EROTIKAna tržnici!
Svědek pobouřen chováním pubescentů…
...ještě

Součástí
vydání je
celobarevný
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Horká zpráva z Ameriky

ZATKLI Roberta Kovaříka!

Už mají Kovaříka! Po více než devíti letech! Takové
zprávy se aktuálně nesou po celém světě prostřednictvím facebooku. Pokud se šuškanda potvrdí, bude to
zpráva desetiletí! K definitivní jistotě ale pořád ještě něco chybí. Zprávy z facebooku a částečně i z českého
policejního prezídia však hovoří jasnou řečí.
Praha, Prostějov/mik
Bývalého prostějovského hokejistu Roberta
Kovaříka, odsouzeného za loupežná přepadení, na kterého byl vydán evropský zatykač už v roce 2003, zatkli podle dostupných
informací američtí lovci lebek ze speciálních
jednotek US Marshal 25. července na letišti v Atlantě! „Sice byl zatčen a možná vydá
souhlas k vydání do České republiky, ale
bude se hájit. Je nevinný a věřím, že se brzy
vrátí do USA,“ napsala na facebook Kovaříkova druhá manželka. „Kovařík byl v roce
2006 v nepřítomnosti odsouzen Krajským
soudem v Brně na deset let za trestný čin
ozbrojené loupeže, o dva roky později dostal
za další podobnou činnost trest od Krajského soudu v Ostravě. Pokud by byl vydán,
nastoupil by okamžitě výkon trestu,“ namítl
jeden z prostějovských pracovníků justice.
„Na uvedeného muže byl vydán evropský
zatykač. O jeho zatčení v USA nemáme
zatím žádnou oficiální zprávu. Pouze český konzulát nás informoval, že pan Kovařík byl koncem července předveden v USA
k soudci,“ uvedla pro Večerník Dagmar
Bednaříková, tisková mluvčí Policejního
prezídia České republiky. Zprávu o zatče-

Vydají ho konečně do České republiky? Oficiální místa mlčí...
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Vydají ho? Do nedávné doby Robert Kovařík provozoval pornostránky pro homosexuály v USA. Nyní by po údajném
zatčení v Atlantě měl být po devíti dlouhých letech vydán do České republiky, kde ho čeká kriminál. Koláž Pv Večerníku
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Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Rvačka psů
Místo klidného posezení
zažila sedmatřicetiletá žena
nepříjemnou událost. Minulou středu v podvečerních
hodinách vyjížděla hlídka
do lesoparku Hloučela, kde
podle telefonického oznámení došlo k pokousání psa
cizím ppsem volně se pohyp y
bujícím. Žena strážníkům
popsala sled událostí. Při
návštěvě občerstvení přiběhnul k jejímu psovi, který byl
řádně připevněn na vodítku,
jiný pes a napadl ho. Způsobil mu poranění na noze.
Krátce nato přiběhl jeho
majitel a odchytil si ho. V
přítomnosti strážníků se třiadvacetiletý mladík poškozené omluvil a přislíbil uhradit
veškeré náklady spojené s
ošetřením. Tvrdil, že mu pes
utekl. I přesto je podezřelý
z přestupku, který bude řešit
správní orgán.
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ze soudní síně...

Lupič bydlel hned vedle herny, kterou přepadl

Stanislav Novotný za loupež na Žižkově náměstí vyfasoval podmínku
Přesvědčujeme se o tom na každém kroku. Kvůli
dluhům loupí i lidé, do kterých by to nikdy nikdo neřekl. To je i případ Stanislava Novotného, který dva
dny po svých osmačtyřicátých narozeninách přepadl hernu na Žižkově náměstí. Nezaměstnaný
muž tak chtěl po bouřlivém rozvodu vyřešit tíživou
situaci svoji i svých dcer. Za loupež mu hrozilo až
deset let vězení, nakonec vyvázl s podmínkou.
Prostějov/mls
K přepadení herny na Žižkově
náměstí došlo letos v lednu. Muž
maskovaný látkovou taškou
přetaženou přes hlavu vstoupil
krátce před pátou hodinou ráno
do herny, prudce chytil obsluhu
za ruku, odvedl ji za barový pult
a důrazně se dožadoval vydání
peněz. Přitom jí hrozil lesklým
kovovým hranolem, který vydával za pistoli. Z baru si na-

konec odnesl 17,5 tisíce korun.
Část z nich měl údajně dát svým
dcerám.
Celý případ je ukázkovým
příkladem rychlé práce policie
i soudu. Díky notné dávce naivity lupiče však měli svoji roli
v některých ohledech hodně
usnadněnou. Stanislav Novotný
totiž v době spáchání loupeže
bydlel hned vedle přepadené
herny v domě na Žižkově
náměstí! Dalším vodítkem bylo

podezřelého muže nakonec
poznala v jednom z hostů restaurace Beseda. I ta se přitom
nachází přímo na Žižkově
náměstí. Stanislav Novotný se
k loupeži nakonec plně doznal.
Učinil tak až poté, co policie
na místě činu odhalila jeho pachovou stopu. Nicméně plné
přiznání mu hodně pomohlo
při rozhodování soudu o výši
trestu. Za loupežné přepadení
mu totiž hrozilo až deset let
vězení. Nakonec vyvázl s
třicetiměsíční
podmínkou.
„Kromě plného doznání ve váš
prospěch svědčí i to, že jste v
posledních dvaceti letech nebS těžkou hlavou. Novotný od soudu vyvázl s podmínkou. To ho však
yl soudně trestaný,” odůvodnil
jeho finančních starostí rozhodně nezbavilo.
Foto: Martin Zaoral
soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek je pravomocný,
i to, že hernu navštívil dvacet se choval divně. Byl zpomalený státní zástupce i odsouzený
minut před samotnou krádeží. a rozhlížel se po kamerách,” se na místě vzdali práva na
„Kupoval si cigarety a přitom uvedla
barmanka,
která odvolání.

Brutální LOUPEŽ NESKUTEČNÉ! Firma v Letecké
na zastávce ve Vrahovicích

Odpočíval v křoví
Přál si schovat se před zraky
občanů, to se mu ale nepovedlo. Po půl šesté večer si
chtěl jednatřicetiletý muž
spočinout. Zalezl do křoví,
aby nebyl viděn a svým jednáním nevzbuzoval veřejné
pohoršení. Všímavá žena
ovšem ležícího chlapíka
spatřila a zavolala na linku
156. Strážníci spáče probudili. Ten své počínání vysvětlil a hned místo opustil.
I tak oznamovatelce děkujeme, neboť nezvyklé situace
je vždy vhodné prověřit. V
případě ležící osoby to platí
dvojnásobně. Může se jednat o náhlé zdravotní potíže
a včasným zákrokem se dá i
zachránit život.

Binec na silnici
Po čtrnácté hodině bylo přijato sdělení o znečištění silnice v ulici Kostelecká před
budovou autoškoly. Vyslaní
strážníci na místě usměrňovali provoz a přivolali hasiče.
Ti provedli úklid rozsypané
stavební sutě, skla a papírů
v délce 30 metrů v jednom
jízdním pruhu. Podle kamerového záznamu k události
došlo při jízdě dodávky s
vozíkem, na kterém byla převážena okna a zmíněný odp Ten vypadl
yp na vozovku
pad.
po projetí přes koleje. Řidič
nesplnil povinnost odstranit
znečištění a tím uvést pozemní komunikaci do původního
stavu. Svým jednáním je podezřelý z přestupku a navíc
musí uhradit náklady spojené
s úklidem.

Pirát bez řidičáku
Řidič, který měl soudní
zákaz řízení, nejenže usedl za volant, ale překročil
i povolenou rychlost. Ve
středu v devět hodin ráno při
kontrolním měření rychlosti
na ulici Kostelecká zjistili
strážníci jednadvacetiletého
řidiče, kterému byla mobilním radarem naměřena
rychlost 87 kilometrů v hodině. Muž předložil hlídce
občanský průkaz s tím, že
řidičák zapomněl doma.
Při následném ověřování se
po chvíli mladík přiznal, že
mu byl řidičský průkaz odebrán za nasbírání 12 bodů a
má zákaz řízení. Z důvodu
podezření z trestného činu
maření výkonu úředního
rozhodnutí byla vyrozuměna
Policie ČR.

Vrahovice/mik - V sobotu
kolem dvaadvacáté hodiny
došlo ve Vrahovicích k brutálnímu přepadení muže. Ten
seděl na lavičce na autobusové zastávce MHD, když znenadání u něj prudce zabrzdilo auto…
„V uvedené době přijelo k zastávce dosud nezjištěné vozidlo. Z něj vystoupili dva muži,
kteří měli na hlavě kapuci a
poškozeného napadli. Pěstmi
ho srazili na zem a zde do něj
kopali. Z peněženky, kterou
měl napadený u sebe, mu odcizili kolem čtyř tisíc korun. Pak
z místa odjeli neznámo kam.

Muže ležícího na zemi nalezla
hlídka městské policie, která
mu přivolala sanitku,“ informovala Večerník Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Co bylo příčinou útoku a kdo
byli útočníci, policie vyšetřuje.
Uvítala by každou informaci k
sobotnímu dění na autobusové
zastávce Hanačka. Zastávka je
přímo na křižovatce ulic Vrahovická a Jana Kohlera, po
pravé straně ve směru do centra Prostějova. Případní svědci
mohou volat na linku 158 nebo
se dostavit na nejbližší oddělení Policie ČR.

ulici přišla o další balík peněz

Prostějov/mik - Jako do peněžního ústavu si chodí zatím
neznámý poberta pro peníze
do firmy v Letecké ulici. Před
měsícem tady z jedné kanceláře někdo ukradl 220 tisíc korun a minulý týden si pro prachy přišel znovu! Tentokrát
vybral z trezoru 300 tisíc. Jde
o toho samého člověka?
„Ze středy na čtvrtek neznámý
pachatel vnikl do areálu prostějovské firmy v Letecké ulici.
Nejprve se dostal na dvůr a pak
vypáčil dveře do přízemí budovy. Zde prohledal několik místností, ve kterých vypáčil několik
zásuvek od stolů, dveře skříní a

pokladen. Nic zde ale neodcizil,“
uvedla Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Přízemím se ale lupič neuspokojil, očividně nechtěl z firmy odejít bez peněz. „Pak se dostal do
prvního poschodí, kde v jedné z
kanceláří vypáčil ocelové dveře

trezoru a odcizil z něho 300 tisíc korun. Následně prošel přes
dvůr, po hromosvodu vylezl na
střechu přístřešku a přes okno se
dostal do dalších místností. Ty
ještě prohledal, ovšem nic dalšího už neukradl,“ popsala nám
další rejdy zatím neznámého
zloděje Miluše Zajícová.
Celková škoda byla vyčíslena
na 530 tisíc korun, z toho je 230
tisíc škoda na poškozeném zařízení.
Policie zatím nemá poznatky
o tom, že by se mohlo v obou
případech krádeže značného
obnosu jednat o jednoho a téhož
pachatele.

NEVYDAŘENÁ ZLODĚJNA. Na chmatáky

čekal před obchodem vrčící policejní hafan!
Olšany u Prostějova/mik Kradli jak straky, ale s lupem
neutekli. Tak by se dala v krátkosti popsat lumpárna, které se
ve středu v noci dopustili dva
zloději v Olšanech u Prostějova. Vykradli zdejší obchod, ale
netušili, že venku je už čeká policejní hlídka i s psovodem!
„Ve středu před druhou hodinou
ranní se podařilo prostějovským
policistům na základě operativní
činnosti zadržet dvojici zlodějů
bezprostředně po činu. Dva muži
ve věku 28 a 38 let se dostali přes
oplocení do areálu prodejny potravin v Olšanech u Prostějova.
Po žebříku vylezli do prvního
poschodí, kde vytrhli mříž a
přes okno se dostali do objektu.
V budově násilím překonali několik dveří a vnikli do prodejny
i do kanceláře. Odtud si odnesli
cigarety různých značek v hodnotě téměř 110 tisíc korun,“ popsala noční zlodějnu v Olšanech

Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Jestli
si ovšem chmatáci mysleli, že
mají vyhráno a s lupem odejdou
domů, škaredě se spletli. Před
prodejnou je už čekali policisté
i se čtyřnohým pomocníkem!
„Muži si kartony cigaret naskládali do tašek, které si s sebou
přinesli. Stejnou cestou se vraceli
zpět. O tom, že před prodejnou na
ně čekají dva policisté společně s
psovodem a jeho čtyřnohým kolegou, neměli ani tušení. Oba byli
na místě zadrženi a převezeni na
policejní služebnu. Zde policisté zjistili, že se nejedná o žádné
začátečníky, ale o protřelé muže,
kteří mají již bohatou trestní minulost a do střetu se zákonem se
nedostali poprvé. Nyní jsou podezřelí z trestného činu krádeže
spáchané ve spolupachatelství a
oběma hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ uvedla Miluše
Zajícová.

Pokuty létaly
V sobotu proběhla na silnicích
celého Prostějovska kontrolní
policejní akce. Do ní
bylo celkem nasazeno 23 policistů,,
kteří zkontrolovali
372 vozidel. Bylo
zjištěno 38 přestupků, z toho blokovou
pokutou bylo vyřízeno 37
v celkové částce 13,5 tisíce
korun. Jeden přestupek byl
oznámen správnímu orgánu.
V sedmi případech řidiči porušili stanovenou rychlost,
třikrát nebyl použit bezpečnostní pás, jeden řidič jel pod
vlivem návykových látek a
celkem pět vozidel nemělo v
pořádku technický stav.

Vloupání do pivnice
Neznámý pachatel se vloupal do pivnice v Prostějově.
Do jejích prostor vnikl v
průběhu noci hned dvakrát.
Při první návštěvě odcizil ze
zásuvky za pultem cigarety
různých značek a odešel. O
dvě hodiny později se vrátil
zpátky na místo a odnesl několik lahví alkoholu. V obou
případech nakradené věci
odnesl v prostěradle,
p
, které
nalezl v pivnici. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 15
tisíc korun.

Zbytkový alkohol
Předminulou neděli ráno
byl policejní hlídkou kontrolován
pětačtyřicetiletý
řidič osobního vozidla Ford
na Komenského náměstí v
Němčicích nad Hanou. Při
dechové zkoušce mu bylo
naměřeno 0,58 promile alkoholu v dechu. Na místě mu
byl odebrán řidičský průkaz a
další jízda zakázána. Ze svého jednání se bude zodpovídat před správním orgánem.

Mobil nedorazil
V polovině července si
osmnáctiletý mladík z Prostějova přes internetový server domluvil s prodejcem
koupi mobilního telefonu za
částku pět tisíc korun. Peníze
ze svého účtu přeposlal na
účet příjemce, ale zakoupený telefon do dnešního dne
neobdržel. Prodejce přestal
s mladíkem komunikovat a
peníze mu zpátky také nevrátil. Policisté případ vyšetřují
jako trestný čin podvodu.

Sprejer u školy
Neznámý pachatel v noci
z pondělí na úterý v Prostějově na ulici Studentská
nastříkal černou barvou na
dveře Reálného gymnázia a
základní školy nápis ve tvap
ru písmene
F o rozměru 40
x 50 centimetrů. Škoda byla
v tomto případě vyčíslena na
dva tisíce korun.

Zloději neutekli. Policisté i se svým
čtyřnohým pomocníkem lapili v Olšanech zloděje přímo při činu.
Foto: koláž Večerníku

po kvartetu hledaných

Mladistvé straky

Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA

TOMÁŠ DOKLÁDAL

PETR KOČÍ

KVĚTOSLAVA ČUREJOVÁ

MIROSLAV BARTONĚK

se narodil 4. července 1986
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
26. července 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 25 do
30 let, měří 175 centimetrů,
má černé vlasy a nosí knír a
bradku.

se narodil 6. března 1975 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 11. května 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
35 do 40 let, měří 175 centimetrů, má hubenou postavu a
hnědé kudrnaté vlasy.

se narodila 18. června 1977
a trvalé bydliště má v okrese Prostějov. Na hledanou
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 28.
května 2012. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 34 do 35
let, měří 165 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlasy.

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

Přes pootevřené okno vnikl
do ložnice rodinného domu
v Prostějově na ulici Vodní
neznámý pachatel. Z nočního stolku odcizil notebook
a v místnosti odcizil ještě
mobilní telefon. Majitelce
věcí tak způsobil celkovou
škodu 2,5 tisíce korun. Jako
pachatel provinění porušování domovní svobody byl
ustanoven
sedmnáctiletý
mladík. Dalším šetřením
bylo zjištěno, že mladistvý
odcizený telefon předal dalšímu, stejně starému chlapci. I
když mladík věděl, že telefon
pochází z trestné činnosti, neměl problém si ho vzít a používat pro vlastní potřebu.

Zpravodajství
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DISKUTABILNÍ! Vinu za BOURAČKU

policistů hodili na řidičku Renaultu
Čekalo se všelicos, i to, že za březnovou havárii
policejního auta, honícího zběsilého motorkáře,
bude moci žena, která coby řidička Renaultu při
odbočování z Vrahovické ulice na vedlejší komunikaci zablokovala strážcům dopravního pořádku
cestu. Nyní však, když ji kriminální policie obvinila z trestného činu ublížení na zdraví a hrozí jí až
čtyřleté vězení, má konec vyšetřování tak trochu
hořkou pachuť…
Honička na Vrahovické. Policejní auto skončilo na stromě, Renault s řidičkou na sloupu veřejného osvětlení. Podle vyšetřovatelů
za březnovou nehodu může ona.
2x foto: archiv Večerníku

Prostějov/mik
„Policisté po vyšetřování
označili jako viníka nehody
řidičku odbočujícího vozu a
obvinili ji z těžkého ublížení
na zdraví z nedbalosti, za což jí
hrozí až čtyřleté vězení. Žena
si proti policejnímu usnesení o
zahájení trestního stíhání podala stížnost. O té bude rozhodovat státní zástupce,“ uvedla
vše podstatné Miluše Zajícová,“ tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Ironií osudu je, že zmíněný
motorkář, za kterým se policisté honili a jehož identitu
Večerník zná, skončil jen
u správního orgánu. „Jeho
přestupek byl projednán a
uzavřen. S jakým výsledkem
vám však nemohu říct, jsme
zavázáni zákonem na ochranu
osobních údajů,“ sdělila nám
JUDr. Dagmar Nováková, vedoucí přestupkového oddělení
Magistrátu města Prostějova.
(dokončení na straně 6)

SEX

v centru města

A pak že tržnice nemá využití…

Prostějov/mik - To jsou nám
věci! Starou tržnici, která
zřejmě brzy padne k zemi,
využila prostějovská omladina k milování. Své nám o tom
přišel do redakce říct jeden
z pobouřených občanů.
„Šel jsem nedávno v sobotu
v noci okolo Společenského
domu a na chvíli jsem si s kamarádem sedl na lavici v tržnici. Bylo kolem mě pár mladých pubescentů. Najednou se
tam přiřítil nějaký pár zhruba
patnáctiletých, holka roztáhla
nohy a …! No, co vám budu
vykládat, kluk si na ni lehl a
zhruba tak dvacet minut se oddávali nezřízeném sexu. Vůbec
jim nevadilo, že okolo nich jsou
další mladíci a o pár metrů dál
sedím já s kamarádem,“ svěřil
se Večerníku se svým zážitkem pan M. B. z Prostějova.
Myslíte si, že šlo o případ pro
strážníky městské policie? Těžko! „Už jsme v minulosti řešili
několik podobných záležitostí,
kdy nám byl nahlášen souložící pár v autě na parkovišti,

Proč ne? Stoly na městské tržnici využili podle svědka mladí milenci k nezřízeným orgiím.
koláž Večerníku
v parku v křoví či na lavičce
nebo dokonce i v supermarketu na toaletách. Vždycky jde o
choulostivou věc, a ne vždy jde
o něco protizákonného. Pokud
ovšem dotyčným není méně
jak patnáct let nebo se nedo-

pouští veřejného pohoršení,“
uvedl Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově. „V drtivé
většině případů necháváme milence bez rušení dokončit jejich
činnost,“ dodal s úsměvem šéf
prostějovských strážníků.

DOBRÁ ZPRÁVA: Prostějované produkují

rok od roku stále méně odpadu
Město ale za jeho odvoz platí dvojnásobek toho, co vybere od občanů…

Ač se to zdá v dnešním přetechnizovaném světě podivné, je to
tak. Jak vyplývá jednak ze statistických čísel společnosti .A.S.A.
Technické služby, tak i z radničních zdrojů, každým rokem se
z Prostějova vyveze méně a méně komunálního odpadu. Čím
to je? Že bychom přestávali být velkými nepořádníky? Jedním
z možných vysvětlení ale je, že lidé se naučili odpad třídit!
Prostějov/mik
„Jak vyplývá ze statistik,
množství odvezeného netříděného odpadu poslední
roky skutečně klesá. Podle
mého názoru je to především zásluha našich občanů, kteří začínají ve velké
míře třídit odpad, čehož si
sám ve svém okolí všímám.
Svou roli však může hrát
i klesající počet obyvatel,
eventuálně mohou lidé produkovat méně odpadu také
v důsledku ekonomické krize,“ vidí další příčiny poklesu množství komunálního
odpadu Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora města. „Co se týká třídění, tak
například poslední projekt
třídění biologicky rozložitelného odpadu funguje velmi
dobře. Zřejmě také stagnuje koupěschopnost, a tudíž i
spotřeba obyvatel,“ dodává
Iveta Jurenová, jednatelka
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově. Podle ní

Kolik se odvezlo z Prostějova odpadu?

(v tunách)

V Prostějově se ale vyskytuje
velký nešvar, kdy lidé k popelnicím či kontejnerům na
tříděný odpad ukládají vysloužilé pračky, ledničky, starý nábytek či koberce. „Stanoviště odpadu jak tříděného,
tak komunálního průběžně
uklízíme. Řekla bych, že se
situace s nepořádkem kolem
nádob lepší, srovnám-li to se
stavem třeba před pěti lety.
Je to dáno i možností zdarma
uložit odpad do dvou prostě- míní Iveta Jurenová. „V těchjovských sběrných dvorů,“ to případech pomůže jen neustálá osvěta, ve které se bude
vysvětlovat občanům, jaký
Kolik stojí ročně likvidace komunálního odpadu?
odpad se ukládá na stanoviště tříděného odpadu a jaký
Rok
Roční náklady
Cena na
Kolik platí
se ukládá na sběrný dvůr.
města
občana
občan?
K tomuto účelu připravujeme
2006
41 523 560
901
420
brožuru, která bude distribuována do každé domácnosti,“
2007
36 752 313
797
480
dodává první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
2008
37 564 478
819
492
Nejvíce odpadu se z Prostějo2009
41 866 023
917
492
va vyvezlo v roce 2006, bylo
to neuvěřitelných 10 794 tun!
2010
40 137 141
893
492
„V roce 2011 to už bylo ale o
2011
34 831 724
775
492
více než dva tisíce tun odpa-

se z našeho města nejvíce odváží směsný odpad, buď na
skládku nebo do spalovny.
Jak již bylo řečeno, v posledních letech se osvědčuje systém třídění odpadu.
„V současné době je v Prostějově 168 stanovišť. Jejich
počet a dostupnost pro občany je podle mého názoru
dostatečná, navíc množství
míst, kde tyto nádoby mohou stát, je v městské zástavbě omezené,“ uvedla
Iveta Jurenová.

(do 30. 6.)

du méně a letos jsme za první
pololetí odvezli 3 739 tun, což
v průběžném součtu znamená
další pokles množství odpadu.
V průměru každý občan vyprodukuje dnes zhruba 170
kilogramů komunálního odpadu,“ uvádí statistická čísla
Iveta Jurenová, jednatelka
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově.
Ať už je ale množství komunálního odpadu jakékoliv, tvrdě se za jeho odvoz a likvidaci
platí. „Město doplácí na odpady
více než dvojnásobek financí,
které vybere od občanů.

Už několik
ěk lik llet město
ě nezvýšilo
ýšil
občanům poplatek za odvoz
komunálního odpadu, který
stále činí 492 koruny. Jak to ale
bude v budoucnu, na to není
možné v tuto chvíli relevantně
odpovědět. Vyhláška o místním
poplatku za komunální odpad
se teprve bude připravovat. Na
jednu stranu nechceme občany
zatěžovat zvyšujícími se poplatky, na druhou stranu je třeba
brát v úvahu objem financí,
které město ze svého rozpočtu
doplácí na svoz, uložení a likvidaci odpadu. Od občanů ročně
vybereme něco přes 20 milionů korun, přičemž skutečné
náklady představují více než
dvojnásobek,“ řekl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova.

Pořádek musí být! Technické služby vyvezou z Prostějova ročně tisíce tun komunálního odpadu. Město za to zaplatí desítky
milionů korun.
Foto: archiv Večerníku

Lidi, SMRADU DŽUNGLE na přehradě Veteráni prosvištěli
Ze Skalky do Slatinic
se bát nemusíte se už ničí „randapem”
700 tun trusu je už v zemi!
Prostějov/mik - Pamatujete, jjak jsme
dvěma
před
týdny poukázali na nehorázný smrad,
linoucí sse z Urulice? To
čické ul
zemědělci
zdejší ze
ze Statku Prostěpolévali okolní
jov poléva
pole
l nevábně
áb páchnoucí močůvkou. „Bude hůř,
za čtrnáct dní budeme na
pole navážet drůběží trus,“
upozornil nás tehdy František Křivánek, ředitel Statku
Prostějov.
A bylo hůř? Nebylo, celá akce
se už uskutečnila v úterý bez

jakéhokoliv nepříjemného závanu směrem na Prostějov! „Na
pole v okolí Určické ulice a také
za hřbitovem směrem na Brno
jsme rozmetali celkem sedm
stovek tun tuhého drůbežího
trusu. A jak jsme Večerníku
nedávno slíbili, udělali jsme
všechno pro to, aby si Prostějované nemuseli ucpávat nosy a
na dálku nám nadávat. Veškeré
hnojivo rozmetané během úterý
jsme ihned zaorali do půdy a od
pondělí můžeme začít všechny
plochy osévat,“ popsal nám aktuální stav František Křivánek.
Díky rychlosti zemědělců tak
letos nedošlo k situaci z loňska,
kdy se kvůli smradu několik dní
doslova dusil celý Prostějov.

Muži v rouškách budou pokračovat i tento týden

Plumlov/mls - Po měsících nečinnosti se na plumlovské přehradě opět něco děje. Zahradníci se na dně nádrže pustili do
boje s neprostupnou džunglí,
která tu letos vyrostla. Využívají k tomu známý herbicid
Roundup, sloužící k ničení
plevele. Ten při aplikaci může
způsobit problémy s dýcháním, muži se při postřiku tedy
musí chránit rouškami.
Přímý kontakt s Roundupem
kromě toho u lidí způsobuje
i vyrážky. Pokud se tato látka
dostane do vody, je toxická pro
obojživelníky. Na druhou stranu
je herbicid považován za nejšetrnější ze všech možných postřiků.

Foto: Martin Zaoral
Měl by účinkovat přímo v rostlinách a v půdě se poměrně rychle
vstřebat.
Jak už jsme před dvěma týdny
informovali, využití Roundupu
pro ničení plevele na dně plumlovské přehrady posvětili i úředníci z Odboru životního prostředí
Olomouckého kraje. Chlapíky v

rouškách a s nákladem postřiku
na zádech tak budete moci na
plumlovské přehradě zahlédnout i v nadcházejících dnech.
„Specializovaná firma zahájila
aplikaci Roundupu pro odstranění vegetace na dně přehrady.
Její zaměstnanci by zde měli
intenzivně pracovat i v průběhu
příštího týdne,” informovala nás
v pátek tisková mluvčí Povodí
Moravy Gabriela Tomíčková.
Herbicid by měl být aplikovaný
pouze v nepřístupných místech,
kam se zahradníci s křovinořezy
nedostanou. Sekáči na přehradu
nastoupí až v zimě, nedlouho
před plánovaným napouštěním
v roce 2013.

Slatinice/nih - V neděli se prohnali Prostějovskem autoveteráni.
Svou jízdu započali po půl desáté ve Skalce a skončili po poledni
ve Slatinicích. Návštěvníci mohli shlédnout jak dobové kostýmy,
tak prodejní výstavu klobouků nebo ukázky mladých nadějných
umělců. Program završilo po patnácté hodině vyhlášení výsledků
spanilé jízdy a elegance. V kategorii motocyklů diváky nejvíce zaujal Jaguár pana Jaroslava Slavíka, nejrychleji do Slatinic zase
dojel Květoslav Cupák se svým Peugeotem. V kategorii automobilů zvítězil Petr Ambrož. Vyhodnoceno bylo i nejelegantnější dobové oblečení, za něž dostali metál manželé Grmelovi.

Nablýskaný fešák. V lázeňském parku byli vystaveni samí nablýskaní krasavci.
Foto: Nikol Hlochová

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

110

+

Světe div se
Světe,
se. Pamatujete
Pamatujete, kdy pr
prostějovskéé
čerpací stanice měly nejdražší pohonné hmoty v širokém okolí? Teď je
Bacha
tomu přesně naopak, benzín i nafv Bulharské!
tu si jezdí do Prostějova kuV této ulici abyspovat motoristé z celého
te radši sledovali
regionu! Jsou až o
každého cyklistu! Minulý
korunu třicet na
týden zde došlo v krátké době
litr levnějuž ke druhému případu okradené seší…
niorky, kterou si vyhlédl zloděj
jedoucí na kole! Jde o náhodu, nebo
snědý lapka také bydlí v Bulharské?

Za tolik tisícovek korun
si nachystali uloupené
zboží z prodejny potravin
v Olšanech u Prostějova
dva chlápci, kteří se ho
chystali odvézt a zpeněžit.
Ovšem chyba lávky, před
obchodem je už čekali
dva policisté se psem!

-

Výrok týdne
„Copak
C k su
nějaké
horolezec?
Dyť su obyčejná
důchodkyňa!“

RICHARD
TESAŘÍK
Kapelník reggae skupiny Yo Yo
Band předvedl návštěvníkům
Karibské noci na pláži U Vrbiček na plumlovské přehradě, jak
krásně se dá podobná noc prožít.
V rytmu Karviné či Rybitví tančily v sobotu stovky lidí.
Čtěte na straně 19

Postarší paní hudrovala
před naší redakcí, kde
byl z důvodu opravy
hodně rozkopaný chodník

PŘED 44 LETY PŘIJELI „TVRDÍ HOŠI“…

Analýza
Martin Mokroš
Reakci na prostějovské události,
kdy sovětští okupanti postříleli
25. srpna tři naše spoluobčany
(tehdy to bylo v neděli), jsem
našel na straně 169 ve sborníku
dokumentů ´Sedm olomouckých dnů 1968´, který byl v roce
1990 o tehdejších událostech
sestaven v sousední Olomouci
pod vedením PhDr. Čermáka.
Dovolím si zde ocitovat pár vět
z jednoho z autentických dobových fejetonů: „Stali jsme se
občany města, před jehož brana-

Zítra si připomeneme již čtyřicáté čtvrté výročí srpnové
okupace Československa, kdy v noci z 20. na 21. srpna
vstoupila na naše území vojska Varšavského paktu v
čele se sovětskou armádou. Ano, nejde o žádné kulaté
výročí a zaplaťpánbůh je to již „dávno“, jak by mnozí
řekli. Zůstávají jen vzpomínky pamětníků, literatura a
archiválie. Divili byste se však, jak málo o těchto událostech ví dnešní mladá generace. Přitom Prostějov a
jeho občané byli po Praze celou okupací zasaženi nejvíce, dokonce zde došlo i k obětem na životech…
mi hlídkují tanky, ze kterých se
ještě včera střílelo na občany
Prostějova, aniž by ovšem
Prostějovští ke střelbě zavdali
sebemenší příčinu. Neprovokovali, neshromažďovali se,
jenom se zastavili a dívali se na
projíždějící tanky. A to stačilo k
tomu, aby se z jednoho tanku
ozval kulomet. Přijedou sem
tvrdí hoši, říkal včera okupační
velitel (plk. Kuprienko - pozn.
autora) a zřejmě měl pravdu...“
Tito „tvrdí hoši“ v Prostějově
zastřelili na Vojáčkově náměstí
Josefa Boháče, dělníka z pod-

niku Sigma Lutín - 22 let, na
náměstí 9. května (dnes T.G.
Masaryka - pozn.red.) Martu
Říhovskou, v domácnosti 27 let, na Žižkově náměstí
Ladislava Langa, hlídače
mlýna v Čechovicích, člena
KSČ - 70 let. Dalších devět
Prostějovanů bylo zraněno
a později ošetřeno v OÚNZ
Prostějov na tamním chirurgickém oddělení.
Jak víme, tak okupační armády
se v Československu zdržely
„dočasně“ až do listopadových událostí 1989, kdy se

Natočí Robert van Damme ve věznici porno trhák?
Martin Zaoral
Prosadit se jako
herec v Los Angeles je pro našince téměř nemožné. Ze všech
českých herců
se to podařilo snad jen Hugo
Haasovi z Brna a Robertu Kovaříkovi z Prostějova.
Hugo Haas v Americe uspěl
díky rolím uhlazených a sebeironických lamačů ženských
srdcí, v nichž exceloval už v
prvorepublikových filmech.
To Robert Kovařík v Americe začínal od herecké píky.
Nakonec i on uspěl, založil si
dokonce své vlastní produkční
studio. Stejně jako brněnský
rodák vystupoval v rolích nej-

různějších „milovníků“. Doba
se však od dob Hugo Haase
hodně změnila. Při sledování
Kovaříkových filmů se krev
nehrne do srdcí romanticky
založených žen, ale do zcela
jiných orgánů homosexuálních
mužů.
Robert Kovařík svoji hereckou
kariéru odstartoval jako Robert
van Damme. Z toho je patrné,
že inspirací mu byl Jean Claude van Damme. S belgickým
mistrem bojových umění má
společné například výrazně
přebujelé svalstvo. Zatímco
belgický akční hrdina nastavuje v boji proti nejrůznějším zloduchům na plátně
holý život, tak Robert van
Damme ve svých filmech nastavuje pouze holý zadek…

glosa týdne

Se zkušenostmi s natáčením
filmů v Americe by se Robert
Kovařík měl nyní vrátit do republiky. Podaří se mu rozhýbat
stagnující českou kinematografii? Mají se Svěrák či Hřebejk
bát o své granty?
Nic není vyloučeno. Vždyť basa
je pro natáčení homosexuálního
pornofilmu ideální prostředí.
Navíc z vězeňského prostředí
pocházejí populární, oceňované
filmy jako například Blázni ve
vězení, Zelená míle či Vykoupení z věznice Shawshank. Otázkou zůstává, jak by se nový Kovaříkův film jmenoval. Bukvice
ve vězení, Růžová chvíle či Vykouření z věznice Mírov?
Nechme se překvapit!

Konstalace hvězd Prostějova

Situace ve městě se uklidní, rázem dostanete chuť něco pod-niknout. Budete k tomu mít mnoho příležitostí. V žádném
případě nezůstávejte doma, venku je tak krásně! Navštivte
pár známých nebo si zajděte do baru. Ale v noci nehulákejte!

Berani - 21.3.-20.4. Dostanete se k poměrně
velkým penězům. Ale dlouho přemýšlejte, jak
s nimi naložit. Většinou býváte marnotratní,
nyní už si něco podobného nemůžete dovolit.
Myslete na rodinu, každý člen peníze potřebuje.
Býci - 21.4.-21.5. Návaly vzteku vystřídá pocit
marnosti. Tento týden nebude pro vás lehký, budete se muset vyrovnat s hodně velkými ztrátami. Jednoznačně budete potřebovat pomoc. A
kde jinde ji hledat než u vlastních rodičů.
Blíženci - 22.5.-21.6. Okolnosti vás donutí ponížit se a poprosit o pomoc někoho, koho bytostně nesnášíte. Bohužel, jedině on vám může
vyhovět a vyřešit velké problémy. Co se dá dělat, musíte uvažovat racionálně.
Raci - 22.6.-22.7. Úřady tento týden vynechte.
Přestože tady máte velké resty, na nějaká zdlouhavá jednání nebudete mít vůbec náladu. Ostatně úředníci by se na vás také zrovna neusmívali.
Neodkládejte ale setkání s nadřízenými.
Lvi - 23.7.-23.8. Práci si rozdělíte celkem rovnoměrně, takže vám zbyde čas na rodinu i přátele. Tím pádem se konečně přestanete hádat a
dokážete společně odjet i na malý výlet. Pohoda
vás bude provázet i o deštivém víkendu.
Panny - 24.8.-23.9. Vytrestá vás nepozornost,
zloděj vám v obchodě ukradne z tašky peněženku se všemi doklady. Celý týden tak strávíte na
úřadech vyřizováním nových papírů. Ovšem o
víkendu prožijete romantické chvíle.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Jinak dobrou náladu vám
pokazí potomek, který se začne toulat po ulicích a domů bude chodit hodně pozdě. Nemá
cenu křičet či dokonce používat násilí. Zkuste
si s ním sednout a v klidu pohovořit o pubertě.
Štíři - 24.10.-22.11. Dáváte si zbytečně vysoké
cíle, které stejně nemůžete splnit. Jenom si tak
zaděláváte na problémy a navíc se stáváte terčem posměchu druhých. Zůstaňte při zemi a své
plány zredukujte. V pátek pozor na silnicích!
Střelci - 23.11.-21.12. Potkáte člověka, o kterém jste si mysleli, že už dávno neexistuje.
Bude to pro vás oba pořádný šok, ale nějak se
s tím budete muset vyrovnat. Vaše cesty se na
nějakou dobu střetnou. Můžete tak zbohatnout.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Lepší se vaše finanční situace, takže si budete moci dovolit to,
co minulý týden zůstávalo jen zbožným přáním.
Můžete i vhodně investovat, tady si ale dejte pozor na podvodníky. V lásce buďte ostražití.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Bacha na kolegy a blízké
přátele, chystají na vás pořádnou boudu. Nepůjde o nic závažného, spíše jen o kanadský žertík.
Vy ovšem máte dostatek důvtipu k tomu, abyste
jim všechno vrátili. A dvojnásobně!
Ryby - 20.2.-20.3. Váš protějšek začne neúměrně žárlit. Otázkou je, zdá má k tomu důvod.
Pokud ano, měli byste vážně popřemýšlet o
společné budoucnosti nebo vztah rázně ukončit.
Netrapte sebe ani jeho. Pokud ne, přesvědčte ho!

je po zdlouhavých jednáních
podařilo následně z republiky
dostat, mimo jiné zásluhou
bývalého ministra Kocába. Do
té doby se o prostějovských
událostech mluvilo pouze
potichu, a to ještě ne ve všech
rodinách.
Příbuzní
obětí
byli víceméně umlčeni a
šikanováni. Samy oběti měly
poslední důstojnou chvíli v
momentě, když se 29. srpna
1968 před radnicí na hlavním
prostějovském náměstí za
účasti většiny občanů konalo
poslední rozloučení. V dobách
normalizačních se výročí
jejich smrti pochopitelně
nepřipomínalo. Pokud se na
místě, kde byli zastřeleni,
náhodou objevila v ten den
kytička, byla bleskurychle
odstraněna příslušníkem SNB
nebo ještě horší stvůrou v
podobě příslušníka PS VB
(Pomocná
stráž
Veřejné
bezpečnosti,
rekrutovaná
z prověřených občanů) či
nějakým bdělým lidovým

milicionářem (mnozí pamatují jejich přezdívku z roku
1989 „Jakešovi Šmoulové“),
případně pak takzvaným
„šedým vlkem“ (VLK - výbor lidové kontroly - chodili
v šedivých mundúrech). Kdo
chtěl, mohl si zapnout rádio
Svobodná Evropa, kde se vždy
výročí srpna 1968 věnovali
velmi obšírně.
Dnes tedy máme demokracii,
oběti mají svůj pomníček, u
kterého se mohou květiny objevovat zcela beztrestně, a o
událostech z roku 1968 si již
můžeme číst jen v archívních
dokumentech, tedy pokud
se třeba záhadně neztrácejí, aby se na někoho něco
nenašlo. Žactvo by se o těchto
událostech mělo dozvídat
v hodinách dějepisu, což se
bohužel skoro neděje, neboť
výuka tohoto předmětu je díky
neustálým školským reformám okleštěna na minimum.
O nějaké okupační armádě
také nevím, pokud nepočítáme

agenty různých tajných služeb,
kteří nám v našem státě vcelku
beztrestně rejdí, zatímco BIS
bdí a monitoruje… Pořád
sice nemohu přijít na to, co
a koho, ale podle informací
o odposleších telefonů naší
současné pseudoelity vždy za
něčí peníze toho dalšího, kdo
peníze nedal.
A tak doufám, že většina z
nás si připomene ony srpnové
události alespoň v srdci. Zavzpomíná na tři prostějovské
oběti a třeba půjde na chvíli
postát k pomníčku v centru
města. Doufám, že ho nebude
třeba nikdy přesunovat kvůli
stavbě nějakého „úžasného“
superobchodního centra (třeba
tržnice - promiňte to srovnání,
ale člověk nikdy neví ), ale že
zůstane navždy připomínkou
tragických obětí spojenecké
okupace. Budu věřit, že i
když se dějiny stále tak nějak
opakují, že žádné další oběti
žádné další okupace už nikdy
nepřibudou...

soko
lím okem ...

Jiný kraj, jiný (sportovní) mrav

Letošní dovolenou jsem strávil v Chorvatsku. Při
jejím plánování jsem jako sportovní fanoušek
trochu zapomněl na termín olympiády. Ale když
mi to došlo, nepodléhal jsem panice, protože
jako správný konzervativec jezdím na letní
prázdniny už roky na stejné místo. Proto jsem
věděl, že v domě, kde s rodinou bydlíváme,
mají televizi, takže budu moci na chorvatském
kanálu sledovat všechny vrcholy her. To sice
platilo, ale hned v prvních hodinách olympiády
jsem si uvědomil, že nás v každé zemi z her zajímají něco jiného.

Máte rádi vodní pólo?
Každý národ sleduje svá želízka v ohni a ta naše
se od chorvatských dost lišila. Chorvatským
reprezentantům se letos opravdu dařilo v kolektivních sportech, jenže s výjimkou ženské
košíkové, v těch, v nichž to my moc neumíme.
Takže během finálového běhu Zuzany Hejnové,
v němž získala bronz, jsme mohli na Jadranu
sledovat velmi důležitý zápas ve vodním pólu.

Mimochodem branka na tento sport sbitá z pár
klacků se najde skoro na každé chorvatské pláži.
A hodně času zabraly i přenosy obou chorvatských házenkářských reprezentací. Útěchu
snad duši a oku českého fanouška přineslo jen
to, že Chorvati s našimi střelci často postupovali
do finálových střeleb a tak jsme občas mohli
fandit společně.

Hajduk místo Špotákové
A co víc, když házela Barbora Špotáková
oštěpem o zlato, hrála modla všech Dalmatinců
(to nejsou psi, ale obyvatelé chorvatského
pobřeží) - fotbalový Hajduk Split evropský
pohár s Interem Milán. Co myslíte, že dávali
v tu chvíli na chorvatské televizi? Ale možná
to tak bylo lepší: místo celodenního válení u
televize bylo aspoň více času na moře, výlety a
utkání v místním sportu zvaném „balota,“ což je
středomořská obdoba petanque...
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

fejeton

Je Matěj náš
nebo není?

Rostislav Kocmel

titulem bylo Matthias Raysek
de Prostieyov Baccalareus
Pragensia. Nikdo přesně neví,
kdy se narodil. Odhaduje se,
že někdy mezi léty 1445 až
1451. Zemřel ale zcela jistě 1.
července 1506 v Kutné Hoře.
Problém ovšem nastane, když
se začneme pídit, kde se narodil. Tady se to zdá být jasné v Prostějově. Jenomže podle
posledních výzkumů pravděpodobně sice v Prostějově, ale
v bývalém okrese Chrudim.
Tento Prostějov je dnes součástí obce Žumberk a má asi
deset obyvatel. To jsou rány
mému patriotismu!
Jak už jsem psal. Všechno se
mění a na nic se člověk nemůže spolehnout. Teď už mohu
jen doufat v potvrzení narození Matěje Rejska v našem
Prostějově. Nebo alespoň v to,
aby se nenašlo a nepotvrdilo
vůbec nic a zůstala mi reálná
iluze. Ovšem lepší část mého
já říká: „Ať je to jak chce,
stavět tedy uměl!“

Dnes se člověk
nemůže na nic
spolehnout.
Všechno
se
mění,
doba
je rychlá. A
občas už ve
středu neplatí
to, co platilo v pondělí. Katastrofou našeho národa je, dle
mého mínění, neustálé překrucování a nedokrucování
dějin. To je u nás móda trvající určitě více než tři sta let…
Vědomosti z historie, které
jsme ve škole nabyli před
dvaceti lety, bývají k ničemu
a záruka všech těch dnešních
není určitě ani deset let. Jsem
prostějovským patriotem a
na slavné dějiny města nedám
dopustit. Nedávno ale můj
patriotismus dostal vážný
šrám. Za největšího Prostějovana všech dob totiž považuji
Matyáše Rejska - slavného
stavitele. Jeho pravé jméno i s

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 ten nejzajímavější,
který vám nyní předkládáme...

Přehrada, to je
žalostný pohled!
Nikdy jsem na žádný váš článek
nereagovala, ale co se týká
nekonečného tématu PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA, nedalo mi to.
Dřívější tolik navštěvovaná
přehrada, obklopená stany a lidmi různých národností, dnes
spíše připomíná louku v jakési
dolině. Opravdu mezi lidmi vymizela úcta? Dříve lidé k sobě
a hlavně k věcem měli úctu,
měli chuť něco vybudovat, něco
dokázat, něco po nich zůstalo.
Co zůstane po nás? Kruháče,
hypermakety, moderní domy
různých rozměrů. Kdyby se
v dnešní době měl stavět obdobný plumlovský zámek, ztroskotalo by to vše na penězích,
protože vymizel právě ten
záměr něco vybudovat pro lidi
a ne co nejvíce obohatit sebe samotného. Je opravdu smutné, že
tolik peněz zůstalo na dně plumlovské přehrady.
Koupání v plumlovské přehradě
skončilo. Dnes vše zeje prázdnotou, vodu v přehradě
připomíná jen pár rozpadajících
se šlapadel, loděk a mola. Pokud
by se nepořádaly na přehradě
koncerty a různé akce, asi by
už lidé těžko hledali důvod
navštívit tuto oblast. Pro někoho
vzpomínky, pro někoho velké
rozhořčení nad vyhozenými
penězi, pro někoho smutný
pohled nad vymřelým životem.
Snad se někdy napuštění
přehrady dočkáme a snad se na
přehradu vrátí i patřičný život.
Snad už lidé, pověření tímto projektem na záchranu plumlovské
přehrady, dostali dost zaplaceno
a začne se konečně něco dít.
Vaše čtenářka z Plumlova
(redakčně zkráceno)

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!

A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!

Agentura

Sběrači cenných kovů
Člověk si tak nějak zvykne na výskyt
nových povolání. Všude se to hemží
manažery, výpočetními odborníky,
ekology a jinými specialisty. V poslední době se mnoho lidí živí obchodováním s barevnými kovy a železem.
Nemají sice živnostenské listy ani stálý pracovní poměr v metalurgickém
průmyslu, ale většinou si přivydělávají pobíráním sociálních dávek.
Jejich nejoblíbenější jsou příspěvky
na bydlení. Bývají v těsném kontaktu s pracovníky sběrných surovin
a často znají jejich ceníky zpaměti,
zvláště pak kolonky „železo“, „litina“, (někde přímo kolonka „poklopy litinových kanálů“) a „měď“.
Podle zjištění Agentury Hóser kolonka „měděné okapové roury“ se u

výkupen sběrných surovin nevyskytuje. Ceny tohoto materiálu bývají
smluvní…
Novodobí „sběrači“ se nespecializují na určitý materiál. Většinou se
orientují v celé široké škále těchto
komodit. Berou všechno! Zatím
není známo, jak se na jejich prosperitě podepsala krize. Podle odborníků počet sběračů zatím neklesá.
Pracovníci tohoto oboru často pracují jen na nočních směnách a nečerpají řádnou dovolenou. Na trhu
práce nemají konkurenci. V jejich
podnikání nejsou hlavní překážkou
vysoké daně, ale občasné zásahy
policie…
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

HLEDÁNÍ JE U KONCE
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Prostějov - Michaela Mačáková, studentka
Mnoho Prostějovanů pravidelně jezdí do
Olomouce za prací nebo studiem. Spojení do krajského města je podle většiny z nich velmi dobré. Cestující mohou využít
velkého množství autobusových spojů, které jezdí poměrně
často v průběhu celého dne. Vlakové spojení je zajišťováno
osobními vlaky nebo rychlíky. Zda Prostějované častěji využívají při své cestě do Olomouce vlak nebo autobus, jsme se
ptali v ulicích města...

Mohou být Roman Mička
a David Brauner osvobozeni?
Případů, kdy obvinění z vraždy byli
zproštěni obžaloby, není mnoho

JEZDÍTE DO OLOMOUCE
VLAKEM NEBO AUTOBUSEM?
Milena Těthalová,
důchodce, 62 let,
Prostějov

Martin Lepil,
instruktor, 26 let,
Prostějov

AUTOBUSEM

VLAKEM

„Jezdím převážně autobusovou dopravou, hlavním
důvodem je
zastávka blízko
mého bydliště.
. Autobus je pro
mě také pohodlnější a rychlejší.
Vždy se v něm dobře odreaguji,
přečtu si noviny, časopis nebo se
jen tak kochám přírodou. Vlak
mi bohužel vadí svojí čistotou.
Určitě by se na tomto mělo velmi
zapracovat. Rychlík je poněkud
lepší. Bohužel o osobách v něm
cestujících se to říci nedá…“

„Dříve jsem
jezdíval do
Olomouce
vlakem každý den, ale
spokojený
jsem nebyl.
Vlaky měly
neustálé zpoždění a já jsem
kvůli tomu většinou chodil
pozdě do školy. Ale na druhou
stranu mi vlak vždy přišel pohodlnější a rád jsem si za jízdy
zdřímnul. Nicméně jsem rád,
že vlaky už nemusím nutně
jezdit. Využívám teď častěji
auto.“

Jak jsme napsali v minulém čísle, Roman Mička s Davidem Braunerem
nyní sedí v olomoucké vazební věznici, kde čekají na proces u Krajského
soudu v Brně. Fakt, že jsou podezřelí z vraždy, ještě neznamená, že budou
i odsouzeni. V některých případech musel soud obžalované z vraždy pustit
na svobodu. To by ovšem neměl být případ obou Prostějovanů.

KONEC STRACHU!
JEDETE NA DOVOLENOU? VÁS
NEVADÍ, BUDEME MÍT PRO TE NA
KLIKNĚ
SERVIS KAŽDÝ DEN WWW.VECERNIKPV.CZ

Prostějov/mls
Ke zproštění obžaloby u lidí obviněných z vraždy dochází poměrně zřídka. Stalo se to například
u Krajského soudu v Brně loni v dubnu. Před porotou stanuli tři muži, kteří se zpovídali z vraždy
osmdesátileté ženy z Němčic na Blanensku. Ta
zemřela udušením před Vánocemi v roce 2009.
Podle poroty se neprokázalo, že skutek spáchali
obžalovaní. Státní zástupkyně tehdy poukazovala na pachové stopy obžalovaných, které se našly
na místě činu, a to i na krku zardoušené ženy, a
také na výpovď dvou svědkyň. Těm se měl jeden
z obžalovaných mužů po Vánocích roku 2009
svěřit s tím, že vykrádá starší lidí. Měl doplnit i
to, že to jednou prý dopadlo blbě a paní zemřela. Obhajoba se bránila tím, že obě svědkyně
vypovídaly zcela odlišně. Jedna z nich přitom
svou výpověď třikrát změnila. Nepřímé důkazy
pachových stop označili obhájci za nedostatečné,
přičemž se ohrazovali proti tomu, že před odebráním pachových stop z těla poškozené s tělem
manipulovalo mnoho lidí včetně pohřební služby. I když pachové stopy obžalovaných na místě
činu byly, soud dal za pravdu obhajobě.
Obžaloba Romana Mičky a Davida Braunera,
kterou v těchto dnech připravuje státní zástupkyně, by však neměla stát pouze na případných

pachových stopách. Romana Mičku coby vraha
v redakci Prostějovského Večerníku před svědky
označil právě David Brauner. Ten s ním měl jít
do domu, kde starý pán bydlel. Do bytu však na
rozdíl od Mičky nešel a čekal na chodbě. David
Brauner při své „zpovědi” popsal takové detaily,
které nikdo kromě vraha a jeho případného komplice nemohl znát. Možné rovněž je, že na místě
činu se policistům podařilo získat stopy vrahovy
DNA. Podstatné rovněž je, že vraha v Okružní
ulici viděla celá řada svědků včetně hasičů, kteří byt pomáhali otvírat. Vrah byl v té době totiž
zavřený v bytě s mrtvým starým pánem. Tehdy
se mu však ještě povedlo z místa činu pláchnout.
Roman Mička byl ve svém bytě v prostějovském
parlamentu zatčen týden po vraždě.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který o tragédii, jenž se stala v pátek 2. března, věděl jako
první a byl také tím, kdo policii přivedl na stopu po pachatelích, se celý případ rozhodl i nadále sledovat. Týden co týden se vám snažíme
přinášet ty nejaktuálnější informace... A čekáme, že se zapojíte i vy, což se zatím v přílišné
míře nestalo. Pokud byste nám tedy chtěli
cokoliv sdělit, nebo máte jakýkoliv dotaz, napište do redakce na e-mail: vecernik@pv.cz.
Žádná indicie, ani zajímavost nesmí zůstat
skryta!

V nejbližších dnech budete natolik pracovně vytíženi, že
myšlenky na sex budou až na druhém místě. To ovšem
nemění nic na tom, že milovat se budete, protože partner bude neoblomný. Protože na nějakou romantiku
nebudete mít náladu, jakoukoliv erotiku se budete snažit
odfláknout. Nabízí se milování vestoje, nejlépe ve sprše. Jakmile se dostanete do sprchy, nastavte si takovou
teplotu vody, které je příjemná pro oba. Ovšem pozor,
sprcha většinou neposkytuje příliš prostoru, a proto je
důležité vybrat tu správnou polohu. Varujeme vás před
akrobatickými pozicemi, protože jak jistě víte, ve sprše to
většinou dost klouže. Taková zlomená noha není zrovna
výsledek, který od sexu ve sprše očekáváte. A ještě jedno upozornění pro dámy - do sprchy se nezapomeňte
odlíčit, protože pohled na váš rozteklý make-up vašeho
milence pravděpodobně spíš vyděsí, než vzruší.

Ilustrační foto: internet
napsáno před
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jak šel čas Prostějovem ...
Komenského ulice

Bývalá Školní třída. Ulice je pojmenovaná podle Jana Amose Komenského (15921670), pedagoga, filozofa a biskupa Jednoty
bratrské. Od roku 1881 se nazývala Školní
třída (Schul-Ring), současné pojmenování platí od ledna 1893 (v letech 1940-1945
Comenius-Strasse). Již od konce 19. století se zde nachází několik školních ústavů,
sídlila zde Ústřední hospodářská mlékárna,
sodovkárna, geodézie, zbrojovna Městského
hasičského sboru či Elektrické podniky města
Prostějova. Na rohu se Žižkovým náměstím
byla proslulá Habustova kavárna s elegantní
letní verandou. Foto: SOKa a Martin Zaoral
Příště: Hlaváčkovo náměstí

Střet romských kapsářů
s policisty zůstal utajen

Již před dvěma měsíci
došlo na náměstí T. G. Masaryka k incidentu mezi policisty a
skupinou romských obyvatel.
Akce, o které žádné policejní zprávy neinformovaly, tak
měla zůstat zřejmě utajena.
„Bylo to strašné, stál jsem přímo
u toho. Přestože jedna z romských žen surově napadla členku
městské policie, nebyl jsem ze
strachu schopen jí pomoci. Ona
si však poradila sama a ještě před
příjezdem dalších hlídek útočnici
zpacifikovala., ozvalo se na druhé straně telefonu v naší redakci.
Policejní ředitel Zdeněk Riedinger při naší návštěvě odmítl
tvrzení, že šlo o nějakou rvačku
Romů s policisty. „Viděl jsem
videozáznam takzvané rvačky.

Mohu zodpovědně a s čistým
svědomím prohlásit, že o žádnou
rvačku nešlo,“ řekl šéf prostějovské policie. „Jedna Romka strhla
kabelku druhé osobě. Ta však
krádež postřehla a s Romkou se
o ni začala přetahovat. Pachatelka
však začala hlasitě křičet, načež
se k ní seběhly další romské osoby. Strážníci začali zjišťovat situaci, což vyvolalo nevoli u všech
přítomných Romů. Ti neustále
strážníkům nadávali a podnikali
i výpady proti jiným občanům.
K fyzickému kontaktu došlo pouze v jediném případě, kdy strážnice městské policie musela použít
chvaty sebeobrany k odvrácení
útoku pachatelky. Ta mladou
strážnici pokousala, poškrábala a
nakonec i kopla do břicha," uvedl
Zdeněk Riedinger.

Návrat ke

„starým” případům

Živiny pro sinice do přehrady
jen tak téct nepřestanou

INZERCE

Prostějov/mik
8. SRPNA 2011
Podhradský rybník a Plumlovská přehrada se začaly bagrovat proto, aby
se jejich dno zbavilo bahna plného výživy pro jedovaté sinice.Tou je především fosfor. Ten se však do rybníka, potažmo přehrady, stále dostává.
Jeho zdrojem je přitékající potok Roudník, kam odtéká žumpa neukázněných obyvatel Plumlova či Vícova. Znečištěná je i Osina, protékající
Soběsukami, Žárovicemi a Hamry a také potok Kleštínek, přitékající do
Plumlovské přehrady z Krumsína. Významným zdrojem fosforu jsou i
hnojiva z okolních polí. Už nyní je jasné, že mnoho z těchto opatření nebude hotovo ani v roce 2013, kdy by měla být přehrada opět napuštěná.

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

SÝRY

Apetito linie
133 g

Král sýrů
Hermelín 120 g

Tavený sýr
Veselá kráva
140 g

Romadur
100 g

Sýr Zlatá Niva
1 kg

Eidam cihla 30%
1 kg

25,90

29,90

29,90

-

-

189,00

25,90

31,90

31,90

-

179,00

130,00

26,90

28,90

29,90

29,90

259,00

139,00

26,90

29,90

29,90

-

259,00

139,00

-

29,90

-

-

-

147,00

27,90

29,90

30,90

27,90

285,00

139,00

Naše RESUMÉÉ
Sýry patří neodmyslitelně do
našeho jídelníčku, kupujeme
je takřka denně. V dnešní době
se v supermarketech objevuje
velmi bohatá nabídka. Kdo si
chce pochutnat a zároveň si
podržet linii, nechť si koupí
zdravé Apetito v Bille, kde je
o korunu až dvě levnější než
jinde. Naopak královský Hermelín je tady absolutně nejdražší, stejně jako tavený sýr
Veselá kráva. Billa má nejlevnější Eidam a úplně suverénně
i Nivu. Tu rozhodně nechoďte
kupovat do Teska, tady je totiž
sýr z Otinovsi o neuvěřitelných
stošest korun dražší!

SRPEN 2012
Bohužel přesně rok od zveřejnění článku se situace vůbec nezměnila.
Dalo se tedy očekávat, že se sinice do Podhradského rybníka vrátí.
A stalo se. Titulek, který se v našich novinách objevil přesně před
rokem, je však bohužel stále aktuální. Smutné je, že v průběhu tohoto roku bylo dokončeno nákladné bagrování Plumlovské přehrady
a Podhradského rybníka. Jelikož se však nepodařilo zastavit přísun
živin do Podhradského rybníka, bagrování se ukázalo jako zbytečné.
Přišlo přitom na 23 milionů korun. Není vůbec vyloučeno, že podobná
situace nastane i u několik let vypuštěné přehrady. Její vybagrování
přišlo na dalších téměř 114 milionů korun. Příčinou je stále neexistující kanalizace v obcích nad přehradou, neukáznění obyvatelé
vypouštějící svůj odpad do dešťové kanalizace a zřejmě i zemědělci,
kteří, jak jsme opakovaně upozornili, stále hnojí pole v bezprostřední
blízkosti přehrady. Ani Povodí Moravy, které za přípravou projektu
revitalizace přehrady stojí, ani odbor životního prostředí prostějovské
radnice, který by měl vypouštění splašků do dešťové kanalizace kontrolovat a v případě zjištění porušení předpisů udělovat hříšníkům
pokuty, ani série novinových článků o tomto problému nedokázaly
přísun živin do Podhradského rybníka a přehrady zastavit.

Zpravodajství
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„Na záchod tě nepustíme, dokud si něco nekoupíš!“
Na předváděcích akcích už nejde jen o „zlodějnu“

„Okrást lidi a zbavit se zbytečných krámů,“ tak
by se dala shrnout filosofie prodavačů na nejrůznějších předváděcích akcí. Obětí jejich praktik se stávají především lidé v důchodovém věku. Situace se přitom přiostřuje. Na akcích už
nejde jen o to pomocí nejrůznějších fíglů prodat
lidem předražené a zbytečné zboží. Prodejci se
nezdráhají lidi týrat žízní, hladem a stále častěji v
nich probouzí i strach.
Prostějov/mls
Zajímavý jednodenní zájezd
do známých lázní jen za 49
korun! A k tomu oběd zdarma!
Kdo by něčemu podobnému
odolal? Zasvěcení už ví, že
součástí takového výletu bývá
i nějaká ta předváděcí akce,
kde se dealeři budou „účastníkům zájezdu” snažit něco prodat. Z takových akcí lidé často
odcházejí s věcmi, které nikdy
nechtěli. Praktiky prodejců se
navíc velice přiostřují. „Rozhodl jsem se jít na předváděcí
akci do restaurace v naší ves-

nici. Byl jsem pevně přesvědčen nic nekupovat. Manželka
už dříve na něčem podobném
koupila hrnce za pětatřicet tisíc
korun. Jejich hodnota přitom
byla maximálně pětinová,”
začal své vyprávění například
J. M. Na místě byly nachystané prostřené talíře. Hned
na úvod se však přihodilo
něco, co mělo všechny varovat. „Přednášející se rozhlédl
po místnosti, načež přešel k
vchodovým dveřím a zamkl je.
Hned nato začala přednáška. V
místnosti bylo teplo, měl jsem
hlad i žízeň. Když přednáše-

jící asi po čtyřech hodinách
skončil, vyzval, ať si jdeme
něco koupit. Pár lidí mu na to
skočilo a šli. Hned nato dostali
jídlo i pití. Namítl jsem tedy,
že mám také hlad,” pokračoval
napálený muž s tím, že od této
chvíle se rozpoutalo pravé peklo. „Začali na mě křičet, že najíst dostanu, až si něco koupím.
Prý nejsou žádná charita! Chtěl
jsem se sebrat a jít domů, dveře
ale byly zavřené. Vysvětlili mi,
že musím vydržet ještě další
čtyři hodiny. To jsem odmítl
s tím, že oběd už nechci. Oni
na mě začali křičet, že takové
„vychcánky” mají nejraději
a ať příště raději zůstanu sedět doma na prdeli. A že jestli
je budu dál srát, tak že toho
budu opravdu litovat,” popsal
neuvěřitelnou situaci J. M. To
ovšem nebylo vše. Jeden z
jeho známých dopil vodu, kterou si donesl z domu a chtěl jít
na záchod. „To si myslíte, že
si sem přinesete vlastní vodu?
Do restaurace? To jsi se přepo-

čítal! Jsem zvědavej, co
budeš dělat! Na záchod tě pustím, až
si něco koupíš! Je
to jenom tvoje chyba, do restaurace si
nemáš co nosit vlastní
pití!” řval na celý sál dle
svědectví J. M. předvádějící.
V sále v tu chvíli panoval velký strach. „Nakonec jsem podlehl a koupil si nějakou levnou
cetku. Zdraví mi bylo přednější. Přitom jsem počítal s tím,
že do čtrnácti dnů od podpisu
mohu od kupní smlouvy odstoupit. O to jsem se také pokusil, ale přišla mi zamítavá
reakce s odůvodněním, že se
nejednalo o předváděcí akci,
ale že se prezentace konala
v provozovně prodávajícího.
Nechápal jsem, jak se z hospody mohla stát provozovna
nějaké pofidérní firmy. Peníze zpátky však stále nemám,”
uzavřel své šokující vyprávění
J. M. S podobnými příběhy
mají pracovníci olomoucké

Z prodejců
jde strach!

Napálený důchodce. Po agresivní předváděcí akci vám zůstane
jen prázdná peněženka a oči pro pláč.
Ilustrační foto: Internet

pobočky Sdružení na obranu
spotřebitelů opravdu bohaté
zkušenosti. „Obchodníci při
předváděcích akcích využívají
řadu fíglů, jako například nejrůznější fiktivní výhry. Čím
dál častěji se setkáváme i s tím,
že lidem dokonce vyhrožují,”
potvrdila Klára Tesaříková z
olomoucké pobočky Sdružení
obrany spotřebitelů.
Pokud byste měli s předváděcími akcemi podobné
zkušenosti, napište nám do
redakce na email editor@vecernikpv.cz nebo na adresu
Prostějovský Večerník, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov.
Jak v podobných případech
postupovat, o tom se můžete
poradit i přímo s odborníky ze
Sdružení obrany spotřebitelů.
Po prázdninové pauze bude
Klára Tesaříková opět k zastižení každý první čtvrtek v
měsíci od 14.00 do 16.00 hodin v prostorách prostějovské
knihovny. Příští setkání bude
už ve čtvrtek 7. září.

Uzdravení kalousi ušatí Kdo chce dávky, musí křičet!

jsou na SVOBODĚ
Prostějov/mik - V Kolářových sadech před hvězdárnou byli ve čtvrtek vypuštěni dva kalousi ušatí z rukou
strážníků. V rámci Prostějovského léta ve spolupráci
s pracovníky Českého svazu ochránců přírody byli k
aktu vypuštění soviček na
svobodu přizváni i zástupci
městské policie.
Ti v průběhu roku předali tyto
poraněné ptáky právě ochráncům. „Uprostřed posledního
měsíce letních prázdnin nadešel čas k navrácení kalousů
zpět do volné přírody.
Městská policie Prostějov
úzce spolupracuje s Českým
svazem ochránců přírody již
několik let. Při odchytu poraněného zvířete strážníci kontaktují zmíněné pracovníky a

Hurá za svobodou. Strážníci ve čtvrtek za asistence dětí pustili
do volné přírody dva kalousy ušaté, které vyléčili ochránci přírody
z různých zranění.
Foto: MP Prostějov
poté dochází k předání živočichů. Jen za uplynulé období
tohoto roku se tímto způsobem dostalo do jejich rukou
přes dvacet zvířat,“ sdělila

Večerníku Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově. Jak dodala, jednalo se
například o netopýra, kachny,
rorýse, poštolky a další.

Diskutabilní! Vinu za BOURAČKU

policistů hodili na řidičku Renaultu
„Policie ukončila vyšetřování,
ale konečné slovo bude mít
soud. U něho se to může vyvinout ještě nějak jinak. Proto
bych tento případ ještě nijak
nehodnotil,“ odpověděl na
otázku Večerníku Pavel Konevič, zástupce vedoucího Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově.
Případ i nyní, po pěti měsících, vyvolává spoustu ohlasů
inzerce

a diskuzí. Museli se policisté
za motorkářem skutečně honit hlava nehlava a stíhat ho
rychlostí okolo 120 kilometrů
v hodině rušnou Vrahovickou
ulicí? Bylo to opravdu nutné,
když jeho přestupek měli zadokumentován na radarovém
přístroji a samotného motorká-

ře měli ještě natočeného na videokameře? Na druhé straně je
pravda, že Generální inspekce
bezpečnostních sborů v Praze,
která je k prohřeškům policistů naprosto nekompromisní,
neshledala na jednání prostějovských dopravních policistů
žádnou chybu. Čert suď…

Máte i vy ohledně tohoto případu nějaký názor?
Co říkáte na uzavření vyšetřování nehody policistů a obvinění řidičky? Napište nám na adresu redakce@vecernikpv.cz

„V Prostějově termíny dodržujeme,” brání se zástupci ČSSZ

Prostějov/mls - Pracují pomalu, příliš neporadí a nad některými jejich rozhodnutími
zůstává rozum stát. Dávky pak
od nich dostane hlavně ten,
kdo si je vyřve. Toho využívají například Romové. Takto
řada lidí dlouhodobě mluví o
úřednících na sociálce i lékařích prostějovské posudkové
služby. Málokdo však řekne
svůj názor nahlas. Lidé, kteří
s tímto mají přímou zkušenost,
jsou totiž obvykle na rozhodnutí úředníků i lékařů o (ne)
udělení příspěvku od státu
existenčně závislí. Jaká je tedy
skutečnost?
S posudkovou komisí má osobní
zkušenost i primář prostějovské
LDN Michal Hleb. Ten se nebojí o prodělaných peripetiích otevřeně mluvit. „Mám zdravotně
postiženou dceru, která je ochrnutá na všechny čtyři končetiny.
Když jí byly čtyři roky, vyplňovali jsem dotazník o stanovení
míry postižení. Vyplývalo z něj,
že dcera může dosáhnout maximálně dvaceti bodů. Následně
mi bylo řečeno, že pro udělení
příspěvku na péči bylo třeba
získat minimálně jednadvacet
bodů. To mě opravdu zarazilo,”
sdělil nám svoji přímou zkušenost Michal Hleb. Háček vězel
v tom, že další body šlo získat
i na základě jiných kritérií, než
která bezprostředně zkoumal
dotazník. „To jsem ale nevěděl,
nikdo mi to neřekl. Nechápu,
proč si jako občan musím zjišťovat informace k něčemu, co má
v popisu práce státní úředník,”
vyjádřil se Michal Hleb. V této
složité situaci podle Hleba dostane dávky hlavně ten, kdo se nevzdá a zároveň nejhlasitěji křičí
o to, na co má nárok. „Aby měl

Evropské zkušenosti pro náš kraj
Docentka Škottová na krajské kandidátce ODS

Prostějov/red - Prostějovští občanští demokraté
vybrali do krajských voleb kandidáty, kteří pocházejí nejenom z různých konců regionu, ale také
zastupují širokou paletu společenských prostředí.
Pestrost „modré“ kandidátky dokazuje třeba kombinace úspěšného náměstka prostějovského primátora J. Pospíšila, živnostníka K. Zápecy, mladého
ekonoma V. Novotného a vysokoškolské pedagožky
docentky Niny Škottové.
Posledně jmenovaná není v politice žádným nováčkem, protože politička z Bedihoště nedávno pět let
zastupovala nejen Prostějovsko, ale celou Českou republiku v Evropském parlamentu. Nina Škottová tam
působila ve výborech, které mají na starosti rozpočet
a vzdělání, což jí umožní být platným členem krajské
samosprávy a řešit problémy financování kraje i krajského školství. K problémům školství má Nina Škottová hodně co říct, protože dlouhé roky působila na
Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Její vědecká a učitelská činnost proto také přímo souvisela se zdravotnictvím. I to může být její parketa v
krajském zastupitelstvu. Osobně se chce věnovat také
problematice seniorů, protože je přesvědčena, že pravicová politika jim má hodně co nabídnout.

Primář prostějovské LDN.
Michal Hleb otevřeně mluví o
problémech s přidělováním sociálních dávek. Foto: Martin Zaoral
úředník od takových lidí klid,
tak rezignuje, nabouchá jim razítka a má to vyřízené,” uvažuje
Hleb s tím, že právě toho často
využívají někteří příslušníci
romské menšiny. „Ale nejen ti,
různí chytráci se najdou i mezi
bílými,” dodává Hleb.
To však není vše. Primář prostějovské LDN rovněž přichází do
každodenního kontaktu s řadou
různě postižených pacientů,
kteří o své dávky naopak přišli.
V této souvislosti upozornil na
skutečnost, že nad některými
rozhodnutími zůstává rozum
stát. „Jeden z mých pacientů je
od narození zdravotně postižený
a upoutaný na vozík. Jmenuje
se Michal a je mu osmatřicet
let. Od státu několik let dostával
měsíční příspěvek osm tisíc korun. Po nedávném přezkoumání
mu měl být tento příspěvek snížen na osm stovek. Jelikož nemá
trvalé zaměstnání, je to pro něj v
podstatě likvidační. Z osmi stovek měsíčně se žít prostě nedá,”

zmínil jeden z mnoha konkrétních příkladů Michal Hleb.
„Faktem je, že úředníci na sociálce jsou k podobným krokům
čím dál častěji nuceni. Možná
tak činí proto, aby si lidé začali
sociálních dávek více vážit,” doplnil Hleb.
Dalším s problémů, o němž se
v souvislosti s prostějovskou sociálkou hovoří, je prodlužování
termínů o rozhodnutí příspěvků
na péči. O případném přidělení
dávky rozhoduje úřad práce, který také dává žádost o posouzení
lékařské posudkové službě. Ta
má na na vyřízení 45 dnů ode
dne, kdy podnět obdrží. V případě, že je třeba něco došetřit, činí
lhůta 75 dnů. „Co ve Vyškově
trvá měsíc, v Prostějově zabere i tři čtvrtě roku,” upozornil
Michal Hleb. To však zástupci
České správy sociálního zabezpečení odmítají. „Lhůty pro
zpracování žádostí o posouzení
stupně závislosti OSSZ Prostějov v současné době dodržuje.

Neděje se tak pouze v případech,
kdy jejich vyřízení brání špatná
spolupráce ze strany ošetřujících
lékařů či samotných klientů,”
reagovala v této souvislosti Jana
Buráňová, tisková mluvčí České
správy sociálního zabezpečení. „Uvedená lhůta posudkové
službě neběží od chvíle, kdy si
člověk podá žádost na úřadu
práce, ale až od momentu, kdy
posudkoví lékaři dostanou od
úřadu práce podnět, což je vždy
rozdíl. V některých případech
se tato doba liší i o tři měsíce,”
zdůraznila Jana Buráňová.
Systémový problém pak vězí v
tom, že sociální šetření mohou
posudkoví lékaři provádět pouze
v domácím prostředí. „To se bezprostředně týká mých pacientů
ležících na LDN. Pokud nejsou
vyšetřeni, nedostanou příspěvek,
kvůli čemuž je nevezmou do domova důchodců,” nastiňuje další
z témat primář Michal Hleb. Tomuto problému se budeme věnovat v některém z dalších vydání.

Téma Večerníku

Někteří z nás si rádi pořizují neustále něco nového. Pokud se jim stará věc pokazí, pak ji jednoduše vyhodí a koupí si novou. Takový přístup
je poměrně dost finančně náročný. To však není jeho jediná nevýhoda. Lidé se tak připravují
o šanci vytvořit si k věcem, které je obklopují,
trvalejší vztah. Ne nadarmo se zpívá „neopouštěj staré věci pro nové”. To, jak se chováme k
věcem, to se často promítá i do toho, jak jednáme s lidmi. Nemůžeme se pak divit, že se tolik
partnerských vztahů rychle rozpadá a každé
druhé manželství končí rozvodem. Opravnu
manželství vám na této tematické straně sice
nenabídneme, ale zato tu najdete řadu tipů,
kde si můžete nechat opravit vše od automobilu
přes šicí stroj až po klavír.
Stranu připravil Martin Zaoral

TIPY JAK NENALETĚT!

Přinášíme několik
zajímavých věcí,
které by se vám
při uplatňování
vašich práv mohly
hodit a na které
byste si zároveň
měli dávat pozor.

► Pokud není věc zhotovena na počkání, nechte si VŽDYCKY vystavit písemné potvrzení o objednávce s uvedenou cenou a přesným popisem opravy či zhotovení. Vyhnete se tak
sporům, co bylo předmětem objednávky a v jaké ceně.
► Je výhodnější koupit si náhradní díl v prodejně a nechat si
ho pak opravářem nebo zhotovitelem nainstalovat. Na tento díl
tak bude záruka 24 měsíců.
► Poškodí-li zhotovitel převzatou věc, nebo ji ztratí, odpovídá
plně za způsobenou škodu. Odpovídá také za škodu, kterou jím
zhotovená věc způsobí na jiných věcech.
► Máte právo na úhradu nutných nákladů, které vám vzniknou
v souvislosti s uplatněním reklamace (doprava, znalec apod.).
Toto právo však musíte uplatnit nejpozději do jednoho měsíce.
► Opravenou nebo zhotovenou věc si musíte vyzvednout nejpozději do jednoho měsíce od zhotovení. Pokud tak neučiníte,
může zhotovitel vyžadovat poplatek za uskladnění a po šesti
měsících může věc dokonce prodat.
INZERCE
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Potřebujete něco opravit?
Nenechte se napálit!

Toužíte po nové kuchyňské
lince a chcete si ji nechat
zhotovit na zakázku? Nechce vám zhotovitel poskytnout záruku? Nebo vám naúčtoval cenu vyšší, než bylo
dojednáno? Zde je několik
drobných rad a doporučení,
jak postupovat a na co si dát
pozor.

* JJaká je záruka na opravy?
Podmínky smlouvy o dílo,
tedy zhotovení nebo opravy
věci, stanovuje občanský zákoník. Podle něj na opravu
věci je zákonná záruční lhůta
3 měsíce, na opravu stavby 18
měsíců. Záruka na zhotovení
věci je 6 měsíců, na zhotovení
stavby je záruční lhůta 3 roky.
Cena musí být domluvená
dopředu!
Předem se informujte na cenu
opravy či zhotovení. V písemném potvrzení by měla být
uvedena cena, popis opravy či
zhotovení a doba trvání. Cena
musí být vždy předem sjednána; pokud nelze určit cenu
předem, musí být stanovena
odhadem. Zjistí-li zhotovitel
dodatečně, že odhadem stanovená cena bude podstatně
vyšší, musí vás na to písemně
upozornit a vy s tím musíte
souhlasit; pokud tak neučiní,
nemá nárok na zaplacení rozdílu v ceně. Za podstatné překročení ceny se považuje překročení o víc než 10–20 %. Při
podstatném překročení ceny
můžete odstoupit od smlouvy.
Není možné, aby zhotovitel

Foto: internet
neposkytl žádnou záruku nebo
ji zkrátil pod rámec zákonné
záruky. Od smlouvy můžete odstoupit i v případě, že je
zřejmé, že dílo nebude včas
hotovo.

JJak reklamovat?
V případě, že se na výrobku
vyskytne vada, kterou jste
nezavinili, reklamujte ho u
zhotovitele. Zhotovitel musí
vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace.
Pokud je v případě opravy věc

opravena vadně, máte právo na
bezplatné odstranění vady; pokud vada nejde odstranit nebo
se vyskytne znovu, máte právo
na zrušení smlouvy nebo na
slevu. Vyskytne-li se vada na
zhotovené věci, máte také právo na bezplatné a bezodkladné
odstranění vady; pokud je vada
neodstranitelná nebo je opakovaná a navíc brání užívání
věci, můžete zrušit smlouvu
a žádat vrácení peněz; když
se jedná o vadu, která užívání
věci nebrání, máte právo na
přiměřenou slevu.

Zamítnou vaši reklamaci? Braňte se u soudu!
Pokud jste přesvědčeni, že reklamace je oprávněná, pokuste se
s prodávajícím dohodnout; pokud to nebude možné, upozorněte na to, že jste ochotni se bránit. V případě, že reklamace opět
nebude uznána, kontaktujte odborníka – znalce daného oboru.
Pokud jeho posudek vyzní ve váš prospěch, uplatňujte reklamaci opět u prodávajícího; ten ji však ani v tomto okamžiku
nemusí uznat. Můžete se bránit soudní cestou; se znaleckým
posudkem máte velkou šanci na úspěch a prodávající riskuje, že z drobné částky za výměnu či opravu bude muset kvůli
soudním výlohám platit několikanásobně více.

INZERCE
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO Kamenolom v Baldovci se stává terčem ZLODĚJŮ

Regionální zpravodajství
776 159 120

Expres
z regionu
Balony vzlét
vzlétnou
étnou na
nad
ad B
Bouzov
ouzov
Bouzov/red - V pátek 24.
a v sobotu 25. srpna proběhne 12. ročník balonové
fiesty na Bouzově. Létá se
vždy brzy ráno a v podvečer. Oba dva dny balony nad
hrad vzlétnou v 6.30 a 18.00
hodin. Na tyto termíny jsou
plánovány ukázky startů
a letů balonů. V sobotu od
15.00 hodin pak na hřišti v
Bouzově začne doprovodný
program, kterému bude vévodit vystoupení zpěváků
Marka Ztraceného a Jarka
Filgase, někdejšího člena
legendární Argemy. Kromě
toho budou k vidění i ukázky leteckého modelářství,
požární techniky a mnoho
atrakcí pro děti. Akce se i
letos zúčastní vzduchoplavci z Konice - Lubomír Šmída se svojí dcerou Zuzanou.
Hovory se dřevem
Čechy pod Kosířem/red Skromné nahlédnutí do
třicetileté tvorby řezbáře
a dřevosochaře Miroslava
Srostlíka Moravského nabízí
výstava, která bude k vidění
ve čtvrtek 23. srpna od 15.00
hodin na faře v Čechách pod
Kosířem.

PUNKVA U PROTIVANOVA NEPRAMENÍ!
Na nové mapě od pramene Punkvy vytéká říčka Luha

Je nepochybné, že televize má dnes stále velkou
moc. Co se řekne v kouzelné bedýnce, to bývá automaticky považováno za pravdu. Ne vždy tomu
tak je. Svědčí o tom „televizně” vytvořený pramen
Punkvy. Nejdelší česká ponorná řeka a jeden z nejzajímavěšjích a nejnavštěvovanějších vodních toků
v republice má pramenit nedaleko Protivanova. Tak
tomu ovšem není.
Protivanov/mls
Kdo zamíří na Skalky, což je
nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny, ten přibližně jeden a
půl kilometru od něj ve směru na
Skály narazí na rozcestník ukazující k pramenu Punkvy. Ten by
se od směrovky měl nacházet ve
vzdálenosti 400 metrů. „Tento
rozcestník rozhodně neukazuje
cestu k pramenům Punkvy. Už
ve škole jsme se přece učili,
že Punkva vzniká hluboko v
podzemí soutokem Sloupského
potoka a Bílé vody! Směrovka
vede k pramenu potoka Luhy,
který se tu vydává za Punkvu.
Tak tomu ovšem není. Luha je
spolu se Žďárnou jen jednou ze
dvou zdrojnic Sloupského po-

toka, z něhož v podzemí vzniká
Punkva,” vysvětlil nám Karel
Kotyza z Klubu českých turistů
(KČT) Kosíř, který nás na celou záležitost upozornil. Právě
turisté z Kosíře okolí Skalek
coby nejvyššího vrcholu Drahanské vrchoviny velice důvěrně
znají. U nedaleké chaty mají
svoji vrcholovou knihu. Přesto
si televizní mystifikace žije svým
vlastním životem. K neexistujícímu prameni Punkvy nejenže
vedou turistické značky, objevuje se už na téměř všech nových
turistických mapách. „Zajímavé
je, že například na poslední turistické mapě od pramene Punkvy
vytéká Luha. To už je úplný
nesmysl,” upozornil nás Karel
Kotyza. Jak vlastně k celému

aaomylu došlo? „Pratiž
ižž
men Punkvy totiž
e„objevili” tvůrci telennvizního dokumentárního cyklu Zpět
pěět
ět
m,””
k
pramenům,”
reagoval Karel
rel
Kotyza. Pokud dojjdete až k pramenům
ům Luhy,
hy
skutečně zde najdete
ete cedulku
od tvůrců tohoto pořadu, na
které stojí: "Zde počíná svůj
tok řeka Punkva".. „Televizní
ačili pramen
tvůrci mylně označili
mazali Luhu
Punkvy, čímž by vymazali
o. Je to buď
z povrchu zemského.
římo
jasný omyl, nebo přímo
podvod. Pokud by k
němu došlo jednou
a víc se o tom
nemluvilo, dalo
by se nad tím
mávnout rukou.
V tomto případě
se zdá, že se
začíná uplatňovat
rčení, že stokrát
vyslovená lež se
stává pravdou,”
posteskl si na
závěr Karel Kotyza.

Velká mystifikace. V nových mapách, stejně
jako na turistických ukazatelích, se objevil neexistující pramen Punkvy, který by se měl nacházet nedaleko Protivanova. Jak upozorňuje
Karel Kotyza, může za to televizní cyklus Zpět
k pramenům. Koláž Prostějovského Večerníku

V sobotu dorazí úplně jiné bytosti, než tu byly loni

Plumlov/mls - Přibližně padesátka pohádkových bytostí
se už nemůže dočkat, až o víkendu vyrazí do Plumlova. V
sobotu 25. srpna obsadí místní
les, rozprostírající se za autokempem Žralok ve směru na
Krumsín. Vstup do něj bude
pro všechny děti i dospělé otevřený od 14.00 hodin. Loňský
premiérový ročník se u všech
setkal s nebývalým ohlasem,
na trať vyrazilo kolem sedmi
stovek návštěvníků.
Členové Spolku Plumlovských
nadšenců po roce do Plumlova
opět pozvali nejrůznější bytosti
z přibližně patnácti pohádek.
Kromě vodníka a čarodějnic
letos dorazí docela jiné osazenstvo, než tu bylo minulý rok.
„Není to o tom, že by třeba králíci z klobouku, kteří tu byli loni,

nechtěli letos opět přijet. Jenže
po návratu z Plumlova svým
kamarádům z dalších pohádek
barvitě vylíčili, jak se jim u nás
líbilo. A ti projevili obrovský zájem se k nám také podívat. A tak
jim králíci z klobou ku letos přenechali svá místa v kouzelném
autobuse,” vysvětlila duše celé
akce Gábina Jančíková.
Pro děti, které pohádkový les v
Plumlově navštívily už minulý
rok, je to samozřejmě jen dobře.
Mohou klidně do Plumlova přijet zase, mají záruku, že se tu
osobně seznámí s dalšími bytostmi, které jinak znají pouze z
pohádek či své vlastní fantazie.
Samotná trasa pohádkového
lesa bude začínat v autokempu
Žralok a opět povede do hvozdu
ve směru na Krumsín. „Oproti
loňsku jsme ji o něco zkrátili,

tak aby ji návštěvníci mohli za
hodinku celou projít. Na všechny děti, které obstojí v osmi
pohádkových zkouškách, pak
na konci čeká sladká odměna,”
dodal šéf Spolku Plumlovských
nadšenců Marek Otruba. Vstup
do pohádkového lesa se pro
všechny uzavře o půl šesté odpoledne.
Kromě vzácné návštěvy z řad
pohádkových bytostí bude v
sobotu v autokempu Žralok
připraven i bohatý doprovodný
program. Děti si budou moci vyzkoušet kreslení křídami, zapojit
se do indiánské dílny, nechat si
pomalovat obličej či se vyřádit
na skákacím hradě a skluzavce.
Na všechny pak čeká pohádková tombola. Celým programem
v kempu bude provázat hudební
skupina Marbo.

představujeme regionální podnikatele

Plesy i svatby zde nakonec dostaly zelenou

Plumlov/mls - Po dubnovém
zrušení koncertu kapely Arest
to vypadalo, že se provoz v kulturáku v Žárovicích zastaví. Po
stížnostech jednoho z místních
občanů a následném vyjádření
stavebního úřadu se ukázalo, že
prostor nebyl zkolaudován pro
pořádání hudebních akcí. Po
nedávných jednáních je jasné, že
tradiční plesy i svatby v Žárovicích nakonec ohroženy nejsou.
Zástupcům stavebního úřadu k
povolení plesů a svateb nakonec
postačilo kolaudační rozhodnutí
ze sedmdesátých let, kdy byl kulturák postaven. „Tradiční provoz
včetně svateb a plesů v Kulturním
domě v Žárovicích letos omezen
nebude. Případné větší koncerty
se tu však zatím konat nebudou,
dokud zde neprovedeme určité
úpravy,” shrnul závěry jednání
starosta Plumlova Adolf Sušeň.
Pro zcela neomezený provoz
kulturáku bude muset město spl-

nit tři základní podmínky. Jednak
vyměnit některá okna, vybudovat
novou vzduchotechniku a také
pořídit omezovač hlasitosti zvuku
na aparatury vystupujících kapel.
Ten by po určité hodině měl regulovat jejich hluk. „Kdy budou
tato opatření provedena, to zatím
nevíme, záležet bude na financích,” reagoval na náš dotaz Adolf
Sušeň. Podobné problémy jako v
Žárovicích by přitom mohla mít
většina kulturních domů v menších obcích. K získání nového kolaudačního povolení pro pořádání
hudebních akcí je třeba splnit poměrně přísně nastavené podmínky. Pak už stačí jeden stěžovatel a
život v kulturácích a sokolovnách
se může i zcela zastavit.
Jeden z mnoha. Podobné problémy jako v Žárovicích by s pořádáním akcí mohla mít většina
kulturáků a sokoloven v celém
regionu.
Foto: Martin Zaoral

V Mostkovicích pod hrází
Ludmila
Wichterlová
Welle dá vašim dveřím nový šmrnc
SHOŘELA zahradní chatka

Kostelec na Hané/pr - Už se
vám nelíbí původní dveře v panelovém bytě? Nebo máte staré
dveře v rodinném domě, které
jsou sice na pohled oprýskané,
ale jinak plní svoji funkci výborně? Není vždy nejlepším řešením kupovat dveře nové, zvláště
pokud máte omezené finance
a staré dveře ještě dobře slouží,
nekroutí se a správně doléhají.
V takovýchto případech využijte
možnosti renovace speciální technologií, kterou na Prostějovsku
nejlépe ovládá firma Welle sídlící
v Kostelci na Hané. Tato společnost je pobočkou řetězce, který již
více než dvacet let působí na trhu
právě v oblasti renovace dveří,
zárubní i schodišť. Technologie
renovace spočívá v potažení speciální fólií, která je však velmi
odolná proti odření a nárazu. O
tom svědčí i fakt, že vám firma
poskytne záruku 10 let. „Lidé si
často myslí, že jim dveře potáhneme obyčejnou samolepicí tapetou. Jsou však velice překvapeni,

když vidí, s jakým materiálem
pracujeme. Všechny úpravy, i renovace zárubní, provádíme v naprosté čistotě a bez stavebních změn.
Nejlepší vizitkou naší práce je spokojenost zákazníků, kteří nás pak
doporučí dalším známým,“odkrývá
tajemství úspěchu ředitel kostelecké
pobočky pan Pavel Formánek a
dodává: ,,Další naší devízou je in-

dividuální přístup ke
všem zákazníkům.
Osobně ke každému
přijedu, na místě mu
dveře změřím, udělám kalkulaci, zároveň s sebou přivezu
vzorky
materiálů,
kování a katalog již hotových renovací. Veškeré poradenství poskytujeme zdarma.“
Pokud chcete udělat z prosklených dveří plné nebo z plných
prosklené, to také pro firmu pana
Formánka není problém, zajistí i
veškerý materiál včetně zasklení.
Jak již bylo zmíněno, kromě dveří
si také můžete nechat rychle a bez
stavebních prací zrenovovat schodiště. K tomuto účelu používají
vysokotlaký laminát, výhodou kterého je zejména dlouhá životnost.
Bezpečný nášlap vám pak zajistí
rýhovaná hrana.
Veškeré další informace vám
ochotně poskytne přímo pan Formánek na tel. čísle: 603 750 519
nebo je najdete na www.welle.cz

oslavila 95. narozeniny
Oslavenkyně. Ludmila „Linda” Wichterlová
na snímku z desátého
ročníku sochařského
sympozia, které mělo v
názvu jméno její švagrové Hany.
Foto: Martin Zaoral

Stražisko/mls - V sobotu 18.
srpna oslavila v plném zdraví a
v širokém rodinném kruhu na
své chatě na Stražisku 95. narozeniny Ludmila Wichterlová,
manželka světově proslulého
vědce a vynálezce kontaktních
čoček Otty Wichterleho.
Paní Linda, jak se jí od dětství
říká, je stále nejen mimořádně čipernou paní s obrovským
přehledem i životním nadhle-

dem, ale mimo jiné také živoucí
kronikou obce Stražisko, pamatující jeho nezaměnitelnou
prvorepublikovou atmosféru. K
početnému zástupu gratulantů,
kteří se do obce sjeli skutečně
z celého světa, se připojuje i
redakce Prostějovského Večerníku. Paní Wichterlové touto
cestou přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví, elánu i životního
optimismu.

Mostkovice/nih - Obyvatele
Mostkovic vyrušil v sobotu kolem třiadvacáté hodiny děsivý
zvuk sirén. Místní hasiči totiž
obdrželi hlášení o požáru menší
chaty v Mostkovicích.
Během několika minut dorazily
hasičské jednotky na místo, kde
se jim podařilo oheň rychle a profesionálně zneškodnit. Podrobnější informace nám přímo na místě
podal velitel zásahu. „Jednalo se o

požár malé zahradní chatky pod
hrází přehrady, vedle minigolfu.
V současné době nevíme, kdo
ho založil, ale nebezpečí dalšího
rozšíření je již zažehnáno,“ uvedl šéf záchranné akce. Samotný
hasičský zásah, který trval zhruba
30 minut, mohli sledovat přímo
z přehradní hráze také všichni
návštěvníci opouštějící koncert,
který se konal na pláži U Vrbiček
v rámci Karibské noci.

Ohořelé torzo. Jen pár ohořelých prken zbylo z malé zahradní chatky
pod přehradní hrází.
Foto: Nikol Hlochová

www.vecernikpv.cz

„V noci ze 6. na 7. srpna 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 téměř
38 tisíc korun. Provedeným
šetřením policistů byli jako
pachatelé zjištěni tři muži ve

věku 18, 19 a 20 let. Odcizené
věci z místa krádeže naložili
a odvezli ve vozidle IVECO
do sběrny druhotných surovin v Blansku. Za odcizený
materiál získali 3 240 korun.
Částku si rozdělili a naložili s
ní každý podle svých potřeb.
Nyní jsou podezřelí z trestného činu krádeže, spáchaného
ve spolupachatelství, s dvouletou trestní sazbou odnětí
svobody,“ uvedla Miluše Za-

jícová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Jenomže na
začátku minulého týdne se ve
zmíněném kamenolomu kradlo
zas. „Neznámý pachatel v noci
z neděle na pondělí na čtyřech
strojích odstranil víčka od palivových nádrží a odcizil 430
litrů nafty za částku 15,5 tisíce
korun. Další škodu přes šest tisíc korun způsobil poškozením
strojů,“ řekla mluvčí prostějovské policie.

Fotbaloví Old boys z Vícova vyzvali Menšíkovu jedenáctku Druhý ročník Voříškiády
Syn Vladimíra Menšíka Petr přijel s týmem brněnských osobností
zná své vítěze

k vlastní bráně, načež obelstil i jinak výborného gólmana a otevřel
brankový účet zápasu. Při oslavách vítězství pak vysvlékl dres
Menšíkovy jedenáctky, pod nímž
se skrýval dres starých pánů z Vícova. V dalším průběhu zápasu
pak již hrál normálně za domácí
mužstvo. Své bývalé spoluhráče
z Menšíkovy jedenáctky sice Petr
Zlámal na chvíli hluboce zklamal,
oni za něj však brzy našli náhradu,
dokázali se otřepat a s domácími
srovnali krok. Výsledek celého
zápasu pak v tomto případě rozSpolečné foto. Old boys Vícov (vlevo) na svém hřišti v sobotu přivítali tým Menšíkova jedenáctka.
hodně nebyl tím nejdůležitějším.
Tím byla především příležitost
konto čerstvého šedesátníka jeden bývají léčbou dětí trpících astma- zápas mezi starými pány z Vícova pro lidi z Vícova a okolí pobavit
tem. Jde o nemoc, se kterou celý a Menšíkovou jedenáctkou se nesl se při sledování netradičního záz organizátorů František Vlach.
Krátce poté Petr Menšík nastínil život bojoval i můj táta,” vyjádřil se ve znamení recese a pohody. Na pasu a zároveň přispět na dobrou
Vítěz VOŘÍŠKIÁDY. Pejsek Muffy s majitelkou Olgou Juklovou z Čech
hlavní cíle celého projektu Menší- Petr Menšík, který na první pohled úplný úvod šokoval diváky mode- věc. Celé slunečné odpoledne tu
pod Kosířem si za vítězství odvezli první cenu. Foto: Leopold Dostál
kovy jedenáctky. „Veškeré peníze, nezapřel podobnost jak se svým rátor Petr Zakopal, který nastoupil pak zakončila taneční zábava, na
které tady a na podobných akcích tatínkem Vladimírem, tak i s le- v obraně Menšíkovy jedenáctky. které všem místním až do pozd- Čechy pod Kosířem/ak - Před- Milan Štourač. Na výstavě bylo
vybereme, na konci roku předáme gendárním hospodským Vočkem Krátce po zahájení zápasu převzal ních nočních hodin hrála skupina minulou neděli se v krásném k vidění i osm pejsků, kterým
prostředí letního areálu pensi- místní útulek poskytuje dočasný
do brněnské nemocnice, kde se za- ze seriálu Simpsonovi. Samotný od spoluhráče míč a zamířil si to Kabát revival.
onu Mánes v Čechách pod azyl. Akce se zúčastnilo více jak
Kosířem konal druhý ročník padesát psů a sklidila již podruhé
Voříškiády. Soutěž byla spoje- veliký úspěch. Nelehký úkol pak
na se dnem otevřených dveří měla paní Ing. Ilona Štouračová,
3x foto: Martin Zaoral
útulku Voříšek a byla určena která pejsky posuzovala. Vítěpejskům bez průkazu původu. zem celé Voříškiády 2012 se stal
Akci odstartovala ukázkou ně- pejsek Muffy, jehož majitelkou
mecká doga, která je ve svém je Olga Juklová. Muffy se stal i
oboru profesionálem. S napros- vítězem psů voříšků a vítězem v
tou lehkostí se předvedla jak kategorii nejmenší pes, kdy mu
ve výstavním postoji, tak i v bylo naměřeno 19 centimetrů v
pohybu. Celou ukázku odbor- kohoutku. „Jsem moc rád, že se
ně komentoval MVDr. Milan najde tolik lidí, kteří milují své
Štourač. Soutěž však měla přísná pejsky a je jim úplně jedno, jaký
pravidla, posuzoval se exteriér mají pejsci původ. Důležitý je
(anatomie a mechanika pohybu) především dobrý vztah člověka
a také psychika psa. Stejně jako ke zvířeti a naopak,“ vysvětluje
v prvním ročníku i tentokrát se majitel útulku Voříšek Leopold
pejsci utkali v několika katego- Dostál.
riích a stejně jako každá soutěž, Hlavním důvodem pořádání této
Vícovská legenda. Ještě před zahájením utkání dostal čerstvý šedesát- Petr Menšík v akci. Syn Vladimíra Menšíka nastoupil na levém křídle Men- Šance Vícova. Ani domácí se v útoku nenechali zahanbit, přes výborného
tak i tato měla pro své vítěze akce bylo také to, aby se zvedl
ník Karel Pliska stylový dort a dres s příznačným číslem 60.
šíkovy jedenáctky a pro domáci zadáky představoval neustálé nebezpečí.
Martina Laporčáka v brance se však neprosazovali snadno.
připraveno mnoho cen, které zájem o pejsky z útulku, celkem
poskytli sponzoři. Vítězové si padesát jich tady čeká na svého
odnesli hodnotné ceny spolu s nového majitele. Den otevřených
vítěznými poháry a medailemi. dveří útulku Voříšek navštívila
Chybět samozřejmě nemohly ani více než stovka lidí, kteří si mohli
laskominy pro čtyřnohé mazlíč- psy prohlédnout a po konzultaci
ky. Celý program byl prokládán s odbornými pečovateli vybrat
ukázkami poslušnosti a o pře- nového mazlíčka.
stávkách pak měli návštěvníci
Rozšířenou reportáž
Dřevnovice – Celkem deset let se v komunální
Schyluje se k domobraně pozemků, kteří budou dotčeni, pak velkou výzvu, chceme vše zvlád- možnost veterinární poradny,
z Voříškiády si přečtěte
to předáme k vyjádření stavební- nout se ctí, tak jak se to podařilo kterou ochotně vedl MUDr.
jako v Dobromilicích?
na www.vecernikpv.cz
politice pohybuje Bohumila Charvátová. Nejprve
„Nejsem zastáncem domobra- mu úřadu a už nebude nic bránit našim předchůdcům. Jako téma
byla čtyři roky řadovou zastupitelkou, poté stejně ny, nevidím v tom žádné řeše- k podání žádosti o dotaci. Náklady jsme zvolili cirkus a myslím si, že
Ach, ta podoba! Vítězství v soudlouhou dobu místostarostkou, po volbách před ní. Práci policie nemůže nikdo budou kolem dvaceti milionů ko- si děti i rodiče přijdou na své.“
těži o největší podobu pána a psa
Co dalšího se bude v Dřevdvěma roky se ujala funkce starostky. O poklidném zastávat a ani k tomu nemá run a převážná část obyvatelstva
si vybojoval labradorský retrívr Bad
novicích konat?
pravomoce. Situaci by říká, že je to potřebné a chtějí se
s majitelkou Kristýnou Štafovou
vysedávání ve starostovském křesle ale nemůže žádné
to z mého pohledu nevyřeši- vyrovnat okolním obcím. Poté „Předevčírem pořádali hasiči noční
z Pěnčína. Foto: Leopold Dostál
být řeč, o „zábavu“ se jí stará především početná lo. Když romské děti házeli po bychom navázali obnovou zeleně. cvičení, máme i úplně nejmenší od
náctiletých kameny a jeden ze Lidé již nejsou tolik zvyklí starat se tří let, na které je radost pohledět.
romská komunita, vystěhovaná ze Vsetína.
starších si to nenechal líbit, tak o prostranství před svými domy a Sportovci jsou též aktivní, máme i
přijeli rodiče a prarodiče Roma je potřeba obnovit výsadbu strom- kroužek Tygříci, výtvarný kroužek
2+1 žije šestnáct dětí a dokážete si a začali mi vyhrožovat, že do ků a dřevin, kterým se bude v na- Všeuměl, funguje u nás babyclub,
Jiří Možný
kde se schází maminky s malými
představit, co to přináší sousedům. hodiny přijede dalších deset šich ppodmínkách dařit.
Jaké je vaše ohlédnutí za Je to velmi nepříjemné a není divu, aut a Dřevnovice teprve uvidí.
V sobotu 1. září se u vás dětmi. Rodiče, hasiči, kulturní výdvěma roky ve funkci sta- že pak ujedou nervy a něco jim Zavolala jsem policii, které se
uskuteční akce Mikroregi- bor a sportovci chystají na konec
rostky?
člověk řekne.“
podařilo situaci uklidnit, ale i on Němčicko se baví. Na co bys- prázdnin již pátý ročník strašidelné
„Dřevnovice mám ráda, žiji tady
Dá se s tím něco dělat?
stezky. Jedná se o nádhernou akci
tak každý čeká jen na jiskru. In- te pozvala již nyní?
osmadvacet roků a vždy jsem byla
„Dříve jsem si myslela, že formovala jsem koordinátorku „Jedná se o sportovní klání mezi a důkaz soudržnosti obce. Máme
zapojena v kulturním a obecním snad ano. Když pochopí, že stejně Olomouckého kraje paní Rena- zástupci šestnácti obcí, které je tu také klubovnu, dobře vybavedění. Podařilo se nám vybudovat jako ostatní musejí ctít určitá pra- tu Köttnerovou, přijeli i zástupci protkané kulturně zábavným pro- nou hasičskou zbrojnici, krásnou
inženýrské sítě pro výstavbu tři- vidla. Oni tu ale nechtějí žít. Když Vsetína. Vstoupila jsem do jed- gramem. Letos jde již o čtrnáctý knihovnu, takže si každý může najít
nácti rodinných domů, dokončit jsem se já osobně vdávala, tak nání i s Dobromilicemi a 5. září ročník a věřím, že to lidi naladí svůj koníček. Nemusíme se stydět
první etapu modernizace areálu, jsem věděla, kam chci jít. Těšila se zúčastníme sezení k udržení optimisticky a zapomenou na kaž- říci, že jsme z Dřevnovic. Z toho
dodenní starosti. Bereme to jako mám velkou radost.“
vázne ale oprava mateřské školy. jsem se na malou dědinku a jsem vzájemného soužití.“
Zlepšila se práce s mládeží a těší tady šťastná a spokojená. Nevadí
mě, že nám v obci vyrůstají mladí mi jen jeden obchůdek a dojíždězapálení hasiči, že máme dobrou ní, byla to moje volba. Tito občané
spolupráci s DDM ORION Něm- si ale naši obec ani nevybrali, ani
čice a i v tak malé obci máme tady nechtějí žít. Byli zvyklí na
kroužky pro děti i dospělé. Kdo velké město, kde chodili po obse chce zapojit, ten možnost má. chodech.“
Takže si u vás stále nezvykBohužel ale v současné době přeli?
vládají spíše negativní pocity. Před
šesti lety se k nám nastěhovali oby- „Tady je to pro ně vše omezující
vatelé Vsetína a začaly problémy.“ a když jim člověk řekne, ať neničí
Zmínila jste přistěhová- stromky nebo obecní plot, tak to
ní. Jak se s ním obec vy- neberou jako obyčejnou výtku, ale Starostka Dřevnovic
rovnala?
že jsme zaměřeni proti Romům a Bohumila CHARVÁTOVÁ o potížích s Romy
„Sousedé se dnes a denně potýkají že je to útok na ně. Střety jsou čím
Brodek u Konice/mik - V úterý přivolala na místo pyrotechnics drobnými šarvátkami. Romové dál horší a je to nepříjemné jak
oznámil na policii v Prostějově kou službu. Specialista na tyto
Co byste vypíchla jako pridvaadvacetiletý muž, že při předměty určil, že se jedná o
si pořídili nemovitost bez dvorku pro ně, tak pro nás. Starousedlící si
ority ke zkrášlení obce?
procházce v lese u Brodku u dělostřelecký granát ráže 50
i zahrady, takže veškeré dění se myslí, že dělám málo pro zajištění
Konice nalezl válečnou munici. milimetrů ze druhé světové válodehrává na obecních pozemcích nápravy, Romové zase, že jsem „Asi nejdůležitější je pro nás ka„Na místo vyjela hlídka, kte- ky. Nalezenou munici zajistil a
a na silnici. Je to úplně jiný styl proti nim. Nedávno za mnou přišel nalizace. Bude to velká investice
rá po prohlídce nalezeného převezl k bezpečné likvidaci,“
života a od toho se odvíjí potyčky. občan, že by chtěl svolat pochod. pro malou obec a je tedy důležité
předmětu, nacházejícího se asi sdělila Miluše Zajícová, mluvčí
Snažíme se jim pomáhat, ale je to Mám trochu obavy, jak se to může zvládnout ji co nejdřív. Nyní čeká200 metrů za uvedenou obcí, Policie ČR v Prostějově.
me na vyjádření všech vlastníků
pořád málo. V rodinném domku vyhrotit.“
Vícov/mls - V sobotu se na fotbalovém hřišti TJ Sokol Vícov
utkali místní „Old boys” Vícov
s mužstvem Menšíkova jedenáctka. Tento tým se skládá z
brněnských herců, sportovců
a zpěváků. Vede jej Petr Menšík, syn slavného herce a baviče
Vladimíra Menšíka.
„Když nepadají góly, zasypem
vás fóry,” s tímto sloganem ve své
hymně do Vícova po roce opět
dorazil fotbalový tým Menšíkova
jedenáctka. Mužstvo brněnských
osobností, vedené synem Vladimíra Menšíka Petrem, se zde
utkalo s týmem místních starých
pánů. Zápasu předcházely oslavy.
Ještě před výkopem dostal stylově ke svým narozeninám dres s
příznačným číslem 60 dlouholetý
člen zdejšího fotbalového mančaftu Karel Pliska. „A zítra s ním
nastoupí do normálního soutěžního zápasu za muže,” dodal na

Fotoreportáž

Plumlovští nadšenci zvou Kulturák v Žárovicích opět ožije

do pohádkového lesa

region@vecernikpv.cz

Baldovec/mik - Jedna krádež byla policií objasněna,
další mají kriminalisté na
krku. Řeč je o případech,
kdy kamenolom v Baldovci se stává terčem nájezdů
zlodějů. Minulý týden byla
zatčena trojice mladých pachatelů, která zde odcizila
kovové součástky drtičů kamene. Záhy nato však tady
kdosi vysál naftu z dalších
strojů…

MEMORIÁL VLADIMÍRA MENŠÍKA

Prioritou Dřevnovic je kanalizace, hlavní starostí ale soužití s Romy

Bohumila Charvátová: „Mám trochu obavy, jak se to může vyhrotit“

„Když jsem se já osobně vdávala,
těšila jsem se na malou dědinku
a jsem tady šťastná a spokojená.
Tito občané si ale naši obec ani
nevybrali, ani tady nechtějí žít.“

V lese našel
dělostřelecký granát

Děti, zdraví, prezentace

10

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. srpna 2012

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

A GRATULUJEME!!!

Sára Charvátová
2. 8. 2012 48 cm 3,15 kg
Prostějov

Lucie Studená
12. 8. 2012 49 cm 2,85 kg
Prostějov

Eliška Kučerová
13. 8. 2012 49 cm 2,95 kg
Kralice na Hané

Adéla Přikrylová
14. 8. 2012 50 cm 3,00 kg
Kostelec na Hané

Viki Hermanová
14. 8. 2012 47 cm 2,60 kg
Smržice

Daniel Sekanina
11. 8. 2012 48 cm 2,95 kg
Němčice nad Hanou

Michal Maráček
11. 8. 2012 51 cm 3,35 kg
Olomouc

Antonín Mochťák
12. 8. 2012 48 cm 3,00 kg
Prostějov

Šimon Beneš
12. 8. 2012 51 cm 3,40 kg
Prostějov

Jan Benda
13. 8. 2012 54 cm 4,15 kg
Čelechovice na Hané

Samuel Hlaváč
13. 8. 2012 47 cm 3,00 kg
Přemyslovice

Tomáš Vévoda
13. 8. 2012 51 cm 3,70 kg
Mořice

U Dudka v Krasicích se griluje celý rok
Kromě dobrého jídla a pití tu sází na útulné prostředí a příjemnou obsluhu
Prostějov/pr - Na třetím místě
naší velké letní soutěže O krále hanáckého grilu se umístil
hostinec U Dudka, který se nachází na náměstí J. V. Sládka v
Prostějově-Krasicích. Dudek
kromě výtečných grilovaných
jídel sází také na vynikající
pivo z malých pivovarů, neobyčejně rychlou a příjemnou
obsluhu a útulné prostředí nedávno vybudované letní i zimní zahrady. O jeho oblíbenosti
svědčí vysoká návštěvnost.
Díky pochoutkám z grilu tu v
letních měsících bývá skutečně
plno. Málokdo přitom ví, že U
Dudka se griluje i přes zimu.
Hostinec U Dudka v Krasicích
otevřel Pavel Navrátil se svojí
přítelkyní v listopadu před čtyřmi
lety. Na začátku byla představa
o malé hospůdce pro pár lidí. Po
otevření v listopadu 2008 bylo
hlavním cílem přežít alespoň jeden rok. „Sice jsem byl kdysi v
mládí asi rok zaměstnán v hospodě, jinak jsme však s provozováním restaurace neměli žádné zkušenosti,” zmínil se nyní
jednačtyřicetiletý Pavel Navrátil,
který před zahájením provozu
hostince čtrnáct let pracoval ve
stavebnictví. Dudek vznikl v
Krasicích v místech, kde se to restauracemi jen hemží. Nebyla to
tak trošku drzost? „Nemyslím si.
Jedna ze zdejších tradičních hos-

pod byla v té době hodně na ústupu. Navíc se nám podařilo nabídnout něco trochu jiného, než měli
ostatní,” reagoval Navrátil. Díky
tomu si do restaurace nacházelo
cestu čím dál více hostů. Majitelé se proto rozhodli vytvořit jim
patřičné prostředí. „Pustili jsme
se do budování zahrádky s grilem. Přitom nám velice pomohl
Tomáš Lis. Je to neobyčejně
šikovný a všestranný člověk,
který umí pracovat například se
dřevem, stejně jako s elektřinou.
Právě on přišel i s nápadem, jak
vyřešit náš sen, kterým byla prosklenná zimní zahrádka vytápěná
krbem,” zavzpomínal Navrátil. I
nyní, kdy už je většina hospody
hotová, si U Dudka potrpí na to,
že se snaží stále něco vylepšovat.
„Hosté aspoň vidí, že část peněz,
které tu nechávají, se jim v novém vybavení „jejich” hospody
zase vrátí,” vysvětlil Navrátil. Při
přípravě jídel z grilu si tu dávají
záležet na široké nabídce. „Nabízíme relativně jednoduchá jídla,
která však připravujeme z kvalitních surovin. Kromě léta grilujeme i přes zimu. Dokonce máme i
širší nabídku, neboť je na vše více
času a klidu,” doplnil Navrátil.
Kromě kvalitního jídla Dudek
vyniká také v rychlosti obsluhy.
„Vytipovali jsme si ty správné
lidi, kteří si k nám nechodí jen odkroutit svých x hodin v zaměstná-

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Z NEMOCNICE ...

Prostějovská nemocnice má v kapse STATUT

IKTOVÉHO CENTRA

„Pan Dudek”. Pavel Navrátil
s přítelkyní provozují restauraci
U Dudka v Krasicích od roku
2008. Rok od roku se na ní
snaží stále něco vylepšovat.
Foto: Martin Zaoral
ní, ale berou hospodu skutečně za
svoji vizitku. K jejich práci se jim
snažíme vytvořit ty nejlepší podmínky. Přitom je samozřejmě důležité občas dohlédnout na to, zda
si každý plní to, co má,” zmínil
svoji zkušenost Pavel Navrátil.
U Dudka je na čepu hned pět
druhů piva. V nabídce je skvělá
prostějovská dvanáctka, výtečná
piva z malých pivovarů i u hodně lidí stále oblíbený Gambrinus.
„Stejně jako u jídla, tak i u piva
je důležité, aby lidé měli z čeho
vybírat,” vysvětlil provozovatel
hostince U Dudka.
A jak vlastně vznikl tento netradiční název? „To by byla hodně
dlouhá historie. Dudek se objevoval v oblíbené hlášce jednoho
z mých kamarádů. Nám se to hodilo do názvu i do loga, tak jsme
toho využili,” naznačil Pavel
Navrátil. Kdo by se rád dozvěděl
více, ten ať si k Dudkovi do Krasic sám zajde. Snad bude některý dlouhý listopadový večer při

Jan Moudrý
14. 8. 2012 50 cm 3,40 kg
Drahanovice na Hané

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.

posezení na zimní zahradě a za
doprovodu praskání dřeva v krbu
dostatek času na vyprávění, jak se
to stalo, že se právě pták z řádu
srostloprstých stal symbolem čím
dál oblíbenějšího hostince.
„Na závěr bych chtěl všem našim
hostům poděkovat za přízeň a
pozvat je, aby k nám dorazili i v
zimním období. Připraveno pro
ně bude jedinečné prostředí naší
zimní zahrady,” uzavřel Pavel
Navrátil.
Adresa: J. V. Sládka 2a
Majitel: Pavel Navrátil a
Adéla Havlová
Datum vzniku: listopad 2008
Piva: Rohozec 10°, Gambrinus 10°, Svijany 11°, Krakonoš
12°, Prostějovská dvanáctka
Specialita podniku: grilovaná
vepřová panenka
Kapacita: 80 míst
Otevírací doba: 14.00Stránky: www.ududka.cz

Prostějov/has, pk - Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, získala
v uplynulých dnech od Ministerstva zdravotnictví ČR
osvědčení o splnění podmínek
poskytování cerebrovaskulární péče druhého stupně tzv.
iktového centra. Získání tohoto statutu je dobrou zprávou
zejména pro občany Prostějovska a spádových regionů.
Znamená to pro ně, že v případě vzniku cévní mozkové
příhody jim bude poskytnuta specializovaná péče včas.
Přitom rychlost zahájení poskytnuté péče může být pro
dobrou prognózu pacienta
klíčová. Jedná se o druhé
pracoviště tohoto zaměření
v rámci Olomouckého kraje.
„Nemocnice získala statut
iktového centra a stala se tak
součástí celostátní sítě center
poskytující specializovanou
léčbu tohoto velmi závažného
onemocnění. Po několika měsících příprav jsme prošli šetřením komise Ministerstva zdravotnictví a v uplynulých dnech
jsme obdrželi osvědčení o
udělení statutu iktového centra

podepsané ministrem zdravotnictví,“ nechal se slyšet ředitel
Středomoravské nemocniční
Ing. Tomáš Uvízl.
Získání statutu iktového centra je
dobrou zprávou zejména pro občany Prostějovska a přilehlých
oblastí. „Ministerská komise
potvrdila to, že prostějovská nemocnice umí komplexně léčit
pacienty s cévním onemocněním mozku a disponuje potřebnými odborníky a nezbytným
technickým vybavením,“ dodal
ředitel Uvízl.
Základem péče o postižené cévní mozkovou příhodou je kvalitní radiodiagnostika a dobře
fungující neurologické oddělení
se specializovanou jednotkou
intenzivní péče. Klíčové je včas
odlišit mozkovou příhodu od jiných onemocnění a bezodkladně zahájit léčbu. Léčba se zaměřuje na obnovení průchodnosti
ucpané mozkové tepny, která je
příčinou mozkové příhody asi
v osmdesáti pěti procentech
případů. Neméně důležitá je
návaznost na centrum léčebné
rehabilitace, poskytující akutní
rehabilitaci, a také zázemí dalších oborů.

Cévní mozková příhoda může
být u každého druhého až třetího člověka příčinou úmrtí nebo
trvalé těžké invalidity a patří
mezi nejvýznamnější zdravotnické problémy.
„V prostějovské nemocnici
klademe důraz na včasnou diagnostiku a léčbu. K tomu může
výrazně napomoci povědomí
pacientů a jejich blízkých, jak
co nejsprávněji a nejrychleji
postupovat při prvních příznacích onemocnění,“ říká primář neurologického oddělení
v Prostějově MUDr. Bohdan
Křupka, PhD.
Cévní mozkové příhody jsou
druhou příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u
lidí středního a vyššího věku.
Nemocnost v České republice
je až trojnásobně vyšší oproti
ostatním vyspělým státům Evropy. V případě úmrtnosti dosahuje naše republika ve srovnání s většinou vyspělých států
téměř dvojnásobných hodnot.
V souvislosti se získáním statutu
iktového centra připravuje prostějovská nemocnice v roce 2013
rekonstrukci neurologického oddělení, dále nákup a modernizaci
některých přístrojů, jakož i další
personální posílení týmu lékařů
a středních zdravotnických pracovníků.

Ze života města
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Elektronická výběrová řízení města nesou ovoce

J. Pospíšil: „Na chodnících jsme Přibudou nové
ušetřili více než dvojnásobek!“ bionádoby?
Prostějov/mik - Prostějovská
radnice se opět pokusí získat
finanční prostředky na pořízení dalších bionádob. Nádoby o objemu 140 litrů by
byly určeny pro občany žijící
v rodinných domcích a dále
kontejnery o objemu 770 litrů pro rozšíření stanovišť
tříděného odpadu hlavně na
sídlištích.
„První biopopelnice o objemu
140 litrů začaly sloužit lidem

V plném proudu je rekonstrukce chodníku
v Olomoucké ulici, další budou bezprostředně
následovat. Díky novému systému výběrových
řízení, který prosadil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora, město navíc dosáhlo cen, o kterých se mu dříve ani nesnilo.

Prostějov/mik
Hotovo hlásí stavebníci a
předávají nově opravené
chodníky v Brněnské a Čechovické ulici. Po probíhající
rekonstrukci v Olomoucké
přijdou na řadu chodníky na
náměstí Spojenců a v ulicích
Fanderlíkova a Vrahovická.
Řada občanů se v souvislosti
s opravou v Olomoucké ptá,
zda město neuvažuje také o
další etapě výstavby cyklostezky v této ulici. „Cyklostezky jsou výhradně záležitostí
nových stavebních investic,
které se z drtivé většiny promítají už do rozpočtu na aktuální rok. V letošním roce

jsou na pořadu cyklostezky
v jiných částech města,“ odpověděl první náměstek Jiří
Pospíšil.
S cyklostezkou v Olomoucké
ulici rozhodně v investičních
plánech pro nejbližší roky nepočítáme. Stezku pro cyklisty
v této lokalitě nelze vybudovat
ani technicky, je zde nedostatek
prostoru, protože pás s veřejnou
zelení mezi silnicí a chodníkem
zde musí podle předpisů zůstat,“ dodává další z primátorových náměstků Zdeněk Fišer,
který je zodpovědný za stavební investice města.
Město počítalo s tím, že první
etapa rekonstrukce chodníků
o rozloze 3 342 metrů čtve-

rečních by mohla stát kolem
pěti milionů korun. Ovšem
nový systém výběrových
řízení přinesl neskutečné
ceny. Město za ně zaplatilo
2,2 milionu korun. „Jednoznačnou zásluhu na tom mají
elektronické aukce, které se
mi podařilo v této souvislosti prosadit,“ vidí to jasně Jiří
Pospíšil. Ten již od začátku
tvrdil, že bude probíhat důsledná kontrola probíhajících
prací. „Práce se monitorovaly takřka denně a s kvalitou
jsme velmi spokojeni. Stejně
tak si pohlídáme stavebníky
i při dalších rekonstrukcích
chodníků,“ dodal první náměstek primátora.

HLEDÁNÍ JE U KO
KONCE
ONCE
INZERCE

Další chodník. První náměstek primátora Jiří Pospíšil se stavbyvedoucím při přebírání opraveného chodníku v Brněnské ulici.
Foto: Jana Gáborová

Na řadě je oprava hrobu J. Wolkera
Nové záchodky na hřbitově jsou v provozu

Prostějov/mik - Oprava domku v jižním okraji městského
hřbitova, ve kterém se nachází sociální zařízení, je už
několik týdnů zdárně dokončena. Spolykala dva miliony
korun, ovšem veřejné WC
je skutečně na úrovni. Co se
týká hřbitova, je nyní na řadě
oprava hrobu prostějovského
básníka Jiřího Wolkera.
„Okolo rekonstrukce domku
s veřejnými toaletami bylo
hodně mediálního rozruchu, proto jsem rád, že je to

Luxus na hřbitově. Zrekonstruované veřejné WC na
městském hřbitově poskytuje
návštěvníkům opravdový komfort.
Foto: Michal Kadlec

Radní pod palbou
Jižní kvadrant i pro náklaďáky?
„Je to jen otázka času,“ říká Alena Rašková

Michal Kadlec
Paní náměstkyně, co
se týká jižního kvadrantu, děje se něco aktuálního?
„Nedávno jsme nechali demontovat dva stavební díly z protihlukové stěny v blízkosti přechodu pro
chodce. Zvýší se tím bezpečnost
jak pro chodce, tak pro řidiče, kteří získají větší přehled. Zmíněné
dva díly pak nasměrujeme blíže
obytným domům, aby byly více
chráněny před hlukem.“
Spojka mezi Krasickou a Určickou
ulicí je stále otevřena jen pro
osobní auta. Kdy zde budou
moci projíždět ta nákladní?
„To je problém, který řešíme už
dva roky. Nějaká hluková měření ze strany hygieniků už proběhla, teď ovšem po přestavbě
protihlukové stěny musí proběhnout měření nové. Teprve na zá-

kladě získaných výsledků nám
hygiena průjezd nákladních
vozidel povolí, nebo nařídí
další opatření.“
Věříte, že jižní
kvadrant vůbec
někdy budou moci nákladní
auta využívat?
„Stoprocentně. Hodně tomu
zcela jistě napomůže propojení jižního kvadrantu
s Anglickou ulicí.
Projekt
tohoto
propojení je už
víceméně hotov
a povede okolo
sběrného dvora a takzvaného „mlýna“
v Drozdovicích. Pokud
vše dobře půjde, výstavba
této spojky
by mohla být

zahájena už příští rok. A skutečně
věřím, že poté obdržíme povolení, aby celou komunikaci mohla
využívat i nákladní doprava.“

Foto: Michal Kadlec

INZERCE

ŽUPANIČ MEZI DRAKY

Prostějov/red - Nestranický
kandidát do Senátu Ladislav
Županič zamířil o víkendu
mezi draky. Nejednalo se
však o pohádkové bytosti. Ty
zná tento známý herec jen ze
svých rolí ve známých českých pohádkách. Tentokrát
šlo o „draky“, jak se přezdívá dračím lodím - původně
čínským plavidlům, jejichž
soutěže jsou u nás stále populárnější.

„Připravuje se už projektová
dokumentace na opravu hrobu
Jiřího Wolkera. V tuto chvíli
zatím ale ještě není známo,
kolik rekonstrukce hrobu bude
stát a zda bude provedena ještě v letošním roce. Jakmile
bude ukončeno výběrové řízení, budeme moudřejší,“ uvedl
Zdeněk Fišer.

všechno už za námi. Dokončení oprav bylo pozdrženo
zásahem památkářů, kterým
se nelíbilo, jakým způsobem
se postupuje při izolačních
pracích základů budovy. Stavební firma začala podřezávat a vkládat izolaci, po zásahu památkářů se ale musela
na polovině budovy provést
izolační injektáž,“ popsal
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova. Jak ještě
dodal, město se na hřbitově
chystá ještě k další investici.

Prostějov - Jižní kvadrant stále neplní svůj účel na sto
procent. Po nedávných problémech s pozemkem pod již
postavenou komunikací se stále řeší další zapeklitost. Po
spojce mezi Krasickou a Určickou ulicí totiž stále nesmí
projíždět nákladní auta. Na toto téma jsme minulý týden
vyzpovídali Alenu Raškovou (na snímku), náměstkyni primátora zodpovědnou za dopravu v Prostějově.

L. Županič předal v sobotu v
Kojetíně jednomu z vítězů tamních závodů „Dračí Morava
- Draci na Hané“ pohár, který
nechal vyrobit. „Okouzlil mě
týmový charakter dračích lodí.
Takhle by se mělo spolupracovat i v české politice. Musíme
překlenout stranické sváry, které nás obyčejné občany vůbec
nezajímají,“ komentoval atmosféru na závodech prostějovský
rodák Ladislav Županič.

v Prostějově v loňském roce,
letos k nim přibyly i takzvané
biokontejnery, do nichž mohou ukládat biologický odpad
i obyvatelé sídlišť. Po ukončení distribuce všech biopopelnic však o ně projevili zájem
také další občané města. Těmto bychom chtěli vyjít vstříc a
pokusíme se za pomocí dotace
získat další nádoby tohoto druhu,“ připomíná Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora.

Za tradicemi. Ladislav Županič navštívil také
„Domlácenou“ v Pivíně.
Foto: Jan Škrašek

INZERCE

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
zdraví nade vše...

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

Dejte pozor, ať vaše dítě
nepojídá dětskou pastu!

Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!
Milé kamarádky Večernice,

dalšího zajímavého seriálu. Samozřejmě i dnes mám pro vás
učné čtení přeje vaše

seriál...

Žijeme v iluzích, ale já vám povím pravdu!
Antidepresiva a antipsychotika, léky
které způsobují to, co by měly léčit
Všimli jste si, jak se v posledních letech zvýšil počet
lidí, kteří užívají antidepresiva, stejně jako stoupl počet
lidí, kterým je diagnostikována duševní porucha? Čím
to je? Přece jsou předepsány
takové léky, které mají bránit nebo spíše tlumit rozvoj
duševní nemoci… Antidepresiva či antipsychotika
ÚDAJNĚ pomůžou jak od
úzkostí, tak od různých záchvatů přes schizofrenii až
po mánie.
Víte ale, proč stoupl počet lidí,
kterým byla diagnostikována
některá z duševních poruch?
Odpověď zní, že jim byly nejprve předepsány léky, které
mají pomoci s jejich „duševním“ problémem. Ale právě
tyto léky jsou to, co způsobuje
duševní nemoci, které leckdy
ani neexistují. Mnohdy jsou to
ve skutečnosti jen myšlenky,
které občas napadnou každého z nás a tak není nic snazšího, než z toho udělat výdělečnou činnost, která nikdy
neskončí. Udělat z lidí „blázny“, kterým prostě naservírujeme nějaký lék, je poměrně
snadné. Například dříve měl
člověk strach z kontaktu s lidmi, dnes je to pojmenováno
jako duševní nemoc a člověk
už tak podle zdravotnictví
potřebuje lék na úzkostlivou
poruchu. Citlivější z nás na to
skočí. Tyto léky vůbec neléčí,
a ti, co je vymýšlí a prodávají,
o tom moc dobře ví. Ale víte,
jaký je to byznys, když se najde tolik lidí, kteří jdou se svými problémy k psychiatrovi
(namísto k psychologovi), a
ten jim s radostí napíše léky,
které bude muset brát až do-

konce života, protože nejenže
na mozek působí jako droga,
tudíž návykově, ale hlavně
vytváří to, kvůli čemu jsou
původně předepsány. Zjednodušeně řečeno, léky, které lékaři předepisují na stabilizaci
duševních poruch, v podstatě
způsobují patologické změny
v chemii mozku a vyvolávají
sebevražedné, manické a psychotické záchvaty, agresivitu,
metabolické poruchy… až
po předčasnou smrt. Hrozné,
příšerné nebo snad nemožné?
Ale je to možné! Stejně tak,
jako se duševní poruchy (mánie, některé druhy schizofrenie atd.) léčí elektrošoky a
podobnými nelidskými praktikami. I zde lékaři vysvětlují,
že tyto metody jsou jednou z
nejúčinnějších metod v oblasti
psychiatrie. I tato léčba je opět
nadmíru škodlivá, protože po-

škozuje vyšší funkce mozku.
Další otázkou pak je, proč o
tom všem nevíme? Přece by
se o těchto věcech mělo informovat v médiích. Bohužel
existuje nespočetně mnoho
výzkumů a podvodných testů
na léky, které byly zaplaceny.
Aby mohly být páchány tyto
činy, je třeba mít své lidi úplně
všude (ve vědě, v medicíně, v
médiích či v politice), vlády
všech států a jejich legislativa
jsou už desítky let korumpovány. Řada lékařů a vědců, i
vysoce postavených manažerů farmaceutických firem se
odhodlala říci pravdu, ať už
veřejně nebo prostřednictvím
knih. Avšak jen malá část informací pronikla ven. Lidé,
kteří měli v plánu nás varovat před praktikami farmacie,
byli, jsou a budou umlčováni
a zastrašováni. Robert Whita-
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ker se rozhodl pro fascinující
výzkum, který dokazuje, že
podávané psychiatrické drogy
cílové symptomy u deprese,
psychózy či úzkosti v dlouhodobém horizontu zhoršují,
v porovnání s pacienty léčenými placebem. Takže stav
pacienta, který užíval psychiatrické drogy, byl o poznání
horší než stav pacienta, který měl jen placebo. A zde je
právě příklad toho, jak jsou
nové psychiatrické symptomy
vyvolány používáním těchto
léků. Navíc k jedné diagnostikované poruše se často díky
těmto lékům přidruží ještě
další nemoci. Závěrem je více
než jasné, že tímto jsou pozvolna vytvářeny nové nemoci, které jsou budoucím základem trhu pro další nové léky
a tím pádem pro neuvěřitelný
kolotoč peněz.

rozhovor se zajímavou osobností...

Voní krásně po jahodách,
růžová barva také nesmírně
láká, které dítě by odolalo?
Řeč je o dětských pastách.
Ač je na nich napsáno, že
jsou vhodné pro děti, někdy
dokonce i pro batolata, dejte
si velký pozor. Obsahují totiž
pěnidla, emulgátory, fluoridy
či sladidla ve větším množství,
než je zdrávo! Některé dětské
pasty se dokonce mohou podílet i na vzniku nádorů...
Problém není v tom, že si děti
pastou čistí zuby, ale v tom,
že ji polykají! Pochopitelně bez pěnidel a některých
konzervantů se zubní pasty
neobejdou, ale bez fluoridů
rozhodně ano. Flouridy jsou
vhodné pro dásně postižené
paradentózou. Při dlouhodobém vnitřním užívání se
ukládají v kostech a zhoršují
jejich kvalitu. Pokud se dítě
pastou „živí“ od útlého věku,
může to vést k zubní fluoróze, zeslabení zubní skloviny a
tvorbě barevných skvrn. Kromě fluoridu se také vyhněte
pastám, které obsahují následující: methylparaben (konzervant, příčina mnoha alergií), cocamidopropyl betaine
(pěnidlo), glycerin či E 422
(zvlhčovadlo, mírně jedovaté,
v menších dávkách způsobuje
žaludeční potíže, bolesti hlavy
nebo zvracení), titanium dioxide či E 171 (karcinogenní
barvivo), sacharin neboli E
954 (testy na myších dokázaly, že může způsobit rakovinu
močového měchýře, dělohy,
vaječníků, krvinek atd.), xylitol známý jako E 967 (má mír-

ně projímavý účinek). Dále
se rozhodně vyhněte látkám,
které nesou název PEG nebo
PPG, plus číslo či další chemický název sloučeniny. Při
jejich výrobě se totiž používá karcinogenní ethylenoxid.
Hrůza, z čeho se pasty vyrábějí, že ano?
A je dokonce jedno, kolik pasta
stojí nebo jakou má značku či
zda je koupena v drogerii nebo
v lékárně. Schválně, podívejte se na zubní pastu, kterou
používá vaše dítě. Uvidíte, že
obsahuje skoro všechno z výše
uvedeného. Do čtyř let je nejvhodnější čištění zubů jen s pomocí vody a kartáčku. Dítě se
s namočeným kartáčkem naučí čistit zuby a očistí je dobře
i bez pasty. Od čtyř let si děti
mohou již čistit zuby i kartáčkem mírně potřeným pastou,
ale jen pod dohledem rodičů.
V ideálním případě zvolte raději pastu, která má certifikát

NaTrue. Ten zaručuje, že výrobek neobsahuje žádné chemické látky a ani nic, co by mohlo
způsobit sebemenší problém.
Samozřejmě si trochu připlatíte, ale za zdraví vašeho dítěte
to určitě stojí!
INZERCE

módní vlna...

Ledvinky, symbol nevkusu?

Omyl, velký hit!

Pro některé něco otřesného,
pro jiné zase pohodlná věcička, do které se vloží to nejnutnější a nezatěžuje přitom
ruce ani ramena. Ledvinky,
kdo by si je nepamatoval!
Byly velkým hitem na konci
80. a začátkem 90. let, a dokonce i dnes můžete potkat
řadu lidí, kteří od tohoto doplňku neupustili.
A patrně dělají dobře, protože
ledvinky jsou zase v módě!
Ano, ty ledvinky, které jsou
mnohými považovány za
vrchol nevkusu. Avšak dnešní ledvinky jsou návrháři
navrhovány tak, aby zapa-

daly přesně do dnešní doby.
Návrháři světových značek
kombinují jejich eleganci
s praktičností a utvořili tak
stylový doplněk. Letošní
ledvinky mají buď klasickou
podobu, jakou si všichni pamatujeme, jen různá provedení a barvy, nebo jsou ve
stylu kapsiček připevněných
k pásku, který se zacvakne či
zaváže. Nosí se úplně ke všemu, jak k sukni, tak k riflím
či k šatům. Vybrat si můžete z
několika druhů a stylů, k dostání jsou nejen u světových
módních značek, ale i v obchodních centrech v síťových

prodejnách. Navíc ledvinku
nošenou těsně u těla vám jen
stěží někdo ukradne. Takže
když budete v autobuse, nemusíte se bát o svoji kabelku
a peněženku, to samé platí i
v parku, nemusíte se už bát,
že kolem vás pojede lupič
na kole, který vám kabelku
rovnou vytrhne z ruky nebo
strhne z ramene. Vy budete
mít svoji ledvinku na břiše a
tu vám jen horko těžko někdo
vytrhne, avšak musí být pevně zapnutá nebo zavázaná. V
rámci retro vln se vrací leccos, dočkali jsme se už „plísňáčů“, ponožek v sandálech,
teď ledvinek. Možná se v budoucnu dočkáme i dříve tolik
oblíbených zářivých šusťákovek a kdoví čeho ještě…

„Reiki je bezpečná a účinná metoda praktického uzdravování,

a nejen to,“ popisuje Mistr Reiki Ivana Bezoušková
Prostějov - V dalším díle našich zajímavých
rozhovorů jsem se opět po krátké přestávce
vydala do světa alternativních metod. Tentokrát
si představíme metodu Reiki, o níž nám více poví Mistr Reiki paní Ivana Bezoušková, která se
mimo jiné věnuje léčitelství, duchovnímu růstu
a alternativním metodám…
Aneta Křížová
Paní Bezoušková, prozraďte čtenářkám, co je
to Reiki?
„Reiki můžeme charakterizovat jako určitý druh vesmírné
energie, která se nachází všude
kolem nás. Jeho používání patří k velmi starým léčitelským
uměním. Podporuje přirozenou schopnost těla se léčit,
obnovuje duševní rovnováhu
a pohodu.“

Reiki je tedy energie
z vesmíru. Můžete nám
vysvětlit, jak energie Reiki
pracuje?
„Reiki můžeme předávat přímým kontaktem, to znamená
přikládáním rukou na postižená místa, nebo dálkovým
přenosem. Jeho předávání lze
také naprogramovat na určitou dobu, kdy se automaticky
spustí. Oblíbeným způsobem
terapie je předávání Reiki při
masážích.“

„Reiki nepomáhá jenom lidem, ale i rostlinám
a zvířatům. Tato blahodárná energie nám může
pomoci působit i na psychické potíže.
Mistr Reiki IVANA BEZOUŠKOVÁ
mluví o využití vesmírné energie...
Může se s Reiki energií
naučit pracovat úplně
každý?
„Ano, s energií Reiki se může
naučit pracovat kdokoli, musí
ale nejprve projít řádným zasvěcením, které provádí Mistr Reiki.
Bez něj by totiž předávání energie nemohlo správně fungovat.“
Pomocí Reiki je možné
i léčit, s čím vším nám
tedy Reiki může pomoci?

„Reiki nepomáhá jenom lidem, ale i rostlinám a zvířatům. Tato blahodárná energie
nám může pomoci zvládat
nejen tělesné neduhy, ale dokáže působit i na psychické
potíže. Neslouží však pouze
k léčení, její použití je opravdu všestranné.“
Jak v tomto systému
funguje víra, je třeba
této metodě věřit?

„Není to nezbytně nutné,
energie Reiki funguje bez
ohledu na vaši víru či přesvědčení. Je ale možné, že
v případě absence víry můžete mít subjektivní pocit, že
přenos energie se neuskutečňuje, protože třeba právě vy
nic zvláštního necítíte. Ale i
tak vám tato energie pomáhá.
To je ale normální reakce.“
Jste mistrem Reiki, co
si pod tímto pojmem
můžeme představit?
„Mistr Reiki je člověk, který prošel všemi stupni výuky
používání energie Reiki a je
oprávněn zasvěcovat a vyučovat nové zájemce o přenosu
energie Reiki. Zároveň poskytuje podporu svým stávajícím
žákům a zabývá se léčitelstvím
na všech úrovních.“

Co, kdy, kde, kam ...?

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

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. až 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.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adrese:
Výstava aero puberto výběr
Kostelecká 17, Prostějov.
z obrazů Lucie Jindrák Skřivánková, trvá od čtvrtku 21.
„SEMTAMNÍK“
června do neděle 16. září
pro členy OO SONS Prostějov
v Muzeu Prostějovska na nám.
pondělí 20. srpna
Komentovaná prohlídka pros- T.G.M. 2, Prostějov.
tějovské radnice s výstupem na
POZOR, ZRUŠENÍ ZÁJEZradniční věž.
DU PRO SENIORY DO JAČeský svaz ochránců přírody – VORNÍKU DNE 11. září
Ekocentrum Iris
Z důvodů, které uvedu na schůzHusovo náměstí 67, Prostějov, ce Seniorů Prostějova dne 13.
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: září, se ruší zájezd do Javorníku
582 338 278
na Jánský vrch, který se měl kovycházka pro veřejnost
nat dne 11. září. Peníze budou
sobota 1. září Toulky dávnými všem přihlášeným vráceny.
cestami - od 8.00 do 17.30, odjezd
v 8.00 z aut. nádraží v Prostějově Svaz postižených civilizačními
(stanoviště 4) do Brodku u Pros- chorobami v ČR – ZO SPCCH
tějova. Návrat do Prostějova auto- Prostějov, Kostelecká 17, 796
busem z Pustiměře v 17.01, popř. 01 Prostějov. Pořádá pro své
z Drysic v 17.05 hod. S sebou jídlo členy vycházku - severská chůze
a pití na celý den, obuv do terénu. (Nordic Walking) - na Běleckém
Mlýně dne 18. 9. ve 14.00 hod.
Program KČT Konice na Doprava vlastní. Na Vaši účast se
prázdniny 2012 - pátek 24. – 27. těší pořadatelé. V případě nepřízsrpna pobytový zájezd Roháče
nivého počasí se akce ruší.

Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17
pořádá pro své členy i nečleny
17. 8., 24. 8. zájezd do Velkých Losin – termální koupaliště. Máme ještě několik
volných míst do Luhačovic
22. až 29. září, ozdravný pobyt s rehabilitací. Jste srdečně
zváni. Bližší informace v kanceláři č.106 nebo na tel.č.
588 000 167, 724 706 773
Program MC Srdíčko
Informace o akcích i výletech na
tel.: 739 246 019, meil: charita.
srdicko@centrum.cz,
www.mcssrdicko.eu
Pravidelný program
o prázdninách:
úterý od 9.00 do 11.00 Setkání
pro věřící maminky (první úterý
v měsíci)
středa od 8.00 do 16.00 Prázdninový program pro všechny
pátek od 8.00 do 13.00 Program
pro rodiče a děti
Prázdninový program pro
všechny od 8.00 do 16.00:
středa 22. srpna - Hrnečku vař!
středa 29. srpna - Těšíme se do
školy s Maxipsem Fíkem
Prázdninové výlety
pro celé rodiny:
úterý 28. srpna Chytáme rybičky s Rákosníčkem
Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR – ZO SPCCH
Prostějov, Kostelecká 17, 796
01 Prostějov.
Zájezd do Českého Těšína a
Polska se bude konat ve středu 24. října 2012, odjezd z Hl.
n. od lokomotivy v 5.45 hod,
návrat do 15.30 hod. Přihlášky přijímá pan Hořava, tel.
606 780 313, Kostelecká 17,
Prostějov, dveře č.109, každé
úterý od 9.00 do 11.00 hod., od
4. září 2012.

TIP Večerníku
SVATÁ ČTVEŘICE
KDE: KINO METRO 70
KDY: ČTVRTEK 23. SRPNA VE 21.00 HODIN

Hrají: Jiří Langmajer, Marika Procházková, Luděk Munzar, Hynek Čermák, Viktorie
Čermáková, Jana Gýrová,
Valerie Šámalová, Jenovéfa
Boková, Gregor Bauer
Nudíte se v posteli? Inspiraci
můžete načerpat u režiséra
Jana Hřebejka a scenáristy
Michala Viewegha. Ti spolu
stvořili příběh o dvou párech,
které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem. To vše v exotickém
prostředí karibského ostrova,
kde se komedie Svatá čtveřice z velké části odehrává.
Hrdinové Svaté čtveřice,
kolegové elektrikáři Ondra
(Hynek Čermák) a Vítek (Jiří
Langmajer), dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ na
karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení.
Ondra s Vítkem jsou kamarádi
a navíc sousedi z dvojdomku,
ve kterém oni a jejich rodiny
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.
V sobotu 25. srpna
od 10.00 do 16.00
se koná Pohádkový les
v Plumlově.

Středa 18. srpna 2012
Josef Doseděl 1925 Prostějov
10.00 Obřadní síň Prostějov
Pondělí 20. srpna 2012
Božena Charousová 1921 Prostějov 10.00 kostel C+M Prostějov
Alois Trunečka 1922 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Pátek 24. srpna 2012
Antonín Vozihnoj 1929 Pivín
10.40 Obřadní síň Prostějov

KONEC STR?ACHU!
JEDETE NA DOVOLENOU
NEVADÍ, BUDEME MÍT
PRO VÁS SERVIS
KAŽDÝ DEN!

KLIKNĚTE

NA

WWW.VECERNIKPV.CZ

10.30 - 12.30 hodin

neděle 26. 8.
10.30 - 12.30 hodin

v Prostějově, p. o.

OD 20. DO 26. 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
jde do první čtvrti.
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.

Nejsou již mezi námi...

Rozloučíme se...

sobota 25. 8.

Lidová hvězdárna

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.

Eva Pospíšilová 1957
Kralice na Hané
Vojtěch Klobouk 1927 Bedihošť
Jaromír Bartlík 1926
Určice
Josef Srostlík 1931 Stařechovice
Marie Janáčová 1938 Prostějov
Radomír Ambrož 1956 Konice
Anna Kočí 1948
Kostelec na Hané
Václav Novák 1930
Slatinky
Jan Kleiner 1947
Prostějov

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

Městská policie v Prostějově v uplynulých dnech odchytila v ulicích města dalšíí tři pejsky
pejsky, o které se za
zatím bohužel nepřihlásili jejich páníčci. Pokud na fotografiích poznáte svého čtyřnohého miláčka, který
se vám zatoulal, volejte Michala Pojezného z odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova
na telefonní číslo 582 329 405 nebo ho kontaktujte na e-mailové adrese michal.pojezny@prostejov.eu .

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

Eduard Nehera 1946 Prostějov
Jiří Walter 1938
Prostějov
Marie Dostálová 1945 Prostějov
Ing. Přemysl Novotný 1946 Smržice
Marie Dostálová 1925
Čechy pod Kosířem
Bohumír Novotný 1945 Lešany
Jiří Krejčiřík 1940 Hrubčice
Ing. Miloslav Seitler 1924 Prostějov
Jan Fröml 1947
Prostějov
Alena Ryšánková 1938 Prostějov

žijí v naprosté harmonii. Jejich manželky, Dita (Viktorie
Čermáková) a Marie (Marika
Procházková), se mají rády,
Ondrovi dospívající synové
chodí s Vítkovými dospívajícími dcerami, prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje
jediná věc. V úvodu zmíněná
postelová nuda. Když tedy
osud hodí mužům rukavici v
podobě zahraniční služební
cesty, zvednou ji i ženy a do
Karibiku je doprovodí. A právě tam, v exotickém ráji, se v
jejich hlavách zrodí plán, po
kterém už jejich sexuální život
nebude nikdy stejný. A nudný.

Nehledáte
svého pejska?

Blokové čištění
v Prostějově
21. srpna 2012, blok č. 45: Krasická (Moravská –Západní),
Moravská, Západní, Moravská – plocha u Galy, Západní – parkoviště.
22. srpna 2012, blok č. 46: J. V. Myslbeka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Belgická, Italská, Holandská, Anglická, sídliště Západ – parkoviště, sídliště Západ – cyklostezka,
sídliště Západ – vnitroblok.
23. srpna 2012, blok č. 47: Sídliště svobody - vnitroblok, Sídliště svobody – parkoviště, Anenská, U svaté Anny.
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inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z
důvodu
plánovaných
prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Krumsín
Dne: 3. 9. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: od
fotbalového hřiště oboustranně
po č. 122 a dále po č. 4, od č.
107 po č. 109, od č. 106 po č.3,
od č.20 po č. 18 a 92. (mimo
ČOV)
Obec: Slatinky
Dne: 4. 9. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Slatinky
Obec: Prostějov
Dne: 5. 9. 2012 od 7:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
trafostanice: ČS PHM Benzina, E.ON Letecká vlastní spotřeba, Vojsko, Agrostav.

Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 5. 9. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
Němčice fa Bentrans, FVE
Kokusai.
Obce: Čelechovská Kaple,
Čelechovice
Dne: 6. 9. 2012 od 7:30
do 8:30 hod. Vypnutá oblast: celá obec Čelechovská
Kaple, Čelechovice SEMO
a Prebeton, část obce Čelechovice od Stařechovic po č.
283, 339 + novo, č.122, 225,
220, 221.
Obec: Stražisko - Maleny
Dne: 5. 9. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Maleny vč. chatových lokalit.
Obec: Slatinky
Dne: 6. 9. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Slatinky

Obec: Hrdibořice
Dne: 6. 9. 2012 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Hrdibořice - od křižovatky v obci celé ulice směr
Štětovice, Biskupice, ke hřbitovu a ZD vč. přilehlých ulic.
Obec: Protivanov a Skelná Huť
Dne: 6. 9. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
Dětský tábor, Skelná Huť,
Obora - po č. 239,164, 47, 81,
95, včetně všech podnikatelských subjektů a chat.
Obce: Myslejovice, Kobylničky, Alojzov
Dne: 7. 9. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
celé obce včetně chat: Myslejovice vč. podnikatelských
subjektů a farmy ZD, Kobylničky, Alojzov vč. Elmoplastu,
FVE Určice 30.
E.ON Česká republika, s.r.o.

sobota 25. srpna
18.30 Rebelka
21.00 Svatá čtveřice
neděle 26. srpna
18.30 Rebelka
21.00 Svatá čtveřice

Kino Metro 70

pondělí 20. srpna
18.30 Piráti
americký animovaný film
21.00 Bourneův odkaz
americký akční thriller
úterý 21. srpna
18.30 Nevěrníci
francouzská komedie
21.00 Prometheus
americká akční film
středa 22. srpna
18.30 Nevěrníci
21.00 Prometheus
čtvrtek 23. srpna
18.30 Rebelka
americký animovaný film
21.00 Svatá čtveřice
česká milostná komedie
pátek 24. srpna
18.30 Rebelka
21.00 Svatá čtveřice

Simetrix
pátek 24. srpna
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 25. srpna
21.00 DJ Doktor

PŘEHLED

kulturních
akcí najdete
také na
www.vecernikpv.cz

www.letnikino.cz
středa
třř d 222.
2 srpna
20.30 Líbáš jako ďábel
Volné pokračování úspěšného filmu M. Poledňákové se stejnými protagonisty J.Bartoškou, K. Magálovou, E. Holubovou,
O. Kaiserem a dalšími.
pátek 24. srpna
20.30 Muži v naději
Může být nevěra základem
šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je
o tom přesvědčen: „Ženská
má mít pocit, že
o chlapa musí
bojovat, musí
se snažit, aby si
ho udržela.
Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každodenní
praxi. Nechápe však naivitu svého nesnesitelně korektního zetě
Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak
nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch.
Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery.
sobota 25. srpna
20.30 Probudím se včera
Česká filmová komedie o cestě za studentskou láskou, do
hlubin nedávné minulosti. Hrají: J. Mádl, E. Josefíková, M.
Válková a další.
neděle 26. srpna
20.30 Diktátor
Sacha Baron Cohen jako poslední mohykán mezi diktátory ve
filmové komedii s českými titulky.

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.

Pošesté jste mohli soutěžit v
minulém čísle Večerníku. Do
slosování byli zařazeni ti, kteří správně věděli či odtušili,
že světoznámá herečka, která
ztvárnila hlavní roli Margaret
Thatcherové ve filmu ŽELEZNÁ LADY se jmenuje
MERYL STREEPOVÁ.
Jsme rádi, že i nadále vás
„boj“ o vstupenky do letního
kina zajímá a vaše znalosti
jsou natolik široké, že se v
losovacím osudí sešel opět
rekordní počet 458 správných
odpovědí.
Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali v pořadí šestého výherce, kterým se
stala paní Alena HAVLENOVÁ, Cvrčalka 483, Plumlov.
Pro rodinnou vstupenku se
může zastavit přímo v redakci
PV Večerníku, a to od ÚTERÝ
21. SRPNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO OSMÉ KOLO:

KDO REŽÍROVAL SLAVNOU ČESKOU
KOMEDII MUŽI V NADĚJI?
Své odpovědi, či tipy zasílejte DO PÁTKU 24. 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 ochranářem přírody, který zájem zdědil po uznávaném otci

„ODSUZUJI CHOVÁNÍ ORTODOXNÍCH JEDINCŮ, HÁJÍ SI TAK AKORÁT
Vítězslav Zwach má o počínání „zelených mužíčků“ své mínění…
SVÉ ZÁJMY, NE PŘÍRODU!“

Co vás k této práci přivedlo?
„Byl to hlavně můj otec, který je
uznávaným odborníkem na krajinnou ekologii, herpetologii a batrachologii. Už odmalička jsem s ním
jezdil po chráněných územích a lokalitách bohatých na přírodní krásy.
Vždy jsem mu také pomáhal. Jako
dítě jsem nejdříve nosil třeba jen
síťky, nádoby, kameru, ale čím jsem
byl starší a zkušenější, tím byly mé
úkoly složitější, například už přímo
fotografování, natáčení kamerou,
zaměřování nebo postupem času i
odchyty zvířat.“
Uvažoval jste někdy, že byste v životě dělal něco jiného,
nebo jste se pro tuto činnost
nadchnul už od začátku?
„Ne. Tuto činnost jsem považoval
za normální a nikdy mi nepřišlo,
že to je práce. Pro mě to je zajímavá činnost, protože si myslím, že
ochrana přírody jako celku je velice
důležitá, hlavně v dnešní uspěchané
době. Už nyní vidíme velké probléINZERCE

Den země. Nejen práci na stavbách, ale i osvětu veřejnosti, to vše má
Vítězslav Zwach v popisu práce.
Foto: archiv Vítězslava Zwacha

my, hlavně ve vodním režimu krajiny, ubývání druhů živočichů i rostlin
a podobně.“
Co přesně je náplní vaší
práce?
„Má práce spočívá v praktických
opatřeních v oboru ochrany přírody.
Například to jsou odchyty a transfery volně žijících rostlin a živočichů
z budov, obcí, hřbitovů, staveb

především své osobní zájmy a
nikoliv potřeby a zájmy přírody.
Takové počínání rozhodně odsuzuji a myslím si, že právě toto nejvíce poškozuje ochranu přírody v
očích veřejnosti. Každý extrém je
špatný! Když přijdu na stavbu, tak

jsou případně určeny?
„Ano, přednášky provádíme v poslední době hlavně v různých ekologických střediscích, základních a
středních školách po celé republice.
Nejsou výjimkou ani univerzity

„Vztah je rozhodně to nejdůležitější,
stejně jako cit pro věc, který vám dává
mantinely, co je únosné a co již ne,“
říká mladý sympaťák VÍTĚZSLAV ZWACH
o předpokladech pro práci ochránce přírody

či programy pro učitele biologie a
ekologie. Praktická část ochrany
přírody je určitě zajímavé a vděčné
téma pro jakýkoliv věk. Záleží jen
na vhodném výkladu, s ohledem
na posluchače. Předškolákům povídáme o tom, jak žabička potřebuje
čistou vodičku. Školákům přednášíme o důležitosti i nepatrných složek
ekosystémů. Vysokoškolákům a
odborníkům zasvěceným do problematiky vysvětlujeme přímo na
příkladech, jak chránit přírodu lépe
a účinněji. Také máme za sebou
i několik školení pro firmy nebo
stavbyvedoucí na velkých liniových stavbách. “
rodě blízké celky - refugia.“
Zabýváte se ochranou příJsou nějaké zvláštní předrody, jde o takový ten vylopoklady, které musí čloženě ortodoxní boj, nebo spíše o
věk pracující ve vašem oboru
nějakou mírnější verzi?
splňovat? Musí mít asi vztah k
„Rozhodně nejsme ortodoxní, spípřírodě a také cit pro to, co dělá,
še se snažíme o praktická opatření.
že? Je potřeba nějaké speciální
Občas se stalo, že jsme i některé
vzdělání?
ortodoxní ochranáře vykázali z
„Vztah je rozhodně to nejdůležijednání kvůli tomu, že zde řešili
tější, stejně jako cit pro věc, který
vvám dává mantinely,
co je únosné a co již
„Místo jsme hned oplotili páskou
ne. Vzdělání je bezea práce v okolí hnízda kulíka říčního sporu velkou výhodou, minimálně už
byly omezeny. Pozoroval jsem jej
vlastnit onen papír s
potřebným oprávněaž do okamžiku, kdy šťastně opustil
ním vás staví do role
lokalitu i s celou svojí rodinkou…“
odborníka. Jelikož ve
firmě máme odborníčasto slyším posměšky a narážky
na ochranáře, ale po několika jednáních většina pracovníků zjistí,
že nám jde výhradně o praktickou
ochranu přírody a živých organismů, a tak se nám snaží mnoho lidí
nakonec hlavně pomáhat. Mám-li
být konkrétní, tak obdobná situace
nastala například uprostřed stavby
železničního skladu v České Třebové. Tam si udělal hnízdo kulík říční,
a hned, když jsem přijel na stavbu,
mě jeden z dělníků upozornil, že
tam zahlédl hnízdo. Okamžitě jsme
místo oplotili páskou a po poradě
s ornitologem bylo dohodnuto
omezení prací v okolí samotného
hnízda. Kulíka jsem pozoroval až
do okamžiku, kdy opustil lokalitu
s celou rodinkou - samec, samice
a čtyři životaschopná mláďátka. To
jsou ty chvíle, kdy mám ze své práce opravdu velikou radost.“
Pořádáte i nějaké přednášky nebo školení o tom, co
děláte a co je prospěšné? Komu

INZERCE

Nejúčinnější reklama
v nejčtenějším periodiku!

Nikol Hlochová

dálnic, železnic, obchodních center
atd. Také vykonávám ekologicko-biologický dozor (takzvaný ekodozor - pozn.red.) na stavbách, a tak
napomáhám zajišťovat dodržování
zákonů nejen na ochranu přírody,
ale i morálních zásad. Rovněž provádím instalaci dočasných zábran
proti vnikání živočichů do aktivních staveb, čímž účinně chráníme
migrační cesty organizmů. Také
budujeme nejrůznější opatření pro
zvýšení biodiverzity nebo nové, pří-

Tel.: 608 960 042, e-mail: reklama@vecernikpv.cz

Prostějov - Stejně jako v každém vydání i dnes vám
Večerník přináší další ze zajímavých interview. Tentokrát
se budeme pohybovat v oblasti přírody. Dozvíme se
něco o její ochraně, o exobiologickém dozoru, ale také
o důsledcích, které má postupně rostoucí industrializace na naše životní prostředí. O své práci nám povídá
Vítězslav Zwach, který vykonává nejrůznější praktická
opatření, jež jsou důležitá ke stabilitě ekosystému ve
stavbou narušené přírodě. Zajímá vás, jak a proč to dělá? Přečtěte si následující exkluzivní interview přímo pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

V plné polní. Holínky a oranžová vesta patří k základní výbavě
náruživého ochránce přírody.
Foto: archiv Vítězslava Zwacha
ky, s nimiž úzce spolupracuji a kteří
ručí za moje rozhodnutí, je doklad o
vzdělání pouze bonusem navíc.“
Co plánujete do budoucna, hodláte se dále rozvíjet
v oboru? Máte nějakou metu,
které byste chtěl postupem času
dosáhnout?
„Jsem spolumajitelem naší firmy,
takže mým soukromým cílem je,
že firma se bude rozvíjet a nadále
šířit své dobré jméno. A tak napomůže alespoň zde, ve střední Evropě, udržet přírodu v dobrém a
funkčním stavu. Možná myslím i
trochu sobecky, aby firma rostla
a vydělávala peníze. Protože si

myslím, že čím lepší budeme mít
základ, tím více můžeme získat
prostředků k ovlivnění vývoje
ochrany přírody u nás.“
Co vy a váš volný čas?
„Můj volný čas je poněkud omezený. Příroda totiž nezná sobotu, neděli, svátek nebo
dovolenou. K tomu si přičtěte
starosti s podnikáním a vyjde
vám, že téměř celý svůj volný
čas věnujete činnostem podporujícím ochranu přírody, záchraně živočichů nebo rozvoji
samotné firmy. Ale když je to
prospěšné a užitečné, jako že je,
tak proč ne…“

kdo je
vítězslav zwach
Čtyřiadvacetiletý sympatický jednatel firmy
BIOKONSULTING, s.r.o., která se zabývá
problematikou ochrany přírody z mnoha různých hledisek, pochází z Kralic na Hané. Vystudoval středoškolský
obor elektrotechnika v Blansku, ale více ho to táhne přece jen k přírodě a vůbec všemu, co k ní patří. Mimo to má také, jak sám říká,
spoustu zanedbaných koníčků, například fotografování, grafiku,
úpravu fotografií a počítačové technologie.

sportovní menu
Fotbal

TRHÁK TÝDNE

PŘEKVAPENÍ V PŘEBORU OFS

Dosud poslední
Držovice smetly
Přemyslovice
čtěte
na straně
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PETRA KVITOVÁ TRIUMFOVALA
V MONTREALU!

tenis
WT FJ 20 12 SE VY DA ŘIL O

MS do 14 let ovládli
američtí žáci
a slovenské žákyně
čtěte
na straně

Tenistka TK Agrofert Prostějov ukončila
dlouhé čekání na další turnajový titul

26

Montreal, Prostějov/son

rozhovor
Mikloško vzpomíná na kariéru

Exkluzivní interview
s legendárním fotbalovým
golmanem z Němčic
čtěte
na straně

házená
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STŘEDA 22. 8.

Městská sportovní hala v Kostelci

OD 12.30

MEMORIÁL OTMARA MALEČKA

GRAD PRIX PROSTĚJOV
Prostějovský velodrom

lední hokej

PÁTEK 24. 8.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
TKH TORUŇ
Zimní stadion v Prostějově

volejbal

SOBOTA 25. 8.

9:00

TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

VO LEJ BA L UR ČIC E CU P 201 2
Areál ZŠ a MŠ Určice

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 3. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FC ŽELATOVICE
SOBOTA 25. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KRALICÍCH

„JE SKVĚLÉ VĚDĚT, ŽE MOHU I TADY V SEVERNÍ AMERICE
HRÁT VELICE DOBRÝ TENIS. A OHROMNOU RADOST MÁM
SAMOZŘEJMĚ Z TOHO, ŽE JSEM LETOS KONEČNĚ ZÍSKALA TITUL,“ ŘEKLA KVITOVÁ AGENTURÁM. V MONTREALU
PŘITOM USPĚLA BEZ SVÉHO TRENÉRA DAVIDA KOTYZY.
„SEM TAM JSME SI NAPSALI. NĚCO MI POSÍLAL O PASZEKOVÉ I PŘED ZÁPASY S WOZNIACKOU A S LI NA,“ PROZRADILA ŽENSKÁ PERLA TK AGROFERT.
VÝSLEDKY PETRY KVITOVÉ NA TURNAJI V MONTREALU
1. kolo: volný los. 2. kolo: Pěrvakovová (Kazachstán) 4:6, 7:6,
6:0. 3. kolo: Bartoliová (Francie) 6:1, 6:1. Čtvrtfinále: Paszeková
(Rakousko) 6:3, 6:2. Semifinále: Wozniacká (Dánsko) 3:6, 6:2,
6:3. Finále: Li Na (Čína) 7:5, 2:6, 6:3.

S hokejisty trénují Rus a Němec, o posily však nejde

KOSTELEC NA HANÉ
VELKÁ BYSTŘICE
PÁTEK 24. 8.

Foto: internet

19:00

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

cyklistika

NA KONCI MINULÉ SEZONY SLAVNĚ VYHRÁLA TURNAJ
MISTRYŇ, LETOS VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ POSTUPOVALA DO
SEMIFINÁLE ČI ASPOŇ ČTVRTFINÁLE. NA PREMIÉROVOU
VÍTĚZNOU RADOST 2012 VŠAK ČLENKA PROSTĚJOVSKÉHO TENISOVÉHO ODDÍLU PETRA KVITOVÁ STÁLE ČEKALA
MARNĚ – AŽ DO ZAČÁTKU UPLYNULÉHO TÝDNE. ÚLEVU I
MNOHO BODŮ DO SVĚTOVÉHO ŽEBŘÍČKU PŘINESL VELKÝ,
VÍCE NEŽ DVĚMA MILIÓNY DOLARŮ DOTOVANÝ PODNIK
V MONTREALU.
PETŘE SE SICE DOSUD NA SEVEROAMERICKÉM KONTINENTU NIKDY PŘÍLIŠ NEDAŘILO, OVŠEM TENTOKRÁT V HLAVNÍM MĚSTĚ KANADY ZAZÁŘILA. NEJDŘÍV POPRVÉ BĚHEM
TOHOTO ROKU POSTOUPILA DO FINÁLE A V NĚM PO TĚŽKÉM BOJI PŘEMOHLA ČÍŇANKU LI NA. PŘED BLÍŽÍCÍM SE
GRANDSLAMOVÝM US OPEN SI TAK NÁLEŽITĚ ZVEDLA SEBEVĚDOMÍ, NA RANKINGU WTA TOUR POSKOČILA NA PÁTÉ
MÍSTO.

?

Zařazení dvou cizinců do přípravy vysvětlil kouč Jestřábů
Petr Zachar, který současně dementoval návrat Patrika Šebka

Foto: archív

cela podobný,“ vysvětlil hlavní trenér Petr Zachar. Zároveň
upřesnil, že se v případě obou
zahraničních borců nejedná ani
o potenciální posily.
„Ty kluky osobně znám a vyhověl jsem jejich prosbě, jestli
by se na tři týdny mohli zařadit
do naší přípravy. Dopoledne
chodí na led s mužským áčkem, protože starší kluci jsou
v práci a není nás tolik, a odpoledne trénují s juniory,“ prozradil Zachar.
„Ten Rus strávil minulou sezonu v Kanadě a chystá se

tam znovu, za což ho doma
vyhodili z klubu. Neměl tudíž
kde trénovat a protože se známe, zavolal mi a požádal, zda
může aspoň nějaký čas makat
v Prostějově. U toho Němce
jde vyloženě o srdeční záležitost, známe se už šestnáct let a
on chce být dobře nachystaný
na německou soutěž, kde by
teď mohl trénovat jen individuálně. Oba jsou pro naši přípravu příjemným zpestřením,
je s nimi legrace. A oni to mají
jako kurs cizího jazyka,“ smál
se prostějovský kouč.

Domácí premiéra fotbalistů 1.SK v MSFL JE TADY!

Prostějov/son - Vstup do Moravskoslezské fotbalové ligy
2012/13 zvládli muži 1.SK
Prostějov výtečně, ze dvou
venkovních zápasů na Slovácku B a v Orlové vytěžili čtyři
body. Teď je čeká premiérové
vystoupení na zrekonstruovaném domácím hřišti v sobotu
25. srpna proti Frýdku-Místku. A Hanáci mocně touží po
druhém vítězství!

Nastoupí přitom skutečně
doma v areálu SCM Prostějov v ulici E. Valenty a nikoliv
v Kralicích či Určicích, jak začínaly regionem kolovat fámy.
„Nový trávník už je v tuto
chvíli velmi kvalitní a připravený k plnému zatížení. Stejně
tak bude nachystaná rovněž
nová tribuna podél východní
strany hřiště, kde už montují
sedačky a ve středu ji dostane-

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO
SOKOL KONICE
SOKOL LEŠTINA
NEDĚLE 26. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

Prostějov/son - V probíhající přípravě hokejistů LHK
Prostějov se objevil Patrik
Šebek! Tak se to na první
pohled jevilo, když člověk
zhlédnul některý z tréninků
Jestřábů během uplynulého
týdne, neboť jeden hráč skutečně vypadal jako šikovný
útočník a někdejší plejer hanáckého týmu. Šlo ale pouze
o úsměvný omyl.
„Patrik Šebek to opravdu není.
Momentálně s námi trénují dva
cizinci z Ruska a z Německa,
přičemž jeden je Patrikovi do-

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU
SOBOTA 25. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PLUMLOVĚ

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE
FK HLUBOČKY
SOBOTA 25. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KLENOVICÍCH

me do užívání. Frýdek je silný
soupeř, na premiéře na vlastní
půdě tudíž očekáváme hodně
diváků,“ řekl předseda eskáčka
Petr Langr.

Další informace
z prostějovského
fotbalového tábora
čtěte na straně 24!

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FC BEŇOV
NEDĚLE 26. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V MOSTKOVICÍCH

Přijďte se podívat na velký fotbal...

1.SK Prostějov
MFK Frýdek-Místek
Moravskoslezská liga mužů, 3. kolo
Sobota 25. srpna 2012, 16.30 hodin
Areál SCM Prostějov v ulici E. Valenty

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SK LIPOVÁ
SOBOTA 25. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V NEZAMYSLICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
NEDĚLE 26. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PIVÍNĚ

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 33 na snímku byl dům na ulici Rejskova
v Prostějově. Vylosovanou výherkyní je Dáša Kocourková,
Přemyslovka 781, Kostelec na Hané. Naše dnešní otázka již
tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi pište na e-mail: souteze@vecernikpv.cz, posílejte do
redakce, telefonujte 582 333 433 DO PÁTKU 24. SRPNA2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 27. SRPNA
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v dnešním vydání nacházíte vaše oblíbené zápolení, které na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika přinášíme v
rámci zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“! Také v dneš-

ním 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...

Profitex Prostějov

Wolkerova 37, naproti

čerp. st. Shell

Rondony
Pracovní pláště
Pánské a dámské kalhoty
Velký výběr zdravotní obuvi
www.profitexprostejov.cz

VYHRAJTE NĚCO
PRO SVÉ MILÁČKY...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.

SOBOTNÍ KARIBSKOU NOCÍ SKONČILO...

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

TIP
k obrazovce

PARTA HIC
KOMEDIE, ČSR (1976)

SOBOTA 25. SRPNA

20:00 HODIN

BULA, ČERV, DCERA, HABR, HLOŽÍ, CHLÁDEK,
CHTÍT, CHŮVA, IDEA, KLÍH, KLÍN, LEPÉ, LÍPA,
LIST, MÁKY, ODÉR, OKNA, OVCE, PAMLSKY,
PLYN, RANK, RUBL, SBÍT, SIROTA, TVAR, UČIVO,
UHEL, ZVÍŘE
... 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 24. srpna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„KARIBSKÁ NOC“. Dalším vylosovaným výhercem se
stal Jaroslav Navrátil, Zdětín 111, 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 20. srpna 2012.
Dnes můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou
opětovně věnoval obchůdek CHOVATELSKÉ POTŘEBY SHUR-GAIN v Prostějově. Jméno dalšího šťastného výherce, který obdrží tuto HODNOTNOU CENU,
zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v
pondělí 27. srpna 2012.

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

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

Vyhrazené parkování u prodejny
www.shurgain.cz Tel. 733734553
Kanadská kvalita - přímo od dovozce.
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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 usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě
poukázky od RESTAURACE
PÁCL V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Ivanu
Hemerkovou. Tvář náměstkyně primátora poznala znovu
celá řada soutěžících a do osudí se zamíchalo přesně 448
správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Jolanu
Frgalovou, sídl. Svobody
21/76, PV. Výherkyně od nás
obdrží zajímavou cenu v podobě poukázky od OBČERSTVENI BRUTUS v Plumlovské ulici V HODNOTĚ
500 Kč, která ji už od dnešního dne čeká přímo v redakci
Večerníku!
Tato ryze praktická cena budiž
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 kulturní
sféry a mírně poupravili fotografii jednoho z průkopníků reagge
stylu u nás...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dvaasedmdesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 24. 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 27. SRPNA 2012.

Režie: Hynek Bočan
Hrají: Václav Babka, Vladimír Menšík, Jan Skopeček,
Josef Kemr, Josef Dvořák,
Ivan Vyskočil, Petr Nárožný,
Jiří Krampol, Karel Gott, Jaroslav Moučka, Jaroslav Satoranský, Dagmar Veškrnová-Havlová, Simona Stašová,
telný problém. Ale nic není
Miriam Kantorková,
nemožné, a tak to prostě parEnergická lékařka Alice Vá- tička sedmi horníků, přezdíňová nastoupí jako závod- vaná parta hic, dostane příní lékařka šachty Mír. Na kazem. Jenže i přes stranicky
radu svého bývalého kolegy zdůvodněnou přednášku o
doktora Kaleše se pustí do prospěšnosti celé akce havíři
výzkumu, jehož cílem je pre- statečně odolávají naléhání,
vence silikózy pomocí tak- aby se experimentu zúčastnizvané kalciové bariéry, což v li. Předseda ROH Janeček se
praxi znamená pravidelné pití nakonec rozhodne, že zvítězí
mléka. Jenže přinuťte horní- všemi prostředky. S milými
ky, aby veřejně pili mléko. rebely se proto pustí do psyNa první pohled nepřekona- chologické války...
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

OPĚT DR. OETKEREM...

Celkově již popatnácté a
počtvrté v řadě, 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 24. SRPNA
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 7 - 8 - 9 - 3, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už celkově dvaašedesátou výherkyní stala Lenka Dřevinková,
Klenovice 249, jež si tak přímo v
sídle redakce může vyzvednout
zmíněnou výhru věnovanou
naším partnerem, kterým pro
minulé vydání byla společnost
DR. OETKER!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vyjde v PONDĚLÍ 27. SRPNA.
Tak nezbývá, než abyste začali
již luštit...

HLEDÁNÍ

JE U KONCE

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+1 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 100m2
s vl.vytápěním u centra PV
10 000Kč/měs.+ ink.
4+kk, Nerudova, PV, 103m2, podkrovní
5000Kč/měs. + ink.
Pronájem GARÁŽE ul. Svatoplukova,
PV
Cena: 800Kč/měs.
Pronájem GARÁŽE v centru PV
800Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
1+1 s lodžií ul.Tylova, 7. patro s výtahem,
plast. okna
570 000Kč
2+1, E.Králíka, PV, os.vl.
650 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 SKLAD. AREÁLU v PV
- Domamyslicích, 415m2 sklad.prostor,
Ihned volný!
255m2 dvůr.
Cena: 16 000 Kč/měs. + ink.
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.

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

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

Nabízíme:

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 565.000,2+1, Pv, Moravská ul
Kč 820.000,2+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)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Garáž – Šmeralova ul.
Kč 1.500,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz
NOVINKA!

Prostějov, Moravská ul.
Prodej bytu 2+1 v OV, 55 m2, 4. patro, lodžie,
plast. okna, orientace sever-jih.
Cena: Kč 820.000,-

BYTY – PRODEJ
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály
cena 750.000 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

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

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

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

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,-

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

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Tel.: 606 922 838

BYTY – PRODEJ:

1+kk,M.Pujmanové, OV,36 m2,1.patro,k rekonstrukci 410.000,-Kč
2+1, A.Slavíčka, DB, 58 m2, 8.patro, po kompletní rekonstrukci
CENA K JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!
2+1, Šárka,OV, m2, 3.patro, prostorný byt
690.000,-Kč
2+1,Okružní,DB,53m2,2.patro

690.000,-Kč

Prodej RD, Klenovice na Hané
Prodej RD Držovice

Prodej RD, Brodek u Prostějova
NOVINKA! Prodej RD Dobromilice

Prodej bytu, Prostějov, ul. Cyrila Boudy

Exkluzivní vydavatel

ŠTARNOV - zemědělský areál k chovu koní,
splňující podmínky
EU pro jejich chov,
zast. plocha 667m2, výběhy 2100m2, vl.studna.
CENA: 900.000Kč.

Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova - SLEVA!

Prodej bytu 3+1 s lodžií a sklepem,
cena: 1590000,-Kč
84m2,

Prodej RD, Kostelec na Hané

PROSTĚJOVIČKY rozlehlý stavební pozemek, oplocený, výměra 4600m2, kopaná
studna, elektřina 30m a plyn 50m od pozemku.
CENA: 1.000.000Kč.

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!
Prodej RD po kompletní ,zdařilé
rekonstrukci o dispozici 3+1 s šatnou,
zahrada,
cena: 2890000,-

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

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

www.reality-domino.cz
www

www

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,
2
inženýrské sítě na hranici.Celk.výměra cca 1500 m . Cena 900,- Kč/m2
Prostějov, ul. Brněnská - pozemek v územním plánu jako plochy
smíšené výrobní, rezerva, celková výměra 27 766 m2, Cena 250 Kč/m2.
Prostějov, ul. Okružní - pozemek v územním plánu jako plocha pro
Cena v RK.
výstavbu bytových domů, celková výměra 9760 m2,
Prostějov – pozemek u čerpací stanice OMV mezi výpadovkou na Brno a
rychlostní komunikaci E462 určen pro komerční výstavbu, celková výměra
Cena 450 Kč/m2.
4742 m2.
Zahrada Ptenský dvorek, Paseky – celková výměra 3395m², prodej
možný po částech, vhodný pro stavbu rekreačního objektu cena 120 Kč/m²
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

Když chcete

prodat či koupit
dům nebo byt,

3+1, Přichystalova, OV, Olomouc, 3.patro
1.600.000,-Kč
3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
1.000.000,-Kč
2
3+1, B.Šmerala, DB, 74 m , zvýš. přízemí
1.050.000,-Kč
4+1 NÁM.T.G.MASARYKA, OV, 150 m2 + SKLEP 50 m2
– VHODNÝ K VYBUDOVÁNÍ VINÁRNY, K BYDLENÍ I
PODNIKÁNÍ!
CENA K JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!

DOMY – PRODEJ:

RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
2.150.000,-Kč
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada
1.250.000,-Kč
RD WINKLEROVA-PROSTĚJOV, 4+kk, 363 m2, zahrádka,
garáž,nedaleko centra
2.050.000,-Kč
NOVINKA ! ! !
RD Domamyslice, 4+1, 220 m2, garáž, dvůr, po kompletní
rekonstrukci, kolaudace v roce 2006, velmi pěkný info o ceně v RK!

RD Vřesovice, 2+1, 5+1, k bydlení i podnikání 1.650.000,-Kč
RD Čehovice, +1, možnost rozšíření, vjezd, dvůr, nutná
rekonstrukce
490.000,-Kč
CHATA PTENÍ, 4+1, VELMI PĚKNÉ PROSTŘEDÍ
550.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

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

1.400.000,-Kč
350.000,-Kč
410.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:

1+1,Šárka, přízemí
2,5+1, Olomoucká, cihla
3+1,Hvězda, podkrovní byt
3+1, Anglická, 76 m2, ihned volný!

5.500,-Kč
8.000,-Kč
6.000,-Kč
9.000,-Kč

ve VEČERNÍKU!
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POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY!
NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,

@vecernikpv.cz
E-mail:
E
il reklama
kkll
ik POSUDKY, …
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

Držovice, okr. Prostějov
Prodej pozemku na výstavbu RD o výměře
1118 m2, rozměr 17,5 x 65,5 m. Cena za m2 je
729 Kč.
Cena: Kč 815.000,-

KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1 se
zahrádkou, řadový,
všechny ing. sítě, pozemek 194m2, ihned volný.
CENA: 420.000Kč.

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

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

Tel

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

Prodej RD 5+1 s garáží balonem
a zahradou s ovocnými stromy,
cena:1990000,-Kč

zastavte se

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

PLUMLOV - BYT
3+1, 72m2, cihla, OV,
1.patro, nové plynové
ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 900.000Kč.

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

604 487 707

Penzion Kubíček, Prostějov - prodej penzionu s restaurací
v klidné části Prostějova, po kompletní rekonstrukci. Penzion se
nabízí včetně zařízení, celkem 9 pokojů. Náleží k němu parkovací
plocha.
Cena informace v RK

POZEMKY - 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

PLUMLOV - prodej exkluzivního
stav. pozemku k
výstavbě RD s pěkným výhledem na
Plumlovskou přehradu a Prostějov. Veškeré IS, výměra 1351 m2.
CENAv RK.

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

Telefon: 608 960 042

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

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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

Pozemky:

Petra Sedlářová

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

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

POZEMKY

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
Nabízíme:
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

Tip týdne: Prodej novostavby RD,
Kralice na Hané
TIP TÝDNE
Prodej bytu 3+1, PV- ul. Družstevní

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

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM

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

777 251 878

Rodinné domy:

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

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

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

TEL: 775 246 321,
776 294 498

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

Olo

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) RD Vranovice-Kelčice, 230 m2
1.050 tis.Kč
840 tis.Kč
2) Chata, Seč, zděná, 102 m2
3) Garáž velká 7x4,5x3,8 - Močidýlka
105 tis.Kč
650 tis.Kč
4) 2+1 DR, Kostelecká, 56 m2
5) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
1.050 tis.Kč
6) 3,5+1 DR, Svatoplukova, 92 m2
680 tis.Kč
7) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m2
680 tis.Kč
8) 2+1 DR Finská, 44 m2
2
880 tis.Kč
9) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m
1.260 tis.Kč + garáž
10) 3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.350 tis.Kč
11) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
12) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
680 tis.Kč
13) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
1.590 tis.Kč
14) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
2
1.790 tis.Kč
15) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.850 tis.Kč
16) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
17) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.460 tis.Kč
PRONÁJMY :

1+1 Čelechovice
1+kk Dvořákova
1+1 Dvořákova
2x 1+1 Vodní, 4,2 a
2+1 Huserl.nám., 85 m2
2+1 Finská, 44 m2
3+1 Západní
3+1 Husserl.nám., 110 m2
3+1 Husserl.nám., 140 m2

5 tis.vč.ink.
5,5 tis.vč.ink.
4,5 tis.+ ink.
4,5 tis.+ ink.
5 tis.+ ink.
7 tis.vč.ink.
9 tis. vč.ink.
6 tis.+ ink.
7 tis.+ ink.

Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY :

3+1 okál, Přemyslovice
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 DR Holandská, 44 m2
2+1 DR Finská, 44 m2
2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
3+1 OV E.Beneše
3+1 OV, E.Beneše
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

300 tis.Kč
720 tis.Kč
780 tis.Kč
680 tis.Kč
680 tis.Kč
880 tis.Kč
999 tis.Kč
1.039 tis.Kč
1.150 tis. Kč
1.190 tis.Kč
1.150 tis.Kč
1.260 tis.Kč + garáž
1.350 tis.Kč
790 tis.Kč

RODINNÉ DOMY :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
349 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
940 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
2
1.050 tis.Kč
RD 5+1 Kelčice, 230 m , dvorek, zahr.
1.350 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 mil.Kč
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.450 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.650 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.790 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
2
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m , zahr.
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.
790 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE :

- Novinka : Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
105 tis.Kč
- Novinka : Pronájem garáže na ul.B.Němcové
1 tis.Kč/měs.
- Pronájem v dalších lokalitách : Šmeralova, Brněnská,
Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách : Močidýlka, Držovice, Domamyslice,
u nové nemocnice, Myslbekova.
CHATY A CHALUPY :

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

490 tis.Kč
689 tis.Kč
840 tis.Kč
1.150 tis.Kč

POZEMKY :

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

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

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

REALITY

REALITY

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 5+1, Čechovice 3 450 000 Kč
* RD 4+2, Žeranovská 2 500 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova
1 500 000 Kč
* RD 2+1, Vrahovice
750 000 Kč
* Byt 3+1, Šmeralova 1 050 000 Kč
* Byt 2+1, Šárka
700 000 Kč
* Byt 1+1, Určická
320 000 Kč
* Chata, Seč
490 000 Kč
Pronájem:
* Byt 2+1,sídl.Svob., 7 800Kč vč.i nk.
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 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 3+1, OV/P
870 000 Kč
* byt 2+1, OV/P, rekonstr. 1 100 000 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

ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
+1 Vodní
4 200 Kč + ink.
1+1 Šlikova
5 000 Kč + ink.
1+kk Šlikova
7 500 Kč vč. ink.
2+1 Západní
4 400 Kč + ink.
2+kk Lužická
5 700 Kč + ink.
2+1 T.G. Masaryka7 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

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 75m2
1.049.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.136.000Kč
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 50m2 cihla
695.000Kč
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
5+1 Skalka po rekonstrukci, garáž 1.499.000Kč
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 1.345.000Kč
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 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
6.500Kč+ink
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+ink.
3+1 Hvězda 80m2 cihla
6.500Kč+ink.
3+1 u Němčic 70m2
7.000Kč vč.ink.
3+1 Olomoucká 80m2
8.000Kč vč.ink.
4+kk nový Čelechovice 100m2 8000Kč+ink.
4+1 Čelechovice 80m2
6.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Stav. pozemek Oplocany 1.900m2 299.000Kč
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
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895

9 VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ
9 ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP
NA NEMOVITOST NA PRODEJ

9 VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

9 NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ

9 VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
9 BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189
9 PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
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Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu 2 jednopokojové byty
v Kostelci na Hané. Tel.: 602 751 535
Prodám garáž za Mechanikou,
95 000 Kč. RK NE. 724 321 104
Mladá rodina hledá ke koupi byt
3+1 v PV, platba hotově. RK nevolat.
Tel.: 603 985 922
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.
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !
B Y T Y prodej
p
j
550.000,-Kč
1+kk,PROSTĚJOV,35m2
2+kk nám.SPOJENCŮ,53m2
750.000,-Kč
899.000,-Kč
2+1,DB,SUCHARDY,58m2
2+1,DB,ŠÁRKA,65m2
699.000,-Kč
650.000,- Kč
2+1,DB,V.ŠPÁLY,58m2
3+1,OV,BULHARSKÁ,3.p.velmi pěkný, balkon,velký sklep
1.150.000,-Kč
3+kk,OV,PALACKÁ,1.p. po kompletní rekonstr, nízké
měsíč.nákl.
1.550.000,-Kč
3+1,dr.FINSKÁ, PV, po rekonstrukci, lodžie,1.p.,velmi
nízké měsíč.nákl.- 2.500,-Kč!!! Velmi pěkný!1.050.000,- Kč
4+1,BELGICKÁ,dr.5.p.,velmi pěknýpo komplet.rekonstrukci možno i s garáží
1.340.000,-Kč
5+1,FANDERLÍKOVA,dr.1.p.,velmi pěkný,
po rekonstrukci! ……
DOHODA !!!

Poptáváme pro klienty

Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Prodáme výrobní a skladovací
prostory v Otaslavicích, včetně
kanceláře, šaten a garáží. Součástí je rodinný dům o dvou
bytových jednotkách 4+1 a 1+1.
Ihned k uvolnění. Bližší info
731 471 123, 737 563 847.
Pronajmu garáž na Svatoplukové
ulici 56. Tel.: 777 010 323
Pronajmu byt 1+1, 50 m2, ul. Šlikova, PV, po rekonstrukci, vlastní měřidla a plyn. kotel, internet, sklep.
Cena 5 000 Kč + 1 500 Kč inkaso.
Tel.: 604 820 358
Pronajmu levně byt 1+1 ve Vrbátkách. Tel.: 773 618 011
Pronajmu garáž na Žeranovské
a na Brněnské. T.: 776 894 323
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

FINANCE

Provádíme veškeré malířské práce,
zednické práce, zateplování fasád, veškeré izolace, drenáže, sanace, bytová
jádra, rekonstrukce, výkopové práce,
opravy střech. Máme příznivé ceny,
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHOD- slevy na materiál. Tel.: 725 922 477
NOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN,
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji Provádíme rekonstrukce bytových
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Odvoz fekálií,
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
čištění odpadu a kanalizace.
dostupná půjčka i pro vás. K vyTel.: 774 368 343
řízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
stějov 604 389 367.
ÚVĚRY A HYPOTÉKY LEVNĚ,
RYCHLE, DISKRÉTNĚ se zásta- STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
vou nemovitostí. Tel.: 777 164 309, 721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
jiri.dostal.rb@seznam.cz
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.

PŮJČKY do 200 000 Kč! Ne Zednické práce. Levně a rychle.
900... Spolupracuji s více věřiteli. Tel.: 602 941 681
732 547 490, 734 277 263
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Máte problémy se splátkami?
Nebankovní úvěr bankovním Čištění hrobů z terasa přebrouúrokem. Řešíme rychle exekuce, šením přímo na místě. Tel.:
zástavy, ale i osobní bankroty. In- 721 817 009
formace na tel.: 777 947 136 nebo
773 579 975. Důvěřujte profesio- Výcvik psů a ubytování psů v době
nálům. Konzultace zdarma!
dovolených. Tel.: 604 188 648
Půjčka bez poplatku až 50 000 Kč. Provádíme dokonalé stroj. čištění
Diskrétní jednání. Tel.: 607 401 926. koberců a sedacích souprav. M. Revay. Tel.: 604 439 302, 582 382 325
Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka bez poplatku až 160 000 Vodo topo plyn a veškeré instalaKč nebo na zástavu nemovitostí. térské práce. Tel.: 608 747 788
Tel: 777 965 734. Pracuji pro více
Stavební partie nabízí provedení vešvěřitelů.
kerých stavebních prací včetně výNová půjčka z vlastního kapitá- stavby na klíč nebo rekonstrukcí bytů.
lu i pro osvč, důchodce, ženy na Možnost nahlédnutí už provedených
md… Vyplacení do 48 hod. Info na prací. Tel.: 774 261 517 Smékal Jiří.
775 573 732.
Malířské a natěračské práce i s úkliPotřebujete rychle peníze. Volejte dem. Tel.: 777 818 463
na 776 087 428.
Provádím úklid domácností, domácí práce a drobné opravy. Zn: spolehlivost, kvalita služeb. Dokoupilová tel.č. 775 063 390
Tesařství Klimeš provádí tesařské,
klempířské, pokrývačské, izolaterské práce, podřezávání rodinných
domů. Tel.: 602 756 428

Pronajmu byt 2+1 v PV, blízko
centra, pěkný. Tel.: 739 964 406
Pronajmu byt 1+1 v PV. Kontakt:
607 919 040
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Pronajmu byt 1+1 na Sídl. svobody, cena 5 500 Kč, od září 2012.
Tel.: 728 005 674
Pronajmu 1+1 zařízený, dlouhodobě. Tel.: 721 054 794
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658

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

Tel: 605 011 310
NOVINKA!!!
3+1,OV PARTYZÁNSKÁ ulice,1.p. balkon,garáž, 78 m2
info v RK
3+1, OV, MLÝNSKÁ ulice, 105 m2,
prostorný, velmi pěkný,…
1.700.000,-Kč
3+1, OV, KRASICKÁ ulice, 77 m2,
lodžie,1.p………………...
1.200.000,-Kč

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

DOMY prodej
RD,ŠAFAŘÍKOVA,Prostějov
5 bytových jednotek……..
SLEVA !!!
RD 4+1,3+kk LEŠANY u PV
zahrada,garáž

3.090.000,-Kč
INFO V RK

RD 2+1, KONICE, zahrada,započatá
rekonstrukce, možnost rozšíření do podkroví 699.000,-Kč
RD 3+kk,KŘENŮVKY,dvůr,zahrada, centrum obce
450.000,-Kč
RD PLUMLOV, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,vodačást.
rekonstrukce
850.000,-Kč
NOVINKA!!!
RD 6+1 ,NĚMČICE NAD HANOU,zahrada,velmi pěkný
a udržovaný ……S GARÁŽÍ………...… 2.400.000,-Kč
RD 3+1,VŘESOVICE,prostorný s udržovanou
zahradou……
1.800.000,-Kč
CHATA PLUMLOV,cihla,25m2 ,pěkné prostředí
…………………
430.000,-Kč
RD 2+1,4+1,PV-VRAHOVICE
po kompletní rekonstrukci, ...
2.500.000,-Kč
RD 4+1, VRAHOVICE, po rekonstr.
zahrada, pěkný…………….
2.400.000,-Kč
- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+kk,E.Beneše,část.zařízený
1+kk,cihla,centrum od 1.7.
1+kk,cihla,centrum od 1.9.
2+1,cihla,centrum,60m2
3+1,DB Anglická,75m2

5.000,-Kč
3.600,-Kč
5.000,-Kč
5.000,.Kč
7.000,-Kč

PRONÁJEM LUKRATIVNÍHO OBJEKTU
V CENTRU, jedná se o třípodlažní objekt, vila v secesním
stylu -možno na kanceláře INSOLVENČNÍHO
SPRÁVCE, EXEKUTORA, BANKY……
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

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

605 011 310

Pronajmu byt 1+1, ul. Olomoucká,
PV. Tel.: 732 669 009
Pronájem klidného bydlení ve
3+1, zděný, samostatné vytápění,
lodžie. Cena měs. 10 250 Kč vč.
ink. Volejte 581 021 603
Pronajmu byt 1+1 na Sídl. svobody. Majitel – tel: 603 469 575
Pronajmu 3+1,3+kk. 723 565 897
Prodám louku v Ptenském Dvorku, 880 m2, v klidném prostředí
k postavení srubu či chatky, možnost přípojky k elektřině, dobrá
dostupnost. Parcela sousedí s potokem a lesem. Cena 50 Kč za m2.
Tel.: po 19.00 hod. 732 23 48 68
Pronájem 2+1 Sladkovského Prostějov, volný ihned, 7 000 Kč vč.
inkasa. Tel.: 777 580 170
Hledám pronájem v PV, 1+1 nebo
1+kk. NE RK. Tel.: 731 175 251

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE pro příští číslo
je v pátek 24. srpna
10.00 hodin

SLUŽBY

Nejaktuálnější nabídky
realit a nemovitostí!

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

Kultura v Prostějově a okolí
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V Metru můžete

vidět Prostějov jinak
Ve vestibulu kina Metro si můžete od 8. srpna
prohlédnout velice zajímavou výstavu člena
Spolku prostějovských fotografů, pana Jiřího
Peky. Výstava pod názvem „Prostějov – trochu
jinak” přináší nevšední pohled na úplně obyčejné staré domy, kostely nebo fasády.
Prostějov/nih
Vše je však zachyceno tak,
jak si toho asi nikdo z nás
běžně nevšimne. „ Výstava
mě velice zaujala, nečekala
jsem, že fotky budou tak

krásné, vypadají opravdu
skoro jako namalované obrazy. Jsem opravdu nadšená, okolo většiny z těchto
míst denně chodím a v tom
bude asi to pravé kouzlo téhle výstavy. Určitě sem po-

Prostějovské muzeum. Fotografie visící v Metru dokážou zaujmout na první pohled.
Foto: Jiří Peka

šlu i mámu s tátou, jsou to
místní starousedlíci a věřím,
že je výstava nadchne stejně tak jako mě.“ vychrlila
na nás mladá Prostějovanka Lucie Novotná, která si
výstavu v Metru prohlížela
před zahájením filmového
představení. Jiří Peka začal
fotografovat už před lety,
zpočátku se zaměřoval na
klasické obrazy přírody a
rodiny. Teprve až digitální
fotografie v něm probudila
touhu tvořit a experimentovat. Po trošku divokých začátcích, kdy s fotografiemi
zkoušel všechny možné i
nemožné věci, se začaly
naplňovat jeho představy
a jeho technika se ustálila.
Expozice, která je k vidění
právě teď v Metru, má za
úkol nastínit nám všem Prostějov z trošku jiného úhlu
pohledu, než jsme zvyklí a
já osobně si myslím, že se
to autorovi opravdu povedlo. Přijďte se i vy podívat
na tuto netradiční výstavu
a posoudit výsledek Pekova snažení. Fotky budou v
místním kině k vidění až do
15. září, a to denně od 17.30
hodin, nebo kdykoli jindy
po předchozí domluvě.

KARIBSKÁ NOC se dotýkala hvězd
Na pódiu zářili Šeps i YoYo Band

V sobotu se konala na pláži U Vrbiček na
Plumlovské přehradě poslední velká letní akce, a
to Karibská noc. Návštěvníci se začali do areálu
scházet již kolem šesté hodiny večerní. Pro prvních
200 žen nad 18 let byly navíc připraveny zdarma
uvítací havajské drinky.
Plumlovská přehrada/
Nikol Hlochová
Úderem půl sedmé se pak začaly
na pódiu objevovat první hudební formace. Své songy představily všem přítomným jako první
kapely Quercus, PV Rock&Roll
Clasic a 3P, které skvěle připravily půdu hlavním hostům večera.
Nespoutaný živel Michal Šeps
vtrhl na pódium se svojí kapelou Zimmer Frei po osmé hodi-

F o to
o r ep
p o r t ážž

PROTANČILI JSME KARIBSKOU NOC…

Autogramiáda. Na podpis Michala Šepse Ticho před bouří. Návštěvníci se před Kar- YoYo Band na pódiu. Barevné košile a
se stála dlouhá fronta.
ibskou nocí občerstvili.
hravé rytmy…

Výtěžek charitativního Zumbathonu půjde do útulku v Srbcích

Prostějovské léto se

přeneslo do časů hippies
Poslední srpnový čtvrtek dorazí Monkey Business

Dary útulku. Tohle všechno
dokázaly zumba tanečnice pro
zvířata nashromáždit.
Jak nápad vznikl? „Hledala
jsem nejbližší útulek v okolí. Ten v Určicích již bohužel
nefunguje, ten v Čechách pod
Kosířem, kam vozí pejsky z
Prostějova a okolí, je v rámci
možností vcelku dobře dotovaný. A pak jsem narazila na
domov pro opuštěná zvířata
v Srbcích. Ono jde vlastně o
70 letou paní, která má veliký dům se zahradou, a není jí
lhostejný osud opuštěných a

elánem a dobrou náladou. Po
koncertech obou hvězd probíhala jako vždy autogramiáda,
na níž hudebníci podepisovali
snad všechno od klobouků po
břicha.
Návštěvníkům poslední letní
akce U Vrbiček přálo i počasí a
typické letní karibské atmosféře
chyběla snad už jen voda v přehradě. Jinak šlo bezesporu o plnohodnotné a skvělé zakončení
léta a prázdnin.
Podrobnější reportáž i s fotogalerií naleznete i na našem webu
www.vecernikpv.cz. Navíc už v
příštím vydání Prostějovského Večerníku se také můžete
těšit na exkluzivní rozhovor s
Petrem Zlámalem, majitelem
pořádající agentury Hittrade!

3x foto: Nikol Hlochová

Zumba s Veronikou pomáhá opuštěným mazlíčkům
Prostějov/nih - Minulou neděli se na vrahovickém koupališti konala jedna neobvyklá akce. Veronika Bašná,
instruktorka zumby, která
zde tancuje každou středu a
neděli vždy od 19 hodin, má
velice vřelý vztah ke zvířátkům, a proto ji napadlo, že by
mohla svou činností pomoci
těm opuštěným. Tak vznikl
nápad uspořádat charitativní
Zumbathon pro pejsky a kočičky, umístěné v Srbcích.

ně. A byl to opravdu tanec! Publikum dokázal uvést opravdu do
varu a ke konci jeho vystoupení
se do rytmu reggae vrtěli velcí
i malí. „Bylo vidět, že opravdu
umí, předvedl parádní vystoupení. Přišel jsem hlavně na Yo
Yo Band, ale tenhle mladej mě
fakt zvedl ze židle,“ zhodnotil
Michalův koncert Jiří z Prostějova. A měl pravdu, mladý
zpěvák a průkopník reggae zaujal publikum natolik, že se i s

kapelou musel před skandující
publikum vrátit a zahrát další
píseň. Na jeho pověstnou „hru
na trubku“ bez trubky však bohužel nedošlo.
Po Michalu Šepsovi se na pódium dostavila další hvězda, a
to skupina YoYo Band v čele s
Richardem Tesaříkem. Ti také
obdrželi hlavní cenu v soutěži
o nejveselejší a nejbarevnější košile, láhev speciálního
karibského drinku. Také při
jejich koncertě se prostor pod
pódiem zcela zaplnil a diváci
si spolu s kapelou zpívali známé písně jako Kladno, Někdy
příště nebo Jedeme do Afriky.
I když měli muzikanti z Yo Yo
Bandu za sebou již jeden odpolední koncert v Chocni, sršeli

toulavých zvířat. Ve svém okolí
je velmi známá tím, že přijme
do své péče jakéhokoli pejska
a kočičku, které se pak snaží
předat dál, do nové a milující
rodiny. Kdokoliv si může zvířátko osvojit. Některá najdete
vyfocená na jejích webových
stránkách, jiná si můžete prohlédnout přímo v Srbcích,“
nastínila nám situaci Veronika.
Na Zumbathonu se vybralo od
všech účastníků celkem 1420

Prostějov/nih - Stejně jako mládeže na Vápenici. I tady
mnoho předešlých prázd- byl pro mladší generace připraninových čtvrtků byl i ten vený bohatý program. Všichni,
minulý ve znamení prostě- kteří dorazili, si mohli něco
jovského léta a tentokrát byl pěkného namalovat na asfalprogram celého dne opravdu tový chodník nebo se pobavit
s kamarády při dovednostních
bohatý!
Ráno a dopoledne patřilo pře- hrách na místním hřišti. Ale to
devším dětem. Malí svišťové pořád nebylo všechno! Kdo
si mohli vybrat z obrovského raději lenoší nebo přemýšlí,
množství aktivit, které pro ně mohl se vypravit do městské
byly na tento den připrave- knihovny. Tady totiž probíhalo
ny. V Kolářových sadech na jak čtení pohádek, tak soutěž
ně čekala procházka parkem o čerstvou a voňavou pizzu.
Pomoc potřebným. Přesně takové heslo měl nedělní Zumbathon se spoustou zábavných akti- Poslední aktivita byla pro děti
na pomoc opuštěným zvířatům.
2x foto: archiv Veroniky Bašné vit a her. Děti i dospělí se při připravena v parku ve Smetaní mohli potkat dokonce se nových sadech. Právě tady se
korun, k tomu navíc deka a kr- likou radost. A můžou mít ještě vzácnými stromovými skřít- mohli sejít všichni angličtinámivo, které některé účastnice větší! Pokud by se mezi vámi, ky! Koho neuchvátila příroda, ři. „Angličtina pro děti“ si přidonesly. Do sbírky se zapojila našimi čtenáři, našla ještě něja- mohl dorazit k Domu dětí a pravila zábavný program plný
i paní z místního kiosku. Aby ká dobrá duše, která by chtěla
byla vybraná částka kulatá, přispět - ať už finančně či nědodala slečna Bašná zbytek jakým krmivem (stačí jedna
peněz do částky 1 700 korun, konzerva, malý sáček granulí,
mimo to hradí ze svého také šampon, nějaký ten pamlsek
dopravu. „S paní z útulku apod. ), pořád ještě můžete.
jsem se dohodla, že nakoupím Veronika vše nashromážděné
co možná nejvíc nejlevnější- poveze do útulku až v pátek
ho krmiva, a to granulí, rýže, 24.8. „Kdyby ještě někdo chtěl
těstovin a konzerv. A tak se i podpořit útulek spolu s námi,
stalo. Máme sedm pytlů de- může mi cokoli donést na mou
setikilových granulí plus ještě hodinu zumby - ve středu od 19
asi pět malých pytlíků granulí, hodin do Vrahovic na koupališpatnáct velkých konzerv, je- tě, nebo mě můžete kontaktovat
denáct kilo těstovin, hromadu osobně a pokud to bude jen trosáčků rýže a taky spoustu pa- chu v mých silách, zajedu pro
mlsků.“ Pejsci a kočičky, žijící krmivo přímo k vám,“ vzkazuje Janis Joplin revival. Kapela zaujala všechny přítomné, včetně
malých dětí.
Foto: Nikol Hlochová
v Srbcích, budou mít určitě ve- závěrem mladá instruktorka.

her a tvoření. Kdo chtěl, mohl
si dokonce vyrobit svůj vlastní
anglický komiks. Je asi zbytečné psát, že děti byly ze všech
aktivit velice nadšené a jejich
rozzářená očka mluvila za vše.
Večer patřil opět Smetanovým sadům. Od 19 hodin se
tu rozjela velká Hippies párty.
Nebylo překvapením, že na
ni dorazilo mnoho účastníků
v kostýmu tzv. “hipíka“. Krátce po sedmé večerní nastoupila na podium Janis Joplin,
která místní publikum uvedla
opravdu do varu a předpřipravila půdu kapele Rolling Stones, která to také rozjela naplno. Parkem zněly více či méně
známé hity a všichni návštěvníci si buď podupávali nožkou
do rytmu nebo si prozpěvovali
písničky spolu s revival kapelami, zkrátka a dobře, všichni
se velice dobře bavili. Celým
večerem se linula pohoda, mír a
láska…přesně tak, jak to hnutí
hippies v polovině 60. let minulého století propagovalo.
Samotné prostějovské léto vyvrcholí už za 14 dní, a to ve
čtvrtek 30. srpna koncertem
Monkey business a doprovodným programem. A my budeme samozřejmě u toho a přineseme vám z místa podrobnou
reportáž s fotogalerií.

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, prezentace
PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

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

Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/110
Kč. Objednávky na tel.:
777 936 723.

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

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
KOOPERATIVA hledá obchod- za 500 Kč/ 1prm. Kontakt:
ní zástupce. Tel.: 777 164 309, 582 388 101.
jiri.dostal@kooperativa.cz
Prodám štěňátka jorkšíra. Tel.:
Do salonu v centru PV hle- 736 676 048
dáme kadeřnice/ky, nehtovou designérku, pedikérku Prodejna IVKA obchod se
a kosmetičku na ŽL. Více zdravotní obuví přestěhovaná
info na tel. 608 200 295
na Plumlovskou ulici (naproti
Kubusu) nabízí svým zákazHledám paní na přípravu dcery do níkům obuv pro další školní
školy (2. ročník gymnázia) a drob- rok (papučky, cvičky, tenisky,
nou výpomoc v domácnosti od botasky s klenbou, ortopedické
1. 9. 2012. Kontakt 733 782 279. pantofle, gumáky a zdravotní
pantofle atd.) Doprodáváme
Zavedená kosmetika přijme kos- letní kvalitní vyměkčenou obuv
metičku na ŽL. Tel.: 734 213 936 s 30 % slevou dále u nás zakoupíte kosmetiku + molitany různé
Pracovní agentura Bauwerk, tloušťky a také obuv v nadměrs.r.o. přijme betonáře, železáře, ných velikostech až do 50.
zámečníky a pracovníky/-ice do
výroby. Pracoviště Prostějov, Prodám zahradní traktor s vlečOlomouc, Tovačov. Bližší in- kou, domácí výroba. Cena
formace v prac. dny 11-14 hod. 8 000 Kč. Tel.: 777 22 19 48
na tel.č. 736 626 086, e-mail
musilova@bauwerk-stavby.cz.

VZPOMÍNÁME

Nabízím super přivýdělek z
domova. Bez poplatku jen seriozní jednání. Práce na smlouvy
výplata 2x do měsíce. Vhodné
pro všechny. Více info na mailu
rychle@volny.cz nebo na tel.:
774 119 937

Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje kvalitní i méně kvalitní obrazy
a grafiku. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za
nejvyšší ceny. Galerie umění
Prostějov, Školní 49, Jindřich
Skácel, tel. 608 805 775.

Realitní kancelář IMPULS REALITY s.r.o. hledá makléře/
makléřky. Nabízíme vysoké výdělky, služ. telefon, proškolení
zdarma. Požadujeme řp. sk B.
NON STOP ODTAHOVÁ
Volejte na tel.: 773 542 542
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
Restaurace Pod kaštany, zá- + celá Evropa. Tel.: 776 045 623
padní ul., Prostějov přijme
kuchaře s praxí, nejlépe vyuče- Koupím jakoukoli Š - Felicii.
Tel.: 604 118 269
ného. Tel.: 739 460 733

AUTO - MOTO

DARUJI

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

Smutný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám, tatínku,
chybíš nám všem.
Nebylo Ti dopřáno,
déle s námi být,
nebylo léku,
abys mohl s námi žít.
Nikdy už, tatínku,
nikdy nám neporadíš,
nikdy se neusměješ,
vnouče své nepohladíš.

Dne 22. srpna 2012
by se dožila 100 let
paní Zdeňka LUŽNÁ
z Přemyslovic.
Vzpomíná rodina
Lužných a Dostálů.

Utichlo srdce,
zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.
Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte
na krásné chvíle,
které jste s ním prožívali.

Dne 22. srpna 2012
si připomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Milana KOUŘILA.
S láskou vzpomíná
manželka Ljuba
s rodinou.

Lásku měl na rtech,
dobrotu v srdci,
poctivost ve své duši.

Dne 23. srpna 2012
uplyne 1. smutné
výročí úmrtí pana
Františka SLAVÍKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
manželka Drahomíra,
dcera Lenka s manželem
a vnoučata Lukáš,
Monika a Eliška,
dcera Soňa a vnoučata
Patrik, Karolína
a Dominik.

V tyto dny
vzpomínáme
nedožité 85. narozeniny
milovaného manžela,
tatínka a dědečka
pplk.v.v. Vlastimila
DVOŘÁKA
z Otinovsi.
S láskou a bolestí v srdci
manželka Draha,
dcera Eva
a vnuci Evička
a David.

Dne 20. srpna 2012
uplyne 20 let, kdy nás
opustil náš syn
Ing. Jaroslav
STUDENÝ
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
prosím vzpomeňte s námi.
Děkují rodiče

Kytičku na hrob
Ti půjdeme dát a s láskou
v srdci budeme
tiše vzpomínat.

Dnes 20. srpna 2012
by oslavil
své 22. narozeniny
můj syn
Honzík VYSLOUŽIL.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkuje maminka
s manželem
a sestra Zuzka.

Dne 19. srpna 2012
jste vzpomenuli
3. smutné výročí úmrtí
paní Marie
SMÉKALOVÉ
z Bedihoště.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
dcery Marie, Ivana
a syn Roman
s rodinami.

V tyto dny vzpomeneme
14 výročí úmrtí pana
Ladislava VOJTĚCHA
z Tvorovic,
který by se dožil 100 let

RŮZNÉ

Daruji pejska. Výborný hlídač, čistotný, má rád děti,
vhodný do bytu i na zahradu. SAZENICE JAHOD - objedTel.: 731 809 907
návky na tel. 607 151 801 nebo
www.jahodarny.cz

SEZNÁMENÍ

KAM S NIMI (už zase)?
aneb Jak nejlépe investovat finanční prostředky…

KOUPÍM

Přijmeme pracovníky/-ce do
nových poboček. Nabízíme
zaškolení, praxe není podmín- Zaplatíme aukční ceny v hotokou. Výdělek od 30 000 Kč.m. vosti za obrazy kvalitních česInfo na tel. 728 958 301.
kých malířů: Bauch, Blažíček,
Bukovac, Boettinger, Beneš,
Firma HANAKOV spol. s r.o. Brožík, Bubeníček, Coubine,
přijme do HPP seřizovače CNC Čapek, Číla, Dvorský, Dědina,
strojů, znalost programování vý- Filla, Foltýn, Frolka, Heřman,
hodou. Požadujeme zkušenosti Honsa, Holub, Havelka, Hudea praxi v dané profesi, bezú- ček, Jambor, Janeček, Justitz,
honnost. Nabízíme zázemí sta- Kaván, Kalvoda, Košvanec,
bilní společnosti, dobré platové Král, Kuba, Kubišta, Knüpfer,
podmínky, závodní stravování, Lolek, Langer, Lebeda, Louuchazečům s bydlištěm mimo kota, Macoun, Marold, Mařák,
okres PV nabízíme příspěvek na Mervart, Naske, Nejedlý, Muubytování. Životopisy zasílejte cha, Navrátil, Nowak, Oliva,
na hanakov@hanakov.cz
Obrovský, Panuška, Preisler,
Procházka, Radimský, Satra,
Přijmu na krátkodobou vý- Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar,
pomoc v oblasti zahradnictví. Šimon, Špála, Tichý, Ulmann,
Tel.: 603 333 760 i SMS.
Ullík, Úprka, Vacátko, Veris,
Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Přijmu automechanika s praxí Info zdarma: tel.:736 127 661,
do autoservisu v Prostějově. simonrene@seznam.cz
Nástup možný ihned. Info na
tel. č. 608 824 136
Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraVydavatelství Haná PRESS, s.r.o. ně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
přijme studenty/ky na kamelotáž. lustry, lampy, porcelán, sklo,
Pište na vecernik@pv.cz.
stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473
Přijmeme nové pracovníky do
potravinářské výroby v PV, na Koupím obrazy předních čessměny. Nástup 1. 9. 2012. Info. kých a moravských malířů, ale i
denně. Personální agentura, Kra- méně hledané regionální umělvařova 9, PV. Tel.: 722 553 345 ce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569
Relax Centrum v Prostějově
příjme KADEŘNICE na ŽL. Zaplatíme v hotovosti české svaNájem 2 600 Kč/směna nebo továclavské dukáty z let 1923 4 600 Kč/celé křeslo. Dále při- 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoujmeme MANIKERKU, MA- dukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
SERA/KU,
TATERA/KU. 000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
Blízko centra, dobré parková- i jiné zlaté mince. Info zdarma ní! Tel.: 724 703 013
tel.: 736 127 661 p. Simon.
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Vdova 65 let hledá kamarádku přiměřeného věku, nejlépe
z Pv. Tel.: 739 420 843
Palírna Otaslavice nabízí kvalitní
služby za příjemné ceny. Za jeden
Osamělý muž bez závazků ve litr 50%-ní slivovice u nás celkem
věku 62 let, hledá příjemnou zaplatíte jen 122,50 Kč. Objedpaní, která také nechce být sama. návky přijímáme na tel. číslech
582 370 058, 777 340 485.
Jen vážně. Tel.: 605 051 809

a 10 výročí úmrtí paní
Marie VOJTĚCHOVÉ
z Tvorovic,
která by se dožila 94 let.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci
vzpomínají dcery Marie,
Ladislava, a Jiřina
a syn Josef
s rodinami.

Prostějov/pr - Stejně jako loni
ve stejnou dobu se vracím k tématu: Kam se svými penězi?
Uplynul rok, takže se přímo
nabízí možnost posoudit, jak
dopadly předložené investiční
varianty.
Pro osvěžení paměti čtenářů se
vrátím ke čtyřem investičním
možnostem, které byly prezentovány jako vhodné a které využívají klienti naší kanceláře.
Jednalo se o 4 investiční možnosti:

si prostředky až na 10 let a může
splácet jen úroky nebo úroky a
jistinu. Dlužník má právo splatit
svůj závazek po 4 letech, kdy má
čistý registr a k ultimu každého
následujícího roku za pomoci
neúčelového hypotéčního úvěru,
kde se dnes pohybuje úrok na 6%.
Ve smlouvě je v prospěch věřitele
zařazena inflační doložka ve vazbě na repo sazbu.
Výnos pro klienty činí 12 %
brutto, za stejnou částku je půjčováno dlužníkům.

1. Aktivní správa
cenných papírů
v praxi průměr u klientů 30
až 50%
Klienti naší kanceláře měli po
započtení všech poplatků (1%
z objemu za správu,10% z % výnosu, nákupní poplatky, transakční poplatky) průměrný čistý
výnos ve výši 7%.
Portfolio obsahovalo 47% v cenných papírech, z čehož většina
byla uložena v dluhopisech
v CZK a EUR. Dále byla skladba portfolia cca 28% USD, 19 %
EUR, 6 % CZK na peněžním trhu (spořící účty). Nadále čekáme
na vývoj trhů a neinvestujeme
zatím do akcií a EFF vzhledem
k nejasné situaci v Eurozóně.
Vyplatilo se nám setrvání zejména na pozicích v USD vzhledem
k oslabení koruny.

b) nájmy - v praxi 0 až 50%
v portfoliu klientů
U klientů, kteří mají v nájmu jednopokojové cihlové byty, činil
výnos u bytů v Ol 5,5% a ve Zlíně
7%. Současně je úrok z úvěru, za
který jsou tyto byty zakoupeny,
v hodnotě 2,5% díky vazbě na
měsíční PRIBOR. Naší kanceláří
je hlídán potenciální nárůst sazeb
a možnost přestoupit u těchto úvěrů na fixní úrokovou sazbu. Ceny
cihlových jednopokojových bytů
zatím zůstávají v horizontu roku
skoro stejné, i když ceny bytů
v panelových domech nadále
klesají a spousta bytů v Ol zůstává
neprodána. Obecně nájmy mají
šanci držet si svoji úroveň, protože spousta zájemců o bydlení má
strach si brát vzhledem k nejistotě
příjmů úvěry, a tak preferuje mnohem volnější způsob splátek u nájmů, z kterých se mohou rychleji Základní údaj na závěr: klienti
vyvázat oproti hypotéčnímu nebo naší kanceláře se pohybovali
v meziročním srovnání v průjinému úvěru .
měrném čistém výnosu mezi 5
3. Pozemky se sítěmi
až 9 %, což považujeme v této
určené pro výstavbu
nejisté době za velmi kvalitní výsledek, který překračuje inflaci
v praxi 0 % v portfoliu klientů
Vzhledem k situaci, kdy se odklá- až dvojnásobně při srovnání
dají investiční záměry ve 3 obcích s meziroční inflací ve výši 3,1%.
na Prostějovsku a Olomoucku na
zasíťování a u jednoho záměru na
Ing. JIŘÍ KUČERA
Vyškovsku , kde v rámci vyrovředitel
kanceláře
Sophia Finance,
nání s věřiteli nejsou jasné právní
nám. 11,
vazby, nebyly zatím investice kli- 3.patro KB, Poděbradovo
Prostějov
entů do pozemků určených k zasíťování realizovány, takže výnos
nelze zhodnotit.

2. Investiční nemovitosti
a nájem nemovitostí
a) investiční nemovitosti - v praxi 30 až 60% v portfoliu klientů
V této oblasti se střetla poptávka
trhu se zájmem našich klientů
investovat výhodně a s minimálním rizikem své finanční
prostředky.
V praxi investujeme peníze ve
formě půjčky dlužníkovi, který
má problém v registrech a se
splácením zejména nebankovních úvěrů. Těmto dlužníkům
dnes banky nepůjčí, kdežto naše
kancelář ano, ale za následujících podmínek: hodnota půjčky
je krytá 2,5 násobkem tržní ceny
nemovitosti dle aktuálního tržního odhadu a notářským zápisem s
přímou vykonavatelností. V prospěch klienta je vinkulováno majetkové i rizikové životní pojištění
dlužníka. Dlužník má právo půjčit

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

4. Zlato, stříbrné mince a slitky
v praxi 10 až 15 % v portfoliu
klientů
Vzhledem k nejasné minulosti
některých prodejců zlata jsme
se orientovali na nákup zlatých
mincí a slitků v rámci notářské

úschovy přes notářskou kancelář Mgr. Ondřeje Krejčovského
v PV (mimochodem jedinou,
která to byla schopna zrealizovat). V praxi mohu doporučit firmu Zlaté rezervy Zlín, která byla
jako jediná z oslovených firem
schopna dodat fyzicky zlato do
notářské úschovy za domluvených podmínek.
Nicméně v reálném životě jsme
se dostali během roku z ceny
29 000 Kč za trojskou unci na
cenu 32 500 Kč za trojskou unci,
což znamená výnos 12%, po
započtení poplatků za notářskou úschovu a zprostředkování ve výši cca 8 % jsme
pořád v aktivním výnosu 4
%, přičemž, zlato slouží nejen
jako investiční nástroj, ale jako
nástroj pro udržení hodnoty
v případě inflace a zejména
v případě kolapsu ekonomik.
Oproti prvnímu roku nákupu
zlata, zatíženému náklady s jeho
nákupem, můžeme počítat v případě negativního vývoje světových ekonomik v budoucnu
s podstatně vyššími výnosy než
4%. Nenaplnila se naše chmurná očekávání obsažená v negativním scénáři vývoje ekonomik
světa, kdy jsme očekávali nárůst
ceny zlata až přes 40 000 Kč za
trojskou unci v roce 2012 ( pro
mnohé z nás naštěstí).

Za Prostějov mobil 608 819 559
Všechny články nejen
k investicím, ale i k financování
bydlení naleznete na
www.sophia.cz/prostejov,
dotazy zasílejte prosím na e-mail:
jiri.kucera@
jiri.kucera
@ sophia.cz

VYZKOUŠEJTE
řádkovou inzerci
I NA WEBU

www.vecernikpv.cz

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

Okresní přebor měl na programu 2. a celkově již 4. kolo, i v tropickém vedru nebyla nouze o šance, branky a sporné situace

Držovice již nejsou poslední, porazily Přemyslovice

Domácí se radují z prvních bodů v ročníku, hosté mají na kontě stále pouze remízu s Kralicemi „B“
Takhle si to po třech kolech v Držovicích ani
Přemyslovicích zcela jistě nepředstavovali.
Domácí se po loňských šestatřiceti bodech a středu tabulky krčili ve II. třídě se třemi porážkami a
děsivým skóre 3:12 na posledním místě, hosté na
tom nebyli o mnoho lépe. Jaroslava Lišku nahradil
na jejich lavičce Rudolf Švehla, který chtěl nejen
navázat na třetí místo svého předchůdce, ale i svou
úspěšnou misi ve Hvozdu. Jenže ani jemu se úvod
soutěže nevydařil a kromě plichty s Kralicemi „B“
to vždy bylo za nula. Zatímco loni se tak spolu oba
týmy utkávaly v horní polovině a snily o prohánění Protivanova a Čechovic „B“, letos šlo o souboj
šestnáctého s jedenáctým a touhu nezaplést se
hned od úvodu do starostí na chvostu.
Držovice/jim

A

ktivněji začali domácí a
již do třetí minuty zahrávali dva rohové kopy. Ani
jeden výraznější nebezpečí
neznamenal,
stejně
jako
Grulichův pokus z přímého
kopu na druhé straně. O akci
s gólovými parametry se tak
dalo mluvit až na začátku
druhé čtvrthodinky, kdy z větší
dálky zacílil David Šatný.
Čtvrtý nejstarší člen domácí
sestavy nemířil zle, Kamil
Konečný musel skokem na
pravou stranu vytěsnit míč na
roh.
ostující trenér nabádal
své hráče k napadání a
nezalézání hluboko na vlastní
lastní
polovinu, s plněním pokynů
kynů
nemohl být zcela spokojen.
kojen.
Jen chvíli po první nebezpečné
pečné
střele propadl centr z pravé
strany na zadní tyč k Fifernornovi, jenž z voleje v obtížné
pozici netrefil ideálně. A
o několik minut později
bylo ještě hůř. Na pravé
straně se zjevil Jaro-slav Rolný a svůj úprk k
šestnáctce uzavřel střelou na
zadní tyčku mimo dosah gólmana – 1:0.
tkání se ovšem nepovedlo
vedlo
trovi.
ani hlavnímu arbitrovi.
Je pravdou, že okresní třídy
jsou v hierarchii soutěží zcela
dole a svaz je rád, že má vůbec
okrát
koho nominovat, ale tentokrát
to sudímu moc nesedlo. Ještě
před prvním gólem nezakopu
pískal po dlouhém výkopu
mana
přemyslovického
gólmana
proti domácím ruku, když
tí zaobránce svou nešikovností
stavil rodící se útočnou akci
hával
hostí, celkově ponechával
stání,
okopávání bez potrestání,
ani za ostřejší skluzy, tahání
ahání
če či
za dres, zakopávání míče
nadávky nesáhl pro žlutou
lutou
kartu a vše řešil jen formou
rmou
domluvy. Nedá se říci, že

H

U

vápně právě útočník s číslem 3 a
zaúřadoval podruhé – 2:0. Hosté
zareagovali střídáním, kdy ze
hry odešel nedoléčený Grulich a
náhradní gólman Josef Rozsíval
mladší ihned předvedl přesnost
svých nákopů. Přímý kop od poloviny hřiště přeměnil v přesný
centr do vápna mimo dosah
obránců i gólmana a Růžičkovi
stačilo z náběhu jen trknout do
balonu – 2:1.
střelená
branka
Přemyslovické
opět
nabudila, rázem jich bylo
plné hřiště a hned na začátku
druhého poločasu měli tři dobré možnosti k vyrovnání.
Nejprve po centru z levé
strany nedokázal lépe umístit
hlavičku Lukáš Tyl, rychlý
brejk nevyřešili hosté přesnou
nahrávkou a po tvrdém zákroku
domácích se opět nežlutilo,
střelu z dálky mířící zřejmě do
tyče tečoval gólman Jetel na rohový kop.
d Přemyslovic to ovšem
bylo vše a za zbylých
čtyřicet minut již hosté v
útočné snaze nic nevymysleli.
Nepomohlo k tomu ani jejich druhé a v utkání poslední
střídání půlhodiny před koncem, na trávníku již mělo

V

by některé z mužstev cíleně
poškodil, spíše konkrétní
momenty řešil překvapivým
způsobem. Již před utkáním se
stal terčem vtípků obou týmů
a předvedeným výkonem si
renomé rozhodně nevylepšil.
a dvoubrankový náskok
zvýšil pouhých pět minut
po první přesné trefě opět
domácí Rolný. Gólová situace
začala již dělovkou Šťastného
pod břevno a gólmanovým
vytažením nad, následně si
míč po rohovém kopu našel ve

N

převahu domácí družstvo. A
nebýt reflexů přemyslovického
gólmana, skóre mohlo být
daleko vyšší. Nejprve vytěsnil
střelu
efektním
skokem,
vzápětí vykopl míč tváří v tvář
střídajícímu Dokoupilovi.
řetí branka a pojištění náskoku na sebe ovšem nenechala dlouho čekat. Ve vápně
došlo mimo jiné ke kontaktu
útočícího a bránícího hráče, po
němž domácí útočník zůstal na
zemi a pomezní signalizoval
rohový kop, hlavní ale na jeho
signalizaci nedal a kopala se
penalta. Míč si na bílý puntík
postavil Dokoupil a tentokrát
již umístěnou střelou k tyči na
Konečného vyzrá, přestože
gólman správně odhadl stranu.
akončování držovických
akcí se chopil právě Dokoupil, ale v soubojích jeden
na jednoho vyhrával hostující
brankář. Ten dokázal jeho rány

T

Z

Snížení na 2:1. Josef Rozsíval mladší
právě posílá dlouhý míč do vápna, kde
si centr našel Kamil Růžička a hlavou
vstřelil kontaktní branku. Víc se hostům
nepodařilo.
Foto:Jiří Možný
úspěšně vyrážet, jednou mu
také skokem do střely a zblokováním na roh pomohl Marek
Vinkler a jednou zcela volná
„čtrnáctka“ těsně nedoskočila
na centr z levé strany.

O

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – 2. KOLO

Č

tvrtého gólu se domácí
hráči i fanoušci přece jen
dočkali. Na odražený míč po
rohovém kopu si za vápnem
počíhal Marek Valenta, balon
mu šel přesně proti noze a z
dobrých pětadvaceti metrů
ho vyslal křižnou přízemní
střelou na bránu. Ve změti těl
se pokus úspěšně vyhnul všem
spoluhráčům i protihráčům
a zaplul ke vzdálenější tyčce
– 4:1. „Búra“ mohl hostům
uštědřit Chlup, ale jako čerstvý

hráč několik desítek sekund po
vystřídání minul.
ržovičtí si tak po výsledku 4:1 nejen vybojovali
první výhru, ale též výrazně
zlepšili stále ještě negativní
skóre. Hosté navázali na dvě
porážky z vlastního hřiště
a potřetí v řadě nebodovali.
Nyní se Přemyslovičtí utkají
s Určicemi „B“, Držovice
míří do Hvozdu. První duel
má výkop v neděli o půl páté,
druhý přesně o den dřív.

D

TJ Sokol Držovice
střídání: 46. Dokoupil za Zahradníčka, 82. Štěpánek
p zaa Rol
olné
néého
za Šťastného,, 82. Chlup
Rolného

JAROSLAV ROLNÝ
– zastupující kouč TJ Sokol Držovice:

trenér: ZDENĚK LHOTA
A

Jetel

Pavlát
vlát
lát
lá
át

Valenta

Fiferna

Šťastný
Š

brranky: 26. a 32. Rolný, 56. Dokoupil, 79. Valenta
branky:
- 337. Růžička
střely na branku:
10:3
sstřely
st
ře mimo branku:
7:6
rohové kopy:
p
8:2

Šatný

rozhodčí:
ro
ozhodčí: Cyprián – Pikner,
Hubený
bez
bez žlutých
be
žlu
karet

Krčmář
Rolný

Zabloudil

Růžička
Zahradníček
Z
Grulich

Vymazal

diváků:100
Kučera

L.. Tyl
L
Ty
yll
y

3 16. David Šatný vyslal střelu
u zzee sstřední
tře
tř
ředn
ře
dnníí vz
dní
vvzdálenosti
zdáleno
dáálleeno
dá
dál
en
nost
no
stti a ho
hhostující
hos
ostuj
tující
tu
í í gó
gól
gólman
ólma
lman Kolman
Koo-nečný ji skokem na pravou stranu vyrazil na roh.
0 26. DOMÁCÍ VEDOU. Míč na pravé straně převzal Rolný, úspěšně pronikl do vápna a mířil přesně na druhou tyč – 1:0.
0 32. TRMA VRMA PO ROHU. Bombu Šťastného pod břevno ještě Konečný vyrazil nad, proti zakončení Rolného po rohovém kopu z pravé
strany a nepřehledné situaci uvnitř vápna již byl bezmocný – 2:0.
0 37. TRUMF Z RUKÁVU. Čerstvý Josef Rozsíval našel centrem od poloviny hřiště nabíhajícího Kamila Růžičku, který hlavou nezaváhal – 2:1.
3 47. Vyrovnat mohl Tyl, po centru z levé strany však v gólovce z několika
metrů hlavičkoval mimo.
3 52. Ostrý pokus z velké dálky poslal Tomáš Jetel konečky prstů na roh a
přestože rozhodčí teč nepostřehli, přiznal se.
3 54. Sám před gólmanem se ocitl střídající Dokoupil, Konečný jeho střelu
mezi nohy vykopl.
0 56. SPORNÁ PENALTA. Po kontaktu uvnitř vápna a pádu domácího
hráče nařídil rozhodčí pokutový kop, který Dokoupil suverénně zužitkoval – 3:1.
0 79. ČTVRTÝ HŘEBÍČEK. Míč po rohovém kopu z pravé strany se odrazil přímo do běhu Marku Valentovi, který zpoza vápna bez přípravy
navzdory houštině těl vyčistil dolní růžek hostující brány – 4:1.
3 85. Domácí šli do přečíslení dva na jednoho, Dokoupil předložil míč Chlupovi, jenž z hranice šestnáctky obstřelil padajícího gólmana i branku.
zaznamenal Jiří Možný

Slavíček

„Bylo už načase, museli jsme se dát dohromady. Od začátku
jsme byli lepší, dali jsme si na tom záležet a bylo to poznat.
Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě a skóre mohlo být
daleko vyšší. Už se nám hráči vracejí z dovolených, i morálka byla lepší. Měli jsme o dva hráče víc a tentokrát jsme
byli téměř kompletní. Hráli jsme zodpovědně a předvedli
týmový výkon.“

RUDOLF ŠVEHLA – Sokol Přemyslovice:
„Počasí pěkné, pomezní rozhodčí dobrý, fotbal špatný,
hlavní rozhodčí katastrofa. Hra měla vyrovnaný průběh,
ale ta penalta... Kluky položila do kolen. Sotva jsme dali na
1:2 a nadechli jsme se, tak přišla nesmyslná penalta. Každý,
kdo to viděl, se tomu pousmál. Po třetí brance jsme věděli,
že to nemá cenu. Vše pramení z psychiky hráčů. Musíme
udělat změny v sestavě. Nějaké varianty už mám, ale musím si to pořádně promyslet.“

D. Možný

Jakub Dokoupil: „Když jdu
na penaltu, je to jistota“
Držovice – Tohle střídání se

Deutsch

Kovář
Vinkler
Mucha

Konečný

Sokol Přemyslovice:

střídání: 35. J. Rozsíval ml. za
Grulicha, 62. M. Tyl za Možného,
trenér: RUDOLF ŠVEHLA

DOKONALÝ POČIN
JJAROSLAV
A
ROLNÝÝ

TJ SOKOL DRŽOVICE
Dva rychlé údery v rozmezí šesti minut způsobily, že po půlhodině hry se mohli domácí těšit z vedení 2:0. Pod obě branky se podepsal již čtyřicetiletý Jaroslav Rolný a po
přestávce mohl dokonce zkompletovat hattrick. To se schylovalo k opakování první
gólové situace, kdy z pravé strany pronikl skrz vysunutou obranu a zamířil přesně
na zadní tyč. Tentokrát jej na poslední chvíli úspěšným obranným skluzem odzbrojil
Lukáš Deutsch, o dvacet minut později byl včas z brány Konečný. Ani tohle ovšem nic
nezměnilo na tom, že na inkasované branky z prvního dějství stihli hosté zareagovat
pouze snížením a úspěšné dopravení odraženého míče po rohovém kopu ze 32. minuty se stalo vítěznou brankou. Ta přinesla Držovicím premiérové tři body v sezoně.

Držovicím skutečně podařilo. Do druhého poločasu
naskočil na levou stranu
útoku Jakub Dokoupil a
pětačtyřiceti minut využil
ke spoustě šancí i navýšení
skóre. Po deseti minutách s
jistotou proměnil pokutový
kop a zvýšením na 3:1 dodal spoluhráčům definitivně
klid. Od této doby již útočilo
pouze jedno mužstvo a v závěru přidali domácí i čtvrtou
branku.
„Ne, já nejsem hlavičkový typ.
Sice jsem vysoký, ale spíše
brejkový hráč. Utéct a dát gól.
Jiří Možný
Třikrát jsem se ale dostal do
Na hřišti jste strávil šance a třikrát nedal. Chce to
jen poločas, přesto jste klidnější hlavu a půjde to.“
Začátek soutěže se Drměl velký podíl na třech božovicím vůbec nepovedech.
„Vždy je těžké naskočit do roz- dl. Co vám v předchozích
běhnutého zápasu, ale zahrál utkáních chybělo?
jsem si dobře. Až na horko. Na „Nám se nikdy nedaří začátky.
penaltu jsem si věřil. Když jdu První tři čtyři zápasy prohrávána penaltu, je to jistota. Škoda me, ale pak se to změní a bojen, že jsem neproměnil své dujeme. Začínali jsme doma,
další šance. Zápas pak mohl ale to byla polovina hráčů na
dovolených, pak jsme hráli
skončit klidně i 6:1.“
Počtem
centimetrů dvakrát venku. Teď se nám tři
převyšujete ostatní. porážky konečně podařilo zloVaším úkolem tedy bylo sbí- mit. Doufám, že to tak bude i
rat vysoké míče?
dál.“
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Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
2. kolo: Ústí - Zlaté Hory 1:0 (0:0) Blažek. Šternberk
- Hněvotín 0:2 (0:1) Schinneck,Šulc. Velké Losiny Opatovice 3:1 (1:1) Šinogl 3 - Šigut. Určice - 1. HFK „B“
5:1 (4:1) Vodák,Vaněk,Los,Lochman,Holly - Tenkl. Konice
„A“ - Litovel 2:0 (1:0) Novotný 2. Oskava - Kralice 6:0
(4:0) Gazík 2,Mičunda,Obíral,Kasal,Kuba. Želatovice
- Troubky 2:1 (2:1) Chuda,Demel - Stoklásek,Stískal.
Dolany - Kozlovice 0:1 (0:0) Kaďorek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

9:1
4:0
4:0
6:2
3:1
3:1
3:2
1:2
1:2
3:5
2:4
2:4
1:3
2:5
1:5
0:8

6
6
6
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
0

I.A skupina “A”:
2. kolo: Troubelice - Bludov 1:2 (1:0) Pur Dus,Nimrichtr J. Štěpánov - Loštice 2:0 (0:0) Tuška
2. Jindřichov - Jeseník 2:2 (1:1) Tezner J., Prokop
J. - Kysela, Bříza. Písečná - Šumvald 2:2 (0:2)
Sogel P., Kučera - Valíček,Brijár. Leština - Štíty 2:1
(2:1) Puchler 2 - Lakomý. Medlov - Konice „B“ 4:0
(3:0) Klabačka, Skopal, Okrouhlý, Šenk. Mohelnice
„B“ - Mor. Beroun 5:2 (5:1) Masopust L. 2.Masopust
A.,Šrot,vlastní - Vlček 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

6:1
6:2
4:2
9:2
7:4
6:5
3:3
2:2
5:9
4:6
4:8
2:6
2:4
0:6

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

I.A třída, skupina “B”
2. kolo: Haná Prostějov - Nové Sady 0:5 (0:2) Andreev
2,Pápica,Škoda,Andrýsek. Bělkovice - Klenovice 3:0
(2:0) Tureček,Vrána,Opichal. Čechovice - Lipník 1:0
(0:0) Haluza. Dub nad Mor. - Slatinice 1:1 (0:0) Neužil
- Pavlík. Kojetín - Plumlov 3:0 (2:0) Bosák 3. Hlubočky
- Bělotín 4:1 (2:0) Frýdek 2, Krajc, Stloukal - Biskup L.
Náměšť na Hané - Bohuňovice 0:3 (0:2) Fryčák A.,
Fryčák M., Jurčík.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

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

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

I.B třída, skupina “A”
2. kolo: Býškovice - Nezamyslice 1:3 (0:1) Vašina
R. - Přidal J.,Musil,Oulehla. Hor. Moštěnice Jesenec 1:1 (0:1) Fabián - Tichý P.. Beňov - Pivín
4:0 (2:0) Zbořilák 2,Ďopan,Schlehr. Všechovice Hranice „B“ 4:4 (1:3) Kozák 2,Březík,Přikryl - Ferenc
2,Dohnal,Pokorný. Lipová - Tovačov 2:2 (2:0)
Spáčil,Liška - Bukovec 2. Vrchoslavice - Kostelec
3:0 (2:0) Polášek,Holub,Lacina. Radslavice Mostkovice 3:0 (2:0) Zich,Navrátil,Dolák.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

0 12:3
0 5:2
0 8:4
0 4:1
0 6:4
0 5:3
0 4:2
1 3:4
1 5:6
1 3:5
1 1:5
2 2:6
2 1:6
2 3:11

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

I.B třída, skupina „B“
2. kolo: Černovír - Velký Týnec 1:1 (0:0) Špička A.
- Kratochvíl. Chválkovice - Maletín 1:1 (0:1) Šnajdr Beran. Protivanov - Haňovice 1:3 (1:0) Dvořák - Valouch
M.,Dostál,Huličný. Slavonín - Doloplazy 5:4 (2:2) Alka
2, Hampl, Žák, Florián - Zápařka 2, Drábek,Tomeček.
Drahlov - Lutín 0:1 (0:1) Korner. Velká Bystřice - Brodek
u Př. 0:1 (0:0) Hejč. Kožušany - Červenka 3:2 (0:2)
Stránský,Šrom,Rozehnal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kožušany
Chválkovice
Velký Týnec
Lutín
Doloplazy
Haňovice
Velká Bystřice
Slavonín
Brodek u Př.
Maletín
Černovír
Drahlov
Červenka
Protivanov

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

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

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

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

6
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
0
0
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V Určicích se předvedou fotbalistky,

v Kostelci armáda

Určice, Kostelec na Hané/jim
– Výstavu vojenské techniky i ukázku bojového umění
musado připravil na sobotní
odpoledne fotbalový oddíl
Kostelce na Hané ve spolupráci s českou armádou.
„Technika bude k zhlédnutí od
jedné do šesti a musado předvedou vojáci ve dvě a ve čtyři.
Děti do patnácti let mají vstup

zdarma, ostatní zaplatí dvacet
korun,“ pozval předseda klubu
Stanislav Píchal. Na odpolední
akci pak od osmi večer na fotbalovém hřišti naváže taneční
zábava se skupinou Sax.
Sportovní odpoledne plné zábavy a dobrodružství, navíc
doprovázené hudbou pak na
neděli naplánoval Kulturní
klub Určice společně s taměj-

ším obecním úřadem. Od tří
hodin se pak v areálu u hřiště a při nepříznivém počasí
v přísálí sokolovny uskuteční Babí léto – rozloučení s
prázdninami.
„Děti, tříkolky, koloběžky i
kola jsou vítány, občerstvení
na grilu je zajištěno. Ve čtyři
navíc vypukne dámské fotbalové utkání Svobodné vs. Vdané,“ sdělila vedoucí Kulturního klubu Lenka Buřtová s tím,
že vstupné je dobrovolné.

I.A
třída:
Čechovice
bodovaly
naplno,
Konice opět neinkasovala,

výhru zařídil Novotný

Konice/jim – Na lichotivém druhém místě se po druhém kole
krajského přeboru usadilo áčko
Sokola Konice. Týmu Romana
Jedličky vyšlo víkendové utkání
proti Litovli výsledkově totožně
jako o týden dřív proti Kralicím a se skóre 4:0 a šesti body je
hned za Oskavou.
Domácí přistoupili k premiéře na
vlastním hřišti zodpovědně, soupeře do ničeho nepustili a navíc
se ještě do konce první půlhodiny ujali vedení. Díky sólu Adama Novotného po kolmici Oty
Cetkovského se tak opakoval
scénář s rychlým vedením Konice a i závěr byl stejný.
„Nebyl to ale bezproblémový zápas. Bylo to o tom, zda
dáme gól. Šance byly ještě
do konce poločasu na další.
Měli jsme spoustu loženek,
ale zatím to nedáváme. Až v
pětaosmdesáté, kdy šli dva
sami na gólmana. Adam se
rozhodl pro střelu a kdyby to
nedal, tak ho asi zaškrtíme,“
vyprávěl se smíchem Jedlička. Druhé brance předcházelo

2:0

Sokol Konice
Tatran Litovel

(1:0)

Sestava Konice:
Kmecik – P. Křeček (77. Antl), Rus, Řehák, Růžička – Směták
(46. Malínek), Cetkovský, Klobáska, Bednář, Schön – Novotný
(89. Schwarz).
Trenér: Roman Jedlička.

Konice jede. Po týden starém vítězství v Kralicích koničtí fotbalisté vyhráli i doma nad Litovlí.

Foto: Jiří Možný

Prostějovsko/jp – Tlustou čáru by bylo vhodné udělat
za druhým kolem prostějovských zástupců v I.A třídě sk.
B olomouckého KFS. Bodový zisk si připsali jen hráči
Čechovic, kteří naplno využili domácího prostředí a radují
se tak z dalšího vítězství v novém ročníku. Ostatní týmy
se střelecky trápily, nedokázaly soupeři vstřelit ani jednu
branku. Nejhůře to odnesla prostějovská Haná, jež na
domácím hřišti zaplatila „bůrem“ ve vlastní síti.
Slavoj Kojetín – Kovalovice
Oresvo Sokol Plumlov
3:0 (2:0)

Branky: 24. a 85. Novotný
Rozhodčí: Kopecký – Kašpar, Motal

úspěšné napadání Novotného,
který na krajním bekovi vybojoval míč a trestal.
Hosté se dostali jen k několika
standardkám, z nich ale vážněji
nezahrozili. A převaha domácích
přinesla užitek, přestože si Konice musela na první gól a pak i
na pojistku počkat trochu déle.
„Musíme být trpěliví a uvidí se,
jak to bude vypadat, až branku
dostaneme a budeme prohrávat.
Než gól dáme, tak jsme taky lepší,
ale musíme dát aspoň dva, jinak
soupeř pořád žije. Je potřeba ho

zbývající zástupci nedokázali vsítit ani jednu branku

špatný výkon podložený individuální neschopností, naivitou
a u některých až trapností, to
Rozhodčí: Fojtek – Přikryl, Lizna jsem opravdu dlouho neviděl
Sestava Plumlova: Piták – Vrá- a doufám, že už letos ani neuna, Frýbort ml., Kutný, Kiška J. vidím. Takhle se I.A třída hrát
– Plajner, Křupka, Ševcůj, Bu- nedá a pokud by se mělo pokračovat v tomto trendu, tak
reš – Daněček, Kadlec.
ani nebudeme. Nezbývá nám
Trenér: Jan Pešek.
než makat a bodovat v dalších
zápasech.“
Hodnocení trenéra
Sokola Plumlov Jana Peška:
TJ Haná Prostějov
„Soupeř nám uštědřil tvrdou
FK Nové Sady
lekci a ukázal všechny nešvary,
0:5 (0:2)
které nás trápí. Můžeme děkovat jen brankáři Pitákovi, který Rozhodčí: Motlíček – Jar.
zneškodnil minimálně dalších Šmíd, I. Antoníček
pět brankových příležitostí. Tak Sestava Prostějova: Lošťák –

dorazit,“ přemítal Jedlička. Nyní
jede se svými hráči na dlouhou pouť do Zlatých Hor, jako
pozitivum bere fakt, že nemusí do Jeseníků až za podzimních plískanic. „Musíme si
zvykat, když jsme hráli divizi
a jeli do Pelhřimova, bylo to
podobně dlouhé. Pustíme film
a pojedeme,“ dodal. Po úvodních dvou víkendech mužstvo
neztratilo ani bod a nedostalo
branku, v obou bilancích by
rádo pokračovalo i v sobot- Prostějovsko/jim – Nečekaně
ním podvečeru.
úspěšný start do sezony předvádějí v „A“ skupině I.B třídy
fotbalisté Nezamyslic. Po výhře nad Všechovicemi bodovali naplno i v Býškovicích a
jen vinou horšího skóre jsou
na druhém místě za Beňovem.
Na výhru z prvního kola navázali remízou hráči Jesence i
Lipové, byť pro oba týmy je to
nakonec spíše ztráta, premiés ročníkem 1993, to bylo znát. Byli rovou výhru slaví ve Vrchoslaběhavější, drželi pak častěji míč, ale vicích. Mostkovice, Kostelec a
do šancí jsme je nepustili. Dneska se Protivanov pak stále čekají na
nám podařilo splnit pokyny na sto svůj první bod v soutěži.
procent,“ užíval si duelu Kučera.
TJ Sokol Vrchoslavice
To nyní čeká na jeho mužstvo velFC Kostelec na Hané
ká neznámá – vítěz „jižní“ skupiny
3:0 (2:0)
I.A třídy z Opatovic. „Nic o nich
nevíme, čerpám jen z poznatků z Branky: Polášek, Holub, Lapředchozí sezony. Budeme se sna- cina. Rozhodčí: Menšík – K.
žit soupeři vnutit naši hru, jako se Pospíšil, Navrátil. Sestava Vrnám to povedlo proti Holici,“ věří choslavic: Jozek – Olšanský,
lodivod Určic. Venkovní souboj Zdražil (85. Novák), Zatloukal,
začíná v neděli dopoledne a k dis- Spiller – P. Horák ml., M. Fousek
pozici by zřejmě mohl být i Ondřej (75. Coufalík), Polášek, J. FouPetržela, který nyní chyběl kvůli sek (46. P. Horák st.) – Holub,
Lacina. Trenér: Roman Šmíd.
zdravotním trablům.
Sestava Kostelce: Drčka – Synek, Hon (70. Chocholáč), Začal,
Gréza – Chytil, Baláš (60. Bran(4:1)
čík), T. Menšík, Grepl – Walter,
Vyhlídal. Trenér: Petr Walter.

Oskava, Kralice na Hané/jim
– Krutý debakl si z Oskavy
na památku přivezli fotbalisté Kralic. Hostujícímu kouči
Petru Gottwaldovi chyběla již
před utkáním zraněná trojice
Halenka, Chvojka, Lehký, po
čtvrtině utkání se k nim navíc
přidal i vyloučený stoper Roman Kocourek. To už Kraličtí
prohrávali 2:0, další dvě branky dostali do přestávky a bylo
po zápase.
Po dvou kolech se tak s dvěma
porážkami a skóre 0:8 usadili
na posledním místě krajského
přeboru. „Je to nepříjemné, ale
stále vycházím z přípravy, kde
to bylo celkem dobré. Dva zápasy jsme nechytli, stále nás trápí
koncovka. Dokázali jsme to i
v Oskavě, kde jsme se do prvních dvou tří šancí dostali my,“
komentoval nelichotivou bilanci
Gottwald.
Zlomit nerozhodný výsledek
tak podle něj mohl Vitásek i Cibulka, ovšem nepodařilo se jim
to. To domácí naopak vsadili
na nakopávání a tato taktika se
jim vyplatila „Oni měli gólovky,

my jsme měli gólovky. Rozhodlo vyloučení, s tím se již kluci
nedokázali vypořádat. Poločas
jsme se ještě snažili, ale nepovedlo se nám eliminovat jejich
dlouhé nákopy a přečíslení,“
vystihl podstatné momenty Gottwald.
Nepotěšily ho ani výroky rozhodčích, na některé momenty
měl jiný názor. „Cibulkovi
odmávali ofsajd, který nebyl,
z ofsajdu nám dali gól na 0:1,
vyloučení být nemělo. Na
žlutou ano, ale nebyl to faul
ve vyložené brankové příležitosti,“ vyjmenoval sporné
okamžiky.

Moravskoslezská dorostenecká liga U19
2.kolo: HFK Olomouc - MFK Karviná 0:4 (0:1),
Frýdek-Místek - Sigma Olomouc 0:3 (0:3), SK
Líšeň - HFK Třebíč 2:0 (0:0), Vyškov - MSK Břeclav
4:1 (1:0), FC Hlučín - Fotbal Třinec 1:0 (0:0),
Hodonín - 1.SK Prostějov 1:2 (0:1), FC Vítkovice
1919 - 1.SC Znojmo hraje se ve středu.

Krajský přebor starší dorost
2.kolo: 1.FC Vikt. Přerov - Černovír nehlášeno.
Mohelnice - Konice 5:0 (0:0). Velký Týnec Čechovice 5:4 (0:1). Nemilany - Šternberk 4:0 (2:0).

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

SK Olomouc
SK Líšeň
FC Hlučín
MFK Vyškov
SK Kroměříž
FK Fotbal Třinec
FK Frýdek-Místek
1.SK Prostějov
MFK Karviná
1.SC Znojmo
RSM Hodonín
1.HFK Olomouc
FC Vítkovice
FK Třebíč
SK Břeclav

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

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

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

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

Do příštího utkání se Želatovicemi počítá se všemi marody,
nejistý je pouze návrat Halenky.
Tento týden totiž jde vytahovat
stehy na obočí, které ho omezují v hlavičkových soubojích.
Na jaře Kraličtí vyhráli u svého
příštího soupeře 4:2 a stejný výsledek by bral Gottwald i nyní.
„Ze dvou zápasů se nesmí dělat
závěry. Musíme hrát dál a se
sebevědomím. „Musíme trochu překopat systém. Většinou
na nás hrají obranný styl jen s
nákopy, s nimiž si nedokážeme
poradit. Pokusíme se to změnit,
vyčkávat a chodit do protiútoku,“ slibuje.

6:0

TJ Jiskra Oskava
FC Kralice na Hané

(4:0)

Rozhodčí: Válek – Krobot, Straka
Sestava Kralic:

Urbánek – Jano, Kocourek, Neoral, Trnavský – Valtr (60. Martinec), Martinka, Vybíhal, Cibulka – Petrásek (85. Šín), Pejřimovský (46. Vitásek). Trenér: Petr Gottwald.

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

Nemilany
Velký Týnec
Mohelnice
Šternberk
Konice
Černovír
Čechovice
1.FC Vikt. Přerov

2
2
2
2
2
1
2
1

2
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
1
0
0

0
0
1
1
1
0
2
1

6:1
9:8
6:2
3:4
3:6
4:4
5:8
0:3

6
4
3
3
3
1
0
0

Krajský přebor mladší dorost
2.kolo: Mohelnice - Konice 6:0 (1:0) Ryba
D. 2,Ryba P. 2,Zahradník,Selinger. 1.FC Vikt.
Přerov - Černovír nehlášeno. Velký Týnec Čechovice 0:3 (0:1) Vincourek 2,Weinilich.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mohelnice
Čechovice
Černovír
Nemilany
Velký Týnec
Konice

2
2
1
1
2
2

2
2
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0 10:0
0 6:1
0 3:1
1 0:4
2 1:6
2 1:9

6
6
3
0
0
0

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
2.kolo: Náměšť na Hané - Doloplazy 3:3 (2:0).
Želatovice - Lipník 0:0. Hor. Moštěnice - Mor.
Beroun 3:0 (2:0). Litovel - Opatovice 2:4 (1:2).
Hlubočky - Kostelec 3:2 (2:0). Určice - Tovačov 1:4
(1:2). Brodek u Př. - Nové Sady 1:5 (0:2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nové Sady
Opatovice
Hlubočky
Doloplazy
Kostelec
Tovačov
Hor. Moštěnice
Želatovice
Lipník
Náměšť na Hané
Určice
Mor. Beroun
Litovel
Brodek u Př.

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

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

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

0 11:1
0 10:5
0 9:4
0 7:5
1 6:5
1 6:7
1 3:6
0 0:0
1 2:4
1 6:9
1 1:4
1 0:3
2 4:8
1 1:5

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

„První poločas jsme odehráli velmi kvalitně, od pětašedesáté minuty soupeř trochu převzal iniciativu.
Mají mladé běhavé kluky, kteří
jsou na tom fyzicky o trochu lépe.
Ale my jsme se zhustili kolem
vlastní šestnáctky a až na jednu
hlavičku jsme jim nic nedovolili. A
v závěru zápasu jsme podrželi balon a dohráli to v klidu,“ liboval si.
Domácí kouč přiznal, že mu nahrály i
letní přesuny v hostujícím kádru. Loni
totiž Holice patřila k tomu nejlepšímu
v kraji a skončila hned za Určicemi
třetí, letos je zatím s jedním bodem
pouze před Kralicemi patnáctá. „Musím říct, že hodně omladili. Hrají to

Sokol Určice
HFK Olomouc "B"

5:1

Branky Určic: Vodák, Vaněk, Los z penalty, Hochman, Holly
Rozhodčí: P. Dorušák – Boček, Slota
Sestava Určic:

Nejezchleb – Javořík, Vaněk, Skopalík, Ján (80. Pospíšil) – Bokůvka, Holly, Los (65. Halouzka), Hochman – Matoušek, Vodák.
Trenér: Evžen Kučera.

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

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

Hodnocení trenéra TJ Haná
Prostějov Daniela Koláře:
„Soupeř z Nových Sadů byl
nad naše možnosti. Výkonnostně je na mnohem vyšší
úrovni, ve všem byl o třídu
lepší. Na rozdíl od minulého
kola dokázal svou převahu
i gólově vyčíslit. Nedostali
jsme se do žádné šance, abychom mohli v zápase pomýšlet na úspěch.“
SK Bělkovice – Laštany
Sokol Klenovice
3:0 (2:0)

Rozhodčí: Jelínek – Majer, Petrů
Sestava Klenovic: Procházka
– Liška, Cetkovský, Všianský,
Václavík – Rozehnal, Kaděra,
Šlézar, Šubrt, Slaměnec – Laník.
Trenér: Milan Nekuda.

Hodnocení trenéra Sokola
Klenovic Milana Nekudy:
„Od začátku bylo utkání vcelku
vyrovnané, bohužel jsme docela
brzy obdrželi branku. Ta padla po
chybě hned ve dvanácté minutě.
Zanedlouho jsme dokázali vyrovnat, náš gólový úspěch však nebyl
po sporné ofsajdové situaci uznán.
Před poločasem přišel trest ze strany
soupeře, což si myslím bylo zlomové. Obrovské vedro sehrálo roli i ve
druhém poločase, kdy nám docházely rychleji síly. Prostřídání pomohlo
ke zkvalitnění hry, když jsme se však
nadechovali, inkasovali jsme rozhodující třetí branku. Soupeř byl důraznější, aktivnější, o to více musíme
zabojovat v dalších zápasech.“

Hodnocení trenéra Sokola
Čechovic Jaroslava Lišky:
„Dnešní soupeř byl velice houževnatý, s výborně organizovanou obranou, což nám dělalo
velké potíže. Když jsme se
dostali do šancí, bohužel vázla
koncovka. Hosté nám vnutili
svou hru nakopávaných míčů,
při standardkách opravdu zahrozili. My jsme se kombinačně trápili. Ve druhém poločase
jsem udělal nějaké změny v sestavě, což se nakonec ukázalo
jako dobrý tah. Dokázali jsme
opět vstřelit jedinou, o to krásnější branku. Haluza napřáhl
snad z třiceti metrů a vymetl
soupeřovu šibenici. Máme šest
bodů, musíme se ale dívat dopředu. Další soupeř Nové Sady
bude nelehkou prověrkou.“

Drešr, Bílý, Rus (M. Navrátil),
Burget – F. Drešr, Antl, T. Křeček, Schwarz, Malínek – Mohelník (75. Gottwald).
Trenér: Roman Jedlička.

Hodnocení trenéra Sokola
Konice „B“ Romana Jedličky:
„Domácí byli kvalitnější jak individuálně, tak kolektivně. Prvních dvacet minut nás přejeli.
Vedli 2:0, před přestávkou dali
z penalty na 3:0 a druhý poločas
se jen dohrával. Ke konci přidali
ještě čtvrtou branku. Mají v kádru samé fotbalisty, co prošli Mohelnicí nebo Uničovem. Musejí
si kluci zvykat a bude to pět šest
utkání trvat. Dostávali jsme se do
šancí, ale zastavoval nás ofsajd.
TJ Sokol Čechovice
Jsou zbrklí, musí se trošku sladit,
Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
teď se snad dvacetkrát třicetkrát
1:0 (0:0)
mávalo. Přetlačili nás v souboMedlov
jích, překonali myšlenkou. Na
Rozhodčí: Ráb - Machala, Dömisch
Sokol Konice „B“
taková mužstva zatím asi mít neSestava Čechovic: Brablec
4:0 (3:0)
budeme, to bychom museli mít
– Šťastný, Vinklárek, Zacpal,
Prášil – Haluza, Kolečkář, Hat- Rozhodčí: Polanský – Petr, J. zkušenější obranu a někoho, kdo
podrží balon. Oni hráli mužský,
Dorušák
le, Jahl, Matula – Jansa.
Sestava Konice „B“: Ryp – M. my dětský fotbal.“
Trenér: Jaroslav Liška.

I.B třída: Vyhrály jen Nezamyslice a Vrchoslavice

Kralice dostaly šestku, Určice doregistrovaly hráče
a rozdrtily Holici
Gottwald nabádá ke klidu
Určice/jim – S Michalem
Skopalíkem i Michalem Jánem mohl kouč Určic Evžen
Kučera počítat pro včerejší
utkání proti holickému béčku. Oba se po týdnech čekání podařilo zaregistrovat do
FAČRu, z dovolené se navíc
vrátil Dominik Bokůvka a
mimo hru tak zůstávají jen
marodi Peka s Mlčochem.
I díky kompletnějšímu kádru tak domácí doslova smetli
1.HFK Olomouc 5:1.
O výhře rozhodli domácí velice
rychle, již před přestávkou to
bylo 4:0 a ani jedna obdržená
branka na jasném vítězství nic
nezměnila. „Odehráli jsme velmi kvalitní utkání, napadali jsme
soupeře po celé ploše, získávali
jsme odražené balony a do třicáté minuty jsme byli jednoznačně
lepší, nebezpečnější. Hráli jsme
velmi dobrý fotbal,“ chválil velmi pozitivně naladěný Kučera.
Radost mu mimo jiné udělalo
celkem pět gólových momentů.
Nejprve Hochman nacentroval
Vodákovi, pak Holly přihrál před
prázdnou bránu Vaňkovi, Los
proměnil penaltový zákrok na
Vodáka, Hochman zakončil akci
Bokůvky s Vodákem a na závěr
si vybojoval míč Holly a vrátil ho
hostům až v bráně.

Krč, Kolář M., Zbožínek (87.
Šindler), Chum – Varga, Kolkop, Krupička (71. Sedláček),
Trnavský – Strouhal (63. Hradečný), Zatloukal.
Trenér: Daniel Kolář.
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Hodnocení trenéra
Vrchoslavic Romana Šmída:
„Získat tři body byla povinnost.
Naši bránu ohrozili při jedné
dvou akcích, jinak neměli nic.
Převaha z naší strany vyústila
ve dvě branky do poločasu, měli
j
jsme
přidat další jeden dva góly.
Počasí fotbalu nepřálo, nebylo
to v moc svižném tempu, ale v
poklidu jsme to uhráli. Tentokrát
jsme měli jasnou převahu, minulý týden to bylo v poli vyrovnané
utkání. Minulý zápas byl rychlejší, kombinační, přesnější, bylo
opravdu horko a po poločase
toho má člověk plné zuby.“
Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané Petra Waltera:
„Stále stejná písnička. Nedáváme šance, které si horko těžko
vypracujeme, a tři góly soupeři
vyloženě nabídneme vlastními
chybami. Byli v nich Honza
Walter, Hon, Mara Začal. Bohužel nedáme góly. Co my dokážeme zahodit, to je trestuhodné.
Na úvod jsme měli těžké soupeře

a věřím, že to přijde a zlomíme
to. Loňská sezona se opakovat
nebude. Příští týden máme Všechovice, k tomu jsou v Kostelci
hody, tak nám nezbývá nic jiného
než udělat tři body. Další ztráta
doma by už nebyla dobrá.“
TJ Sokol Radslavice
TJ Sokol Mostkovice
3:0 (2:0)

Rozhodčí: Oulehla – Kouřílek,
Koláček. Sestava Mostkovic: Lukáš – P. Zapletal, Milar,
Chmelař, V. Vojtíšek – Kapounek (65. Musil), O. Zapletal, M.
Vojtíšek, Hanák – Bureš (46.
Krychtálek), Dadák. Trenér:
Jiří Kamenov.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Cesta byla příjemná, ale výsledek špatný. Potýkáme se stále
s nekompletním týmem a tohle
byl nejhorší výkon za dobu, co
jsem u mužstva. Proti soupeři, který nepředvedl vůbec nic.
Třikrát mu to tam spadlo, z toho
jednou z penalty, a porazil nás
3:0. Nepochopitelné množství
chyb, všechno špatně. Od pohybu, přihrávek, napadání soupeře, proměňování šancí. Paradoxně jsme si vytvořili ještě víc
šancí než soupeř a prohrajeme
0:3. Takto se hrát nedá a musí
se změnit týmový přístup. První
kola nebudou mít na nic vliv, ale
nemůžeme dva zápasy nevstřelit branku. Ve druhém poločase
hrajeme dvacet minut na jednu
branku a dostaneme třetí gól.
Proti Jesenci jsme byli lepším
týmem a doplatili na zahazování
šancí, tentokrát jsme hráli špatně a přesto jsme si vytvořili šance, protože soupeř byl třetinový
oproti Jesenci. Bylo nás míň,
hráli mladší, ale jeden vedle druhého nepředvedli to, co měli.“

Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Neřekl bych, že nám došly síly,
soupeř se představil jako kvalitní, důrazný, běhavý. V prvním
poločase se nám dařila kombinace, vedli jsme 2:0 a minutu
před koncem ještě soupeř vyhlavičkovával gól z čáry. Ve druhém poločase nám chyběla větší
aktivita, nepodrželi jsme vepředu balon. Soupeř nás zatlačil,
dal kontaktní gól a deset minut
před koncem se mu podařilo nešťastnou brankou vyrovnat. Teď
jedeme do Nezamyslic, tam nás
taky nečeká nic jednoduchého.“
FC Beňov
TJ Sokol Pivín
4:0 (2:0)

Rozhodčí: Milar – Krutovský,
Majer. Sestava Pivína: Dostál
– R. Švéda, Nakládal, Novák,
Cibulka – Tydlačka, Vrba, P.
Fialka, Šišma (59. Kovařík) –
Sedlák, Prášil (69. Bartoník).
Trenér: Pavel Zbožínek.
Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Zbožínka:
„Prvních dvacet minut jsme
měli čtyři šance a jednu vyloženou, ale neproměnili jsme. Domácí dali v pětadvacáté minutě
branku a od té doby byli lepší,
rychlejší, přesnější v kombinaci.
My jsme měli několik šancí, třikrát jsme šli v nájezdu sami na
gólmana. Kondičně jsme jim
stačili, ale mrzí nás neproměňování šancí. Bojovali až do konce, soupeř se prosadil po rychlých protiútocích, naše obrana
nebyla stoprocentní.“

TJ Sokol Horní Moštěnice
SK Jesenec
1:1 (0:1)

Branka Jesence: P. Tichý. Rozhodčí: Dokoupil – Krutovský,
Lasovský. Sestava Jesence:
SK Lipová
R. Burget – Václavek, KlicpeTJ Sokol Tovačov
ra, Burian, Horák – L. Burget,
2:2 (2:0)
Čížek, Takáč, Tyl – J. Tichý, P.
Branky Lipové: Liška, Spá- Tichý. Trenér: Josef Takáč.
čil. Rozhodčí: Jar. Šmíd –
FK Býškovice/Horní Újezd
Langhammer, Přikryl. Sestava
TJ Haná Nezamyslice
Lipové: Abrahám – Žilka, Spá1:3 (0:1)
čil, Šmíd, Bross (80. F. Koudelka) – Štindl, Macourek, Růžič- Branky Nezamyslic: J. Přidal,
ka, Fabiánek (15. P. Koudelka) Oulehla, Musil. Rozhodčí: La– Přikryl (75. Ohlídal), Liška. sovský – Kopecký, Dokoupil.
Trenér: Jaroslav Ullmann.
Sestava Nezamyslic: Buriá-

nek – Hájek (60. Matoušek),
Návrat, Král, R. Fialka – T.
Přidal, Přikryl (20. Lakomý),
J. Přidal, V. Fialka – Musil,
Oulehla. Trenér: Drahomír
Crhan.

TJ Sokol Protivanov
TJ Doubrava Haňovice
1:3 (1:0)
Branka Protivanova: Dvořák. Rozhodčí: Janků – Lepka,
Vachutka. Sestava Protivanova: Pavlů – Ženata (65. M.
Sedlák), R. Sedlák, Dvořák, J.
Vybíhal – T. Pospíšil, Kropáč,
F. Pospíšil, Nejedlý, Blézl – D.
Sedlák (70. Grulich). Trenér:
Libor Bílek.

Hodnocení trenéra
Protivanova Libora Bílka:
„Začátek utkání pro nás vypadal velmi dobře, soupeře jsme
nepouštěli do žádné šance a ve
29. minutě nás poslal do vedení Dvořák hlavou po přímém
kopu. Celý první poločas jsme
dominovali, nastřelili jsme jednu tyčku a dvakrát jsme šli sami
na brankáře. Ve druhém poločase po ojedinělém útoku hosté
v 50. minutě vyrovnali. Znovu
jsme neproměnili šance, opět
jsme nastřelili tyč a v 70. minutě nedali penaltu. O tři minuty
později ji nedal ani soupeř, ale
přesto se dostal do vedení. Pak
jsme již hráli vabank na tři útoč-

níky a z protiútoku do otevřené
obrany dostali třetí gól. Hráči
makali, bojovali, měli určitě
na remízu, ale fotbalové štěstí
nestálo při nás. Po poločase to
mohlo být 3:0 a utkání by jinak
dopadlo. Je to asi nezkušenost,
nervozita.“

FOTBALOVÉ
AKTUALITY
NAJDETE
NA WEBU

Přebor OFS Prostějov
II.třída
2.kolo: Čechovice „B“-Olšany 4:0 (2:0), Horák,
Jareš, Kvapil, Nakládal, Kralice B-Otinoves 1:2 (0:1),
Prokop - Janeček, Konečný, 1.SK Prostějov B-Hvozd
3:0 (1:0), Komárek, Lakomý, Pořízka, DržovicePřemyslovice „A“ 4:1 (0:0), Rolný 2, Dokoupil,
Valenta - Rozsíval, Určice B-Vrahovice 4:2 (3:2),
Berčák 2, Halouzka 2 - Bednařík, Jamrich, ZdětínBrodek u PV 4:3 (2:0), Teluc 2, Langr, Pavlovič - Piňos
2, Šimeček, Vyšovice-Smržice 2:0 (1:0), Danko,
Koukal, Otaslavice-Haná Prostějov B 2:2 (1:2),
Vlachýnský, Vogl - Strouhal, Vybíhal.
1. 1.SK Prostějov B 4 4 0 0 13:3 12
2. Hvozd
4 3 0 1 13:8 9
3. Zdětín
4 3 0 1 10:11 9
4. Otaslavice
4 2 1 1 9:5 7
5. Brodek u PV
4 2 0 2 18:8 6
6. Smržice
3 2 0 1 12:4 6
7. Čechovice „B“
3 2 0 1 8:2 6
8. Vrahovice
4 2 0 2 8:9 6
9. Určice B
3 2 0 1 7:12 6
10. Olšany
4 2 0 2 5:10 6
11. Vyšovice
4 1 1 2 4:9 4
12. Otinoves
3 1 0 2 6:8 3
13. Držovice
4 1 0 3 7:13 3
14. Haná Prostějov B 4 0 2 2 5:10 2
15. Přemyslovice „A“ 4 0 1 3 4:9 1
16. Kralice B
4 0 1 3 3:11 1
Kanonýři: 4 - Hošák Jaroslav (Smržice), Kopečný Vít
(1.SK Prostějov B), Vánský Jiří (Hvozd), 3 - Kaláb Michal
(Otaslavice), Keluc Lubomír (Zdětín), Piňos David (Brodek
u PV), 2 - Berčák (Určice B), Dostál Ondřej (1.SK Prostějov
B), Frys Lukáš (Brodek u PV), Halouzka (Určice B), Klus
Lubomír (Smržice), Klus Lubomír (Smržice), Kotlar Robin
(Smržice), Piňos D. (Brodek u PV), Piňos Radek (Brodek u
PV), Roba Tomáš (Hvozd), Rolný.

III. třída
2.kolo: Dobromilice-Ptení 2:1, Ivaň-Mostkovice B 0:4,
Bedihošť-Kostelec B 5:1, Němčice-Pivín B 11:0, VícovVrahovice B 2:1, Zdětín B-Brodek u Konice 4:0, PavloviceNezamyslice B 0:0, Horní Štěpánov-Tištín 3:0.
1. Bedihošť
4 4 0 0 15:4 12
2. Nezamyslice B 4 3 1 0 8:2 10
3. Němčice
4 3 0 1 21:5 9
4. Horní Štěpánov 4 3 0 1 12:3 9
5. Ptení
4 2 1 1 9:6 7
6. Vícov
4 2 1 1 8:8 7
7. Dobromilice
4 2 1 1 7:7 7
8. Pavlovice
4 1 3 0 5:4 6
9. Mostkovice B 4 2 0 2 7:7 6
10. Tištín
4 1 1 2 6:9 4
11. Pivín B
4 1 1 2 8:16 4
12. Kostelec B
4 1 0 3 9:10 3
13. Zdětín B
4 1 0 3 6:7 3
14. Vrahovice B
4 1 0 3 8:15 3
15. Brodek u Konice 4 0 1 3 4:13 1
16. Ivaň
4 0 0 4 2:19 0
Kanonýři: 6 - Bosák David (Němčice), 4 - Menšík Tomáš
(Kostelec B), Přikryl Jiří (Nezamyslice B), 3 - Abrahám
David (Horní Štěpánov), Křepelka Zbyněk (Pavlovice),
Liška Pavel (Horní Štěpánov), Sekanina Jan (Ptení),
IV. třída
2.kolo: Tvorovice-Plumlov 3:3, Hrubčice-Skalka 2011
0:3, Brodek u PV B-Přemyslovice B 0:1, DoloplazyŽeleč 3:2, Biskupice-Kladky 7:1, Čechy pod KosířemOtaslavice B 1:5, Protivanov B-Jesenec B 0:0.
1. Skalka 2011
4 3 0 1 13:8 9
2. Doloplazy
4 3 0 1 11:8 9
3. Plumlov
3 2 1 0 10:4 7
4. Otaslavice B
4 2 1 1 13:9 7
5. Tvorovice
4 2 1 1 12:10 7
6. Kladky
4 2 1 1 13:12 7
7. Přemyslovice B 4 2 1 1 4:3 7
8. Biskupice
4 1 3 0 12:6 6
9. Protivanov B 3 1 2 0 6:3 5
10. Želeč
4 1 1 2 12:11 4
11. Jesenec B
4 0 3 1 3:6 3
12. Hrubčice
4 0 3 1 3:6 3
13. Čechy p. K.
3 0 1 2 5:12 1
14. Malé Hradisko 3 0 0 3 2:8 0
15. Brodek u PV B 4 0 0 4 5:18 0
Kanonýři: 6 - Křeček David (Kladky), 5 - Kolečkář Petr
(Tvorovice), Maška Jan (Kladky), 3 - Grmela Marek
(Protivanov B), Mlčoch Ondřej (Skalka 2011)

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ
LIGA:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Frýdek-Místek (sobota 25.8., 16.30, rozhodčí: Černý
– Horák, Caletka).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
3. kolo: Kralice – Želatovice (sobota 25.8., 16.30, Vedral – Motal, Kopecký),
Zlaté Hory – Konice (sobota 25.8., 16.30,
Paščinský – Chládek, Motlíček), Opatovice
– Určice (neděle 26.8., 10.00, Křepský – Kubec, Polanský).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
3. kolo: Konice „B“ – Leština
(neděle 26.8., 16.30, Zavřel – Koláček, Kadaník).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
3. kolo, sobota 25.8., 16.30:
Plumlov – Dub nad Moravou (Petr – Polanský, Křepský), Klenovice na Hané – Hlubočky (Knoll ml. – Knoll, Jelínek), Slatinice
– Haná Prostějov (Koláček – Zavřel, Balún),
Nové Sady – Čechovice (Petrů – Majer, Valouch).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
3. kolo, neděle 26.8., 16.30: Kostelec na Hané – Všechovice (sobota 25.8.,
16.30, Benda – Zemánek, Lizna), Mostkovice – Beňov (Dokoupil – Lasovský, Krutovský), Nezamyslice – Lipová (sobota 25.8.,
16.30, Pumprla – Kadaník, Grečmal), Pivín
– Vrchoslavice (Bartůněk – Vojáček, Svozil),
Jesenec – Radslavice (sobota 25.8., 16.30,
Knop – Sigmund, Navrátil, hřiště Dzbel).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:

3. kolo: Červenka – Protivanov
(sobota 25.8., 16.30, Svačina – Hodaň, Silný).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
3. kolo: 1.SK Prostějov – 1.HFK
Olomouc (neděle 26.8., 10.15, Ondráš – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (sobota 25.8., 10.15, Páral – Ol
KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
3. kolo: 1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno (sobota 25.8., 10.15, Ol KFS –
Páral, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
3. kolo: Konice – Velký Týnec
(sobota 25.8., 10.00, Vičar – OFS, OFS), Čechovice – 1.FC Viktorie Přerov (neděle 26.8.,
9.30, Majer – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS –
mladší dorost:
3. kolo: Konice – Velký Týnec
(sobota 25.8., 12.15, Vičar), Čechovice –
1.FC Viktorie Přerov (neděle 26.8., 11.45,
Majer).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina
„B“:
3. kolo: Kostelec na Hané – Určice (neděle 26.8., 11.00, Lizna).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:

3. kolo, neděle 26. srpna, 16.30:
Haná Prostějov „B“ – Čechovice „B“,
Brodek u Prostějova – Výšovice, Vrahovice – Zdětín (sobota 25.8., 16.30), Smržice –
Otaslavice (sobota 25.8., 16.30), Hvozd – Držovice (sobota 25.8., 16.30), Olšany – Kralice
„B“ (sobota 25.8., 16.30), Otinoves – 1.SK
Prostějov „B“, Přemyslovice – Určice „B“.
III. TŘÍDA:
3. kolo, neděle 26. srpna, 16.30:
Kostelec na Hané „B“ – Němčice nad Hanou,
Vrahovice „B“ – Zdětín „B“, Nezamyslice
„B“ – Horní Štěpánov (neděle 26.8., 10.00),
Pivín „B“ – Vícov (sobota 25.8., 16.30),
Mostkovice „B“ – Bedihošť (sobota 25.8.,
16.30), Ptení – Ivaň, Brodek u Konice – Pavlovice, Tištín – Dobromilice.
IV. TŘÍDA:
3. kolo, neděle 26. srpna, 16.30:
Jesenec „B“ volno, Přemyslovice „B“ – Doloplazy (neděle 26.8., 13.30), Plumlov „B“ –
Hrubčice, Malé Hradisko – Tvorovice (hřiště
Tvorovice), Otaslavice „B“ – Protivanov „B“
(sobota 25.8., 16.30), Skalka – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 25.8., 16.30, hřiště Výšovice), Kladky – Čechy pod Kosířem, Želeč
– Biskupice.
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN,
SKUPINA „B“:
1. kolo: Kostelec na Hané – Velké
Pavlovice (neděle 26.8., 14.30, Caletka – Ol
KFS, Ol KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
3. kolo: Kohoutovice – Kostelec
na Hané „B“ (sobota 25.8., 14.00).
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Vše je připraveno na dva fotbalové zápasové svátky!
Eskáčko bude hrát špici MSFL, ale postupové ambice opravdu nemá, shodli se čelní představitelé expandujícího klubu

V podstatě druhý start do sezóny 2012/13 čeká fotbalisty 1.SK Prostějov. Ten první v podobě
dvou úvodních střetnutí Moravskoslezské ligy venku zvládli výborně, teď je na řadě vstup domácí.
Obstarají jej dva atraktivní duely v nově zrekonstruovaném areálu SCM v ulici E. Valenty proti FrýdkuMístku (3. kolo MSFL, sobota 25. srpna od 16.30
hodin) a Sigmě Olomouc (2. kolo Poháru České
pošty, středa 29. srpna od 17.00 hodin).
Černošek: Prioritou
je hezký fotbal pro diváky
Světový sport číslo jedna se v našem městě nachází pod křídly silné
marketingové agentury TK Plus,
za niž promluvil člověk nejpovolanější: spolumajitel a šéf Miroslav Černošek.
„Oficiálně k 1. červenci jsme
vyřešili záležitost, která u části
veřejnosti možná znamenala určitý problém, to znamená
sloučení 1.SK a 1.FK. Vrátili
jsme se pod hlavičku eskáčka a
tím byl dodržen avizovaný slib
v rámci našich dlouhodobých
plánů. Roční existence efkáčka
byla pouze nutností řešící odkup
pohledávky za FC Vítkovice
a.s. Druhou podstatnou věcí je
vylepšení podmínek pro diváky.
Ve spolupráci s městem jsme vybudovali krásnou novou tribunu
a nechali položit novou kvalitní trávu, v tomto úsilí jít vstříc
komfortu fanoušků navíc hodláme dál pokračovat, například

dostavbou tribuny podél celé
západní strany hřiště v budoucnu. Třetím důležitým prvkem je
postavení tak silného mužstva,
které v Moravskoslezské lize
bude hrát důstojnou roli. Znovu
opakuji, že nejdeme za postupem, naším cílem je pohybovat
se do pátého místa. A jako hlavní
prioritu vidím bavit lidi hlavně
v domácím prostředí hezkým
fotbalem na co nejvyšší úrovni,
aby fandové byli spokojení,“
shrnul Černošek.
Zodpověděl i dotaz, co bude se
stadiónem ve Sportovní ulici,
kde v minulosti hrával své mače
druholigový SK LeRK Prostějov.
„Tento areál je v privátních rukou, bývalý majitel pan Kresta jej
prodal panu Pořízkovi. Případné
odkoupení by znamenalo hodně
vysoké finanční náklady a když
nyní máme k dispozici celkem tři
hřiště s přírodním plus jedno hřiště s umělým povrchem, je to pro
náš klub naprosto dostačující. Vybudování či rekonstrukce areálů
v ulicích E. Valenty a Olympijské

Prostějov/son - Přesně do plánů
1.SK Prostějov vytáhnout fotbal zpět na výsluní sportovního
zájmu v celém regionu zapadá
blížící se zápas 2. kola Poháru
České pošty 2012/13. Do zvelebeného areálu SCM v ulici
E. Valenty totiž dorazí jeden
z nejlepších týmů ČR, ambiciózní účastník první ligy a vládce
Hané z její nedaleké metropole
– Sigma Olomouc.
Lepšího ani vhodnějšího soupeře
si prostějovský oddíl v dané fázi
svého prudkého vzestupu asi nemohl přát, srovnatelně lákavým
protivníkem by možná byla jedině
Sparta Praha. Každopádně ve stře-

du 29. srpna od 17.00 hodin bude
hřiště mezi základní školou a místním vlakovým nádražím obsypáno fanoušky obou táborů a derby
slibuje vskutku mimořádný zážitek, navíc za velmi levný peníz.
„Na maximálně atraktivní utkání
proti Sigmě jsme stanovili vstupné ve výši třiceti korun. Vzhledem
k síle olomouckého mančaftu a
zajímavé podívané, která se dá očekávat, jde podle mě o vyloženě lidovou cenu. Věřím, že tenhle hanácký
souboj naplní areál, jehož kapacitu
odhadujeme na dva a půl, možná
až tři tisíce diváků, z toho sedm set
sedících kompletně pod střechou,“
řekl předseda eskáčka Petr Langr.

Prostějov/son

ném stavu a doslova zarostlá džunglí. Dnes už jde o velmi důstojný
stánek určený pro všechny tři naše
dorostenecké výběry a pro mužské
béčko,“ navázal Langr.
Stěžejním tématem jsou pro
něho fandové. „Velmi si vážíme podpory příznivců z minulé
sezóny, v podstatě na každé domácí utkání přišlo více než pět
stovek diváků. Lidem teď opět
vycházíme vstříc tím, že ponecháváme výši vstupného na dvaceti korunách. A podle mě hned
na první mistrák v MSFL proti
favorizovanému Frýdku, který
na jaře skončil druhý těsně za
postupující Holicí, můžeme očekávat hodně zajímavou návštěvnost,“ odhadoval šéf eskáčka.

Tiskovka eskáčka. Na tiskové konferenci 1.SK Prostějov před dvěma domácími šlágry se sešli (zleva) šéf TK Plus Miroslav Černošek, předseda fotbalového oddílu Petr Langr, hráčská posila Petr
Pavlík a hlavní trenér plus generální sportovní manažer František Jura.
Foto: Radek Váňa

Langr: Všechny rekonstrukce
proběhly skvěle
Předsedou hanácké štiky v moravském fotbalovém rybníku je
Petr Langr. „Během poměrně
krátké doby mezi koncem minulé a začátkem této sezóny
jsme dokázali vhodně doplnit

i posílit hráčský kádr. Sice nás
potkal těžký los v podobě dvou
úvodních zápasů venku, ale
začátek jsme přesto zvládli výborně a umístění do páté příčky
je naprosto reálné,“ potvrdil
oddílový šéf 1.SK Prostějov.
Ze své pozice dohlížel jak na
stavbu nové tribuny, tak na rekonstrukci hrací plochy. „Tribuna podél východní strany
hřiště má kapacitu 460 diváků.
Momentálně už se na ní montují
sedačky a střecha s tím, že od 22.
srpna bude uvedena do provozu.
Rekonstrukci nového trávníku

sice zpočátku provázely potíže,
ale ty byly včas zažehnány a už
teď je hřiště připraveno na běžné
zatížení. Zatím jej však šetříme
tak, aby byl povrch co nejkvalitnější pro souboj s Frýdkem-Místkem,“ vyložil Langr.
Současně během končícího léta
probíhala také rekonstrukce areálu
za Hloučelou. „A mě opravdu moc
těší, jakým způsobem se nám podařilo zvelebit tamní dvě hřiště včetně
zázemí. Kdo se byl v prostoru za
halou Sportcentra DDM ještě před
nedávnem podívat, věděl, že hlavně jedna hrací plocha byla v hroz-

Jura: Chceme hrát
agresivně a v pohybu
Svůj pohled na povedený úvod
probíhajícího soutěžního ročníku poskytl generální sportovní
manažer a hlavní trenér František Jura. „Když se ohlédnu za
vstupním duelem v Kunovicích
proti Slovácku B, nakonec i
přes špatný začátek dopadl pro
nás dobře. Dokázali jsme otočit nepříznivý vývoj a tři body
z venku se počítají dvojnásob,
ale po čtvrthodině za stavu 0:2
mi upřímně řečeno nebylo zrovna nejlépe. Naštěstí jsme dokázali hned odpovědět na druhý
inkasovaný gól, což bylo pro
další vývoj střetnutí rozhodující. Ve zbytku času jsme pak už

Očekávaný šlágr budou logicky
provázet zvýšená bezpečnostní
opatření. „Tohle má na starosti
náš bezpečnostní manažer pan
Hloch, který už jednal se svým
protějškem ze Sigmy panem Zapletalem. Proběhla sezení se zástupci Policie ČR a Městské policie, vše směřuje k maximálnímu
zajištění pořádku v hledišti i blízkém okolí. Veřejnost mohu ujistit,
že rozhodně nic nepodceňujeme
a pro organizační zvládnutí důležitého zápasu děláme všechno
potřebné,“ zdůraznil Langr s tím,
že olomoučtí fandové budou mít
vlastní vyhrazený sektor s občerstvením i WC.

Nejsledovanější však samozřejmě bude výsledkový osud pohárového taháku. „Jestli můžeme
Sigmu vyřadit? Ve fotbale je
možné cokoliv, ale soupeř je každopádně velkým favoritem. Před
startem první ligy prohlašoval, že
chce útočit na evropské poháry
či dokonce na titul, zatímco my
jsme třetiligovým nováčkem.
Tím pádem je papírový rozdíl
mezi oběma mužstvy značný, oni
navíc obhajují vítězství z loňského Poháru České pošty,“ připomněl šéf prostějovského klubu.
Třeba před pěti lety ale „gigant“ z Olomouce ztroskotal na
trávníku tehdy divizní Konice.

„Pochopitelně vnímáme, že se
občas podaří outsiderovi v poháru vyřadit favorizovaného
protivníka včetně prvoligistů,
ovšem my se díváme hlavně
sami na sebe. Máme vypsané
interní prémie pro případ, že
by se přes Sigmu povedlo projít dál. Jaké? Všichni bychom
koupili chlebíčky, které máme
rádi a těšíme se na ně. Vážně
řečeno je i bez obloženek naše
motivace velká, silného soupeře chceme minim álně potrápit.
Podstatné je prezentovat se kvalitním fotbalem a co se má stát,
ať se stane. Rozhodně budeme
bojovat ze všech sil,“ slíbil kouč

a generální sportovní manažer
1.SK František Jura.
„V kádru máme řadu ostřílených
borců s prvoligovou minulostí,
kteří budou chtít dokázat, že na
vrcholovou úroveň pořád ještě
mají. Současně do našeho týmu
patří i spousta mladších kluků,
toužících se v takovém utkání předvést s tím, že mohou do
nejvyšší soutěže časem naskočit.
Jak říkám: motivace nám určitě
nechybí,“ zopakoval Jura.
Speciální bude nadcházející
derby zejména pro dva plejery:
Tomáše Kazára coby kmenového člena Sigmy a Petra Pavlíka,
jenž donedávna patřil mezi ná-

stálo nemalé prostředky, nákladný je rovněž jejich samotný provoz. Osud stadiónu ve Sportovní
ulici tak jde za současné situace
absolutně mimo nás a necítím
potřebu se o daném tématu víc
bavit,“ pravil Černošek jasně.

předváděli dobrý fotbal podle
mých představ, to znamená se
zdravou agresivitou, vysokým
napadáním rozehrávky, neustálým pohybem a v celkově
moderním pojetí hry, o něž se
snažíme. Díky tomu přišel obrat
na 3:2,“ vzpomínal Jura.
Po dramaticky zvládnuté premiéře
zněl hlavní úkol vyvarovat se pro
příště tak slabého vstupu, být plně
koncentrovaní hned od zahajovací
minuty. „Především v domácím
prostředí znamená rychle obdržená branka velkou nepříjemnost,
neboť otáčet stav proti pozorně
bránícímu soupeři není nikdy lehké. Proto věřím, že jsme se poučili, a s Frýdkem-Místek i ve všech
následujících soubojích si na tohle
dáme pozor,“ zdůraznil kouč a generální sportovní manažer.

Pavlík: Líbí se mi
v cukrárně Aida
Poslední hráčskou posilou, jež do
1.SK přišla až krátce před startem
podzimu, byl ostřílený ex-kapitán prvoligového Jablonce Petr
Pavlík. „Se zdejším kolektivem
jsem se sžil velice rychle. Je tady
spousta kluků, které znám buď ze
společného působení v lize, nebo
jako protihráče, takže zapadnout
do party neznamenalo žádný problém. Z Prostějova coby města
jsem zatím poznal jen stadiónek,
halu, tenisové kurty s hotelem a
cukrárnu Aidu. V ní se mi moc
líbí,“ smál se věčně dobře naložený vtipálek.

Pohárové derby se Sigmou, to bude super šlágr

rodní smetánku a dokonce kapitánoval Jablonci. „Olomoucký
klub je v uvozovkách mým
oblíbeným oddílem. Kdykoliv
jsem na jejich hřišti nastoupil,
záhadně se zaseklo zavlažování,
shodnou okolností pokaždé na
jedné straně trávníku, a my jsme
většinou dostali tři nebo čtyři
góly. Teď je ale situace úplně
jiná. Jsme v roli, že nemáme co
ztratit, naopak Sigma může vyřazením přijít o dost. Půjdeme si
s chutí zahrát fotbal, oni budou
pracovat a ostudou to podle mě
určitě neskončí. Spíš můžeme
způsobit výsledkovou senzaci,“
přemítal Pavlík.

Lukáš Zelenka: „Start do sezóny nám vyšel“ „Eskáčko“ venku ani napodruhé neprohrálo, má bod
Záložník doufá, že se stihne včas vyléčit

Prostějov/son - Fotbalisté
1.SK Prostějov vyválčili v počátku MSFL 2012/13 plné tři
body na Slovácku B a jeden
bodík v Orlové. Tvořivý středopolař Lukáš Zelenka však
ve druhém případě pobyl
na hřišti jen úvodní poločas,
poté musel kvůli zdravotním
problémům střídat. Naštěstí i bez velké opory skončil
sobotní duel remízou 2:2,
takže hanácký nováček třetí
nejvyšší soutěže ČR zůstává
zatím neporažen.
Lukáši, jak hodnotíte nerozhodný výsledek z Orlové?
„Myslím, že jsme ve finále měli
i trochu štěstí a remízu určitě
bereme. Sice proti nám sudí pět
minut před koncem fouknul penaltu, která asi nebyla fér, ale to
už je teď jedno. My jsme za dané
situace udělali maximum pro
vyrovnání a dokázali cenný bod
zachránit, což je důležité.“
Bylo střetnutí vyrovnané, jak napovídá konečné
skóre?
„Celkově jo, ale co se týká vyložených šancí a nebezpečných
situací, měli jich domácí trochu víc. Byli totiž dravější před
bránou, nám tam scházel větší
důraz. Zápas jsem vnímal jako
hodně těžký, protože Orlová hrála velice agresivně a rozhodčí to
pouštěl, z čehož jsme místy byli
trochu nervózní. Rozhodně jsme
nepodali úplně stoprocentní vý-

kon, můžeme hrát ještě mnohem
líp. Na druhou stranu ale všichni
bojujeme a makáme, z čehož se
dá vycházet. Věřím, že fotbalově
půjdeme nahoru.“
Vy osobně jste v sobotu střídal už po první půli. Proč?
„V týdnu před utkáním mě začaly bolet nohy, jde o místo mezi
chodidlem a kotníkem. Nakonec
jsme se s trenéry domluvili, že
to v Orlové zkusím a uvidím. Ze
začátku to šlo, jenže bolest postupně rostla a o přestávce jsem
radši přenechal místo v sestavě
zdravému spoluhráči. Já se musím dát do pořádku.“
Určitě byste nerad přišel
o atraktivní domácí mače
proti Frýdku-Místku a Sigmě
Olomouc. Stihnete je?
„Pevně věřím, že ano. Nohy mi
teď sice trochu natekly a pobolívají, ale není to nic hrozného.
Dám tomu několik dnů klidu
a uvidím. Na žádné vyšetření
k doktorovi jsem zatím nešel,
počkám do středy, kdy přijedu
zpátky do Prostějova na další
trénink. Pokud by to bylo stále
špatné, zajdu k lékaři, v opačném případě naskočím do přípravy. Podle mě se nohy zklidní
a budu včas zdravý.“
Těšíte se na nejbližší dva
zápasy hodně?
„To je jasné. Frýdek dlouhodobě
patří k nejlepším týmům Moravskoslezské ligy a pokud proti
němu vítězně potvrdíme dva
úvodní výsledky z venku, bude

Špílmachr eskáčka. Bude
Lukáš Zelenka pro nejbližší
zápasy MSFL fit?
Foto: archiv Večerníku
náš vstup do soutěže super. Pohár
se Sigmou? Na ten se pochopitelně těším moc, derby vidím jako
fotbalový svátek pro celý region.
Na takovou atraktivní bitvu může
přijít fakt spousta diváků a my
snad Sigmu aspoň potrápíme ve
vyrovnaném utkání. Třeba dokonce i překvapíme, kdo ví.“
Co vůbec říkáte na letní
posílení kádru mužstva?
„Mančaft byl doplněný opravdu
výborně, přišla zkušenost a kvalita. Kolektiv je teď vhodně poskládaný a má sílu, což je potřeba už během podzimu potvrdit
jak dobrou hrou, tak příznivými
výsledky. Na špičku MSFL bychom měli mít.“

Prostějov/son - Dva nováčci Moravskoslezské ligy mužů se střetli
ve 2. kole této soutěže na severu
Moravy. Prostějovští fotbalisté
chtěli v Orlové navázat na jarní
a ještě divizní vítězství ze vzájemného souboje, což se jim částečně
podařilo díky nerozhodnému
výsledku. Po dvou dějstvích nové
sezóny tak má eskáčko na svém
kontě už čtyři body z venkovních
hřišť a tento cenný zisk jej řadí
do popředí průběžné tabulky.
Hanáci nastoupili bez nadále zraněného Pospíšila a v úvodu málem čelili dvěma nebezpečným
situacím. Vzápětí poprvé vážně
zaútočili a hned otevřeli skóre,
když zmatku v orlovské obraně využil pohotovou ranou Hirsch – 0:1.
„Konečně se nám povedl začátek
střetnutí, místo rychle inkasovaného gólu jsme naopak sami brzy
jeden vstřelili,“ pochvaloval si asistent kouče 1.SK Roman Popelka.
V dalším průběhu první půle se hra
přelévala ze strany na stranu bez
vyložených šancí, ovšem možnosti
k zakončení by se našly. Za Prostějovany to zkoušel Dostál hlavou
nad a Hirsch dalším pohotovým
zakončením, jež tentokrát Paca-

novský zpacifikoval. „Vývoj úvodního poločasu byl vyrovnaný, jak
se říká, každý chvilku tahal pilku,“
potvrdil Popelka.
Nakonec se domácím podařilo těsně před přestávkou srovnat i stav
díky hlavičkované Žižky s Přecechtělem – 1:1. „Škoda, že jsme
neudrželi vedení až do pauzy. Po ní
by soupeř asi víc otevřel hru, čehož
jsme mohli využít, takhle se vlastně
začínalo znova od nuly,“ posteskl
si Popelka. A druhá půlka byla dle
jeho slov opět vyrovnaná. „Střídaly se pasáže, kdy jsme měli navrch
my a kdy byla o něco lepší Orlová.
Vše směřovalo k plichtě 1:1,“ přiblížil druhý trenér eskáčka.
Smírem duel opravdu skončil, ale
po vzrušujícím závěru měl vyšší
brankovou hodnotu. Nejdřív v 85.
minutě Přecechtěl proměnil pokutový kop za údajný faul Hlocha
– 2:1. „Ta situace v rohu vápna se
nám vůbec nezdála jako penaltová,
protože domácí hráč upadl dost teatrálně a Pavel se ho nejspíš ani nedotkl. Bohužel to rozhodčí posoudil jinak,“ pokrčil Popelka rameny.
Naštěstí hostující parta nesložila
zbraně a v posledních sekundách
nastaveného času manko smaza-

FK Slavia Orlová
1.SK Prostějov

2:2
(1:1)

Branky: 45. Přecechtěl, 85. Kovář z penalty – 8. Hirsch, 90.(+3)
Pavlík. Rozhodčí: Julínek – Fojt, Vojkovský. ŽK: Kaizar, Švrček, Pražák – Dostál, Bureš. Diváků: 386.

Sestava Orlová:
Pacanovský – Vlk, Pražák (88. Jonek), Silveira, Kovář – Švrček,
Přecechtěl (73. Kopel), Sobala, Žižka (63. Václavek) – Kaizar,
Hanus. Trenér: Lubomír Vlk.
Sestava 1.SK Prostějov
Bureš – Hloch, Hunal (68. Fládr), Zbožínek, Dostál (87. Krejčíř)
– Papoušek, Zelenka (46. Mazouch), Pavlík, Hirsch – Zatloukal,
Machálek. Trenér: František Jura.

la zásluhou Pavlíkovy hlavičkové trefy po rohu – 2:2! „Stejně
jako před týdnem v Kunovicích
proti béčku Slovácka se projevila velká vnitřní síla našeho týmu.
Všechnu energii jsme za dané
situace vrhli do útoku, kluci maximálně zabojovali a dokázali
odvrátit porážku, která by byla
podle mě nezasloužená. Vzhledem k vývoji utkání bod určitě
bereme,“ hodnotil asistent hlavního lodivoda Františka Jury.

Ze dvou venkovních zápasů ve
třetí nejvyšší soutěži ČR tak muži
1.SK vytěžili nadmíru solidní čtyři
body. „Myslím, že s takovou bilancí
můžeme být na začátku sezóny při
nelehkém losu rozhodně spokojeni.
Herní projev zatím není ideální, ale
na druhou stranu jsme v obou soubojích předvedli docela kvalitní fotbal a především kluci naplno makali,
což je podstatné. Teď by bylo dobré
zisk ze hřišť soupeřů potvrdit i v domácím prostředí,“ nabádal Popelka.
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Jestřábi zdánlivě hladce porazili lepší Techniku Brno
Hosté zahodili velké množství šancí a muži LHK
to potrestali, o vítězství rozhodli v poslední třetině

Třetí přípravný zápas hokejistů LHK Jestřábi
Prostějov proti brněnské Technice znamenal odvetu za týden staré střetnutí v jihomoravské metropoli. Tam Hanáci podlehli 1:2, zatímco v úterý
doma soupeře zdolali na první pohled jasným rozdílem tří gólů. Ve skutečnosti měli znovu prohrát,
neboť hostující tým byl většinu času lepší a promarnil řadu vyložených příležitostí.
Veterán pečetil. Útočník Jestřábů Michal Černý uzavřel skóre
na 3:0.
Foto: Lubomír Tesař

LHK Jestřábi Prostějov – VSK Technika Brno
3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 47. Zachar, 56. Duba (Kaluža), 59. Černý (Šebek). Rozhodčí: Přikryl – Kašík, Tomiga. Vyloučení:
8:6. Využití: 0:0. Oslabení: 1:0. Diváků: 351.

Sestava Prostějova:
Vydržel (31. A. Vrba) – Peštuka, Kolibár, Kaluža, Mašek,
Paška, Tomiga, Finkes, Dufka – Handl, Duba, Smejkal – Černý, Šebek, Zachar – Stráněl, Kryl, Žajgla – Jedlička, Berčák,
Prokop.
Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek.
Sestava Brna:
F. Vrba – Vozdecký, Habrovec, Zapletal, Strýček, Valeš, Klimeš,
Pospíšil, Hájek – Mráz, Sedláček, Rajnoha – Matouš, Benýšek,
Odehnal – Šedý, Bělohlávek, Látal – Blaha, Zemánek, Hnilička.
Trenér: Roman Kaňkovský.

Prostějov/son
V neurovnaném úvodu byli agilnější domácí borci, ale víc než
několik málo nebezpečných střel
nepředvedli. To protivník zahrozil
dvěma tvrdými ranami Zapletala
v 9. a šancemi Odehnala s Matoušem o minutu později, přičemž
vše pochytal Vydržel. Rostoucí
tlak VSK přerušila 113 sekund trvající dvojnásobná přesilovka Jestřábů, během které však musel F.
Vrba řešit jedinou vážnější situaci
po voleji Žajgly. Jakmile Brňané
oslabení ubránili, vrhli se do ofen-

zivy a ve zbytku zahajovací třetiny
měli jednoznačně navrch. Naštěstí
se dařilo mladému strážci prostějovské svatyně, jenž dostal příležitost lapat od startu zápasu. A chopil se jí skvěle, když zneškodnil
možnosti Blahy, Šedého i Mráze,
navíc měl štěstí při tutovce Blahy.
Ten v 18. vystihl špatnou Dufkovu
rozehrávku a sám před Vydrželem
trefil pravou spojnici tyčí.
Svou převahu Technika přenesla
také do druhé periody, takže se
náš brankářský talent dál musel
činit. Nejprve zmařil pokus Rajnohy, poté sledoval Látalovo sólo

zakončené vysoko nad a následně
nedovolil kvalitními zákroky skórovat Vozdeckému ani Matoušovi.
Své výborné představení v první polovině duelu pak Vydržel
uzavřel další porcí štěstěny, když
tečované nahození Strýčka poskakovalo po brankové čáře, než
jej odpálil Kolibár, a nájezd Matouše klepl o pravou tyč. Vzápětí
šel do klece A. Vrba, kterého hned
prověřili Šedý s Rajnohou. Teprve
v závěru prostřední části se hanácká ekipa vzpamatovala z herního
útlumu, což vedlo ke dvěma nadějným situacím. Jak hezkou individuální akci Jedličky v 37., tak
střelu Prokopa ze slibné pozice ve
40. ovšem zastavil F. Vrba.
Tím pádem stále trval bezgólový
stav, od jehož změny byl kousíček
Kryl tři minuty po začátku poslední třetiny. Jenže opět jen zvonila
tyčka (tentokrát levá), načež měli
hosté dlouhou početní výhodu pět
na tři. Naložili s ní však mizerně,
když místo vsítění vlastní trefy
sami inkasovali. Postaral se o to
Zachar famózním průnikem přes
tři protihráče a finálním bekhendem pod víko, prostě nádhera
– 1:0. Tím se Prostějov chopil
taktovky a závěr utkání měl bezpečně pod kontrolou. V 56. minutě přidal druhý krásný zásah,
tentokrát v podání Duby přímo

Očima trenérů
Petr ZACHAR - LHK Jestřábi Prostějov:

„Dneska jsme vítězství doslova utrpěli. Soupeř byl
hlavně v útočné fázi lepší, nás díkybohu podrželi
oba gólmani. Lukáš Vydržel i Adam Vrba podali
velmi dobrý výkon, navíc hosté byli střelecky dost
nemohoucí. V poslední třetině jsme pak dali šťastný gól v oslabení a až potom se zápas vyrovnal, do té doby je
potřeba si přiznat, že nás Technika jednoznačně přehrávala.“

Roman KAŇKOVSKÝ - VSK Technika Brno:
„Prostějov lépe začal, potom jsme měli ve druhé
polovině úvodní třetiny šance my a prostřední část
probíhala obráceně. Nejdřív jsme byli lepší my s několika dalšími příležitostmi, pak zase přidali domácí.
Ve třetí třetině rozhodla naše neproměněná přesilovka
pět na tři, během níž jsme navíc nechali soupeře ujet a dát vedoucí
gól. To zlomilo celý zápas, zbytek utkání měl soupeř následně pod
kontrolou. Celkově jsme asi měli víc vyložených příležitostí, takže
rozhodla produktivita. Podstatná byla dobrá úroveň střetnutí, s Prostějovem coby kvalitním mančaftem v přípravě rádi hrajeme. Pokaždé se
rychle bruslí bez záludností a takové přáteláky mají význam.“

do pravé šibenice – 2:0. A aby
byla porážka Brna ještě krutější,
ztrestal jeho odvážnou power play
devadesát vteřin před koncem
pohotově z půlky kluziště Černý
– 3:0. Ke všemu pak ještě marní
střelci Techniky zahodili dvě loženky v závěrečných okamžicích
zajímavého souboje…

Náladu si aspoň trochu spravili těsným triumfem 1:0 v dodatečných nájezdech, o čemž
rozhodl Sedláček. Za LHK
neuspěli Stráněl, Kryl ani narozeninový oslavenec Paška,
tudíž se v nájezdovém zkoušení zrodila už třetí prohra
Jestřábů.

„Výhru jsme utrpěli,“ řekl trenér Martin Kryl: „Větší šanci my mladí teď určitě máme“

Zachar po zdolání Brna
Prostějov/son - Objektivita na
prvním místě. Tímto heslem
se řídil kouč prostějovských
hokejistů Petr Zachar (na
snímku) při hodnocení úterního duelu s Technikou Brno
(3:0), po němž Jestřábi vylepšili svou výsledkovou bilanci
v přípravě na dvě vítězství a
jednu porážku.
„Dneska jsme výhru doslova utrpěli. Soupeř byl hlavně
v útočné fázi lepší, nás díkybohu podrželi oba gólmani. Lukáš
Vydržel i Adam Vrba podali
velmi dobrý výkon, navíc hosté
byli střelecky dost nemohoucí. V poslední třetině jsme pak
dali šťastný gól v oslabení a až
potom se zápas vyrovnal, do té
doby je potřeba si přiznat, že
nás Technika jednoznačně přehrávala,“ komentoval Zachar
paradoxní střetnutí.
Kde viděl důvody hostující
převahy? „Doteď jsme pořád
ještě nenacvičovali žádné systémy hry v obranném pásmu
a právě před naší bránou dnes
často panoval naprostý chaos.
Brněnští hráči tak často chodili
sami na gólmana, my jsme nebyli schopni si je přebírat ani
vytlačovat z předbrankového

prostoru. Z toho logicky pramenily vyložené šance,“ rozebral
trenér.
Jak je pro něho typické, zůstává
naprosto v klidu. „Zatím rozhodně neroste důležitost přátelských utkání, to přijde až později. Teď to bereme vyloženě
jako přípravu, trénujeme hlavně bruslařskou kondici a herní
prvky teprve začneme pořádně
dělat. Například přesilovkám
se vůbec nevěnujeme, což bylo
znovu poznat i ve dvou minutách pět na tři, kdy jsme skoro
nevystřelili na bránu. A v normálních přesilovkách nám dělá
problém zavést puk do útočné
třetiny. Až se na tyhle věci zaměříme, určitě je zlepšíme,“
navázal Zachar.
Co solidně funguje už nyní, to
jsou oslabení. Tým v nich opět
neinkasoval a díky perfektnímu
průniku kormidelníkova syna
dokonce sám skóroval při hře
tří proti pěti! „David hezky
ujel a měl i štěstí, obránce mu
tu kličku sežral i s navijákem.
Kdyby se mu díval na tělo a
postavil do cesty, tak by David
neprojel. Každopádně hokej je
právě o takových chybách, které rozhodují. My jsme ve třech

Prostějov - Po letním odchodu několika zkušených borců se věkový průměr hráčského kádru
LHK Jestřábi Prostějov snížil na pětadvacet let.
Jedním z talentovaných mladíků, kteří teď v dresu
našich hokejistů dostávají výraznější prostor, je
jednadvacetiletý útočník Martin Kryl (na snímku).
Už minulou sezonu strávil mezi muži, jenže kvůli
zdravotním problémům nastupoval minimálně.
Nyní hodlá svou šanci pořádně chytit za pačesy.

zápasech dostali jediný gól ze
soupeřových přesilovek, takže
s hrou v oslabení zatím můžeme být docela spokojení,“ použil lodivod drobnou pochvalu.
V úterý mu v sestavě chyběl
ostřílený bek Pavel Kumstát.
„Odjel na týdenní dovolenou, ze
stejného důvodu bude v příštích
dvou přátelácích scházet Petr
Žajgla. Nejsme holt profesionální klub, hráči mají hokej pouze
jako přivýdělek vedle svých
zaměstnání a tím pádem jim nemůžeme bránit, když chtějí někam vyrazit s rodinou,“ vysvětlil
Zachar.
Zbytek minulého týdne Jestřábi
strávili pouze tréninky, další přípravné mače přijdou na řadu až
v nadcházejících dnech. Zítra od
18.00 hodin nastoupí v Břeclavi
a v pátek 24. srpna též v 18.00
přivítají polskou Toruň.

Marek Sonnevend
Co říkáš na právě
skončený přátelák
s Technikou Brno?
„Ze začátku určitě nic moc,
přehrávali nás. A to docela
dost, při bránění jsme si nedrželi protihráče. Až ke konci
se to zlepšilo, Zachy dal hezký gól a nějak jsme to dovedli
k vítězství.“
Trenér na vás hráče
hodně křičel ze střídačky na led a po utkání kritizoval chaotickou defenzivu. Vyčítal vám tohle i
v kabině?
„Během zápasů nás kouč nahlas diriguje pořád, ale v šatně

spíš s klidem kreslí na tabuli
a vysvětluje, kde kdo má být.
Takže žádný řev.“
Navzdory výsledku
3:0 však máte za sebou herně asi nejslabší duel
ze tří dosavadních, ne?
„Asi jo. Nejlíp jsme zahráli
hned napoprvé v Brně, tam nám
to docela šlo. Proti Břeclavi šlo
o lehčí zápas, Technika je přece
jen silnější soupeř. A dneska nás
většinu času přehrávala.“
Nakolik vážně s klukama berete přátelské souboje?
„Rozhodně je během nich větší sranda, než při mistrácích,
ani v kabině není takové napětí. Na druhou stranu je to dů-

ležitá součást přípravy a snažíme se hrát naplno, abychom se
dostali do tempa.“
Měl jsi blízko ke svému prvnímu gólu
v přípravě, ale byla z toho
jen tyčka. Mrzela tě promarněná příležitost?
„Určitě, a dost. Mrzí mě každá
zahozená šance, ať v přáteláku nebo v soutěžním utkání.
Nejhorší je, jak si to pak člověk zpětně promítá v hlavě, co
mohl udělat jinak, líp a neudělal. Škoda.“
Kádr LHK se oproti
minulému ročníku
výrazně omladil. Cítíš větší
šanci prosadit se?
„Jasně. Není tady taková konkurence jako loni a dostal jsem
se do třetí lajny, což dřív nehrozilo. Šance větší určitě je, tím
víc se snažím makat. Abych
ukázal, že na to mám a nastupoval v základní sestavě.“
Během sezony 2011/12
tě brzdily zdravotní
potíže. Už jsi v pořádku?
„Dvakrát jsem měl zlomenou
klíční kost a zatím nechodím
do soubojů u mantinelu úplně
na sto procent, mám ještě tro-

chu psychický blok. Ale jinak
se cítím dobře a v mistrákách
do toho vletím naplno.“
Kam budou podle
tebe oslabení Jestřábi patřit ve 2. lize mužů, skupině Východ 2012/13?
„Těžko říct, situaci ohledně
změn v kádrech jednotlivých
klubů moc nesleduju. Tím
pádem nevím, co čekat, o
žádných konkrétních cílech
jsme se zatím v šatně nebavili. Uvidíme až podle začátku
samotné soutěže. Já bych každopádně rád co nejvíc hrál, dal
nějaký ten gól a hlavně zůstal
zdravý.“

VÍCE SPORTOVNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ HLEDEJTE NA WWW.VECERNIKPV.CZ

K Agelkám už se připojil kondiční trenér Lukáš Klíma „Do Slovinska se chceme podívat,“
tvrdí basketbalový reprezentant ČR z Prostějova Švrdlík
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Prostějov/son - V nadcházejících týdnech si naše volejbalistky několikrát zatrénují
s přerovskými kolegyněmi
Žádný stereotyp nehrozí ženám VK AGEL Prostějov
v probíhající přípravě na sezonu 2012/13. Nabírání fyzičky
a postupně i herní formy jim
aktuálně zpestřují hned tři zajímavé novinky.

1. Tým doplnil kondiční kouč
Nový specialista hanáckého
oddílu na trénink fyzické připravenosti Lukáš Klíma dosud
pobýval se slovenskou reprezentací, ovšem počátkem minulého
týdne již dorazil do Prostějova.
„Nároďák SR odcestoval za
přípravnými zápasy do Ázerbájdžánu a tím skončila Lukášova práce v něm. Hned se přesunul sem za námi, ve středu už
vedl první tréninkovou fázi,“
prozradil asistent hlavního lodivoda VK Ľubomír Petráš.
Nyní bude Klíma Agelkám ordinovat specifická kondiční cvičení během nejbližších tří týdnů.
„Půjde o dopolední tréninky

Dobrá nálada. Navzdory vysoké náročnosti panuje na trénincích prostějovských volejbalistek výborná
atmosféra.
Foto: Kateřina Sonnevendová
každé pondělí, středu a pátek.
Dosud jsme tyhle dny před obědem vždy běhali venku nebo
posilovali, takže holky nečeká
žádná razantní změna,“ upřesnil
Petráš.

2. S družstvem makali
i tři muži
Již loni se do přípravy českých
mistryň příležitostně zapojili
dva hráči krajského přeboru
mužů a Hanácké volejbalové
ligy smíšených družstev. Tentokrát dvojici Roman Kovalovský, Vilém Raška doplnil ještě
Radim Kovalovský a všichni tři
si s nekompletním kolektivem
Prostějovanek zatrénovali ve
čtvrtek odpoledne.
„Jak všichni vědí, momentálně
máme kvůli reprezentačním
povinnostem k dispozici jen
šest hráček. Abychom mohli do

herní náplně zařadit nové prvky
a zkoušet větší množství volejbalových cvičení, potřebovali
jsme tento počet zvýšit. A po
dobré zkušenosti z minulého
roku jsem oslovil k jednorázové spolupráci dva šikovné kluky, kteří přibrali ještě jednoho
kamaráda. Zpestřili přípravu a
pomohli nám, za což jim děkuji,“ řekl Petráš.

3. Přichází čas spolupráce
s Přerovem
Během loňské reprezentační
pauzy náš soubor zvolil ještě
jedno jiné zajímavé řešení, a to
společnou přípravu s týmy KP
Brno i SK UP Olomouc. Tentokrát se podobná kooperace
uskuteční znovu, ale s jiným
klubem – PVK Přerov.
„Jsme předběžně domluvení
s novým koučem PVK Le-

opoldem Tůmou na tom, že
v nadcházejících dvou týdnech
si několikrát zatrénujeme společně, a to střídavě v Prostějově
a v Přerově. Které dny přesně
svůj přípravný program takto
propojíme, to ještě musíme doladit, každopádně pro nás půjde
za dané situace o vítané řešení,“
zdůraznil Petráš.
Štika posledních dvou extraligových ročníků, v nichž sedmými místy nenaplnila vysoké
ambice, zůstala od uplynulé
sezony hráčsky pohromadě,
s výjimkou odchodu nahrávačky Soni Novákové. Všechny
další schopné volejbalistky (například Eliška Ticháčková, Dita
Gáliková, Monika Dedíková,
Veronika Mátlová, Barbora
Gambová, Lea Murčinková)
zůstaly a Agelky tak s nimi jistě
čeká kvalitní práce.

Prostějov - Na výborný závěr
minulé sezóny, kdy se zařadil
mezi opory prostějovského
týmu, navázal v letním období basketbalový pivot Kamil
Švrdlík (na snímku). V průběhu soustředění reprezentace
ČR na sebe svými výkony upozornil trenéra národního týmu
Pavla Budínského a dostal se
do konečné sestavy. V českém
dresu absolvuje kvalifikaci o
postup na mistrovství Evropy,
které se bude hrát příští rok ve
Slovinsku. „Chceme postoupit. Šanci určitě máme,“ tvrdí
jediný Orel v reprezentaci po
výhrách v Bělorusku 73:65 a
porážce s Itálií 53:63.
Ladislav Valný
V závěru přípravného
období jste odehráli celou řadu kvalitních zápasů. V
Tallinu proti americkému univerzitnímu výběru, Estonsku
a Gruzii, doma pak proti Slovensku, Bulharsku a Nizozemsku. Daly vám tyto zápasy
hodně?
„Určitě ano. V průběhu sezóny
není příliš možností k mezinárodní konfrontaci. Evropské poháry
pravidelně každý rok hraje prakticky pouze Nymburk. Srovnání
s evropským basketbalem pak
chybí. A právě takové zápasy
hráče posouvají v jejich kariéře.
Pomáhají ke zlepšení výkonnosti.
Jsou nesmírně důležité.“

Také v minulé sezóně jste
byl v kádru reprezentace, v mezistátních zápasech ale
moc šancí nepřišlo. Cítíte, že letošní blok v národním týmu je
z tohoto pohledu jiný?
„Vypadá to tak. Loni jsem neznal
prostředí, navíc příprava začala
ve chvíli, kdy jsem se po třech
letech vracel ze Spojených států
a musel si zvykat na odlišný basketbal. Nebylo to ideální. Letos je
to jiné. S hráči se už znám a to je
plus.“
Ve skupině máte Turecko, Itálii, Portugalsko a
Bělorusko. Obecně se soudí, že
favority na přímý postup jsou
první dva jmenované týmy.
Jak odhadujete šance českého
mužstva?
„To nejde přesně odhadnout dopředu. Obecně bude důležité vyhrávat doma a pokusit se přivézt
nějaký úspěch z půdy soupeře.
V Bělorusku se nám to podařilo, škoda porážky s Itálií, kterou
jsme hodně potrápili. Uvidíme,

jak bude kvalifikace pokračovat.
Šanci ale určitě máme. Tým je
dobře poskládaný. Jsou tady zkušení hráči i mladí dravci. Všichni
bychom se chtěli příští rok do
Slovinska podívat. A tím nemyslím v rolích diváků.“
Na šampionát postoupí
také čtyři nejlepší třetí
týmy ze šesti skupin. Vnímáte
to jako možnost, jak se probít
na Evropu?
„Je to také cesta. Kvůli tomu
musíme bojovat o každý bod. I
ten může hrát v konečném účtování svoji roli. Ale lepší by bylo
postoupit přímo a neohlížet se na
výsledky ostatních skupin.“
Kvůli startům v reprezentaci přijdete o kus
přípravy Prostějova, k týmu se
připojíte později. Sledujete, jak
se pokládala sestava Orlů pro
příští ročník?
„Samozřejmě. Odešli Američané, ale jinak tým zůstal pohromadě a to může být v novém ročníku
Mattoni NBL výhoda. Osobně si
myslím, že budeme mít kvalitní
výběr, který se navíc zajímavě
doplnil o kvalitní hráče. Věřím,
že zase budeme hrát o medaile.“
Počítáte s tím, že k tomu
přispějete ještě větším
dílem než v minulé sezóně?
„Moc bych si to přál. Předchozí
ligový ročník nebyl podle mých
představ. Pracuji na tom, aby ten
nový byl z mé strany lepší. A věřím, že to tak bude.“

Tenis

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 20. srpna 2012

Tituly z tenisového MS žactva odvezli Američané a Slovenky

České týmy skončily na domácím šampionátu v Prostějově

rozdílně: děvčata čtvrtá a chlapci až čtrnáctí
Počtrnácté za sebou hostil krásný areál TK Prostějov
tenisové mistrovství světa družstev do 14 let. Celkově
22. ročník turnaje, na němž každoročně nechybí žádná
z hráčských hvězd této věkové kategorie, se i tentokrát
maximálně vydařil. Měl totiž tradičně vysokou sportovní úroveň a precizně zvládnutou organizaci podpořilo
stabilně příznivé počasí. Hanáčtí pořadatelé si za svou
práci znovu vysloužili jedničku s hvězdičkou.
Prostějov / son
Výsledkově se šampionát
svým průběhem dost odlišoval podle pohlaví. Mezi žáky
favorité téměř výhradně
potvrzovali své role a do semifinále postoupily jen samé
nasazené kolektivy včetně
dvou papírově nejsilnějších USA a Jižní Koreje, jež si to
nakonec rozdaly o zlato. A
ačkoliv Korejci do té doby neprohráli jedinou dvouhru ani
čtyřhru, na silné Američany
v čele s výborným Michaelem
Mmohem nestačili. Bronz získali další Asiaté z Japonska.
V žákyních naopak nebyla o
překvapení nouze. Opravdovou
senzaci způsobily nenasazené
Slovenky, které nejprve vyhrály
základní skupinu před jedničkami z USA a následně svou postupovou euforii přetavily i ve

umístění chlapců Štencl

Prostějov/lv - Chlapecké družstvo ČR se na mistrovství světa
v kategorii do 14 let přímo neprobojovalo a startovalo díky
divoké pořadatelské kartě. Už
kvůli tomu mělo skromné ambice. Výsledky to potvrdily.
Proti silným týmům neměli naši
žáci šanci a prosadili se až ve
skupině o 13. až 16. místo. Po
porážkách s Argentinou, Jižní
Koreou a Francií dokázali porazit
Jihoafrickou republiku. Následující neúspěch se Švýcarskem
znamenal konečnou 14. příčku
mezi světovou elitou. „Výsledek
odpovídá našim možnostem. Na
víc jsme tentokrát neměli,“ uznal
nehrající kapitán Miroslav Štencl.
Už před šampionátem
jste říkal, že tým má
na to, aby porazil Jihoafrickou
republiku a to se do puntíku
potvrdilo. Na lepší výsledek
chlapci tentokrát opravdu neměli?
„Před začátkem zápasů ve skupinách jsem naše soupeře sledoval
a nenašel nikoho, kdo by se dal
porazit. Až na ty Jihoafričany. Je
to prostě realita. V poslední době
jsme neměli štěstí, aby se v jednom ročníku sešlo více opravdu kvalitních hráčů. A s jedním
zkrátka zápasy nevyhrajete.“

Mistrovství jste zakončili s bilancí jedné výhry a čtyř porážek. Jste hodně
zklamaný?
„Nejsem, protože víc jsem ani
neočekával. Bylo důležité, že
v průběhu jednotlivých zápasů
byl na hráčích vidět určitý posun.
I když to na výraznější úspěch
nestačilo.“
Alespoň měli možnost
zahrát si proti nejlepším hráčům v ročníku. Může
jim to pomoci v dalším růstu?
„To je otázka. Pokud nebudou
hrát podobně těžké zápasy častěji, moc to nepomůže. Potřebovali by proti takovým soupeřům
nastupovat pravidelně, pak by šla
jejich hra nahoru.“
Z letošní sestavy může
příští rok hrát Patrik
Rikl, který letos především
sbíral zkušenosti. To je určitě
výhoda, ne?
„To máte pravdu. Ale zase jde o
jednoho hráče a dalšího budeme
muset najít, což není jednoduché.
Jinak ale Patrik naznačil, že by
z něj mohl být dobrý tenista. Po
otci má cit pro hru, umí se k míči
postavit, jak potřebuje. Musí ale
zlepšit servis i bekhend a nabrat
odpovídající kondici. To jsou zatím jeho slabiny.“

Vítězky. Slovenské
trio Kupková, Miha-

líková a Kuzmová
jednoznačně ovládlo
juniorský
světový
šampionát v tenise.

proti Švýcarsku však byla zase
nepříznivá a konečná čtrnáctá
pozice moc nepotěšila.
Co naopak uchvátilo, to bylo
opět ze všech hledisek perfektní zajištění World Junior
Tennis Final 2012. Nejlepším
čtrnáctiletým tenistkám a tenistům planety díky dokonalému zázemí areálu TK Agrofert
v Kostelecké ulici (včetně hotelu Tennis Club a regenerační linky) i starým kurtům ve
Sportovní ulici absolutně nic
nechybělo k podávání špičkových výkonů. Navíc si výpravy
ze všech kontinentů tradičně
užily velkolepé slavnostní zahájení i zakončení turnaje, stejně jako čtvrteční barbecue párty u fotbalového hřiště v ulici
E. Valenty. Proč tam? V Plumlovské přehradě bohužel stále
chybí voda…
Každopádně letošní svátek
mládežnického tenisu neměl
chybu a za rok se výkvět
talentů bílého sportu sjede
do Prostějova znovu. WJTF
2012 je minulostí – ať žije
WJTF 2013!

Foto: Josef Popelka

„Byl to z naší strany dobrý

týden,“ radoval se Balaš
Prostějov/lv - Vítězství ve
skupině, postup do bojů o
medaile a nakonec po porážce s Německem čtvrté místo.
Výbornou bilancí se mohou
po letošním ročníku světového šampionátu pyšnit česká
děvčata. Tým ve složení Marie Bouzková, Tereza Kolářová a Denisa Cíchová odvedl
dobrou práci a navázal na
bronzovou medaili z letošního
mistrovství Evropy. „Můžeme
být spokojeni. Před začátkem
turnaje bychom brali umístění do osmé pozice,“ prohlásil
nehrající kapitán Jaroslav Balaš (na snímku.) Medaile byla
hodně blízko.
Jak moc mrzí semifinálová porážka se
Slovenskem po naprosto vyrovnaném průběhu?
„Bezprostředně po skončení
tohoto utkání jsme byli pochopitelně zklamaní. Chybělo málo a mohli jsme být ve
finále. Marie Bouzková ale
ve třetím setu svého zápasu
dostala křeče a poslední hry
vlastně odchodila. Tereza

Kolářová zase ztratila první
set v tie-breaku, i když měla
tři setboly. Na druhou stranu
ale obě hráčky předvedly
své maximum a rozhodně se
nemusely stydět.“
Duel o bronz už tak
povedený nebyl. Co
rozhodlo o vítězství německého družstva?
„Kvůli absenci první hráčky
jsme museli posunout celou
sestavu a to mělo vliv na
konečný výsledek. Utkání
navíc holkám nevyšlo podle
jejich představ. To se stává.
Přesto hodnotím čtvrté místo
jako velký úspěch. Před turnajem bych si nepomyslel, že skončíme tak
vysoko.“
Jak hodnotíte celkové
vystoupení dívčího tria v průběhu
celého mistrovství?
„Téměř na jedničku. Byl to těžký a
náročný turnaj.
Čtyři zápasy

jsme odehráli výborně. Ve
skupině jsme neprohráli a vysokou kvalitu mělo také semifinále. Byl to z naší strany
dobrý týden.“
Do semifinále se probojovaly vesměs evropské týmy. Bylo to pro vás
překvapení?
„Ani ne. Takové je zkrátka
momentální rozložení sil
v dívčí kategorii. Opačně
jsou na tom chlapci. Mezi
posledními čtyřmi nebylo
žádné evropské družstvo.“
Dívky hrály proti
světové elitě. Umíte
odhadnout, které z nich mají
šanci prosadit se za pár let
v ženském tenise?
„Na to je hodně
brzy. Holky mají
před sebou nějakých šest let, než
budou hrát svůj
nejlepší tenis. To
je strašně dlouhá
doba. Ukázat na některou z nich by
bylo věštěním z koule.“

Jediným problémem mistrovství

byly brazilské vši
Prostějov/lv - Řadu kvalitních
zápasů přineslo mistrovství
světa tenisových družstev do
14 let, které počtrnácté hostil
prostějovský areál. Pořadatelům navíc přálo počasí a proto mohli být s letošním ročníkem maximálně spokojeni.
„Podobné ohlasy máme také
od zástupců Mezinárodní tenisové federace ITF,“ řekla
spokojeně ředitelka šampionátu Petra Langrová.
V průběhu mistrovství nemuseli organizátoři řešit žádný
problém. Jedinou výjimkou
byly vši, objevené u chlapecké
výpravy Brazílie. Drobná potíž
se ale rychle vyřešila ke spokojenosti všech zainteresovaných
stran. „Nejdříve jsme zjistili,
jak se portugalsky řeknou vši,
pak koupili šampony a předali je brazilskému kapitánovi,“
řekla s úsměvem šéfka turnaje.
Mistrovství podle ní potvrdilo
vysokou kvalitu žákovského
tenisu. Na kurtech se odehrála
celá řada zajímavých bitev. Zápasy naznačily, že o budoucnost
bílého sportu nemusí mít vedení Mezinárodní tenisové federace žádné obavy. „Řada dívek a

ŽÁCI

Základní skupina A

USA (1) – Švýcarsko 3:0, Velká Británie (8) – Tchajwan 1:2, USA (1) – Velká Británie (8) 2:1, Švýcarsko – Tchajwan 1:2, Velká Británie (8) – Švýcarza Jižní Koreou, Argentinou a sko 3:0, USA (1) – Tchajwan 3:0.
3
0 8:1 3
Francií, aby následně vybojo- 1. USA
2
1 4:5 2
vali svou jedinou výhru během 2. Tchajwan
celé akce nad Jihoafrickou 3. V. Británie 1 2 5:4 1
republikou. Zápasová tečka 4. Švýcarsko 0 3 1:8 0

dvě play off vítězství, znamenající nečekaný triumf. Druhé a
třetí místo už brala spolufavorizovaná družstva Velké Británie,
respektive Německa.
Jak si na domácích kurtech
vedly české výběry? Mnohem
lépe se dle předpokladů dařilo
našim žákyním, jež sice vyfasovaly těžkou skupinu s Austrálií, Ruskem a Argentinou,
ale přesto dokázaly výtečně
projít do semifinále. V něm
svedly navzdory porážce 0:3
vyrovnanou bitvu s později
zlatým Slovenskem, načež jim
došly síly a v duelu o bronz
již vůbec nestačily Němkám.
Zbyly tak na ně nepopulární
bramborové medaile.
Mnoho se dopředu nečekalo
od žáků ČR – a oni bohužel
skromnější prognózy do puntíku naplnili. V základní grupě obsadili poslední příčku

„Je to realita,“ hodnotil

Výsledky WJTF 2012

chlapců má potenciál prosadit
se v seniorských kategoriích,“
tvrdí Langrová.
Pořadatelům z domácího pohledu udělaly radost především
dívky. Bez problémů postoupily
ze skupiny z prvního místa a jen
pár míčů je dělilo od postupu
do finále. „Semifinálová účast
je rozhodně pozitivní. Potěšila
také předvedená hra. Škoda, že
v semifinále proti Slovensku
neměly dívky více štěstí. Podaly výborný výkon a nechaly na
kurtu všechny své síly. Bylo to
velké česko-slovenské derby,“
ohlédla se za nejlepším výko-

nem Češek na šampionátu jeho
ředitelka. Ani konečné čtrnácté
místo chlapeckého výběru nebrala Langrová tragicky. „Po
třech porážkách ve skupině to
nevypadalo příliš dobře. Celkový dojem vylepšilo vítězství nad
Jihoafrickou republikou, které
ukázalo, že to s našimi nadějemi
není tak špatné.“
Mistrovství světa družstev zůstane v Prostějově také v dalších
dvou letech, protože krátce před
jeho začátkem podepsali pořadatelé na olympiádě v Londýně
novou smlouvu s vedením ITF.
„Byl to nádherný zážitek, protože
k podpisu došlo v královských
prostorech Wimbledonu, do kterých se člověk jen tak nedostane,“ poznamenala Langrová.

USA (1) – Indie 3:0, Kolumbie (8)
– Slovensko 0:3, USA (1) – Kolumbie (8) 3:0, Indie – Slovensko
0:3, Kolumbie (8) – Indie 0:3, USA
(1) – Slovensko 1:2.
1. Slovensko 3
0 8:1 3
2. USA
2
1 7:2 2
3. Indie
1
2 3:6 1
4. Kolumbie
0
3 0:9 0

Základní skupina B

Základní skupina B

Brazílie (4) – Mexiko 3:0, Německo (5) – Austrálie 2:1, Německo (5)
– Mexiko 3:0, Brazílie (4) – Austrálie 2:1, Brazílie (4) – Německo (5)
2:1, Mexiko – Austrálie 0:3.
1. Brazílie
3
0 7:2 3
2. Německo
2
1 6:3 2
3. Austrálie
1
2 5:4 1
4. Mexiko
0
3 0:9 0

Austrálie (3) – Rusko 2:1, Česko (5) – Argentina 3:0 (Cíchová
– Monterová 6:3, 6:4, Bouzková – Zamprognová 6:3, 6:0, Cíchová, Kolářová – Garavaniová,
Monterová 5:7, 6:3, 6:4), Česko
(5) – Rusko 2:1 (Cíchová – Sarkisovová 6:4, 3:6, 1:6, Bouzková
– Pospelovová 6:3, 6:2, Bouzková, Kolářová – Bryzgalovová,
Sarkisovová 7:6, 6:2), Austrálie
(3) – Argentina 3:0, Austrálie (3) –
Česko (5) 1:2 (Tomicová – Bouzková 7:5, 5:7, 4:6, Honová – Kolářová 6:2, 6:3, Birrellová, Honová –
Bouzková, Kolářová 6:3, 4:6, 4:6),
Rusko – Argentina 3:0.
1. Česko
3
0 7:2 3
2. Austrálie
2
1 6:3 2
3. Rusko
1
2 5:4 1
4. Argentina
0
3 0:9 0

Základní skupina C
Španělsko (3) – JAR 2:1, Japonsko (6) – Chile 3:0, Japonsko (6)
– JAR 3:0, Španělsko (3) – Chile
2:1, Španělsko (3) – Japonsko (6)
1:2, JAR – Chile 1:2.
1. Japonsko
3
0 8:1 3
2. Španělsko 2
1 5:4 2
3. Chile
1
2 3:6 1
4. JAR
0
3 2:7 0

Základní skupina D
Jižní Korea (2) – Francie 3:0,
Argentina (7) – Česko 3:0 (Olivieri – Rikl 6:4, 6:2, Bacella
– Ricci 3:6, 6:3, 6:1, Olivieri,
Lopez – Ricci, Rikl 6:2, 6:2), Argentina (7) – Francie 3:0, Jižní
Korea (2) – Česko 3:0 (Oh – Holiš 6:2, 6:2, Lee – Ricci 6:2, 6:2,
Chung, Lee – Ricci, Rikl 6:2,
6:4), Jižní Korea (2) – Argentina (7) 3:0, Francie – Česko 2:1
(Olivier – Rikl 6:4, 7:6, Blancaneaux – Ricci 6:4, 6:2, Olivier,
Tessa – Ricci, Rikl 1:6, 0:6).
1. J. Korea
3
0 9:0 3
2. Argentina
2
1 6:3 2
3. Francie
1
2 2:7 1
4. Česko
0
3 1:8 0

O 13. až 16. místo
Švýcarsko – Mexiko 2:1, JAR –
Česko 0:3 (Badenhorst – Rikl 3:6,
3:6, Jordaan – Ricci 3:6, 6:4, 4:6,
Badenhorst, Lessing – Ricci, Rikl
4:6, 4:6).

O 15. místo
Mexiko – JAR 1:2.

O 13. místo
Švýcarsko – Česko 2:0 (Martinez
– Rikl 7:5, 7:5, Osmakcic – Ricci
6:4, 6:7, 7:5, čtyřhra zrušena).

O 9. až 12. místo
Velká Británie (8) – Austrálie 1:2,
Chile – Francie 0:3.

O 11. místo
Velká Británie (8) – Chile 2:0.

O 9. místo
Austrálie – Francie 2:1.

O 5. až 8. místo
Tchajwan – Německo (5) 0:3,
Španělsko (3) – Argentina (7) 2:1.

O 7. místo
Tchajwan – Argentina (7) 2:0.

Základní skupina C
Německo (4) – Chorvatsko 1:2,
Čína (6) – Egypt 2:1, Německo
(4) – Čína (6) 2:1, Chorvatsko –
Egypt 1:2, Čína (6) – Chorvatsko
2:1, Německo (4) – Egypt 3:0.
1. Německo
2
1 6:3 2
2. Čína
2
1 5:4 2
3. Egypt
1
2 3:6 1
4. Chorvatsko 1
2 4:5 1

Základní skupina D
Velká Británie (2) – Thajsko 3:0,
Kanada (7) – Peru 2:1, Kanada
(7) – Thajsko 3:0, Velká Británie
(2) – Peru 3:0, Velká Británie (2) –
Kanada (7) 3:0, Thajsko – Peru 1:2.
1. V. Británie 3
0 9:0 3
2. Kanada
2
1 5:4 2
3. Peru
1
2 3:6 1
4. Thajsko
0
3 1:8 0

O 13. až 16. místo
Kolumbie (8) – Argentina 1:2,
Chorvatsko – Thajsko 3:0.

O 15. místo
Kolumbie (8) – Thajsko 1:2.

O 13. místo
Argentina – Chorvatsko 0:2.

O 9. až 12. místo
Indie – Rusko 2:1, Egypt – Peru 3:0.

O 11. místo
Rusko – Peru 2:1.

O 9. místo
Indie – Egypt 1:2.

O 5. až 8. místo
USA (1) – Austrálie (3) 1:2, Čína
(6) – Kanada (7) 2:1.

O 7. místo
USA (1) – Kanada (7) 2:0.

O 5. místo
Austrálie (3) – Čína (6) 1:2.

O 5. místo

Semifinále

Německo (5) – Španělsko (3) 1:2.

Slovensko – Česko (5) 3:0 (Miháliková – Bouzková 6:3, 5:7, 6:3,
Kuzmová – Kolářová 7:6, 6:4,
Kupková, Miháliková – Cíchová,
Kolářová 0:6, 6:4, 6:2), Německo
(4) – Velká Británie (2) 1:2 (Gerlachová – Plewsová 7:5, 6:1, Gabricová – Taylorová 4:6, 3:6, Gerlachová, Ruefferová – Lumsdenová, Plewsová 3:6, 2:6).

Semifinále
USA (1) – Brazílie (4) 3:0 (Mmoh –
Fasano 6:2, 6:2, Tiafoe – Luz 6:4,
6:4, Blumberg, Tiafoe – Fasano,
Koelle 7:5, 6:3), Japonsko (6) –
Jižní Korea (2) 0:3 (Takamura –
Chung 1:6, 3:6, Tokuda – Lee 1:6,
2:6, Takamura, Tokuda – Lee, Oh
6:0, 1:6, 4:6).

O 3. místo
Brazílie (4) – Japonsko (6) 0:2
(Koelle – Oshima 4:6, 1:6, Luz –
Tokuda 4:6, 6:2, 2:6, čtyřhra zrušena).

Finále
USA (1) – Jižní Korea (2) 2:0
(Mmoh – Chung 6:4, 6:3, Tiafoe
– Lee 7:5, 6:4, čtyřhra zrušena).

Konečné pořadí
1. USA, 2. Jižní Korea, 3. Japonsko, 4. Brazílie, 5. Španělsko, 6.
Německo, 7. Tchajwan, 8. Argentina, 9. Austrálie, 10. Francie, 11.
Velká Británie, 12. Chile, 13. Švýcarsko, 14. Česko, 15. JAR, 16.
Mexiko.

Ředitelka šampionátu. Petra Langrová Foto: archiv Večerníku

ŽÁKYNĚ
Základní skupina A

O 3. místo
Česko (5) – Německo (4) 0:2
(Cíchová – Gerlachová 1:6, 2:6,
Kolářová – Ruefferová 1:6, 1:6,
čtyřhra zrušena).

Finále
Slovensko – Velká Británie (2)
2:1 (Miháliková – Plewsová 7:6,
4:6, 7:5, Kuzmová – Taylorová
1:6, 4:6, Kuzmová, Miháliková –
Lumsdenová, Plewsová 6:2, 7:5).

Konečné pořadí
1. Slovensko, 2. Velká Británie,
3. Německo, 4. Česko, 5. Čína,
6. Austrálie, 7. USA, 8. Kanada,
9. Egypt, 10. Indie, 11. Rusko, 12.
Peru, 13. Chorvatsko, 14. Argentina, 15. Thajsko, 16. Kolumbie.
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V pátek proběhne Grand Prix Prostějov - Memoriál Otmara Malečka 2012, svátek dráhové cyklistiky v Prostějově

Domácí naděje Jakub Filip: „Bude to mnohem těžší, závod je o level výš“
Prostějov - Před třemi týdny oslavil dvacáté narozeniny, i tak již patří ke stabilním účastníkům Memoriálu
Otmara Malečka. Jezdec SKC Prostějov Jakub Filip
(na snímku) by letos rád vylepšil osmé místo mezi
dvojicemi z roku 2011. Navzdory tomu, že opět pojede s „prvoročákem“, neboť Ondřej Tkadlec teprve
přešel z juniorské kategorie. „Ondra a zhruba dalších pět lidí je ročník 1993, i já budu jeden z nejmladších,“ přitakává. Touha po úspěchu mu ale nechybí.
A to přesto, že se mu zatím tolik nedaří a na mistrovství Evropy ho zastavila angína.
Jiří Možný
Změnila nepovedená
sezona vaše ambice?
„To ne. Loni jsme do závodu
šli s tím, že můžeme překvapit,
a povedlo se to. Doufáme, že

letos tomu tak bude též, i když
už se od nás něco čeká. Bude
to mnohem těžší, závod je opět
o level výš. V madisonu to
bude obtížnější, ale mohla by
se nám povést bodovačka jednotlivců.“

S jakým umístěním
byste byl spokojen?
„Ve dvojicích jsme byli
loni osmí a chtěli bychom
to vylepšit. A v bodovačce
jednotlivců jsem byl před
rokem třetí, teď bych bral
dojet do pátého místa.“
Do závodu dvojic
vyrážíte s Ondrou
Tkadlecem. Jak jste sehraní?
„Známe se snad pět let,
dvojice jsme spolu také již
jeli. Od nové sezony navíc
nahradí Michala Mráčka
a stane se mým soutěžním
partnerem. Měli bychom
spolu objíždět i šestidenní.
Technicky je hodně zdatný a
co jsme zatím zkoušeli, tak
si sedíme.“

Startovní listina hlavního závodu:
Bodovací závod dvojic – muži:
11. Martin Hačecký – Jan Dostál
(Dukla Praha)
1. Milan Kadlec – Alois Kaňkovský
(Dukla Praha)
12. Ondřej Rybín – Denis Rugovac
(Dukla Praha)
2. Jiří Hochmann – Vojtěch Hačecký
(Dukla Praha)
13. Bram Iming – Christian Kos
(Nizozemsko)
3. Martin Bláha – Marek Mixa
(Dukla Praha)
14. Tomáš Ažaltovič – Filip Taragel
(Slovensko)
4. Jan Kadúch – Ondřej Vendolský
(Dukla Praha)
15. Stefan Matzner – Matthias Riebenbauer (Rakousko)
5. Manuel Cazzaro – Kevin Leveghi
(Itálie)
16. Martin Cetkovský – Botond Holló
6. Christopher Imrek – Jiří Matoušek (Rakousko/SKC PV)
(SKC Prostějov/Maďarsko)
7. Jiří Bareš – Roman Fürst
(Dukla Praha)
17. Wojciech Pszczolarski – Rafal Klepacki
(Polsko)
8. Jakub Filip – Ondřej Tkadlec
(SKC Prostějov)
18. Eerik Idarand – Mika Simola
(Estonsko/Finsko)
9. Jan Kraus – Jiří Bareš
(Dukla Praha)
19. Petr Lechner – Jakub Kratochvíla (Arbo Gebrüder Weis)
10. Mateusz Nowak – Mateusz Nowaczek
(Polsko)

Lze konkurenci v Prostějově porovnat se
šestidenními?
„My jsme jezdili závody do
23 let, tady bude celá špička,
takže to čekám těžší. Několik
dvojic znám, třeba s Nizozemci se potkávám dva roky. Na
šestidenních máte omezený
převod, závodí se hodně o peníze, o body.“
Co vás čeká po Malečkovi?
„V sobotu i neděli mistrovství
republiky ve scratchi a bodovačce a hned další týden 500+1
kolo v Brně. To jsou také bodovací závody. Sezona pokračuje
ještě asi měsíc a půl, pak bych
měl mít v říjnu tři týdny volno,
než začneme najíždět objemy
na příští sezonu.“

prohlásila šéfka prostějovských
tenisových
projektů
Petra
Langrová.
Soutěž juniorů ovládl nejvýše nasazený Václav Šafránek. Ve finále
udolal Tomáše Papíka z pražské
Sparty po velkém boji 6:7, 7:6 a
6:3. Osmnáctiletý tenista se vítězství dočkal na druhý pokus. Ve finále byl také loni a prohrál s oddílovým kolegou Adamem Pavláskem.

vážně neohrozilo Nakládala v bráně hostů. V polovině druhého poločasu vyrobila obrana Hvozdu
hrubici, prostějovského útočníka
tak zastavila jen za cenu faulu a
kopala se penalta, kterou Pořízka
proměnil – 1:0. Kdo by si myslel,
že tím „eskáčko“ položilo soupeře
na lopatky, šeredně se mýlil. Do
té doby zakřiknutý tým z Hvozdu
přesněji přihrával a vytvořil si i
několik brankových příležitostí,
zejména jedna zaváněla po gólu.
Co se nepodařilo hostům, podařilo se domácímu mužstvu, které
v posledních minutách přidalo další dvě branky a rozhodlo o osudu
utkání. Za stavu 2:0 pro domácí
se podařilo i hostům skórovat,
gól však nebyl uznán pro údajný
ofsajd. 1.SK Prostějov „B“ si tak
připsal další vítězství, již čtvrté
v řadě v Okresním přeboru, a jako
jediný zůstává neporažen.

Večerní program
(začátek v 17.30):
sprint – muži, 1. finálová jízda
keirin – muži, 2. kolo
bodovací závod – ženy a juniorky
sprint – muži, 2. a případně
3. finálová jízda
bodovací závod – muži
keirin – muži, finále
bodovací závod dvojic (madison)
– muži
tombola a slavnostní zakončení

„Možná přijede i Jaroslav Kulhavý,“
věří ředitel závodu Josef Kratina
Prostějov/jim – Závodníci z jedenácti zemí se od pátečního
odpoledne představí v cyklistické Grand Prix Prostějov, Memoriálu Otmara Malečka. Již
třináctý ročník klání se poprvé
dostal do elitní kategorie závodů pořádaných Mezinárodní
cyklistickou federací (UCI)
a podle jmen na startu se úroveň opět viditelně zvýšila.
„Podařilo se nám to, co jsme si
před šesti lety předsevzali. Před
námi už jsou pouze Světový pohár s mistrovstvím světa a za to
jsem velmi rád. Dostali jsme se
na vrchol,“ jásal nad úspěšnou
přihláškou do CL1 ředitel závodu
Josef Kratina. Z rozhodnutí UCI
se radoval i předseda dráhové
komise domácího cyklistického
svazu Michal Mráček. „Na základě hodnocení zahraničních arbitrů
jde o poděkování pořadatelům za
roky kvalitní práce. Jsem za to
vděčný,“ neskrýval radost.
Na oválu se jako první objeví
sprinteři, celkem jich na Hanou
dorazí třiadvacet. Mezi nimi
i exprostějovský mládežnický
mistr světa Filip Ditzel a nedávní
účastníci londýnské olympiády
Denis Špička s Pavlem Kelemenem. „Překvapila nás účast dvou
vynikajících Rusů Polinského
a Okuněva, přijedou i Rakušané,
Maďaři, Italové a exotická dvojice z Rumunska,“ pokračoval
s představováním Kratina.
Sprinteři se mohou těšit na 200
metrů i keirin, dráhu si budou
střídat s až osmatřiceti vytrvalci
a jedenácti ženami. Pro stíhače
organizátoři zvolili bodovací
závod jednotlivců a dvojic, ženy
se utkají taktéž v bodovačce
a scratchi. Celým programem

Foto: Jiří Možný
se navíc prolínají i soutěže mládežníků.
Hlavním závodem zůstal i pro
letošek bodovací závod dvojic
alias madison. Za favority jsou
považováni vítězové loňského
ročníku Milan Kadlec s Aloisem
Kaňkovským a očekává se, že na
paty jim budou šlapat další dvojice Dukly Praha Bláha – Mixa
a Hochmann – Vojtěch Hačecký.
„Všechny tři dvojice mají medaile z mistrovství světa. Milan Kadlec se navíc letos stal mistrem
republiky na silnici. To je asi
nejvíc, co může dráhař proti Velitsům, Saganovi, Kreuzigerovi,
Bártovi dosáhnout,“ upozornil.
Čerstvý otec Martin Bláha je již
dvojnásobným vítězem bodovačky dvojic, naposledy se mu
to podařilo před dvěma lety. „Ze
sportovního hlediska je vše zastíněno olympiádou, kam jsme se
bohužel nedostali. Vyškrtli naše
stěžejní disciplíny a v těch, které tam zůstaly, zatím nehrajeme
prim. Nejvíce si tak pro letošek

Podruhé v řadě se v Pardubicích
radovala Barbora Krejčíková.
Celou soutěží procházela naprosto suverénně a v závěrečném duelu porazila Dominiku
Paterovou (dceru olympijského
vítěze z Nagana Pavla Patery)
6:2, 6:3. „Bára i Vašek po celý
týden podávali dobré výkony a
vyhráli zaslouženě,“ poznamenala Langrová.

Prostějov kraloval také ve
čtyřhrách. Juniorskou ovládli
Šafránek společně s Markem Jaloviecem a část trofeje putovala na
Hanou také zásluhou Krejčíkové,
jejíž partnerkou byla Dvořáková
ze Sparty. „Naši hráči potvrdili
svoje nasazení a vyrovnali se s rolí
favoritů. To je vždy jedině dobře
pro jejich další růst,“ potěšilo
Langrovou.

Rezerva 1. SK zlomila odpor Hvozdu po přestávce
Prostějov/jp - Rezerva prostějovského 1.SK přivítala na domácí půdě mužstvo FC Hvozd. To
v dosavadních třech odehraných
kolech nepoznalo - stejně jako
„eskáčko“ - hořkost porážky, díky
lepšímu skóre navíc vévodilo průběžné tabulce. Zápas tak sliboval
vyrovnanou bitvu, což se nakonec
hrstce fandů potvrdilo.
Souboj dvou doposud neporažených týmů měli možnost diváci
shlédnout o uplynulém víkendu v
prostějovském fotbalovém stánku
Za Hloučelí. Vyrovnaná hra s několika nepřesnostmi na obou stranách nevedla v první půli ke kýženému gólu. Do šaten se tak šlo za
bezbrankového stavu.
Domácí mužstvo v úvodu druhého
poločasu zatlačilo soupeře na svou
polovinu a snažilo se zvrátit výsledek ve svůj prospěch. Z množství
standartních situací však nijak

Odpolední program
(začátek ve 12.30):
sprint – muži, kvalifikace
bodovací závod – žáci a kadetky
sprint – muži, čtvrtfinále
bodovací závod – kadeti
keirin – muži, rozjížďky
sprint – muži, o 5. místo
sprint – muži, 1. jízda semifinále
scratch – ženy
sprint – muži, 2. jízda semifinále
bodovací závod – junioři
keirin – muži, opravy
sprint – muži,
případná 3. jízda semifinále
1 km – muži U23
500 m – ženy

Na cyklistické Grand Prix nechybí obhájci vítězství, mistři Evropy i medailisté z mistrovství světa

Pardubickou juniorku vyhráli Šafránek i Krejčíková

Pardubice, Prostějov/lv - Naprosto jednoznačně ovládli tenisté TK Agrofert Prostějov 85.
ročník populární Pardubické
juniorky. Ve všech kategoriích
dosáhli na celkové vítězství a
potvrdili kvalitu největší líhně
talentů v České republice. „Je
to rozhodně velký úspěch, který potvrzuje, že to u nás děláme s mládeží opravdu dobře,“

Program memoriálu Otmara Malečka (pátek 24. srpna)

3:0

1. SK Prostějov „B“
FC Hvozd

(0:0)

Branky: 62. Pořízka (p), 89. Komárek, 92. Lakomý
Rozhodčí: Vrážel – Lant, Novák
ŽK: 83. Lexa, 85. Jodl – 62. Vyroubal

Sestava Prostějova:
Hubál – Sedláček, Lakomý, Ballek, Jodl – Merdita 90. Krátký), Martínek, Ošlejšek (52. Lexa), Pořízka – Peka, Komárek.
Trenér: David Mezuliánek.

Pohledém trenéra:
David Mezuliánek
– 1.SK Prostějov „B“
„Zápas se mi hodnotí dobře, naše
výhra 3:0 je ale pro soupeře až
moc krutá. Hrál s námi vyrovnanou partii, rozhodla druhá vstřelená branka. Šance byly na obou
stranách, brankář nás několikrát

podržel. Bylo vidět, že se soupeř
na nás velice dobře připravil, hrál
organizovaně, dobře v obraně,
čekal na brejky, dlouho jsme se
nemohli vůbec prosadit. Musím
klukům poděkovat, protože nastoupili tři dorostenci, kteří s námi
nikdy nehráli, tak jsem rád, že to
nakonec zvládli.“

cením 5. místa na mistrovství
světa ve scratchi,“ zmínil se o letošní sezoně loňský vicemistr
světa právě v madisonu.
S cílem prohánět nejlepší nastupuje i domácí naděje Jakub Filip,
tentokrát ho do dvojice místo
Jana Kadúcha doplní další člen
SKC Prostějov Ondřej Tkadlec.
„Úspěšně jsem dokončil školu.
Ale z hlediska cyklistiky není
letošní sezona tak povedená, jak
jsem očekával a jak jsem původně plánoval. Bohužel jsem
onemocněl v nejméně vhodnou
chvíli, na mistrovství Evropy
jsem dostal angínu. Z letošní
sezony bych tak vyzdvihl Světový pohár v Kazachstánu, kde
jsem byl šestý ve scratchi a osmý
s Honzou Dostálem,“ vyjmenoval nejzdařilejší výsledky.
Na startu nebudou chybět ani
aktuální mistr Evropy v bodovačce do 23 let Wojciech Pszczolarski, kontinentální šampion
ve scratchi Jan Kadúch, jezdci
z Nizozemska, Finska či Eston-

ska. „Jednali jsme i s Michaelem
Morkovem, což je vynikající
dánský cyklista. Ale jezdí v dánské stáji Saxobank, která zrovna
pojede závod kolem Dánska.
K odpovědi ale připojil, ať na
něj pamatujeme pro příští roky,“
informoval Kratina o pokusu
přivést mistra světa a v několika
letošních etapách držitele puntíkovaného trikotu pro nejlepšího
vrchaře na Tour de France.
Pořadatelé se také usilovně snaží, aby se do Prostějova přijel
podívat čerstvý olympijský vítěz
v horských kolech Jaroslav Kulhavý. „Jde o velmi nedoceněného
sportovce, který dosáhl úplně všeho. Je to vynikající kluk, kterého
sláva nijak nepostihla. Jednání
probíhají,“ věří v úspěch Kratina.
Pro všechny cyklistické fandy
je přístup na velodrom volný,
výtěžek z dobrovolného vstupného pak jako každoročně poputuje na onkologické oddělení
olomoucké fakultní nemocnice.
Sledování jízd si mohou zpříjemnit zdarma ochutnávkou kávy
i sladkostí, děti budou moci využít skákacího hradu. „Očekáváme účast široké veřejnost. Loni
tu bylo asi tisíc diváků a věřím,
že bude plno a uděláme rekord,“
přeje si Kratina.
Memoriál Otmara Malečka se
koná za přispění sponzorů, Olomouckého kraje i města Prostějov, záštitu nad ním převzal
náměstek hejtmana Alois Mačák a mediálním partnerem je
i PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
O víkendu pokračují závody
na prostějovském velodromu mistrovstvím republiky
mužů i žen a Českým pohárem mládeže.
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Exkluzivní interview s brankářem, který jako první Čech působil v nejvyšší anglické lize

„ODMÍTL JSEM MANCHESTER UNITED, V LONDÝNĚ MI NIC NECHYBĚLO“
Němčice nad Hanou - Kdyby v dobách jeho fotbalového
začátku mělo hřiště v Němčicích nad Hanou dnešní podobu, kdo ví, zda by se mu vůbec chtělo do světa… Bývalý
slavný gólman, který proslul gentlemanským chováním a
dlouhověkostí, Luděk Mikloško se na čas vrátil domů. Po
více než dvaceti letech s údivem sledoval, co vše se na
rodné Hané změnilo. On sám přitom chytal celých dvaadvacet let na profesionální úrovni, během této doby se
stal vůbec prvním českým fotbalistou, který se prosadil
v Anglii, když byl dlouholetou oporou mezi tyčemi londýnského West Hamu. Od patnácti let člen reprezentačních
výběrů, česká fotbalová legenda a v současnosti sportovní
agent Luděk Mikloško poskytl Večerníku rozhovor při příležitosti fotbalového setkání osobností, jehož byla čestným
hostem. Přibližuje nám atmosféru kopané na britských
ostrovech, svěřuje se nám se svými začátky, ale i nezapomenutelnými zážitky své bohaté sportovní kariéry…
Josef Popelka
Zřejmě vás první otázkou nezaskočím, řeknete nám něco o
svých fotbalových začátcích?
„Dá se říct, že jsem odkojený němčickým
fotbalem, ve čtrnácti letech jsem začal jezdit do Prostějova trénovat jako brankář,
v Němčicích jsem stále hrál v poli. Po roce
mě Prostějov koupil a začal jsem tam chytat dorosteneckou ligu. Po dalším roce jsem
se dostal do Baníku Ostrava, kde jsem setrval až do vojny. To už bylo v prvoligovém
Chebu a po skončení dvouleté povinné
služby jsem se vrátil zpět do Baníku.“
Bylo to hned na postu brankáře
nebo jak se vlastně zrodilo vaše
chytání na světové úrovni?
„Začínal jsem asi jako většina brankářů
v poli. Díky panu Jiříčkovi z Němčic jsem

se dostal do Prostějova, kde se mi zalíbilo
chytání a už jsem vlastně v té bráně zůstal.
Nikdy jsem toho nelitoval, protože se mi
docela dařilo. Od patnácti let jsem prošel
všemi reprezentačními výběry, některé
jsem dokonce i přeskakoval. Myslím si,
že má brankářská kariéra šla hodně rychle
nahoru a docela dlouho jsem u toho zůstal. Vždyť jsem končil až ke čtyřicítce...
(úsměv)“
Co říkáte dnešním brankářům, v čem je jejich síla oproti
minulosti?
„V dnešní době se od gólmanů hodně vyžaduje perfektní hra nohama, což tenkrát
nebylo. Fotbal je mnohem rychlejší, míče
jsou jiné, brankář musí tím pádem zvládat
více věcí, mít lepší techniku chytání. Od
doby mého chytání oproti současnosti je
tam vážně spousta změn.“

Kluby, v nichž Luděk Mikloško působil:
1976 - 1977
Železárny
Ž
Prostějov
1977 - 1980
Baník Ostrava (dorostenec)
1980 - 1982
Cheb (1. Liga)
1982 - 1990
Baník Ostrava
1990 - 1998
West Ham United (Anglie)
1998 - 2001
Queens Park Rangers (Anglie)
Ligová bilance: 211 zápasů za Baník, 23 zápasů za Cheb.
Reprezentace: 42 zápasů, účastník MS 1990.
Úspěchy: Liga: 3x 2. místo (82/83, 88/89, 89/90).
Zajímavost: premiérový start v reprezentaci si odbyl v roce 1982, poslední utkání až v roce 1997.

INZERCE

Němčický rodák Luděk Mikloško po více než dvaceti letech
žasnul nad proměnou areálu, ve kterém fotbalově začínal

Čestný host. Slavnostního výkopu se ujala
česká fotbalová legenda Luděk Mikloško,
do hry jinak při setkáni osobností v Němčicích nezasáhl...
Foto: Josef Popelka
Současní brankáři mají také speciální trénink a osobní trenéry.
Jak tomu bylo u vás?
„Za mě nic takového nebylo, fungovalo
pár trenérů, kteří jezdili po klubech, ale zdrželi se jen pár dnů. Brankáři se v podstatě
rozcvičovali společně s mužstvem, poté se
postavili do branky a to byl jejich trénink.
Že by tam bylo něco speciálního, nebo
přímo specialista na brankáře, to opravdu
ne. Až mým příchodem do West Hamu se
to změnilo. Ozval jsem se, že to tak nejde
dělat, až se ke mně později přidali i další
gólmani. Dnes je to už normální ve všech
profesionálních ligách, že fungují trenéři
brankářů, dokonce jsou i trenérské školy
jen pro brankáře.“
Načal jste působení v Anglii, jaké
bylo působení ve West Hamu?
Jejich fanoušci jsou známí nejen po celé
Anglii, čím jste si je vy dokázal získat a
proč si myslíte, že v Británii je téměř
vždy vyprodáno? Kde vidíte ten rozdíl
oproti Česku?
„Do Anglie jsem šel v sedmadvaceti letech, kdy jsem se cítil už docela opotřebovaný, ale během chvilky jsem byl v lepší
formě, než kdykoliv předtím. Měli jsem
jednofázové tréninky, byly kratší, ale intenzivnější, po zápase jsme měli volno, což
bylo dobré zase na psychiku. Byl jsem prvním Čechem, který se dostal do anglické
ligy, a ty začátky nebyly vůbec lehké. Fa-

noušky jsem si však získal poměrně záhy.
Výhodou bylo, že jsem chytal téměř bez
vynechání, vyrovnal jsem klubový rekord,
což diváci velice kladně ocenili. Spousta
hráčů to měla těžké, protože ´westhemáci´
jsou docela specifičtí fanoušci. Dokážou
odpustit, ale vždy chtějí vidět bojovnost a
zarputilost.“
Docela se rozmáhá fenomén fotbalových škol, jak hráčských, tak
i brankářských. Působíte i vy v nějakém
obdobném projektu, zaměřeném na výchovu mladých brankářů?
„Nejsem v žádném takovém projektu, i
když se pro jednu agenturu starám o brankáře, vyhledáváme další talenty. Mám toho
poměrně dost, v současnosti pracuji
uji ve společnosti Sport Invest, se kterou see snažíme
rozjet i pobočky v zahraničí, takže
akže jsem
opravdu vytížený. Zastupujeme obrovskou
řadu významných sportovních osobností.“
sobností.“

Zůstaneme ještě v Němčicích, nemrzí vás situace, ve které se domácí mužstvo nachází?
„Je to obrovská škoda pro město, ale na
druhou stranu chápu, že peníze momentálně nejsou. Je všeobecně velice těžké dostat
třeba i ty malé kluky na fotbalová hřiště, to
je opravdový kumšt. Pro ně je bohužel pohodlnější zůstat doma a zahrát si třeba i ten
fotbálek na počítači a nezapotit se u toho.
Poděkování patří těm, kteří se snaží pro
ten fotbal něco udělat, i když je to opravdu
těžké.“
Proč jste se neukázal divákům ve
sportovním?
„Mám nějaké zdravotní problémy, byl
jsem na operaci ze srdcem, takže jsem stále
v rekonvalescenci. Čeká mě ještě poslední
prohlídka, která věřím, že dopadne dobře,
z tohoto důvodu jsem to raději nechtěl pokoušet. Co jsem přestal s aktivní kariérou,
tak mě už takové fotbálky tolik nelákají.“
Dlouho dobu jste působil v reprezentaci. Dostal jste někdy také
nabídku do realizačního týmu národního mužstva ČR?
„Bylo tam pár takových návrhů, které jsem
vždy odmítl. Jednalo se o dobu, kdy jsem
působil v Anglii, takže jsem nechtěl dělit
klub a národní tým. Svoji práci jsem chtěl a
chci dělat pořádně.“
Přišla vám někdy nabídka z nějakého velkoklubu v Anglii?
„Musím říct, že přišla! Byla z Manchesteru
United, kdy jsem byl první v hledáčku, kterého chtěli kupovat. Já jsem to s díky odmítl, a tak do United zamířil Peter Schmeichel. Byl jsem ve West Hamu ohromně
spokojený, proto mě to ani nemrzí. Možná,
že by ta kariéra byla úplně jiná, možná, že
bych dokázal víc, ale po stránce rodinné i
fotbalové jsem byl v Londýně
naprosto spokojený.“

„Chytal jsem téměř
měř bez vynechání,
vyrovnal jsem
m klubový rekord
odchytaných zápasů v řadě,“
vzpomíná Luděk MIKLOŠKO
KLOŠKO na přijetí fanoušky
ndýnském West Hamu
v londýnském
Jak často se vracíte do rodné
země?
„Už si ani nevzpomínám, kdy jsem
m zde byl
naposledy, určitě to bude více než
ež dvacet
let. Je to opravdu pěkné vidět zase
ase kluky,
se kterými jsem hrával. Když jsem
em se dozvěděl o setkání osobností, vůbecc jsem nad
pozváním neváhal a snažil se uspořádat
pořádat si
program tak, abych při této příležitosti
žitosti nechyběl.“
Vy jste zde začínal na škvárovém
kvárovém
hřišti. Co říkáte dnešníí podobě
fotbalového stánku v Němčicích?
h?
„Jsem velice mile překvapen, vždycky
žd k
tady bylo takové napůl hřiště, tráva jen po
stranách, zbytek škvára. Stav, ve kterém se
areál v současné době nachází, je opravdu
krásný.“
Zúčastnil jste se setkání legend u
příležitosti výročí němčické kopané. Dala by se vůbec srovnat akce osobností v Němčicích nad Hanou s některou fotbalovou akcí v Anglii? Jak tam se
loučí se svými legendami?
„Anglie je bezesporu fotbalová země, je to
úplně o něčem jiném, ale zaplaťpánbůh, že
se to u nás začíná také dělat. Spousta věcí
se mění, i ve fotbalu se dostává do stále
většího povědomí široké veřejnosti historie a hráči, co něco dokázali. V Anglii je to
díky velké návštěvnosti opravdový zážitek,
i hráč jako je Tomáš Řepka, neskrýval při
své rozlučce své emoce a vyhrkly mu slzy
do očí. To si myslím, mluví za vše.“

INZERCE

Dělo se něco podobného i před
vaším odchodem do zahraničí v
domácí soutěži?
„Hned po vojně jsem dostal nabídku
ze Sparty, ale tenkrát byla doba, kdy se
jen tak přestupovat nedalo a abych řekl
pravdu, měl jsem už podepsané lístky
v Olomouci. Dokonce za mnou přišli i
soudruzi z výboru a prakticky ve vlastním zájmu jsem musel zůstat tam, kde
jsem v té době byl, což byla Ostrava.“
Váš oblíbený brankář/tým
v letech aktivní kariéry a
v současnosti?
„V Česku to byl určitě Ivo Viktor, později v zahraničí Harald Schumacher,
proti kterému jsem měl to štěstí si zachytat. Další byl například Dino Zoff,
což byl také vynikající brankář. U nás
to byl také František Šmukr a Karel
Michalík, kterým asi vůbec nejvíc vděčím za to, co jsem dokázal. Od svých
patnácti let jsem s nimi pracoval, měl tu
možnost se od nich učit, vzali mě mezi
sebe a snažili se mi co nejvíce pomoci.
V současnosti samozřejmě Petr Čech,
Buffon v Itálii a z takové té generace, co
právě přichází, to je Hart v Anglii nebo
Neuer v Německu.“
Co váš syn, dal se také na fotbalovou dráhu?
„Když jsem přišel do Anglie, bylo mu
sedm let, fotbal ho moc nezajímal. Asi
v jedenácti letech začal studovat na soukromé škole v Anglii, kde se hrál hodně
i fotbal, měli dvanáct fotbalových hřišť,
tak ho ten fotbal přece jen také chytil.
Začal hrát, trénovat, řekl bych, že mu to
i celkem šlo, ppozději
j měl však úraz ve
škole a musel se sportem skončit. Šlo mu
velice dobře i studium a myslím si, že je
dnes spokojený, má dobré zaměstnání,
žije v Londýně.“
Sledujete také dění okolo
prostějovského fotbalu?
„Trochu to sleduji, vím, že tam
byly velké problémy, ale v poslední době se to dává opět dohromady. Chtějí znovu navázat
na předchozí úspěchy, vybudovat
velké mužstvo. Držím palce, aby
jim to všechno vyšlo, myslím si,
že si to Prostějov zaslouží.“
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v Prostějově. Začal s ligovým fotbalem v Chebu na vojně,
následně léta kraloval v brance ostravského Baníku. Poté
odešel do londýnského West Ham United. Brzy se stal pojmem v celé anglické lize a měl velké úspěchy v reprezentaci. Střelci z něj měli vždy respekt. Svou mohutnou postavou
budil pocit, že prostor mezi třemi tyčemi je moc malý. Je to
opravdová osobnost, která ve velkém fotbale odchytala kolem 700 soutěžních utkání, z toho v ligových soutěžích více
než STO zápasů bez inkasovaného gólu. S reprezentací
postoupil na mistrovství světa 1990. Je považován za prvního českého fotbalistu,
který se prosadil v Anglii. Působil také jako trenér brankářů ve West Ham United.
Momentálně pracuje pro marketingovou agenturu Sport Invest.

