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Okradl i postiženou,
je to hyenismus!

Oběť hyeny. Mentálně postižená Světlana
Hvězdová a její matka Marie byly v šoku, když
chlápek na kole strhl Světlaně v Plumlovské ulici
z krku zlatý řetízek.
Foto: Michal Kadlec
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Prostějov/mik - Chyťte
ho a zavřete, až zčerná!
Přesně takový vzkaz putuje od primátora města
Miroslava Pišťáka k prostějovské policii. A není
divu. Hlavně senioři totiž
začínají žít v našem městě
ve strachu...

Získali jsme zpověď
postižené ženy,
která byla také
přepadena...

ŘÁDÍ
CHYŤTE HO! jako
Primátor vzkazuje policii:

Na vině je podle mnohých
„lidská hyena“, která v
Prostějově už více jak měsíc za jízdy na kole okrádá
nejenom starší občany. A
minulý týden jakoby nepolapitelný fantom udeřil
znovu, když v Brněnské
ulici strhl zlatý řetízek z krku
třiaosmdesátileté stařence. A co
víc, Večerníku se přihlásila matka
postižené ženy, kterou neznámý

pachatel v minulých dnech okradl
také! Její exkluzivní zpověď pak
přímo nahání husí kůži...
Policie sice případy vyšetřuje, ale
směrem k veřejnosti mlčí a například otázky Večerníku si už nějaký ten pátek přehazuje jako horký
brambor. Tento hyenismus už přitom nelze brát na lehkou váhu...

Čtěte na straně
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Šlohnul šperky
Š
Trestných činů krádeže
vloupáním a poškození cizí
věci se dopustil neznámý pachatel, který předminulý víp
kend na náměstí Svatopluka
Čecha rozbil dvojitou skleněnou výplň výlohy prodejny s bižuterií. Z místa odcizil
dosud nezjištěný počet řetízků a náramků z chirurgické
oceli. Celkově tak způsobil
škodu kolem 26 tisíc korun.

ze soudní síně...

ŽOUŽELKU OPĚT PŘITÁHLI K SOUDU
Souzen byl i překupník aut Buřt,
vyvázl s podmínkou...
Prostějov - Je úterý 4. září ráno a k budově
Okresního soudu v Prostějově přijíždí autobus z
Vazební věznice v Olomouci s obviněnými zločinci
různého kalibru. Mezi jinými přivádí eskorta za přísného dohledu a s pouty na rukou krále zlodějů aut
Jiřího Žouželku. Souběžně s jeho procesem probíhalo i soudní jednání s Markem Buřtem, jenž se už
policii přiznal k obchodování s kradenými vozidly a
napojení na Žouželkův zlodějský gang. Večerník
na obou jednáních byl přítomen...
Michal Kadlec

Kriminál za chlast
V neděli 2. září byli při silničních kontrolách na Prostějovsku zjištěni čtyři řidiči
vozidel pod vlivem alkoholu. Ve všech případech nadýchali do jednoho promile.
Všichni jsou podezřelí z přestupkového jednání, kde jim
ve správním řízení hrozí
sankce od 2,5 do 20 tisíc korun a zákaz činnosti od šesti
měsíců do jednoho roku.

Zatímco Jiří Žouželka nebyl v
úterý hlavním „hrdinou“ přelíčení, protože soudkyně Ivona
Otrubová vyslýchala po celý
den „pouze“ okradené majitele
aut, v sousední jednací místnosti
rozplétal soudce Petr Vrtěl další

Sebral i česnek
Neznámý pachatel se začátkem minulého týdne vloupal
po rozpletení pletiva oplocení a přestřižení visacího
zámku u vstupních dveří do
dřevěné kůlny v zahrádkářské kolonii Vinohrady v Držovicích. Z místa odcizil
elektrickou vrtačku, úhlovou
brusku, řetězovou pilu, zahradní plastovou bedýnku a
pět kilogramů česneku. Celkově tak majiteli způsobil
škodu přes 18 tisíc korun.

Straka na Kostelecké
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který v úterý
v dopoledních hodinách po
rozbití skleněné výplně pravých předních dveří vnikl do
vozidla Volkswagen Passat,
které bylo zaparkované na
Kostelecké ulici v Prostějově. Z místa odcizil vestavěné
autorádio a Bluetooth s LCD
displejem. Celkově tak majiteli způsobil škodu kolem 25
tisíc korun.

Vzal si kompresor
Neznámý pachatel v noci ze
středy na čtvrtek vnikl do
areálu firmy v Hrubčicích.
Z místa odcizil kompresor
v hodnotě kolem 25 tisíc
korun.

Znak kraje je fuč!
Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který v noci z úterý na středu
z budovy učiliště na náměstí Husserla odcizil měděný
znak Olomouckého kraje.
Svým jednáním tak způsobil
škodu kolem 11 tisíc korun.

Zdá se vám toto jméno povědomé? Bodejť by ne, jde o muže,
který je zároveň obžalován
v hlavní kauze s Jiřím Žouželkou
coby jeho komplic. Marek Buřt
odešel od soudu s podmínkou,
protože výraznou měrou pomohl
policii objasnit tuto trestnou činnost. To Žouželka s Finkem a
další zloději či překupníci aut už
s takovou shovívavostí soudu
počítat nemohou. „Ti hajzlové
okradli desítky lidí, měli by si
díl mozaiky, kterou během po- tu škodu odpracovat,“ durdil se
sledních dvou let skládali zloději v úterý u soudu jeden z okradeaut na Prostějovsku. Před sená- ných majitelů aut.
tem stanul Marek Buřt z Dětkovic, kterému různé osoby vozily
přímé reportáže
z Rakouska kradené škodovky
ze soudní síně
a on je přijímal i dále prodával.
Komu? No přece, Robertu Finnajdete na straně 13
kovi z Mostkovic!

Úterý u soudu. Jiřího Žouželku (na horním snímku) přivezla z vazby
ozbrojená eskorta. Marek Buřt (na dolním snímku vlevo) pak v jiném
procesu vyfasoval podmínku, když Robertu Finkovi prodal BMW a
šest nových škodovek. Pochopitelně kradených... 3x foto: M. Kadlec

Policie zraněnému muži naměřila 1,56 promile!

Mostkovice/mik - V po- z nebe jako hrušky ze stro- nou tragédií, došlo v neděli se. Se zlomenou rukou byl
slední době padají v okolí mu. K další havárii, která ráno u Mostkovic. Zpitý převezen do nemocnice.
stichovického letiště rogala mohla skončit neuvěřitel- pilot nezvládl stroj a zřítil „V neděli 9. září těsně po
deváté hodině ráno byla nahlášena na operační středisko
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje nehoda rogala v Mostkovicích na
Prostějovsku. Na místo vyrazili profesionální hasiči z
Prostějova, kteří po příjezdu
zjistili, že zraněný pilot je již
v péči zdravotnické záchranné služby. Hasiči zajistili
místo nehody a vzhledem k
tomu, že z rogala unikaly
provozní kapaliny, začali je
Místo havárie. Na poli u Mostkovic skončilo rogalo, které se zřítilo i s opilým pilotem.
Foto: HZS
jímat do připravených nádob.
Jakmile byly na místo dopra-

veny náhradní barely, přečerpali do nich hasiči zbylé
kapaliny. Havarované rogalo
převrátili zpět na kola a vrátili se na základnu,“ popsala
nám detailně nedělní zásah
Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí krajských hasičů.
Na místo havárie přijela i policejní hlídka a také vyšetřovatelé z Ústavu pro odborné
zjišťování příčin leteckých
nehod. „Policisté naměřili
osmašedesátiletému pilotovi
1,56 promile alkoholu v dechu. Příčina nehody je ve vyšetřování,“ sdělil Josef Bednařík, tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově.

Lepič plakátů přistižen Inspekce vyšetřuje náměstka
Matka se k němu neznala!

Prostějov/mik - Velmi kuriózní záležitost řešili minulý
týden prostějovští strážníci.
Podařilo se jim přímo při
činu načapat lepiče plakátů, který tak konal bez
potřebných povolení. Což
o to, takových případů je
přehršel. Ale že mladíka
bude vozit autem matka,
která ho pak po dopadení
hlídkou strážníků zapře a
dělá, že neví, kdo to je, tak
to zde ještě nebylo!
„Ve středu před třetí hodinou ranní spatřili strážníci
v ulici Průmyslová pod dálničním mostem osobu, která
vylepovala na sloup plakáty.
Muž měl u sebe nádobu s lepidlem, váleček na natírání a

v ruce držel několik plakátů.
K věci uvedl, že mají sloužit
jako pozvánka na diskotéku a
popsal dalších několik míst,
kam je umístil. Při řešení této
události projíždělo kolem
hlídky neustále osobní vozidlo, načež po chvíli zastavilo
opodál. Strážníci uvnitř zjistili matku zmíněného lepiče
plakátů. Ta nejprve tvrdila,
že muže vůbec nezná. Nakonec přiznala, že syna vozí na
jednotlivá místa, aby mohl
plakáty vylepovat,“ popsala
nám událost podrobně Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově. Pro podezření
z přestupku a porušení vyhlášky města bude věc řešit
správní orgán.

POLICEJNÍHO ŘEDITELE

Generální inspekce bezpečnostních sborů začala
vyšetřovat náměstka olomouckého krajského policejního ředitele Karla Kadlece.
Podle dostupných zdrojů
měl údajně ovlivňovat vyšetřování, týkající se prodeje
domu v centru Olomouce.
Olomouc/lef

podářských
řování v hospodářských
„O ničem takovém
týkajících
kauzách
nevím a považuji to
tele Ivase podnikatele
za dezinformaci,“
ho, který
na Kyselého,
uvedl k případu
ci skuv Olomouci
policejní náměsstorické
puje
historické
tek Kadlec.
lec měl
domy. Kadlec
prý mít s Kyselým,
který je velmi blízlem exmikým přítelem
itra Ivana
nistra vnitra
„Věc je ve fázi prověřování, Langra,
velmi
hy.
proto nemohu poskytnout žád- úzké vztahy.
né bližší informace,“ uvedla
k případu mluvčí inspekce
Radka Sandorová s tím, že
vyšetřování olomouckého policejního náměstka potvrdit
může.
Pod lupou inspekce. Náměstek olomouckého policejního řediKadlec měl údajně tlačit na své
tele Karel Kadlec je vyšetřován.
Foto: Michal Kadlec
podřízené a ovlivňovat vyšet-

po kvartetu hledaných

Kapsářky a senior

V okamžiku, kdy poškozený
e zaplatil zakoupené zboží v prodejně
v centru města a skládal ho do
tašky, natlačila se na něj
žena, která mu vytáhla
z přední kapsy kalhot
peněženku a zřejmě
ji předala druhé, která stála u ní v těsné
blízkosti. Jakmile toto
okradený muž zjistil, požadoval
vrácení. Podezřelá se dala ihned
na útěk a čtyřiaosmdesátiletý muž
se vydal za ní. Jeho přítelkyně
ihned událost nahlásila na linku
156. Oznamovatelka strážníkům
udala směr, kudy se aktérky vyy Cesta vedla podchodem
p
daly.
u muzea směrem ke Špalíčku.
Hlídka se vydala zmíněné najít,
bohužel se jim ženštiny ztratily.

V časných ranních hodinách
si hlídka povšimla skupiny tří
mladíků a slečny, přičemž jeden z mládenců nesl na zádech
proutěné křeslo. Jakmile čtveřice
uviděla strážníky, ihned změnila
směr a odbočila do Palackého
ulice. Zde je hlídka dostihla.
Devatenáctiletý hoch uvedl, že
tento kus nábytku našel v jedné
uličce a protože se mu zalíbil, tak
si ho chtěl ponechat. Po chvíli
však změnil výpověď. Měl prý
v úmyslu ho strážníkům předat.
Ovšem vysvětlit snahu se ztratit,
to už nedokázal. Ostatní k události podotkli, že se jednalo z jeho
p Křeslo patřilo
p
stranyy o hloupost.
do provozovny na Žižkově náměstí, kam ho hlídka následně
dopravila. Obsluha udala cenu
okolo 4 tisíc korun. Krádež vyřeší
správní orgán.

Naplnili 15 pytlů!
Strážníci přijali oznámení na linku
156 o osádce dvou osobních vozů,
která vnikla do zahrady a snaží se
zcizit úrodu. Na základě tohoto
telefonátu strážníci vyjeli do Domamyslic. Zde v popsané lokalitě
zastihli devítičlennou skupinu ve
věku od 16 do 34 let. Tito přítomní
setřepávali ze stromů jablka a sbírali je do připravených jutových
pytlů v počtu patnácti kusů. Jeden
z nich, jednatřicetiletý muž, se
prohlásil za vedoucího skupiny.
Uvedl, že měli za to, že stromy
n
nikomu
nepatří, protože místo
n oploceno, ani není označeno
není
c
cedulí.
Pro podezření z přestupku
p majetku byla událost postouproti
pena správnímu orgánu. Pytle
s ovocem byly na místě odebrány.

Hoduje, ale neplatí
Ztratit se bez placení se snažila
čtyřiadvacetiletá žena nejdříve
v restauraci na Olomoucké ulici.
Zde měla zaplatit útratu 656 kopřes okénko
run. Pokusila se utéci
utécipřes
na toaletě. V neděli 2. září stejná
slečna opět zkonzumovala jídlo,
pití a cigarety, tentokrát v hodnotě
781 korun v provozovně na Kostelecké ulici. Rovněž chtěla utéct,
to se jí ale nepovedlo, obsluha si
jejího úprku včas povšimla a zavolala na linku 156. Dotyčná setrvala na místě do příjezdu hlídky.

Zloděj - idiot

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

S křeslem na zádech

Rogalo s opilým pilotem se ZŘÍTILO

Hazardér utekl
V neděli 2. září ve 21.55
hodin jel řidič dosud neznámé totožnosti s osobním
vozidlem značky Fiat Palio
po silnici z Bedihoště do
Prostějova. Po projetí levotočivé zatáčky se s vozidlem dostal do smyku a sjel
vlevo mimo komunikaci.
Zde narazil do dopravního
značení. Dále pokračoval v
jízdě travnatým příkopem,
kde se převrátil přes střechu
a při
p tomto poškodil
p
oplocep
ní areálu firmy
y Železárny
ya
pérovny Prostějov. Řidič z
místa dopravní nehody utekl
a vozidlo nechal na místě nezajištěné.
Po řidiči se pátrá.
j
p
Škoda je vyčíslena na 58 tisíc korun.
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MICHAL BERG

TOMÁŠ DOKLÁDAL

GABRIELA SUCHÁ

ROBIN RAPČENKO

se narodil 26. prosince 1966
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
5. září 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 45 do 47
let, měří 170 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a
hnědé kudrnaté vlasy.

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 mezi 175 až 180
centimetry, má černé vlasy a
nosí knír s bradkou.

se narodila 13. května 1994
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 24.
února 2012. Její zdánlivé stáří
je v rozmezí od 18 do 20 let,
měří okolo 170 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé
oči a hnědočerné vlasy.

se narodil 27. září 1980 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10.
července 2012. Jeho zdánlivé
stáří je 32 let a měří 180 centimetrů. Další údaje k popisu
osoby se v policejní databázi
nevyskytují.

Ochranka v supermarketu
v Okružní ulici přistihla třiadvacetiletého chlapíka, jak si uschoval pod bundu láhev rumu a
prošel pokladní zónou bez zaplacení. Nato se muž s pracovníkem
ochranky o láhev přetahoval ve
snaze si ji přivlastnit násilím. To
se mu nakonec podařilo a z místa
před příjezdem strážníků utekl.
Při úprku však zapomněl svůj
batoh, pro který se po několika
minutách nezdráhal přijít. Hlídka
ho zadržela. V jejich přítomnosti slovně napadal pracovníka
ochranky a snažil se ho i čelem
udeřit do hlavy. Strážníci mu
v tomto zabránili. Následně byl
předán
p
ppřivolané hlídce Policie
ČR pro podezření z trestného
činu.

Zpravodajství
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KOLOTOČ s tržnicí pokračuje DÁMY,
Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. září 2012

Další „novinka“: má zůstat tam, kde je teď!

Ještě nedávno byli radní přesvědčeni, že nejlepší
místo pro novou tržnici bude prostor před kavárnou U Kocourka a důrazně odmítali, že by zůstala
na stávajícím místě. Pak se náměstek Jiří Pospíšil
vytasil s nápadem vybudovat prodejní prostor
zejména pro pěstitele zemědělských produktů
v Mlýnské ulici, kde se plánoval i nový „kulturák“.
Uběhly další týdny a náměstkyně primátora Alena
Rašková s Ivanou Hemerkovou odhalily geniální lokalitu pro trhovce za bývalým obchoďákem
Kubus v Plumlovské ulici. Ale pozor, kolotoč
se pomalu dotáčí a zase
je všechno jinak! Tržnice Vědí vůbec radní,
by totiž mohla zůstat tam,
co opravdu chtějí?
kde je teď...
Nejlepší místo? Podle nejaktuálnějšího vyjádření našich konšelů zůstaProstějov/mik
„Prostějovští radní se nedávno
znovu zabývali problematikou
výstavby nového multifunkčního centra a budoucností městské
tržnice. Radní doporučují zastupitelstvu v souladu s uzavřený-

mi smluvními podmínkami se
společností Manthellan využít
pozemky takzvané třetí etapy
nemovitosti pro výstavbu tržnice. Rada dále doporučuje zastupitelům rozhodnout o nevyužití
pozemků v současné lokalitě
Společenského domu pro vý-

ne tržnice zřejmě tam, kde je. Přestěhuje se jen na dobu, kdy těsně vedle
bude Manthellan stavět obchodní centrum.
Foto: Michal Kadlec

stavbu multifunkčního centra,“
napsala v tiskové zprávě mluvčí Magistrátu města Prostějova
Jana Gáborová.
Zastupitelstvo tak podle jejího
vyjádření může v plném rozsahu

naplnit podmínky dodatku ke
smlouvám o smlouvách budoucích, jež byly pro město se společností Manthellan vyjednány.
„Z nich vyplývá, že pokud se
město rozhodne využít pozemky

pro výstavbu tržnice, předloží
investorovi návrh architektonické studie do 30. září 2012.
Investor poskytne městu na své
náklady do 31. prosince 2012
součinnost v rovině konzultací
při dopracování architektonické studie tržnice,“ vysvětlila
Gáborová.
Městská tržnice se z dnešních
prostor přemístí po dobu stavby obchodní galerie do nových
prostor. Magistrát si nechává
otevřená zadní vrátka a využije
možnost, že se tržnice vrátí na
své původní místo. „Díky dojednaným smluvním podmínkám s investorem si ponecháme
možnost pro řešení varianty
návratu tržnice do lokality Špalíčku. Máme tak poměrně široký
časový prostor pro definitivní
rozhodnutí,“ dodal pro Večerník
Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.
A teď se v tom vyznejte....

CO TO
ASI
JE?

Prostějov/mik - Tak tohle jen tak nevypěstujete! S nevšední záležitostí se přišel do
redakce pochlubit jeden z našich kolegů. Jeho příbuzní dokázali na zahradě „vyšlechtit“ salátovou okurku, která více než dostatečně připomíná velmi dobře vybaveného
chlapa. Podobnost s naším kolegou je ovšem čistě náhodná…Foto: Josef Popelka

Z MĚSTSKÉ KASY proudí DO SPORTU A KULTURY čím dál tím MÉNĚ PENĚZ
Prostějov - Je prostějovský magistrát ke
svým sportovcům, kulturním organizacím
a provozovatelům sociálních služeb štědrý?
Stručně řečeno ano, je. Málokdo už ovšem
ví, že v současnosti město rozdává v rámci
veřejné finanční podpory jen necelou polovinu toho, co v roce 2006! Důvod je jasný,
před šesti lety byla doba hojnosti, zatímco
dnes je krize a šetří se úplně na všem. Ironií
osudu je naopak skutečnost, že sport, kulturu i sociální oblast může zachránit jinak
proklínaný hazard...
Michal Kadlec
V roce 2005 vyčlenila radnice na
veřejnou finanční podporu 39,8
milionu korun, o rok později dokonce 40,7 milionu, což je historický rekord. Tehdy se sportovcům
a všem ostatním žadatelům o
finanční dotaci rozdávalo plnými
hrstmi. Vloni to bylo už ale jen 19,5
milionu a letos bylo zatím rozdáno
dokonce už jen o tři miliony méně.

„Bohužel, současné vedlejší
příjmy města neumožňují, abychom schvalovali tak velkou
veřejnou finanční podporu
jako před šesti nebo sedmi lety.
Žijeme v roce 2012 a v daňové
výtěžnosti vykazujeme v městském rozpočtu propad šestnácti
milionů korun. A nemusím snad
připomínat rok 2009, kdy jsme
ze sdílených daní od státu vyinkasovali o hrozivých sto milionů

Oproti zlatonosnému roku 2006 dostanou letos subjekty už jen slabou polovinu!
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH VFP

Rok
2005
2006
2007
2008

Neradostná bilance. Na podporu sportu, kultury a do sociální oblasti proudí z městské pokladny čím dál tím méně peněz. A může být
ještě hůř...
Koláž Večerníku
korun méně. To se samozřejmě
postupně muselo odrazit i na výši
podpory sportu a kultury z rozpočtu města. A ukazuje se, že tento stav se příliš zlepšovat nebude,“ potvrdil Večerníku sestupný
trend v oblasti veřejné finanční
podpory Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova
a dlouholetý strážce městské
pokladny. „Někdo může namítat
dvě zásadní věci. Že po reformě

ZNÁSILNIL Plachetka sestru družky?
Bývalý prostějovský boxer má další problém

Brno, Prostějov/mik - Olympionik Ludovít Plachetka a ještě
před dvěma lety i boxer DTJ
Prostějov, si zadělal na další
problém. V životě si už odseděl
osm let za vraždu a nyní čelí
novému obvinění. Podle policie měl totiž znásilnit sestru své
družky! Boxer to sice odmítá,
přesto mu ale s plnou vážností
hrozí až dvanáct let kriminálu...
Plachetka vezl vloni v červenci
ve svém autě Šárku, sestru své
tehdejší družky Denisy, s níž vychovává dvojčata. Obžaloba ho
viní z toho, že měl ženu násilím
svléknout a surovým způsobem
znásilnit. „Šárka se mně chce asi
pomstít za předchozí příkoří, které
musela kvůli mému jednání před
lety čelit její rodina,“ odmítal vinu
u brněnského soudu Plachetka, i
když připustil, že s různými ženami během svého posledního pětiINZERCE

Problémový člověk. Ludovít Plachetka má další problém se zákonem, minulý týden se zpovídal
u soudu ohledně obvinění ze
znásilnění.
Foto: internet
letého vztahu s Denisou flirtoval.
„Ale vždy taktně,“ zdůraznil.
Ve výpovědi se boxer oháněl
tím, že tak, jak sestra jeho družky
události popsala, ji znásilnit ani
nemohl. „Řekla, že měla kalhotky
a legíny v oblasti kolenou, byla na
zádech a kopala nohama. V tako-

vém případě ale na ní soulož být
vykonána nemohla, pokud kalhotky nebyly roztrženy,“ argumentoval technickými náležitostmi
Plachetka.
Minulý týden přišlo Plachetku
k brněnskému soudu povzbudit
několik romských známých a kamarádů, z nichž někteří také vypovídali v jeho prospěch.
Jednačtyřicetiletý bývalý mistr
Československa a Česka se teprve
v roce 2007 vrátil z vězení, kde si
odpykal část trestu za vraždu. V
roce 1997 zastřelil matku své přítelkyně, na kterou pak také namířil
zbraň, ale rána ze zbraně nevyšla.
Dostal třináct roků, po osmi byl za
dobré chování propuštěn.
Proces s Ludovítem Plachetkou
ohledně jeho obvinění ze znásilnění byl odročen.
Večerník bude celou kauzu nadále
sledovat!

daňových příjmů obcím budeme mít více peněz, více milionů
korun také získáme z hazardních
her. Já ovšem takový optimista
jako ministerstvo financí nejsem.
Co se týká výnosů z hazardu,
tak je pravda, že bychom ročně
měli získat až šestatřicet milionů korun. To jsou ale pouze
odhady, k dnešnímu dni tyto
příjmy činí jen okolo sedmnácti
milionů. Málokdo také ví, nebo

Výše VFP (v K
Kč)
Rok
39 788 273
2009
40 719 280
2010
29 368 492
2011
25 338 400
2012
(ke 4. 9. 2012)

„Je to boh
bohužel realita. Město
si potřebné miliony netiskne,“
konstatuje primátor M. Pišťák
to vůbec ani nechce vnímat, že
současně už nedostaneme přes
dvacet milionů korun, které jsme
každoročně získávali podle předcházející právní úpravy z výherních hracích automatů a z jejich
povolování. Rozdělování peněz
z hazardu teď řídí stát,“ popsal
nám nevypočitatelnou situaci
s penězi Miroslav Pišťák. Jak ješ-

Výše VFP (v Kč)
21 562 950
23 004 000
19 483 951
16 478 400

Výtěžek města
z výherních automatů
R
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Výše odvodu
4 898 592
4 869 246
5 986 371
5 039 128
2 824 610
1 749 129
1 420 961

tě dodal, co se týká budoucnosti
a veřejných finančních podpor,
bude hodně záležet na vývoji
příjmů města. „Zatím se v radě
města shodujeme, že bychom
peníze získané z hazardu užili lové hřiště v Čechovicích, budu
především na výstavbu sportovní jenom rád,“ uvedl prostějovský
infrastruktury. Jestliže i s pomo- primátor.
cí státní dotace budeme moci
Dokončení na straně 6
například vybudovat víceúče-

ZEMŘELA žena za volantem

S Ludmilou Pírkovou se přišli rozloučit radní i ostatní taxikáři
Prostějov/mik - Smutek a
bolest z předčasného úmrtí
ženy, kterou znal bezpochyby
takřka celý Prostějov. Jak jinak nazvat pocity, které provázejí nás všechny při zprávě
o odchodu legendy prostějov-

ských taxikářů, Ludmily Pírkové (na snímku). Obětavá
žena, která by se pro ostatní
nechala doslova rozkrájet,
podlehla zákeřné nemoci.
Ludmila Pírková usedla poprvé
za volant taxíku před patnácti lety.
Nebojácná žena společně se svým
manželem Josefem Pírkem brázdila silnice po celé Evropě a v Prostějově alespoň jednou svezla tisíce
lidí. „Byla to neuvěřitelně ochotná
paní, nemůžu uvěřit tomu, že už
neuvidím její usměvavou tvář.
Byla skutečně výjimečná...,“ sdělil Večerníku Miroslav Pišťák,
primátor města, který se společně
s desítkami smutečních hostů zúčastnil středečního pohřbu.
(Pokračování na str. 13)

Kolegiální pieta. Na poslední cestu vyprovodili Ludmilu Pírkovou
na městském hřbitově i ostatní prostějovští taxikáři. Foto: M. Kadlec
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Barometr

Číslo týdne

+

170 000

Naděje
N
děj pro rondel.
d l Radním
R d í nedává spátt
zamítavé stanovisko hygieniků i něStrach
kterých majitelů nemovitostí ke studii
z potkanů.
rondelu na Poděbradově náměsJedy ani nástrahy
tí. Projektanti proto změnili
nepomáhají. Potkani
plány a elipsovitý rondel
a krysy u drozdovického
zmenšili. Pomůže
rybníka se množí jako o závod.
to a začne se za
A co si budeme vykládat, napomárok stavět?
háme tomu i my sami. Krmením kačen totiž nevědomky živíme
i tyto odpudivé živočichy...

Tolik kusů pašovaných
cigaret s falešnými kolky
sebrali celníci v úterý při
číhané na rychlostní komunikaci z Olomouce do
Prostějova. A není moc
divu, že nevšední úlovek
zabavili v autech Poláků
či Ukrajinců…

-

Osobnost týdne

Výrok týdne
„Kultura
K lt
v parku,
k
proč ne?
Ale ráno ten bordel
a poblité stromy, to je
taky kulturní dílo!“

TOMÁŠ BERDYCH
C
CH
Tenista prostějovského klubu zazářil
z
zářil
na posledním grandslamovém turu
urnaji roku US Open, když si v New
w
Yorku připsal skalp světové jedničky Federera, avšak v semifinále mu vystavil stopku Murray.
Přesto je konečný výsledek velkým úspěchem.

Seniorka nám přišla
do redakce oznámit,
co objevila ve Smetanových
sadech ráno po koncertě
skupiny Monkey Business

O JEŠTĚ VĚTŠÍCH PENĚZÍCH A JEDNÉ SLOŽENCE...

Analýza
Martin Mokroš
Složenka je součástí volební
kampaně oranžové strany, neboť
máme opět před volbami, což už
se děje takřka pořád. Jak byla
vypočítána zrovna tato částka,
ví zřejmě pouze matematikové
ČSSD. Já s matematikou skončil
v prvním ročníku gymnázia, kdy
se začalo v rovnicích objevovat
na můj vkus příliš mnoho neznámých a závorek, případně zlomků.
Přenechal jsem tuto vědu „matfyz
šílencům“ a věnoval se vědám humanitním, hlavně pak historii. Tudíž je dobré se podívat na církevní
restituce z hlediska spíše této vědy.

Nerad se chlubím cizím peřím, a tak prohlašuji, že
minulá analýza o podvodnici tahající statisíce z důvěřivců není moje dílo... (redakce se tímto omlouvá
za pochybení, pravým autorem úspěšného příspěvku byl Martin Zaoral - pozn.red.). Dnes ovšem chci
opravdu za sebe analyzovat posuny a odklony přímo miliardové. Zřejmě se vám již ve schránce objevila, nebo ještě objeví jistá složenka na 12 755 Kč.
Pozitivem je, že se nemusí platit a má se vrátit do
jistých rukou. Ona suma má být dílem, který každý
občan zaplatí za církevní restituce. A tak, protože se
týká i nás Prostějovanů, stojí za to ji rozanalyzovat...
Internetem začal poslední dobou kolovat zajímavý rozbor, ze
kterého vyplývá, že ne veškerý
majetek, který se má vracet, je
opravdu majetkem církevním.
V mnoha případech se dle historických pramenů jedná o takzvaná
léna, což je majetek pouze propůjčený a ne darovaný, případně natrvalo jinak získaný, takže majitelem
je ve skutečnosti někdo jiný. Rozbor těchto pramenů ovšem zabírá
spoustu a spoustu času, přičemž
nejsem si jist, že něco takového je
v zájmu některých kruhů, které jsou
dokonce ochotny dát jistý finanční

podíl i církevním společenstvím a
církvím, které vznikly až po roce
1989!
Na druhé straně se ovšem z historického hlediska domnívám, že církev
má právo na určitou satisfakci. Kdo
někdy studoval dobu padesátých let
dvacátého století a procesy, které
vedl komunistický režim proti
církevním kruhům, ten se mnou
bude jistě souhlasit. Koneckonců
odškodnění dostávají i příslušníci protikomunistického odboje, i
když se to bohužel neuvěřitelně
vleče. Jejich nárok je ale také nepopíratelný.

Pět největších nepřátel české demokracie
Rostislav Kocmel
Populární malíř
a „vylepšovatel“ politických
billboardů Roman Smetana
z Olomouce má
opět problémy
s justicí.
Nejvyšší soud zamítl stížnost bývalého ministra
Pospíšila ve prospěch obžalovaného. A řidič MHD
Smetana znovu nastoupí
do vazby. Vyměřila mu ji
už kdysi manželka jednoho

z počmáraných - soudkyně
Markéta Langerová.
Smetana si již nějaký ten
den odseděl, zaplatil škodu
sedmnáct tisíc a do basy by
se měl vrátit. Ovšem dobrovolně se mu nechce. Tato
směšná kauza o ledasčem
vypovídá. Roman Smetana
má mít mediální obraz politického zločince. Tak by si
to někteří politici a jim blízcí přáli. Při této příležitosti
jsem si vzpomněl na starý
dobrý protibolševický vtip.
„Vyjmenujte pět největších
nepřátel socialismu: jaro,

glosa týdne

léto, podzim, zima, imperialismus.“ A hned se nám
nabízí parafráze. „Vyjmenujte pět největších nepřátel české demokracie: jaro,
léto, podzim, zima a Roman Smetana.“
Olomoucký řidič MHD
je také jediným umělcem, který za svá díla na
veřejném prostranství
musí platit. A celkem
dost!

Konstalace hvězd Prostějova
Pomalu, ale jistě se začínáme loučit s létem. Tento týden sice ještěě
město bude sužovat vedro, všechno okolo nás už ale bude připomínat přicházející podzim. Tomu podřiďte také svůj volný
čas. Vezměte rodinu a podnikněte romantický výlet do okolí
Prostějova.

Berani - 20.3.- 18. 4. Vám se taky člověk nezavděčí! Lidé okolo vás se budou snažit snést
vám modré z nebe, vy ale budete neustále ohrnovat nos. Potřebovali byste pořádně vytrestat
a možná, že už se na vás nějaké pikle kují!
Býci - 19.4.-19.5. Uprostřed týdne se vám
rapidně zlepší nálada, protože budete mít dovolenou a navíc velice lehce přijdete k penězům. Ovšem pozor, jak lehce nabudete bohatství, tak stejně lehce o něj můžete přijít.
Blíženci - 20.5.-19.6. Bude vás trápit ponorková nemoc s partnerem. Najednou zjistíte, že už
si toho nemáte moc co říct. Nejlepší řešení je
dočasný rozchod. Alespoň poznáte, jestli bez
sebe můžete být, či nikoliv. Zkuste to.
Raci - 20.6.-21.7. Dostanete se do pozice,
kdy budete muset rozhodnout o osudu někoho
jiného. Nebude to pro vás jednoduché, nicméně se s tím vyrovnáte v pohodě a dokonce s
humorem. O víkendu pak pozor na kapsáře v
supermarketu.
Lvi - 22.7.-21.8. Máte zbytečně moc velké nároky na lidi okolo sebe. I proto se stáváte nepopulárními a v kolektivu snad není nikdo, kdo by
vám držel palce. To se projeví před víkendem,
kdy i vy sami se dostanete do problémů.
Panny - 22.8.-21.9. Na co sáhnete, to se podaří.
Vaše přirozená skromnost vás však bude držet
při zemi. Naštěstí se vždycky najde pár svědků a
vaše úspěchy nezůstanou utajeny. V práci i doma
se dočkáte zasloužené pochvaly.
Váhy - 22.9.-21.10. Hned v úvodu týdne dostanete zajímavou pracovní nabídku, nad kterou

...ještě

+

však budete váhat. Nedokážete totiž rozpoznat,
zda změnou zaměstnání něco neriskujete. Ale
proč to nezkusit? Vrátit se můžete vždycky.
Štíři - 22.10.-20.11. Po fyzické stránce se nebudete cítit nejlépe, budou vás zlobit bolavá
záda. Špatné sezení a držení těla se na vás ve
čtvrtek negativně podepíše. Následující den
vás navíc čekají problémy v rodině. Takže týden nic moc!
Střelci - 21.11.-20.12. Pozor, reálně vám hrozí
otrava z hub, které vám donese jeden z vašich
nejmilejších kolegů. Pokud nehodláte hazardovat se životem, budete muset smaženici tento
týden oželet. Jinak se ale těšte na romantický
víkend.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nikoho druhého
byste neměli nutit do stejně hektického tempa,
jaké zvládáte vy. Snažte se o toleranci a uvědomte si, že každý vám nemusí stačit. Vy si
vyhrnete rukávy a nezastavíte se ani před nejtěžším úkolem.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Jedinečné postavení
hvězd vám přináší skvělé šance ohledně budování kariéry. Záleží jen na vás, kam to chcete
dotáhnout. Co je však na vás nepěkné, je věčné podlézání nadřízeným. V pátek se vám to
vymstí.
Ryby - 19.2.-19.3. Cítíte se být méněcenní,
a proto ani nálada nebude moc dobrá. To se
ovšem rapidně změní už druhý den tohoto
týdne. V práci se vám podaří husarský kousek, za který vás budou všichni chválit. Budete na koni.

Stojíme tedy před otázkou: „Vrátit, či nevrátit?“ Osobně se domnívám, že finanční vyrovnání lze
spočítat právě z výše zmíněných odškodňovacích vzorců a bylo by jistě
průhlednější pro všechny. Co se týče
majetku nemovitého, mám pocit, že
navrácení je takřka nutností. Proč?
Stát se zbavuje kdejakého nemovitého majetku, hlavně budov,
neboť na jeho údržbu prostě
nemá prostředky. Ponechejme
teď stranou, že se vyhazují miliardy
často neúčelně, že stát není schopen
vybrat daně a sype do kapsy podvodníkům i jiným lumpům. Navrácení církevních staveb by bylo
velmi elegantním řešením. Církev,
hlavně katolická, totiž není žádný
chudáček, má své stabilní příjmy
a její organizace je za staletí důkladně propracovaná. Jistě by jí
nebyl cizí ani stavební byznys a při
opravách svého majetku by dala jistě vydělat stavebním firmám, které
zase odvádějí daně státu, a tak by
byli všichni spokojeni. Pláčeme nad
slabým turistickým ruchem, avšak
opravené historické památky jsou
mimo jiné tím správným tahákem
na turisty a pokud se jejich počet

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

Máme zůstat doma?

zvětší, protože je neodradí mnohé
současné ruiny, ale v budoucnu
opravená krása, opět si mohou
všichni pomoci. Turistika přece
vytváří příležitosti v hotelnictví, v
občerstvovacích službách, prostě v
mnoha oblastech cestovního ruchu,
a tím opět přispívá státu jako výběrčímu daní. Stranou pochopitelně
nezůstanou ani konkrétní místa a
obce. My jako Prostějované máme
jistě také zájem, aby i naše město
a jeho okolí vzkvétalo, zkrásnělo a
přilákalo turisty.
A tak když to shrneme, církevní restituce, pokud budou
rozumně provedené, přece
nemohou nikoho poškodit a
všechny strany se z toho mohou mít dobře. Dojde k morální

i věcné satisfakci, stát se zbaví
velkého nemovitého břemene
a získá šanci posílit příjmovou
část, pokud se vše seběhne tak,
jak výše zmíněno.
Je ovšem otázkou, zda v tomto
státě ještě mohou fungovat ideální scénáře, morálka a jiná pozitiva. Aby tomu tak bylo, k tomu
nám dopomáhej bůh, jak někdy
říkáme my ateisté.
Mimochodem, kdyby pánbůh
existoval a věděl, kde jsou
všechny ony prošustrované miliardy, tak by svým ovečkám
jistě pomohl je najít. A když to
tak letmo počítám, myslím, že by
nás církevní restituce nestály ani
korunu, a ještě by zbylo.
Já se snad začnu modlit!

soko
lím okem ...

Prostějovsko potřebuje silný hlas
V tomto „sokolím oku“ se chci zamyslet nad tím,
jaké zástupce potřebuje naše Prostějovsko v různých volených orgánech. Na pozadí současné
volební kampaně se rozbíhá debata, jaký by měl
být ideální politik bojující za zájmy našeho kraje. Je důležitější, aby tady celý život žil, nebo aby
měl správné názory, znal naše problémy a uměl je
v hlavním městě prosazovat?
Osobně si myslím, že jen žít tu s námi k dobrému
zastupování nás, občanů Prostějovska, nestačí.
Protože pokud nás v hlavním městě bude zastupovat někdo, kdo tu sice žije, ale málokdo o něm na
politické scéně někdy slyšel, moc nám asi nepomůže... Kolik se mu asi otevře důležitých dveří?
Kolik ministrů ho přijme? Kolikrát jeho postřehy z Prostějovska zazní v celostátních médiích?
K tomu všemu potřebujete známosti a samozřejmě je nejlépe, když vás lidé znají i z jiné oblasti,
než je politika. A když taková osobnost ještě má
vazbu k Prostějovsku, díky čemuž dobře zná naše
problémy, myslím, že je to jasné.

Prostějovsko přece potřebuje hlas, který bude
v hlavním městě pořádně slyšet. A kdo se bojí, že
takový politik nebude pro nás dost pracovat, toho
může uklidnit konstatování, že jsme tu dokonce
už jednou měli senátora, který neměl k Prostějovsku vůbec žádný vztah. A myslím, že sociální
demokraté mi dají za pravdu, že jejich kandidát
Jan Kavan tehdy nebyl tak špatný senátor...

Závist vítězí?
Možná si ale nepřejeme, aby nás zastupovala výrazná
osobnost. Škarohlídi si myslí, že naší národní českou
a moravskou vlastností je závist. Sám se snažím vždy
tomuto předsudku oponovat. Když se ale dívám na
některé reakce na možnost, že nás bude zastupovat
opravdu známý a úspěšný člověk, který se vrací po
vynikající kariéře domů na Prostějovsko, možná mají
pravdu zastánci toho, že u nás závist jen kvete. Ale
mně to nepřesvědčí. Silné osobnosti Prostějovsko
určitě potřebuje. Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra
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Agentura
PŘEDVOLEBNÍ SMÍCH - POVOLEBNÍ PLÁČ
Krajské a senátní laškování
nabírá na obrátkách. Volby
se blíží, všichni kandidáti
slibují modré z nebe, jejich
protikandidáti je kvůli tomu
nazývají populisty. Nikdo už
nechce zvyšovat daně, což se
asi všem podaří, poněvadž
ty už lze zvýšit jenom jemně
- kosmeticky. Všichni zatočí s korupcí, pokud korupce mezitím nezatočí s nimi.
Boj se nejostřeji rozhořívá
mezi Boženou Sekaninovou

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

a Ladislavem Županičem.
Oba doufají v nemilosrdné
utkání v druhém kole. Oba
se chystají vyhrát. Jenomže
do volebního klání možná
tvrdě vstoupí internet a opět
se mohou dít věci. Právě
v době předvolební by nejraději všichni politici internet
zrušili, poněvadž škodí zdraví. Tedy jejich zdraví!
Agentura Hóser přeje všem
voličům hezké prožití předvolebního období a voleb

samotných. Příští legrace,
jež nás čeká, je až Silvestr
na konci roku. Pokud vás
volební žvásty nezajímají,
vnímejte je jako humorné
spoty Luďka Soboty nebo
Ivy Pazderkové. Pod tímto
úhlem „poslechu“ to bývá
celkem zábava. Kdo nechce
volit, ať nejde. Ovšem nemá
pak morální právo na povolební pláč a nadávání...
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

Se zděšením sleduji zprávy
o neznámém cyklistovi, který přepadává staré lidi a na
kole jim strhává z krku zlaté
řetízky nebo jim bere kabelky. To je hrůza, co se dnes
v Prostějově děje! Je mi pětasedmdesát a chodím o francouzské holi. Pokud by mě
někdo takový přepadl, zcela
jistě bych se mu nedokázal
ubránit. Mám se tedy začít
bát chodit po ulicích a raději zůstat doma? Zajímalo by
mě, jak koná policie a proč
na inkriminovaných místech
nechodí hlídky. Četl jsem, že
zloděj - cyklista řádí hlavně
v okolí Bulharské ulice. No a
řeknu vám, že hlídku policie
jsem tady viděl naposledy
tak před čtvrt stoletím...
Jan Richter,
Prostějov

Bacha na děcka!
Začal nový školní rok a tím
nám řidičům nastal staronový problém. Během prázdnin se Prostějovem jezdilo
perfektně, bylo málo chodců
i cyklistů. Teď je ale jízda
městem mnohem složitější. Ve středu jsem projížděl
Palackého ulicí a do silnice
mimo přechod mi doslova
před auto skočila skupinka pěti nebo šesti malých
školáků. Měl jsem co dělat,
abych zabrzdil a strhl řízení.
Ty děti byly zprvu vylekané,
pak se ale začaly neskutečně
řehtat. Neměl jsem ani čas
vylézt z náklaďáku a seřvat
je, za mnou už byla kolona
aut, musel jsem rychle odjet.
Chtěl bych ale tímto varovat
řidiče, aby si dávali bacha.
Děcka jsou po prázdninách
jako z divokých vajec. A případná nehoda by mohla udělat spoustu lidí nešťastných...
Jiří Ševčík,
Prostějov

Hodně mladý „nácek“!
Před pár týdny se na vchodových dveří našeho paneláku
objevila asi metrová malba
hákového kříže. Nemohli
jsme tomu uvěřit a trvalo
hodně dlouho, než jsme tento výtvor pomocí různých
ředidel a dalších chemikálií
dostali ze dveří. Jak jsem se
teď dozvěděla, k hákovému
kříži se přiznal asi dvanáctiletý chlapec ze sousedního
vchodu. Panebože, ví vůbec
toto dítě, co namalovalo?
Nebo že by už ve svém věku
vyznával nacismus? Pokud
ano, bylo by to otřesné zjištění!
Jana Nováková,
Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Na očekávané hanácké slavnosti, konané u příležitosti tradičních prostějovských hodů, se můžeme těšit již
tuto sobotu a neděli. Tradičně nás čeká jarmark plný
řemeslníků, vystoupení folklórních souborů, projížďka
historickým kočárem, hodová mše svatá, také oblíbené
kolotoče a především hlava na hlavě a plno hluku. Proto jsme se vás tentokrát v prostějovských ulicích ptali…

CHYSTÁTE SE NA PROSTĚJOVSKÉ HODY?
Aneta FRANCOVÁ
19 let,
Prostějov

Nikola ŠPUNDOVÁ
18 let,
Prostějov

ANO

ANO

„Ano, na
prostějovské hody
se určitě
chystám.
Na hody
chodím
již od dětství a ani
tento víkend tedy
nebude
výjimkou.
Nejvíce
se těším na kolotoče, také na
stánky s cukrovinkami a dobrým pitím. Bude tam určitě
zase hodně lidí, ale to mě
vůbec neodradí. Snad už ale
bude lépe vyřešen problém
s odpadkovými koši. V předchozích letech to byl podle
mě opravdu velký problém,
protože přeplněné, většinou
i kolem dokola vysypané
koše byly plné vos, čímž se
staly nebezpečnými pro kolemjdoucí, a navíc to vypadalo hrozně....“

„Určitě se
chystám
a už se
moc těším. Hody
beru jako
velkou
zábavu
- kolotoče, hudba, plno
stánků a
spousta
kamarádů, které zde každým
rokem potkávám. Snad tu letos budou i nějaké nové kolotoče, ať to není pořád to samé
dokola. Jen doufám, že stánky s jídlem i burčáky budou na trochu lepší úrovni
než minulý rok. Nějaké
hygienické podmínky většině stánkařů asi nic neříkaly. Z některých stánků
se mi dělalo až špatně...
Stejně tak i vysypané
koše byly odstrašující,
ale jinak mám hody moc
ráda...(úsměv)“

Státní zástupkyně stále

čeká na závěry policie

Čas ubíhá, ale vražda seniora
v Okružní ulici stále není ze strany
policie došetřena. Vyplývá to z vyjádření krajské státní zástupkyně,
kterou Večerník minulý čtvrtek oslovil. Stále pak čekáme na odpověď
obou podezřelých, kterým jsme do
Vazební věznice v Olomouci poslali
dopisy s konkrétními dotazy...
Brno, Prostějov/mik
Hlavní obviněný Roman Mička se svým
komplicem Davidem Braunerem stále čekají
na termín prvního soudního projednávání ve
Vazební věznici v Olomouci. A na zprávu od
svých obhájců o tom, kdy poputují k soudu,
si ještě nějakou dobu počkají.
„Nemám žádné nové informace, policejní vyšetřování ještě neskončilo. Dříve než
obdržím kompletní a uzavřený vyšetřovací

spis, musí policie vyhodnotit veškeré stopy,
které na místě činu byly zajištěny. Jedná se
o velmi závažný trestný čin a v takových případech se provádějí hodně složité a časově
náročné úkony. Myslím si ale, že do konce
roku bude případ uzavřen a já budu moci
spis prostudovat a požádat soud o termín
prvního jednání,“ řekla Večerníku JUDr. Iveta Eichlerová, státní zástupkyně Krajského
státního zastupitelství v Brně.
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!

Tak tento týden bude doslova infarktový. Čeká vás
spousta stresových situací v zaměstnání, tudíž na sex
nebude zas až taková nálada. To ovšem neznamená,
že byste týden vydrželi žít v celibátu. Navíc partner,
který nebude tak pracovně vytížený, po vás prostě
nějakou tu erotiku vyžadovat bude. Víte co? Můžete v
nejbližších dnech spojit příjemné s užitečným! Naprosto vyhovující pro vás bude sex ve sprše či v koupelně!
Zaprvé to bude výrazná změna ve vašem sexuálním
životě a zadruhé tím partnera okouzlíte. Jenom si dejte pozor, ať vám neujede noha a nezpůsobíte si újmu
na zdraví! To ostatní nechte na fantazii vás obou a na
proudící vodě…

Č Y
PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

kpv.cz
www.vecerniikpv

možnost INZEROVAT I NA WEBU

TEL.:

napsáno před

Šéfovi LeRKu se narodil syn!

Fotbalisté
mají
další
přírůstek. Na
úterním vítání občánků
náš fotograf
Zdeněk Pěnička zastihl i Filipa
Krestu. A věřte, že podobnost
s předsedou fotbalového oddílu SK LeRK Prostějov není
náhodná. Opravdu se jedná o
y šéfa našich fotbalistů Bořisyna
voje Kresty! Malý Filip se narodil
14. května, při narození vážil 4,25
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lety

jak šel čas Prostějovem ...
Pod Kosířem
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rna naa ooděvy.
dě Ulice Pod Kosířem nese svůj
dě
název od června 1902 podle hory Kosíř, ke které směřuje.
V letech 1940 až 1945 to byla ulice Richarda Wagnera, 19451950 Pod Kosířem, 1950-1962 Stalingradská, 1962-1991
Ivana Vladimíroviče Mičurina a od února 1991 opět ulice Pod
Kosířem. Ve vile č. 1 měl židovský podnikatel Ludvík Bauer
továrnu na oděvy, další oděvní firma Greif&Melhuba sídlila
v domě č. 23. V domě č. 9 bydleli během 1. světové války
italští uprchlíci a také redaktor Josef Kotek, zastřelený v roce
1914 za protistátní činnost. V rohovém domě č. 25 bylo c. k.
okresní četnické velitelství. Vedle říčky Hloučely byla postavena známá vila továrníka Jana Nehery (č. 73) od architekta
Antonína Navrátila.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Dalibor ka

Ilustrační foto: internet

kilogramů a měřil 54 centimetrů.
„Bude to útočník. Ty potřebujeme
ze všeho nejvíce,“ nechal se již dříve slyšet Bořivoj Kresta. Ten nám
dále prozradil, že za nejdůležitější
považuje, aby se Filip věnoval
sportu. „Každý táta chce, aby ten
jeho syn byl nejlepší. Na fotbal
chodí již teď, v atmosféře klubu
bude určitě vyrůstat, takže základy
bude mít,“ dodal Bořivoj Kresta.

Foto: archiv Večerníku

Návrat ke

„starým” případům

INZERCE

Za smrt mladého fotbalisty

byla odsouzena řidička
Prostějov/mls, mik

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu::

SLADKÉ PEČIVO
O

Croissant
máslový
55 g

Čokoládová
rolka
70 g

Meruňková
kapsa
85 g

Loupák
75 g

Kobliha
ovoc. náplň
65 g

Tvarohový
šáteček
110 g

7,90

8,90

-

-

6,90

-

8,90

-

9,90

7,90

6,90

-

9,90 (50 g)

9,90 (65 g)

16,90

5,90 (60 g)

7,90 (70 g)

9,90 (75 g)

7,90 (50 g)

9,90 (100 g)

11,90 (110 g)

4,50 (46 g)

6,90

9,90

6,90

6,90

9,90

6,90

6,90

9,90

7,00

6,90

9,90

7,00 (88 g)

6,90 (50 g)

22,90

Naše RESUMÉÉ
Po dvoutýdenním oddechu jsme
zavítali do zrekonstruovaného
Albertu, kde nás však při výběru
sladkých dobrot ke snídani či svačině, příliš nepotěšili. Nejlevnějšího
máslového croisanta totiž koupíme
v Lidlu, čokoládovou rolku v Bille
a Tesku, načež na těchto třech místech jsme nejvýhodněji zakoupili i
meruňkovou kapsu. Pro loupák
se vyplatí zajet do Intersparu, zato
koblížek nabízí všechny markety
takřka ve shodných relacích. Velký
tvarohový šáteček pak seženete jen
v Lidlu a Kauflandu.
Takže, nečekejte a skočte si pro
něco dobrého ke kávičce či potomkovi do školy...

3. ZÁŘÍ 2011
Ze soboty 3. na neděli 4. září 2011 na komunikaci mezi Tovačovem a
Dubem na Moravě srazila řidička osobního auta chodce. Jak následné
pátrání policie po totožnosti mrtvého muže ukázalo, jednalo se o čtyřiadvacetiletého Josefa Březinu, v té době fotbalistu Kostelce na Hané.
K tragédii došlo v absolutně nepřehledném úseku. „Sedmatřicetiletá
řidička osobního vozidla tovární značky Daewoo Matiz jela směrem
od Tovačova k Dubu nad Moravou. Na dvanáctém kilometru došlo
kolem druhé hodiny noční ke střetu jejího vozidla s chodcem. Řidička
přijížděla ve směru od Tovačova a snažila se prudkým brzděním střetu
zabránit, ale nepodařilo se jí to. Po střetu skončila mimo komunikaci v
travnatém svahu, kde narazila do stromu,“ popsala neštěstí Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Kriminalisté tehdy i prostřednictvím Večerníku žádali občany v celém
regionu, aby se v případě důležitého svědectví obrátili na policii prostřednictvím linky 158.
ZÁŘÍ 2012
Jak celý případ dopadl a jakým způsobem ho prošetřila policie, jsme se
na sklonku minulého týdne zeptali tiskové mluvčí olomoucké Policie
ČR. Byli jsme překvapeni, případ už má totiž za sebou i soudní dohru.
„Jenom bych zopakovala, že při zmíněné nehodě byl sražen chodec,
který utrpěl zranění neslučitelná se životem. Olomoučtí kriminalisté případ uzavřeli v prosinci 2011 a už sedmadvacátého toho měsíce předali
společně s návrhem na podání obžaloby na státní zastupitelství. Případ
byl již soudně projednán a padl také trest pro řidičku, který nabyl právní
moci,“ uvedla Marie Štrbáková, mluvčí olomoucké policie.

Zpravodajství

„Ani zvíře by to neudělalo,“ smutní matka mentálně

postižené dcery, která byla okradena

Jak avizujeme na titulní straně dnešního vydání, Večerník měl možnost hovořit s matkou „Nebyl to cikán, na tom kole jel mladý muž
pětatřicetileté postižené ženy. Její dcera byla s lysou hlavou, možná ji měl vyholenou.
v Plumlovské ulici přepadena a okradena zlodě- Byl nápadně hubený a to kolo bylo hodně staré,“
staré,“
jem. Ten se k ní zezadu přiblížil na jízdním kole
popisuje pachatele matka okradené ženy
a brutálně jí z krku strhnul zlatý řetízek. „Toto by
neudělalo ani zvíře,“ rozčiluje se právem Marie la v podpaží, takhle ji vždycky O svých pocitech nám vyprávedu. Sama chodím o holi. A věla ještě hodně dlouho. Z půHvězdová, matka okradené ženy.
najednou jsme za sebou slyše- vodního šoku se již probrala,
Prostějov/mik
Sedmdesátiletá Marie Hvězdová se už pětatřicet let velmi
pilně stará o svoji mentálně postiženou dceru Světlanu, která
při porodu utrpěla mozkovou
obrnu. O tom, co se jim stalo,
mluví i po třech týdnech rozechvělým hlasem. „Byl čtvrtek
16. srpna těsně před jednou
hodinou odpolední. Šla jsem
s dcerou na autobus v Plumlovské ulici. Od autobazaru u
staré benzínky jsme si cestu
zkrátily přes chodníček mezi
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dvěma věžáky. Najednou se
za námi přiřítil na starém rozhrkaném kole muž. Měřil tak
170 centimetrů, vzadu na hlavě
měl pleš, akorát navrchu měl
pár vlasů. Rom to nebyl, měl
tak pětadvacet až třicet let a
byl takový hodně štíhlý. Tento
popis jsem si ale vybavila až
později a nahlásila ho policii.
V onen moment jsem byla totiž v šoku z toho, co ten chlap
na kole udělal mé dceři,“ řekla
Večerníku Marie Hvězdová.
Vzápětí nám popsala, co se vůbec stalo. „Světlanu jsem drže-

ly přes trávník jet někoho na
kole. Projel okolo Světlany,
přičemž ona hrozně zařvala
a chytla se bolestivě za krk.
Maminko, on mi strhl řetízek,
začala dcera plakat. Křičela
jsem o pomoc, a aby někdo
toho zloděje chytil. On ale na
tom starém kole rychle přes
trávník ujížděl pryč. V první
chvíli jsem se za ním instinktivně rozběhla, ale copak jsem
mohla mít šanci? A okolo nikdo jiný v tu chvíli nebyl,“ pokrčila bezradně rameny Marie
Hvězdová.

nyní pociťuje ale velkou zlobu.
„Okrást takhle nemohoucí postiženou ženu, to by ani zvíře
neudělalo. To je neuvěřitelný hyenismus,“ míní Marie
Hvězdová.
Podobnou zkušenost se zlodějem-cyklistou mají v Prostějově jen za poslední měsíc podle
našich informací už dvě desítky občanů. Policie přiznala
oficiálně jen polovinu. Dokáží
strážci zákona v co nejkratší
době současného fantoma ulic
dopadnout? Vyzval je k tomu i
prostějovský primátor!

Zloděj-cyklista přerůstá policii přes hlavu. Seniorky okradl už více než desetkrát

MĚSTO SE NOŘÍ DO STRACHU!

Prostějov/mik - Tohle už přesahuje
všechny meze! Grázl, který okrádá především staré ženy přímo na
ulici, strhává jim řetízky z krku či
kabelky z ramen, udeřil minulý
týden znovu. Tyto případy přibývají geometrickou řadou. Policie
je bezradná a možná i proto odmítá poskytovat bližší informace.
Žádali jsme o zveřejnění míst, kde
fantom na kole všude řádil a kolik
okradených obětí má už na svědomí. Chtěli jsme varovat veřejnost,
vedení prostějovské policie však
námi žádané odpovědi odmítlo
poskytnout a její představitelé si je
přehazují jako horký brambor. Ne
tak primátor města, který Večerníku potvrdil, že požádal Policii ČR
v Prostějově o briskní dopadení
sériového zloděje.
Sídliště svobody, Plumlovská, Libušinka, Brněnská a opakovaně Bulharská. To jsou lokality, kde zloděj na
svém kole udeřil a okradl seniory. A
také mentálně postiženou ženu! Jde
ovšem o místa činu, která jsou oficiálně potvrzena, ale sdělila nám poli-

cie všechno? Podle důvěryhodných
informací Večerníku a svědectví
některých občanů bylo krádeží
mnohem víc, než policie přiznala!
A to na nejrůznějších místech Prostějova...
Minulý
týden
nepolapitelný
„řetízkář“udeřil znovu, stařenku přepadl v Brněnské ulici a při jízdě na
svém kole jí strhl zlatý řetízek z krku.
„Trestného činu krádeže věci při sobě
se dopustil neznámý pachatel, který v
úterý 4. září v 16.30 hodin v Brněnské ulici strhl při jízdě na jízdním kole
z krku třiaosmdesátileté ženy zlatý
řetízek s přívěskem. Při incidentu
nedošlo ke zranění osob. Pachatel
svým jednáním způsobil majitelce
škodu za dva a půl tisíce korun,“
sdělil k zatím poslednímu potvrzenému případu fantoma na kole Josef
Bednařík, tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Kolik podobných lotrovin se ale skutečně v našem městě stalo, to zůstává
záhadou. Nebo spíše policií dobře
utajeno. „Informace o případech i
lokalitách, kde k těmto krádežím do-

šlo, vám předá vedení prostějovské
policie, jsme takto dohodnuti,“ oznámil nám místo konkrétní odpovědi
Josef Bednařík, tiskový mluvčí prostějovských strážců zákona. „V tuto
chvíli nebudeme zveřejňovat žádné
podrobné informace, které by mohly
narušit průběh vyšetřování,“ sdělil
nám však telefonicky Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru Policie
ČR v Prostějově.
Rázným způsobem však jednal
minulý týden primátor Prostějova.
„Jestli mě série krádeží na seniorech
z poslední doby znepokojuje? To je
slabé slovo! Něco takového se nesmí
v Prostějově dít. V minulých dnech
jsem vyjádřil své znepokojení a vedení Policie ČR jsem poslal žádost
o co nejrychlejší řešení. Toho lotra na
kole je potřeba vypátrat a zatknout.
Zároveň jsem zaúkoloval městské
strážníky, aby byli Policii ČR maximálně nápomocna,“ řekl Večerníku
exkluzivně Miroslav Pišťák.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude
vývoj těchto případů i postup policie
pečlivě sledovat.

ze soudní síně...

HAZARD NEPLATIL ALIMENTY OSM LET, A TAK SKONČIL V BASE...
se životem

Přes koleje těsně před vlakem!
Prostějov/mik - To je ale magor! Strážníci v úterý zadrželi
totálně zpitého cyklistu, který
jen o vlásek unikl jisté smrti
na železničním přejezdu ve
Vrahovické ulici.
„V úterý v podvečerních hodinách opilý cyklista ve Vrahovické ulici přejel přes železniční
přejezd v době, kdy byla výstražná světla v činnosti, závory
sklopeny a blížící se houkající
vlak byl na dosah. Projel přibližně pět vteřin poté, co cyklista
přejezd opustil,“ popsala nám

hrozivě vypadající čin hazardéra se životem Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově.
„Strážníci tohoto čtyřiačtyřicetiletého muže zastavili. Už z jeho
dechu byl cítit alkohol a provedená dechová zkouška požití
lihovin potvrdila. Cyklista nadýchal 2,23 promile,“ uvedla Jana
Adámková.
Celá událost byla předána
správnímu orgánu k dořešení. Muži za jeho hazard se
životem hrozí pokuta ve výši
mezi 25 až 50 tisíci korun.

Soud odmítl Petru Tomigovi obnovit proces

Prostějov/mik - Neúspěchem
skončila žádost Petra Tomigy o
obnovení soudního jednání, po
němž byl vloni uznán vinným
z trestného činu zanedbání povinné výživy a na dvacet měsíců
zbaven svobody. Prostřednictvím své advokátky požádal
prostějovský soud, aby se na
jeho případ ještě jednou podíval, neboť mu v poslední době
sociálka strhla z jeho invalidního důchodu celkem dvacet
tisíc korun, které poslala na účet
jeho bývalé přítelkyně, s níž má
syna. To ale soudce Petra Vrtěla
neobměkčilo...
Petr Tomiga je totiž notorickým
neplatičem alimentů. S placením
výživného má dlouhodobé problémy, od 1. prosince 2002 do
konce května 2008 dlužil k rukám
matky svého nezletilého syna celkem jednašedesát tisíc korun. Na
tuto částku na něj byla v červnu
před čtyřmi lety uvalena exekuce.
Přestože proti ní podal stížnost,
alimenty neplatil dál a až do srpna roku 2010 mu dlužná částka
narostla o dalších zhruba pětadvacet tisícovek. A dostal se k soudu,

který ho poslal na dvacet měsíců
do vězení! Jeho odvolání nejprve
odmítl krajský a potom dokonce
i dovolací soud. „Moje bývalá
přítelkyně a matka Jonáše účelově lže a lhala i při jednání, které
rozhodovalo o opatrovnictví. Přiznávám, že jsem určené výživné
neplatil v plné výši, ale o Jonáše
jsem se staral, jak jen jsem mohl.
Pobíral jsem přes pět tisíc korun
invalidního důchodu, přesto jsem
syna brával na hokej, kupoval mu
oblečení a dokonce jsem ho vzal i
do Chorvatska, protože jsem jeden
čas působil jako spolupracovník
cestovní kanceláře. Jeho matka ho
zanedbávala, kolikrát mi ho předávala v zuboženém stavu, ve špinavém oblečení a nechtěla mu splnit
jeho velký sen stát se hokejistou,
což máme v rodině. To všechno
jsem mu nahrazoval já a věřte, že
to nebylo levné,“ řekl v úterý před
soudem Petr Tomiga.
Nyní se snažil soudce Petra Vrtěla
přesvědčit, aby obnovil soudní řízení. „Okresní správa sociálního
zabezpečení postupně strhla v nedávném období mému klientovi z
invalidního důchodu celkem dva-

cet tisíc korun a tyto peníze poslala
na účet Jonášovy matky. Máme
tedy za to, že pan Tomiga začal
napravovat to, za co byl odsouzen
a žádáme soud, aby k tomu přihlédl a obnovil řízení s možností
propuštění mého klienta z vězení,“ uvedla Tomigova obhájkyně.
Vyslechnuta byla i žena, se kterou
má uvedený muž syna Jonáše.
„Žádnou takovou částku jsme
nepřevzala, pan Tomiga se o syna
nikdy zvlášť nestaral a hlavně na
něj neplatil,“ uvedla žena.
Petra Tomigu vzápětí nepotěšil
ani soudce Petr Vrtěl. „Nedá se
přehlédnout, že jste se nad rámec
svých povinností o syna staral. Ale
to, že jste ho brával na hokej, občas mu něco koupil nebo ho vzal
na dovolenou, není skutečnost a
ani žádný důkaz k obnovení řízení. Uvedené srážky, vykonané
Okresní správou sociálního zabezpečení v Prostějově z vašeho
invalidního důchodu, neproběhly
na základě vašeho souhlasu, ale na
základě exekučního řízení a jde o
uspokojení dlužného výživného
z let 2002 až 2008. Nikoliv tedy za
dluh za roky 2008 až 2010, za kte-

Neuspěl. Eskorta právě přivádí Petra Tomigu do soudní síně.
Muž si odpykává trest odnětí svobody za neplacení výživného.
Foto: Michal Kadlec
rý jste byl odsouzen. A zmíněných
dvacet tisíc korun není ani třetina
splaceného dluhu. Nepochybuji
o tom, že nejste klasickým případem otce, který by o syna neměl
vůbec žádný zájem. Máte ho zcela
jistě rád a v rámci svých možností
jste se o něj staral. Ale vy, pane od-

souzený, neplatíte dobrovolně stanovené výživné už od roku 2002,
tedy dlouhých osm let! Tudíž vaši
žádost o obnovu řízení zamítám
jako nedůvodnou,“ vyřkl nad
Petrem Tomigou konečný ostrý,
ale současně asi spravedlivý ortel
soudce Petr Vrtěl.

Z MĚSTSKÉ KASY proudí DO SPORTU Slovo Aloise Mačáka k takzvanému „severnímu obchvatu“
„Největším problémem jsou výkupy pozemků“
A KULTURY čím dál tím MÉNĚ PENĚZ
Dokončení ze strany 3

Více peněz nejenom do sportu, ale
také do sociální oblasti by uvítala
primátorova náměstkyně Alena Rašková. „Že se časem vylepší podpora provozovatelů sociálních služeb
v Prostějově, tak taková optimistka
moc nejsem. Sociální organizace
u nás živoří, ale snaží se pomáhat
potřebným lidem i z toho mála, kte-

rým disponují. Město se jim snaží co
nejvíce pomáhat, ale suplovat úlohu
ministerstva práce a sociálních věcí
nemůžeme. Občas vypomůže kraj,
ale to také není v pořádku. Ve financování sociální oblasti musí hrát dominantní roli stát, což se bohužel neděje,“ řekla Večerníku Alena Rašková.
Nutno ovšem také konstatovat, že
udělování veřejné finanční podpory
není pro město povinné, nejde o ná-

rokovou složku rozpočtů. „Probíráme
detailně každou žádost o podporu a snažíme se sportovním oddílům či kulturním a sociálním organizacím co nejvíce
vyhovět. Mnohdy to ale nejde v takové
míře, aby byl spokojen každý. Myslím
si, že už těžko někdy dosáhneme čtyřicetimilionové hranice, kterou jsme rozdělili do sportu a kultury v roce 2006,“
zakončil toto téma nepříliš optimisticky
primátor Miroslav Pišťák.

Hlas, který bude slyšet!

LADISLAV ŽUPANIČ - příklad úspěšného
Prostějováka, který se v Senátu neztratí...
Prostějov/pr - Prostějovsko
potřebuje senátora, který
bude nejenom v Senátu, ale
také na pražských ministerstvech pořádně slyšet.
V Praze se často přijímají
bezhlavě rozhodnutí, která
škodí moravským regionům, jako je Prostějovsko.
„Napadají mne hned dva
příklady. Prvním je rozhodnutí fakticky nám zrušit
dálnici a ponechat na tahu
Vyškov - Prostějov - Olomouc sníženou rychlost,“
popisuje konkrétní špatné rozhodnutí nestranický
kandidát do Senátu a pohotově přidává další: „A trápí
mne také neustálé pokusy

omezovat základní školy v
menších a dnes už i středních
obcích. Tam, kde zanikne škola, obec to silně pocítí, protože
začnou mizet mladé rodiny s
dětmi,“ uvědomuje si Ladislav
Županič, který chce s oběma
problémy na půdě Senátu a
pražských ministerstev bojovat. Důležité dveře mu může
otevírat jeho postavení známé
osobnosti.
Už samotná jeho kandidatura
totiž vzbudila zájem médií nikoli pouze v jeho rodném prostějovském volebním obvodu,
ale dokonce i na stránkách celostátních novin. Také díky tomu
může být upřena na Prostějovsko větší pozornost...

„Zastupitelstvu
Olomouckého
kraje jsem předkládal v září 2009
´Projekt Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje na roky 2010 až
2012´. Plánovaná částka na investiční akce vyplývající z tohoto
schváleného projektu činí zhruba
tři miliardy korun. Je zde zařazeno mnoho důležitých investičních
akcí, jak pro okres Prostějov, tak
i naše město, přičemž doposud
se podařilo v okrese PV realizovat akce za zhruba 900 milionů
korun, i s využitím evropských
peněz..
Je zde samozřejmě zařazena také
„Přeložka silnice II/366 Prostějov-sever“, známá mezi veřejností spíše jako takzvaný severní
obchvat. Tento tříkilometrový
obchvat má vést od kruhového
objezdu v Olomoucké ulici na
výpadovku na Kostelec na Hané.
Hlavním důvodem přeložení silnice za zhruba 390 milionů korun
je především odklonění tranzitní
dopravy z centra města. Je otázkou času, kdy doprava bez tohoto
obchvatu zejména ve středu města
může úplně zkolabovat.
Olomoucký kraj, který je investorem, ve spolupráci s městem
Prostějovem dělá vše proto, abychom tuto významnou investiční

akci mohli co nejdříve začít realizovat. Největším problémem
pro samotnou realizaci jsou
však výkupy pozemků. Do února tohoto roku se z šestaosmdesáti
smluv s vlastníky pozemků podařilo uzavřít pouze dvaadvacet.
Současná legislativa při majetkoprávním vypořádání pozemků
pro dopravní stavby ve veřejném
zájmu neumožňuje zásadním
způsobem urychlit výkupy pozemků bez přistoupení k procesu
vyvlastňování. I tento proces je
však velmi komplikovaný. Stručně řečeno jsme jediná země
v Evropské unii, kde příslušná

legislativa je v této věci naprosto bezzubá! Pro informaci uvedu,
že šestatřicet vlastníků souhlasí
se stavbou na svých pozemcích
za splnění určitých podmínek ze
strany Olomouckého kraje. Nejčastější požadavky jsou na cenu
nebo na výkupy celého pozemku.
Opět zdůrazním, že tato stavba je
zapracována do platného územního plánu města Prostějova a je v
souladu se ´Zásadami územního
rozvoje Olomouckého kraje´, ve
kterých byla vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
Někteří vlastníci předmětných
pozemků neustále spekulují, že
by mohlo časem dojít ke změně územního plánu na stavební
pozemky a tím k vyšší kupní
ceně, která je stanovena soudním znalcem dle tržního ocenění na čtyřista korun za metr
čtvereční. Olomoucký kraj bude
i nadále s městem Prostějov intenzivně pokračovat v přípravě
této pro naše město tak důležité a
prospěšné stavby, aby bylo možné
jí co nejdříve realizovat a využít
finančních prostředků z Evropské
unie.
Alois Mačák,
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
a člen Rady města Prostějova

Dnes máte poslední šanci vyhrát některou z cen v letní soutěži s Aloisem Mačákem.

PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

ik v.cz
www.vecernikp

Nalistujte stranu 21

Nyní máte

možnost INZEROVAT I NA WEBU

TEL.: 733

325 041

Téma Večerníku

Kuchyně a nábytek jsou součástí každého bydlení. V současné době máme přitom
spoustu možností, jak si vybavit naši domácnost. Každým rokem se objevují nové trendy
v oblasti bydlení, jenž se posouvají stále a
stále dopředu. Zatímco dříve jsme byli vděčni
za rádio a televizi, dnes je již tato technologie
naprostou samozřejmostí, a tak není divu, že i
kuchyňské linky jsou navrhovány se zabudovanými mediálními prostředky, počítačem, či
dokonce kamerami. Svůj šarm si ale umí zachovat také historický nábytek, jehož cena neklesá, by právě naopak. Více se už dočtete v
našem pravidelném tematickém servisu, který
je dnes věnován právě kuchyním a nábytku…
Přidáváme také několik žhavých tipů od našich obchodních partnerů.
Stranu připravili:
Petr Kozák, Aneta Křížová
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Jak snadno a rychle vyčistit dřevěný nábytek
Kromě čištění nábytku klasickými chemickými prostředky je možné vyzkoušet
i některou z babských rad.
A jak je všem známo, naše
babičky nikdy nepoužívaly
chemii a přitom i bez ní to
šlo... Nejenže jsou přírodní
přípravky zdraví neškodné,
ale jsou také levnější. Jak
snadno a rychle vyčistit dřevěný nábytek zjistíte na následujících
řádcích…
j

použít trochu teplého piva
v kombinaci s flanelovým
hadříkem. Uvidíte, jak vás
z vysokého lesku až oči budou přecházet.

na ohmataná místa nejvíce
zabírá klasické toaletní mýdlo. Lehce namočte hadřík
s troškou toaletního mýdla
a čistěte. Pokud vám na čištěném místě mýdlo zůstane
přilepené, odstraňte je jiným hadříkem, čímž plochu
na dubový nebo mahago- zároveň doleštíte. Otisků
nový nábytek, který již s prstů se dobře zbavíte i poléty ztratil svůj lesk, můžete tíráním ohmataného místa

studeným černým čajem.
Z bledule hnědule
pokud vás trápí vybledlý
nábytek, lehce to napravíte,
když ho přeleštíte kapkou
octa a kuchyňským olejem.
Nábytek pěkně ztmavne a
rozzáří se.

prosto přírodním, účinným
a voňavým vlastnoručním
výrobkem. Nejenže se zbavíte prachu, ale zároveň vše
krásně vyleštíte, a to i bez
leštěnky.

Prostějov/pr - Prostějovská
společnost SD Interior, sídlící
v Čehovicích nedaleko Prostějova, dováží italské designové
sedací soupravy značky Calia
Italia, designové židle značek
Pedrali, Calligaris, Kubikoff,
Esedra, Infiniti, designová
svítidla Delta Light, Linea
Light, Luce Plan, Martinelli

Luce a spoustu dalšího značkového zboží. Odborný personál vám v této firmě také
pomůže interiér doladit vhodnými doplňky a dekoracemi,
luxusními francouzskými tapetami a textiliemi.
„Naši zákazníci u nás mohou
zakoupit designové zboží jednotlivě nebo si mohou nechat

zrealizovat celý interiér. Vybavujeme interiéry domácností
i firem, přičemž důraz klademe na profesionalitu, design a
kvalitu. Ke svým zákazníkům
přistupujeme vždy individuálně, naším cílem je vytvořit
pro každého originální a osobitý interiér, jenž je v souladu s představami zákazníka,“

uvedla Denisa Dosedělová ze
společnosti SD Interior a všem
na dálku vzkazuje: „Dopřejte si
pohodlí a luxus a přenechejte
své starosti s vybavováním interiéru nám! Jsme připraveni
vám poskytnout vše, co potřebujete!“
Architekt společnosti SD Interior pro vás zpracuje ná-

PĜáli byste si novou kuchyni?

ne
62%

ano
38%

VČtšina oslovených
ProstČjovanĤ je
spokojena se stávající
kuchyní. Novou
kuchyĖskou linku se
spotĜebiþi by si ráda
poĜídila spíše stĜední
generace.

prach bude před vámi doslova utíkat, pokud použijete
směs obyčejného rostlinného oleje společně s kapkami
nějaké vonné olejové esence.
Tuto směs pak nalijte do
rozprašovače. Nahradíte tak
chemické prostředky na-

Se společností SD Interior se stává zařizování domácnosti příjemnou zábavou

NOVÁ KUCHYNċ

StĜední odborná škola
vzorek: 120 mužĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. a 120 žen starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

INZERCE

vrhy a fotorealistické vizualizace, díky kterým uvidíte
předem, jak bude váš nový
interiér vypadat.
Nábytek je vyráběn firmou
PANDOS, která za svou dlouholetou tradici od roku 1993
úspěšně realizovala řadu tuzemských i zahraničních zakázek.
Ve spojení s obchodní společností SD Interior se pro všechny
zákazníky stává zařizování interiéru příjemnou zábavou. „Již
5. listopadu 2012 otevíráme
novou Galerii Hradební v Hradební ulici v Prostějově, kde
pro vás bude připravena stálá
expozice designového nábytku.
V Galerii Hradební budete
moci rovněž zakoupit originální a designové doplňky do interiéru,“ dodává na závěr Denisa
Dosedělová.
Pro více informací, ukázky
realizací a designového zboží,
navštivte stránky
www.sdinterior.cz

INZERCE

MAWS láká:

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

najdete vše potřebné právě pro dobrý spánek. Kromě
kvalitních čalouněných i masivních postelí zde můžete
koupit i matrace a rošty, vše od českých a slovenských
výrobců. Přitom za to nebudete muset zaplatit zbytečně mnoho peněz. Obchod totiž nabízí výrobky, které na
rozdíl od velkých řetězců nemusí zdaleka dovážet. Vyrábí se přímo v regionu. Dílny čalouněných postelí se
nachází v Bedihošti v ulici Zátiší.
Prodejna prostějovského MAWSu je výjimečná především svým prostorem. Na 500 metrech čtverečních je
vystaveno velké množství nejrůznějších druhů postelí. Z
nich si jistě vybere úplně každý. Jejich vlastnosti si můžete otestovat přímo na místě, kde vám ochotně poradí
odborníci s dlouholetými zkušenostmi.

Kultura v Prostějově a okolí
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pozvánka na akci...

TRADIČNÍ HODY BUDOU UŽ O VÉKENDU

VLČÍ MÁKY válečným
veteránům 2012 v Prostějově
Čtvrtek 6. září byl v prostějovském městském divadle ve znamení vzpomínek. Do města totiž zavítal
Vojenský umělecký soubor Ondráš se svým programem, nazvaným „Vlčí máky válečným veteránům“.
Benefiční koncert a taneční vystoupení uspořádala
Československá obec legionářská ve spolupráci
s Ministerstvem obrany ČR a Vojenským uměleckým
souborem ONDRÁŠ v rámci projektu „Péče o válečné veterány“. Květ vlčího máku je mezinárodním symbolem Dne válečných veteránů.
Prostějov/nih
Program byl rozložen do celého dne tak, aby si na své přišli
všichni diváci. Během dopoledne
čekalo na malé diváky vystoupení
s názvem „Vlčí máky válečným
veteránům - zatoulané pohádky“.
Děti mohly vidět čerta, Dlouhého,
princeznu a mnohé další pohádkové postavy. Celé vystoupení se
setkalo u malých diváků s velkým
ohlasem.
Od šesté hodiny večerní byl pak
v divadelním sále připraven program pro širokou veřejnost. Tady
už nešlo o pohádky, ale o jakési
přiblížení celoevropské kultury.
Celé pásmo bylo složeno z ukázek lidových tanců a charakteristických hudebních směrů celé
Evropy. Po zhlédnutí představení
každému došlo, kde se vzal příznačný podtitul celého večerního

vystoupení „Z kraje do kraje“.
Série benefičních vystoupení
s názvem Vlčí máky pro válečné
veterány je letos pořádána druhým rokem a bude ukončena opět
právě v Den válečných veteránů,
který připadá na 11.listopad, nebo
v jeho předvečer.

Prostějov/nih - Už od dnešního dne, tj. pondělí 10. září
můžete na ploše provizorního
parkoviště na ulici Komenského spatřit první kolotoče.
A jak Večerník informoval
již v minulém vydání, právě
o tomto víkendu vypuknou
v pořadí už XXX. Prostějovské hanácké slavnosti a V.
Dožínky Olomouckého kraje.
Sobota i neděle 15. a 16. září
2012 tak budou opět po roce patřit nejrůznějším, více či méně
adrenalinovým atrakcím, hodovým krámkům, ale také kultur-

Loňský zahajovací ročník byl přitom také velice úspěšný. Uskutečnilo se více než deset představení,
která vynesla přes 130.000 Kč.
Peníze putovaly na vybavení
domovů pro válečné veterány
v rámci celé ČR. Také výtěžek
z dobrovolného vstupného na
akci v Prostějově bude určen na
péči o válečné veterány v rámci
projektu „Péče o válečné veterány druhé světové války“.
Kdo se akce zúčastnil, rozhodně
nelitoval. Celé provedení bylo
vysoce profesionální a divácky
velmi zajímavé. Kromě příjemně
stráveného večera může všechny návštěvníky také hřát u srdce
pocit, že svou návštěvou vzdali
hold všem, kteří za nás v těžkých
válečných letech nasazovali své
životy.

třeba na projížďky historickým
kočárem, které zajišťuje občanské
sdružení „Mylord“ Václava Obra,
nebo na hodové prohlídky radnice. Chybět samozřejmě nebude
ani jarmark s hodovým občerstvením nebo předvádění tradičních
lidových řemesel před radnicí.
Vstup na Prostějovské hanácké slavnosti je zdarma a my
doufáme, že si hodové řádění
užijete spolu s námi. Večerník
totiž bude u toho a hned ráno
po skončení hodů se můžete
podívat na rozsáhlé zpravodajství včetně fotoreportáže!

Prostor a čas v Galerii u Hanáka
Prostějov/nih - Právě tak zní
název nové výstavy, která je
v prostějovské galerii u hradeb od pátku přístupná. Albert
Halmo zde totiž vystavuje své
fotografie, v nichž se snoubí
prostor s časem. A věřte, že
snímky jsou to vskutku zajímavé...
K vidění jsou jak snímky ze
sportovních utkání, tak fotografie nočních ulic, kde si sám autor
pohrál se světlem a rozostřením
obrazu. Samotná vernisáž k zahájení výstavy proběhla předminulý pátek 31. srpna od 17:30

Pohádkové řádění. Ke vzpomínce se v rámci divadelního
představení mohli kromě dospělých připojit také malí školáci.
Foto: Nikol Hlochová

uvidí také jednu slovenskou inscenaci a půjde o herecký koncert
Milana Lasicy a Marty Sládečkové. „Už dlouho mi v televizi
chybí slovenské pondělky. Představení Štůdia L + S je alespoň
trochu nahradí,“ pousmál se
primátor Prostějova Miroslav
Pišťák.
Příležitost vyjádřit se k úrovni
zhlédnutých představení má
v rámci Aplausu tradičně i publikum, neboť součástí přehlídky je také divácká anketa.
„Spokojenost nebo případně
i nadšení mohou lidé vyjádřit
tím, že vhodí do hlasovacího
boxu lístek, který dostanou při
příchodu do divadla,“ vysvětlila ředitelka Spurná.
Podle umístění v anketě získají jednotlivá divadla finanční bonus ve výši deseti,
dvaceti či třiceti tisíc korun.
Před rokem si vítězné vavříny z Aplausu odneslo pražské
Divadlo pod Palmovkou, které uvedlo hru Mefisto s Jiřím
Langmajerem v hlavní roli.
Festival Aplaus vznikl před
několika lety a vybudoval si
pevné místo v divadelním kalendáři. Získal si kvalitní renomé a pokud se nestane nic neočekávaného, bude pokračovat
také v dalších letech.
„Nejdříve jsme uvažovali v horizontu tří let. Teď máme pátý
ročník a přemýšlíme nad dalšími. Desítka, to je takové pěkné
kulaté číslo..,“ naznačil se smíchem budoucnost přehlídky

hodin a setkala se s velkým zájmem veřejnosti..
Jak je v Galerii u Hanáka zvykem
i tuto akci v menší místnosti budovy provázel kulturní program, který
zajišťovala živá kapela a bohaté občerstvení. V druhé, větší místnosti
galerie si mohli všichni návštěvníci
prohlédnout také stále probíhající
výstavu Pavlíny Novotné s názvem Pardubické ohlédnutí.
Ale vraťme se zpět k Albertu
Halmovi a jeho výstavě. Ta bude
k vidění až do 27. září 2012, a to
vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do
17 hodin. Přijďte se také podívat,

určitě nebudete litovat! Abychom přineseme exkluzivní rozhovor
vás ještě více navnadili, tak vám se samotným autorem celé exuž v příštím vydání Večerníku pozice.

Aplaus
Z vernisáže. Albert Halmo povídal návštěvníkům na zahájení výstavy
nejen o svých fotografiích.
Foto: Bob Pacholík

2012

Pořadatelé festivalu přilákali do Prostějova Jiřinu Bohdalovou
celou akcí stojí od samého prvopočátku, Miroslav Černošek.
APLAUS 2012 pokračuje podle
Černoška v prvotním a hlavním
záměru pořadatelů - pozvat na
prostějovské jeviště umělce
zvučných jmen: „Chceme tímto
setkáním zdůraznit roli stagiony
jako hostitele.“
Letošní přehlídku zahájí 14.
října hra „Malé manželské
zločiny“ v podání Štůdia
L+S Bratislava s Milanem Lasicou a Martou Sládečkovou.
Následovat bude představení
Divadla Palace Praha „Pohleď a budeš udiven“, které
bude na programu 17. října.
Aplaus zakončí inscenace
„Paní plukovníková“ s Jiřinou Bohdalovou. Představení
Divadla Na Jezerce diváci uvidí 23. října.
„Řada divadel má ve svém repertoáru komediální představení,
proto bylo z čeho vybírat. Naším
jednoznačným vodítkem opět
zůstala kvalita. A nezastíráme, že
jsme chtěli do Prostějova přivést
Jiřinu Bohdalovou, která u nás
dlouho nebyla. To se podařilo,“
prohlásila ředitelka Městského
divadla v Prostějově Alena Spurná. Všechny tři tituly tak slibují
špičkovou podívanou. Představení „Pohleď a budeš udiven“
doporučil pořadatelům sám Jiří
Langmajer, který v Prostějově
loni exceloval v Mefistovi. „Sám
nám řekl, že jde o opravdu kvalitní hru,“ řekla Spurná. Opakovaně
návštěvníci Městského divadla

dalšího. Neděle bude, co se týká
programu, rozhodně nabitější.
Celá akce vypukne na náměstí
už v 8.00 hodin promenádním
koncertem dechové hudby Věrovanka z Věrovan. Mimo ostatní
program proběhne v pravé poledne přijetí zástupců souborů a hostů
primátorem města Prostějova na
radnici za doprovodu hanácké
lidové muziky Klas z Kralic na
Hané. Odpoledne se pak můžete
těšit třeba na Věru Martinovou &
Jamie Marshall a spol. A abychom
nezůstali jen u hudebně tanečních
vystoupení, pozveme vás ještě

z vernisáže...

APLAUS VSADIL LETOS NA KOŘENÍ ŽIVOTA... NA SMÍCH
Prostějov/lv - Ve znamení humoru proběhne pátý ročník
divadelní přehlídky Aplaus
2012. V Městském divadle
Prostějov se na prknech opět
představí česká a slovenská
herecká špička. Jiřina Bohdalová, Jiří Langmajer, Milan
Lasica, Jana Štěpánková, Valérie Zawadská nebo Jaroslav
Satoranský budou divákům
rozdávat smích v nejrůznějších
podobách. Pořadatelé věří, že
se výběrem představení trefí do
vkusu fanoušků divadla...
„Jsme přesvědčeni, že pětka je
špatné číslo jen ve škole. Pro
prostějovské divadelní setkání
znamená jeho pátý ročník především to, že divadlo svou přitažlivost neztratilo a že se i přes
útočnou atraktivitu a konkurenci
jiných moderních médií drží
velmi dobře,“ prohlásila na čtvrteční tiskové konferenci ředitelka Městského divadla v Prostějově Alena Spurná. Mottem
letošního Aplausu je podle jejích
slov především smích, třebaže
někdy skrz slzy, a také příslib
dobré komedie, která odlehčí
náročný každodenní maraton.
„Věřím, že i APLAUS 2012
potěší své publikum a bude mít
neopakovatelnou
atmosféru.
Uděláme všechno pro to, aby
se soubory v Prostějově cítily
dobře a diváci zažili příjemné
setkání s hvězdnými osobnostmi
českého a slovenského divadla,“ zdůraznil šéf marketinkové
společnosti TK PLUS, která za
INZERCE

nímu programu a ten bude po
oba dny velice bohatý!
Na co se tedy můžou návštěvníci těšit?
V sobotu od 15.00 hodin je připraven na náměstí T. G. Masaryka
koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů
BROLN v čele s primášem Františkem Černým. V programu dále
vystoupí mužský pěvecký sbor
Rovina z Olomouce, folklorní
soubory Haná Přerov a Klas Kralice na Hané. Od 17 hodin bude
následovat koncert slovenské
hudební skupiny Hrdza a mnoho

generální manažer spolupořádající TK PLUS Petr Chytil.
Právě marketingová společnost
má největší zásluhu na tom, že
se na jevišti představí hvězdy
českého a slovenského divadla.
V letošním roce bude mít festival poprvé na programu čtyři
představení. Tím posledním
bude dopolední vystoupení
Divadla Point pro studenty.
„Členové divadla představí dvě
úspěšné a oceněné inscenace
Pointu Umění milovat podle
Ovidia a Nahý Wolker,“ přiblížila novinku ředitelka Spurná.
Nahý Wolker získal cenu poroty letošního Wolkrova Prostějova s doporučením na Jiráskův
Hronov 2013, doporučení na
Mladou scénu Ústí nad Orlicí
zase získala inscenace Umění
milovat podle Ovidia.
Stejně jako v minulých letech
budou jednotlivá představení
oceňovat samotní diváci pomocí
hlasovacích lístků. Podle umístění v anketě získají jednotlivá
divadla finanční bonus ve výši
deseti, dvaceti či třiceti tisíc korun. Před rokem si vítězné vavříny z Aplausu odneslo pražské
Divadlo pod Palmovkou, které
uvedlo hru Mefisto s Jiřím
Langmajerem v hlavní roli.
Část výtěžku ze vstupného
věnuje pořadatelská společnost TK PLUS, stejně jako
v minulých ročnících prostějovskému studentskému
Divadlu Point při Gymnáziu
Jiřího Wolkra.

MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ

neděle 14. října 2012 v 19 hodin
Eric-Emmanuel Schmitt

MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY
Štúdio L+S Bratislava
M. Lasica, M. Sládečková
Režie: Vladimír Strnisko
středa 17. října 2012 v 19 hodin
John Patrick

POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN
Divadlo Palace Praha
J. Langmajer, M. Málková, P. Křiváček,
M. Hudečková, L. Langmajer,
M. Bittnerová, D. Suchařípa
Režie: Petr Hruška
úterý 23. října 2012 v 19 hodin
Bengt Ahlfors

PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ
Divadlo Na Jezerce Praha
J. Bohdalová, J. Štěpánková, V. Zawadská,
A. Švehlík/J. Satoranský, V. Jeníková,
Z. Maryška/R. Novák, Z. Hruška
Režie: Vladimír Strnisko
úterý 16. října 2012 v 10 hodin
pro studenty – Dopoledne s Pointem
Jiří Wolker – Aleš Procházka, hudba Karel Štulo
NAHÝ WOLKER
Publius Ovidius Nasó – Aleš Procházka
UMĚNÍ MILOVAT PODLE OVIDIA
Divadlo Point Prostějov
Foyer – výstava František Poláček:
Aplaus 2011 ve fotograﬁi

Benefiční koncert na opravu prostějovských varhan
Prostějov/nih - Možná málokdo ví, že v chrámu Povýšení svatého Kříže jsou
jedny z největších varhan
děkanátu Prostějov, které pocházejí z Rakouska, z roku 1894, přímo
z Kremže nad Dunajem.
A jelikož od té doby uplynula již pořádná porce
času, musí historický nástroj projít regenerací...
V roce 1934 byly varhany
přestavěny do dnešní podoby, to znamená, že byly
vyměněny rejstříky a hrací
stůl. Zajímavostí je, že je
velice rád navštěvoval také
jeden z nejvýznamnějších
českých varhaníků prvního

pololetí dvacátého století,
profesor a pedagog pražské
konzervatoře Bedřich Antonín Biedermann.
„Jde o typ romantických
varhan, které už bohužel
delší dobu neprodělaly výraznější údržbu, proto chátrají a hra na ně je čím dál tím
obtížnější,“ posteskl si známý varhaník Ondřej Mucha.
Ve farnosti se však podařilo
založit konto, na které mohou přispívat jak jednotliví
dárci, tak i větší sponzoři.
„Dále jsme se dohodli na
cyklu benefičních koncertů,
které by tyto naše varhany částečně zpropagovaly
a výtěžek z těchto koncertů

by pak byl použit na jejich
opravu a údržbu.“ pokračuje
ve vysvětlování Ondřej Mucha.
Zahajovací koncert, který
se uskuteční na hodovou
neděli, to je 16. září od
16.00 hodin, povede právě
Ondřej Mucha společně
s divadelním spolkem Historia, další koncerty pak
budou následovat postupně až do konce roku. Přijďte se tedy už tuto neděli
zaposlouchat do světové
varhanní literatury, ale
také do zajímavých improvizací duchovních textů,
a případně i něco přispět
na dobrou věc.

Zpravodajství z kultury najdete dnes i na straně 21

Ze života města
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Rekonstrukce další části zámku je hotova

Radary od prvního října? ZAPOMEŇTE! „Zuška“ se může začít stěhovat,
Měřiče rychlosti budou zapojeny až v lednu 2013. Když to dobře půjde...
Ještě před prázdninami se prostějovští radní dušovali,
že udělají všechno pro to, aby provoz stacionárních
radarů byl obnoven k 1. říjnu tohoto roku. Bohužel, nepodařilo se. Konšelé teprve minulý týden posvětili vypsání výběrového řízení na měřiče rychlosti vozidel...

Prostějov/mik
„Prostějovští radní na svém řádném jednání schválili vypsání veřejné zakázky na měřiče rychlosti
vozidel. Zároveň bylo rozhodnuto,
že základní hodnotící kritéria a jejich váha jsou stanovena v pořadí
cena, dále reakční doba k zahájení
servisní opravy v hodinách a za třetí cena za servisní hodiny,“ prozradila Jana Gáborová, tisková mluvčí
Magistrátu města Prostějova.

Radní zároveň dali přednost
pronájmu měřičů rychlosti
oproti původně zvažovaným
variantám, které počítaly i s
možným odkupem měřicího zařízení. „Je to pro město
nejvýhodnější. Pokud se do
soutěže nepřihlásí společnost
Czech radar, dosavadní majitel jedenácti stacionárních
radarů, a nevyhraje, museli
bychom zakoupit všechna zařízení z prostředků veřejného
rozpočtu. A to by byla značná částka, jejíž vydání si teď
nemůžeme dovolit. Mohu ale
všechny ubezpečit, že pronajímat si budeme jen radary,
pozdější přestupkové řízení a
veškerý provoz bude výhradně

v naší režii. Nebude tak hrozit
nebezpečí, že by se k osobním
datům řidičů dostala nepovolaná osoba,“ zdůraznil Miroslav
Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova.
Řediteli městské policie Janu
Nagymu a vedoucí Odboru
kanceláře tajemníka Renatě
Grulichové radní uložili zadat
prostřednictvím
vybraného
mandatáře tuto veřejnou zakázku za použití uvedených hodnotících kritérií. „S ohledem
na zákon o zadávání veřejných
zakázek a stanovené limity bude
výběrové řízení a stanovení vítěze trvat řádově několik měsíců.
Nechci, aby nás pak někdo bral
za slovo, proto bych nerad uvá-

děl přesné datum spuštění radarů. Ale odhaduji, že by k tomu
mělo dojít v lednu roku 2013,“
odpověděl na dotaz Večerníku
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.

Slepé a hluché. Všech jedenáct stacionárních radarů v
Prostějově je v současné době
mimo provoz. Foto: M. Kadlec

Prostějov/mik - V období
od začátku dubna loňského
roku až do poloviny prázdnin roku letošního procházelo opravou jižní a západní křídlo prostějovského
zámku na Pernštýnském
náměstí.
„Stavební firma sanovala
rekonstruovaný objekt proti
vlhkosti, staticky zabezpečila spodní stavbu, sanovala a
staticky zabezpečila stropní
konstrukce, pustila se do rekonstrukce bývalé vinárny,
opravila část mezipatra jižního křídla a druhého nadzemního podlaží západní části a
část jižního křídla,“ vypočítává náměstek primátora
statutárního města Prostějov
Zdeněk Fišer.
Celkové náklady na tuto etapu
rekonstrukce prostějovského
zámku přesáhly částku 27 milionů korun, z Regionálního
operačního programu regionu

opravena je i vinárna

soudržnosti Střední Morava
radnice získala dotaci 9,6 milionu korun. „Tyto finance jsme
získali na realizaci projektu pro
potřeby výuky Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose. Nově zde byl vybudován
taneční sál, učebny, hygienická
zázemí, šatny a toalety. Současně zde vzniklo nové scho-

diště a bezbariérový přístup
výtahem,“ dodal náměstek primátora Zdeněk Fišer.
V příštím roce by se město
chtělo pustit do opravy západní fasády, fasády nádvoří, sanace mokrého zdiva na
nádvoří a úprav nádvoří pro
konání kulturních akcí včetně
zázemí.

V novém. Součástí zrekonstruovaných prostor zámku, kam se
brzy nastěhují i žáci umělecké školy, je také taneční sál s menším
hledištěm.
Foto: Jana Gáborová

Náměstí prošlo očistou, Lidé bombardují radnici podněty k cyklostezkám
PROBLÉM s auty NEBYL „Není divu, jsme městem kolařů,“ reaguje Antonín Zajíček

Prostějov/mik - Už s týdenním
předstihem bylo okolí náměstí
T. G. Masaryka osazeno značkami, které všem věstily, že ve
středu 5. září proběhne v samotném centru města i jeho
okolí blokové čištění.
„Čištění komunikací a míst s veřejnou zelení je v centru města
vždy náročnější. Na náměstí je
to o to těžší, že se naše pracovní

čety i technika musí často proplétat mezi zásobovacími vozy.
Vždy ale dobře spolupracujeme
se strážníky,“ uvedla Iveta Jurenová, jednatelka společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově.
„Ve středu jsme přímo na náměstí
kupodivu neřešili ani jeden přestupek řidičů, kteří by svými vozidly
znemožňovali čištění. Došlo sice
k situacím, kdy pracovníci tech-

nických služeb museli počkat, až
od obchodů odjedou zásobovací
vozy, ale tyto případy strážníci regulovali. Ovšem v případě blokového čištění v Komenského ulici
to bylo úplně o něčem jiném....
Tady zavazelo dvacet vozidel,
s jejichž majiteli strážníci vyřešili
přestupek blokovou pokutou,“
prozradil Večerníku velitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Na odbor rozvoje a investic prostějovského
magistrátu přišlo v poslední době celkem osmadvacet
podnětů od občanů, kteří se
různými způsoby vyjadřují
k již realizovaným cyklostezkám nebo dokonce navrhují nové trasy! O těchto
návrzích nyní bude jednat
vedení radnice.
„Chtěl bych tímto poděkovat
občanům za poslané podněty,
návrhy a připomínky k budo-

vání cyklistických stezek ve
městě Prostějově. Na odbor
rozvoje a investic bylo skutečně nedávno doručeno celkem
osmadvacet podnětů,“ potvrdil
Večerníku Antonín Zajíček,
vedoucí tohoto odboru. Jak
dodal, nejvíce podnětů bylo
obdrženo k vybudování cyklostezky ve Vrahovické ulici a
dále pak na realizaci cyklostezky podél biokoridoru Hloučela
až k Mostkovicím. „Návrhy
přišly i na výstavbu cyklos-

tezky od Olomoucké ulice
po rybníček ve Vrahovicích
podél toku Hloučely, která by
mohla být realizována v rámci
protipovodňových opatření a
ohledně kterých nyní probíhají intenzivní jednání. Všechny
podané návrhy i připomínky
byly zpracovány a předány vedení města Prostějova,“ dodal
Antonín Zajíček.
V letošním roce byl dokončen
poslední úsek cyklostezky v
Olomoucké ulici, nyní se reali-

zuje druhá etapa stezky ze Sídliště Svobody na Jungmanovu
ulici a chystá se cyklostezka
z Kralické do Dolní ulice a ve
Vrahovické ulici další úsek od
autobusového nádraží po estakádu Haná.
„Navíc jako velmi nadějné se
jeví i získání dotace na realizaci této akce. Na příští rok
se připravují ještě k realizaci
další úseky cyklostezky do
Žešova,“ uzavřel toto téma
Antonín Zajíček.

RONDEL na Poděbradově náměstí - NOVÁ NADĚJE?

Prostějov - V minulém čísle Večerník informoval o komplikacích, které provázejí přípravy na projekt nové, kruhové či spíše elipsovité křižovatky na
Poděbradově náměstí. Jak jsme uvedli, první studie elipsy neprošla, jelikož
majitelé budovy energetických závodů včetně hygieniků namítali, že křižovatka nebude splňovat protihlukové předpisy. Vedení společnosti E.ON dokonce požaduje vybudování protihlukové stěny. To by ale hned zdvojnásobilo
plánované investice. Ještě na konci předminulého týdne se zdálo, že plán výstavby nové křižovatky na tolik problémovém místě je ztracený. Minulé úterý
se ale do jednání pustil radní a předseda dopravní komise Zdeněk Peichl (na
archivním snímku), načež situace vypadá hned příznivěji! Jak? To se dočtete
v následujícím interview pro pravidelnou rubriku Večerníku...
Michal Kadlec
Pane radní, o
čem se vlastně
v úterý jednalo?
„Proběhlo setkání za mé účasti a dále náměstka primátora
Zdeňka Fišera, projektantů a
zástupců hygieny. Cílem bylo
najít řešení tak, aby se projekt
elipsovité kruhové křižovatky
zachoval a zároveň aby vyhovoval všem požadavkům
dotčených stran a přísným normám.“
Jak to tedy nyní
vypadá s osudem nové křižovatky na Poděbradově náměstí?
INZERCE

„Jak už jste zmínili ve Večerníku minulý týden, první verze
projektantů byla nepřijatelná
pro majitele domu, kde sídlí
energetické závody. Také hygienici nás upozorňovali, že by
hluk přesahoval výrazně hodnoty šedesáti decibelů. Nyní
tedy projektanti zpracovali
druhou variantu, která je podle
mne velmi zajímavá. Neexistuje k ní však od hygieniků
ještě protihluková studie, což
je z hlediska schvalovacího
procesu ten největší problém.
Projektanti však slíbili, že během několika dní nás budou
informovat, kdy protihluková
studie bude zpracována.“

V čem je druhá
varianta projektu rondelu elipsovitého tvaru
lepší než ta první?
„Nejpodstatnější rozdíl je
v tom, že celá elipsa se zkrátila. Projektanti ji přiblížili
více jakoby k poště a bance,
takže se energetickým závodům zachová vjezd do nemovitosti a rondel bude také o
něco dál od všech dotčených
domů. Tudíž hlukové zatížení
by bylo menší.“
Takže nyní záleží už jen na
hygienicích, jestli projekt
rondelu na Poděbradově náměstí bude mít šanci?

„Krizový plán budeme řešit, až bude skutečná krize,“
míní Zdeněk Peichl, radní a předseda dopravní komise

„Ano, teď v tomto okamžiku
je to na hygienicích. Ovšem
je tu ještě jeden problém, protože správci inženýrských sítí
požadují přeložky, které by
stály dalších patnáct milionů
korun. Podle mého názoru
jsou ale tyto požadavky neúměrné a v některých případech zbytečné. Uvidíme, počkáme na vyjádření hygieny...
Pokud bude kladné, začneme
se správci sítí jednat, aby cena
přeložek byla standardní jako
v ostatních případech, když se
v Prostějově budovaly nové
rondely. Věřím, že zdravý rozum zvítězí.“
Jak jsme se
dozvěděli z úst
náměstka primátora Fišera, město je připraveno na
krizový scénář, kdy místo
rondelu by byl na Poděbradově náměstí zřízen pouze
jeden odbočovací pruh do
Žeranovské ulice. To by
něco řešilo?

„Podívejte, krizový scénář
bych řešil až v případě, kdy
krize skutečně nastane... Odbočovací pruh by možná částečně
pomohl svízelné dopravní situaci v této lokalitě, ale problém
by řešil z pouhých třiceti procent. A jestliže už jednou tady
vybudujeme odbočovací pruh,
tak na desítky let to zůstane
v tomto stavu. Dostali bychom
se do stejné situace jako na
křižovatce Kostelecká - Vápenice - Blahoslavova. Tady
jsme měli před léty více tlačit
na prosazení rondelu! Nyní už
je pozdě.“
Zůstáváte v případě rondelu na
Poděbradově náměstí optimistou?
„Jde o to, aby projektanti tento
rondel vyprojektovali tak, aby
byl, lidově řečeno, neprůstřelný při schvalovacím procesu.
Podle mne jdou všechny technické problémy řešit, jenom se
musí přijít na to jak!“

Pokud by šlo vá. Je to ale řešitelné a pokud
všechno hlad- to vyjde, Olomoucký kraj by
ce, dá se určit termín vý- mohl výstavbu rondelu na
Poděbradově náměstí zahrstavby?
„Jestliže bude schválena stu
stu- nout do svého rozpočtu
die, bude následovat územní
a stavební rozhodZůstává optimistou. Radní
nutí i výběrové
a předseda dopravní komise
řízení dodavaZdeněk Peichl si nepřipoutele stavby. To
ští, že by na Poděbradově
všechno nějanáměstí nebyl vybudován
kou dobu potruž naplánovaný elipsovitý
rondel. Konečné slovo ale
řeknou hygienici.
Foto: archiv Večerníku
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
seriál....

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

KREVNÍ SKUPINY... 4.DÍL
velký pomocník při hubnutí

Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

V posledním dílu našeho seriálu
o dietách podle krevních skupin
se zaměříme na nositele nuly. Jde
o druhou nejpočetnější skupinu
lidí v naší zemi hned po „zemědělcích“, tedy nositelích ´áčka´. Právě
těm jsme se věnovali na samotný
úvod. Následně přišla řada na
krevní skupinu ´B´, abychom si
poté společně něco řekli o takzvaných „hybridech“, tedy o nositelích krevní skupiny AB. A jak již
určitě víte, nejde o žádné drastické
a přísné diety, stačí z jídelníčku
vyřadit určité druhy potravin a
kila jdou pomalu postupně dolů
sama...
Ti, kteří se mohou pyšnit krevní
skupinou nula, se nazývají lovci. Jde
totiž o nejstarší krevní typ vůbec. Jak
všichni víme, před několika desítkami tisíc let byl nejdůležitějším zdrojem obživy lov, maso tedy tvořilo
podstatnou část jídelníčku. Tehdejší
lidé tedy museli mít takovou skupi-

rubriky Večernice!

skupin, ve kterém se zaměříme na nositele „nulky“. V
neposlední řadě na vás čeká také zajímavý rozhovor, a
to s mladou slečnou Vendulou Křenkovou, která se už
několik let věnuje šermu.
Příjemné chvilky strávené v naší společnosti vám přeje
Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

poradna...

Jak s přehledem zvládnout školní rok?
Školní rok nám už začal
a spolu se školními povinnostmi vašich ratolestí přišly i starosti pro vás, rodiče.
Jak se dá celý školní rok se
správně nastavenými pravidly úspěšně zvládnout už
od samého začátku, vám
poradíme v následujících
pár řádcích...
To, co všichni pracující rodiče ráno jistě ocení, je sa-

mostatnost. Naučte děti, ať
se samy obléknou, starší ať
si připraví tašku do školy,
šikovnější si mohou samy
nachystat i svačinu. Noste
s sebou rozvrh svého dítěte, abyste v případě potřeby měli přehled, kde se váš
potomek v tu danou chvíli
nachází. Nasnadě také není
být příliš ambiciózní, ne
každý je, jak se říká, roze-

ný Einstein. Zaměřte se raději na věci, které vaše dítě
baví, vyberte společně třeba
nějaký zájmový kroužek a
podobně.
S prvňáčky byste se měli
denně učit a pomáhat jim
s přípravou. Co se týká starších školáků, ty je dobré
chválit a sem tam namátkově prozkoušet, abyste
měli jistotu, že místo školy

nelajdačí. Hlavně teď, po
dvouměsíčním nicnedělání,
má málokdo z nich myšlenky na školu a učení. Sem tam
se také odreagujte, vyrazte si
jednou za čtrnáct dní na víkendový výlet nebo alespoň
zajděte do kina, nemusíte
se z těch mnoha povinností
hned „zbláznit“...
Večernice přeje hodně
štěstí!

rozhovor se zajímavou osobností...

nu, která si poradila s živočišnými
bílkovinami, a navíc je ochránila
před nejrůznějšími zárodky chorob.
A přesně takové vlastnosti nula má.
Je všeobecně známo, že tato skupina,
má-li RH faktor negativní, nevytváří antigeny (protilátky) a v případě
potřeby je možné poskytnout ji v
transfuzi komukoliv, s jakýmkoli
jiným krevním typem. Máte-li takzvanou „nulku“, jste náchylní k hromadění kyselin v žaludku a mohou
vás často trápit třeba žaludeční vředy
nebo záněty žaludečních stěn.

Co je dobré jíst?
Jak jsem již zmínila v úvodu, ve výživě lidí s krevní skupinou nula hraje maso důležitou roli. Především
muži ocení informaci, že s nulou
můžete maso konzumovat pětkrát až sedmkrát denně, ale nic se
nemá přehánět, takže doporučená
dávka jedné porce je asi 150 - 200g.
Abyste svůj citlivý žaludek nedráždi-

li velkým množstvím živočišných
bílkovin, dopřejte si ke každé „flákotě“ také velké množství ovoce a
zeleniny. Kromě masa jsou pro „lovce“ důležité také ryby a játra. Ryby a
v nich obsažený vitamín K napomáhá mimo jiné k lepší srážlivosti krve,
játra zase urychlují látkovou výměnu
a tím tedy také hubnutí. U ovoce
a zeleniny se také nemusíte příliš
omezovat. Nejlepší je pro vás listová
zelenina jako saláty, brokolice, špenát
a podobně. U ovoce si zase dopřejte
jakékoliv sladké plody. Pozor si dávejte snad jen na citrusové plody a
lilkovité rostliny.
Co se týká nápojů, jistě mnohé z vás
potěší kromě povolené konzumace
masa také sklenka vína nebo pivo.
Ano, zcela správně, u nositelů krevního typu nula podporují tyto moky
trávení. Dopřát si také můžete šálek
kávy, minerální vody atd. Dávejte si
však opět pozor na kyselé, nevhodné
jsou tak ovocné šťávy a džusy.

zdraví nade vše...

DIA NEZNAMENÁ LIGHT!

Často se to plete - bez cukru, bez
přidaného cukru. Dia potraviny
a potraviny pro diabetiky. Dia
neznamená dietní a obvykle
ani bez cukru. To, že se označení „dia“ týká potravin pro lidi
s cukrovkou, nejspíše všichni
víte. Ale mýlíte se, pokud o nich
uvažujete kvůli hubnutí...
Dia cukrovinky by totiž neměly
obsahovat sacharózu, tedy řepný
cukr, který je vysoce kalorický a

rychle vyčerpává povolenou denní
dávku sacharidů. Je ale možné ji
nahradit například fruktózou, sorbitolem a maltitolem nebo dalšími
sladidly, která jsou sice vhodná pro
diabetiky, ale ne jako doplňky stravy pro hubnutí. Opatrní by však při
jejich konzumaci měli být i samotní cukrovkáři. Ty správné potraviny pro ně jsou označeny nápisem
„vhodné pro diabetiky“. V každém
případě by měli diabetici velice

pečlivě studovat složení všech výrobků, počítat energetickou hodnotu a sledovat obsažený cukr, ale
také třeba tuky, o kterých se tolik
nemluví, přitom pro diabetiky je
důležité i hlídání váhy jako takové.
Ale zpět k hubnutí. To kouzelné
slovíčko „light“, které na potravinách často tak zoufale hledáme,
znamená totiž snížený obsah tuků
v potravinách, nikoliv cukrů, takže
pozor na to, co jíte!

„Mým velkým cílem je dostat se na šampionát a třeba si potěžkat
i nějakou tu medaili...,“ směje se mladá šermířka VENDULA KŘENKOVÁ
Prostějov - V dnešním rozhovoru vám představíme mladou, sympatickou slečnu Vendulu
Křenkovou, která se narodila a vyrůstala
v Prostějově, nyní však už několik let bydlí s rodiči a mladším bratrem ve východních Čechách.
Vendula odmalička tíhla ke sportu, nejdříve ji oslovil balet, vzápětí propadla šermu. Co všechno nám
o sobě tato mladá slečna prozradila?
Nikol Hlochová
Většina
malých
holčiček sní o baletu, modelingu, herectví, vy
jste se svého snu vzdala na
úkor šermu, proč?
„Jako malou mě strašně moc lákaly ty nadýchané sukýnky, ladné
pohyby a podobně. Byla to pro mě
vždycky skvělá podívaná, jako asi
pro každou malou slečnu. Jednou
jsem ale zahlédla v televizi repor-

táž z mistrovství světa v šermu,
začala jsem se o tento sport blíže
zajímat a právě někdy v této době
se to ve mně zlomilo. Nejdříve
jsem si jen tak hrála v kuchyni s
vařečkou, ale když rodiče viděli,
že to myslím vážně, přihlásili mě
do kurzu, pořídili mi výbavu a tím
to vlastně začalo... (úsměv)“
Šerm asi není vyloženě dívčí disciplínou, můžete nám nějak tento
sport přiblížit?

„Myslím si, že dnes už by se to rozdělení na mužské a ženské sporty
nemuselo brát tak striktně. Šermují kluci i holky, ženy i muži. Šerm
kordem patří třeba na olympiádě
do moderního pětiboje. V České
republice se soutěží ve čtyřech věkových kategoriích - žáci a žačky
do 15 let, kadeti a kadetky do 17 let,
junioři a juniorky do 20 let i senioři
a seniorky. Bojuje se tři minuty. Cílem je, aby jeden ze šermířů zasadil
svému protivníkovi pět zásahů.
Pokud se mu to povede rychleji, je
zápas ukončen. Kromě sportovního šermu existuje ještě třeba šerm
klasickýý nebo historický.“
Účastníte se například i nějakých soutěží a soustředění, jak dlouho už
šermujete?
„K tomuto sportu jsem přišla
asi v devíti letech a od té doby
se mu věnuji naplno. Zatím spadám do kategorie žaček, ale za

„Ze začátku jsem v kuchyni šermovala
vařečkou, později mě přihlásili do kroužku
a teď už bych se tohoto sportu nevzdala...“
Čtrnáctiletá rodačka z Prostějova o tom,
jak se dostala k tomuto závodnímu zápolení
půl roku už přejdu do kadetek,
tak uvidíme, jaké úspěchy se
dostaví tam. Co se týká soustředění, tak jezdíme, kam se dá.
Hodně se pohybujeme v České
republice, ale už jsem se podívala i do zahraničí, například do
Maďarska nebo na šermířský
tábor do Německa. Mým velkým cílem je dostat se jednou
na mistrovství Evropy či světa
Na soustředění. Prostějovská rodačka Vendula Křenková před třemi a třeba si potěžkat i nějakou tu
lety na pokoji chaty při pobytu v Maďarsku.
Foto: archív V. Křenkové medaili! (smích)“

INZERCE

PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

SURFOVAT MŮŽETE
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www.vecernikpv.cz

TEL.: 733

325 041

Co vás dále baví
kromě šermu?
„Kromě šermu mě ještě neopustila ani chuť na balet, ovšem teď
už jen z pohledu diváka. Mimo
sportovních disciplín se také věnuji pěstování kaktusů, mám jich
doma už skoro sedmdesát a další pořád přibývají. Ráda si také
zahraji na klavír nebo housle,
trávím čas s rodinou a kamarády
nebo venčím našeho malamuta
Murphyho... (úsměv)“

Zpravodajství

P o st o p á ch
zl o či n u .. .
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KRÁL ZLODĚJŮ AUT ŽOUŽELKA znovu u soudu!

V úterý se vyslýchali okradení svědci. A že jich bylo... Prodával kradená auta, jedno za pět tisíc!
V úterý pokračoval soudní proces s Jiřím Žouželkou a jeho kumpány, o němž jako první informoval v minulém
vydání Večerník. Známý zloděj je obviněn
z krádeží desítek aut nejen v Prostějově, ale
po celé Moravě, a dokonce i v zahraničí. Jak
jsme předeslali, obviněný stanul před soudem
v této kauze poprvé už v předminulém týdnu
a každý očekává, že proces se protáhne ještě na hodně dlouho. V rámci úterního jednání,
u něhož jsme nemohli chybět, soudkyně Ivona
Otrubová vyslechla dvě desítky svědků, kterým měl Žouželka a celý jeho gang odcizit
osobní vozidla, převážně zánovní škodovky...
Prostějov/mik
Kromě zmíněného Jiřího
Žouželky předstoupili před
senát prostějovského soudu
také další obvinění zloději a
překupníci aut - Robert Fink
s Richardem Majerem a také
Martin Krejčí z Opavy, který
veškerá kradená vozidla kupoval a dále zařizoval legalizaci aut nebo jejich prodej na
náhradní díly.
Z výpovědí svědků vyplynulo, že ne každé ukradené auto
ihned putovalo do překladiště
na Opavsku, ve kterém při
podzimním zátahu v loňském
roce policie objevila zhruba
pět desítek odcizených aut,
mnohá z nich už notně rozebraná na náhradní díly. Zloději byli hodně dobře organizovaní a vychytralí. Jakmile
v Prostějově nebo jeho okolí
odcizili auto, převezli ho
na druhý konec města, kde
ho odstavili na běžném parkovišti či na okraji silnice.
„Poté, co se do auta vloupali, poškodili spínací skříňku
a nastartovali. Pak převážně
drahé škodovky, Octavie či
Fabie, převezli o několik
kilometrů dál, kde je běžně
zaparkovali tak, aby auta nebudila pozornost. Nevěděli
totiž, zda vozidlo je vybaveno
systémem GPS a nenajdou
ho tak majitelé či policie prostřednictvím satelitu. Pokud
ne, po několika dnech si pro
auto přijeli a odvezli jej na
překladiště na Opavsku, kde
ho prodali majiteli autobazaru,“ uvedl zdroj Večerníku,

„Žouželka a celý ten spolek by měli jít
nejen NA DLOUHÉ ROKY DO KRIMINÁLU,
ale poctivě si také odmakat veškerou škodu..“
Jeden z předvolaných svědků, jehož Octavia byla
nalezena demontovaná ve skladišti na Opavsku
torzo, velkou část ta banda
odmontovala na náhradní
díly. Bohužel, neměl jsem
auto pojištěné proti krádeži,
takže jsem žádnou náhradu
nedostal. Žouželka a celý ten
spolek by měli jít nejenom
na dlouhé roky do kriminálu,
ale veškerou škodu si poctivě
odpracovat,“ svěřil se po právu rozhořčený mladý muž,
kterého jsme vyzpovídali na
chodbě před jednací síní prostějovského soudu.

Soudní jednání s Jiřím Žouželkou a jeho komplici bylo
odročeno. Žouželka sice odmítl v soudní síni vypovídat,
přesto se ke každé svědecké
výpovědi okradených lidí vyjádřil v tom smyslu, že uvedená vozidla neodcizil...
Jeho případ bude Večerník
nadále sledovat, jestliže znáte nějaké okolnosti, a chcete
se, i pod zárukou anonymity
svěřit, pište na e-mail: redakce@vecernikpv.cz!

který sice v kauze nefiguruje,
ale velmi dobře zná praktiky
zlodějů aut.
Tomuto tvrzení také odpovídaly výpovědi předvolaných
svědků. Mnozí z nich před
soudem potvrdili, že když
ráno přišli na to, že jim z parkoviště před domem zmizela
Octavia, ještě týž den je kontaktovala policie s tím, že
jejich ukradené auto bylo nalezeno pomocí GPS. „Ráno
jsem chtěl jako každý den odjet do práce do Brna. Parkuji
před domem v ulici Hvězda
a nová firemní Škoda Fabia
byla pryč. Nejprve jsem volal
policii, pak zaměstnavateli.
Po pár hodinách mi policie
sdělila, že auto našla na parkovišti na Sídlišti Svornosti
ve Vrahovicích. Když jsem
tam přišel, kriminalisté už
auto ohledávali. Mělo zničenou spínací skříňku i řídící
jednotku a na dveřích pod
zámkem byla přilepena samolepka. Tou si zloději značili ukradená vozidla. Nebýt
toho, že auto mělo systém na
vyhledávání, už bych ho v životě neviděl,“ sdělil u soudu
muž z Prostějova. Podobně
svědčili i ostatní okradení.
Zhruba polovině z nich policie velmi brzy ukradené
auto našla díky tomu, že měla
moderní vybavení na jejich
vyhledání. „To já jsem takové štěstí neměl. Ukradli mi
sice novou Octavii, ale bez
GPS vybavení. Kriminálka ji našla až po půldruhém Proces na pokračování. Je úterý ráno a Jiří Žouželka je právě
roce ve skladišti na Opavsku. eskortou přiváděn z Vazební věznice v Olomouci k dalšímu jednání u
Bylo mi vráceno pouze její prostějovského soudu.
Foto: Michal Kadlec

Marek Buřt dostal jen podmínku, spolupracoval totiž s policií...

Prostějov/mik - Úterní den byl
u prostějovského soudu více
než živý. Neprojednávala se
totiž pouze kauza krále zlodějů aut Jiřího Žouželky, ale
souběžně s ní i trestná činnost,
která měla s uvedeným případem velmi úzkou souvislost.
Do machinací s kradenými
auty byl totiž aktivně zapojen
i Marek Buřt, jenž se jednu
dobu živil jako zprostředkovatel prodeje ukradených vozidel. Ta přebíral od různých
osob, ale prodával je jednomu
jedinému muži - Robertu Finkovi...
Posledně jmenovaný figuruje
i v případu souzeného Jiřího
Žouželky, a to dosti výrazně.
Na Finka byla už na podzim
loňského roku společně s Žouželkou uvalena vazba, po pár
týdnech byl však propuštěn a je
vyšetřován na svobodě. V úterý
„běhal“ z jedné soudní síně do
druhé. Nejprve vypovídal jako
svědek v případu, kdy kupoval
od Marka Buřta odcizená vozidla, pak usedl na lavici obžalovaných v soudním procesu s
Jiřím Žouželkou a jeho kumpány. „Pan obžalovaný je obviněn
z trestného činu podílnictví za
to, že nejméně v osmi případech
převzal kradená vozidla a prodal
je Robertu Finkovi. Za uvedený
čin je trestní sazba od dvou do
šesti let odnětí svobody,“ řekl
hned na začátku projednávání
předseda senátu Petr Vrtěl. Zatímco Marek Buřt odmítl vypovídat, Robert Fink po delším váhání potvrdil, že od Buřta pár aut
odkoupil. „Většinou šlo o vozy
typu Škoda Octavia v provedení
kombi, ale i sedan. Odmítám ale,
že jsem od něho koupil luxusní
BMW, jak tady pan Buřt sdělil
policii,“ řekl na úvod své svědecké výpovědi Robert Fink.
Jak posléze soudce Petr Vrtěl
přečetl z policejního protokolu,
Marek Buřt kšeftoval s odcizenými vozidly v letech 2009 až
2011. První kradenou Octavii
mu přivezl rusky mluvící muž
zvaný Kolja. Buřt ji schoval na
zahradě svého souseda v Dětkovicích. Bezprostředně poté
vyhledal Finka a prodal mu ji.
Následovalo převzetí luxusního BMW od Marka Slováka a

AQUAPARK MÁ LETOS VYDĚLÁNO!
Narostl počet návštěvníků, provoz je v zisku

Prostějov/mik - Letošní sezona v prostějovském aquaparku bude zisková! Tato dobrá
zpráva vyplývá z údajů o dosavadním počtu návštěvníků.
Jak provozovatel zábavného
zařízení dal na vědomí, oproti
loňskému roku přišlo letos do
areálu někdejších „Koupelek“
téměř o deset tisíc lidí více!
První návštěvníci prošli turnikety prostějovského aquaparku 18.
května. A již úvod léta nasvědčoval tomu, že letošní sezona
bude úspěšná. Poslední červnový den se přišlo osvěžit přibližně
3 200 lidí, vysoká návštěvnost
byla také především v srpnových tropických víkendech, kdy
do areálu zavítalo okolo tří tisíc
lidí za den. Aquapark tak v roce
2012 navštívilo ke konci srpna

Dobrá zpráva. Nad letošní návštěvností aquaparku vládne spokojenost, koupaliště tak vykáže mírný zisk.
Foto: Michal Kadlec
61 767 lidí. Další pak k bazénům
bezesporu zavítali o uplynulém
víkendu...
„Předpokládáme, že provozní
hospodaření aquaparku za rok
2012 skončí v plusu na úrovni
předběžně stopadesáti až dvěstě

tisíci korun. Tyto finance hodláme investovat do údržby a
drobných technických oprav,“
prozradil Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově, která je provozovatelem
aquaparku.

Nové koupaliště v Krasické ulici, které občané znají pod zažitým názvem „Koupelky“, bylo
uvedeno do provozu o prázdninách v roce 2006. „Za dalších
šest let fungování jsme, co se
týká ekonomické stránky, lidově
řečeno na nule. Takzvaně slabé
sezony v roce 2008 a 2011 jsme
dokázali nahradit daleko úspěšnějšími roky, ve kterých přálo
počasí a aquapark navštěvovalo
mnohem více lidí. To samé se
děje letos, takže celkově je hospodaření koupaliště v naší správě vyrovnané,“ odpověděl na
dotaz Večerníku Vladimír Průša.
S úspěšným provozováním
aquaparku je spokojen i primátor města. „Vím, že nám
často bylo vyčítáno, že stavba
aquaparku vyšla městskou po-

Mlýnský náhon zase PÁCHNE

Město na jaře vybagruje bahno ze dna
Prostějov/mik - V posledních
týdnech mlýnský náhon vlivem
nedostatku dešťů opět bezmála
celý vyschnul. Tím tady vzniká
další problém, kdy bahno na dně
náhonu začíná neúnosně páchnout a hlavně v podvečerních hodinách se tady vyskytují mraky
komárů. Dá se s tím vůbec něco
dělat?
„Město již podniklo první opatření,
kdy byly odstraněny zahnívající
porosty a odpadky. Na podzim pak
budou odstraněny nálety po celém

toku. Právě nyní připravujeme
podklady pro výběrové řízení na
odbahnění celého toku mlýnského náhonu,“ zareagovala na dotaz
Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora zodpovědná
za životní prostředí ve městě. Jak
dodala, nánosy bahna budou na
jaře odstraněny. Otázkou jen zůstává, kdy v náhonu znovu uvidíme
proudící vodu. „Mlýnský náhon se
naplní vždy, když začne vydatněji
pršet. Věřím, že se vydatného deště brzy dočkáme. Musíme si také

Nepořádek a smrad. Během středy uplynulého týdne jsme se
mohli korytem mlýnského náhonu projít suchou nohou. Trocha vody
s páchnoucím bahnem však přece jen zůstala... Foto: Michal Kadlec
uvědomit, že přehrada je vypuštěná. Množství vody, které teče do
mlýnského náhonu, tedy nelze regulovat,“ uvedla dále Hemerková.

Před víkendem naštěstí zapršelo, tak snad bude na čas problém s páchnoucím náhonem
vyřešen...

návštěvnost aquaparku
rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012

počet osob
78 000
55 500
62 900
63 750
52 414
61 767 (k 25. 8.)

kladnu příliš draho a že si na
sebe nevydělá. O to větší radost
mám teď, že koupaliště plné
atrakcí navštěvují desítky tisíc
lidí ročně. Aquapark nemusí být
ziskový, o to nám nikdy nešlo.
Pro nás ve vedení města je už
potěšitelný fakt, že není ve ztrátě
a že si na vlastní provoz vydělá
ze vstupného,“ vyjádřil se pro
Večerník Miroslav Pišťák, primátor města Prostějova.

Vyvázl s podmínkou. Marek
Buřt může být s rozsudkem spokojen. V pozadí Aleš Bešta, který
však u soudu popřel, že by Buřtovi předal k prodeji jedno z kradených aut.
Foto: Michal Kadlec

Namočený až po uši. Robert
Fink diskutuje na chodbě prostějovského soudu se svým obhájcem. Fink hraje hlavní roli v procesu s Martinem Buřtem i Jiřím
Žouželkou. Foto: Michal Kadlec

Aleše Bešty. „Toho bavoráka
jsem od těchto dvou převzal u
rondelu v Kralickém háji. Pak
jsem ho převezl k Oděvnímu
podniku, kde na mě čekal Robert Fink a dal mi za něj předem
dohodnutých stosedmdesát tisíc korun. Pak jsem šel pěšky
zpátky k rondelu a Slovákovi
s Beštou jsem musel zaplatit
stopadesát tisíc. Měl jsem tedy
zisk dvacet tisíc korun,“ prozraduk Buřt při výslechu na policii.
Pak ještě v průběhu roku a půl
převzal od různých lidí dalších
šest škodovek, většinou Octavie Kombi. Koupil je za pětadvacet tisíc korun a prodal Finkovi za třicet, ten je pak převezl
do Opavy Martinu Krejčímu,
majiteli autobazaru, od něhož
inkasoval zhruba 40 tisíc korun
za každou Octavii. Fink tedy
měl za každé auto, které převzal
od Marka Buřta, další desetitisícový zisk. „Buřt mi tvrdil, že

jde o auta z Rakouska, kde je
tamní leasingové společnosti
odepsaly a teď jsou určeny na
náhradní díly. Byly bez dokladů
a s náhradními klíčky. Zprvu
jsem netušil, že šlo o kradená
auta. Vždycky mi ty škodovky
dovezl do Mostkovic, vyplatil
jsem ho a pak odvezl zpátky
domů nebo šel sám pěšky,“ vypověděl Robert Fink.
Před senátem pak přiznal svoji
roli při nákupu kradených aut i
Martin Krejčí z Opavy. K soudu
se dostavil i Aleš Bešta ze Znojemska, který měl Buřtovi předat luxusní BMW. Ten to však
popřel, stejně jako to, že Marka
Buřta vůbec zná.
Přesto soudce Petr Vrtěl už
v úterý vynesl rozsudek. „Obžalovaného Marka Buřta shledal soud vinným z trestného
činu podílnictví na krádežích
aut a odsuzuje se ke třem letům odnětí svobody. Jelikož
obžalovaný projevil účinnou
lítost, příkladně spolupracoval
s policií na objasnění této trestné činnosti a obohatil se jen o
zlomkovou hodnotu z celkové
ceny odcizených aut, která byla
ve výši 2,9 milionu korun, tento
trest se mu odkládá na zkušební
dobu čtyř let. Ovšem nařizuji
dohled, pan Buřt tedy bude po
tuto dobu pod přísnou kontrolou probačních úředníků,“ řekl
na závěr jednání při zdůvodnění rozsudku Petr Vrtěl, předseda
senátu Okresního soudu v Prostějově.
Jak Marek Buřt, tak i státní
zástupce se na místě vzdali odvolání, rozsudek je tudíž pravomocný.

Jenom podmínka. Marek Buřt
se svou obhájkyní Lucií Nejedlou
byli s rozsudkem určitě spokojeni.
Foto: Michal Kadlec

POTKANI se u rybníka
opět množí, JED nezabírá

Prostějov/mik - Tady už přestává veškerá legrace! Krysy
a potkani v okolí drozdovického rybníka se množí jako o
závod. Nahrává tomu fakt, že
lidé krmící hejna kačen zřejmě nevědomky ládují vlastně
i hlodavce. Strážníci v minulých dnech dokonce řešili pokutou případ znečištění veřejného prostranství, kdy starší
důchodci vysypali k hrázi rybníka plný pytel zbytků pečiva!
„Problém s přemnoženými
potkany registrujeme. V červenci a v srpnu byla provedena
deratizace, přičemž návnada
se pokládala celkem šestkrát.
Současně byla provedena
i deratizace v okolí mlýnského náhonu. Po uplynutí reprodukčního cyklu potkanů
budeme tuto akci opakovat.

Této problematice věnujeme mimořádnou pozornost,
protože chceme, aby občané
okolí mlýnského náhonu mohli pohodlně využívat ke své
relaxaci,“ sdělila Večerníku
k nepříjemné záležitosti Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města
Prostějov.
Problém s potkany v okolí
drozdovického rybníka vzniká
i tím, že lidé tady krmí množství kačen, na čemž se přiživují
i tito hlodavci. „Přímo o zákazu krmení kačen u tohoto rybníka neuvažujeme. Opakovaně
však upozorňujeme občany,
aby kachnám neházeli zbytky
pečiva. Osobně se ale domnívám, že žádná cedule nám tento problém nevyřeší...,“ dodala
Ivana Hemerková.

ZEMŘELA žena za volantem
(Pokračování ze str. 3)
„Věřili jsme s Ludmilkou, že se
ze zdravotních problémů dostane. V jednu chvíli to vypadalo,
že to dobře dopadne. Bohužel,
nedávno se dostavily komplikace a přes veškerou snahu
lékařů zemřela. Ale taxíkem
jezdila do poslední chvíle, než
znovu musela do nemocnice,“
prozradil naší redakci se slzami v očích manžel Josef Pírek.
„Prožili jsme spolu v manželství
krásných pětatřicet let. Ludmila
po revoluci pracovala v Jednotě
jako účetní, pak šest let působila
na finančním úřadě. Jelikož jí
ale učarovala auta, přidala se

k taxikaření ke mně. Stejně jako
já opravdu projela celou Evropu,“ dodal ještě Josef Pírek.
S Ludmilou Pírkovou se kolegiálně rozloučili i všichni prostějovští taxikáři. Ve středu hodinu
po poledni podnikli smuteční

jízdu centrem města za posledního troubení. „Nebylo co řešit.
S paní Ludmilou jsme se znali
všichni, takže jsme se rychle domluvili. Všem je nám to hrozně
líto,“ poznamenal pro Večerník
jeden z taxikářů Ivo Pěnička.

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

A GRATULUJEME!!!

Anna Bradáčová
31. 8. 2012 50 cm 3,30 kg
Plumlov

Linda Smýkalová
4. 9. 2012 51 cm 4,30 kg
Bedihošť

Natálie Němečková
5. 9. 2012 48 cm 2,75 kg
Doloplazy

Karel Hála
30. 8. 2012 47 cm 2,50 kg
Prostějov

Matyáš Komárek
1. 9. 2012 50 cm 2,70 kg
Mrsklesy

David Mlčoch
3. 9. 2012 52 cm 4,25 kg
Určice

Matěj Grulich
4. 9. 2012 52 cm 3,55 kg
Hulín

Miroslav Miko
4. 9. 2012 48 cm 3,20 kg
Pěnčín

Patrik Navrátil
4. 9. 2012 49 cm 3,25 kg
Prostějov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme,můžete nám zasílat své snímky i s
potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz. Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování a dárek přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.

U PORODU ZADARMO! V pondělí bylo u škol pořádně živo,
Nemocnice Středomoravské nemocniční zrušily poplatek...
do lavic zamířilo i přes 500 prvňáčků

DOBRÁ ZPRÁVA PRO TATÍNKY:
Prostějov/red - Společnost
Středomoravská nemocniční, která je členem skupiny
AGEL, se rozhodla zrušit ve
svých porodnicích poplatek
za otce u porodu! Od soboty 1.
září tak Nemocnice Prostějov,
Přerov a Šternberk pětisetkorunovou částku za přítomnost
otců u porodu už nevybírají!

„Otázka poplatku za samotnou přítomnost otce u porodu
je již delší dobu celospolečensky diskutována. Rozhodli
jsme se tento poplatek v našich porodnicích zrušit jednak
jako obecný výraz podpory
přítomnosti obou rodičů u tohoto významného životního
okamžiku a také proto, aby-

Dnes už běžná věc. V současné době je zcela přirozené, že tatínci sledují narození svého potomka přímo na porodním sále. Navíc,
v nemocnicích společnosti AGEL už za tuto samozřejmost nemusí
platit.
Foto: Nemocnice PV

chom vůbec rodičovské páry
nedostávali do situace, kdy
budou zvažovat přiměřenost
výše poplatku vzhledem ke
své finanční situaci,“ vysvětluje důvody zrušení poplatku ředitel nemocnic Tomáš
Uvízl. Bezplatnou přítomnost
osoby blízké na porodním
sále ocení zejména nastávající rodiče, kteří jsou v nelehké finanční situaci a budou
tak moci dosavadních pětset
korun za tuto službu využít k
nákupu potřebných věcí pro
miminko.
V porodnicích nemocnic Středomoravské nemocniční se
narodilo v uplynulém roce
celkem 2 925 dětí. Převážná
část rodiček si přitom přála,
aby byl u porodu přítomen
také tatínek, případně jiná
blízká osoba. Všechny tři středomoravské porodnice včetně
té prostěovské jsou moderně
vybavené a nabízí budoucím
maminkám uzavřené porodní
boxy, jež poskytují rodičce i
jejímu partnerovi maximální soukromí. Součástí těchto
boxů jsou kromě speciálních
polohovacích lůžek také například WC, sprcha, křeslo,
rádio s CD přehrávačem nebo
rehabilitační balóny.

Prostějov/mik - V pondělí
ráno nebylo u prostějovských
škol k hnutí. Prázdniny jsou
už dávno za námi a tak byl
zahájen nový školní rok
2012-2013. Jak se Večerník
a server www.vecernikpv.cz,
který přinesl zpravodajství z
nástupu prvňáčků jako vůbec první médium z celého
regionu, na vlastní oči přesvědčili, už před půl osmou
mířily prostějovskými ulicemi davy školáků, přičemž ty
nejmenší doprovázeli rodiče.
„Lucinka se nemohla dočkat,

už od poloviny srpna se mě
každý den vyptávala, kdy už
půjdeme do školy. Teď jsme
tady a malá není schopna slova. Vidím, jak je celá nervózní,“ usmála se paní Jana, jejíž
dcera v pondělí zasedla do
lavic v první třídě na Základní škole Jana Železného na
Sídlišti svobody, kde proběhlo
tradiční pasování. Veselo ale
bylo i na všech dalších školách
nejenom v Prostějově, ale po
celém regionu.
Přímo do prostějovských lavic pak zamířilo přes pět set

Hurá, škola! Před Základní
školou Jana Železného učitelky své prvňáčky vyhlížely už
dlouho před půl osmou. Potom
davy dětí společně s rodiči zamířily do tříd.
2x foto: Michal Kadlec

prvňáčků a další tisíce žáků
a studentů základních i středních škol. S koncem prázdnin
a začátkem školního roku
tudíž výrazně obživl celý
Prostějov. „S návratem dětí
z prázdnin a dovolených se
dá očekávat i zvýšený provoz
v dopravě. Apeluji především
na řidiče, aby dávali větší
pozor. Naši strážníci budou
po většinu září hlídkovat u
přechodů pro chodce, aby zabezpečili hladkou cestu dětí
do škol,“ uvedl pro Večerník
hned v pondělí Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.

NADACE AGEL pomohla handicapovaným dětem speciální školy a školky JISTOTA
Zlepšené podmínky pro výuku budou mít nyní díky
NADACI AGEL handicapované děti speciální školy
a školky JISTOTA v Prostějově. Díky dvaceti tisícům
korun získala Střední škola, základní škola a mateřská
škola JISTOTA pro své žáky speciální pomůcky. Šek
symbolicky předala ředitelce školy Marii Turkové v
první den zahájení nového školního roku předsedkyně správní rady NADACE AGEL Iveta Ostruszková.
Prostějov/ Hana Szokowská
„Chceme tímto poděkovat
NADACI AGEL. Díky vaší
pomoci budou mít naše děti
velmi dobré podmínky ke studiu, ale i k volnočasovým aktivitám,“ uvedla k finančnímu
daru ředitelka Marie Turková.
Střední škola, základní škola
a mateřská škola JISTOTA je
určena pro děti s více vadami,
nejčastěji s kombinací mentál-

ního, smyslového a tělesného
postižení. Škola zahájila provoz 1. září 1993. Ve čtyřech třídách tehdy započalo docházku
sedmnáct dětí různého věku.
V současné době má zařízení
třináct tříd se sedmdesáti žáky
ve věku od tří let do ukončení
střední školy. O děti, žáky a
studenty se stará téměř čtyřicet
pedagogů a dalších zaměstnanců školy či školky. „Našim
studentům a dětem se kromě

studijních věcí snažíme připravovat řadu akcí. Kromě kroužků, jako jsou muzikoterapie,
keramický nebo práce s počítačem, pro ně připravujeme
pravidelné výlety, navštěvují
kulturní akce, např. divadelní
představení či kina, pořádáme
školní besídky, sportovní akce
nebo pravidelně navštěvujeme
dopravní hřiště, učíme se v přírodě. Denně žáci rehabilitují,
chodí na logopedii, canisterapii, hiporehabilitaci a mnoho
dalších aktivit,“ uvádí ředitelka Turková s tím, že řadu z
nich mohou využívat jen díky
sponzorům. „Rádi bychom organizovali více akcí, ale nejsou
na to finanční prostředky,“ doplnila.
NADACE AGEL vznikla v
loňském roce. Cílem nadace je
pomáhat nejen handicapova-

ným občanům, ale také těžce
nemocným pacientům, jejichž
léčbu ne vždy hradí zdravotní
pojišťovny. „Rádi se podílíme
na pomoci lidem, ke kterým

Fotoreportáž
Fotoreportáž

osud nebyl zrovna přívětivý,
a řešíme nejrůznější složité situace našich spoluobčanů, ale i
organizací v souladu s účelem
a hlavním posláním naší na-

dace. Vždy je nám velkým zadostiučiněním a zároveň oceněním naší práce vidět radost
obdarovaných, která společně
se zdárnou realizací konkrétní

zdravotní pomoci či humanitárního projektu umocňuje
smysl naší nadační činnosti,“
dodává předsedkyně správní
rady Iveta Ostruszková.

JISTOTA OBDRŽELA DAR...
3x foto: Nadace Agel a JISTOTA o. s.

Co, kdy, kde, kam ...?
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TIP Večerníku

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
Pravidelný provoz znovu začal
1.9.!
3.9.-14.9 vždy 8.30-12.00, 5.9. a
10.9. také 15.00-17.00 proběhnou
dodatečné zápisy na volná místa v
programech MC a volné herny. Vydávání formulářů pro prodávající na
podzimní burze oblečení pro děti.
Vydávání formulářů pro prodávající od 3. 9. Počet prodávajících je
omezen.

POZOR, ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
PRO SENIORY DO JAVORNÍKU DNE 11. září
Z důvodů, které uvedu na schůzce Seniorů Prostějova dne 13. září, se ruší
zájezd do Javorníku na Jánský vrch,
který se měl konat dne 11. září. Peníze
budou všem přihlášeným vráceny.
.
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17.
Máme ještě několik volných míst
do Luhačovic 22.9. – 29.9., ozdravný pobyt s rehabilitací. Jste srdečně
zváni. Bližší informace v kanceláři
č.106 nebo na tel.č. 588 000 167,
724 706 773

„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
úterý 11. září
Výlet do Hanáckého muzea
v Cholině.
Odjezd z PV vlakem v 8.02, odjezd
z Choliny vlakem ve 12.32, příjezd
do PV ve 13.30.
čtvrtek 13. září
Korálkování. Vhodné i pro nevidomé, s výrobou ochotně pomůžeme,
je to práce zejména hmatem. Svoji
účast hlaste ZÁVAZNĚ z důvodu nákupu materiálu.

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.
Svaz Seniorů Prostějov pořádá
588 000 167.
od soboty 15. září do soboty 22.
Fit klub Linie, Újezd 3, PV. Tel.: září 2012 ozdravný pobyt v láz608 881 704, www.fitblublinie.cz ních LUHAČOVICE (lázeňOslavte s námi výročí 20-ti let Fit ský dům Praha). Bližší informaKlubu Linie – v sobotu 22.9. celý ce na tel.č. 737 719 604.
den cvičení zdarma + závěrečný
raut. Rozpis cvičení na webu – Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., Prostějov, Kostelecnutná rezervace.
Zápis dětí probíhá do kroužků ká 17 pořádá dne 19.10.2012
denně od 15.00 do 20.00 hod. Cvi- zájezd do Veĺkého Mederu –
čeníčko 3 až 5 let, hrátky s anglič- slovenské termály. Bližší infortinou 4 až 7 let, zumba 4 až 7 let, 8 mace v kanceláři č.106 nebo na
až 11 a 12 až 16 let, břišní tance 9 tel.č. 588 000 167, 724 706 773
až 14 let, karate a sportovky 5 až 8
let, trampolínky 10 až 15 let, dra- Vyučení pracovníci v roce 1950
matik 4 až 7 let, výtvarka 5 až 12 – 1955 v bývalém národním
let. Nové mateřské centrum Skří- podniku Agrostroj Prostějov
tek zahajuje provoz 17. 9. – herna
Sjednocená organizace
pro maminky s dětmi, kroužky –
nevidomých a slabozrakých
cvičeníčko, zpívánky, tvořeníčko,
Oblastní odbočka Prostějov
pohádkový dramaťáček a klub
Svatoplukova 15
dvojčat.

Český svaz ochránců přírody –
Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582
338 278
tvořivá dílna
pondělí 10. září Keramika
od 16.00 do 18.00 na Kovárně
Ekocentra Iris. Pracovní oblečení s
sebou.
tvořivá dílna
pátek 14. září Recyklace bez legrace
od 16.00 do 18.00 na Kovárně Ekocentra Iris.
vycházka pro veřejnost
sobota 15. září Putování s divoženkami za lesními studánkami
od 7.55 do 12.10 odjezd v 7.55 z aut.
nádraží v Prostějově (stanoviště 10)
na zastávku Pohodlí. Lesní vycházka
nejen pro rodiny s dětmi proti proudu
potoka Ptenka z Pohodlí do Seče.
Aikido Prostějov přijímá nové členy, přijďte si zacvičit. Kde: Sportcentrum DDM Vápenice 9. Bližší
info tel.: 728605129 nebo aikidoprostejov@seznam.cz

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR – ZO SPCCH
Prostějov, Kostelecká 17, 796 01
Prostějov.
ZO SPCCH Prostějov pořádá pro
své členy vycházku – severská
chůze (Nordic Walking) – na Běleckém Mlýně dne 18.9. ve 14.00
hod. Doprava vlastní. Na Vaši
účast se těší pořadatelé. V případě
nepříznivého počasí se akce ruší.

Blokové čištění
v Prostějově
11. září 2012, blok č. 14: Újezd – komunikace, náměstí E.
Husserla, náměstí E. Husserla – parkoviště.
13. září 2012, blok č. 9: Palackého, Palackého – cyklostezka,
Podjezd, Podjezd – cyklostezka, Vodní, Vodní – cyklostezka,
průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská, Žeranovská – vnitroblok, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo náměstí, Žižkovo náměstí – parkoviště, Poděbradovo náměstí – parkoviště před KB.

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

Nejsou již mezi námi...
Josef Hložek
1922 Prostějov
Jiří Mazal
1956 Vrahovice
Svatopluk Abrle
1923 Plumlov
Ludmila Pírková 1956 Vrahovice
Eliška Stěničková 1957 Brodek u PV
Jindřiška Božíková
1924 Určice
Libuše Jánská
1934 Prostějov
Olga Lošťáková
1934 Prostějov
Bedřich Klementa 1920 Malé Hradisko
František Kvapil
1958 Zdětín
Eva Vincourová
1940 Prostějov
František Marko
1943 Prostějov
Jaroslav Coufal 1961 Brodek u PV

Alena Trávníčková 1944 Biskupice
Marie Látalová 1948 Kralice na Hané
Ján Lakoštík
1942 Přemyslovice
Vojtěch Klapka
1941 Smržice
Radovan Papoušek
1966 Želeč
Ing.Václav Kopecký 1946 Prostějov
Josef Kopal
1949 Vrahovice
Ladislav Coufal
1922 Třebčín
Karel Komárek
1932 Hradčany
Ludmila Hanáková
1930 Želeč
Vladimír Přecechtěl
1949 Vrbátky
Zdeněk Konšel
1943 Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 10. září 2012
Marie Pazderová 1939 Brodek u Prostějova 10.40 Obřadní síň Prostějov
Jan Vrtal 1933 Kobeřice 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Středa 12. září 2012
Alois Koníček 1948 Vícov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Antonín Kovařík 1949 Čechovice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Svatava Nadymáčková 1924 Prostějov 13.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Vybíhalová 1941 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Sobota 15. září 2012
Jaroslav Krátký 1922 Ivaň 10.30 kostel Ivaň
Jan Marcián 1944 Kostelec na Hané 13.30 kostel Lešany

Kino Metro 70

INEKAFE

KDY: PÁTEK 14. ZÁŘÍ OD 21.00 HODIN
KDE: SPOLEČENSKÝ DŮM, KOMENSKÉHO UL., PROSTĚJOV
Ve Společenském domě v
Prostějově vystoupí slovenská
punková legenda, která se po
několika letech vrátila na pódia
a hned s novým albem „Právo
na šťastie“. Skupina založená v
roce 1995 své působení ukončila na počátku roku 2006 poté,
co odešel její frontman a zpěvák
Vratko Rohoň. V roce 2010 se
kapela na pódium vrátila, ale
koncertovala jen sporadicky.
Nakonec uspořádali celkem
třináct koncertů a všechny byly
vyprodané! V bývalém „Kasku“
uslyšíte známé písničky, jakými

jsou „Spomienky na
budúcnosť“, „Ráno“
nebo „Ružová záhrada“ a plno dalších.
Chybět nebudou ani
poslední novinky.
Ještě před tímto vrcholem vystoupí od 20.00
hodiny mladá talentovaná partička OUTSIDER, kterou doporučujeme
nenechat si ujít.
Jestliže jste až od nás zjistili, že
do Prostějova zavítá Inekafe
a nestihnete si zakoupit lístek,
nezoufejte. Právě v dnešním
mají sraz v pátek 14. září 2012
ve 14.30 v Národním domě. Přijďte zavzpomínat.
V sobotu 15. září od 14.00 hodin v Cafe 7 proběhne tradiční
loučení s prázdninami. Po celý
den bude připravená skákací
chobotnice. Rezervujte si místo
na tel.: 722 531 005
ČSCH Okresní organizace
Prostějov pořádá ve dnech 15.
a 16. září 2012 „Hanáckou výstavu drobného zvířectva“ ve
výstavním areálu Plumlovská ul.
50 v Prostějově. Výstava bude
přístupná v sobotu 15. září od

Chcete získat praxi?
Zkušenost ze sociální oblasti
a rozšířit si obzory?
Zapojte se do dobrovolnického programu:
Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením
Dopomoc zahrnuje doprovod
na procházku, nákup, úřad,
k lékaři apod. nebo předčítání
černotiskových materiálů včetně třídění dokumentace nebo
drobnou pomoc v domácnosti.
V současné době máme 13 organizovaných dobrovolníků,
kteří nám velmi ochotně pomáhají.
Zájemci o dobrovolnou a velmi
záslužnou činnost kontaktujte
koordinátorku dobrovolnictví
Pavlínu Bartoškovou na mobilním telefonu 732 470 847.

UPOZORNĚNÍ
Odbor obecní živnostenský
úřad Magistrátu města Prostějova informuje veřejnost
o tom, že v pátek dne 14.
září 2012 bude pro veřejnost z provozních důvodů
zcela uzavřen.

SOBOTA 15. 9. 2012
13.30 - 15.30 HODIN
NEDĚLE 16.
6 9. 2012
13.00 - 15.00 HODIN

Večerníku najdete na straně 21
soutěž o vstupenky. Stačí jen,
aby jste znali správnou odpověď na otázku, usmálo se na
vás kousek štěstí a zažijete super zážitek...
13.00 do 19.00 a v neděli 16. září
od 8.00 do 17.00.
Ve středu 26. září v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově proběhne BENEFIČNÍ KONCERT,
jehož výtěžek bude věnován na
generální opravu velkých varhan.
Knižní kavárna zve na hudební odpoledne, která se koná ve
středu 12. září od 15.00 na nám.
T.G.M. 20 v Prostějově. Vystoupí zde skupina duo Happy end
s písněmi, které všichni známe,
a kavárna nabízí speciální novinku vynikající brazilskou kávu Gaetano Daniel

CENÍK VSTUPNÉHO
Dospělí 2 hhod.
Děti do 15 let 2 hod.
Doprovod
Dospělí 1 hod.
Děti do 115 let 1 hod.
Školy

35 Kč
30 Kč
10 Kč
25 Kč
15 Kč
10 Kč

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 3. ZÁŘÍ DO 9. ZÁŘÍ 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 20.30 hodin. Měsíc bude v neděli v novu.
Pohádku MĚSÍC A HASTRMAN nabízíme dětem ve
středu v 15.30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let zahajuje
ve středu v 16.30 hodin.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ
ASTRONOMIE“ a „NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV“ lze na
začátku výše uvedených pozorování.
Klub GEMINI pro děti a mládež ve věku 10 - 20 roků zahájí
svoji činnost 27. září 2012 v 16.30 hodin.

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: Hablov, Dubany, Vrbátky
Dne: 24. 9. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Dne: 26. 9. 2012
od 7:30 do 16:30 hod. Vypnutá oblast: celé obce Hablov, Dubany vč. ZD, vodárny,
fotovoltaických elektráren a
areál ZD v obci Vrbátky.
Obec: Vrahovice
Dne: 25. 9. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice vč. podnikatelských subjektů : Čs. odboje, Hrázky, Majakovského
(mimo č. 1), Čs arm. sboru
od č. 1 a 2 po č. 39 a 14. celý
areál Policie a CO v ul. K.
Světlé, farma ZD.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 26. 9. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:

část ul. ČSLA od křižovatky s ul. J. Fučíka po ul. Sadová, část ul. Sokolská od
křižovatky s ul. Sadová po
konec ul. směr areál koupaliště a hřiště (č. 500) (mimo
č. 152), ul. Sadová s č.domů
227, 478, 499. Dne: 26. 9.
2012 od 12:30 do 15:30 hod.
Vypnutá oblast: celé ulice
Sokolská, Sadová vč. č. 499,
Žabák, Příkopy, ČSLA, J.
Fučíka, dále část ul. Trávnická - pouze venkovní vedení
NN na "hospodářských budovách". Dne: 26. 9. 2012
od 12:30 do 15:30 hod
Vypnutá oblast: oboustranně celá ul. Masarykova od
č. 308 a 139 po konec města
sm. Měrovice vč. č.597, dále
celá ul. Nádražní.
Obec: Prostějov
Dne: 26. 9. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
ul. Úprkova č. 6, ul. Koželuhova č. 8.
Obec: Plumlov
Dne: 26. 9. 2012 od 8:30 do

Simetrix

úterý 11. září
17.30 Divoká stvoření
jižních krajin
americké drama
20.00 Trainspotting

pátek 14. září
21.00 DJ Doktor
sobota 15. září
21.00 DJ Otto Šabart

středa 12. září
17.30 Divoká stvoření
jižních krajin
20.00 Trainspotting

Domovní správa, s.r.o.
Víceúčelová hala - zimní stadion
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
ÚTERÝ 11. 9.. 2012
13.00 - 14.00 HODIN

neděle 16. září
20.00 Resident Evil:
Odplata 3D

pondělí 10. září
17.30 Trainspotting
20.00 Trainspotting
Anglické drama

15:30 hod. Vypnutá oblast:
část města Plumlov - ulice Balkán vč. č. 410, 506,
mimo č. 614, 106, 612, ul.
Budovatelská - oboustranně
od č. 271 a 579 po č.405 a
581, ul. Nová - č. 574,575,
576, 577, 578.
Obec: Mořice
Dne: 27. 9. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce Mořice - ve směru
od Němčic nad Hanou oboustranně podél komunikace
vč. přilehlých uliček po č.
30 a 2, dále pouze zástavba na pravé straně od č. 3
po č.157 (mimo č.14), ulice
s řadovkami ve směru od
Němčic po trafostanici a č.
domu 169.
Obec: Klopotovice,
Biskupice
Dne: 27. 9. 2012 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
celé obce Klopotovice vč.
ZD a Biskupice, mimo vodárny.
E.ON Česká republika, s.r.o.

APOLLO 13
sobota 15.9., 20.00 hodin
HODOVÁ
"Čí só hode, naše hode poďme, stará do Apolla hojá ja,
hojá ja, hojajá ja ,bodem tam
do rána tancovat holána, hojajá ja…" Po loňském úspěšném spojení rockové muziky
a hanáckého folklóru jsme
pro vás opět připravili hodovou veselici tentokrát s populární skupinou Symmetric
Lady a hanáckým souborem
rock and rollových písní a tanců PV Rock & Roll Classic.

čtvrtek 13. září
17.30 Resident Evil:
Odplata 3D
americké sci-fi
20.00 Resident Evil:
Odplata 3D
pátek 14. září
17.30 Resident Evil:
Odplata 3D
20.00 Resident Evil:
Odplata 3D
sobota 15. září
17.30 Resident Evil:
Odplata 3D
20.00 Resident Evil:
Odplata 3D

Kulturní tipy

naleznete také na
www.vecernikpv.cz

www.letnikino.cz
středa 12. září
20.00 Železná Lady
Meryl Streepová v hlavní roli poutavého životopisného filmu o
nejvýznamnější političce 20. století – Margaret Thatcherové.
pátek 14. září
20.00 Okresní přebor – poslední zápas Pepíka Hnátka
Poslední zápas Pepíka Hnátk. Česká komedie s M. Krobotem, O.
Vetchým, L. Sobotou a dalšími
sobota 15. září
20.00 Love
Když se mluví o love, nemusí
jít nutně o lásku, může jít i o peníze. A o obojí jde také v novém
milostném dramatu ze současné
Bratislavy. Slovensko-český koprodukční film Love mladého
talentovaného režiséra Jakuba
Kronera se stal během pár týdnů největším diváckým hitem ve
slovenských kinech za posledních několik let.

PRÁZDNINOVÁ

SOUTĚŽ

S LETN ÍM KINE M MOS TKOV ICE
Už téměř po tři 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.

Podesáté jste mohli soutěžit v
minulém čísle Večerníku. Do
slosování byli zařazeni ti, kteří správně věděli či odtušili, že
slavný herec Sacha Baron Cohen si naposledy v roce 2009
zahrál ve filmu BRÜNO.
Jsme rádi, že i nadále vás „boj“ o
vstupenky do letního kina zajímá
a vaše znalosti jsou natolik široké,
že se v losovacím osudí sešlo opět
více jak pět stovek správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali v pořadí desátou výherkyni, kterou
se stala BARBORA LEIDERMANNOVÁ, Lidická 139,
Bedihošť.
Pro rodinnou vstupenku se
může zastavit přímo v redakci
PV Večerníku, a to od ÚTERÝ
11. ZÁŘÍ! Poslední letošní
představení je naplánováno
na sobotu 15. září 2012!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO JEDENÁCTÉ KOLO:

ČÍM SE ZABÝVALI - jak si vydělávali - DVA HLAVNÍ
HRDINOVÉ MAŤO A TOMÁŠ VE FILMU LOVE?
Své odpovědi, či tipy zasílejte DO PÁTKU 14. ZÁŘÍ, 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.
Jméno posledního výherce, který od nás obdrží opět výše zmíněnou
cenu, zveřejníme v příštím čísle, jež vyjde v PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ 2012.
Tímto se s vámi pro letošní rok se soutěží o vstupenky na letní kino
loučíme a věříme, že v příštím roce se v úsilí „o volňásky na letňák“
opět potkáme.
Jménem PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a jeho partnera Letního kina Mostkovice vám všem přejeme pohodové ukončení
léta, krásné prožití zbytku roku a následně příští rok opět nashledanou při „Prázdninové soutěži s Letním kinem Mostkovice“ na
stránkách Večerníku.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní rozhovor s jedním z mistrů klasického kovářského řemesla

„NÁŠ SEN SE SPLNIL, KDYŽ JSME MĚLI TU ČEST RESTAUROVAT

KOSTELECKOU BAROKNÍ BRÁNU,“ svěřil se umělecký kovář Ivo Stawaritsch
Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru vám
představíme jedno ze starých řemesel. Kovářství se
totiž dříve řadilo k nejvýznamnějším oborům lidské
činnosti a lze říci, že schopnost zpracovávat železo,
ocel a jiné kovy patřila k jednomu ze základních kritérií, podle nichž se posuzovala vyspělost starověkých civilizací. Dnes už je však kovářské řemeslo
bohužel okrajovým a spíše uměleckým řemeslem
a žije hlavně díky nadšencům. Jedním takovým je i
Ivo Stawaritsch z Kostelce na Hané. Co nám o jejich
rodinném kovářství prozradil, jak se dnes kovářům
žije a mnoho dalšího se dozvíte v následujícím interview pro Večerník.
Nikol Hlochová
Ve vaší rodině má kovářství dlouholetou tradici. Kdy a jak se to u vás všechno seběhlo?
„Všechno to začalo u strýce
našeho otce, pana Bohumila

zesporu je, zájem. Revoluce
mu pak splnila velký sen, a
to mít vlastní kovárnu, kterou
jsme slavnostně otevřeli v roce
1992.“
Napadlo vás někdy, že
lal něco jibyste dělal
ného?

Jediným vyučeným kovářem
je tedy náš otec, Alfred Stawaritsch.“
Co je potřeba k tomu,
aby se člověk stal uměleckým kovářem?
Myslím si, že důležitou součástí naší práce je snaha, řemeslné
zpracování, výtvarné nadání k
tvorbě návrhů, ale i píle. Nejdůležitější ale je vložit do každého
díla srdce a dělat svou práci s láskou, což se nám také daří.“
Máte nějaký svůj kovářský vzor?
„Určitě pana Alfreda Habermanna, kterého za jeho práci a dílo
všichni obdivujeme.“
Jak vypadá takový váš
běžný den?
„Vý
ová ě zapalujeapa uje
„Výhněě v kovárně
me už v sedm hodin

ráno, o půl dvanácté následuje
oběd a ve tři hodiny svačina.
Oficiálně pak končíme právě ve tři hodiny svačinou, ale
kvůli množství práce děláme
každý den až do pěti hodin.“
Která práce či zakázka
pro vás byla a je nejzajímavější a nejpřínosnější? A jakou děláte naopak nejčastěji?
„Nejzajímavější prací pro nás
určitě bylo restaurování barokní
vstupní brány ke kostelu svatého Jakuba staršího v Kostelci
na Hané. Brána byla vyrobena
v roce 1747. Podle údajů z archivu byla také zhotovena kosteleckými kováři. Ty za jejich
práci opravdu obdivujeme, a to
nejen kvůli velikosti brány, ale
ta é kvůli
vů technice
tec ce a dobové
u
také
dobovému
nářadí, se kterým výroba ur-

je snaha, řemeslné zpracování, výtvarné nadání k

Vyučený mechanik-seřizovač Ivo Stawaritsch
ch
z Kostelce na Hané vidí kovařinu přímo z duše
še
Kratochvíla. Ten měl svoji
dílnu v Hradečné a zároveň
vyučoval obor kovář-podkovář na učilišti v Litovli. Náš
otec k němu pak již jako dítě
chodil a pozoroval ho. V roce
1959 se nakonec také kovářem
vyučil. A za dlouhých dvaatřicet let praxe pak vyučil stovky
chlapců, kteří měli o tak krásné
řemeslo, jakým kovářství be-

„Samozřejmě, že
nás to napadlo. Bratr
do roku 2001 pracoval u Městskéé policie v Prostějově
vě jako
strážník, než natrvalo
´zakotvil´ u kovařiny.
ovvařřiny.
Já jsem vyučený
ný mechanik-seřizovač,
č, takže
mám ke kovářství
ví velmi
blízko od mladých
dých let.

Dřina a dřina. Kovařina je náročné povolání, Ivo Stawaritsch (na snímku
vpravo) s bratrem a otcem ji však mají zakořeněnou hluboko v srdci...
Foto: archív I. Stawaritsche

INZERCE

Olomoucký kraj/pr - Projeďte
se s námi v sobotu 15. září historickými vlaky u příležitosti
170 let od zahájení osobní dopravy na Severní dráze císaře Ferdinanda v úseku tratě
z Přerova do Lipníku nad Bečvou. Vlaky budou sestaveny
z historické parní lokomotivy
¨Kremák¨ a historických vozů,
ve vlaku bude zařazena také
historická posunovací lokomotiva ¨Pilštyk¨. Vlaky budou
jezdit po trati z Olomouce do
Hranic na Moravě a zpět. Odjezd z olomouckého hlavního
nádraží je naplánován na 8.34
a 13.36 hodin, z Přerova vlak
odjíždí v 9.34 hodin.

A na co se
můžete těšit
na místě oslav?
Na nádraží v Lipníku se uskuteční
výstava železničních kolejových
vozidel a železniční techniky pro
správu a údržbu tratí, bude zde
k dispozici i modelové kolejiště
atp. Příznivci parní historie mohou shlédnout doplňování vody do
parní lokomotivy a mazání parní

lokomotivy. Nejmenší návštěvníky
potěší drobnými dárky slon Elfík.
Také město Lipník nad Bečvou
připravilo bohatý program. Zahraje
zde k poslechu hudební skupina
Leopardi, představí se Okrašlovací
spolek Lípa v kostýmech na zahájení a ukončení promenády. K dispozici bude bohaté občerstvení. Ve
městě pak budou, v rámci Dnů evropského dědictví, otevřeny některé

památky, například zvonice, farní a
klášterní kostel, konírna a střešní
zahrada, synagoga a židovské hřbitovy. Pro všechny návštěvníky je
připraven městský autovláček, zajištující přepravu mezi památkami a
nádražím. Bližší informace, jízdní
řád zvláštních vlaků a program
oslav naleznete na internetových
adresách www. cd.cz/olomouckykraj nebo www.mesto-lipnik.cz.

čitě nebyla jednoduchá. Jinak
nejčastěji vyrábíme ploty, brány,
branky, schodiště a mříže. Denním chlebem je ale také oprava
drobného ručního nářadí, jako
jsou sekáče, sekery a podobně.“
Máte nějaké tajné přání,
které byste si chtěl splnit
nebo co byste chtěl ukovat?
„Náš sen se splnil, když jsme
měli tu čest restaurovat již zmíněnou barokní bránu v Kostelci
na Hané. Byli bychom rádi,
kdybychom takových zakázek
dostávali více, protože podílet
se na zachování odkazu našich
předků, to je opravdu úžasná
práce. Naším dlouholetým přáním je také ukovat něco pro
město Prostějov, v jehož blízkosti
starostů
ost žijeme.
je e. Od sta
os okolních obcí dostáváme zakázky
velmi často, od mě
města Prostějova jsme ale jještě bohužel žádnou ned
nedostali...“
Slyšela jjsem, že
se spolu se svým
bratrem a otcem účastníte pravidelně rrůzných
sympozií a akcí. N
Na kontě máte určitě i spoustu ocenění. Můžete
nám říct, za co
získ
jste získali
ta
pro vás nejcennější a kam se
chystáte letos?
„Nejcennější„Nejce
mi oc
oceněními
jsou pro nás ty
z Hefaistonu
na
Hefais
hradě Helfštýně,
H
leto už pokam se letos
sedmnácté chystáme. Nejvíce nás potěšila první m
místa z let
2008 za kovan
kovanou branku a díl plotu i z roku
2010 za restaurování
rest
barokní brán
brány. Letos

Barokní brána. Nejvýznamnější ručně kované dílo kosteleckých kovářů.
Foto: archív I. Stawaritsche
se chystáme na kovářské setkání
do Bečova nad Teplou a jednou
za dva roky se také zúčastňujeme
kovářského sympozia v Brtnici u
Jihlavy. Jezdíváme také na sympozium do Dunajské Lužné na
Slovensku a Josefkol do Čech
pod Kosířem, kde spolupracujeme s panem Václavem Obrem.
Vyrábíme chybějící kovové části kočárů, nasazujeme ráfy kol,
čímž se snažíme propagovat a
obnovit už zapomenuté kolářské
řemeslo. V dnešní době ale exis-

tuje tolik kovářských akcí, že si
opravdu musíme vybírat, kam
pojedeme, protože bychom pak
jenom cestovali...(úsměv)“
Lidí, kteří se věnují
tradičním řemeslům,
není mnoho. Můžeme vaše
díla vidět někde na konkrétních místech?
„Naše díla můžete vidět například na hradě Helfštýně v
trvalé expozici, ve skanzenu ve
Strážnici či v Muzeu kočárů v
Čechách pod Kosířem, zkrátka
po celé republice. Čas od času
také míváme různé výstavy, ta
poslední proběhla na zámku v
Náměšti na Hané. Naše kovářství se pyšní titulem ´Nositel
tradic lidových řemesel´, který
v roce 2010 obdržel otec Alfred
Stawaritsch od tehdejšího ministra kultury, pana Bessera. S
oceněním je spojeno propůjčení
ochranné známky, garantující
kvalitu a jedinečnost výrobku.“
Jak se vlastně dnes žije
kovářům v Čechách?
„Řemesel a řemeslníků v dnešním světě stále ubývá, protože
jsou tato povolání časově i fyzicky velmi náročná. Nás ale naše
práce baví a dnes už bychom nechtěli dělat nic jiného...(úsměv)“

kdo je

ivo stawaritsch

Původně
Pů
ů d ě vyučený
č ý mechanik-seřizovač
h ik ři
č
se k profesi kováře dostal díky svému
otci, uznávanému odborníkovi v oboru.
Od roku 1992 pracuje v kovářské dílně
spolu s ním a později se k nim přidal i
bratr. Od té doby mají na kontě spoustu
práce, ale také přehršel uznání. Všichni tři se účastní pravidelně již od roku 1997 kovářského Hefaistonu na hradě Helfštýně a dalších kovářských sympozií či jiných akcí. Důkazem
kvality jejich práce je i mnoho získaných ocenění.

sportovní menu
fotbalová rozhlednaa

TRHÁK TÝDNE

LIPOVÁ V DERBY SKOLENA

Fotbalisté Kostelce
na domácím trávníku
vybojovali tři cenné body

DO PROSTĚJOVA PŘIJEDE PELTA!

26

čtěte
na straně

Předseda fotbalového svazu navštíví duel 1.SK se Žďárem

basketbal
ŠV RD RLÍ K NA EU RO !

Prostějov/jim, pk

VSKUTKU K MIMOŘÁDNÉMU OKAMŽIKU DOJDE ZA NECELÉ DVA TÝDNY
PŘI DOMÁCÍM UTKÁNÍ 1.SK PROSTĚJOV SE ŽĎÁREM NAD SÁZAVOU. DUEL
DVOU NOVÁČKŮ MORAVSKOSLEZSKÉ FOTBALOVÉ LIGY, K NĚMUŽ DOJDE V
SOBOTU 22. ZÁŘÍ OD 16 HODIN, TOTIŽ SVOU NÁVŠTĚVOU POCTÍ PŘEDSEDA
FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY (FAČR) A SOUČASNĚ MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PRVOLIGOVÉHO JABLONCE MIROSLAV PELTA.
„S PANEM PELTOU SPOLUPRACUJI A JSEM RÁD, ŽE PŘIJAL NAŠE POZVÁNÍ. VELICE SI JEHO CESTY K NÁM VÁŽÍME, JE TO PROJEVEM VZRŮSTAJÍCÍ
PRESTIŽE KLUBU,“ NECHAL SE SLYŠEL SPOLUMAJITEL MARKETINGOVÉ
SPOLEČNOSTI TK PLUS, KTERÁ STOJÍ ZA SOUČASNOU OBRODOU PROSTĚJOVSKÉ KOPANÉ, MIROSLAV ČERNOŠEK.

Jediný Orel slaví
s reprezentací ČR postup
na mistrovství Evropy

28

čtěte

rozhovorr
NOVOTNÝ K NÁROĎÁKU

VÍCE O NÁVŠTĚVĚ FOTBALOVÉHO BOSSE SE DOČTETEV PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ...

Boxerský všeuměl
by měl působit
u reprezentace ČR
čtěte
na straně

basketbal

CYKLISTA JAKUB FILIP JEDE NA SILNIČNÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA!

32
ÚTERÝ 11. 9.

„Je to pro nás velká pocta, nečekali jsme to,“ jásal nadšený předseda klubu Petr Šrámek

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

BK PROSTĚJOV
BK BREDA & WEINSTEIN OPAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

lední hokej

PÁTEK 14. 9.

18:00

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC FRÝDEK-MÍSTEK
Zimní stadion v Prostějově

požární sport

SOBOTA 15. 9.

19:00

NOČNÍ SOUTĚŽ

PY RO DO N CU P

Prostějov/jim - Jméno závodníka SKC Prostějov Jakuba
Filipa se objevilo ve zveřejněné
nominaci Českého cyklistického svazu na blížící se silniční
mistrovství světa mužů a žen.
Za celosezónní dřinu i úspěchy
v posledních několika týdnech
byl odměněn zařazením do
české čtveřice pro závod s hromadným startem kategorie do
23 let. Na konci září tak bude v
Nizozemí reprezentovat nejen
prostějovskou cyklistiku, ale i
Českou republiku.
Filip se tak stal vůbec prvním
regionálním cyklistou, jenž se
dostal do mužského národního
týmu pro světový šampionát.
„Nominaci jsem příliš nečekal,
ale jsem rád, že moje asi největší forma v sezoně nezůstala bez
povšimnutí. Bude to hodně obtížný závod s těžkým profilem, ale
může se stát spousta věcí. Netroufám si odhadnout, do kolikátého
místa bych mohl dojet,“ vzkázal
ze závodů v Německu, jichž se na
konci týdne účastnil.

Jakub Filip.

Ze zařazení svého jezdce mezi
světovou elitu měl pochopitelně
radost i předseda SKC Prostějov Petr Šrámek. Neopomněl
zmínit, že zbylá reprezentační
trojice hájí barvy polské, belgické a italské stáje. „Kuba je jako
jediný ve výběru pro závod s

O PUT OVN Í POH ÁR OBC E DOL ANY

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

.cz
ik
www.vecer nikpv

možnost

INZEROVAT I NA WEBU

TEL.:

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 6. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
1.HFK OLOMOUC „B“
SOBOTA 15. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KRALICÍCH

KRAJSKÝ PŘEBOR – 6. KOLO
SOKOL KONICE
FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 15. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

500+1 kolo v Brně a taktéž
třetí z nedávné bodovačky
jednotlivců na Memoriálu
Otmara Malečka tak vymění dráhové kolo za silniční a
překoná další milník. Když
se totiž počátkem roku obje-

vil v reprezentačním výběru
pro dráhové i silniční závody, soustředil se zejména na
dráhařské mistrovství Evropy v portugalské Anadii a o
silničním šampionátu příliš
nepřemýšlel.

Nominace:
Muži – elite:
Časovka: Jakub Novák, Daniel
Silniční závod: Jan Bárta, Milan Turek (Favorit Brno).
Kadlec (Dukla Praha), Leopold Junioři:
König (oba NetApp), Stani- Silniční závod: Michael Kukrle
slav Kozubek (PSK Whirlpool (TJ Uničov)
Author), Roman Kreuziger Časovka: Michal Schlegel (Fa(Astana), František Raboň (oba vorit Brno)
Omega Pharma-Quick-Step), Ženy:
Zdeněk Štybar. Náhradník: To- Silniční závod: Martina Růmáš Bucháček (PSK Whirlpool žičková (Michela Fanini),
Author).
Martina Sáblíková (Nowis
Časovka: Jan Bárta.
team), Pavlína Šulcová (Merida
Muži do 23 let:
Biking Team).
Silniční závod: Josef Čer- Časovka: Jarmila Machačová
ný (Wibatech), Jakub Filip (Dukla Praha), Martina Sáblí(SKC Prostějov), Karel Hník ková.
(Sunweb Revor), Jakub Novák Juniorky:
(Trevigiani). Náhradník: Jan Hirt Silniční závod: Nikola Hlubinová (Moravec Benešov).
(CK Atény 2004).

fotbalové aktuality

U hasičské zbrojnice Dolany
PRÁZDNINY SICE SKONČILY,

Foto: Jiří Možný

hromadným startem z českého
klubu, to je pro nás obrovská
pocta. V první řadě bychom si
přáli, aby dojel na čestné pozici.
Počítat s medailí se nedá. Umístit se v prvních čtyřiceti by byl
velký úspěch,“ je přesvědčen.
Nominace i ho velmi překvapila, před sezonou se soustředili
spíše na mistrovství Evropy,
kam Filip odjel těsně po nemoci. „Nepočítali jsme s tím, je to
obrovský úspěch. Velký skok
udělal loni při přechodu z juniorů, letos se taky hodně posunul,“ pochválil svého svěřence.
V jednadvaceti letech se rodák
z Třebčína dostal do hvězdného
výběru. Ve stejné nominační listině totiž figuruje i dvojnásobná
olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková pro
ženskou časovku i hromadný
start či Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar, František Raboň
a Milan Kadlec pro kategorii
elite.
Čerstvý držitel třetího místa v
tradičním dráhovém závodě

Kralice posílí Jamrich,
další hráč je na cestě
Kralice na Hané/jim – Rozšíření kádru pro ofenzivu se dočkal
kralický trenér Petr Gottwald. Na
půlroční hostování z Vrahovic
přichází bývalý hráč Prostějova,
Holice a naposledy Lipové Jakub

Jamrich. Gottwald s ním počítá
do zálohy či útoku, ale až zapracuje na fyzičce.
„Kuba už s námi v pátek trénoval,
v pondělí (dnes – pozn. autora) ho
zaregistrujeme. K dispozici nám tak
bude již pro příští zápas, ale do sestavy s ním zatím nepočítám. Celé

prázdniny netrénoval a je na něm
vidět fyzické manko,“ vysvětlil netradiční tah.
O jeho přínosu pro mužstvo ale už
nyní nepochybuje. „Je to mladý kluk,
ročník 1993. Technicky dobře vybavený, má rád balon. Má na to, aby se
prosadil do kádru, krajský přebor je

stoprocentně v jeho schopnostech,“
charakterizoval Gottwald nejnovějšího člena kádru. A jak zmínil vedoucí
mužstva Václav Répal, na osmdesát procent se nejedná o poslední
příchod. Vedení klubu jedná s ještě
jedním známým hráčem a do konce
týdne očekává rozuzlení.

KAM ZA F TBALEM
KRAJSKÝ PŘEBOR – 6. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FK TROUBKY
NEDĚLE 16. 9. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V URČICÍCH

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SOBOTA 15. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL ZA MÍSTNÍM NÁDRAŽÍM

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 6. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ SOKOL PIVÍN
NEDĚLE 16. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V LIPOVÉ

I.B TŘÍDA, SK. „B“ – 6. KOLO
TJ SOKOL PROTIVANOV
SOKOL VELKÝ TÝNEC
NEDĚLE 16. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PROTIVANOVĚ

II. TŘÍDA – 6. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE „B“
1.SK PROSTĚJOV „B“
NEDĚLE 16. 9. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V ČECHOVICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 36 na snímku byl dům na Pernštýnském
nám. č. 10. Vylosovanou výherkyní je Hana HOŠŤÁLKOVÁ,
E. Valenty 33, Prostějov.
Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO PÁTKU 14. ZÁŘÍ 2012, 15.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 17. ZÁŘÍ 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

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

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

Profitex Prostějov
naproti čerp. st. Shell

ZDRAVOTNÍ

PŘEZŮVKY
pro vaše děti
běrr
široký výbě

od

395,-

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.

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

DALŠÍ PREMIÉRA O NÁVŠTĚVU SALONU...

Město Prostějov prožije tradiční svátek, když už
o tomto víkendu proběhnou letošní hanácké...

originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Ninu
Škottovou. političku z Bedihoště, která nedávno pět let
zastupovala nejen Prostějovsko, ale celou Českou republiku v Evropském parlamentu, poznala znovu celá řada
soutěžících, načež v osudí
objevilo přesně 325 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Janu
NENÁLOVOU,
Dobrovského 32, Prostějov. Výherkyně od nás obdrží zajímavou cenu v podobě poukázky
na jídlo od
RESTAURACE PÁCL v
Plumlově V HODNOTĚ
500 Kč, která jej už od dnešního dne čeká přímo v redakci Večerníku!
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned znovu
v rámci tohoto čísla, přičemž
tentokrát jsme po čase opětovně zabrousili do kulturních vod a mírně poupravili
fotografii jedné z největších
hvězd nadcházejícího hodového víkendu, která se představí na Hanáckých slavnostech v Prostějově...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z pětasedmdesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 14. ZÁŘÍ 2012,
12.00 hodin - volejte 582 333
433, pište SMS na 608 960
042, či e-mail na adresu:

vzorů a barev

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
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TIP
k obrazovce
SÁM DOMA 2:
ZTRACEN
V NEW YORKU
rodinná komedie USA (1992)

NEDĚLE 16. 9. 2012

20:00 HODIN

Jméno výherce, který od
nás obdrží další cenu, zveřejníme opět v příštím čísle,
jež vyjde v PONDĚLÍ 17.
ZÁŘÍ 2012.

později. Kevinovi rodiče už ví,
že s nimi Kevin nepřiletěl, a
jdou na policii žádat o pomoc.
Pomocí kreditní karty mohou
Kevina vystopovat. Chlapec se
v New Yorku rozhodne navštívit hračkářství pana Duncana,
který je velmi hodný a výtěJsou Vánoce a rodina McCal- žek z vánočního prodeje chce
listerů se chystá na Floridu. věnovat dětské nemocnici.
Opět s nimi jede rodina strejdy Kevin je herním rájem nadšen.
Franka. Ráno jako obvykle za- Pan Duncan mu navíc dá dvě
spí, nastane zmatek, ale na le- hrdl ičky ze svého vánočního
tiště odjedou všichni. Přes halu stromku. Hračkářství chtějí vymusejí běžet, a tak se stane, loupit lupiči, s nimiž se Kevin
že Kevin nastoupí do jiného bojoval o loňských Vánocích.
letadla než ostatní. Až v New Když se s nimi setká, uteče do
Yorku zjistí, kde je, a rozhod- hotelu. Tam na něj čeká vrátný,
ne se, že si užije i bez rodiny. jelikož už přišla výzva ohledně
Jelikož má u sebe otcovu tašku kreditní karty Petera McCalliss penězi a kreditní kartou, uby- tera. Kevin musí utéct zadním
tuje se v luxusním hotelu. V vchodem, kde na něj ovšem
recepci oznámí, že otec dorazí čekají lupiči...
VÍCE NEJEN O TOMTO TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: Chris Columbus
Hrají: Macaulay Culkin, Joe
Pesci, Daniel Stern, Catherine
O‘Hara, John Heard, Devin Ratray, Kieran Culkin, Tim Curry,
Brenda Fricker, Eddie Bracken,
Dana Ivey, Rob Schneider,

DNES PODRUHÉ O BOWLING...

www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
V číselné hře, která si
v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“, získala
své věrné a početné publikum, vám představujeme
partnera soutěže, který těm
šťastnějším čtenářům věnuje poukázky na návštěvu
bowlingu, či squashe.
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
poukaz právě od společnosti
BOWLING PALACE, Újezd
4, Prostějov, v CELKOVÉ
HODNOTĚ cca 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 14.
ZÁŘÍ 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 3 - 1 - 1, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už celkově šestašedesátou
výherkyní stala Libuše DVOŘÁKOVÁ, A. Slavíčka 14,
Prostějov, jež si tak přímo v
sídle redakce může vyzvednout
zmíněnou výhru věnovanou
naším partnerem, kterým pro
minulé vydání byla společnost
BOWLING PALACE!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 17.
ZÁŘÍ.
Tak nezbývá, než abyste začali
již luštit...

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Vylosovanou výherkyní z minulého èísla je Anna SMÉKALOVÁ, Pøemyslovice 85
Cenu od Restaurace U Sluníèka si vyzvìdnìte v redakci
Správné øešení z minulého èísla: ... to je sedm pivovarù kde se vaøí klasické pivo
Dnešní tajenku zašlete nebo zatelefonujte do pátku 14. 9. 2012.

ADULT, ARAKY, ARBITR, ARZEN, ATOLY, COLOR,
CURRY, JULEP, KANYLY, MAKAT, MARŽE, NÁJEM,
NURIE, NYALA, PACIT, PANTY, PARUKA, RAJON,
RDÍTI, REUMA, ROKLE, RONDO, SNACK, TERÉN,
TUCET, TVRDÉ, YEARS, ŽLEBY
... znění tajenky nám zašlete na e-mailovou adresu
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 14. ZÁŘÍ 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„DO KONCE ŘÍJNA“. Dalším vylosovaným výhercem
se stal Josef MIČKA, Otaslavice 461, jež 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 10. září 2012.
Dnes můžete PREMIÉROVĚ zápolit o pětisetkorunovou poukázku, kterou věnoval KOSMETICKÝ a KADEŘNICKÝ SALON NAISY sídlící v Prostějově na
Blahoslavově ulici!
Jméno prvního šťastného výherce, který obdrží tuto veskrze PŘÍJEMNOU CENU, zveřejníme již v příštím vydání
PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 17. září 2012.

-BoK-
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NOVINKA! Prodej RD Dobromilice

Reality Kocourek
TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

1+1, ul. Palackého, PV 3600Kč/měs. + ink.
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.

BYTY- PRODEJ

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,
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m2.
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 450 000Kč, 2x 2+1
za 560 000 Kč, zahrádka, dvůr, komory k bytům.

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 555.000,2+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 1.125.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.490.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.790.000,3+1, Ptení, okr. Pv
Kč 318.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+kk, ul. Sádky Kč 3.000,-/měs. + inkaso (1.520)
1+1, Olomoucká ul. Kč 3.500,-/měs. + ink. (2.000)
2+1, Klopotovice Kč 2.000,-/měs. + inkaso (3.500)
2+1 - zařízený, sídl. SvobodyKč 7.500,-/měs. vč. ink.
2+kk, Rejskova ul. Kč 5.500,-/měs. + ink. (2.000)
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

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

Nabízíme:
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

Ptení, okr. Prostějov
Prodej RD se dvěma bytovými jednotkami 3+1
(75 m2), obsazeno nájemníky. Zast. plocha 79
m2, zahrada 800 m2. Možný i prodej jednotlivých
bytů – cena Kč 318.000. Cena: Kč 636.000,-

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

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

Prostějov, ul. Na vyhlídce
Prodej řadového RD 4+1, napojeny veškeré inž.
sítě, nutné opravy, zahrada na jih. Zast. plocha
179 m2, zahrada 126 m2. Cena: Kč 1.495.000,-

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!

Byty – prodej

ní ul., 2. NP, 68 m , volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč
Byt OV/cihla, 3+1 Plumlov, 1. NP, 69 m2. Byt v původním stavu, ale
velmi zachovalý, pl. okna, v ceně garáž, Volný ihned. Cena: 920.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/cihla, 3+1ul.C.Boudy, 3.NP,75m2.Bytpo
rekonstrukci, blízko centra, možnost přikoupení garáže. Cena: v RK
NOVINKA! Byt OV/cihla,3+1KralicenaHané, 1.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA!Byt OV/cihla,3+kkKralicenaHané, 2.NP,67m2.Byt
po kompletní rekonstrukci, v ceně garáž.
cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/panel, 2+1 Moravská ul., 7. NP, 56 m2. Byt
po rekonstrukci.
cena: 1.050.000,- Kč

SLEVA!

Rodinné domy

RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitná
cena: 2.770.000,plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007,
celková plocha pozemku 639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
cena: 2.900.000,240 m2.
NOVINKA! Samostatně stojící RD 5+1, Kralice
na Hané,
dvoupodl., garáž, celková plocha pozemku 772 m2, zast. pl. 118 m2,
Cena: 3.200.000,- Kč
užitná plocha RD 220 m2.

Pozemky

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.

Hledáme:
2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 1.000.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Byt OV 3+1 do 1.200.000,- pro klienta s hotovostí
 Byt OV i dr. 2+1 pro klienta s hotovostí
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
 orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
 POZEMKY PRO VÝSTAVBU V K.Ú. SLATINICE
 RD

2

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

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a zahradou o
celkové výměře 990m²
Cena 1.490.000 Kč

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

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434

Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,Nabízíme k prodeji zahradu s možností výstavby RD v kat. úz. ToCena: dohodou
polany u Vyškova o výměře 1.338 m2.
NOVINKA! Nabízíme k prodeji ornou půdu v kat. úz. Výšovice
Cena: dohodou
(6.109 m2) .
NOVINKA!Nabízíme k prodeji pozemek v Držovicích o výměře
156 m2, s garáží na 3 auta o výměře 78 m2. Možnost využití: parkování, sklad, dílna, přestavba na menší RD.
Cena 340.000,- Kč

Ostatní
Nabízíme k pronájmu lukrativní nemovitost na ul. Máchova,
velmi klidná a žádaná lokalita u parku. Jedná se o řadový, cihlový,
2 podlažní dům s obytným podkrovím, podsklepený, se zahrádkou
s venkovním krbem a posezením. Celková plocha pozemku je 203
m2. Dům je po kompletní rekonstrukci v roce 2008.
Cena pronájmu: 24.000,- Kč + inkaso 9.500,-

www

Svatoplukova 21, Prostějov
www.byty-gfb.cz

Ing. Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:

DOMY A BYTY
CHATY - Plumlov, Stražisko, Seč
POZEMKY - Krasice, Domamyslice, Smržice
Prodávajícím poskytujeme veškeré služby

ZDARMA!!!

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY

Naši aktuální nabídku nemovitostí
najdete
na:
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY,
CHATY, POZEMKY!

www.byty-gfb.cz
NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

Prodej RD 4+1 v obci Mořice s garáží, zahrad.
domkem a zahradou. Plyn. vytápění, plast. okna,
udržovaný. Po D1 10min. do Kroměříže a
20min. do Brna.
Cena 2 435 000 Kč

800 107 014

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

SLEVA! Byt dr./panel, 3+1 (možnost předělání na 4+1) Okruž-

Pronájem 3 kanceláří v přízemí RD, ul.
Nerudova, PV, včetně kuchyňky a soc.
zařízení.Příjemná atmosféra.
Cena: 5000Kč/měsíc + ink.

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!

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

TEL: 775 246 321,
776 294 498
Tip týdne: Prodej RD,
Brodek u Prostějova

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Prostějov, ul. Svatoplukova – vhodné jako kanceláře, 156 m², k NPpatří sklad
a nová koupelna s WC. Parkovací místa ve dvoře, el. hlídání objektu.Volné od
1.9.2012.
Cena 15.000,- Kč/měsíc+inkaso
Hospůdka, Prostějov – pronájem „hospůdky“ v Prostějově na ul.
Vrahovická. Sestávající z dřevěného baru s výčepem, WC pro hosty a
skladu. Užitná plocha je 58 m2. Možnost odkupu veškerého vybavení a
zboží.
Cena 5.000,- Kč + inkaso.
Prostějov, ul. Svatoplukova vhodné jako kanceláře, sklad, 132 m²
cena 1.200 Kč/m²/rok + ink.
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - pronájem 1.NP, 350 m2, objekt sloužící ke skladování a garážování,
cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady
cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…400m²
cena 1.000 Kč/m²/rok

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Telefon: 608 960 042

Pronájem objektu - prodejny se skladem,
servisem a kancelářemi u centra PV.
Cena: 45 000 Kč/měs. + DPH + inkaso

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

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

Prodej RD 3+1 a 2+1 s garáží
a prostornou zahradou,
cena k jednání: 1590000,-Kč

Prodej novostavby RD,
Kralice na Hané

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

Prodej RD, Klenovice na Hané

Olo
Pronájem nové skladovací haly v průmysl.
zoně Prostějov.
Info a cena v RK
Pronájem nebyt. prostor 245m2 na
malovýrobu v Kostelci na Hané.
Cena: 320Kč/m2/rok
Pronájem kanceláří v centru města PV:
- 25m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

POZEMKY

Prodej zahrady 540m2 - st. místo v
Držovicích.
Cena: 800Kč/m2
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních dvou st. pozemků
v Bedihošti na výstavbu RD. Výměry
pozemků 1197m2 a 2x 972m2. V lokalitě
již probíhá výstavba RD. Klidná lokalita,
5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2

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

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

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

Prostějov – Čechovice
POSLEDNÍ NOVOSTAVBA K PRODEJI!
Prodej RD 4+kk (100 m2), parkovací stání před
domem. Pozemek 159m2. Ihned k bydlení!
Cena: Kč 2.790.000,-

PŘI PODPISU
ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ
SMLOUVY
200.000 Kč PRO VÁS!
Tel. 608 805 659

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY
Štarnov - pozemek se nachází na okraji obce, potenciální stavební
pozemek o celkové výměře 2464 m².
Cena 180,- Kč/m2.
Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici, celková
výměra1665 m² , studna
Cena 600 Kč/m²
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného na stavbu RD,
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

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

Prodej bytu, Prostějov, ul. Cyrila Boudy

Když chcete

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

Prodej bytu, Prostějov, ul. Šárka

zastavte se

POZEMKY - PRODEJ
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

prodat či koupit
dům nebo byt,

Prodej bytu 2+1 po rekonstrukci, 68m2,
cena: 790000,-Kč

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

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

ve VEČERNÍKU!

ká 10, Prostějov
c
u
o
m
Olo

Tel.: 608 9
60

042

Nabídka realit a nemovitostí

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
1+1 Krasická 42m2 cihla
689.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 Anglická po rekonstrukci
699.000Kč
2+1 V.Outraty 60m2 cihla
869.000Kč
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
3+1 C.Boudy OV 84m2 cihla 1.549.000Kč
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
1.179.000Kč
Volejte: 732 285 189
2+1 Šárka DB po č.rek. 699.000Kč+prov.
2+1 Okružní DB po revit. 699.000Kč+prov.

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr Sleva! 450.000Kč
RD Trávnická 3 byty, zahrada
výrazná sleva 1.599.000Kč
RD 4+kk Brodek u Pv garáž
2.880.000Kč
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 550.000Kč
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 1.295.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD Klenovice 5+1 zahrada
3.150.000Kč
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

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895

VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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


VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA


NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

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

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

Pronajmu u Prostějova pokoj + socialní zařízení, vybavený pro 1 osobu.
Inf. na tel.: 776 664 265

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

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

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 5+1, Čechovice 3 200 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova
1 500 000 Kč
* Byt 2+1, Šárka
680 000 Kč
* Byt 2+kk, Nám.Spoj.
660 000 Kč
* Chata, Seč
490 000 Kč
* Byt 3+1,garáž, Niva
390 000 Kč
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+1, Brodek u PV 450 000 Kč
* chata Seloutky
300 000 Kč
* byt 3+1, OV/P
840 000 Kč
* byt 2+1, OV/P, rekonstr 1 100 000 Kč
Poskytujeme poradenství
a právní služby v oblasti
převodu domů, bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310

Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658

PRODÁM RD 2+1 Kralice na Hané
Cihlový dům v dobrém stavu, garáž,
zahrádka 300 m2. Cena po slevě
1 350 000 Kč. Tel.: 605 247 968

Pronájem garážového stání v autoparku, poslední volná místa, Francouzská ulice, sídl. Západ. Tel.:
604 430 934

Pronájem klidného bydlení ve
3+1, zděný, samostatné vytápění,
lodžie. Cena měs. 10 250 Kč vč.
ink. Volejte 581 021 603

Pronájem bytu 2+1 v PV, Západní
ul. Informace: 777 862 900

Pronajmu byt 2+1, ul. Dolní, PV,
cena 7 500 Kč včetně ink. Tel.:
731 485 176 nebo 739 335 076

Pronajmu byt 3+1, ul. Moravská,
PV, lodžie, v pěkném stavu, částečně zařízený. Tel.: 777 694 385

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

Prodám garáž za Mechanikou,
95 000 Kč. RK NE. 724 321 104
www.ubytovaniuparku.net
Pronájem komfortního 1+kk.
Cena 7 500 Kč včetně inkasa. Tel.:
777 943 299
Koupím les. 603 228 047
Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
Tel.: 603 320 881
Pronájem 2+1 Sladkovského Prostějov, volný ihned, 7 000 Kč vč.
inkasa. Tel.: 777 580 170
Prodám byt 3+1 v Drahanech, samostatné ústřední top. v kombinaci
plyn nebo tp, sklep, garáž, zahrádka. Tel.: 737 263 007
Pronajmu prodejnu, Svatoplukova 14, Prostějov. Možné využití
i na kancelář. Tel.: 604 533 831

POZEMKY na RD :
Pozemek na RD 1500m2
– u pošty Dobromilice 200.000,-Kč
POZEMEK KOMERCE :
Zemědělská farma (60.000m2)
– u Prostějova
15.000.000,-Kč
Komerční objekt+RD +
pozemky, Mořice
cena v RK
Olomouc-Vsisko 11.200m2
450,-Kč/m2
PRONÁJMY:
K pronájmu hala, kanceláře –
Brodek u PV

Pronajmeme nebytové prostory,
80 m2, vhodné na kanceláře, služby, sklad, lehkou výrobu i prodejnu, 2 kanceláře 18,5 m2, 19 m2,
v přízemí a skladové prostory s regály 175 m2 v I.NP a 175 m2 ve
2.NP s výtahem. El. zabezpečení
a možnost parkování. Vše blízko
středu města. Tel.: 777 580 880
Pronajmu garáž na ulici Žeranovská.
Garáž je panelová bez elektřiny. Cena
800 Kč/měsíc. Tel.: 774 825 777
Pronajmu dlouhodobě 1+1 v ul. Libušinka, 6 000 Kč / měsíc + inkaso.
Požaduji jeden nájem předem. Tel.:
724 557 841
Dlouhodobě pronajmu volný, kompletně zařízený a vybavený byt 2+1
s lodžií na ulici Tylova, Prostějov.
Cena pronájmu dohodou. Možnost
nastěhování ihned. Bližší informace na tel.: 602 519 145
Pronajmu novou garáž na ul. Lidická. Tel.: 724 411 714
Prodám RD 3+1 v Brodku u Prostějova, k rekonstrukci. RK NE.
Tel.: 720 755 593
Prodám pole v Prostějově, Určická
ulice, výměra 12 121 m2, jedná se o
2 parcely o výměrách 7 684 m2 a 4
437 m2, část pozemku určena ke komerční zástavbě, cena 43,37 Kč/m2,
cena 525 000 Kč. Tel.: 773 631 631

=======================
HlEDÁME pozemky – pole
K PRONÁJMU
nebo ODKUPU
Potřebujeme pro klienta až
400.000m2 – nemusí být vcelku

Pronajmu byt 1+1 v PV, cena
4 500 Kč + inkaso. RK NE. Tel.:
732 548 756

OKNO REALIT
IGIVEX s. r. o.

Pronajmu garáž na Brněnské (naproti Fiatu). Od 1. 10. 2012. Tel.:
603 533 860

Komenského 12
779 00 Olomouc
www.oknorealit.cz
tel. 606 742 419

Pronajmu zrekonstruovaný byt
2+1 na V. Špály v Prostějově. Nájem včetně inkasa 8 000 Kč za měsíc. Tel.: 739 233 137

=================================

Pronájem bytu 1+1, Žeranovská ul.
cena 5 500 Kč včetně inkasa. Tel.:
737 529 533

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

Máte problémy se splátkami?
Nebankovní úvěr bankovním
úrokem. Řešíme rychle exekuce,
zástavy, ale i osobní bankroty. Informace na tel.: 777 947 136 nebo
773 579 975. Důvěřujte profesionálům. Konzultace zdarma!

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Vodo topo plyn a veškeré instalatérské práce. Tel.: 608 747 788
RD PLUMLOV 4+1 (5+1), garáž, zahrada, předzahrádka. Cena:
1 790 000 Kč, kont. ASISTENT
REALITY. Tel.: 777 089 860
Pronajmu velký byt 2+1 v PV. Levně, spěchá. Tel.: 724 337 984
Pronajmu nebyt. prostory – obchod,
150 m2, 12 000 Kč / měsíc. Tel.:
724 337 984
Pronajmu prodejnu blízko centra na frekventované ulici, 60 m2,
vhodné jako prodejna nebo kancelář, parkování před domem. Tel.:
607 919 040
Koupím byt 3+1 v PV, platba hotově. Tel.: 602 451 816
Pronajmu 2+1 v PV, ul. nám.
Spojenců, zděný, zvýš. příz., od
1.10.2012. Tel.: 731 881 045
Nabízím pronájem zavedené restaurace s bydlením. Tel.: 737 941 529
Prodám dům – prostorný statek
v pěkném prostředí, Konicko. Tel.:
585 241 076
Pronajmu garáže – Plumlovská,
Olomoucká, Na Splávku. Tel.:
608 752 315
Pronajmu pěkný byt 1+1 v Prostějově, cena 4 000 Kč + ink. Tel.:
605 510 106
Pronajmu 2+kk. 723 565 897
Pronajmu prostorný byt 2+1 v centru města, po rekonstrukci, plastová
okna, vlastní topení, k nastěhování
ihned. Nájemné 5 500 Kč + inkaso.
Tel.: 582 366 969, 603 100 102

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN,
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459

Zednické práce. Levně a rychle.
Tel.: 602 941 681

Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel.: 602 570 658

KOUPÍM POZEMEK v PV, pole,
zahradu, ornou půdu, trvalý travní
porost, ostatní plochu. Platba v hotovosti. Tel.: 608 601 719

BYTY :
Z nabídky vše prodáno
(hledáme byty k prodeji pro
naše klienty)

Pronajmu byt 2+1 na ul. Italská
v Prostějově, nezařízený, ihned
volný. Cena 5 500 Kč + 2 000 Kč
inkaso. Informace na tel. čísle:
605 535 194
Pronajmu novou garáž na Kpt. Jaroše v Prostějově. Tel.: 608 300 933

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. 732 234 868

RODINNÉ DOMY/ CHALUPY:
RD 4+1 (2x garáž)Mořice
800.000,-Kč
RD 3+1 Tištín
310.000,-Kč
RD 5+2 Vrchoslavice, po
rekonstrukci
1.600.000,-Kč
RD 2+1a3+1 Hrubčice
1.850.000,-Kč
RD 5+2 Brodek u PV
1.200.000,-Kč
RD 4+1 Prostějov 1.800.000,-Kč
RD 4+1 Mořice
780.000,-Kč
RD 6+2 Vícov
1.800.000,-Kč.

Pronajmu garsonku, v centru. Tel.:
608 404 834

STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
VOLEJTE: 723 522 369
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád, práce s plošinou. Tel.: 723 522 369
Nabízím výuku angličtiny, individuálně i skupinově. Více informací
na tel.: 728 078 441
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Tel.:
723 522 369

Půjčka 5 000 Kč až 50 000 Kč, diskrétně až do domu. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka i přeúvěrování hypoték na zástavu nemovitostí. Nebankovní sektor
s bankovními úroky, solidní rychlé
jednání bez poplatku předem. Tel.
607 401 926. Pracuji pro více věřitelů.
Půjčka na zástavu vyplácení exekucí
vyřízení insolvence. Tel.: 777 965 734.
Pracuji pro více věřitelů.
www.pujcky-prostejov.com
Tel.: 605 453 062

Stavební dokončení práce.
Rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby, omítky-štuk, sádra,
sádrokartony, betony, zámková
dlažba, malování. Rudolf Krebs:
739 095 527
Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte: 723 522 369
Provádím zednické, obkladačské
a dlaždičské práce. Opravy komínů, dokončovací práce, úklidové
práce. Tel.: 606 317 530, e-mail:
zednictvivanek@email.cz
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Zkušená nehtařka přijme nové zákaznice. Věrnostní program: každá
pátá návštěva sleva 50 %. Tel.:
603 168 189
Montáž a opravy žaluzií a sítí proti
hmyzu. Tel.: 602 764 713

Nejaktuálnější
nabídky
realit
a nemovitostí!

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

Pronajmu 2+1 v PV. 608 839 131

Když chcete prodat či koupit dům nebo byt,
zastavte se ve Večerníku

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
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

REALITY

Telefon: 608 960 042 E-mail: reklama@
reklama@vecernikpv.cz

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 Západní po rek.
7.500Kč vč.ink
2+1 Tylova 64m2 po rek. zařízen8.500Kč vč. 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 Plumlovská 65m2 cihla 8.000Kč vč.ink.
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+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
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Olomoucká 10, Prostějov

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je

v PÁTEK 14. září

v 10.00 hodin

Prezentace, rozhovor, soutěže
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SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Společenský dům bude vařit „INEKAFE“. Buďte u toho!
Už tento pátek 14. září dorazí do prostějovského Společenského domu slovenská punková legenda, která se po několika letech vrátila na pódia a hned vydala i nové album „Právo na šťastie“. Akce
v bývalém „Kasku“ začíná už od 20.00 hodin, kdy se představí mladá talentovaná punk-rocková
partička z Valašska Outsider. Po slovenských punkerech se představí také prostějovští kanci z Klementova Lazaretu, kteří si speciálně pro tento večírek připravili jedinečnou punkovou show. Na
čepu bude nefiltrované pivečko Magistr. Cena za vstupenku je 250 korun, pro studenty 200 korun.
Lístky si lze rezervovat na čísle 777 861 787 nebo na e-mailu apollo13pv@centrum.cz. Předprodej vstupenek probíhá v Hudebních nástrojích Zdenka Tyla, Kramářská č.1, Prostějov.

SOUTĚŽ O ČTYŘI VSTUPENKY NA KONCERT KAPELY INÉ KAFE
Otázka:

JAK SE JMENUJE FRONTMAN SKUPINY?

A) Zlatko Zlatič
B) Vratko Rohoň
C) Radovan Karadžič
Na vaše odpovědi čekáme do čtvrtku 13. září 2012. Z těch správných vylosujeme čtyři výherce,
kteří získají vstupenku na koncert. Jména vylosovaných šťastlivců BUDEME KONTAKTOVAT koncem týdne TELEFONICKY, proto nezapomeňte uvádět svá telefonní čísla!
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KAFE”.
Můžete nám ale také volat na telefonní číslo 582 333 433 či zasílat SMS zprávy na mobil 608 960
042, případně se dostavit osobně do redakce Prostějovského Večerníku v Olomoucké ulici 10.

rrozhovor
ozhoovor see za
zajímavou
ajím
mavou oso
osobností...
obnoostí....

„O skauting je v posledních letech čím dál větší zájem,“
Prostějov - Jak Večerník informoval v minulém
vydání, skauti a skautky ze střediska 02 s názvem Děti přírody si v Kolářových sadech připravili před začátkem školního roku zábavné
odpoledne pro všechny šikovné holky i kluky.
A jak jsme avizovali, přinášíme vám exkluzivní
rozhovor s vedoucí střediska Martinou Koutnou,
přezdívanou „Miky“. Co nám prozradila nejen
o soutěžním odpoledni, ale také o skautu samotném?
Nikol Hlochová
Jak byste celou akci
zhodnotila? Vydařila
se podle vašich představ?
„Určitě bych ji hodnotila
velice kladně. Ještě ráno
jsme tady všechno chystali
v dešti a vůbec jsme nepočítali
takovým zájmem,
ale pak už nám počasí
přálo a i návštěvnost byla
hodně vysoká. Jsem z toho
nadšená.“

Nedá mi to tedy,
abych se nezeptala,
jak je to se skautem dnes?
Táhne děti pořád?
„Zájem určitě je. Sice není
tak vysoký jako kdysi v šedesátých letech, protože
dnes už je skaut dovolený,
ale můžu říct, že za posledních asi pět let prožívá takový větší boom. Hodně se
k nám hlásí kluci, kteří mají
zájem o vodní aktivity, jež

říká vedoucí střediska Děti přírody MARTINA KOUTNÁ
zatím jako jediní v Prostějově nabízíme, ale holky
samozřejmě chodí také,
jenom je jich míň, což je
možná škoda.“
Co můžete mladým
dobrodruhům nabídnout?
„Skaut obnáší každotýdenní
pravidelnou schůzku podle
věkové kategorie. V pondělí se schází ti mladší,
světlušky a vlčata. V pátek
zase starší skauti a skautky od zhruba jedenácti let
výše. Jednou za dva měsíce
se snažíme vždycky někam
o víkendu vyjet, jezdíme
jak do chatek, tak pod stany
a naše činnost vrcholí čtrnáctidenním letním táborem u Protivanova.“
Máte vztahy i s ostatními skautskými od-

díly, třeba i z jiných zemí?
„Máme, skauting jako takový patří do mezinárodní
organizace Wosm a Waggs. Jezdíme na různá mezinárodní sdružení, snažíme
se účastnit všech akcí, co
se dá.“
Co vy a skaut, jak
dlouho jste už jeho
členkou?
„Já jsem do skautu přišla
v první třídě jako světluška
a za nějakých šestnáct sedmnáct let jsem si prošla nejrůznějšími činnostmi. Až na mě
teď vyšlo vedení střediska
a dívčího oddílu... (úsměv)“
Sympatická vedoucí. Vrchní indiánka pomalu nevěděla,
kde jí hlava stojí, zájem o akci
byl totiž veliký.
Foto: Nikol Hlochová

Máte poslední šanci!

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“
INZERCE

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 ve druhé
polovině září, v případě rovnosti bodů rozhodne los. Odpovědi s kontaktní adresou
a telefonním číslem můžete
zasílat UŽ JEN DO PÁTKU 14. září na adresu Prostějovského Večerníku, Olomoucká 10, 796 01 Prostějov
nebo na e-mailovou adresu
souteze@vecernikpv.cz,
případně volejte na telefonní číslo 582 333 433.

Řádková inzerce
PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI HLEDÁ

KOUPÍM

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

Mladá spolehlivá žena,
30 let, hledá práci v domácnosti.
Úklid,
žehlení,
hlídání dětí, malé opravy.
Tel.: 777 654 770

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

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme Žena 59 let hledá práci v dodo různých pozic. Možnost mácnosti. Pomůžu starším,
i VČ. Tel.: 602 810 644
uklidím, pohlídám děti. Tel.:
606 351 274
Relax Centrum v Prostějově
příjme KADEŘNICE na ŽL.
Nájem 2 600 Kč/směna nebo
4 600 Kč/celé křeslo. Dále přijmeme MANIKERKU, MASERA/KU,
TATERA/KU. Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
Blízko centra, dobré parková- Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, krání! Tel.: 724 703 013
cené. 1prm. /600 Kč. DopraRealitní kancelář IMPULS va zajištěna. Od 15.6. akce
REALITY s.r.o. hledá maklé- za 500 Kč/ 1prm. Kontakt:
ře/makléřky. Nabízíme vysoké 582 388 101
výdělky, služ. telefon, proškolení zdarma. Požadujeme řp. sk B. Prodejna IVKA obchod se
zdravotní obuví přestěhovaná
Volejte na tel.: 773 542 542
na Plumlovskou ulici (naproti
Příležitost pro podnikavé Kubusu) nabízí svým zákazníkům obuv pro další školní
www.pracezdomu.info
rok (papučky, cvičky, tenisky,
Do zavedeného wellnes studia botasky s klenbou, ortopedické
přijmeme 2–3 nové spolupra- pantofle, gumáky a zdravotní
covníky, se zájmem o zdravý pantofle atd.) Doprodáváme
životní styl. Práce v kanceláři. letní kvalitní vyměkčenou
Zaškolíme. Možnost HČ i VČ. obuv s 30 % slevou dále u nás
zakoupíte kosmetiku + molitaTel.: 603 395 755
ny různé tloušťky a také obuv
Přijmeme brigádně barmanku v nadměrných velikostech až
do X-baru, noční provoz. Tel.: do 50.
608 829 263, 721 120 292
Prodám použité trámy, rozPřijmeme mechanika do pneu- měry 15x15 cm, délka 4,5
servisu. Praxe výhodou. Pneu- m 10ks, 14x14 cm, délka 4
servis Drozdovice 87, Prostě- m 17 ks - cena 450 Kč/kus,
rozměry 17x17 délka 10
jov. Tel.: 582 341 657
m 8 ks - cena: 950 Kč/kus.
AUTOSKLO-HLEĎA přijme Tel.: 608 601 719
na HPP do provozovny v Prostějově AUTOMECHANIKA Prodám staré pálené cihly se
– AUTOKLEMPÍŘE. Požadu- znakem cihelny - vhodné do injeme: řidičský průkaz skupiny teriérů, očištěné, odběr PV, celB, samostatnost, zodpovědnost, kem 5 palet, cena za kus 3 Kč.
znalost práce na PC, praxe v obo- Tel.: 608 601 719
ru vítána, časová flexibilita, ochota pracovat. Tel.: 608 355 858, JUDr. Miroslava OHLÍDALOVÁ
insolvenční správkyně
autosklo@hleda.cz.
Petra Buriánka, IČO: 68646135,
Hledám doučování němčiny 798 04 Určice 202
(především konverzace) pro NABÍZÍ K PRODEJI:
studenta 3. ročníku SŠ. Nutná 1. Drobné ruční nářadí
zkušenost se státní maturitou. 1x 2. nákladní automobil DAF FA
45 B08.150
týdně. Tel.: 776 300 171
3. přívěs valníkový vozík, VAHledáme pracovníky pro nově RIO DK
otevřenou pobočku v PV, mož- 4. Renault Kangoo, 1,5 DCi,
nost vpp. Tel.: 724 792 532
rok výroby 2002
5. komponenty pro kompletaci
Obsazujeme prac. pozice: tel. hliníkových oken a dveří
operátor/ka, asistent/ka, referent/ 6. vycvakávací hlava na profily
ka, obchodní zástupce, realitní 7. PC sestava, včetně tiskárny
makléř, manager týmu. Nehle- Nabídky zasílejte na adresu:
dáme dealery a prodejce! Výdě- JUDr. Miroslava Ohlídalová,
lek 24-40 000 Kč/měs. Firemní advokátka, Žižkovo nám. 19,
796 01 Prostějov, tel./fax:
vůz a benefity. T. 728 958 301
582336939, 608860483,
Do prodejny potravin v PV při- e-mail: ohlidalova@volny.cz
jmeme prodavačku. Práce na
směny, ranní směna již od 4:30 Prodej na drůbežárně, Vřesovihod., práce o víkendech. Pod- ce od 7. 9. 2012. Kuřice černá
mínkou: maxim. spolehlivost, Moravia, stáří 12 týdnů. Cena
pracovitost, samostatnost, praxe 100 Kč + 5 Kč za každý týden.
v potravinách nutná. Dobré pla- Denně od 9.00 do 15.00. Tel.:
tové ohodnocení, přijemné pro- 732 338 206, 603 327 643
středí, malý kolektiv. Info na tel.:
608 757 400 od 9.00 do 15.00 h.

PRODÁM

AUTO - MOTO

Zavedená prostějovská firma
hledá na občasnou výpomoc
závozníka na svoz ovoce. Tel.: NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
582 331 970
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
TAKURAWA Moravia s.r.o.
přijme pracovníka na třídění Prodám Škoda Octavia r.v. 1962.
elektronických dat. Požadavky: TP. Náhradní díly. Cena dohoSŠ vzdělání, znalost práce na dou. Tel.: 732 689 164
PC, znalost programu Excel, orientace v mapových podkladech.
Kontakt: info@takurawa.com

RŮZNÉ

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473
Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale i
méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569

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

www.

vecernikpv

.cz

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ
INZERCE pro příští číslo
je v pátek
14. září 10.00 hodin

Čas ubíhá
Č
a vzpomínky v srdci
Dne 31. srpna 2012
jsme se naposledy
rozloučili ve smuteční
síni na Mlýnské ulici
v Prostějově
s paní Emilií
HORÁKOVOU.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
tichou vzpomínku.
Poděkování patří celému
kolektivu Soukromé pohřební služby pí. Václavkové za důstojné rozloučení.
Děti s rodinami

manželka a děti
s rodinami.

Za vzpomínku děkuje syn
Z

Pro Tebe přestaly hvězdyy

Dne 10. září 2012
D

meňte s námi. S láskou

GRATULACE

Dne 10. září 2012
by se dožil 100 let
pan Albín HANÁK
rodák z Nových Sadů
na drahansku
a dlouholetý mistr
prostějovského kornolitu.
S láskou a úctou vzpomínají synové Jaroslav
a Josef s rodinami.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 10. září 2012
uplyne 14 let,
kdy nás opustila
paní Zdenka
MICHALCOVÁ
z Olšan.
Vzpomeňte s námi dcery
s rodinami.

VZPOMEŇTE
NA ZESNULÉ
VOLEJTE:

582 333 433,

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

Dne 14. září 2012
by se dožila 83 roků
paní ANNA
VLÁČILOVÁ
z Otaslavic.
Kdo jste ji znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Miroslav
s rodinou.

Gratulace pro
Marii a Josefa
KOPEČNÝCH.
Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu
brázdíte svět.
Když jste si prstýnky
z lásky dali,
úctu a věrnost
si slibovali.

PRÁZDNINY SICE SKONČILY,
Manželský slib jste
nevzali zpět
a je to pouhých 55 let.
Tak, jako kdysi, ať Vám
v srdci zvony znějí!
Lásku a štěstí Vám
k výročí přejí dcery
Jana, Eva s manželem a
vnoučata Tomáš, David,
Barunka, Roman a
pravnučka Bianka.

SURFOVAT MŮŽETE I V PRÁCI

možnost INZEROVAT I NA WEBU

TEL.:

POZOR

Další
speciál
ní

AKCE
Začala škola,
tak buďte vidět...

DARUJI
STUDIO 365 hledá nové tváře Daruji hodným lidem za odvoz
od 9–27 a 28-45l.T.: 605 427 271, koťátka (černá, rezavá). Bílo9-12 h.www.studio365.eu
vice Tel.: 582 374 255

VZPOMÍNÁME

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

SAZENICE JAHOD - objednávky na tel. 607 151 801 nebo
www.jahodarny.cz

Přijmu pomocnici do kantýny v
PV, nástup říjen 2012. Prac. doba
od 10-13 hod. mzda 60,-/hod. Požadavky: spolehlivost, příjemné
vystupování, řidičský průkaz sk. B
a vlastní automobil k dispozici.
Volejte na tel. 775 657 706
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Dne 10. září 2012
oslaví 60. narozeniny
pan Ladislav
ZVONEK
z Čechovic.
Hodně štěstí, pevné
zdraví, ať tě život
stále baví.
Ať Tvé oči
štěstím září,
ať máš úsměv
na své tváři.
To vše přejí Martina,
Mirek a vnouček
Petříček.

Zářijová nabídka

v úseku řádkové inzerce:
FOTO KE KAŽDÉMU INZERÁTU ZA POLOVIC

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

Fotbal

23

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 10. září 2012

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Středeční předehrávané 14. kolo Přeboru Olomouckého KFS nabídlo prestižní derby

KRALICE ZAHAZOVALY NEMOŽNÉ, VÝHRU SLAVÍ URČICE
Domácí potvrdili, že se jim v derby nedaří, nad hosty zvítězili jen dvakrát za posledních pět let

Střelecké trápení Kralic nebere konce. Kromě
čtyř branek do sítě Želatovic se tým vedený
Petrem Gottwaldem prosadil již pouze jednou,
o víkendu proti Litovli, a v derby s Určicemi si
statistiku nevylepšil. Domácí ekipa předvedla
povedenější hru než proti Konici, v útoku byla
nebezpečnější, ale stejně jako při prvním podzimním derby odešla poražena. Potvrdilo se
tak, že Kraličtí na Určické neumí, vždyť nad nimi vyhráli jen dvě z posledních jedenácti soutěžních utkání!
Kralice na Hané/jim

V

stup do utkání se přitom
Kralicím podařil. Hned ve
třetí minutě se sám před gólmanem soupeře ocitl Josef Cibulka, proti ještě o rok dříve spoluhráči se poprvé v utkání vytáhl
Miroslav Nejezchleb. Bezchybně zakročil i proti Vybíhalově
střele zpoza vápna. Zpočátku se
jednalo více o boj s množstvím
kontaktů a vysokých míčů než
líbivý fotbal a hostům tento
styl neseděl. Poprvé zahrozili
až ve třiadvacáté minutě, když
domácím nevyšel ofsajd systém a Urbánek ve spolupráci s
obranou musel likvidovat akci
z levého křídla. Na první šance svého týmu si tak fanoušci
hostí museli počkat až na konec první půlhodiny. Evžen
Kučera tentokrát poslal Davida
Hollyho do útokuu a letní posila
Určic se dvakrátt během dvou
minut dostala až před gólmana.
Napoprvé si s jeho
ho střelou Urbánek poradil a dorážka mířila
vedle, napodruhé si hráč s dvojkou na zádech naa poslední
chvíli míč ukopl. Dlouho
smutnit nemusel.. Tomáš
Los vybídl na půli
ůli hřiště
k sólu Petra Vodáka
áka a jeho
mise byla úspěšná,
šná, Určití střely na
ce vedly. Ze třetí
bránu tak hosté dosáhli první
branky a jen o chvíli pozdějii
mohli přidat i druhou,
uhou, to Holly
ohovém kopu
hlavičkoval po rohovém
kousek nad.
rčicím se začala
čala dařit komemi, dokázali
binace po zemi,
omalit, v příhru zrychlit i zpomalit,
ihrát zpět, ale
padě potřeby přihrát
hlavně neztrácet lacino míče.
Naopak hra hostí byla stále více
kostrbatá, hráči sii dávali obtížné přihrávky a s hrou se prali.
en samostatná
Výjimkou byla jen
dy si zpracoval
akce Petráska, kdy
olovině, uspěl
míč na vlastní polovině,
v souboji jeden na jednoho a
ásobná přesila
teprve několikanásobná
ho za cenu faulu zastavila. Stejoslední minutě
ný hráč mohl v poslední

mohli domácí. Tomáš Los
převzal nepřesně odhlavičkovaný balon, zatáhl ho po
levé straně a prudce nahrál do
vápna směrem k nabíhajícím
spoluhráčům. Na správném
místě se nacházel Petr Vodák.
A jelikož s pokusem střídajícího Halouzky si Urbánek věděl
rady, Hochman pouze nastřelil protihráče, od něhož putoval míč vedle a tak to bylo od
hostů prakticky vše. O snížení
se pochopitelně snažili domácí. Při postupu z úhlu na bránu
neuspěl ani Valtr, tentokrát

po nečekané minele hostující
obrany vyrovnat, setkání tváří
tvář opět vyhrál Nejezchleb
v určické bráně. Pětačtyřicátá
minuta se ukázala být poslední pro oba domácí krajní beky,
trenér Petr Gottwald totiž sáhl
hned k dvojímu střídání. A jistě
i jemu zatrnulo sotva po minutě
hry, když po nepříjemné srážce
zůstal na zemi Matěj Vybíhal.
Naštěstí pro domácí to spravil
obstřik.
o pauze to najednou byly
zcela jiné Kralice, jen do
šedesáté minuty si vytvořily
celou řadu gólovek. Tu první
vypracovali Lehký s Cibulkou pro Vybíhala, který by se
uplatnil v ragbyové reprezen-

O dva víc. Tak jako na tomto snímku mají hosté o dva hráče víc než domácí (v žluto-černém), i branek
vsítily Určice o dvě víc než Kralice.
Foto: Jiří Možný
taci. Stejný hráč po přenesení
z pravé strany a úprku sám na
gólmana volil lépe mířenou
ránu na zadní tyč, i ta ale mířila vedle. Po centru z pravé
strany pak první z domácích
na míč nedosáhl, druhý ho
hlavou poslal vedle.Hostům
tak ke zvýšení náskoku po-

KRAJSKÝ PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE – 14. KOLO

FC Kralice na Hané:

trenér:
PETR GOTTWALD
D
Urbánek

Martinka

„Myslím si, že jsme byli lepším soupeřem, bohužel jsme to gólově
nepotvrdili. Znovu jsme po dvou hrubkách dostali góly a tím je stav
daný. Poločasové střídání v obraně nebyla dáno nespokojeností, ale
dva kluci, kteří nastoupili do druhé půle, se na tréninku jeví dobře,
jsou rychlostně lépe vybaveni a právě tohle jsem chtěl. Již od obrany
začít technikou a rychlostí a nečekat jen na zálohu a na útok. Šance
jsme si za druhý poločas sice vytvořili, ale neproměnili jsme je. A o
tom je fotbal. Diváci, co tu nebyli, si v pondělí přečtou noviny a výsledek 0:2 mluví jasně. Oproti mému prvnímu zápasu proti Určicím
je tu ale velké zlepšení. Tehdy kluci zvládli jen pětačtyřicet minut,
protože na tom fyzicky byli hodně špatně, dneska projevili fyzičku
až do devadesáté minuty. Toto jsem zlepšil a teď musíme vyřešit,
kdo za nás bude střílet branky. Musí nám to tam začít padat. Nedali
jsme góly, nevyhráli jsme, tři body jsme znovu pustili soupeři. Je to
ke vzteku...“

EVŽEN KUČERA – TJ Sokol Určice:

střídání: 46. Vitásek za Jana, 46. Chvojka
j za Martince, 68. Pejřimovský za Vybíhala
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TJ Sokol Určice:

střídání: 68. Halouzka za Hollyho,
79. Petržela za Javoříka
trenér: EVŽEN KUČERA
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 30. ZKUŠENOSTI ZAÚŘADOVALY. Tomáš Los předal
míč Petru Vodákovi, který nájezd od poloviny hřiště zakončil s
přehledem podél gólmana na zadní tyč – 0:1.
 45. Hosté chybují před vlastní šestnáctkou, Petrásek se prokombinoval až před gólmana, Nejezchleb se ale natáhl a střelu
na vzdálenější tyč vykopl.
 50.Největší možnost zahazuje Vybíhal. Lehký utekl po lajně,
přihrál na paty Cibulkovi, ten ale přiťukl z druhé vlny nabíhajícímu Vybíhalovi, který neatakovaný z hranice vápna poslal míč
„pánubohu do oken“.
 55. Matěj Vybíhal se vyhnul ofsajdové pasti a postupoval
zleva sám na gólmana, úspěšně obstřelil ho i druhou tyč.
 67. ODPOR ZLOMEN. Tomáš Los využil hlavičky kralického beka jen za sebe, utekl po levé straně a prudká přihrávka
na malé vápno se od Petra Vodáka odráží podruhé do sítě – 0:2.
 70. Ke střele se dostal i střídající Petr Matoušek, s pokusem
přes obránce si Urbánek poradil.
 72. + 75. Domácí Pavel Valtr neuspěl zleva, kdy mířil těsně
vedle první tyče, ani zprava, kdy jeho přízemní ránu zastavil
nepřekonatelný Nejezchleb.

I

PETR GOTTWALD - KC Kralice na Hané:

P

U

donutil Nejezchleba k výtečnému zákroku. A po centrovaném míči a pádu ve vápně
se k nevoli domácích penalta
nepískala.
po devadesáti minutách tak
zůstalo v platnosti, že od sezony 2007-2008 vyhráli Kraličtí nad Určicemi jen dvakrát.
Na podzim 2007 za účasti Valtra, Pejřimovského a Lehkého
4:1, na jaře 2011 taktéž doma
3:0. Tento výsledek na straně
vítězů pamatují Kocourek,
Valtr, Vybíhal a dnes již hráč
Určic Ondřej Petržela.

DOKONALÝ POČIN
TTOMÁŠ LOSS

TJ SOKOL URČICE
Brankově se sice dlouhán Určic neprosadil, na výhře hostí se ale
významně podílel. Sedmadvacetiletý ofenzivní hráč se tentokrát přesunul ze zálohy do útoku a ve dvojici s Davidem Hollym byl téměř
neustále vidět. Nejčastěji jako hráč přistižený v ofsajdu, rozhodčí mu
jich odmávali snad deset i víc, ale dvakrát se zapojil i do brankové
akce. Nejprve na polovině hřiště narazil míč rozběhnutému Vodákovi a vyslal ho do gólového sóla, ve druhé půli pak využil zaváhání
kralické obrany, vybojoval míč, pláchl po levé straně a prudký centr
trefil opět Vodáka tak šikovně, že z toho byla druhá branka.

„První půlku jsme byli lepší a mohli jsme ji vyhrát 3:0. Prakticky nic
jsme jim nedovolili, trochu jsme se tím ale ukolébali. Soupeř pak byl
pohyblivější, měl odražené balony, gólové šance ale nedal. Je pravda,
že začátek druhého poločasu jsme domácí zbytečně pustili do hry, my
jsme se vrátili jako mistři světa, ale pak se to opět otočilo a měli jsme
tři čtyři gólovky. Kdyby dali oni, mohlo to skončit 1:1. Nedali, tak to
dopadlo 2:0. Konec zápasu jsme již kontrolovali. Když jsem do Určic
přišel, tak hned první zápas jsem s Kralicemi prohrál 1:4. Pak teprve
přišly tři výhry. Derby je nevyzpytatelné a momentálně si myslím, že
máme kvalitnější výběr než Kralice. Tady jsou mladí kluci, kteří mají
vše před sebou, my máme zkušenější hráče. Nějaký starší hráč by jim
pomohl. A trošku štěstí je k tomu potřeba. Pro dnešek jsem prohodil
hráče v záloze a útoku, chtěl jsem to zpestřit. Chtěl jsem, aby Tomáš
Los měl méně obranné práce a víc hrál. Víme, že nás Kralice znají, a
chtěli jsme to změnit. Teď se nám uzdravili další tři hráči a můžeme se
vrátit ke stylu 3-4-3.“

Bek v záloze Roman Kocourek:
„Šance máme, ale nedáváme“
Kralic na Hané - Je tomu
Kralice
téměř rok a půl, co se fotjiž tém
balisté Kralic mohli radovat
z výh
výhry nad Určicemi. K
výsled
výsledku 3:0 tehdy přispěl i
Roman Kocourek, jeden ze
čtyř k
kralických pamětníků
tohoto skóre. Ve středu večer,
na roz
rozdíl od 9. dubna 2011,
tolik d
důvodů k radosti neměl,
navzdo
navzdory
mnoha šancím
musel strávit porážku 0:2...
Jiří M
Možný
Jste jeden z mála pamětníků výhry nad
Určicemi. Čím to může být,
Určice
že se K
Kralicím derby tak nedaří?
„Byl jsem tu před dvěma sezonami, když jsme vyhráli, jinak
derby nezvládají. Určice jsou
dlouho pospolu a mají zkušený tým. Jsou dobře připraveni
a zvládají to. My máme mladé
kluky, kteří takový zápas hrají
třeba poprvé.“
Lze říci, že jste tentokrát byli nebezpečnější než hosté?
„Taky si myslím. Ale co měli,
to dali a venku to stačí...(pokrčil rameny) Je to již několikátý zápas, kdy nemůžeme
dát gól, dopředu je to špatné.
Nedáváme šance, což nás v
zápasech hodně sráží. Musíme
makat, makat a míč dotáhnout
do branky. Třeba se to potom
zlomí.“

V létě jste se po ročním
působení v 1.FK Prostějov vrátil do Kralic. Poznával jste mužstvo?
„Změnil se prakticky celý tým.
Většina hráčů odešla do Prostějova a zůstala tam. Místo
nich přišli sice šikovní kluci
z prostějovského dorostu, ale
jsou teprve prvním rokem
mezi muži. Neřekl bych, že
jsou horší, ale chybí nám zkušenosti. Šance máme, ale nedáváme góly.“
Přišel jste na pozici
stopera, nyní nastupujete uprostřed zálohy. Sedí
vám to víc?
„Abych se přiznal, tak defenzivního záložníka jsem hrál
naposledy v mladším dorostu.
Lépe se cítím na stoperovi, ale
pokud je potřeba, budu hrát tohle. Už si zvykám.“

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

5. kolo I.B třídy nabídlo tradiční derby, ani letos nechyběly vypjaté momenty

KOSTELEC ZDOLAL I LIPOVOU A DOTAHUJE SE NA ČELO
Domácí slaví třetí výhru v řadě, hosté toho moc nepředvedli a spílali rozhodčímu

Duely Kostelce s Lipovou bývají vždy vyhrocené a plné emocí. Nejinak tomu s přispěním
rozhodčího bylo i tentokrát. V úvodu nastolil
příliš volný metr, nechal několik ostrých faulů
bez patřičného potrestání a zejména po přestávce s nárůstem skóre atmosféra houstla.
Hlavní otázkou se tak nestávalo skóre, ale zda
skutečně oba týmy dohrají v jedenácti lidech.
Domácí si koledovali zákroky, při nichž občas
až tuhla krev, hosté kontrovali až přehnanými
verbálními útoky. Fotbalově toho obě mužstva
moc nepředvedla a zejména výkon Lipové byl
zklamáním. Vždyť hosté sotva dvakrát vystřelili na bránu a spíše to byli oni, kdo musel bránit.
Kostelec na Hané/jim

J

iž od prvních momentů bylo
zřetelné, že v derby se na krásu
hrát nebude. Domácí věděli, že
nejsou favoritem a přizpůsobili
tomu taktiku, hosté na dlouhé nákopy, spoustu soubojů a taktické
fauly odpovídali stejnou mincí. A
tento styl hry se spoléháním se na
standardní situace skutečně více
seděl Kostelci, drtivá většina prvního poločasu se totiž odehrávala
před lipovským vápnem nebo v
něm.
e střele se jako první z velké
dálky odhodlal Tomáš Menšík a trefil plot za bránou, brzy po
něm podnikl nebezpečný výpad
Martin Hon. Od levé lajny se vydal před bránu a gólman Lipové
předvedl první úspěšný
spěšný zákrok.
Hosté odpovědělii Růžičkovou
hodně nepřesnou střelou
třelou z halfvoleje a Žilkovými pokusy
okusy o záběhy
za obranu, s nimiž si ovšem domácí vždy zavčas poradili.
radili. Lipovští se čas od času dopustili
laciné ztráty při rozehře,
zehře, ve
dvaatřicáté minutěě je ještě
zachránila nepřesnáá přihrávka domácích při pokusu o
rychlý brejk.
ejviditelnějším
m
hráčem
prvního poločasu
času se stal Tomáš Menšík, na branku
ranku ale čekal
nutě si narovnal
marně. Ve 33. minutě
míč ke střele na okraji
raji vápna a vybojoval roh, jehož rozehry se sám
ntr trochu podujal. Abrahám centr
kvapení míč zacenil a k jeho překvapení
jší tyč. Domácí
stavila až vzdálenější
ázal i při defenzáložník se pak ukázal
p
zivní práci, když včas přesným
skluzem vypíchl míč Žilkovi.
luníčko pokračovalo
ovalo v ostrém
svitu a zdálo se,, že tohle derby
bude mimořádně klidné. Z tohoto
aly jen dva moprůběhu vybočovaly
rdý faul zezadu
menty. Nejprve tvrdý
utého napomena Menšíka bez žlutého
nutí, o pětadvacet minut později
o Spáčila, které
pak tvrdé zajetí do

K

N

volalo po červené kartě. Domácí
Baláš vyvázl lacino jen se žlutou
kartou, faulovaný kapitán hostí
ji za protesty dostal taky. Nutno
podotknout, že lipovský hráč si o
tvrdé dohrání dlouho koledoval,
nebylo souboje, v němž by nepoužil loktů.
ostům se stále nedařilo, hra
v jejich podání byla na tým
usilující o nejvyšší pozice stále
mizerná. Výjimku představovala
jen nepřesná hlavička Spáčila a
domácí je potrestali. Před poločasem Menšík ještě z přímého kopu
neuspěl, přestože gólman míč ne-

H

udržel a nebylo daleko k dorážce,
prakticky hned po přestávce tomu
bylo jinak.
omácí rozehrávali další z
řady rohových kopů, na
první tyči vyskočil nejvýše Marek Začal a nechytatelně trkl do
míče – 1:0. Druhou branku měl na
hlavě o pár minut později Martin
Hon, nemířil ale tak přesně, stejně
jako na opačné straně Petr Přikryl.
A pak už se zvolna trávník měnil
v bojiště i divadelní jeviště. Merta
zajel před soupeřovým vápnem
do Ohlídala a jen shodou náhod
se neozvalo křupnutí při zlomenině. Místo červené následovala
opět jen žlutá a emoce se začaly
stupňovat. Ty ještě vystupňovalo
několik chybně odmávaných a
neodmávaných ofsajdů a hosté již
začali hecovat, že zavolají policii a
nechají rozhodčího dýchnout.
ostelečtí dobře věděli, že
když se jim podaří hosty psychicky nahlodat a zbavit koncentrace, zvýší to jejich šance na body.
Polovinu hostující sestavy sice
tvořili zkušení veteráni nad třicet
let, právě oni se ale nechali nejvíce unést atmosférou a skončilo to
druhou brankou. Po chybě v rozehře se míče chopil Martin Hon,
přešel před Ohlídala, překonal i
Abraháma a angličanem zvýšil na

D

K

2:0. Ani ne o deset minut později
využil prostoru na levé straně a
pronikl z úhlu opět až před gólmana, nyní již byl Abrahám připraven a výborným zákrokem udržel
hosty v naději.
mohlo nastat drama. Pět
minut před koncem dokonal rohový kop zakončením do
prázdné brány Martin Liška a
bylo to jen o gól. Hosté navíc
přikovali svého soupeře několika
standardními situacemi, v závěru
se ale do hry opět vložil rozhodčí
a divadlo dokonal. Svým rozhodováním vnesl do hry úplný
zmatek a zachránilo jej jen to,
že již brzy mohl odpískat konec.
Utkání typu Kostelec – Lipová
si žádá delegování zkušeného
arbitra, který si na hřišti udělá pořádek, a v sobotu neměl krajský
fotbalový svaz šťastnou ruku.
ro tabulku to znamená, že
domácí Kostelec úvodní dvě

porážky nahradil třemi výhrami
a šplhá do nejlepší pětky. Lipová
naopak po dvou výhrách získala

A

P

Bez zlomenin. Momentů jako tento, kdy se po faulu svíjí na zemi hostující Petr Ohlídal, bylo k vidění
hned několik. Přesto dohrály oba týmy bez zranění i bez červené karty.
Foto: Jiří Možný

PETR WALTER – FC Kostelec na Hané:

I.B TŘÍDA KFS OLOMOUC, SKUPINA „A“ – 5. KOLO

FC Kostelec na Hané:
střídání: 60. Brančík za Začala, 90. Lužný
ý za Hona
trenér:
PETR WALTER
Drčka
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„Hosté nebyli v nejlepším rozpoložení po domácí porážce s Hranicemi a my jsme s tím tak trochu počítali. První výhra nad Všechovicemi nám moc pomohla, stejně tak i tři body zvenku. Dneska jsme
s body moc nepočítali, o to jsou cennější a o to jsme šťastnější. Podařilo se nám to. O přestávce jsme si řekli, že musíme pokračovat ve
výkonu z prvního poločasu, v němž jsme měli tři šance. Šli jsme na
hřiště s tím, že budeme hrát vzadu na nulu a zkusíme ze standardky
dát gól, což se nám podařilo. Tím si myslím, že jsme je načali. Bylo
vidět, že nejsou ve své kůži a rozhodla pak jejich chyba vzadu, po níž
jsme dali na 2:0. Že se víc hrálo na polovině Lipové, mě překvapilo,
ale tak jsme chtěli hrát. Ne být zalezlí před vápnem, ale chtěli jsme
hrát aktivně. To se nám podařilo a myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Byli fotbalovější a bojovnější.“

JAROSLAV ULLMANN – SK Lipová:
„Fotbal byl z obou stran slabší. Domácí nás předčili bojovností a některé jejich zákroky byly na hranici únosnosti. Bohužel jsme techničtější
mužstvo a dnes to pro nás nebylo. Když do mě hráč zajede na stojnou
nohu, tak mi ji může zlomit. Emoce pak člověk neudrží. Myslím si, že
mladí hráči, kteří takový faul udělají, mají okamžitě dostat červenou
kartu. Tady nejde o výsledek, ale o zdraví. V prvním poločase nám
chyběl větší pohyb, nabídka na balon. Vše ale pramenilo z toho, že
domácí každou naši kombinaci přerušili faulem a hru rozkouskovali.
Když jsme se chystali k nátlaku, tak jsme si to prohráli chybou, po níž
jsme dostali na 0:2. To se nemůže stávat. Chtěli jsme tu bodovat, musíme ale poslední zápasy pustit z hlavy, v týdnu potrénovat a připravit
se na domácí utkání s Pivínem.“

Spáčil

Při
Př
Přikryl
P
řiikry
kryl

Šmíd
Růžička

Tomáš Menšík: „S Lipovou

Ohlídal

je to vždy vyhrocené“

Macourek
Barák
Žilka

Abrahám

SK Lipová:

střídání: 46. Bross za Baráka, 80. Vlček za Koudelku
trenér: JAROSLAV ULLMANN
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 33. Menšíkův technický
t h i ký pokus
k z llevého
éhh rohu
h vápna
á
hhostující
t jí í
brankář vyrazil, následný roh v podání kosteleckého záložníka
skončil snesením míče na vzdálenější tyč.
 43. Menšíkův přímý kop téměř od půlky hřiště přinesl Abrahámovi nečekané starosti, domácí se téměř dostali k dorážce.
 45. Gólovku zahodili i hosté. Při standardce zůstal na zadní
tyči volný vyhlášený hlavičkář Spáčil, ale nemířil přesně.
 51. VYUŽITÁ STANDARDKA. Na rohový kop z pravé
strany si na přední tyči opět naskočil Začal a tentokrát poslal
míč do sítě – 1:0.
 55. Zvýšit mohl Hon, po jednom z dalších rohů hlavičkoval
kousek za malým vápnem vedle brány.
 64. POTRESTANÁ HRUBKA. Hosté ztratili míč při rozehře, Martin Hon oklamal stopera i gólmana a s pomocí vzdálenější tyče se balon došoural za čáru – 2:0.
 72. Hon využil průchodné obrany a z levé strany se dostal až
před Abraháma, ten jeho střelu na bližší tyč vykopl.
 85. GÓL NADĚJE. I Lipová využila výhodu rohového
kopu. Míč vrácený na malé vápno dokopl Liška z pár kroků do
prázdné brány – 2:1..
zaznamenal Jiří Možný

jen bod a propadla se do horší lec do Tovačova, Lipová taktéž
poloviny I.B třídy. V dalším kole již od čtyř hodin přivítá v dalším
jede v neděli odpoledne Koste- derby Pivín.

DOKONALÝ POČIN
MAREK
M
A
ZAČAL
AL

FC KOSTELEC NA HANÉ
Trenérovo přání splnil do puntíku a ze standardky zařídil domácím
vedení. Kostelecký obránce s číslem 5 je jistotou při vysokých míčích ve vlastní i soupeřově šestnáctce a potvrdil to i proti Lipové. Již
v prvním poločase nebezpečně zahrozil a jen nepatrně minul, na
startu druhé pětačtyřicetiminutovky už byl přesnější. Při rohovém
kopu z pravé strany vyhrál vzdušný souboj s exkralickým Ohlídalem, o kousek vedle stojící Přikryl akci jen přihlížel a hlavička na
bližší tyč skončila v síti mimo dosah gólmana. Vítězná branka to
sice nakonec nebyla, ale hosté po ní ještě více znervózněli a na bránu vystřelili prakticky až při snížení pět minut před koncem.

Kostel na Hané – Nedílnou
Kostelec
součástí kostelecké zálohy
součás
je již několikátým rokem
Tomáš Menšík. Dvacetiletý
středo
středopolař byl vidět i v derby s Li
Lipovou, a přestože sám
branku nedal, několikrát
zamota obráncům soupeře
zamotal
hlavu. Jednou z toho byla
je
tyč, jednou
drzý průnik až
před gólmana. Na první
branku v sezoně tak stále
če těší ho ale výhra v
ještě čeká,
prestiž
prestižním
duelu.
Jiří Možný

Vyhráli jste třetí zápas
v řadě. Co se změnilo?
„Asi motivace na tréninku.
Začali jsme hrát se stabilní
sestavou a řekli jsme si, že do
toho dáme všechno. Všechny
zápasy jsme odmakali, každý z nás. Cílem bylo uhrát co
nejvíce bodů a umístit se co
nejlíp. Hlavně nebýt na spodku
tabulky.“
Jak jste spokojen s
vlastním výkonem?
„Většina centrovaných míčů
ode mě nebyla moc dobrá,
ale spadlo to tam. Podařilo se
nám vyhrát derby a jsme za to
rádi. S Lipovou je to vždy vy-

hrocené, ale vyloučení jsem se
nebál, přestože náznaky tam
byly.“
Zápas moc pohledný
nebyl a trochu nečekaně se hrálo spíše na půlce Lipové než u vás.
„Lipová mě překvapila, nebyla
tak kvalitní jako dřív. Nehrají
tolik kombinačně. Říkali jsme
si, ať hrajeme do těla, nebojíme se více kontaktů a nevypouštíme souboje.“
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sezona malé kopané
Divočina s deseti fíky: „ESKÁČKO“ PŘESTŘÍLELO ZÁBŘEH! Nová
měla obvyklý pohárový start
Prostějovští vedli už 5:1, místo doražení soupeře
se však nakonec strachovali o vítězství...
6:4

1.SK Prostějov
SK SULKO Zábřeh na Moravě

(5:2)

Branky: 4. Papoušek, 9. Hirsch, 13., 38. a 89. Machálek, 35. M.
Pospíšil – 19. Šichor, 42. Michalčák, 61. T. Pospíšil, 83. Bačík.
Rozhodčí: Kubica – Klíma, Dubravský. ŽK: Zatloukal – Kostorek, Furik. Diváků: 620.

Sestava 1.SK Prostějov
Bureš – Hloch, Hunal, Zbožínek (80. Mazouch), Kazár (62. Krejčíř) – Hirsch, Pavlík, Zelenka, Papoušek – M. Pospíšil (68. Zatloukal), Machálek. Trenér: František Jura.
Sestava SK SULKO Zábřeh na Moravě:
Procházka – Rajnoha, Šalamoun, Linek, Kulíšek (67. Hajčík) –
Michalčák, Furik, Šichor, Kostorek – Krejčí (55. T. Pospíšil), Bačík. Trenér: Jiří Balcárek.

Prostějov/son - Chtějí fanoušky bavit hezkou ofenzivní hrou a v sobotu se jim
to během úvodního poločasu
dařilo dokonale. Fotbalisté 1.SK Prostějov nasázeli
Zábřehu v pátém kole Moravskoslezské ligy už do přestávky pět krásných gólů,
jenže pak přestali makat a
v závěru dovolili obživlému
protivníkovi téměř vyrovnat. Konečný výsledek 6:4
se každopádně víc podobal
hokeji, diváci toho za lidovou dvacku viděli opravdu
hodně. A v průběžné tabulce
Hanáci skočili na třetí místo, jediný bod za vedoucí
Třinec.
Uběhlo pouhých třináct minut
a vypadalo to, že je po zápase.
Nejprve ve 4. Machálek posunul doleva Papouškovi, který

sám před bránou propálil Procházku – 1:0. Poté v 9. Zelenka přiťukl doprava Hirschovi,
jenž nádhernou ranou vymetl
vzdálenější šibenici – 2:0. A
následně v 13. se Machálek
šikovnou kličkou uvolnil na
vápně, aby po zemi do středu svatyně obstřelil Procházku – 3:0! Ztráty koncentrace
favorita z rychle nabytého
náskoku využili hosté o šest
minut později, kdy šel po chybě v rozehrávce Šichor zprava sám na Bureše a nedal mu
šanci uklizením míče k levé
tyči – 3:1. Poté znovu kraloval domácí tým. Pavlíkovo
zakončení bylo tečováno na
břevno, kterým zatřásla i výstavní dělovka Kazára z dálky, z bezprostřední blízkosti
dvakrát neuspěl uzdravený
M. Pospíšil. Gólostroj se na

prostějovský trávník vrátil až
na sklonku první půle a opět
to stálo za to. V 35. převzal
balón od Zelenky zmíněný M.
Pospíšil a táhlou ranou z pětadvaceti metrů zavěsil přesně
k levé tyči – 4:1. O tři minuty
později loženku téhož plejera
po perfektním ťukesu vytáhl
Procházka na tyč a dobíhající
Machálek dorazil do prázdné
svatyně – 5:1. Další obří příležitost zahodil Papoušek (zase
ho uvolnil Zelenka), načež
Zábřežští ve 42. zkorigovali.
Bačík uličkou vysunul Michalčáka, jenž tváří v tvář Burešovi nezaváhal – 5:2.
Zatímco otevřeným útočným
fotbalem nabitý zahajovací poločas ovládali výtečně
kombinující a pohybliví Hanáci, po změně stran bylo
vše jinak. Iniciativu převzalo
mužstvo SULKA, které po
hodině střetnutí vykřesalo
naději tím, že střídající T. Pospíšil ztrestal zmatky v obraně
eskáčka – 5:3. Ještě víc snížit
mohli Bačík a znova T. Pospíšil, jenže selhali v zakončení
ze slibných pozic. Na druhé
straně se jinak pasivní Prostějované dostali třikrát na
dostřel, leč Machálek před
zívající bránou těsně nedosáhl
na centr Hirsche, Papouškovu
hlavičku lapil Procházka a
tutovou šanci prováhal Hirsch. Pak přišlo to, čeho se
fandové obávali. Sedm minut
před koncem Šichor nezištně
předložil volnému Bačíkovi
a ten zleva zasunul po zemi
k bližší tyči – 5:4. Hrozbu bla-

máže ještě neodvrátil Pavlík,
jehož bombu z trestňáku zastavilo břevno, teprve v 89.
definitivně rozhodl Machá-

lek. Ideální nabídku mu dal
neúnavný asistent Zelenka
a kanonýr duelu završil svůj
hattrick – 6:4!

Roman Popelka - asistent 1.SK Prostějov:
„Ze zápasu mám rozpačité pocity... Spokojenost panuje se ziskem
tří bodů, méně však s průběhem střetnutí, hlavně ve druhé půlce.
Do utkání jsme přitom vstoupili až nad očekávání dobře, hosté
působili velmi zaraženě. Dovolili nám, abychom je zatlačili a my
jsme akce brankově dohrávali. Rychlé vedení 3:0 a následně 5:1
nás ale trochu ukolébalo ohledně pozornosti i pracovitosti směrem
dozadu, naše hra pak byla dost ležérní. Otevřeného středu hřiště
využil útočně kvalitní soupeř k postupnému snižování, duel se
změnil v gólovou přestřelku. Nám se po přestávce nedařilo akce
dotahovat do finální fáze a defenziva celého týmu opět nepracovala tak, jak by měla. Tohle nás v sezóně zatím nejvíc trápí, dostat doma čtyři branky je špatné. Bohužel zase platilo, že dopředu
chtěli všichni a dozadu málokdo. To musíme změnit a na vlastním
hřišti hrát stejně zodpovědně jako venku. Že je 6:4 atraktivní pro
diváky? Množstvím deseti gólů určitě, ale já bych rozhodně víc
bral třeba výsledek 8:2. Každopádně máme navzdory všem nedostatkům deset bodů po pěti kolech, což je určitě dobré.“

Jiří Balcárek - SK SULKO Zábřeh na Moravě:
„Takové utkání jsem ve své kariéře ještě nezažil ani jako
hráč, ani jako trenér. Od začátku jsme hráli vyloženě dětský
fotbal, domácím dávali strašně moc prostoru a ve 13. minutě byl kvůli tomu stav 3:0. Vůbec nepomohlo upozornění
před zápasem, že si musíme pohlídat Pavlíka se Zelenkou,
zrovna tihle dva tahouni měli v záloze moře místa. Navíc
jsme prohrávali všechny osobní souboje, proto soupeř utekl
až na 5:1. Jakoby nastoupili muži proti žákům. O přestávce
jsem klukům v šatně řekl, že se za jejich výkon stydím a že
takovým fotbalem dělají ostudu sobě, mně i celému klubu.
Až potom došlo ke zlepšení. My jsme začali hrát, Prostějovu s řadou starších borců v sestavě naopak docházely síly
a tím se nám povedlo dotáhnout na rozdíl jediného gólu.
Úplný závěr si však favorit zkušeně pohlídal.“

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov
SPORTOVNÍ POVRCHY

Tradičně začal nový soutěžní ročník malé kopané v našem okrese. Stejně jako v minulých letech vstup obstaralo
úvodní kolo Poháru města Prostějova mužů 2012/13.
Přihlásilo se celkem šestnáct týmů, které byly rozlosovány do
čtyř základních skupin. Do druhého dějství přitom postoupily
dva nejlepší celky z každé grupy. Dál prošli většinou favorité,
jedinou výjimkou je vypadnutí prvoligového Aristonu Prostějov na úkor třetiligové Katastrofy Prostějov.

Výsledky 1. kola Poháru města Prostějova 2012/13
Skupina A – hřiště Dobrochov: SK Tomek Dobrochov – SK
Chaloupka Prostějov 3:1, FC LadziMil Čehovice – MK Medvědi Prostějov 0:1, Chaloupka PV – Medvědi PV 3:1, Dobrochov – Čehovice 2:0, Čehovice – Chaloupka PV 3:5, Medvědi
PV – Dobrochov 0:1.
1. Dobrochov
3
0
0
6:1
9
2. Chaloupka PV
2
0
1
9:7
6
3. Medvědi PV
1
0
2
2:4
3
4. Čehovice
0
0
3
3:8
0
Skupina B – hřiště Vrbátky: DD Sport Dubany – SK Griffins
98 Prostějov 3:1, 1.FC Laškov – Béci Smržice 3:2, Griffins PV
– Smržice 7:2, DD Dubany – Laškov 4:1, Laškov – Griffins
PV 2:4, Smržice – DD Dubany 0:3.
1. DD Dubany
3
0
0
10:2
9
2. Griffins PV
2
0
1
12:7
6
3. Laškov
1
0
2
6:10
3
4. Smržice
0
0
3
4:13
0
Skupina C – hřiště Kobeřice: SK Kobra Kobeřice – Ariston
Prostějov 6:4, Mexico Víceměřice – KMK Katastrofa Prostějov 3:2, Ariston PV – Katastrofa PV 2:5, Kobeřice – Víceměřice 2:4, Víceměřice – Ariston PV 4:2, Katastrofa PV – Kobeřice
1:1.
1. Víceměřice
3
0
0
11:6
9
2. Katastrofa PV
1
1
1
8:6
4
3. Kobeřice
1
1
1
9:9
4
4. Ariston PV
0
0
3
8:15
0
Skupina D – hřiště Hluchov: SK Amatér 1993 Hluchov – MK
Brodek u Prostějova 1:4, SK Dřevnovice – FC Semos Juniors
Hluchov 1:1, Brodek u PV – J. Hluchov 3:2, A. Hluchov –
Dřevnovice 3:3, Dřevnovice – Brodek u PV 0:4, J. Hluchov
– A. Hluchov 1:4.
1. Brodek u PV
3
0
0
11:3
9
2. A. Hluchov
1
1
1
8:8
4
3. Dřevnovice
0
2
1
4:8
2
4. J. Hluchov
0
1
2
4:8
1

Kostelečanky vezou tři body, béčko nehrálo
Hráčky nezlomilo ani vyrovnání těsně před koncem a v nastavení rozhodly
Březnice, Kostelec na Hané/
jim – Utkání plné zvratů sehrály
v sobotu odpoledne fotbalistky
Kostelce na Hané. Po dvaceti
minutách prohrávaly v Březnici
0:2, deset minut před koncem
otočily na 3:2, domácí hráčky ještě
stihly vyrovnat, ale poslední slovo
měly opět Hanačky. V devadesáté

minutě dokonala hattrick Lucie
Tomešová a tým koučovaný tentokrát jen Mojmírem Drápalem
dokráčel v divizní „B“ skupině
k druhé výhře v sezoně.Duelu se
naopak nedočkaly členky „béčka“,
kvůli chřipkové epidemii Lažan se
kluby dohodly na náhradním termínu uprostřed týdne.

SK Březnice - FC Kostelec na Hané 3:4 (2:1)
Branky hostí: 28., 81. a 90. Tomešová, 49. Řezníčková.
Rozhodčí: Gloser. Sestava Kostelce: Mikešová – Hrazdilová, Knápková, Zapletalová, Urbanová – Hájková, Adamová (85. Burgetová),
Tomešová, Jarošová – Řezníčková, Pitáková.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Hodnocení trenéra Kostelce na Hané Mojmíra Drápala:
„Těžký soupeř, velice tvrdý až záludný. Bylo to velice bojovné utkání na
malém hřišti, na tak malém jsem snad ještě nikdy nehrál. Z velkého vápna k rohovému praporku jsem napočítal čtyři kroky, terén byl ale velmi
pěkný. Dvakrát jsme vstali z mrtvých. Dvakrát se holky zvedly, z naší
strany to bylo hodně na srdíčko. Pokud holky plnily pokyny a přihrávaly
si po zemi, tak jsme je přehrávali. Pokud jsme se ale přizpůsobili hře
soupeře, tak to bylo vyrovnané a domácí hráčky byly i o něco lepší. Z
jednotlivkyň bych vyzdvihl autorku tří branek Tomešovou, vynikající
„Dá se říct, že jo. Díky dostatku byla Adamová, v brance Mikešová a na levém beku Urbanová. Tyto
prostoru jsem mohl dát hattrick a čtyři čněly, ale i ostatní hrály dobře.“
já jsem vždycky rád, když padá
víc branek. Pro diváky je to zajímavější, naopak trenérům se takové přestřelky asi moc nelíbí.“
Po pěti kolech máte na
kontě deset bodů. Jde o
dobrý start do třetí ligy?
„Podle mě je to docela slušný
zisk, navíc máme čtyři plusové
body v tabulce pravdy. Škoda
pořádá nábor nových fotbalistů
domácího zaváhání s Frýdkem,
ročníku 2004 a mladší
kdy jsme to měli ve svých rukou. Jinak soutěž zatím zvládáPÁTEK 14.9. 2012
me výsledkově dobře.“
Hecujete se s otcem, ktehřiště Čechovice od 16:00
rý vede jednoho z vašich
Náboru se zúčastní
soupeřů v MSFL Uničov?
„Zatím ne. Chystáme to až na
i hráči „
„A“ mužstva
jedenácté kolo a náš vzájemný
zápas.“

„Věřím, že hattrickem končí mé střelecké trápení,“
radoval se hrdina sobotního derby Tomáš Machálek
Prostějov - V minulé sezoně se stal nejlepším
kanonýrem prostějovského fotbalového mužstva, vyšel mu hlavně závěr divizního ročníku
2011/12. Během letní přípravy ani dosavadních
čtyř utkání MSFL se však útočník 1.SK Tomáš
Machálek stále nemohl trefit a rostla v něm nepříjemná nejistota. Rázně ji utnul v sobotu, kdy
třemi góly pomohl přestřílet Zábřeh 6:4.
Marek Sonnevend
Vzpomněl jste si během duelu na poslední
kolo předchozí sezony?
„Jasně. Tehdy jsem měl proti béčku Opavy taky spoustu
místa, hrálo se podobně otevřeně jako dnes. Skončilo to
8:4 a já dal hattrick, totéž se
mi povedlo i tentokrát. Což je

paráda, mám velkou radost.“
Ulevilo se vám hodně?
„To rozhodně. Dlouho jsem
se nemohl trefit a série zápasů bez vstřeleného gólu už
pro mě začínala být nepříjemná. Teď jsem to konečně
prolomil a věřím, že mi hattrick pomůže nabrat klid i pohodu do zakončení.“

Jak moc pomohl návrat
uzdraveného Michala
Pospíšila do sestavy?
„On je určitě výborný fotbalista,
ale po pravdě jsem tohle nijak
neřešil. Hlavně jsem se snažil,
abych já hrál co nejlépe. Že mi
Pospa asistoval u dvou branek?
Vidíte, to jsem si ani nevšiml.
(úsměv) Tím pádem moc díky.“
Co říkáte na málem
ztracené tři body z vedení 5:1?
„Bylo to nakonec obrovské drama, přitom úplně zbytečné. Vůbec jsem nepochopil naši hru, že
jsme se pořád hnali dopředu a
nedrželi kompaktně u sebe. Tím
pádem soupeř dostával hrozně
moc prostoru, útočníci měli čas
zpracovat míče, otočit se a chodit do útoků. Po téhle stránce

máme hodně na čem pracovat.“
Sice jste zvítězili, ale trenéři vás asi příliš nechválili, že?
„Když jsem po utkání odcházel
za hřiště, tak jsem přemýšlel,
jestli je takový zápas na pochvalu nebo spíš na seřvání. A
víc bych se přikláněl k té druhé
variantě. Co nám koučové doopravdy řekli, to ale radši nebudu
komentovat....“ (směje se)
Ukolébalo vás vysoké
vedení?
„To si ani nemyslím. My jsme
se totiž dopředu hnali od začátku v podstatě pořád, bez ohledu
na skóre. Všichni si asi chtěli
dát gól.“
Vám osobně se však
střetnutí muselo líbit,
ne?

TJ SOKOL
ČECHOVICE

Na výhru v Kralicích se rezerva 1.SK nadřela

Tři body jistil až v poslední minutě Roman Ballek
Kralice na Hané/jim – Po
dvou jasných výhrách drama až do konce. Hráči 1.SK
Prostějov „B“ si v uplynulých
týdnech s chutí zastříleli a bez
výraznějších potíží navyšovali náskok v čele okresního
přeboru, až včera narazili na
těžšího soupeře. Kralickému
béčku se dvakrát podařilo
zužitkovat chyby soupeře a
na domácím hřišti se dotáhnout na dostřel. Vyrovnání
ale hosté ani jednou nepřipustili a s Martinem Svozilem a Tomášem Mazouchem
uprostřed zálohy si dokráčeli

i pro sedmou výhru v sezoně.
Hodnocení kouče hostí Davida Mezuliánka:
„Začala nám série, kdy ze čtyř
zápasů hrajeme třikrát venku.
Teď se ukáže, zda se udržíme
na prvním místě. Kralice hrály dobře, mladí kluci vydrželi
běhat celý zápas a hrozili nám
z brejků. Patřilo to k našim nejtěžším zápasům. Kralice měly
šikovné útočníky, kteří nám
zabíhali za obranu a kdyby
byli ještě trošičku fotbalovější, mohli nám ještě nějakou
branku dát. Do vedení nás

poslal trefou z přímáku Tomáš
Mazouch, druhý gól jsme přidali po nejhezčí akci zápasu.
(1:2)
Ballek dal uličku Svozilovi
do vápna, ten to naservíroval
krásně před bránu a Pořízka
Branky 1.SK: 7. Mazouch, 24. Pořízka, 67. Vlach, 90. Ballek
zavěsil. Po chybě Martina HuRozhodčí: Antoníček ml. – Němec, Nezhyba
bála domácí snížili, ale Vlach
Sestava 1.SK Prostějov "B":
dorazil Mazouchovu tyčku a
zvýšil na 3:1. Pak jsme udělali
Hubál – Krátký (46. Ovčáček), Zelina, Peka, Martínek (60. Kvachybu v rozehrávce a domácí
pil) – Pořízka, Svozil, Mazouch, Lakomý – Ballek, P. Dostál (55.
nás potrestali z brejku a teprve
Vlach). Trenér: David Mezuliánek.
v poslední minutě dával Ballek
na 4:2. Dostali jsme dvě branky po individuálních chybách, vat. Ze začátku jsme ovládli ží pochvalu, že to zvládli. Tři
ale to se může stát. Naštěstí střed hřiště, posily z áčka byly body z Kralic jsme si odvezli,
jsme na ně dokázali zareago- poznat. Všichni kluci zaslou- takže spokojenost.“

FC Kralice na Hané „B“
1.SK Prostějov „B“

2:4

kontakt:
Ráček Vlastimil
607 719 389

v.racek@iol.cz

Liška Jaroslav
725 526 307

jarekliska@centrum.cz

www.fotbalcechovice.cz

Najde se nový
Čech a Rosický?

Basketbal, tenis

Vydařená příprava BK:
Orli dali Turům stovku
Vysoké Mýto/lv – Také ve
druhém přípravném zápase
slavili basketbalisté Prostějova vítězství. Ve Vysokém
Mýtě při oslavách založení
basketbalu ve městě porazili s přehledem svitavské
Tury 104:83, když zaznamenali deset trojek. „Hráli
jsme docela slušně, i když
v obraně to ještě ideální nebylo,“ hodnotil zápas trenér
Zbyněk Choleva.
Úvodní
desetiminutovka
byla vyrovnaná. Orli ji vyhráli o jediný bod. Pak se
ale rozstříleli a do kabiny
odcházeli s vedením 53:41.
Ve druhé půli Tuři stáhli rozdíl ve skóre pod deset bodů,
v pravou chvíli ale zabrali
střelci Prostějova a na začátku poslední čtvrtiny měli na
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své straně pohodlné vedení
81:64. Úřadující vicemistr
žádnou komplikaci nepřipustil ani v závěru a dotáhl utkání k vítěznému konci.
„Bylo vidět, že v tréninku už
je nás deset a dokonce jsme
si mohli zahrát pět na pět.
Souhra se lepší,“ pochvaloval si Choleva.
Další přípravný zápas Orli
odehrají v úterý na domácí
palubovce s Opavou. Utkání začíná v hale Sporcentra
DDM v 18 hodin.

BK Prostějov – Tuři Svitavy
104:83
Střelci Prostějova: Slezák
20, Kohout 16, Default
15, Venta 13, Bohaček 12,
Prášil 9, Marko 8, Bratčenko 7, Polašek a Pekárek 2

Prostějovský reprezentant Švrdlík jásal po postupu na ME:

„SKVĚLÝ POCIT. A TEĎ CHCI DO SLOVINSKA!“
Prostějov - Ještě před posledním kvalifikačním
zápase rozhodli basketbalisté České republiky o
svém postupu na mistrovství Evropy. Po šesti letech se tak národní tým vrací na přehlídku nejlepších týmů a v příštím roce si zahraje proti nejlepším
na šampionátu ve Slovinsku. Dlouho očekávaný
postup pomáhal vybojovat také prostějovský pivot Kamil Švrdlík. „Jsem strašně rád, že můžu být
součástí tohoto týmu. Celý reprezentační blok si
strašně užívám,“ vyznal se pětadvacetiletý basketbalista.
Ladislav Valný
Postup z těžké skupiny
jste si vybojovali už po
sedmém zápase. Jaký je to
pocit?
„Jednoznačně skvělý! Spíše
jsme počítali, že se budeme rvát

až do konce. Tým přesto uspěl
v konkurenci Itálie a Turecka a
to je výborný výsledek. Všichni
hráči si to hodně užívají.“
Klíčem k postupu byly
výhry na půdě soupeřů.
Ta první přišla hned na začátku kvalifikace v Bělorusku.

Bylo toto utkání klíčem k pozdější radosti?
„Asi ano. Po vyrovnaném průběhu se nám podařilo zvítězit a
tým se uklidnil. Také proto jsme
po následující domácí porážce
od Italů nebyli pod nějakým
velkým tlakem a dál předváděli
svoji hru. Tým zkrátka zůstal
v klidu a to bylo důležité.“
Reprezentaci vyšla sázka na mix zkušených a
mladých hráčů. Na palubovce
bylo vidět, jak jdete za svým
cílem. Panovala podobná nálada také v kabině?
„Troufnu si říct, že jsme vytvořili výbornou partu. Nebyly žádné
skupinky. Mladí, staří - všechno
jedno. Každý věděl, co chce dokázat a výsledek se dostavil.“
Vrcholem bylo vysoké
domácí vítězství nad tu-

reckými vicemistry světa. Byla
to nejdůležitější výhra kvalifikace?
„Těžko říct, protože každý
úspěch měl svoji cenu a počítal
se do tabulky. Bez těch dalších
bychom na Evropu nepostoupili.
Ale musím uznat, že právě toto
střetnutí byl pro všechny velký
zážitek!“
Nepatřil jste mezi nijak
zvlášť vytížené hráče,
přesto jste nastoupil do všech
utkání. Jaký byl, z vašeho pohledu, končící reprezentační
blok?
„Minut jsem sice příliš neměl,
ale byly to parádní měsíce. Měl
jsem možnost trénovat s Jirkou
Welschem nebo Jakubem Bartoněm, pro které to byla možná
poslední možnost postoupit
na velký turnaj. Toho si hodně

cením. Být v takovém týmu je
hodně příjemné... (úsměv)“
O motivaci pro příští
sezonu asi máte postaráno. Chcete se v nároďáku udržet a jet na Evropu. Je to tak?
„Někteří hráči ve výběru z různých důvodů chyběli. Jinak jste
to vystihnul přesně. Budu dělat
maximum, abych se do sestavy
pro Slovinsko dostal. Motivaci
mám velkou!“
K prostějovskému týmu
se připojíte poměrně
pozdě. Nebudete po kvalifikaci příliš unavený?
„Zase tolik jsem toho neodehrál.
Ale je fakt, že to byl zápřah a pár
dní bez míče bych určitě snesl.
Bude záležet na tom, jak se domluvím s trenérem Zbyňkem
Cholevou. Ale žádná dlouhá
pauza to asi nebude.“

„Berďovi“ narostla forma, v New Yorku byl v semifinále. Kvitová se nechala rozstřílet Francouzkou...
New York, Prostějov/lv – Na
své desáté vystoupení na US
Open bude s odstupem času
vzpomínat v tom nejlepším
tenista Tomáš Berdych. Prostějovský hráč sice v semifinále posledního grandslamu
prohrál ve větrné loterii s
Andym Murraym 7:5, 2:6,
1:6 a 6:7, přesto dosáhnul na
nejlepší výsledek na turnaji
v kariéře a na cestě mezi poslední čtyři dokonce vyřadil
Rogera Federera. „Po zápase převládal smutek. Cítil
jsem šanci na finále. Postup
odvál vítr. Ale za pár dnů se
na semifinále asi budu dívat
pozitivně,“ popisoval své pocity po porážce Berdych.
Své poslední letošní vystoupení ve Flushing Meadows
zahájil kvůli dešti se zpožděním, přesto získal vedení 1:0
na sety. Pak se však karta obrátila. Jedním z důvodů byl nepříjemný vítr, který se výrazně

podepsal pod dvaašedesát nevynucených chyb.
„Tolik jsem jich neudělal za
celý turnaj,“ ulevil si Berdych,
který se díky nepříjemnému
počasí nemohl opřít o svůj servis, jak by si přál.
„Při úderech se na vítr dá
zvyknout, ale při servisu je to
hodně složité, protože já si míček nadhazuju vysoko. Když
se člověk jen snaží dostat podání do kurtu a na každý servis
se hrají výměny, to absolutně
není moje hra. Delší výměny
sedí těm druhým, to je pro ně
výhoda. Navíc v takovém větru člověk neví, kdy mu to nadhoz ufoukne a kdy ne,“ uvedl
po zápase prostějovský tenista
Přestože do svého druhého
grandslamového finále nakonec Berdych nepostoupil,
US Open si patřičně užil. Po
postupu do druhého týdne porazil nebezpečného Španěla
Almagra a ve čtvrtfinále vy-

zval Federera. Proti světové
jedničce český tenista zazářil.
Pod rozsvícenými světly na
kurtu Arthura Ashe vyhrál 7:6
(1), 6:4, 3:6, 6:3 a probil se
mezi poslední čtyři. „Nemohlo
to dopadnout lépe. Porazit Rogera je naprosto skvělé. Před
turnajem jsem měl plán – postoupit do čtvrtfinále a získat
možnost hrát s Federerem. To
se podařil, navíc se skvělým
koncem,“ zářil po úspěchu
Berdych. O kolo později už
podobný výsledek nezopakoval, na konci týdne jej ale čeká
další velká výzva. Semifinále
Davis Cupu.
V osmifinále ukončila svoji
cestu turnajem Petra Kvitová.
Pátá nasazená tenistka sice ve
čtvrtém kole proti Francouzce
Marion Bartoliové skvěle začala, ale nakonec osmifinále
prohrála 6:1, 2:6, 0:6. „Hrála
agresivně, šla do mě, neudělala moc chyb a já na to neměla

odpověď. Když jsem se snažila, buď jsem to zkazila, nebo
zahrála do špatného místa.
Prostě všechno špatně. Takový bezradný pocit,“ přiznala
zklamání Kvitová. Nejlepším
výsledkem
dvaadvacetileté
Češky na newyorském grandslamu tak zůstává 4. kolo.

Životní výsledek. Skvělý turnaj prožila v rámci posledního grandslamového turnaje prostějovská hvězda Tomáš Berdych. Skalp Federera a semifinále na US Open se počítá. V hledišti po celý turnaj fandili rodiče a přítelkyněě Ester
2x foto z New Yorku: Jiří Vojzola

Berdycha a spol. čeká válka o finále Davis Cupu
Prostějov/lv – Českou jedničku a hráče prostějovského TK
Agrofert Tomáše Berdycha
plus trojici Radek Štěpánek,
Lukáš Rosol a Ivo Minář čeká
už na konci týdne semifinálové utkání Davisova poháru.
Argentince na domácí půdě
povede osmý hráč světa Juan
Martín del Potro a ve dvouhrách ho doplní Juan Mónaco, nebo Carlos Berlocq. Tým
doplňuje deblista Eduard Schwank. Kapitán Martín Jaite
nemohl kvůli zranění povolat
zkušeného Davida Nalbandiana. Výkony českých hráčů na
US Open přesto dávají naději,
že se můžou z jižní Ameriky
vracet jako vítězové.

„Výkony našich kluků jsou povzbudivé,“ těší nehrajícího kapitána týmu Jaroslava Navrátila.
Přesto si uvědomuje, že Argentinci
budou těžkým soupeřem. „Doma
málokdy prohrávají. Ale stát se
to může. Náš tým má fysikovou
kvalitu. Všichni hráči se na zápas
těší, semifinále se nehraje každý
týden,“ dodal Navrátil.
Český kapitán se bude opírat především o výkon dvojice Berdych,
Štěpánek. Domácí jednička na
posledním grandslamu postoupila až do semifinále a Štěpánek si
zahrál finále čtyřhry. „Jsem rád, že
se Tomáš opět se chytil, potřeboval
to jako sůl. Předváděl vynikající
výkony, což je slibné. Na Radkovi
je vidět obnovená spolupráce s Pe-
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trem Kordou. Hra se pod jeho vedením zlepšuje a to je pro tým jedině dobře,“ konstatoval Navrátil.
Jasnou jedničkou argentinského
týmu je Del Potro. „Hraje výborně s dostatečným sebevědomím,“
uznává nehrající kapitán reprezentace, který příliš nevnímá problémy tenisty s levým zápěstím. „Určitě je o něj dobře postaráno a bude
skvěle připravený.“
Češi postoupili do semifinále
shodně po výhrách 4:1 nad Itálií v Ostravě i v Praze nad Srbskem. V obou případech vítězství zařídili Berdych a Štěpánek.
V Argentině Češi naposledy hráli
před sedmi lety a prohráli 0:5. V
roce 2009 ale dokázali soupeře
i s Del Potrem v Ostravě porazit.

HLEDÁ SE NOVÝ BERDYCH,
KVITOVÁ A VESELÝ
18.9.2012

Vážení rodiče, milé děti,
v úterý 18. září 2012 od 16 hodin se koná zápis do tenisové školy při TK AGROFERT Prostějov!
Sraz je u cvičné tenisové zdi v tenisovém areálu za hotelem TENNIS CLUB, ul. Za Velodromem 49a. Srdečně
zveme všechny děti narozené v roce 2007 a mladší, které mají chuť si zahrát tenis.
Sportovní oblečení a obuv s sebou, během zápisu proběhne úvodní lekce. Tenisové rakety budou na zápise
k dispozici! Zápis se koná za každého počasí. V případě deště se uskuteční na krytém centrálním dvorci v tenisovém areálu.
Tenisová škola bude organizována formou skupinového tréninku 2x týdně. Školné činí 400,-Kč měsíčně. Kdo
nemůže k zápisu přijít, ale má zájem, ať zavolá na tel. 602 766 866 trenérovi tenisové školy ing. Ivo Műllerovi.
Od 17.00 hodin proběhne ukázka tréninku za účasti Tomáše Berdycha a wimbledonské vítězky Petry
Kvitové s výběrem dětí TK Agrofert Prostějov.
V 17.30 hodin se uskuteční AUTOGRAMIÁDA Tomáše Berdycha a Petra Kvitové.

• 16.00 hod. zápis do tenisové školy
při TK AGROFERT Prostějov
• 17.00 hod. ukázka tréninku za účasti Tomáše
Berdycha a wimbledonské vítězky Petry Kvitové
s výběrem dětí TK AGROFERT Prostějov
• 17.30 hod. AUTOGRAMIÁDA Tomáše Berdycha
a Petry Kvitové
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Lední hokej, fotbal

HRŮZA: Jestřábi doma dostali osmigólovou nálož!
Od Přerova i ve druhém vzájemném přáteláku inkasovali
pět branek během jediné třetiny a celkově byli potupeni

Prostějov/son - Na osmý
přípravný zápas tohoto léta
by prostějovští hokejisté určitě
rádi zapomněli. Změnil se totiž
pro ně v noční můru, když po
vítězné úvodní třetině absolutně
nezvládli další dvě a nebyli
daleko od toho, aby jim rivalští
Zubři nadělili na vlastním ledě
ostudnou desítku! Ještěže šlo
pouze o přátelské, a nikoliv
soutěžní utkání…
Leccos napověděl hned začátek
duelu, kdy se po přihrávce Málka z rohu kluziště ocitl zcela sám
před bránou Faltýnek. Nedal, což
bylo pro celou první část charakteristické. Hosté měli víc ze hry i
řadu šancí (Vlček, Málek, Ditrich,
Sprušil, Goiš), jenže prvně jmenovaný trefil horní tyč, dvakrát zakončující plejeři minuli odkrytou
klec a dvakrát skvěle zasáhl Vydržel. Na druhé straně kontrovali

Smejkal s Handlem (oba ztroskotali na Okáčovi), načež Jestřábi
otevřeli skóre využitou přesilovkou. V 15. minutě kotouč rychle
putoval od Smejkala přes Handla
až k Dubovi, který z první pohotově překonal Okáče – 1:0.
Jestliže výsledek zahajovací periody moc neodpovídal dění na
ledě, brzy po zahájení prostřední
třetiny Zubři tenhle fakt bleskově změnili. Pouhé tři minuty jim
stačily k tomu, aby rozhodujícím
způsobem otočili vývoj střetnutí. Nejprve ujeli dva Přerované
sami na Vydržela a Sprušil sám
nekompromisně zavěsil pod víko
– 1:1. Poté trojice Pala, Faltýnek,
Brančík vystřihla ukázkový ťukes
na jeden dotek a gólman neměl
naději – 1:2. Následně Sprušilův
lehký pokus prošel za Vydrželova
záda a mezi tyčemi ho vystřídal
Vrba. Razantní obrat na 1:3 s do-

LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov 2:8 (1:0, 1:5, 0:3)
Branky a nahrávky: 15. Duba (Smejkal, Handl), 37. Jedlička
(Paška) – 22. Sprušil, 24. Brančík (Faltýnek, Pala), 25. Sprušil
(Vlček), 36. Goiš z trestného střílení, 40. Kundrátek (Sprušil),
48. Kundrátek (Sprušil), 50. Vaněk, 58. Vaněk. Rozhodčí:
Doležal – Kašík, Trunečka. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Oslabení: 0:1. Diváků: 500.
Sestavy:
Prostějov: Vydržel (25. Vrba) – Peštuka, Kolibár, Paška, Kumstát, Tomiga, Finkes, Mašek – Handl, Duba, Smejkal – Černý,
Šebek, Žajgla – Jedlička, Kryl, Stráněl – Berčák. Trenéři: Petr
Zachar a Martin Kužílek. Přerov: Okáč – Pala, Faltýnek, Vlček,
Ferenc, Osina, Sklenář, Drábek – Sedlák, Goiš, Málek – Brančík,
Ditrich, Sakrajda – Sprušil, Kundrátek, Brada – Vaněk. Trenéři:
Pavel Sedlák a Lubomír Václavíček.

mácími pořádně zamával, v dalším průběhu si koledovali o ještě
větší nášup. Ten také před druhou
přestávkou přišel, když mezitím
Černý poslal svou tutovku jen do
tyčky. Soupeř trestal v 36. perfektně provedeným trestným střílením
Goiše a ve 40. podobně výtečně
zvládnutým nájezdem Kundrátka.
Alespoň částečnou korekci zařídil
o tři minuty dříve Jedlička důrazným dotlačením puku ze závaru a
byť se tým HC rozčiloval, že gól
padl až po odpískání, sudí jej nakonec uznali.
Hrozivý stav 2:5 dokázali Prostějované v minulém vzájemném
derby snížit na konečných 4:6,
bohužel tentokrát nic takového
nehrozilo. Rozklížení domácí

nebyli schopni v podstatě ničeho
kloudného, naopak dál vytvářeli
defenzivní hrubky a protivník je
trestal. Ve 48. nezaváhal v samostatném úniku Kundrátek, dvě
minuty nato dostal moře prostoru
k přesné střele Vaněk a tentýž hokejista v 58. napsal za jednoznačným soubojem přesilovkovou tečku v podobě trojnásobné dorážky
zblízka – 2:8!
Jestřábi si uřízli velkou ostudu a
jediným světlým momentem úterního večera tak byly vítězné dodatečné nájezdy. Na hostující straně
proti Vrbovi neuspěli Pala, Ferenc
ani Vlček, zatímco Kryl blafákem
přelstil Okáče a přestože Berčák
nedal, vyhráli muži LHK cvičný
rozstřel 1:0. Chabá útěcha…

Petr Zachar (trenér LHK Jestřábi Prostějov):
„Takový domácí debakl se mi skousává hodně těžce. Po návratu do
Prostějova jsem tady třetí sezonu a za celou tuhle dobu to dneska
byla asi největší ostuda, jakou jsme na vlastním ledě předvedli. Čím
si to vysvětluji? Neochotou kluků udělat cokoliv navíc a hlavně
nedodržením věcí, které jsme si před zápasem říkali. Ve hře tím pádem
vznikal totální chaos, navíc hráči místy předváděli hrozný alibismus.
Pokud nezačnou používat srdce a hlavu, určitě to nepůjde.“
Pavel Sedlák (HC Zubr Přerov):
„Kromě několika chyb v první třetině, kdy jsme dostali gól
v oslabení, jsme utkání měli pod kontrolou a zaslouženě až do
konce zvyšovali své vedení. Naše převaha byla dnes opravdu velká, vedle osmi vstřelených gólů jsme ještě řadu šancí
neproměnili. Potěšili mě mladí kluci, kteří dostali prostor a
výborně jej využili. Obě vítězství nad Prostějovem bych ale
nepřeceňoval, šlo jen o přípravu a stále se zkoušejí různé varianty. V soutěži může být leccos jinak.“

Petr Zachar: Největší ostuda za poslední tři sezony
Prostějov - Smutek, zmar a naštvání. Negativní emoce ovládly
tábor hokejových Jestřábů po
strašlivém výprasku 2:8 od
Přerova. Šlo sice jen o přípravný duel, ale dostat takhle naloženo kdykoliv určitě nikoho
nepovzbudí. Hutná atmosféra
v řadách mužů LHK se tudíž
dala v úterním večeru doslova
krájet, servítky si při hodnocení propadáku nebral ani hlavní
trenér Petr Zachar(na snímku).
Marek Sonnevend
Jak se vám tak hrubě
nevydařené
utkání
skousává?
„Hodně těžce. Po návratu do
Prostějova jsem tady třetí sezonu a za celou tuhle dobu to
dneska byla asi největší ostuda,
jakou jsme na vlastním ledě
p
předvedli.“
Čím si to vysvětlujete?
„Neochotou kluků udělat cokoliv navíc a hlavně nedodržením věcí, které jsme si
před zápasem říkali. Ve hře tím
pádem vznikal totální chaos,
navíc hráči místy předváděli
hrozný alibismus. Pokud nezačnou používat srdce a hlavu,
určitě to nepůjde.“
Na střídačce jste na
své svěřence dost křičel. Chybělo vám u nich větší
nasazení?
„Spíš mi scházelo, aby dodržovali systém hry, jaký jsem

po nich vyžadoval. Místo
toho si na ledě každý dělal,
co chtěl, připadalo mi to spíš
j
jako
veřejné bruslení.“
Dnes asi výsledek odpovídal poměru sil
na kluzišti, že?
„My jsme stejně jako v Přerově totálně propadli během
druhé třetiny, kdy tam z naší
strany byly až neskutečné chyby a jeden alibismus
vedle druhého. Potom už
bylo velmi složité kluky znovu nastartovat, naopak herní
propad pokračoval i ve třetí
části. Proto nakonec tak jednoznačný výsledek.“
Od Přerova jste ve
dvou
vzájemných
střetnutích dostali čtrnáct
branek. Je defenziva to, na
čem musíte do začátku soutěže nejvíc zapracovat?
„Náš problém není jen v bránění. Jde o to, že kluci musí
hrát, co po nich chceme včetně držení svých míst na ledě.
Není možné, aby se obránci
pořád potulovali někde vepředu, útočníci propadali, všichni najednou chodili střídat,
v přesilovce jsme první střelou trefili nejbližšího protihráče, nebyli schopní přejít ani
červenou čáru a tak dále. To je
celá hromada důležitých věcí,
z nichž jsme tentokrát ani jednu nedělali správně.“
Poučí se tým z těžkého debaklu?
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„Už před týdnem v Přerově
to bylo podobné, tam jsme
snížili až v úplném závěru. A
jak se dnes ukázalo, kluci se
z toho špatného zápasu rozhodně nepoučili. Proto jsem
měl k hráčům určitý proslov
se zvýšeným hlasem, ale bohužel to vypadá, že je tohle
některým úplně jedno.“
Jak vypadá zdravotní
stav Davida Zachara?

„Na vyšetření mu v bolavém a
z letošního února operovaném
rameni nic nenašli, měl by už
brzy začít trénovat. Otázkou
však je, zda šlo o jednorázový
problém, nebo se bolest bude
stále vracet. To by pak musel
na magnetickou rezonanci či
další vyšetření. Zatím během
uplynulého týdne rehabilitoval
a dělal speciální posilovací cviky, snad bude v pořádku.“

Foto: archiv Večerníku

Hokejisté si po výprasku spravili náladu v Porubě
Nastoupil již uzdravený David Zachar a hned přátelák
rozhodl dvěma góly plus jednou asistencí

Předposlední přípravné utkání
poslalo naše hokejisty na sever
Moravy. Oproti minulé sezoně
přebudovaný a dost posílený
tým Poruby byl Hanákům velmi zdatným protivníkem, ale po
debaklu od Přerova motivovaní
hosté zabrali natolik, že dokázali přivézt cenné vítězství. Dvakrát přitom prohrávali a výsledek otočili v poslední třetině.
Na brzké pokusy Krayzela a Chomiče dokázali odpovědět Šebek se
Smejkalem, ale pak měli domácí
výhodu dvou přesilovek a během
nich šli do tlaku. Když už to vypadalo, že Jestřábi po ubránění obou
oslabení přejdou do protiofenzivy,
získal Torax přece jen vedení. Ve
12. minutě ujeli do brejku dvou
na jednoho Pavlačka s Bučkem a
prvně jmenovaný sám zakončil
přesně k levé tyči – 1:0. Vzápětí
mohl zvýšit Hašek, jenže v tutovce zamířil těsně mimo. Na druhé
straně v početní převaze dobře
pálil Finkes a nebezpečně dorážel Stráněl, leč Gleich i se štěstím
odolal. Rostoucí aktivitu Prostějované přesto ještě před pauzou přetavili ve vyrovnání, když Černý
v 19. získal puk, okamžitě jej poslal volnému Zacharovi a ten před
odkrytou klecí nezaváhal – 1:1.
Druhá perioda se vyvíjela dost
podobně. Šance Haška a Bučka
vystřídaly kontrapříležitosti Smejkala s Černým, načež se střetnutí
uklidnilo. A podruhé šli do mírného náskoku Porubští. V 34. minutě nekrytý Vaněk při přesilové hře
vložil hůl do prudké přihrávky
Krayzela a bylo to 2:1. Odpověď
LHK na sebe znovu nenechala
dlouho čekat, tentokrát měla za
125 vteřin podobu nechytatelné
dělovky Kumstáta – 2:2.
Od druhého srovnání stavu působilo hanácké mužstvo svěžejším
dojmem, Gleich musel likvidovat
další bombu Kumstáta i loženku

HC RT Torax Poruba – LHK Jestřábi Prostějov 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 12. Pavlačka (Vaněk, Wolf), 34. Vaněk (Krayzel, Buček) – 19. Zachar (Černý), 36. Kumstát (Zachar, Černý), 43.
Handl (Smejkal, Duba), 51. Zachar (Kaluža). Rozhodčí: Jeřábek
– R. Vengřín, M. Vengřín. Vyloučení: 2:8. Navíc: Gleich 10 minut
+ do konce utkání. Využití: 1:0. Diváků: 197.

Sestavy:
Poruba: Gleich (43. Rudl) – Mládenka, Wolf, Zientek,
Šindelář, Prokop, Slavík, Axman, Spusta – Buček, Krayzel, Vaněk – Holuša, Pavlačka, Hašek – Seidler, Šimkovič,
Galajda – Chomič, Zuber. Trenéři: Aleš Tomášek a Martin Smeták. Prostějov: Vrba (31. Vydržel) – Paška, Dufka,
Kumstát, Kaluža, Tomiga, Finkes – Handl, Duba, Smejkal
– Černý, Šebek, Zachar – Stráněl, Kryl, Žajgla – Berčák.
Trenéři: Petr Zachar a Martin Kužílek.

Kryla. To se mu ještě povedlo,
ovšem v čase 42:42 se stal obětí
závaru před svou bránou. Inkasoval totiž úder od zadákem tísněného Smejkala, aby ležícího
gólmana vzápětí bez potíží překonal Handl – 2:3. To se Gleichovi
vůbec nelíbilo a hlasitě protestoval
tak dlouho, až ho sudí vyloučil
do konce duelu. Do svatyně RT
musel náhradník Rudl, který udržel své čisté konto do 50. minuty.

Předtím ho zachránila tyč po střele Černého, ale necelých devět
minutek před koncem Kaluža
perfektně vyslal do sóla Zachara a talentovaný mladík vystřihl
ukázkový blafák – 2:4. Jedinou
příležitost zdramatizovat zbytek
mače měl zanedlouho Vaněk, jenž
minul zívající klec. Poté už kralovali rozjetí Jestřábi a ačkoliv další
trefy nepřidali, mohli se radovat
z potěšující výhry.

Aleš Tomášek (HC RT Torax Poruba):
„Po první třetině jsme šli vinou hrubých chyb jednotlivců s naším výkonem značně dolů. Úvodní část jsme přitom měli pod kontrolou a soupeř
neměl prakticky žádnou šanci. Až v závěru jsme mu přihráli puk před
prázdnou bránu, od té doby byl Prostějov lepším a lepším týmem a my
jsme se naopak - možná z určité nervozity – postupně horšili.“
Petr Zachar (LHK Jestřábi Prostějov):
„Myslím si, že to bylo velmi vyrovnané utkání a výsledek
příliš neodpovídá tomu, co se na ledě odehrávalo. První dvě
třetiny nám byli domácí vyrovnaným soupeřem a bylo tam na
obou stranách hodně šancí. Naštěstí nám Poruba neodskočila
a naopak jsme dokázali vyrovnat. Na začátku třetí části jsme
dali šťastný gól a nemyslím si, že šlo o faul. Náš hráč měl puk
na hokejce a obránce ho tlačil. Potom mi přišlo, jakoby domácí
herně odešli. Navzdory vítězství se rozhodně nemůžeme
přehnaně radovat, stále nás čeká mnoho práce.“

fotbalové aktuality

Nakládal v Konici nepokračuje,
na odchodu je i Pavel Křeček
Konice/jim – Nečekané trable na brankářském postu
musela v létě řešit Konice. Z
dua Peter Kmecik – Vojtěch
Nakládal zbyla jen první polovina a talentovaný mladík
se rozhodl dát klubu, v němž
fotbalově vyrostl, sbohem.
Kmenového hráče Hvozdu
chtěl mecenáš konického klubu Jiří Kučera přivést na přestup, osmnáctiletý mladík to
ale odmítl a zamířil hostovat
do Slatinic.
„V Konici jsem se nepohodl s
vedením, tak jsem tam ukončil
působení. S přestupem jsem
nesouhlasil, chtěl jsem jen hostování. Oni mi řekli, že jedině
přestup, tak jsem řekl, že odcházím. Vím, jak to tam chodí,
a nechtěl jsem být hráčem Konice. Tím to pro mě skončilo,“
vysvětlil své počínání hráč, jenž

si na jaře připsal premiérové
starty i čisté konto v krajském
přeboru.
Pro letošek tak vyměnil severní
„A“ skupinu I.A třídy, kde pravidelně chytal loni, za jižní „B“
skupinu. Za Slatinice odchytal
o víkendu první duel při výhře
nad Čechovicemi a nový klub si
nemůže vynachválit. „Úroveň
klubu je dobrá, zázemí výborné.
S Hvozdem jsem se domluvil,
poslali mě na hostování a jsem
zatím spokojen. Je to na půl
roku a v zimě se uvidí,“ potěšila
ho slatinická nabídka.
Jiné rozpoložení zavládlo v jeho
dlouholetém klubu, Nakládalovo chování je zklamalo a zaskočilo. „Je hráčem Hvozdu, my
jsme ho zde ale vychovávali a
chtěli jsme ho na přestup,“ potvrdil přání získat ho definitivně
do svých řad jednatel klubu Jiří

Kučera. „Pět šest let se o něho
staráme a již jsme ho nechtěli
jen na hostování. V dorostech
trenérům přestup slíbil, ale teď
nechtěl. Kmeca byl jeho učitelem a Vojta to nezvládl. Tady
mohl chytat celkem vysokou
soutěž,“ doplnil.
Nově pak nemůže kouč Roman
Jedlička počítat ani s pravým
obráncem Pavlem Křečkem,
jenž ještě proti Želatovicím nastoupil v základní sestavě. „V
pátek odešel z tréninku s tím, že
u nás zanechává činnosti. Odevzdal věci a asi bude chtít jít jinam,“ komentoval jeho počínání
Jedlička.
Sedmadvacetiletý bek je prý definitivně rozhodnut. „Očekávám
tedy, že se nám v úterý ozvou zástupci některého z klubů. V létě
koketoval se Šumperkem,“ doplnil krátce po nedělním utkání.

JIŘÍ OSINA: VĚŘÍM, ŽE MI V PROSTĚJOVĚ ODCHOD NEZAZLÍVAJÍ
PO NÁVRATU DO PŘEROVA OD JESTŘÁBŮ NEMĚL ZADÁK POTÍŽE, VŠECHNO PRÝ SPRAVILA JEDNA BASA PIVA DO KABINY
Sezonu 2010/11 strávil v Přerově, následující ročník v konkurenčním Prostějově a nyní je zase zpátky v týmu Zubrů. S ohledem na velkou rivalitu obou
těchto hokejových táborů zajímavou a snad až
nevídanou přestupovou rošádu předvedl obránce
Jiří Osina. V dresu HC nechyběl ani v jednom ze
dvou vzájemných přípravných zápasů a podílel se
tudíž na demolici Jestřábů 6:4, respektive 8:2. Po
nemilosrdném vyplenění ledu LHK přemýšlivý bek
odpověděl Večerníku na několik otázek.
Marek Sonnevend
Jak vůbec došlo k vašemu návratu z Prostějova do Přerova?
„Seběhlo se to podobně, jako
když jsem šel před rokem sem.
Nabídka, seriózní jednání a taky
kvůli rodině rozhodnutí jít do
Přerova. Ne že bych loni nějak
nestíhal, všechno tady bylo super.

Ale prostě jsem se opět řídil svým
subjektivním pocitem a před nabídkou Jestřábů dal tentokrát
p
přednost
té od Zubrů.“
Hrála roli i lepší ekonomická situace HC?
„Nějakou ano, jenže já už jsem
ani v minulé sezoně nebyl hokejový profesionál a vedle hraní už
nějakých pět let normálně pracuju. Proto nejsem závislý pouze na

penězích z hokeje. Samozřejmě
v dnešní době je každá koruna
dobrá, takže lepší podmínky
v Přerově určitou roli také sehráy Ne však rozhodující.“
ly.
Nedali vám spoluhráči
v kabině Zubrů sežrat,
že jste si na rok odskočil k největšímu sokovi do Prostějova a
teď se vrátil?
„Všechno proběhlo v pohodě,
spravila to jedna basička piva.
(smích) Dneska před zápasem
si mě ale kluci dobírali, abych si
nespletl směr a nešel na domácí
střídačku. Společně jsme se zasmáli,, žádný problém.“
V obou vzájemných
střetnutích jste zvítězili, před týdnem 6:4 a tentokrát
dokonce 8:2. Očekával jste tak
jednoznačný průběh?
„Rozhodně ne. Vždycky se snažím jít do utkání s pokorou a
poctivě, nikoho a nic nepodcenit.

Tím pádem mě hlavně dnešní
výsledek překvapil, i když jsem
věděl, že pan Zachar bude dávat
větší příležitost mladým klukům
a síla Prostějova možná nebude
taková jako loni. Dnes nám to
tam však hodně padalo, tím se
zrodil takový debakl.“
Jak na vás působila
hra Jestřábů?
„Asi ještě nejsou úplně zkonsolidovaní. Je znát, že míchají hráče
i celé lajny a zkoušejí, což někdy
přináší horší výkony. Důležité je,
aby si trenér z každého zápasu
odnesl nějaké ponaučení, podal
to tak hráčům a oni to takhle cítili. Nedělal bych z toho žádnou
vědu, byť osm dva je hodně a
možná k zamyšlení jak pro pana
Zachara, tak pro pana Tomigu.“
Podle papírové síly kádrů se každopádně dá
očekávat, že do šesti vzájemných utkání v soutěži ponese

roli favorita přerovské mužstvo. Souhlasíte?
„Uvidíme. Je však pravda, že náš
mančaft doplnil výborný brankář Martin Vojtek i někteří
další kluci. Dopředu ale nikdy nevíte, jak se vám bude
dařit. Důležité je sezonu
dobře rozjet, protože v opačném případě se pak všechno
se.., když to řeknu na plnou
hubu. Navíc derby jsou dost nevyzpytatelná, tyhle bitvy mnohdy rozhoduje jediný gól. Papírově favorité asi budeme, jenže tak
jasné jako přáteláky vzájemné
mistráky určitě nebudou.“
Osina už zase Zubrem.
Takto mu slušel prostějovský dres, který však obránce
vyměnil v létě za přerovský...
Foto: www.lhkjestrabi.cz

Nenarušil váš přestup
zpět k Zubrům vztahy
s prostějovskými ex-parťáky?
„Já doufám a věřím, že ne.
Minulou sezonu jsem si tady
náramně užil, byla po všech
stránkách skvělá. Na vztahy
s hráči, trenéry i vedením jsem
si nemohl absolutně stěžovat,
spíš právě naopak. A s klukama
z Prostějova si po mém odchodu
dál voláme, normálně se bavíme
a zajdeme na kafčo, když se potkáme. Snad mi tedy nemají nic
za zlé a bude to tak i dál.“

Volejbal
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K ŠESTICI HRÁČEK VK V PŘÍPRAVĚ REPREZENTANTKÁM z Prostějova SE DAŘÍ

SE PŘIPOJILA HIPPEOVÁ
Prostějov - Ani během uplynulého týdne nedošlo
na avizovaný společný trénink přerovských a prostějovských volejbalistek. Na vině byl tentokrát horší
zdravotní stav v kádru PVK. „Telefonoval mi trenér
Přerova, že mají hodně nemocných či zraněných,
a tím pádem by společný trénink rád ještě odsunul na později. Znovu si zavoláme v pondělí nebo
v úterý a domluvíme nový termín,“ vysvětlil asistent
kouče VK Prostějov Ľubomír Petráš.
Marek Sonneved
Agelky tak znovu pracovaly v klasickém schématu pokračující přípravy se střídáním fyzické náplně pod
vedením kondičního trenéra Lukáše
Klímy a herních jednotek, kterým
velí Petráš. „Všechno běží podle
plánu, holky vzorně plní to, co mají.
Ažádnou z nich netrápí zdraví, což je
důležité,“ prohodil druhý lodivod.
Jedním podstatným rozdílem je, že
našich žen už momentálně není šest,
ale sedm. „K týmu se připojila univerzálka Saskia Hippeová (na snímku). Pro celkový nezájem byla totiž

zrušena kvalifikace Světové Grand
Prix 2013, soustředění německé reprezentace skončilo mnohem dřív a
Saskia tím pádem mohla naskočit do
klubové přípravy s časovým předstihem oproti předpokladům,“ objasnil
Petráš příjemnou změnu.
Co se týká přátelských utkání,
před ukončením kvalifikačních
bojů mistrovství Evropy 2013
družstvo Prostějova žádná nesehraje. „V kompletním složení se
náš kolektiv sejde okolo 19. září
a teprve poté přijdou na řadu přípravné zápasy. Program odstartuje turnajem v polském Mielci

22. a 23. září, tam se kromě nás
představí domácí celek, jeden
oddíl z Jižní Koreje a další klub
polské nejvyšší soutěže. 28. a 29.
září přijdou na řadu dva přáteláky
opět v Polsku, tentokrát na hřišti
Muszyny. A od 12. do 14. října
nás čeká silně obsazený mezinárodní turnaj v italském San
Remu. Kromě toho bychom rádi
přivítali doma Drážďany, pravděpodobně 2. října a Bielsko Bialu
buď 3. nebo 10. října. S těmito
dvěma soupeři však ještě jednáme,“ informoval sportovní ředitel
VK Peter Goga.

Veselá i Kolderová se na závěr plážové sezony
prosadily i při mistrovství republiky v Chodově
Tečku za beachvolejbalovým rokem 2012 na českém
území napsal národní šampionát žen.

Smečařka druholigových žen
TJ OP Kateřina Veselá završila svou vynikající letošní
sezonu na písku čtvrtou příčkou po boku parťačky Terezy
Jarošové. A kapitánka extraligových juniorek VK AGEL
Natalie Kolderová se také
blýskla, když společně s Andreou Mrázovou vybojovala
pátou pozici.

Výsledky Prostějovanek na
MČR v beachvolejbalu žen
2012
Veselá, Jarošová: 1. kolo Voláková, Gergelyová 2:0 (17, 15),
2. kolo Zelinková, Nakládalová
0:2 (-10, -17), opravy Grygarová, Valášková 2:1 (-19, 23, 8),
opravy Krejčí, Kurtinová 2:1
(-18, 14, 13), opravy Kolderová,
Mrázová 2:0 skreč, semifiná-

le Zelinková, Nakládalová 0:2
(-18, -17), o 3. místo Bláhová,
Machová 1:2 (-15, 18, -12).
Kolderová, Mrázová: 1. kolo
Grycová, Lišková 2:0 (13, 17),
2. kolo Třešňáková, Dostálová
2:0 (18, 17), 3. kolo Vorlová,
Řeháčková 0:2 (-11, -11), opravy Veselá, Jarošová 0:2 skreč.

Konečné pořadí MČR
v beachvolejbalu žen 2012
1. Karolína Řeháčková, Michaela Vorlová, 2. Šárka Nakládalová, Klára Zelinková, 3. Dana
Bláhová, Adéla Machová, 4. Tereza Jarošová, Kateřina Veselá,
5. Alena Pecháčková, Klára Pecháčková a Natalie Kolderová,
Andrea Mrázová, 7. Eliška Krejčí, Lenka Kurtinová a Magdalena Dostálová, Hana Třešňáková
atd. (celkem 15 dvojic).

Prostějov/son - Kvalifikace o nakonec z nejtěsnějšího vítězství vedou tabulku o jediný bod před platností určí druhé turnaje hramistrovství Evropy volejba- 3:2 radovala jiná Agelka Cvete- ČR.
né v Izraeli a Maďarsku koncem
listek 2013 je v polovině a pro lina Žarkovová, čímž Bulharky Konečné pořadí s definitivní tohoto týdne.
reprezentace, za něž nastupují
hráčky VK AGEL Prostějov,
výsledkový servis kvalifikace ME žen 2013
se zatím vyvíjí nadmíru slibSkupina A
Skupina F
ně. Všechny tři týmy s našimi První turnaj na Slovensku (Poprad): Izrael –
První turnaj v Bulharsku (Varna): Maďarsko – Česko 0:3
zástupkyněmi ve svém středu Španělsko 3:2 (-19, 26, -18, 21, 13), Slovensko
(-17, -8, -12), Bulharsko – Lotyšsko 3:0 (12, 10, 15), Česko
mají zaděláno na postup, při- – Švédsko 3:0 (17, 15, 11), Španělsko – Švédsko
– Lotyšsko 3:0 (15, 20, 11), Bulharsko – Maďarsko 3:0 (13,
čemž hned dva by mohly pro- 3:0 (8, 9, 16), Izrael – Slovensko 0:3 (-16, -18,
18, 16), Lotyšsko – Maďarsko 1:3 (-20, -17, 26, -21), Česko
jít přímo na šampionát v příš- -18), Švédsko – Izrael 0:3 (-16, -18, -18), Sloven– Bulharsko 2:3 (14, -22, -20, 23, -9).
tím roce.
sko – Španělsko 2:3 (16, -20, 19, -26, -11).
Statistiky hráček VK AGEL – první utkání (Česko – MaSlovenky vedené koučem Mi- Statistiky hráček VK AGEL – první utkání (Sloďarsko a Bulharsko – Lotyšsko): Andrea Kossányiová 12
roslavem Čadou a tažené kapi- vensko – Švédsko): Solange Soaresová 8 bodů (8
bodů (9 útoků, 2 bloky a 1 eso), Pavla Vincourová 0 bodů,
tánkou Solange Soaresovou i útoků), Veronika Hrončeková 9 bodů (5 útoků, 3
Cvetelina Žarkovová 6 bodů (4 útoky a 2 esa). Druhá utkáčástečně blokařkou Veronikou bloky a 1 eso). Druhé utkání (Slovensko – Izrael):
ní (Česko – Lotyšsko a Bulharsko – Maďarsko): Andrea
Hrončekovou využily domácího Solange Soaresová 12 bodů (10 útoků a 2 esa),
Kossányiová 15 bodů (8 útoků, 3 bloky a 4 esa), Pavla Vinprostředí v Popradu k průběžné- Veronika Hrončeková 4 body (2 útoky a 2 bloky).
courová 0 bodů, Cvetelina Žarkovová 3 body (2 útoky a 1
mu vedení ve skupině A. Hladce Třetí utkání (Slovensko – Španělsko): Solange
blok). Třetí utkání (Česko – Bulharsko): Andrea Kossányitotiž porazily jak Švédsko, tak Soaresová 24 bodů (20 útoků, 2 bloky a 2 esa),
ová 11 bodů (10 útoků a 1 blok), Pavla Vincourová 0 bodů,
Izrael a až v posledním utkání Veronika Hrončeková 0 bodů.
Cvetelina Žarkovová 7 bodů (2 útoky, 1 blok a 4 esa).
těsně podlehly Španělkám, což
Průběžná tabulka
Průběžná tabulka
je však z průběžného prvního 1. Slovensko
2
1
8:3
7
1. Bulharsko
3
0
9:2
8
místa neodsunulo.
2. Španělsko
2
1
8:5
6
2. Česko
2
1
8:3
7
Češky s Andreou Kossányio- 3. Izrael
2
1
5:4
5
3. Maďarsko
1
2
3:7
3
vou (hrála v základu) a Pavlou 4. Švédsko
0
3
0:9
0
4. Lotyšsko
0
3
1:9
0
Vincourovou
(nenastoupila) Druhý turnaj v Izraeli (Raanana) – čtvrtek 13. září:
Druhý turnaj v Maďarsku (Budaörs) – čtvrtek 13. září:
v bulharské Varně jasně vyřídi- 16.00 hodin Slovensko – Španělsko, 18.30 Švédsko
16.00 hodin Česko – Bulharsko, 19.00 Lotyšsko – Maly Maďarsko i Lotyšsko, načež – Izrael. Pátek 14. září: 16.00 Španělsko – Švédsko,
ďarsko. Pátek 14. září: 15.30 Bulharsko – Lotyšsko,
svedly vyrovnanou bitvu s do 18.30 Izrael – Slovensko. Sobota 15. září: 16.00
18.00 Česko – Maďarsko. Sobota 15. září: 16.00 Lotyšté doby stejně suverénním do- Švédsko – Slovensko, 18.30 Izrael – Španělsko.
sko – Česko, 19.00 Maďarsko – Bulharsko.
mácím týmem. V jeho středu se

Juniorky VK druhé na Velké ceně města Přerova
Slibný potenciál ukázaly volejbalové juniorky

VK AGEL Prostějov na mezinárodním přípravném turnaji v Přerově coby nováček
extraligy své věkové kategorie postoupil na tamní Velké
ceně až do finále a v silné
konkurenci obsadil po závěrečné prohře 1:3 s domácím
výběrem druhé místo.
„Stejně jako u minulého turnaje v Uherském Hradišti nebyly
výsledky rozhodující. Podstatné je postupné sehrávání, nabírání formy a zkoušení různých
variant tak, aby se do zápasů co
nejvíc zapojily všechny členky
kádru,“ zopakoval šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.
Ze stříbra svých svěřenek měl
každopádně radost, velice
dobře si navíc mezi čtyřiadvaceti zúčastněnými družstvy
vedly i nakonec jedenácté
kadetky. Hned dvě prostějovské plejerky si pak z Přerova
odvezly individuální ocenění:

Patricie Missottenová jako
nejlepší smečařka a Michaela
Zatloukalová coby součást ideální sestavy 22. ročníku tradičního turnaje.

(České Budějovice), Iva Vašinová (Frýdek-Místek), Lenka
Hrubá (VŠ Plzeň), Zuzana
Ondrušková (Ostrava).

Patricie Missottenová (Prostějov) Blokařka: Kateřina
Vašinová
(Frýdek-Místek)
Univerzálka: Nikola Gruntová (Přerov)
Nejlepší hráčky
Libero: Petra Zděblová (Osna jednotlvých postech
Konečné pořadí Velké ceny
trava) Nejvšestrannější hráčměsta Přerova 2012
Nahrávačka: Denisa Kav- ka: Barbora Holšanová (VŠ
1. Přerov A, 2. Prostějov A, ková (Přerov) Smečařka: Plzeň)
3. České Budějovice, 4. Frýdek-Místek, 5. Ostrava A, 6.
VŠ Plzeň, 7. Senica, 8. Olymp
Praha, 9. KP Brno A, 10. Jablonec, 11. Prostějov B, 12. Doprastav Bratislava, 13. Liberec,
14. Loko Plzeň, 15. Poltár,
16. Zlín, 17. Povážská Bystrica, 18. Junior Brno, 19. Nové
Mesto nad Váhom, 20. Přerov
B, 21. Ostrava B, 22. KP Brno
B, 23. Střešovice, 24. Skalica.

Ideální sestava turnaje
Kristýna Šťastná (Přerov),
Michaela Zatloukalová (Prostějov), Veronika Klímová

Nový kondiční trenér prostějovských volejbalistek se snaží navázat na práci experta Malého, což považuje za výzvu

LUKÁŠ KLÍMA: „Pro VK dávám své know – how, ale pořád jsem ve fázi učení“
Po zimním nástupu Tomáše Malého do fotbalové
Sparty Praha hledal volejbalový oddíl VK AGEL
Prostějov nového člověka na post kondičního trenéra. Hlavní kouč Miroslav Čada nakonec vybral
Lukáše Klímu, což je atletický specialista z Brna.
Narodil se 12. července 1980 a ve dvaatřiceti letech je tudíž mladší než některé jeho svěřenky. Do
hanáckého kolektivu však zapadl velice dobře a
po jednom z tréninků v posilovně haly Sportcentra
DDM poskytl Večerníku následující rozhovor.
Marek Sonnevend
Můžete se na úvod trochu
představit?
„Co se sportu týče, od deseti
do sedmadvaceti let jsem dělal
závodně atletiku. A některé soutěže absolvuji doteď bez aktivního tréninku, hlavně pomáhám
Univerzitě Brno ve druhé lize
družstev. Jinak se od roku 2007
profesně věnuji trenérství atletiky,
mám svou tréninkovou skupinu
čítající sedmnáct lidí od žáků až
po dospělé včetně jednoho Ghaňana. Vystudoval jsem Fakultu
sportovních studií a současně
Pedagogickou fakultu, obor zeměpis na Masarykově univerzitě,
po škole začal pracovat jako učitel
tělocviku, k tomu dělal vedoucího
přípravek i vedoucího sportovních
atletických tříd. Po čtyřech letech
této práce přišla nabídka přejít na
sportovní školu jako trenér a od té
doby jsem v Brně na plný úvazek
coby kouč.“

Co považujete za své největší atletické úspěchy?
„V mládežnických kategoriích
jsem získal okolo třiceti medailí
na mistrovstvích republiky a držím halové rekordy ČR mezi žáky
v dálce i výšce a mezi dorostenci
v trojskoku. S přibývajícím věkem jsem přešel k vícebojům a
v mužích dokázal získat bronz na
národním šampionátu v desetiboji. Bylo to v éře Tomáše Dvořáka
a Romana Šebrleho, jeden z nich
tenkrát nestartoval a já se dostal na
bednu. K úspěchům řadím rovněž
start na Evropské olympiádě mládeže do sedmnácti let.“
Jak jste se dostal do kontaktu s VK Prostějov?
„S nabídkou mě oslovil hlavní
trenér Miroslav Čada a jak na mě
přišel, to zatím nevím. Musím
se ho na to ještě zeptat. (úsměv)
Zpočátku jsem trochu váhal, protože atletika a volejbal jsou úplně
jiné sporty, navíc šlo o skloubení
dvou pracovních míst a dojíždění
do Prostějova. Nakonec jsem se

rozhodl to zkusit, domluvili jsme
se na podmínkách a vzájemnou
spolupráci odstartovali soustředěním v Liptovském Jánu. Z toho
jsem měl hodně dobrý pocit, takže
pokračujeme dál a uvidíme, co
přijde. Hlavní bude, jak hráčky
budou fyzicky vypadat během
sezony.“
Neměl jste před zmíněným soustředěním na Slovensku obavy, trému?
„Po pravdě trochu ano. Vedle
kondičního trenéra VK
dělám totéž i pro reprezentaci SR a když se
v Liptovském Jánu
začaly
scházet
všechny Slovenky plus prostějovské volejbalistky
o hlavu vyšší
než já, měl jsem
všelijaké pocity.
Navíc se všichni
navzájem znali,
pouze já jsem byl
nový.
ý A Miroslav
Čada hned první
trénink svěřil mně,

bez ohledu na mou roli nováčka.
Musel jsem se holkám představit
v průběhu rozklusání, ale jakmile
jsem tenhle nelehký úvod zvládl,
bylo už potom všechno bez problémů a v pohodě.“
S volejbalem jste dosud
neměl žádné zkušenosti.
Řešili jste s trenéry, jak kondiční přípravu pojmout s ohledem
na specifika tohoto sportu?
„Na prvním místě jsem potřeboval vědět, jak vypadala
kondiční příprava týmu
v minulých letech
pod vedením ToMalého.
máše
S tím jsem se
seznámil a přes-

ná skladba jednotlivých tréninků
pak byla hlavně na mně. Fyzický
základ je ve všech sportech podobný, až postupem času jsme se
začali víc věnovat specifickým
věcem pro volejbal. Ohledně různých cvičení dost čerpám z odborné literatury a domlouváme se jak
s trenéry, tak se samotnými hráčkami. Abychom dělali to, co jim
vyhovuje a vyvarovali se toho, co
jim vyloženě nesedí. Osobně jsem
pořád ve fázi takového učení se
s tím, že do práce pro VK dávám
své know-how, které považuji za
vhodné a správné.“
Celkově máte z dosavadního působení v Prostějově příznivé pocity?

se seznámím až ve druhé polovině září. Tam bude na společnou
přípravu a vzájemné sladění dost
málo času, což zvýší náročnost
zvolení správné cesty.“
Jak bude vypadat vaše
spolupráce s VK během
soutěžního ročníku?
„Budu do Prostějova jezdit dvakrát týdně. Předběžně jsme dohodnutí na úterky a čtvrtky, samozřejmě se zohledněním aktuálního
zápasového programu.“
Je pro vás těžké navazovat
na práci tak renomovaného odborníka, jakým je Tomáš
Malý?
„Jednoduché to rozhodně není.
Postupně jsem zjistil, co vše kon-

Sice jse
jsem o rok mladší než Flávia a starší
dn než já je také Soli, ale v tomhle
o pár dnů
bych žádný
žád problém neviděl. Aspoň máme
bych
k sob
sobě s holkama vzhledem k věku blíž
O fyzickou kondici "Agelek" se starající kouč
Luk
Lukáš Klíma, vypráví o svém sžití se s kolektivem
„Dá se říct, že ano. Nepříjemné
však je, že kvůli reprezentačním
povinnostem máme poměrně
dlouho k dispozici jen polovinu
družstva. Teď se připojila Saskia a
Soli s Hronky už znám ze soustředění, ale se zbylými třemi děvčaty

dičního a zároveň zaměřeného
čistě na volejbal s holkama dělal,
navázat na tuhle špičkovou práci
je výzva. Přijít po někom, kdo už
ve své profesi tolik znamená, dost
dosáhl a zaběhnul tady určitý režim, je složité. Na druhou stranu

mám výhodu, že z dosavadního kádru zůstaly jen tři hráčky
a devět je nových, tudíž většině
nenabourám zažité prostějovské postupy v kondiční přípravě. Každopádně však musím
udržet vysoký standard nastavený Tomášem Malým, na nejvyšší kvalitu práce jsou zvyklé
i všechny reprezentantky.“
Nemůže způsobit komplikace váš nízký věk?
„Věřím, že ne. Sice jsem o rok
mladší než Flávia a starší o
pár dnů než já je také Soli, ale
v tomhle bych žádný problém
neviděl. Aspoň máme k sobě s
holkama vzhledem k věku blíž
a podstatné přece není, kolik
vám je, ale odvedená práce.“
Budete hodně prožívat
zápasy VK, když do realizačního týmu patříte teprve krátce?
„Určitě. Když člověk pozná
nějaké lidi, zařadí se do jejich
party a pracuje s nimi, snaží
se jim pomoct, doufá samozřejmě v to, že jeho příspěvek
ke společnému dílu bude pozitivní. V praxi to znamená,
aby se prostějovskému družstvu dařilo a vítězilo. Každý
dobrý výsledek mi tak udělá
velkou radost, navíc řadu
utkání zhlédnu na vlastní oči.
Jednak v Brně, kde holky čekají extraligové souboje proti
SG i Královu Poli, a jakmile
budu mít časový prostor, plánuji jezdit také na mistráky do
Prostějova.“
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Jiří Malíšek na stupně vítězů nedosáhl,

ale dal o sobě řádně vědět...
Olomouc/zš - V sobotu 8.
září se v olomoucké restauraci Atlant konal Master
turnaj v moderních elektronických šipkách ročníku
2012. Pravidelně se tak letos
již po čtvrté sešli nejlepší
šipkaři z Moravy, aby bojovali o body do Celorepublikového žebříčku UŠO, který
se bude uzavírat v listopadu
tohoto roku. Příjemným
překvapením turnaje byla
účast nejlepšího šipkaře
posledních tří let, trojnásobného mistra ČR, vícemistra
Evropy a současného lídra
mužských jednotlivců Michala Kočíka.
Michal Kočík v současné době
hájí barvy klubu Mustang
Brno, ale turnaji v Olomouci
dal přednost před turnajem v
Letovicích po své předcházející výborné zkušenosti s úrovní
hráčů a úrovní zde pořádaných
turnajů. Vzhledem k tomu,
že se zároveň jednalo o první
turnaj nové sezóny, nebylo pochyb, že se jej zúčastní spoustu
hráčů zvučných jmen a o kvalitní zápasy nebude nouze.
V turnaji žen se z vítězství
radovala vicemistryně Evropy Jana Kaňovská, stejně
jako hráč extraligového týmu
Mustang Brno Petr Hynčica.
Michal Kočík i přes skutečnost, že hodil osmkrát „Bingo“
a všechny udivoval svou technickou hrou obsadil konečné
sdílené deváté místo.
Velkou radost regionálním šipkám udělal v této nabité kategorii hráč extraligového týmu
Zavadila o Jedličku Čechovice Jiří Malíšek, který obsadil
krásné čtvrté místo. O postup
na stupně vítězů jej připravil
také extraligový Jaroslav Kovařík ze Vsetína, pokořitel Michala Kočíka, který následně
na své spanilé cestě zanechal
ještě Pavla Šroubka a sklonit se

„Létající dědek“ přivezl další medaile z cyklistických závodů

Koníček? V případě nestora prostějovské cyklistiky
Stanislava Šteigla je to už
pořádný kůň a životní láska.
Kola a vše kolem nich opravdu miluje, a to už neuvěřitelných 58 let.
Jeho vášeň k cyklistice je pořádně vidět. Tak jako před léty
i letos závodí a vozí medaile.
Ty letošní mají o to větší cenu,
že jsou z Mistrovství Evropy a
Světového poháru.
Z Mistrovství Evropy ve Žďáru nad Sázavou přivezl bronzovou medaili a jedno páté místo.
V minulých dnech z rakouského St. Johannu při účasti devadesáti závodníků přivezl další
bronz a dvakrát se zde umístil
na devátých místech.
Blahopřejeme a „Létajícímu
Šipkaři v Olomouci. Nejlepší dvojice mužského klání.
dědkovi“, což je kamarádská
Foto: ČDS Trading přezdívka, přejeme, ať mu
závodnická forma vydrží co Další úspěch. Pohár a bronzovou medailu přivezl Stanislav Šteigl (vpravo) i ze závodů v rakouském St.
Johannu.
Foto: archiv S. Steigla
nejdéle.

V Krasicích zápolila hasičská omladina

Jednotlivci. Nejlepší šipkařky.

Foto: ČDS Trading

PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto mediální partner šipkařských soutěží na Prostějovsku a Olomoucku, dovoluje
pozvat k mistrovským šipkám
20. října, a to na poslední turorg
Do Restaurace Atlant si vás naj Master v roce 2012.

musel až před výkonem pozdějšího vítěze, výše uvedeného
Petra Hynčici.
Podrobné výsledky najdete
jako vždy na www.sipky.

Krasice/red - Už šestým
rokem se v sobotu 8. září
uskutečnila hasičská soutěž
v požárním útoku O pohár
starosty SDH Krasice. Klání se jako každý rok zúčastnil i primátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák.
Letos měla soutěž historicky nejvyšší počet družstev,
kterých se sešlo celkem
sedmadvacet.
Pořadatelé
je rozdělily na dvě kategorie - mladší a starší žáci. V
kategorii mladších žáků se
utkaly Protivanov, Mostkovice, Nenakonec a po dvou
výběrech Soběsuk, Pivína,
Vícova, Vrahovic. V kategorii starších žáků byla k vidění domácí družstvo Krasice,
tým Vrahovic, dále Dřevnovice, Protivanov, Rozstání,
Pivín, Nenakonice, Mostkovice, Bílovice, Lutotín a dva
celky ze Soběsuk, Domamyslic.

V kategorii starších žáků obsadily první místo Krasice.Z
druhého místa se mohly radovat Domamyslice a pěkné
třetí místo získaly Bílovice.
V kategorii mladších žáků
zvítězily Nenakonice, dru-

hé, neméně důležité místo
získal Vícov „A“ a krásné
třetí místo v soutěži patřilo
Pivínu A.
Starosta SDH Krasice by za
celý sbor chtěl všem poděkovat za účast a úžasnou at-

VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA-PÁTER CUP 2012 v požárním útoku napsala předposlední díl

Velká cena Prostějovska 2012

NOČNÍ NIVA ROZHODLA O CELKOVÉM VÍTĚZSTVÍ DOMAMYSLIC
V sobotu 8. září se konalo v Nivě předposlední 9. kolo Velké ceny Prostějovska v požárním útoku. Jednalo se o atraktivní noční
závod na dvě „B“ hadice. Soutěž odstartovala až v jednadvacet
hodin za úplné tmy, ale základna i terče byly dobře nasvícené.
Pořadatelé připravili pro účastníky spoustu dobrého jídla a pití.
Kvalitní byly tradičně i ceny. Liga se nám chýlí ke konci, proto se
očekával tuhý boj o umístění v obou kategoriích... A přišel!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník má pro vás z pozice hlavního mediálního partnera celého dlouhodobého seriálu opět další přímou reportáž...

Niva/pk, mo, mik
Jako první se postavily na start
Soběsuky, které předvedly brutální
prostřik na pravém proudu a čas nad
hranicí osmnácti vteřin. Ještě hůře
dopadly holky z Krumsína, kterým
se pravý terč nepodařilo srazit vůbec.
Oba týmy podaly hned na úvod soutěže protest, protože bylo jasné, že
s pravým terčem není něco v pořádku. Závada byla odstraněna, protest
byl hlavním rozhodčím uznán a oba
týmy mohly své pokusy opakovat.
Pak se postavily na start Domamyslice, které útoky na 2B umí. Výkon nebyl ideální, možná šly Domamyslice
na jistotu. Vědomi si svého náskoku
v celkovém pořadí si celkové prvenství ve Velké ceně Prostějovska pojistily časem 16,18. To Čelechovice
na Hané musely předvést kvalitní
čas, pokud se chtěly vrátit do boje o
přední příčky. Parádní útok zakončili proudaři vyrovnaným sestřikem
v čase 15,85. Tento čas zůstal až do
konce nepřekonán a Čelechovice
zaslouženě zvítězily. To Dětkovicím
zůstaly jen oči pro pláč. Pravý proudař se zdržel na základně, ale strojník
jako by neviděl, napálil vodu okamžitě pod plným plynem dopředu a
pravého proudaře jednoduše utopil.
Byl z toho čas 20,79, přestože vlevo
bylo sraženo v čase 15,64. Podobně
se vzápětí vedlo Vícovu. Pěkný útok
potom ukázaly Bílovice, vlevo bylo
sraženo za 15,29, což byl nejlepší
sestřik večera. Pravý proudař ale
sestřelil terč v čase 16,45, ale i tak
braly Bílovice body za čtvrté místo.

Po dlouhé době promluvila do umístění na předních příčkách Lipová
časem 16,04 a obsadila druhé místo.
Brodek u Konice útok pokazil, čas
21,60 by byl špatný i na 3B. Nová
Dědina se poté přidala do skupiny
týmu se šestnáctkovým časem a obsadila za 16,88 osmé místo. Kluci
čekali určitě lepší čas a moc velká
spokojenost s výsledkem v týmu nevládla. Kvalitní čas se povedl ještě
béčku Dětkovic a bylo z toho páté
místo. Šestnáctkovými časy se poté
ještě prezentovaly týmy z Blanenska.
Malá Lhota, Míchov i Ždár si odvezly z Nivy pěknou porci bodů. Kategorie mužů pokračovala nemastnými a neslanými výkony. Je vidět, že
muži na zkrácené trati netrénují, a tak
se již nic podstatného neudálo.
Kategorii žen začal Krumsín. Holkám
se ale nepovedl ani opakovaný pokus
a letošní mizérie tohoto týmu dál pokračuje. Čas 26,75 sekund znamenal
po obrovském prostřiku na pravém
proudu až šesté místo. To Soběsuky
pokračují na vlně kvalitních výkonů a čas 21,64 nakonec stačil na třetí
místo. Lipová měla velké problémy
na rozdělovači a čas 37,56 znamenal
propad v celkovém pořadí Velké ceny.
Otaslavice si mohly dovolit neplatný
pokus, protože mají již od minulého
víkendu jisté celkové prvenství. Pak
do toho práskly ženy s Dětkovic,
strojnice pustila vodu s rozvahou a
čas 19,90 nakonec stačil na vítězství.
Závodní atmosféru přijely zkusit i
ženy z Pěnčína. Vzhledem k tomu,
že měly půjčené dvě závodnice,
což pravidla neumožňují, šly mimo
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Patronka Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku v kategorii žen
BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu ČR
GENERÁLNÍ SPONZOR:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
...ještě

+
HLAVNÍ SPONZOŘI:
INFOS ART, s.r.o.

MARTIN OŠŤÁDAL

RYCHLEROSTOUCITOPOLY.CZ

DALŠÍ SPONZOŘI: FUN RIDES TECH s.r.o.

soutěž. Čas 23,25 sekudn je ale určitě
příslibem do budoucna. Bylo by fajn,
kdyby se na Prostějovsku objevily
nějaké další ženské týmy a udělaly
tuto kategorii ještě zajímavější. Ženy
z Malé Lhoty se ještě časem 24,57
vklínily na páté místo a soutěž uzavřely ženy z Petrovic neplatným pokusem. Výsledky pořádně zamíchaly
celkovým pořadím. Soběsuky poskočily na druhé místo a vytáhly sebou na
třetí místo Dětkovice. Lipová spadla
na čtvrtou příčku a Krumsín dokonce
na pátou. Mezi druhým a pátým týmem je však rozdíl pouze sedmi bodů
a na poslední soutěži to bude, stejně
jako loni, nervydrásající boj.
Poslední kolo Velké ceny Prostějovska se koná až příští víkend v Soběsukách a slibuje nepochybně skvělou podívanou...

Výsledky VC - Stražisko
muži

družstvo
1. Čelechovice n/H
2. Lipová
3. Domamyslice
4. Bílovice
5. Dětkovice B
6. Malá Lhota
7. Míchov
8. Nová Dědina
9. Žďár
10. Seloutky
11. Pamětice
12. Loučany
13. Soběsuky
14. Niva
15. Stražisko
16. Šošůvka
17. Vícov
18. SK Petrovice
19. Obora
20. Dětkovice A
21. Brodek u Konice
22. Ptení
23. Okrouhlá
…
28. Ostrov u Macochy
29. Veselice
30. Buková
družstvo
1. Dětkovice
2. Těchov
3. Soběsuky
4. Pěnčín
5. Malá Lhota
6. Krumsín
7. Lipová
…
9. Otaslavice
10. SK Petrovice

mosféru při letošní soutěži a
zároveň by chtěl moc poděkovat městu Prostějovu za
finanční podporu mladých
hasičů.
Více informací hledejte na
www.sdhkrasice.cz.

LT
15,54
15,82
15,65
15,29
16,63
16,65
16,02
15,67
16,70
17,28
17,74
16,23
17,75
17,98
17,20
18,72
16,54
18,86
20,16
15,64
20,69
21,41
29,24

PT
15,85
16,04
16,18
16,45
15,99
16,84
16,85
16,88
16,95
17,33
16,75
17,74
16,10
17,39
18,03
18,56
18,88
19,44
20,36
20,79
21,60
21,91
29,92

čas start. poř.
15,85
03.
16,04
07.
16,18
02.
16,45
06.
16,63
12.
16,84
22.
16,85
18.
16,88
09.
16,95
21.
17,33
10.
17,74
13.
17,74
24.
17,75
01.
17,98
20.
18,03
16.
18,72
25.
18,88
05.
19,44
15.
20,36
26.
20,79
04.
21,60
08.
21,91
11.
29,92
17.

16,43 NP
NP
NP
NP
NP

NP
NP
NP

LT
19,9
21,10
20,02
21,42
24,57
20,67
34,46

PT
19,04
21,23
21,64
23,25
24,45
26,75
37,56

čas start. poř.
19,9
05.
21,23
07.
21,64
02.
23,25
06.
24,57
08.
26,75
01.
37,56
03.

NP
NP

NP
NP

NP
NP

ženy

14.
19.
23..

04.
09.

celková tabulka MUŽI
1. Domamyslice
2. Loučany
3. Nová Dědina
4. Čelechovice na Hané
5. Dětkovice A
6. Stražisko
7. Bílovice
8. Dětkovice B
9. Lipová
10. Soběsuky
11. Seloutky
12. Vícov
13. Okrouhlá
14. Niva
15. Míchov
16. Cholina
17. Brodek u Konice
18. Plinkout
19. Ptení
20. Dolany
21. Malá Lhota
22. Žďár
23. Dětkovice
24. Olešnice
25. Kelčice
26. Buková
27. Pamětice
28. Odrlice
29. Křenovice
30. Ludéřov
31. Karolín
32. Karolín B
33. Plumlov
34. Břevenec
35. Drnovice B
36. Myslejovice
37. Ráječek
38. Jabloňany
39. Drnovice
40. Hrochov
41. Stražisko B
42. Šošůvka
43. SK Petrovice
44. Obora
45. Ostrov u Macochy
46. Veselice

140
107
97
87
84
84
79
65
61
34
34
31
31
28
27
26
23
20
12
11
10
7
6
5
5
5
5
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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celková tabulka ŽENY
1. Otaslavice
2. Soběsuky
3. Dětkovice
4. Lipová
5. Krumsín
6. Těchov
7. Malá Lhota
8. Loučany
9. Olešnice
10. Šošůvka
11. Černovice
12. SK Petrovice

68
52
49
48
45
8
4
2
1
0
0
0
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Exkluzivní interview s kapitánem a trenérem boxerů BC DTJ Prostějov

PETR NOVOTNÝ: „JISTÉ TO NENÍ, ALE U REPREZENTACE BYCH MĚL BÝT!“
Prostějov - Pozvednout prostějovský box už se
Petr Novotný snaží řadu let jako kapitán extraligového týmu a od uplynulé sezony rovněž coby jeden z trenérských velitelů. Že jeho práce funguje,
o tom nejlépe svědčí skvělé výsledky rohovníků
BC DTJ v extralize družstev i na mistrovství republiky. A jak již Večerník v minulých číslech prozradil, uvážlivý, maximálně otevřený a mezi fanoušky oblíbený borec míří k české reprezentaci,
u níž by rád nastartoval novou, celkově kvalitnější
a výsledkově úspěšnější éru. Jisté místo kouče
mužského nároďáku ČR sice ještě nemá, ale s
velkou pravděpodobností jej už brzy získá!
A to byl více než pádný důvod, požádat jej
o exkluzivní rozhovor. Co Petr Novotný na
téma reprezentace prozradil?
Marek Sonnevend

né úrovni. Jako další řešení
nadnesli, že bychom trenéry
dělali já s Vrbou a Larionov
by fungoval v roli metodika.
Tohle mi ale připadne zbytečné, dva schopní lidé na takovou práci určitě stačí. Jenže
to vypadá, že asociace chce u
nároďáku za každou cenu udržet Vrbu, který je z nás nejvíc
ovlivnitelný... Uvidíme, jak
s ohledem na tyto zákulisní
tahy a zájmy všechno dopadne. Každopádně se jedná o
nadcházející olympijský cyklus, tedy
te dobu čtyř let.“
V jaké roli cestujete na
mezinárodní turnaj do
Rakouska? (klání proběhlo o
víkendu od 7. do 9. září, přičemž interview vzniklo ještě
předtím - poznámka redakce)
„Do Wiener Neustadtu jedu v
podstatě na zkoušku coby trenér. Budou tam startovat vedle
domácích Rakušanů také Slováci, Maďaři, Němci, Irové a z
Česka senioři i junioři, celkem
čtyři nebo pět borců. Původně
jsem měl jet do Maďarska, jenže tamní Memoriál Laca Papy
zrušili. Vznikla tahle náhradní
varianta a já mám z Rakouska
napsat pro ČBA podrobnou
zprávu, podle níž si o mně
asi udělají bližší představu...
(ús ě
(úsměv)“
Kdybyste to měl shrnout, jaký máte z dosavadních jednání pocit? Počítáte s působením u reprezentace
České republiky?
p
y

Definitivní rozhodnutí padne do dvou týdnů, na zkušenou

jel hanácký patriot na mezinárodní turnaj do Rakouska
„Dokud není definitivně rozhodnuto, tak s tím počítat
nemohu. Pořád se něco může
zvrtnout, zvlášť v prostředí
současného českého boxu....
(úsměv) Každopádně mám
do téhle práce velkou chuť
a rád bych ji dělal, díky trenérství lze u boxu zůstat i
po skončení aktivní kariéry.
Mě to baví, všechno sleduju, navíc se v rámci studia
snažím vzdělávat a ve všech
směrech posouvat dopředu.

V pondělí 3. září se
mělo rozhodnout o
trenérském obsazení u reprezentačního výběru dospělých. Jak vše dopadlo?
„Zatím nijak, výkonný výbor České boxerské asociace
se ještě na ničem nedohodl.
Podle momentální situace to
však vypadá tak, že já bych
měl být jistý jako jeden ze
dvou koučů a rozhodne se,
koho dají ke mně. Ve hře jsou
dosavadní trenér reprezentace mužů ČR Miroslav Vrba
a další adept Vasil Larionov.
S oběma chce výbor ČBA 19.
září ještě podrobně mluvit,
načež vynese konečný verdikt.
Například už s předstihem
dikt.“
Co jsou tito dva zač?
jsme s Pavlem Dudou svolali
„Oba jsou z Ústí nad
va nejlepší muže
do Prostějova
Labem. Vrba vedl národní tým
a juniory z celé Moravy na
poslední čtyři roky v minulém
sparingy, a tak dvanáctého
olympijském cyklu a z mého
září se sem sjedou kluci z
pohledu jde hodně na ruku mína, Kroměříže
Ostravy, Brna,
nění i přáním ČBA. Naopak
i Znojma na takový intenLarionov má mnohem víc své
ný trénink.“
zivní společný
vlastní názory, které se snaží
Co byste
yste do funprosazovat. Já bych radši sponí národního
gování
lupracoval s Larionovem, od
celku rád vnesl?
nesl?
kterého se mám určitě dost co
„Základní samozřejmostí
amozřejmostí
učit a je takový otevřený. Byl
by měla být dobrá inforjsem s ním jednou na soustřemovanost všech
ech reprezendění, společná práce mě moc
tantů o tom,, co přesně je
bavila a obohacovala. Vrba mi
kdy čeká za turnaje, akce a
nepřijde tak dobrý a navíc si
tréninkové srazy. Společné
myslím, že by se nechtěl děpřípravy bych
ch rád zavedl co
lit o své poznatky. A během
nejvíc, a to včetně propojení
proppojjen
ení
uplynulých čtyř let měl čas
se Slováky,
y, kteří mají
j kkvalitvalli
va
litněkam český box
posunout, což se
oky
mu podle mě nepo- „Vrba vedl národní tým poslední čtyři roky
vedlo
vedlo...“
nov
Pokud
se a jde hodně na ruku ČBA. Naopak Larionov
stanete jedním ze dvou trené- má mnohem víc své vlastní názory. Já bych
rů české boxerské
evřený.
reprezentace, bude radši spolupracoval s ním, je takový otevřený.
to na pozici hlavníVrba mi nepřijde tak dobrý a navíc si myslím,
yslím,
ho kouče nebo asistenta?
že by se nechtěl dělit o své poznatky. A během
m
„Momentálně asi
existuje víc vari- uplynulých čtyř let měl čas někam český
ký boxx
ant. Původně chtěli,
abych dělal Vrbovi posunout, což se mu podle mě nepovedlo...“
dlo...““
asistenta.
Druhá
ý
možnost je, že bu- Pravděpodobný kouč nároďáku Petr Novotný
deme oba s druhým má o výběru svého pobočníka vcelku jasno....
koučem na stejINZERCE

ní borce, což ukázala Nitra
v naší extralize 2011-2012.
Důležité je také zavedení
moderních tréninkových metod s následnou regenerací, v
tomto ohledu chci převést do
praxe své poznatky ze studia
na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci. Společně s Pavlem
Dudou navštěvujeme stejný
ročník - dva boxeři mezi dvanácti basketbalisty. Základní
teorie je pro všechny sporty

Rozhodnutí o pokračování či ukončení
své aktivní kariéry zatím
odkládáte?
„Přesně tak. Uvidím až podle
své přesné pozice u reprezentace, což bude mít vliv na
množství času. Na jednu stranu se cítím ve formě a končit
by tak byla škoda, na stranu
druhou to však jednou stejně
přijde. Pokud už teď, jsem na
to připravený. Úplně boxovat
bych tak jako tak nepřestal,

V roli boxera. Přestože už pomalu věší rukavice na hřebík, adrenalinu v ringu se Petr Novotný vzdát nechce.
Foto: archiv Večerníku
vat propojení mužské a mládežnické reprezentace díky
osobě Pavla Dudy, který dělá
trenéra žákovského nároďáku
ČR a od prvního ledna 2013
převezme i vedení Sportovní-

ho centra mládeže pro Jihomoravský kraj. Moje vize je
dlouhodobě lepší fungování
boxu v Prostějově i celé republice, od nejmenších nadějí až po dospělé.“

kdo je
petr novotný

V roli kouče. Stále častěji se Petr Novotný věnuje svým - donedávna parťákům - dnes již svěřencům a chystá se tak na svoji trenérskou kariéru.
Foto: www.boxprostejov.cz
stejná, liší se následná specializace a tu my
y děláme u
pana Kubánka v Brně.“

protože je výhoda, když trenér
může ukazovat svým svěřencům věci přímo v ringu a fungovat i coby sparing. Zatím
má tak, že přemýšlím víc
to mám
jako bboxer než kouč.“
Může vaše působení u
českého národního
týmu pomoci i BC DTJ?
„Určitě.
Reprezentační sra„Urč
zy bych
se snažil směřovat
b
do Prostějova,
což by ještě
P
víc ooživilo místní boxerské
dění. Pouze je potřeba trochu
zkulturnit
prostředí v jinak
zkult
dobře vybavené tělocvičně a zprovoznit ubytování,
k čemuž
čem v areálu DTJ jsou
prost
prostory.
Celkově jsou tady
výbo
výborné
tréninkové podmíns zmíněnou boxárnou,
ky se
tart
tartanovou
dráhou, různým možnostmi výběhů do
mi
t
terénu,
blízko je kvalitní
stravování a zajistit bychom museli kvalitní
regeneraci. Vznikl by
takový protipól SKP
Sever Ústí nad Labem, kde zatím mají
v tomto směru hegemonii. Zdravá konkurence přitom neškodí,
právě naopak. Do
Ústí by na soustředění
jezdili borci z Čech a
do Prostějova kluci
z Moravy, taková je
moje představa. Navíc by mohlo fungo-

Kapitán a trenérský asistent BC DTJ Prostějov
se narodil 16. října 1980 v Přerově. Během dětství vyzkoušel řadu různých sportů od fotbalu
přes basketbal, stolní tenis, atletiku a posilování až po aikido, aby v šestnácti letech zakotvil
u boxu v Lipníku nad Bečvou. Tam strávil dva
roky, stejně jako následně v Kroměříži, načež
přišel první velký přestup do tehdy velmi silného Gaži Brno (2000
(
až 2005).) Dalšími štacemi
byly oddíly SKP Sever Ústí nad Labem a Boxing Ostrava, kde strávil
vždy pouze jednu sezonu. V roce 2007 Novotný zamířil do Prostějova,
aby ve zdejším BC DTJ zůstal již natrvalo. Ve své kariéře zatím absolvoval 200 zápasů (včetně 60 mezinárodních) s bilancí 150 vítězství,
10 remíz a 40 porážek. Získal pět titulů mistra republiky (1x do 71
kgg - 2002,, 2x do 81 kgg – 2006 + 2007,, 2x do 91 kgg – 2010 + 2011),), vyy
hrál několik významných
ý
ý turnajů
j včetně Velké cenyy Ústí nad Labem
a reprezentoval ČR na dvou vrcholných akcích – mistrovství Evropy
2006 v Plovdivu a mistrovství světa 2007 v Chicagu.
Momentálně Petr studuje trenérství na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je tři roky ženatý a má
dvouletou dceru Nelu.

