sopot
ohromný úspěch, nebo aspoň do
čtvrtfinále CEV Cupu. Že nás
teď veřejnost spíš podceňuje, to
je pro mě osobně ta nejlepší motivace...(úsměv)“
Prozradíte na závěr, jak
jste strávila léto a kolik
času se vám povedlo pobýt
doma v Brazílii?
„Tentokrát jsem měla asi úplně
nejkratší dovolenou za mnoho posledních roků. Měsíc po
skončení klubové sezony jsem
totiž strávila se slovenskou reprezentací a domů se tak dostala
až začátkem června, zpátky do
Evropy jsem přitom musela už
po půlce července. V Brazílii
z toho tedy byl jen měsíc a půl,
který jsem se snažila maximálně
trávit s rodinou. Ta byla trochu
naštvaná, že zůstávám pouze na
tak krátkou dobu, ale nedá se
nic dělat, volejbal je moje práce.
Hlavně se sestrou jsme vyrážely na víkendové výlety, k tomu
jsem musela řešit i některé organizační věci a dovolená tak
utekla hrozně rychle. Problém
s tím však nemám, teď už jsem
opět plně soustředěná na novou
volejbalovou sezonu.“

Sport
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VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA – PÁTER CUP 2012 v požárním útoku napsala už šestý díl

Domamyslice dokázaly, proč jsou nejlepší.
V ženách šokovalo vítězství Soběsuk
V sobotu 11. srpna se konalo v Krumsíně v pořadí již 6. kolo
Velké ceny Prostějovska v požárním útoku. Na rychlé trati
v Krumsíně čekaly na závodníky poctivé plumlovské terče a
tradičně spousta cen pro úspěšné týmy. Funkci delegáta na
soutěži plnil Jan Vysloužil ze Soběsuk, hlavním rozhodčím
byl Zdeněk Ošťádal a startéry duo Pavel Sedláček a Zdeněk
Ošťádal mladší. Pořadatele však trošku zradilo počasí, byla
zima a navíc během závodu asi půl hodiny pršelo. Poručit
větru a dešti však stále ještě nelze…

Velká cena Prostějovska 2012

celková tabulka MUŽI
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.
36.

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

90
74
73
60
59
56
51
37
33
27
26
22
22
20
20
18
17
15
6
6
5
5
4
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Krumsín/Martin Ošťádal
Jako první se postavil na start netradičně tým z Nivy, protože kluci
spěchali zpět na oslavy 130 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů Niva. Útok se docela podařil a
bylo z toho solidních 19,95 vteřin.
To druhá Nová Dědina posadila
laťku o dost výš časem 18,59. Pak

už přišla na řadu družstva z absolutní špičky celkového pořadí Velké ceny Prostějovska. Dětkovice
prostříkaly na levém terči, ale i
tak z toho byl čas 18,08. Loučany
předvedly v podstatě stejný útok
s prostřikem v čase 18,68. Těsně
za ně se zařadilo béčko z Dětkovic. S časem 19,24 ovšem velká
spokojenost nevládla. A pak už do

Přesný zásah, ale pozdě... Hasiči ze Stražiska se sestřelením terče v čase
25,85 sekund umístili až na dvanáctém místě. Foto: www.vcprostejovska.cz

Velká cena Prostějovska 2012

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

celková tabulka ŽENY
Otaslavice
Lipová
Krumsín
Soběsuky
Dětkovice
Loučany
Olešnice
Šošůvka
Černovice

48
43
32
32
27
2
1
0
0

Vítězové. „Hašani“ z Bílovic si vychutnávají ocenění za první místo na VC Krumsína.

Foto: www.vcprostejovska.cz

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:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
...ještě

+
HLAVNÍ SPONZOŘI:
INFOS ART, s.r.o.

MARTIN OŠŤÁDAL

RYCHLEROSTOUCITOPOLY.CZ

DALŠÍ SPONZOŘI: FUN RIDES TECH s.r.o.

toho práskly Domamyslice, vedoucí tým Velké ceny Prostějovska. Vše klapalo jako na drátkách,
pravý proudař předvedl nejlepší
sestřik dne v čase 17,04, ten levý
ovšem zastavil časomíru na krásných 17,77. Celý útok se běžel
za hustého deště a Domamyslice
dokázaly, proč jsou letos nejlepší.
Další se na start postavily Čelechovice na Hané, kterým se letos
daří a pomaloučku polehoučku se
tlačí do těch nejvyšších pater celkového pořadí. Kluků bylo málo,
proto si vypůjčili na koš Tomáše
Vlacha z Plumlova. Kvalitní útok
byl ukončen v čase 18,20 a mohlo to být výrazně lepší, protože
pravý proudař trefil v čase 17,70.
Pak přišel na řadu Vícov. Klukům
se poslední dobou moc nedaří, pravý proudař byl hodně daleko a čas
26,78 je na hony vzdálen tomu, co
kluci umí. Ale každý den není posvícení. Po Vícovu již byli všichni
zvědaví, co předvedou Bílovice.
A byla to paráda. Strojník počkal
s vodou, nechal proudaře doběhnout až k čáře a čas 17,65 znamenal
nakonec vítězství a po dvou kolech
bez bodového zisku měli kluci obrovskou radost. Tu se jim snažila
zkazit Lipová, ale nedokončený útok
a následná diskvalifikace za nesportovní chování jednoho z členů týmu,
který neudržel nervy na uzdě, bude
znamenat další pád v celkovém pořadí. Pak přišla na řadu série průměrných útoků Soběsuk, Seloutek, Ptení a
neplatný pokus Brodku u Konice. Čekalo se, co předvede Stražisko, vítěz
dvou posledních ročníků závodů „O
pohár obce Krumsín“. Tentokrát se
ovšem nezadařilo. Radim nedokázal
doběhnout s rozdělovačem na značku,
proudaři byli hodně krátcí a čas 25,85
znamenal až dvanácté místo. Soutěž
mužů ukončily Dětkovice z okresu
Vyškov časem 21,31.
Po krátké přestávce začala kategorie žen. Šokem byl hned první útok

Soběsuk, který zastavil časomíru na
báječných 18,81, pravá proudařka
Jana srazila dokonce v čase 17,93. A
světe div se, hozenou rukavici už nedokázal nikdo zvednout a Soběsuky
slavily nečekané vítězství! Lipová
totiž prostříkala na levém proudu.
Pravá proudařka sice předvedla
nejlepší sestřik dne v čase 17,30,
časomíra ale ukázala výsledný
čas 19,10. Otaslavice dopadly podobně, jen si proudařky svoje role
vyměnily a čas 19,14 znamenal
pro vedoucí tým Velké ceny Prostějovska až třetí místo. Vše měl
ve svých rukách domácí Krumsín,
který přijela podpořit osobně i patronka ženské kategorie, senátorka
Božena Sekaninová. Do poslední
chvíle to vypadalo, že to Krumsínu
vyjde. Pak ale přišla pohroma. Pravá proudařka nenasadila proudnici
a bylo po všem. Čas 38,57 stačil
pouze na čtvrté místo. Soběsuky
tak dotáhly v celkovém pořadí
Krumsín a o třetí místo bude ještě
tuhý boj.
Pořadatelé pak připravili na závěrečné vyhodnocení ještě jedno
překvapení. Vítězný tým si odvezl mimo jiné krásný dort a další
úspěšné týmy dostaly krabice s domácím cukrovím z cukrářské výroby Lenky Rotreklové z Krumsína.
Závod měl tedy sladkou tečku.
Pořadatelé si určitě zaslouží pochvalu. Soutěž probíhala bez
problémů a zbytečných zádrhelů.
Škoda jen, že se soutěže zúčastnilo pouze 16 družstev mužů a 4
družstva žen. Soutěž v Krumsíně,
stejně jako tu v Lipové, poznamenaly předčasné odjezdy některých
týmů na jiné závody. Tyto týmy
tak hatí snahu pořadatelů a znehodnocují závěrečné vyhlášení.
Třeba v Krumsíně se ho nezúčastnily týmy na druhém a třetím místě. Rada Velké ceny Prostějovska
bude muset tuto skutečnost pro
příští rok zřejmě řešit.

Výsledky VC - Krumsín
muži

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

družstvo
Bílovice
Domamyslice
Dětkovice
Čelechovice n. H.
Nová Dědina
Loučany
Dětkovice „B“
Niva
Seloutky
Dětkovice
Soběsuky
Stražisko
Ptení
Vícov
Lipová
Brodek u Konice

LT
17,26
17,77
18,08
18,2
18,59
18,68
19,24
18,85
19,38
20,62
22,39
25,85
25,16
18,67
NP
NP

PT
17,65
17,04
17,51
17,7
17,79
17,9
19,23
19,95
20,43
21,31
22,85
22,64
26,09
26,78
NP
NP

čas start. poř.
17,65
09.
17,77
06.
18,08
03.
18,2
07.
18,59
02.
18,68
04.
19,24
05.
19,95
01.
20,43
13.
21,31
16.
22,85
11.
25,85
15.
26,09
14.
26,78
08.
NP
10.
NP
12.

1.
2.
3.
4.

družstvo
Soběsuky
Lipová
Otaslavice
Krumsín

LT
18,81
19,1
17,82
38,57

PT
17,93
17,3
19,14
37,97

čas start. poř.
18,81
01.
19,1
02.
19,14
03.
38,57
04.

ženy

V Myslejovicích vyhráli po napínavé bitvě

nohejbalisté Čunína

Myslejovice/jim – Třetí ročník turnaje nohejbalových
trojic uspořádali v sobotu členové myslejovického Sboru
dobrovolných hasičů. Bronz
z loňska obhájil Imbaque
ve složení Nečas, Buchta,
Střebovský, do finále se pak
stejně jako loni prosmečovali

zástupci Čunína. Ve vyrovnané pětisetové bitvě, kterou
vždy rozhodovala až koncovka a pouze dvakrát došlo na
tříbodový rozdíl, byli obhájci
stříbra úspěšnější a letošními
vítězi se tak stali Laďa Pírek
starší, Laďa Pírek mladší a
Lukáš Pírek.

„Spokojenost panuje na straně
hráčů i organizátorů. Zpočátku nás trochu zlobilo počasí,
ale bylo nutné jen jedno patnáctiminutové přerušení a pak
již nepršelo. Zklamala nás jen
neúčast obhájců z Beznaděje s
Jakubem Klaudem v sestavě,
ale naopak se přihlásil silný
Matrix,“ pustil se do hodnocení jednatel myslejovických
hasičů Milan Buriánek.

Na antukové hřiště za hasičskou zbrojnicí se letos sjela
rovná desítka družstev a pořadatelé je tedy rozdělili do
dvou pětičlenných skupin. Po
zápasech každý s každým na
dva vítězné sety prošla nejlepší čtveřice dál, kde se již
bojovalo klasickým vyřazovacím pavoukem. Finále se
pak jako jediný duel hrálo na
tři vítězné sady.

Výsledky play off:

Nejlepší trojice. Poháry si odvezly výběry Čunína, Metrixu a Imbaque.
Foto: SDH Myslejovice

Čtvrtfinále: Imbaque – Mordor 2:0, Čunín – Želeč 2:0,
Morgan‘s Boys – Myslejovice 2:1, Zubatá – Matrix 0:2.
Semifinále: Imbaque – Čunín 1:2, Morgan‘s Boys – Matrix
0:2. O třetí místo: Imbaque – Morgan‘s Boys 2:0 (10:2 , 10:2).
Finále: Čunín – Matrix 3:2 (7:10, 10:8, 10:8, 7:10, 10:8).
Konečné pořadí: 1. Čunín (Laďa Pírek st., Laďa Pírek ml.,
Lukáš Pírek), 2. Matrix (Tomáš Drobil, Michal Drobil, Leo
Pluháček), 3. Imbaque (Petr Nečas, Radoslav Buchta, Aleš
Střebovský), 4. Morgan‘s Boys, 5. Myslejovice (Pepa Novotný, Mira Pospíšil, Laďa Peštuka), 6. Želeč, 7. Mordor, 8. Zubatá, 9. Myslejovice II, 10. SK Dasty.

Tuhá řež. Jedno z dramat odehrávající se na síti.
„Oproti loňsku nám tři družstva ubyly, ale zvýšila se kvalita. Zdravé jádro dorazilo a
přislíbilo nám účast i za rok.
Očekávali jsme ale trochu větší zájem ze strany hasičů. Loni
jich bylo šest ze třinácti, letos
se však nakonec zúčastnily jen

dvě trojice,“ zmínil Buriánek
jedno z domácích družstev a
nakonec čtvrté profesionály ze
Zábřehu.
Všichni sportující se na konci dočkali odměny v podobě
věcných cen, nejlepší tři týmy
si navíc odvezli i poháry. A

Foto: SDH Myslejovice
přestože letošní turnaj teprve
skončil, Buriánek již prozradil
novinku pro příští rok: „Pro
vítězné družstvo chystáme novou cenu – metr vysoký putovní pohár,“ prozradil již nyní.
K předání ale dojde až druhou
srpnovou sobotu roku 2013.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní rozhovor s volejbalovou nahrávačkou, která hlásí comeback do Prostějova

MICHAELA JELÍNKOVÁ: „ZÁJEM VK AGEL MĚ PO PRAVDĚ PŘEKVAPIL...“
Po třech letech v Německu se na Hanou
vrací členka širšího kádru české reprezentace

Prostějov - Během pětileté existence volejbalového oddílu VK AGEL
Prostějov došlo jen výjimečně k návratu hráčky, která už dříve v klubu působila. Letošní výjimkou v tomto ohledu se stala šestadvacetiletá nahrávačka
Michaela Jelínková, jež Hanou opustila na jaře 2009 po jediné absolvované
sezóně a nyní - tři roky od svého odchodu - se stala součástí přebudovaného kádru. Večerník se proto rozhodl sympatickou mladou ženu po jednom
z tréninků probíhající přípravy exkluzivně vyzpovídat...
Marek Sonnevend
Můžete na úvod zavzpomínat, proč jste
vlastně před třemi lety odešla
z prostějovského VK do německého Münsteru?
„Tehdy mi prostějovský klub
oznámil, že chce posílit na
postu nahrávačky a pro mě
přestalo být zdejší angažmá
tak herně zajímavé z důvodu
hrozícího menšího vytížení.
Nenastupovala bych tolik,
kolik jsem si představovala,
což byla změna oproti situaci,
za které jsme v březnu 2009
prodlužovali opci. Po oslavách
titulu se rozhodlo o příchodu
nové zkušené nahrávačky a já
raději odešla jinam, kde byla
reálná šance víc hrát...“
Jak své rozhodnutí opustit Prostějov zpětně hodnotíte? Udělala jste dobře?
„Myslím, že ano. Nikdy jsem
toho nelitovala, tři roky v Německu mi daly hrozně moc.
Na to, jak pozdě jsem tenkrát
svůj přestup začala řešit, se mi
ještě povedlo najít dobrý klub
v hodně kvalitní soutěži. Jak se
říká, všechno zlé je k něčemu
dobré.“
Kam byste svou úrovní
zařadila bundesligu v porovnání s jinými evropskými
soutěžemi?
„Na Polsko nebo Itálii německá liga určitě nemá, kvalitní
však rozhodně je. Hlavně se
tamní družstva v poslední době
výkonnostně posunují směrem
INZERCE

Návrat k elitě. Nahrávačka Michaela
Jelínková odehrála
za VK Prostějov sezónu 2008- 2009, poté
odešla do německého Münsteru a nyní se
po třech letech vrátila
zpět. Foto: internet

nahoru, protože v Německu
jsou peníze a Němce baví je
dávat do sportu. Prvním třem
top týmům se tak loni i letos
dost přiblížilo několik dalších
celků, tudíž do osmého místa
byl schopný každý porazit každého ve výborných zápasech.
Bundesliga je teď divácky
velmi atraktivní a člověk musí
makat naplno ve všech utkáních, neboť i s posledním se dá
prohrát.“
p
Jak si v téhle tvrdé konkurenci vedl váš Münster?
„Šli jsme každou sezónu postupně nahoru. Když jsem
tam přišla, tak oddíl ještě

splácel nějaké finanční půjčky, ale do uplynulého ročníku
už jsme šli po uhrazení všech
dluhů s vyšším rozpočtem
a tím pádem i kvalitnějším
hráčským kádrem, což se
projevilo. O nové posily doplněné jádro týmu, které bylo
dlouho pohromadě, fungovalo a nakonec z toho bylo
třetí místo po dvou sedmých
v předchozích letech. Tím
pádem jde Münster do evropských pohárů, jenže už beze
mě...(úsměv)“
Proč se tak děje? Můžete popsat zrod a uskutečnění svého návratu do VK?

„V Münsteru mi vypršela smlouva a s vedením klubu jsme průběžně řešili, jestli zůstanu nebo
ne. Původně to vypadalo na první variantu a já se setrvání nebránila, ale po skončení sezóny mě
z USC dlouho nekontaktovali.
Já jsem navíc měla kvůli úmrtí
v rodině hlavu trochu jinde než
u volejbalu a tím pádem jsem
neřešila, co dál. Pak mě můj
manažer informoval, že se po
mně ptal Prostějov a jestli bych
neuvažovala o návratu. Což mě
trochu překvapilo vzhledem
k tomu, že jsme se před třemi
roky nedomluvili a teď mě chtěli
zpátky. Každopádně jsem hned
neřekla NE, dlouho o nabídce
uvažovala a v závěru se rozhodovala mezi Prostějovem a jednou další možností. Vyhrál návrat sem, protože to tady dobře
znám, je zde výborné zázemí a
nenašla jsem žádné mínus, proč
to nezkusit. Věděla jsem, do
čeho jdu, a navíc jsem se těšila
být po třech letech v zahraničí
zase doma v republice.“
Kolik se toho v Prostějově za tři roky změnilo?
„Jiné jsou skoro všechny hráčky a trenéři zestárli, stejně jako
já... (smích) Přistavěly se nové
šatny a zázemí pro regeneraci,
jinak teprve uvidím, co postupně přinese sezóna. Ale od
holek jsem slyšela, že už na
extraligu nechodí tolik diváků,
protože je asi omrzela neustálá
vítězství. A lidi jsou prý čím
dál víc nároční oproti ročníku,
který jsem tady odehrála. Snad
to nebude tak horké. Naopak
prý zmoudřelo a poučilo se
oddílové vedení, lépe zvažuje,
koho nakoupí. To je jako všude, každý klub se vyvíjí a sbírá
zkušenosti. Stejné je to ostatně
y u lidí včetně sportovců.“
taky
Pojďme k přípravě,
kde až do druhé poloviny září budete trénovat jen
v šesti. Nakolik je to nepříjemné?
„Tohle je podle mě v pohodě.
Já jsem z Německa byla zvyklá trénovat úplně celé léto, což

mě po pravdě moc netěšilo
kvůli nutnosti trávit v cizině
i většinu času mimo sezónu,
tímhle jsem trochu trpěla. Tady
jsme začali koncem července,
což je ideální. Jinak i v Münsteru nás často trénoval nižší
počet, takže jsem na to zvyklá.
Navíc jsem docela tréninkový
typ a v přípravě makám ráda,
zvlášť když zdejší náplň má
hlavu i patu a koučové mají
všechno dobře naplánované,
rozvržené. Na početně omezeném kolektivu se dokonce dají
najít výhody, třeba možnost víc
se věnovat individuální práci.“
Před startem soutěží
však budete mít jen
měsíc na sehrání nově složeného družstva. Je to dostatečný čas?
„Měsíc je určitě málo, ale někdy
se stává, že se mančaft sejde
kompletní třeba až dva týdny
před začátkem sezóny. Tím pádem jsme vlastně čtrnáct dní
vyhrály. (úsměv) Každopádně se
dá čekat, že do prvního mistráku
asi nebudeme ideálně sehrané.
Každá z nás však má určitou
herní úroveň a byť zpočátku ještě nebudeme dokonale fungovat
jako tým, nemělo by to znamenat žádný zásadní problém.“
Není potíž domluvit se
s dvěma novými Brazilkami, které skoro vůbec nehovoří anglicky?
„Na úvodním soustředění
v Tatrách šla veškerá komunikace s nimi výhradně přes
Soli (kapitánka týmu Solange
Soaresová – pozn.red.), takže
jsme se s ostatníma holkama
trochu bály, jak to půjde dál.
Naštěstí na starší Flávii je poznat, že se asi doma anglicky
učí, protože rozumí den ode
dne víc a postupně zkouší i
mluvit. Mladší Ju je taková
stydlivá, jen občas něco kuňkne a myslím, že za měsíc by
mohla složit aspoň jednu větu.
(smích) Když to řeknu vážně,
je všechno v pohodě, protože
se k oběma snažíme při domlouvání přistupovat trpělivě.

A občas se všechny společně i
pořádně zasmějeme, což je jedině dobře. Sranda musí být.“
Udržela jste si během
tří let za hranicemi povědomí o české extralize?

„Na prvním srazu jsme se sešly
ve strašně velkém počtu a takhle
trénovaly dva týdny, když jsem
začala cítit bolest v chodidle.
Nešlo o nic hrozného, ale řekla
jsem sobě i trenérovi, že si rad-

„Skoro všechny hráčky... A zestárli
také trenéři, ostatně stejně jako já..“

Navrátivší se Michaela Jelínková
s úsměvem komentuje, co vše se změnilo

„Třeba v televizi jsem přenosy
moc nesledovala a v Německu
přehled dost ztratila. Loni jsem
ale začala psát pro jeden web
takové krátké souhrny o dění
v české extralize, takže se mi
povedlo aspoň trochu dostat
zpět do obrazu. Kromě starších
hráček však znám pouze jména, ty mladší holky teď budu
osobně poznávat.“
Figurovala jste v širší
nominaci reprezentace
České republiky nového
kouče Parisiho. Proč vás nezařadil i do užšího výběru?

ši dám den dva klid a uvidím.
Kouč tím asi naznal, že jsem
zdravotně nezpůsobilá, a protože zrovna zužoval kádr, byla
jsem jednou z těch vyřazených.
Což mě mrzelo, pod novým
realizačním týmem to v nároďáku vypadalo slibně. Navíc
noha se pak ukázala být úplně
v pořádku, nejspíš se tam jen
pohnul nějaký nerv. Tím pádem
jsem normálně zahájila přípravu v Prostějově a jsem zdravá,
což je hlavní. Do reprezentace
se třeba někdy znovu dostanu.
Věřím v to!“

kdo je
michaela jelínková
Staronová volejbalová nahrávačka VK
AGEL Prostějov se narodila 2. prosince 1985. Momentálně tedy šestadvacetiletá odchovankyně KP Brno přitom
už v osmnácti odešla do zahraničí,
konkrétně do Francie. Během tamního čtyřletého působení v RC Cannes a
Hainaut Volley získala hned čtyři mistrovské tituly a stejný počet pohárových
trofejí, načež poprvé ve své kariéře zamířila do hanáckého
oddílu. V sezóně 2008-2009 s ním dobyla
y extraligové
g
zlato i triumf v Českém poháru a přestoupila do německého
USC Münster. S tímto klubem se v průběhu tří roků postupně lepšila až k letošnímu bundesligovému bronzu. A
nyní tedy čerstvě přichází návrat 182 centimetrů vysoké a
77 kilogramů vážící volejbalistky do prostějovských služeb.
Na reprezentační
p
úrovni dlouhodobě ppatří do širšího kádru
národního týmu České republiky, v jehož barvách obsadila
desáté místo na mistrovství Evropy 2009.

