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NAPĚTÍ v Dobromilicích
ROMOVÉ: „Neházejte nás do jednoho pytle!“
Klid před bouří? Tak by se nyní, měsíc po
brutálním útoku romských žen na matku s dítětem na autobusové zastávce, dalo polemizovat o situaci v Dobromilicích. Ovzduší je
zde nabité elektřinou. Jak jsme se včera přesvědčili na vlastní oči, ulice jsou tu jako po
vymření. Jen tu a tam se objeví romská maminka s kočárkem nebo pár snědých mužů
s dvoukolákem plným železného haraburdí…
Dobromilice/mik
Přepadení mladé matky
s dítětem, která po brutálních kopancích skončila
v nemocnici s rozdrceným
meniskem, zvedlo vlnu
odporu proti Romům bydlícím v Dobromilicích. Také
vedení obce požaduje po policii častější kontroly, starosta
Drnovský hledá další pomoc
i u hejtmana Olomouckého
kraje. Situace v této obci, kde
už pomalu počet romských
obyvatel dosáhl stejného čísla
jako počty starousedlíků, nebezpečně eskaluje. Ale pozor!
Také mezi samotnými Romy
to vře. „Za všechno můžou ti

Blíží se
cikánská
válka?
noví přistěhovalci! Naše rodina tady žije už několik desetiletí a neměli jsme zde s nikým
problém. Děti chodí do školy,
manžel pracuje a vydělává.
Ale je zde spousta cikánů,
kteří tady nemají ani trvalé
bydliště a jenom kradou a dělají bordel. Jak se máme podle

vás bránit? Všichni nás házíte
do jednoho pytle, prosím nedělejte to,“ sdělila Večerníku
Vladislava Tulejová. „To je
pravda, rodina Tulejových je
jednou z těch romských rodin,
které jsou slušné a prostě se
přizpůsobily. Jako první mi
její členové řekli, že litují, co se
stalo mé neteři, a distancovali
se od tohoto jednání,“ potvrdil
naší redakci Bohumil Poláček,
jehož neteř napadly na zastávce rozvášněné romské fúrie.
Jestliže v obci panuje otevřená nenávist „bílých“ k cikánům, tak podle našeho
nejnovějšího zjištění to
vře i mezi Romy samotnými. „O nějaké válce mezi
naší komunitou nemůže být
řeči, tedy alespoň doufám.
Cikán proti cikánovi nepůjde. Na druhé straně nás už
ti nově přistěhovalí darebáci
taky serou. To, co ty ženský
udělaly té mamince na zastávce, to je neomluvitelné!
To tady odsuzuje každý slušný člověk, ať už černej nebo
bílej. My tady ale žijeme už
čtyřicet let, nechceme mít
s nikým problémy. Věříme

starostovi, že to všechno
urovná, v nenávisti se tady
žít nedá,“ namíchl se před
námi šedesátiletý muž, podle
všeho hlava rozvětvené romské rodiny z Dobromilic. Své
jméno odmítl zveřejnit.
Právě starosta Pavel Drnovský dělá všechno pro
to, aby se situace zklidnila.
„Mám v příštích dnech
několik jednání s policií
i na krajském úřadě.
V Dobromilicích musí
konečně zavládnout klid
a pořádek. Jakoukoliv
občanskou válku nesmíme dopustit. Zároveň
uděláme všechno pro to,
aby lidé, kteří v naší obci
nemají co dělat, odešli pryč,“
uvedl Pavel Drnovský. Na
mysli měl především
několik desítek Romů,
kteří se v obci objevili
„na návštěvě“ a už
zde zůstali.
P ro s t ě j o v s k ý
Večerník pochopitelně bude i
nadále situaci
v Dobromilicích
pečlivě sledovat.

Těžký život. V Dobromilicích dnes žije zhruba 850 obyvatel, z nichž necelou polovinu už tvoří
Romové. Bude tady někdy klid a pořádek?
Ilustrační koláž
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Uvázaný pes
Porušení zákona na ochranu
zvířat proti týrání bylo zaznamenáno po telefonickém
oznámení na linku 156 pracovníkem ostrahy supermarketu. Neznámá osoba zde
zanechala uvázaného psa.
Ani po několika hodinách si
pro něj nikdo nepřišel. Proto byl
y ppřevezen na služebnu
městské policie. Čip ani tetování neměl. Z důvodu, že
majitel se nepřihlásil, bylo
zvíře ppřevezeno do útulku v
Čechách pod Kosířem.

ze soudní síně...
PŮVABNOU DÍVKU OKRÁDAL JEJÍ PRVNÍ CHLAPEC
Napřed jí vzal kameru, pak ji pozval do Fiesty...

„Setkal jsem se s úžasnou dívkou. Šli jsme spolu kolem řeky. Po deseti minutách jsem se do ní hluboce
zamiloval, po dvaceti minutách jsem ji požádal o ruku
a po půl hodině jsem se už zcela zbavil myšlenky, že jí
ukradnu peněženku!“ Takto zní citát z filmu Woodyho
Allena „Seber prachy a zmiz“. Tohoto přístupu se
Tomáš Chodil ke své škodě nedržel. Svoji mladičkou
a půvabnou přítelkyni okrádal, jak jen mohl. Nyní jej
bezúspěšně honí policisté z celého kraje...
Prostějov/mls

Hádka o pivo
Opilá žena strážníkům tvrdila, že ji muž napadl a sebral pivo. Takovéto sdělení
bylo přijato na linku 156 po
deváté hodině ranní. Vyslaní strážníci však zjistili, že
opojená podnapilá oznamovatelka se dožadovala
dalších lihovin po personálu. Ten ji ale pro její stav
alkohol neposkytl. Strážníci
jednačtyřicetileté osobě vysvětlili správný
p
ý ppostup
p obsluhy. Žena nato zaplatila a
místo opustila.

Močila u obchodu
Nejprve močila před vchodem do obchodního domu,
poté pila lihoviny u dětského hřiště. Na základě telefonického sdělení na linku
156 před šestnáctou hodinou vyjížděla hlídka na ulici Plumlovská. Dle popisu
od oznamovatelky nalezli
strážníci jednačtyřicetiletou
bezdomovkyni u dětského
hřiště mezi ulicí A. Slavíčka a V. Špály. Zde seděla a
popíjela pivo. Pro porušení
vyhlášky města jí byla láhev odebrána. Z důvodu,
že nebyla schopna prokázat
svoji totožnost, následovalo
p
předvedení
na služebnu Policie ČR.

Tábor u benzínky
Z benzinové ppumpy
py si udělali tábořiště. Čtyřicet minut
po půlnoci oznámila obsluha, že skupinka tří mužů na
posezení u čerpací stanice si
zapojili přenosný počítač do
elektrické sítě a své tři vozy
zanechali v prostorách benzínky. Hlídka dotyčné zkontaktovala. Nato návštěvníci
místo opustili, to vše ke spokojenosti zaměstnanců.

Hledaný ještě kradl
Osoba vyhýbající se nástupu trestu byla zadržena
strážníky. Celá událost se
odehrála po devatenácté hodině v parku bývalé
nemocnice. Na linku 156
bylo nahlášeno podivné
chování dvou mladíků, kteří vlezli do jedné z budov.
Po příjezdu strážníci zjistili u otevřeného sklepního
okénka igelitový pytel se
složeným stanem a opodál
se pohybovala dvojice mladých mužů. Ti tvrdili, že se
jen tak prochází po areálu.
Hlídka však v jednom z
nich ppoznala osobu hledanou Policií ČR. O události
y vyrozuměna
y
byla
Policie
ČR, která si třiadvacetiletého hledaného muže na
místě převzala k dalším
úkonům. Jeho devětadvacetiletý parťák je podezřelý
ze spáchání přestupku proti
majetku. Stan byl předán
majiteli, který odhadnul
cenu na 500 korun.
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Letní lásky mají mnohá úskalí.
Své by o tom mohla vyprávět
i osmnáctiletá dívka z Hablova na Prostějovsku. Její jméno
prozrazovat nebudeme, říkejme jí Lucie. Loni těsně před
prázdninami se sedmnáctiletá
Lucie seznámila s o šest let
starším Tomášem Chodilem.
Zamilovala se do něho a začala
s ním chodit. Než prázdniny
skončily, jejich láska už byla
dávno pryč. Lucčini rodiče na Tomáše podali trestní
oznámení.
„Náš vztah skončil, protože
mi Tomáš lhal a okrádal mě.
Postupně mi vzal kameru,

náušnice, mobil i peníze,“
nechala se slyšet půvabná
dívka. Tomáš Chodil to nepopřel. „Za kameru jsem v
zastavárně na prostějovském
náměstí dostal tisícovku,
za to jsem pak svoji dívku
pozval na večeři. Celkem
jsem za ni zaplatil přes tisíc
korun,“ vyjádřil se Tomáš
Chodil ve své výpovědi na
policii. To potvrdila i Lucie.
„Je pravdou, že mě pozval
na večeři do Fiesty. Dostala
jsem od něj i růži a strávili
jsme spolu romantický večer.
To jsem ovšem absolutně netušila, že mi předtím ukradl
kameru,“ nechala se slyšet
Lucie.

Nenapravitelného GRÁZLA
dopadla kriminální policie
Prostějov/mik - Sedmadvacetiletý muž z Prostějova si tak
dlouho hrál se zákonem, až
mu to kriminálka definitivně
spočítala. Nenapravitelného
recidivistu, který se navíc vyhýbal nástupu trestu odnětí
svobody, policisté odvezli
přímo do vazby!
„V lednu tohoto roku byl tento
muž odsouzen ke dvěma letům
vězení za opakovaný trestný
čin maření výkonu úředního
rozhodnutí a majetkovou
trestnou činnost. Odmítal
však nastoupit trest, a jelikož
se ukrýval, bylo po něm

vyhlášeno celostátní pátrání.
Tento týden se prostějovské
kriminální policii podařilo
muže vypátrat a zadržet,“
informovala Večerník Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Mladý
muž si tak skrýváním před
spravedlností moc nepomohl.
Nyní si bude muset „odsedět“
již uložený trest, ovšem bez
možnosti
podmínečného
propuštění. „Nově mu navíc
hrozí další až tříletý kriminál
za opětovné maření výkonu
úředního rozhodnutí,“ dodala
Eva Čeplová.

Tomáš Chodil. Tento mladík už půl roku uniká policistům a soudům...
Foto: Policie ČR

Podobným způsobem to pokračovalo přibližně dva týdny. Tomáš Lucii okrádal, část
peněz sám utratil, se zbytkem
si před ní hrál na lorda. Za
ukradené náušnice ji pozval
do kina, její mobil pak padl
na maso pro společné grilování s Lucčinými rodiči na
chalupě. To, že Tomáš Lucii
obral, kromě ní dosvědčili i
jejich společní známí. Ti jej
totiž doprovodili do prostějovské zastavárny na náměstí, kde věci prodával.
Za to a ještě za další krádeže
si Tomáš Chodil od prostějovského soudu vysloužil roční
podmínku. Jenže ani to zatím
není v jeho případě zdaleka vše.
V tuto chvíli po čtyřiadvacetiletém mladíkovi, pocházejícím z Horního Města na
Bruntálsku, pátrají policisté.
Bezúspěšně už tak činí od
poloviny listopadu loňského
roku. Tomáš Chodil je obviněný z dalších krádeží i násilností. Informace o jeho osobě
a pobytu přijme každá policejní služebna, linka 158 nebo
přímo bruntálští pátrači na
telefonním čísle 974 731 336.

Člen ochranky dostal pěstí!
Rvačka kvůli ukradeným čokoládám…

Prostějov/mik - Mladík z Prostějova ve středu ukradl v supermarketu Albert ve Vrahovické ulici dvě čokolády.
Řeklo by se, že by mohlo jít
o prkotinu, kdyby se ovšem
záhy nepřišlo na to, že chlapík byl nedávno podmínečně propuštěn z kriminálu za
loupež! Zřejmě proto se nechtěl nechat chytit a popral se
s ochrankou supermarketu.
„Z přečinu krádeže je podezřelý třiadvacetiletý muž z Prostějova. Ačkoliv byl rozsudkem soudu uznán vinným pro
trestný čin loupeže a za něj byl
odsouzen k nepodmíněnému

trestu odnětí svobody v délce
trvání dvou roků, ze kterého
byl podmíněně propuštěn na
zkušební dobu, přesto ve středu v supermarketu Albert na
ulici Vrahovická v Prostějově
odcizil dvě čokolády v hodnotě 149 korun. V prodejně si
toto zboží vzal, uschoval pod
mikinu a prošel s ním přes
pokladnu, aniž by za něj zaplatil,“ popsala nám zlodějnu Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Na místo
jako první vyjeli prostějovští
strážníci. Mladý zloděj se za
žádnou cenu nechtěl nechat
chytit. Za pokladnou byl zasta-

ven pracovníkem bezpečnostní
služby. „Situace se vyhrotila
po výzvě k dobrovolnému
vydání odcizených věcí. Třiadvacetiletý mladík toto odmítl
a začal postrkovat pracovníka ostrahy ven z obchodního
domu, kde mu uštědřil rány
pěstí do obličeje. Ochrance se
podařilo agresivního zloděje
zpacifikovat za pomoci zákazníka obchodu. Pro podezření z
trestného činu přivolali strážníci Policii ČR,“ sdělila Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově.
Muži nyní hrozí další, tentokrát
až tříletý trest odnětí svobody.

SNĚDÉ ZLODĚJKY s lupem neutekly LOUPEŽ u Starorežné

Strážníci je dohonili na „Husáku“, lhaly jako když tiskne!
Prostějov/mik - Na začátku
byla velká neopatrnost řidiče
náklaďáku, na konci rychlé
dopadení snědých zlodějek.
Šofér zaparkoval své auto ve
Wolkerově ulici a „skočil“ si
do obchodu. Kabinu vozidla
nechal odemčenou, čehož využily dvě cikánky a ze sedadla
mu ukradly bundu s penězi
a mobilem. Naštěstí vše viděl
svědek, který ztropil poplach.
K celé události došlo v úterý v podvečer poblíž čerpací
stanice na Petrském náměstí.
„Jedna z žen hlídala dětské
kočárky, druhá vytáhla z kabiny nákladního vozu pracovní
blůzu. Tu přibližně po deseti
metrech odhodila na zem. Zřejmě ji vylekal projíždějící řidič,

který si jejího počínání povšiml
a zatroubil. Nato se obě vydaly
směrem k Petrskému náměstí.
Muž ženy sledoval a po telefonu předával operačnímu
středisku městské policie směr
jejich pohybu,“ popisovala
Večerníku událost Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Strážníci zareagovali
bleskurychle a dotyčné zlodějky zadrželi na Husově náměstí.
Ty se jim snažily lhát, jako když
tiskne. „Ženy z Husova náměstí
ve věku 36 a 39 let tvrdily, že
se neznají. Hlavní podezřelá
popírala, že by byla tou, která
odcizila oděv. Poškozený třiatřicetiletý řidič nákladního vozu
odhozený oděv zkontroloval.
Mobil, drobnou finanční hoto-

vost i klíčky od osobního vozu
měl v kapse. I on totiž uslyšel
zatroubení a vyběhl z obchodu
ve Wolkerově ulici, kde spatřil
opodál na zemi svoji bundu,“
sdělila Jana Adámková.
Pro podezření z přestupku proti
majetku byla celá věc postoupena správnímu orgánu k dořešení.
Svědomí by měl ale zpytovat i
řidič náklaďáku, který nechal své
vozidlo odemčené. „Potvrdilo se,
že často svým neopatrným chováním usnadňujeme práci zlodějíčkům. Při opuštění automobilu
máme vůz vždy uzamknout!
Nemusíme natrefit na pohotového občana jako v tomto případě.
Tomu patří naše poděkování,“
uzavřela Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.

stále neobjasněna

Ilustrační foto
Prostějov/mik - Před dvěma
týdny jsme informovali o
loupežném přepadení, kterého se dopustili dva zhruba patnáctiletí pubescenti
na schodišti u Starorežné.
Přepadli zde bezmála osmdesátiletou seniorku a
okradli ji o zlaté řetízky. Policie pachatele zatím nemá.
Kriminalisté disponují cel-

kem slušným popisem obou
mladých lupičů, který rovněž Večerník zveřejnil. Bohužel se zatím nepodařilo
je dopadnout. Kriminalisté
tak znovu žádají veřejnost o
pomoc. Zatím totiž veřejně
nepadla informace o kšiltovkách, které měli oba lupiči na
hlavách. „První z nich měl na
sobě tmavě šedou se zahnutým kšiltem. Druhý z hochů
měl na hlavě kšiltovku světlé
barvy s červenými pruhy,“
uvedla Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR. Jestli jste
potkali zhruba patnáctileté
chlapce s těmito kšiltovkami,
volejte na linku 158!

po kvartetu hledaných

Řidič byl namol
Hlídkou konické policie byl
v Jesenci u autobusové zastávky kontrolován
čtyřiačtyřicetiletý
ý
řidič
osobního
vozidla Fiat Brava. Byl podroben
dechové zkoušce,
kdy mu byla naměřena hodnota 2,24 promile
alkoholu. Na místě mu byl
zadržen řidičskýý průkaz
p
a
zakázána další jízda. Řidič
je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky a hrozí mu až jeden rok
odnětí svobody.

Zloděj potravin
Zatím neznámý pachatel se
během předminulého víkendu vloupal v areálu bývalého Agrostroje na ulici
Vrahovická v Prostějově do
objektu kantýny. Poté, co
vypáčil dvoje vstupní dveře
a mříž výdejního okna, vnikl
do kantýny, kde vše prohledal a odcizil blíže nezjištěné
množství čokolád, paštik,
čajů, žvýkaček a oplatků.
Způsobená škoda činí
nejméně 1 500 korun.

Zfetovaný šofér
V pondělí časně ráno řídil
po silnici mezi obcemi Polomí a Bohuslavice sedmadvacetiletý řidič z Olomouce osobní vozidlo Renault.
Byl kontrolován hlídkou a
podroben dechové zkoušce
na alkohol s negativním
výsledkem. Podezřelý byl
však ještě vyzván k provedení zkoušky na požití
omamných a psychotropních látek před jízdou.
Zkoušce se podezřelý
podrobil, ta byla pozitivní
na amfetamin.

Straka v čističce
Zatím neznámý pachatel
vnikl na pozemek areálu
čističky odpadních vod v
Kralickém Háji. V areálu
čističky vyháčkoval plechový mechanismus otevírání ventilace plastového
okna v přízemí budovy
zámečnické dílny a vnikl
do dílny. Tu prohledal a
následně z ní odcizil elektrickou svářečku a elektro
brašnu s nářadím. Předběžně vyčíslená škoda činí 25
tisíc korun.

Kabel je fuč
Neznámý pachatel se z úterý
na středu vloupal do firemního skladu v Prostějově
na Kostelecké ulici, a to po
přestřižení kovového oka s
visacím zámkem vstupních
dveří. Z vnitřního prostoru
skladu odcizil plastovou cívku s 25 metry elektrického
prodlužovacího kabelu na
220 voltů. Majitel způsobenou škodu vyčíslil na nejméně 600 korun.

Krkavčí otec

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

ZDENĚK HERÁK

LUKÁŠ KAŠTYL

GABRIELA SUCHÁ

RADEK ZAORAL

se narodil 28. září 1979 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20.
března 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 32 do 35
let, měří 180 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlasy.

se narodil 5. listopadu 1984
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
2. února 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 27 do 28
let, měří 165 centimetrů, má
střední postavu, černé vlasy a
nosí bradku.

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 170 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlasy.

se narodil 3. dubna 1978 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
28. června 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 33 do
35 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, modré
oči a hnědé vlasy.

Z přečinu zanedbání povinné výživy je obviněn
pětatřicetiletý muž. Po
dobu nejméně osmi měsíců
záměrně ničím nepřispěl
na výživu svých nezletilých dětí ve věku 9 a 11
let, ač mu tato povinnost
plyne ze zákona o rodině
a ačkoliv podle rozsudku
Okresního soudu v Prostějově měl platit celkem
2 000 korun měsíčně. Nyní
dluží k rukám oznamovatelky 18 000 korun. Otci
dětí nyní hrozí až dva roky
kriminálu.

Zpravodajství
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ZÁCHRANKA SE STALA TERČEM KRITIKY oslavil STOVKU
Ředitel R. Gurka vysvětluje, proč
Zakladatel SK Haná Jaromír Dvořák

SANITKY JEZDÍ BEZ LÉKAŘE!
Haló?
Pane doktore?

Prostějov/mik - Prostějovská
záchranka se v poslední době
dostala do palby kritiky občanů. Ti si postěžovali některým
médiím, že sanitky vyjíždějící
ze Zdravotnické záchranné
služby ve Wolkerově ulici k případům zraněných či nemocných lidí jsou bez lékařského
personálu! Proč tomu tak
v mnohých případech je, se
Večerník byl zeptat ředitele Radomíra Gurky.
„Na prostějovské stanici
disponujeme
dvěma totožně vy-

Něco tady chybí. Někteří pacienti volající si na pomoc sanitku ani netuší, že ta může přijet bez lékaře. Koláž Večerníku

bavenými sanitkami. Je pravda,
že po dobu naší služby jen jedna vyjíždí s lékařem. Ve druhé
ovšem jezdí záchranáři profesionálně vyškoleni k poskytnutí
neodkladné péče. Úplně stejně
jako doktoři,“ brání se kritice
Radomír Gurka, šéf prostějovs záchranky. Jak ovšem vzáské
p přiznal, některé rozdíly tu
pětí
p
přece
jen existují. „Záchranáři
n
nemohou
pacientům podávat něk léky, které je oprávněn aplikteré
k
kovat
pouze lékař. Ale mohou to
s ním konzultovat přes vysílačku
č telefon a lékař takto může rozči
h
hodnout.
Každopádně ale mohu
z
zaručit,
že pokud si zraněný nebo
n
nemocný
člověk zavolá na pom sanitku, dostane se mu odmoc
b
borné
péče ve všech případech,“
ř Radomír Gurka. Podle jeho
říká
s tak nikdo nemusí mít strach,
slov
ž „obyčejný“ sanitář mu nedože

káže pomoci v nouzi. „Přesto lidé
žijí stále v představách, že sanitka
je vlastně pojízdná nemocnice.
Ano, dříve sanitky jezdily vždy
s lékaři, většinou z řad „obvoďáků“. To je ale dnes už zrušeno,“
dodává Gurka.
Jak jsme se ještě na závěr dozvěděli, nemělo by se nikdy
stát, že by sanitka byla vypravena k závažnému případu,
ke kterému by byli posláni jen
sanitáři a nevěděli si se zraněním či zdravotním kolapsem
pacienta rady. „O vyslání sanitky s potřebným personálem
rozhoduje krajský dispečer podle
závažnosti. Vždy je po pečlivě
vedeném rozhovoru s volajícím
předem rozhodnuto, ke kterému
výjezdu je potřebný lékař a kdy
stačí jen odborně vyškolený záchranář,“ uzavřel toto téma Radomír Gurka.

Prostějov/mls - Možná to znáte z dějepisu. V Sarajevu byl
spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-uherské
monarchie Františka Ferdinanda. K události, která se
stala záminkou k rozpoutání druhé světové války, došlo
28. června 1914. Jaromír Dvořák z Prostějova v ten den
slavil své druhé narozeniny! Ve čtvrtek pak v Prostějově
oslavil rovnou stovku. Mimo jiné je posledním pamětníkem, který spoluzakládal prostějovský fotbalový klub SK
Haná, jež je o devatenáct let mladší než on sám.
více čtěte na straně 6

S rodinou. Stoletý Jaromír Dvořák oslavil významné životní jubileum uprostřed rodinného kruhu.
Foto: Martin Zaoral

Prostějovské ŠKOLSTVÍ trpí ZÁŠKOLÁCTVÍM
„V drtivé většině jsou na vině rodiče,
jsou ovšem i výjimky,“ říká ředitel ZŠ Kollárova

Prostějovská policie a následně i soud
řeší čím dál tím více případů záškoláctví,
lépe řečeno trestných činů ohrožování
výchovy mládeže ze strany rodičů. Na
Prostějovsku totiž rapidně přibývá případů, kdy děti zameškávají školní docházku
a narůstá jim počet neomluvených hodin.
K zodpovědnosti jsou právem hnáni rodiče. Ti o záškoláctví svých dětí v řadě
případů vědí a nic s tím nedělají, leckdy je
ale naopak je pro ně obrovským překvapením, když je škola a následně policie
upozorní na desítky zameškaných hodin
jejich dítěte...
Michal Kadlec
V roce 2012 už policie řešila
třináct případů přečinů ohrožení výchovy dítěte. Když to
tak půjde dál, bude se jednat
o dvojnásobný nárůst oproti
rokům 2010 a 2011. O předcházejících letech ani nemluvě.
„Obecně se v Prostějově registruje opravdu čím dál tím více
případů záškoláctví. Většinou
jde o děti, se kterými mají

rodiče výchovné problémy.
Mylný je dojem, že většinou
se jedná o děti z romských rodin. Kupodivu, tady je to jinak.
Romští rodiče si pečlivě školní
docházku svých dětí hlídají,
protože pokud by se vyskytly
problémy, přijdou o sociální
dávky. Jejich děti tak chodí do
školy víceméně poctivě, rodiče
na to z výše uvedených důvodů přísně dohlížejí,“ sdělil Večerníku na úvod RNDr. Josef

Případů povážlivě přibývá

Počet případů přečinu ohrožení výchovy dítěte v Prostějově

zdroj: PČR Prostějov

Hrachovec, ředitel Základní
školy v Kollárově ulici. Podle
něj je zvyšující se počet případů, kdy rodiče záškoláků jsou
dohnáni až před soud, logickým vyústěním zpřísněného
zákona. „V současnosti když
žák základní školy zamešká
neomluveně více jak deset hodin, okamžitě posíláme hlášení
na sociálku. To dříve nebylo,
tento limit byl mnohem vyšší.
Sociální pracovníci si pak hned
zvou rodiče k projednání chování jejich dítěte. A pokud by
žák opakovaně chodil za školu,

přichází srážka ze sociálních
dávek a hlášení na policii. Na
druhé straně ale ubývá případů, kdy dítě mělo za rok sto a
více neomluvených hodin,“
dodal RNDr. Josef Hrachovec.
„Policie skutečně řeší až ty
nejvýraznější případy, kdy
rodiče naprosto nedbají jakýchkoliv výzev školy či sociálního úřadu. Přesto je těchto záležitostí čím dál tím více.
Pokud se prokáže, že rodiče
úmyslně nedbali na školní
docházku svého dítěte a ještě
ho například kryli před učiteli

Do školy, nebo za školu? Jak dokládá
klá
lá mluvčí prostějovské policie Eva Čeplová, letos už strážci
zákona řešili třináct případů záškoláctví.
ctv Rodičům dětí nyní hrozí až dvouleté vězení. Koláž Večerníku
ct
či úředníky, může jim za to u
soudu hrozit až dvouleté odnětí svobody,“ podotkl Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
„V rámci působení Územního
odboru Policie České republiky jsme skutečně v poslední
době zaregistrovali zvýšený
počet případů přečinů ohrožení výchovy dítěte. V roce
2010 a rovněž 2011 jsme státnímu zástupci předali po patnácti případech tohoto druhu.
Ani v letošním roce to nevypadá na zlepšení, právě naopak.

K datu 25. června již policisté v Prostějově řešili třináct
takových případů,“ doplnila
Eva Čeplová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Podle odborníků záškoláctví je a bylo běžné i v minulých generacích. Ne vždy se
ovšem musí jednat o selhání
výchovných metod nebo jiný
problém v rodině. „Evidujeme spoustu případů, kdy děti
mají na konci školního roku
dvě nebo tři neomluvené hodiny. Jde o výjimky, kde za
selhání žáka nemohou zas až

tak přímo rodiče. A možná
byste se divili, že se tak děje i
u premiantů této školy a dětí
z naprosto bezproblémových
rodin. Nejčastěji to bývá tím,
že se dítě dostane do špatné
party, nebo si „odskočí“ za
školu na nějakou oblíbenou
akci či dokonce na rande.
V těchto případech nevoláme sociální úřad, ale pouze
rodičům. Ti bývají takovým
chováním svého dítěte velmi
zaskočeni,“ dodal Josef Hrachovec, ředitel ZŠ Kollárova
v Prostějově.

Na Jiřího Žouželku už byla PODÁNA ŽALOBA Primátorovo TRESTNÍ OZNÁMENÍ
no překonali imobilizér. Poté
s autem odjeli na druhý konec
města, zamaskovali stopy po
vloupání a nechali vůz pár dnů
odstavený. Pokud v něm bylo
sledovací zařízení nebo ho
někdo objevil, přišli o úlovek.
Když auto zůstalo na místě,
bez větších obav z prozrazení
s ním mohli odjet. Tímto způsobem zvládli i pět aut za noc!
V případě prokázání viny
hrozí Jiřímu Žouželkovi a
jeho dalším kumpánům až
osm let vězení.

policie stále vyšetřuje, vyslýchá svědky
Prostějov/mik - Na konci
března tohoto roku podalo
Město Prostějov jménem
primátora Miroslava Pišťáka trestní oznámení na neznámého pachatele ohledně podezření ze spáchání
podvodu při veřejné zakázce na informační technologie. Vyšetřování ze strany
policie je podle informací
Večerníku stále ještě v plném proudu. Nic se ovšem
zatím nezjistilo.

Šlo o zakázku z roku 2011,
kdy oddělení informačních
technologií
prostějovské
radnice nakoupilo počítačové vybavení v hodnotě přes
milion korun. Jak ovšem
pozdější kontrola zjistila,
tento nákup se dal pořídit
mnohem levněji. „Šlo o rozdíl ve výši zhruba 400 tisíc
korun,“ osvěžil nám paměť
primátor Miroslav Pišťák.
„V současné době jsou k věci
stále vyslýchány zúčastněné

osoby. Zatím nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly, že byl spáchaný
konkrétní trestný čin. Celá
věc se tedy stále nachází ve
stadiu prověřování,“ sdělila
nám aktuálně Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
„Ani já zatím od policie nemám zprávu o tom, jak vyšetřování probíhá a s jakými
výsledky,“ podotkl Miroslav
Pišťák, primátor Prostějova.

KONEC

STRACHU!

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, BUDEME MÍT

Ý DEN
PRO VÁS SERVIS KAŽD
KLIKNĚTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ
E,
LI

CHORVA
T

A ČI SLOV
SK

Z AUSTRÁ

Žouželkou kradla další dvojice zlodějů, čtvrtý muž jim
poskytl prostory pro skladování ukradených aut. V
jejich případě šlo o skutečné
profesionály, kteří kradli několik let a měli vypracovaný
systém. Ten fungoval velice
dobře. Vybírali si hlavně taková auta, která nebyla na
ulici nápadná. Octavie, Fabie, levnější Volkswageny či
Audi. Pomocí jednoduchého
paklíče vylomili zámek a dalším zařízením poměrně snad-

UŽ

INZERCE

trestnou činnost,“ sdělil Večerníku usnesení prostějovského
soudu jeho předseda Vladimír
Váňa. Proti tomuto rozhodnutí
si Jiří Žouželka podal stížnost.
Další skutečností přitom je, že
na dvaačtyřicetiletého muže z
Mostkovic už byla v polovině
června podána obsáhlá žaloba.
O jeho vině by se tedy brzy
mělo rozhodovat u soudu.
Díky působení gangu v
Prostějově od roku 2009
mizelo nebývalé množství
aut. Podle policistů s Jiřím

• AŤ

Mostkovice, Prostějov/mls Jiří Žouželka se z vězení zatím nedostane. Muž z Mostkovic je hlavním podezřelým
v kauze gangu, který v Prostějově ve velkém kradl auta.
Ve vězení je od loňského prosince. Prostějovský soud v
úterý jednal o jeho možném
propuštění z vazby. K tomu
však nedojde. Jeho slib, že
by na svobodě „sekal latinu“,
soudkyně nepřijala...
„Existuje podezření, že by v
případě propuštění opakoval

SKA
EN

Muž měl být bossem gangu, který kradl auta ve velkém

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Konečně začnou. Po letech stížností ze strany
občanů z Melantrichovy ulice se konečně začne opravovat vozovka v této
Zastávky smrulici. Magistrát už vyhlásil výběrové
ti. Kdo by to byl
řízení a ještě do konce prázdnin
řekl, ale nově vybudochce začít s rekonstrukcí.
vané
zastávky MHD přitahují
Nepopulární „střeptáky, kteří nárazem do velkých
cha“ z komuniprosklených částí okamžitě umírají. Měskace zmito ovšem odmítá vybavit skla nátěry
zí.
siluet velkých dravců, prý je to zbytečně
nákladné... Co není, páni konšelé?!

-

1,2

Radní minulý týden prozradili
výsledek hospodaření Společenského domu za uplynulý
rok. A ten znovu není nijak
lichotivý. Město bude muset
opět sáhnout do pokladny a
z peněz daňových poplatníků
uhradit ekonomickou ztrátu
ve výši 1,2 milionu korun. Prý
se to ale dalo čekat... Co na to
zastánci vysloužilého objektu?

Výrok týdne
„Chtěla
Cht
htěl
ěl b
bych
h být
být
bezdomovcem!
Nic nemít, ale také
nikde a za nic neplatit…“

MANDRAGE
Skupina roku 2011 podle Cen
akademie populární hudby
v pátek málem napustila Plumlovskou přehradu! Vlna aplausu totiž provázela koncert pop-rockové grupy Mandrage na
pláži U Vrbiček. Takové „Šrouby a matice“ zpívaly davy fanoušků naprosto jednohlasně!

Mladá žena mudrovala
na hlavním nádraží,
pozorujíc skupinku mužů
popíjejících krabicové víno

Čtěte na straně 21

A OKURKY JSOU TADY. NEBO NEJSOU?

Analýza
Martin Mokroš
Tak hned v té školské oblasti
„okurky“ rozhodně nenastanou.
Například někteří prostějovští
maturanti „díky“ ubohé kvalitě
placených hodnotitelů „cermatovských“ písemek z češtiny právě v této době čekají na
výsledek svého odvolání proti
„šlendriánsky“ opraveným slohovkám a trnou v děsu, neboť
verdikt krajských orgánů v podstatě rozhodne o jejich další budoucnosti. Mnozí z nich jsou
třeba již přijati na několik vysokých škol, ale jeden hlavičkový
list papíru z nich může udělat ne

Tak nám opravdu již oficiálně začalo léto. Tedy nemám
na mysli to astronomické, ale určitě to školní prázdninově - dovolenkové. Vše se tedy tak nějak mění, i v prostějovských rodinách se změní každodenní koloběh
na pomalejší frekvenci. A pokud budete analyzovat
své okolí, tak zjistíte, že je vše takové letně ospalejší,
plouživější. Pro novinářskou obec to většinou znamená, že nastává tzv. „okurková sezona“. Pozor, okurky
nakládačky na mysli nemám, i když jejich čas také
přijde... Nikdo se například na politické scéně s nikým
nehašteří, neboť soupeři odjedou na dovolenou, a tak
se začnou hledat senzace a drby, aby bylo čím vyplnit
tiskové strany. A nebo tomu tak není?
vysokoškoláka, ale kandidáta
na úřad práce. A i ti, co uspějí,
se podle nesmyslného existujícího maturitního systému
již museli přihlásit na opravný
podzimní termín. V celé republice jsou takových jedinců stovky a já upřímně uvítám, pokud
nám přijdou do redakce příběhy
těch prostějovských „obětí“
celé téhle maturitní státní zvůle.
Načež přeji budoucím i prostějovským maturantům, aby prozření nového ministra školství
trvalo i nadále a aby celý tenhle
maturitní paskvil v lepším pří-

padě skončil pod stolem nebo
byl alespoň od základů zreformován.
Horké léto, pokud nastane, vyžene spoluobčany na koupaliště a já opětně budu poslouchat
nářky na místní aquapark a na
to, že tady chybí další kapacity pořádných koupališť, kde
by občan mohl tělo svlažit a
slunečním paprskům své tělo
vystavit. Na to, že raději zajede do širokého dalekého okolí,
kde nechá finanční prostředky
jinému městu a to je chyba.
Myslím si, že zcela význam-

Romské úsměvy ze Studence
glosa týdne
Rostislav Kocmel

Exekutoři jsou
lidé nahánějící
hrůzu. Exekuce
je událost, která
nepotěší. Tak
uvažuje mnoho
lidí a do rukou
exekučních se většina z nás
nechce nikdy dostat. Přesto
jsou výjimky. Romům ze Studence připadají úřední kroky
spojené s jejich neplatičstvím
směšné nebo je jim to minimálně jedno...
Žijeme ve složité době, v kom-

plikovaném právním prostředí
a téměř denně vidíme a slyšíme, jak uplatňování zákonů
kulhá nebo neexistuje. Sami
exekutoři jsou zvláštní sorta,
jež se jako celek nechová zrovna právně a státotvorně. Neplatiči, co už nic nemají, vytvářejí
také zvláštní skupinu - beztrestnou. Za zvážení asi stojí i „nějaké“ trestní stíhání dětí?! O
čemž svědčí aktuální případ
z Prostějova v minulém týdnu.
Vydávání a nevydávání policii
Vlasty Parkanové je rovněž
právnickým oříškem. A našli
bychom i jiné případy, kdy to

u nás zrovna právně neklape,
jak by mělo. Při této příležitosti
se nabízí například vězení pro
dlužníky. Kdyby bylo, možná
by úsměv z obličejů neplatících Romů ze Studence zmizel. Jenomže možná také ne.
A poslední poznámka. Tady
je vidět, jak je práce zákonodárců důležitá, pokud opravdu
chtějí zlepšit právní prostředí
ve státě. Pokud to někdo neví,
zákonodárce je poslanec parlamentu ČR.

ný díl aktivity zodpovědných
by se měl nasměrovat na obnovu koupaliště u velodromu,
posunul bych to mezi výrazné
priority a jako pamětník budu
mezi prvními, kdo si do tamního obnoveného bazénu rád
skočí. Doufám, že skočí, věřím
totiž, že k obnově nakonec dojde rychle a ne, až budu v důchodovém věku, i když vlastně, kdo ví, kdy my „Husákovy
děti“ půjdeme do důchodu a
jestli vůbec nějaký bude....
Pokud horké léto nenastane,
což se překvapivě v posledních
letech také stává, tím se obracím na přívržence teorií o globálním oteplování a posílám je
tímto někam, tak je také možné, že budeme psát o nebezpečných jevech. Upřímně jsem
ale po komunikaci s ČHMÚ
(Český hydrometeorologický
ústav) rád za to, kde bydlím.
Zatímco můžeme i z nedalekého okolí slyšet o hrůzách
počasí, tak tady v prostějovské
kotlince si žijeme takřka pohodově a klepajíce na dřevo
konstatuji, že skutečné pohromy přírody zatím po „něčem“

sklouzávají před Prostějovem
na sever či jih a nás tady nechávají vcelku v klidu. Dá příroda,
pro někoho dá pánbůh, že to
tak vydrží, a važme si toho.
Jsem zvědavý, jak také s oním
„okurkovým“ obdobím zatočí
místní kulturní léto a zda kolegové specializovaní na kulturní akce budou mít o čem
psát. Upřímně po zkušenostech
se zimní kulturou a minulým
kulturním létem jim to sakra
nezávidím. Ale třeba budeme
příjemně překvapeni a centrum
města i díky tomu ožije, jelikož
opětovně po analýzách rozhovorů o současném stavu s místními
podnikateli jsem došel k závěru,
že střed města připomíná již v
podvečerních hodinách oblast
po zásahu jedovatými látkami,
tedy stručně řečeno je tu mrtvo...
Senzaci nám také třeba přinese
počátek rekonstrukce naší již
takřka stoleté radnice, třeba
budeme psáti o nějakém zásadním objevu ve zdi či v podlaze.
Mám proboha na mysli objev
historického významu, nějaký tubus, či něco podobného,
doufejme, že to nebudou zašité

miliony v krabici od bot, či ve
zmíněných podlahách.
A docela rád bych se také vyhnul analyzování nějakého
postupu žloutenky, která nás
bohužel zase začala ke konci
školního roku trápit na místních základních školách. Zdroj
je přitom stále jen a jen jeden.
Ale dosti analyzování. Přeji
všem spoluobčanům krásné
léto, hnědé opálení bez spálenin,
řádné vycachtání ve sladké či
slané vodě, grilování bez žaludečních a střevních potíží, těm
odvážnějším kapku letních lásek
a románků. Vlastně si říkám,
jestli není lepší i pro novináře
pár týdnů okurkové sezony, kdy
se třeba každoročně píše o zapomenuté mrtvole na Máchově
jezeře, aby bylo co dát na titulku,
než neustálé hledání problémů a
stresování se s kauzami. Tak přeji i novinářské obci pěkné léto,
ale pamatujte, čert a novinářské
kauzy nikdy nespí a to ani při
„okurkách“. A to teď mám na
mysli i nakládačky, neboť kdo
ví, zda nebudeme analyzovat
jejich kvalitu v místních hypersupermegamarketech...

soko
lím okem ...

JIŘÍ POSPÍŠIL ODVOLÁN!
Tak nám odvolali Jiřího Pospíšila. Naštěstí
pro Prostějov se nejedná o prvního náměstka primátora našeho města. Bohužel pro
Českou republiku jde ale o jeho jmenovce
- Jiřího Pospíšila, který byl do středečního
rána ministrem spravedlnosti.

Zelená pro nezávislost vyšetřování
Už snaha omezit rozlet exekutorů udělala Jiřímu Pospíšilovi řadu mocných nepřátel. Ještě
více ostrých kritiků se ovšem vynořilo, když
v praxi prosazoval volební program ODS i
vlády, a to v podobě zvyšování nezávislosti
státních zástupců. Bez opravdu nezávislých
státních zástupců bude vždy obtížné vyšetřovat
korupci, která nás stále více trápí. Pospíšil proto
jmenoval nového nejvyššího státního zástupce,
když vybral mladého kandidáta se zkušeností
ze zahraničí, odvolal po dlouhém boji nevýkonného vrchního státního zástupce Rampulu a
chystal se na jeho místo nominovat energickou
Lenku Bradáčovou, která pracovala na vyšetřování případu Rath. Jmenování Bradáčové už
nestihl Pospíšil dotáhnout do konce, protože byl
minulý týden bleskově odvolán. I přesto mu ale
zůstane vizitka politika, který neuhýbal a snažil
se na svém ministerstvu posunovat věci k lepšímu. Myslím, že o něm ještě uslyšíme.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a dnes již bývalý poradce ministra

Rozumnější exekuce
Dnes již bývalý ministr spravedlnosti patří
mezi nejpopulárnější české politiky a není to
jistě náhoda. Podařilo se mu prosadit nový
trestní zákoník a letos i zákoník občanský.
Přišel i s řadou dalších konkrétních pozitivV Prostějově bude takové dusno, že nejlepší bude ho co nejrychleji
ních změn. O některých z nich jsem psával
opustit. A nepůjde jenom o počasí, nýbrž o celkovou atmosféru. Na
v této rubrice. Připomněl bych třeba jeho
politické scéně se to začne hádat, na úřadech začnou být nepříjemní
snahu „znormálnit“ podmínky exekucí, aby
vás například nezaplacení jízdenky v MHD
a policisté rapidně zvýší svoji přísnost při dopravních kontrolách.
později nestálo tisíce korun, které navíc nedostane dopravní podnik, ale exekutor. Nedávno
jsem v tomto sloupku psal také o Pospíšilově
návrhu bojovat s neplatiči alimentů tím, že
jim bude, dokud nezaplatí, zabaven řidičský
Berani - 21.3.-20.4. Nemáte se čeho bát. V za- Váhy - 24.9. - 23.10. Dostanete se do drbů a li- průkaz.
městnání sice moc štěstí nepoberete, ovšem dem okolo sebe jen těžko vysvětlíte, co zlé jazyky
v soukromí to bude jiná písnička. Navíc si velice naplivaly. Vy byste na nějaký čas měli co nejdříve
dobře vsadíte, tudíž už nyní se můžete těšit na fi- opustit město a zmizet do ústraní. Váš problém
nanční přilepšení. Do milionářů ale máte daleko. není tak velký, aby se na něj nezapomnělo.
Býci - 21.4.-21.5. Utrácejte s rozmyslem, vaše Štíři - 24.10. - 22.11. Máte sice hluboko do
příjmy se začínají nepříjemně krátit. Pokud ne- kapsy, ale na charitu nezapomenete ani v tomto
umíte šetřit, zeptejte se svých prarodičů, jak se týdnu. Máte dobré srdce, čehož si všimne osoto dělá. O víkendu můžete zkusit štěstí v lásce, ba, která bude ve vašem dalším životě hrát důležitou roli. Holt, dobrota se vám vyplatí.
bude se okolo vás točit zajímavá osoba.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nedávejte příležitost zlo- Střelci - 23.11.-21.12. Dostanete dárek, ze ktedějům, aby vás okradli. Patříte k velice lehko- rého vám bude přecházet zrak. Ovšem nebudete
myslným tvorům, tudíž v obchodech si na svoji vědět od koho, čímž se můžete dostat do prekéršrajtofli moc velký pozor dávat nebudete. Na ních situací. Nepátrejte po tajemném mecenáši
V tomto státě se kradlo od- Ani jedno z nich do ní nekonci týdne si dávejte bacha na silnici.
a nechejte se unášet na vlně snění.
Raci - 22.6.-22.7. Neustále se budete cpát a Kozorohové - 22.12.-20.1. Zbytečně si nechává- nepaměti. Kradli dělníci, chodilo. Z toho usuzuji, že
nabírat kilogramy navíc. Vaše životospráva je te namlouvat, že jste ti nejlepší a z vaší hlavy vy- kradli rolníci, tunelovali nešlo o pomstu učitelskému
prachmizerná, tudíž se nesmíte divit, že vaše cházejí jen ty nejlepší nápady. Možná vám dělá podnikatelé i továrníci, po- sboru! Mravokárci teď lomí
výkony tomu budou úměrné. Být vámi, tak než dobře, když vám někdo pochlebuje. Ovšem v ko- litici občas přesměrovali rukama: „Parchanti - ani
začnete sportovat, podstupte drastickou dietu!
finanční toky, aby posléze potrestat je nikdo nemůže!
nečném důsledku se ukáže vaše neschopnost.
Lvi - 23.7.-23.8. Přesně uprostřed týdne potkáte Vodnáři - 21.1.-19.2. Čeká vás nepříjemná penízky zaparkovaly u nich, Nejsou právně odpovědní a
člověka, o kterém jste si mysleli, že ho už v ži- schůzka s rodiči, kteří vám pořádně vyčiní. Bo- úředníci obratně vykrádali školní řád je na ně krátký.“
votě neuvidíte. Setkání to bude poměrně trapné, dejť by také ne, když jste v poslední době moc a státní pokladničku a občas i Roztomilá dítka z dobrých
protože v minulosti jste si dosti ublížili. Zkuste moc zlobili. Buďte ale rádi, že nad vámi bdí an- nějaký ten důchodce přiložil rodin se nevydala na šikmou
urovnat staré spory, vyplatí se to.
dělé strážní a je někdo, kdo vám nastaví zrcadlo. svou zlodějskou ruku k dílu. plochu z nouze nebo hladu,
Panny - 24.8.-23.9. Mezi lidmi se vám moc ne- Ryby - 20.2.-20.3. Nepropásněte jedinečný oka- Ovšem, aby kradly děti, malé ale pravděpodobně z hlouuleví, budete totiž na ně přenášet své problémy. mžik, kdy vám někdo nabídne naprosto skvělý nevinné děti, to je trošku sil- posti a z touhy po dobrodružSamozřejmě, nutně potřebujete pomoc, ovšem obchod. Můžete docela jednoduše zbohatnout, ná káva. No, a ony kradly. ství. Nejmenovaný „vysoký
nesmíte si ji vynucovat. Vaše potíže ale začněte když se s tím pravým člověkem chytnete neoby- Ještě k tomu ve škole...
pedagog“, jehož jméno rařešit sami, pak se někdo přidá.
A vybraly si dobrou školu. ději Agentura Hóser nechce
čejné příležitosti. A ta přijde ve středu!

Konstalace hvězd Prostějova

Agentura

Malé nevinné děti

...ještě

+

znát, to má nyní těžké. Syn se
stal vůdcem zlodějské bandy.
Tatínek asi synkovi často domlouval: „Chlapče, chlapče,
co z tebe bude?“ Dnes už se
možná strachuje: „Jejda,
jejda, co s námi bude?“
Kromě zcizování máme totiž odnepaměti ještě jednu
vlastnost: čekat na jakékoliv
chyby druhých. Pan „vysoký
pedagog“ teď možná čeká,
zda zůstane „vysokým pedagogem“...
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

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

Ještě že tak!
S úlevou jsem si nedávno přečetl vyjádření radních, že nehodlají instalovat na náměstí
velkoplošnou obrazovku, u
které by se scházely stovky
fanoušků fotbalu a sledovaly
mistrovství Evropy v kopané.
Bydlím přímo v centru města
a nedokážu si představit, že
by tady až do pozdních nočních hodin hulákala banda
chuligánů a opilců. Je pravda,
že nejsem žádný sportovní
fanoušek a tak je můj názor
subjektivní. Ale zastávám
názory slušných občanů, kteří
chtějí mít klid na spaní a ne
poslouchat křik a sprostosti
pod svými okny. Ať se každý dívá na fotbal doma nebo
v hospodě.
Tomáš Bém, Prostějov

Potrestejte rodiče!
Nechápala jsem a nevěřila
vlastním očím. Dlouho jsem
kroutila hlavou nad článkem
o čtyřech dětech, které vyloupily kantýnu na Základní
škole v Melantrichově ulici.
Zároveň musím s trpkostí souhlasit, že bohužel se jim za to
nedostane náležité potrestání.
Zákon je totiž na podobné
kousky nezletilců příliš krátký. Ale jestli by měl být někdo
potrestán, a to velmi citelně,
jsou rodiče těch čtyř smradů.
K čemu je to vychovali a jak
vůbec sledují jejich mimoškolní činnost? Tady je původ
všeho zlého. Nechci vzpomínat na staré časy, ale za minulého režimu by šli rodiče dětí
- zlodějů pěkně do chládku,
nebo přinejmenším by ty haranty zavřeli do polepšovny!
Milena Spurná, Prostějov

Pomůže nám někdo?
Jsme rádi, že alespoň na
stránkách Večerníku se píše
o neuvěřitelné situaci u nás
v Dobromilicích. Čím víc lidí
o našem problému s Romy
bude vědět, tím líp, aspoň
nám snad někdo pomůže. Žiji
v této obci od narození, tedy
už pětašedesát let. Dlouhá léta
jsme žili s cikány v pohodě, ti
se naprosto přizpůsobili našemu způsobu života a k nějakým excesům docházelo jen
mimořádně. Jenomže to bylo
v době, kdy Dobromilice
měly tisíc obyvatel a Romů
tady bylo tak padesát. Avšak
od té doby, co nám Prostějov posílal jednoho snědého
darebáka za druhým, se poměr obyvatel u nás vyrovnal.
Dnes je tu celkem zhruba
860 obyvatel, z toho 400
cikánů. Na denním pořádku
jsou tu krádeže, výhrůžky,
rvačky či napadení slušných občanů. Policie tudy
často projíždí, to je pravda,
ale nic neřeší. Obracíme se
s nadějí na krajské úřady,
snad nám účinně pomohou...
J. K. Dobromilice

Máte něco na srdci?
PIŠTE NÁM SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce, či na e-mail:

VECERNIK@PV.CZ!
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Váhy - 24. 9.- 23.10.

Prostějov - Michaela Š
Šmídová, studentka
Městskou hromadnou dopravu v Prostějově provozuje společnost FTL, která ji zajišťuje výhradně
autobusy, jež jsou nízkopodlažní, s ekologickým pohonem
na stlačený zemní plyn. MHD je provozována denně od páté
do třiadvacáté hodiny a to na sedmnácti linkách, na nichž
platí tarif IDSOK - Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Jaký názor na MHD mají obyvatelé města,
jsme se v uplynulém týdnu ptali v prostějovských ulicích...

Bezdomovci jsou rádi,

že je Mička ve vazbě!
Prostějov/mik

JSTE SPOKOJENI S MĚSTSKOU HROMADNOU
DOPRAVOU V PROSTĚJOVĚ?
Jaroslav PROKOP,
invalidní důchodce, 35 let,
Prostějov

Uplynulo dalších sedm dní od chvíle, co v bytě ve druhém patře panelového domu v Okružní ulici zemřel násilnou smrtí jedenaosmdesátiletý muž.
Úplně zbytečně, nic vzácného nevlastnil, žádný větší finanční obnos doma
údajně neměl. Přesto do svého bytu pod falešnou záminkou pustil muže,
který ho chtěl okrást a nakonec ho sprovodil ze světa. Roman Mička teď
sedí ve vazbě a bude se u soudu zodpovídat z vraždy.

Veronika PLISKOVÁ,
OSVČ, 27 let,
Prostějov

ANO

ANO

„S hromadnou
dopravou v Prostějově jsem spokojen. Nejezdím
pravidelně, ale když už jedu,
tak si stěžovat nemohu. Veškeré služby MHD mi vyhovují
maximálně. Řidiči i řidičky
mají k cestujícím velmi pozitivní přístup. Jsou milí a ochotní. I v autobuse se mi jezdí
příjemně. Jsou čisté a v dobrém
stavu.“

Jak jsme před týdnem informovali, krajská
státní zástupkyně JUDr. Iveta Eichlerová
zažádala Krajský soud v Brně o prodloužení vazby jak pro Romana Mičku, obviněného z vraždy seniora v Okružní ulici, tak i
pro jeho komplice Davida Braunera. Toho,
jak známo, dodala do rukou policie redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku společně
se zásadními důkazy, na jejichž základě byla
nakonec kriminalisty vražda objasněna. Soud
s návrhem prodloužení vazby pro oba Prostějovany souhlasil.
Minulý týden jsme pátrali po dalších
okolnostech a svědectvích otřesného případu ze začátku března tohoto roku. Lidé
z domu v Okružní ulici si vydechli, že podezřelí muži nejsou na svobodě. Stejně tak
bezdomovci, které jsme ve čtvrtek potkali
v těsném okolí zmíněného paneláku. Právě
oba obvinění pocházeli z jejich středu. „Roman Mička byl bestie. Pro prachy dokázal
udělat cokoliv. Nejenom krást a loupit, ale i
vraždit. Už od první chvíle, co ho policie zatkla, jsme věděli, že to udělal. Že toho dědu
zabil. Mička byl totiž v poslední době úplně
na mizině a měl prý i nějaké osobní problémy. Jsme rádi, že je v lochu. Ale na druhé
straně to byla stejně jen otázka času, kdy

„Hromadnou
dopravou nejezdím pravidelně.
Myslím si, že
špatná určitě není. Najde se občas protivný pan řidič, ale také
ochotný a milý. Časy příjezdů a
odjezdů jsou vyhovující. Pokaždé, když si stoupnu na zastávku,
tak nečekám déle než deset minut. Prostředí v autobuse se mi
také líbí. Akorát v létě by mohlo
být v autobuse příjemněji.

Vel ká let ní sou těž
Pros tějo vské ho
Veče rník u

haná
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další informace naletnete na straně 19

bude zavřený za něco jiného. Všichni tady
jenom věříme, že se dřív jak za patnáct let
ven nedostane,“ řekl Večerníku zhruba padesátiletý zarostlý muž, popíjející na lavičce za
Okružní ulicí krabicové víno. „Naopak mně
to nesedí na Braunera. Byl taky v hajzlu, co
se týká peněz a chlastu. Ale pomáhat k vraždě? To byl pro mě šok,“ dodal druhý bezdomovec, který si říká Jirka.
Krajská policie v Olomouci dokončuje
vyšetřování a vyhodnocování zajištěných
stop. Dá se předpokládat, že už v červenci
státní zástupkyně obdrží kompletní spis a
bude nařízeno první soudní projednávání
vraždy v Okružní ulici.
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!
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Docela se vám tento týden budou zapalovat
lýtka. Vaším problémem ovšem je, že k sexu
potřebujete jen a pouze protějšek, který
naplňuje sto procent vašich představ. Podle vás
nesmí selhat v ničem, natož v posteli. V tom
případě, vy naprosto dokonalí, byste měli vědět,
co a s kým vás v nejbližších dnech čeká. Tak
předně, Raky a Panny míjejte obloukem, to nejsou partneři pro erotiku. I když s Raky byste si
rozuměli v citové oblasti, v ložnici byste se nudili. Zkusit byste to mohli s Kozorohy. Přestože
nejsou tak vášniví jako vaše maličkost, při
milování by vás mohli naučit zajímavé a neokoukané praktiky. Štíři a Býci pro vás znamenají
nebezpečí, protože ti provozují sex nejraději pod
vlivem alkoholu a plně se oddávají nezřízeným
orgiím. Vy máte sice rádi řádění v posteli, ale
toto už je moc. Naproti tomu s Vodnáři byste se
mohli vyřádit do sytosti, ti by vás nechali dělat
vše, co se vám líbí. Se Střelci to nebudete mít
lehké ani v posteli, ani celkově v životě. Jde totiž
o jedince, kteří jednají zkratkovitě a není na ně
spolehnutí. Koho vám jednoznačně můžeme
doporučit, jsou Ryby. S nimi budete spokojeni ve všech ohledech. Ale pozor, muži i ženy
narození v tomto znamení chtějí nejenom dávat, ale taky brát. V sexu s nimi vám tak bude
ubývat sil, což vám časem bude vadit.

Příště: Štíři

KONEC STRACHU!
E,
LI

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, PŘEHLED NEZTRATÍTE...
BUDETE AKTUÁLNĚ VĚDĚT,
CO SE DĚJE U NÁS DOMA

STAČÍ KLIKNOUT NA WWW . VECERNIKPV . CZ
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jak šel čas Prostějovem ...

Návrat ke

„starým” případům

POSLEDNÍ PROBLÉMOVÍ ROMOVÉ BY
SE MĚLI Z MOSTKOVIC ODSTĚHOVAT
Prostějov/mls
22. SRPNA 2011

Nedaleké Mostkovice byly na nohou. Kriminalita zde stoupla
drastickým způsobem a tento problém nedal spát starostovi a už
vůbec ne obyvatelům obce v blízkosti přehrady. Ti se bouřili proti
nově přistěhovalým Romům, které v budově bývalého kina ubytovávala Lenka Skácelová. „Lidé za mnou chodí dvakrát třikrát
denně a neustále si stěžují. Takhle už to dál nejde,” svěřil se tehdy
Večerníku starosta Mostkovic Jaroslav Peška.

Drozdovice

Naa ddesett domů
N
d
tu bývala jedna hospoda. Název
Drozdovice pochází z původně samostatné vesnice,
kterou představitelé Prostějova koupili v r. 1516 a připojili k městu. Pojmenování Drozdovská ulice se užívalo již
v 16. století, pouze v letech 1881-1926 to byla Anenská
ulice - podle kaple U sv. Anny. Podoba původní typické vesnické zástavby přízemních domků kolem silnice
je patrná dodnes. Za první republiky zde bylo jen 80
popisných čísel, z toho osm hospod. Často zde proto
docházelo k různým výtržnostem. V rohovém domě
s Určickou ulicí je tradiční hostinec U Rybáře, v dalším
podobném podniku U Zavadilky se zachovala původní
kuželna. V sousedství se nachází Penzion Alberta se
solnou krčmou. V původním stavení čp. 89 fungovaly od
r. 1903 říční lázně.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Havlíčkova ulice

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

OVOCE

Jahody
100g

Vodní meloun
1kg

Galia meloun
1ks

Meruňky
1kg

Nektarinky
1kg

Broskve 1kg

-

14,90

-

44,90

49,90

29,90

-

14,90

39,,90

-

54,90

34,90

39,90 (500g)

10,90

19,90 (1 kg)

44,90

44,90

29,90

29,90 (500 g)

9,90

34,90

39,90

24,90

44,90

5,90

12,90

29,90

29,90

24,90

29,90

22,90 (250 g)

8,90

39,90 (1 kg)

19,90 (500 g)

74,90

29,90

Naše RESUMÉÉ
Léto je v plném proudu, či
spíše parnu a k tomuto období patří také sladké ovoce. Ten, kdo nemá možnost
sesbírat jahůdky nebo meruňky na zahrádce, udělá
nejlíp při nákupu v Lidlu.
Vodní meloun nabízí nejlevněji Tesco, žlutý Galia zase
Interspar, nektarinky zase
shodně Lidl s Kauflandem,
broskve pak dokonce hned
čtyři ze šesti osondovaných
marketů...
Nezbývá tedy, než-li popřát
sladkých vitamínů a dobré
chuti!

ČERVEN 2012
Po sérii článků v Prostějovském Večerníku a zásahu mostkovického starosty se situace v obci postupně začala uklidňovat.
Přestože to nešlo hned, ti nejproblémovější nájemníci se z budovy bývalého kina nakonec museli odstěhovat, ostatní se začali
podstatně více krotit. Nové obyvatele pak vybíral správce objektu společně s vedením obce. „Majtelka objektu bývalého kina
mě informovala, že poslední problémoví nájemníci by se měli
odstěhovat do konce tohoto měsíce. Končí jim totiž nájemní
smlouvy, které by už neměly být obnoveny,” sdělil nám starosta
Mostkovic Jaroslav Peška.
napsáno před

10
lety

Pošta v Mostkovicích
přepadena!

Pistolníka zadržela dopravní policie

Zoufalé volání poštovní
úřednice z Mostkovic o
pomoc zachytili policisté ve čtvrtek dopoledne
na tísňové lince 158. Žena
roztřeseným hlasem oznamovala, že byla přepadena
neznámým mužem, který
ji oloupil o peníze a zmizel
neznámo kam!
Ihned se rozběhla pátrací
akce, do které se zapojili policisté z obvodních oddělení
v Prostějově a Plumlově,
z dopravního inspektorátu, psovodi a kriminalisté.
„Jak bylo později zjištěno,
do kanceláře pošty v Mostkovicích vstoupil okolo půl
desáté mladý muž, který
měl na hlavě kšiltovku a na
očích tmavé sluneční brýle.
Na ženu za přepážkou namířil pistoli a žádal o vydání
peněz. Pracovnice ho uposlechla a vydala mu finanční hotovost několik desítek

tisíc korun. Pachatel potom
venku nasedl na jízdní kolo
a odjel směrem do lesoparku
Hloučela. Při jízdě se zbavoval svršků, které měl v době
přepadení na sobě,“ popsala nám Alena Slavotínková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Po prchajícím
lupiči pátrali strážci zákona
po celém území mezi Mostkovicemi a Prostějovem. Úspěch
nakonec slavili dopravní policisté, kteří podezřelého cyklistu zadrželi na křižovatce
silnic Domamyslice – Tichá.
„Odcizená hotovost byla
také zajištěna a byla vrácena
zpět poškozené organizaci. Jako pachatel byl zjištěn
pětadvacetiletý muž z Prostějovska. Bylo mu sděleno
obvinění z trestného činu
loupeže a byl vzat do vazby.
Nyní mu hrozí až deset let
odnětí svobody,“ řekla mluvčí prostějovské policie.
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„STŮJTE, TADY VEŘEJNÁ BEZPEČNOST,“
hraje si Roman Nezhyba z Plumlova
Ze sběratele relikvií z dob komunismu byl zaskočen i krajský ředitel Policie ČR!

Před dvěma týdny měl Roman Nezhyba z
Plumlova jedinečnou možnost předvést veřejně část své sbírky relikvií komunistické Veřejné
bezpečnosti. Na slavnost v obřadní síni plumlovského zámku, kde současné policejní špičky
vyznamenávaly nejlepší strážce zákona včetně
primátora Prostějova Miroslava Pišťáka, dorazil
se služební motorkou VB, kterou vystavil přímo
u vchodu do obřadní síně!
Plumlov, Prostějov/mik
„Zprvu jsem se trochu zalekl,
zvláště když muž v uniformě
příslušníka Veřejné bezpečnosti po mě chtěl doklady. Mám
takové recese ale rád, hned
jsem se tomu od srdce zasmál,“
prohodil při slavnosti Jaroslav
Skříčil, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
V našem regionu působí dva
muži, kteří se zabývají sběratelstvím a mapováním historie
bezpečnostních sborů Československa. Zástupce vedoucího Územního odboru Policie
ČR v Prostějově Miroslav
Spurný má za prioritu četnic-

tvo, disponuje nejrozsáhlejší
sbírkou uniforem, výzbroje
a výstroje četnického sboru
od roku 1918 až po letopočet
1948. Naproti tomu Roman
Nezhyba z Plumlova má největší zálibu ve sbírání všeho,
co se týká Veřejné bezpečnosti, tedy sboru působícího
v Československu od roku
1948 po rok 1989. A nám samozřejmě nedalo, abychom
ho přímo při slavnosti předávání vyznamenání pracovníkům Policie ČR nevyzpovídali. Před zámkem si při našem
rozhovoru sedl v uniformě
dopravního příslušníka Veřejné bezpečnosti na motorku,

která naháněla strach řidičům
v osmdesátých letech minulého století.
„Jedná se policejní verzi motocyklu Jawa 350 z roku 1980.
Je to samozřejmě originál,
stejně jako všechny díly, které jsem léta sháněl po všech
možných čertech,“ svěřil se
Večerníku Roman Nezhyba.
Ten se své zálibě věnuje už

dlouhá léta. „Služebních aut
Veřejné bezpečnosti jezdí
v republice hodně, existuje
více těchto sběratelů. Ale motorek moc vidět není, takže to
pro mě byla priorita, a podařilo se mi ji sehnat. Všechno je
na ní originální, včetně plastů,
které jsem musel vzhledem
k jejich poškození přestříkat.
Získal jsem ji celkem náhod-

Nejenom motorka. Plumlovský sběratel disponuje také uniformami příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Foto: Michal Kadlec

ně, původní majitel ani nevěděl, co má doma za vzácnost.
Motorka byla sice nepojízdná, ale ve volných chvílích
jsem ji dal dohromady a teď
jezdí naprosto spolehlivě,“
popsal sběratel z Plumlova,
jak k historickému kousku
přišel. Jeho motocykl Veřejné
bezpečnosti má i kompletní
výbavu. „Disponuje funkční
originální vysílačkou, kterou
vozím v brašně. Nechybí mi
ani originál pokutové bloky
a další formuláře, které byly
neodmyslitelnou součástí výbavy tehdejších dopravních
policistů,“ pousmál se Roman
Nezhyba.
Kromě zmíněné motorky má
sběratel z Plumlova ve svém
obchodě se zbraněmi i historické uniformy příslušníků
Veřejné bezpečnosti. „Sbírám
také odznaky Sboru národní
bezpečnosti, zejména odznaky příslušníků pohotovostních
útvarů. Je to můj obrovský
koníček. Sehnat něco z doby
minulého režimu je ale čím dál
tím těžší. Naštěstí u současné

Stát! Roman Nezhyba se nejvíce pyšní motorkou Jawa 350, která
v barvách Veřejné bezpečnosti brázdila silnice v osmdesátých letech minulého století.
Foto: Michal Kadlec
policie působí ještě řada pamětníků té doby, takže společnými silami moji sbírku doplňujeme,“ podotýká Nezhyba.
Podle svých slov však o nějaké veřejné výstavě neuvažuje.
„To asi ne, ale na motorce se
značením VB se skoro denně
projíždím po silnicích. Lidé už

Kdo místo Soukupa? „Měli jsme před lety prosadit rondel,“

mě znají, takže na mě mávají.
Občas si z někoho ze svých
známých udělám srandu a
zkouším ho legitimovat. Mám
totiž i staré pokutové bloky a
jiné formuláře, včetně originálního testru na alkohol s balónkem,“ usmívá se člen Veřejné
bezpečnosti.

MĚSTO ŘEŠÍ PROBLÉM S KOSTELECKOU Kocour je stále

Komise vybrala Dosedělovou
Výsledek volby ředitelky SOU obchodního některé překvapil
Prostějov/mls
Novou
ředitelkou SOU obchodního se zřejmě stane Milada
Dosedělová. Komise složená
ze zástupců zřizovatele školy,
kterým je Olomoucký kraj,
jí dala přednost před Márií
Zámostnou. Některé lidí to
překvapilo, učitelský sbor toto
rozhodnutí uvítal.
Mária Zámostná se díky svému
postu zástupkyně ředitele pro
odborný výcvik už dvanáct let
aktivně podílí na chodu školy.
Milada Dosedělová, která
je zároveň místostarostkou
Čelechovic zvolená za místní
sdružení STAN, dosud na škole
působila jako učitelka chemie. Mohlo by se zdát, že větší

šance na ředitelský post bude
mít mladší Zámostná. Komise
nakonec zvolila Dosedělovou.
Proč? „Obě kandidátky jsou
naprosto rozdílné osobnosti.
V konkurzu však měly stejné
šance. Paní Dosedělová kandidovala i na základě přání
učitelského sboru, který se
zároveň postavil na její stranu.
Asi před třemi týdny totiž na
škole proběhlo anonymní hlasování, ve kterém se většina
pedagogů přiklonila právě na její
stranu. Výsledky této ankety pak
mohly při rozhodování komise
sehrát roli pomyslného jazýčku
na vahách,” vnesl světlo do celé
situace odcházející ředitel Milan
Soukup s tím, že hlasování se

SOU obchodní. Po prázdninách nastoupí na jednu z největších
středních škol v Prostějově nová ředitelka. Pravděpodobně se jí stane Milada Dosedělová.
Foto: Martin Zaoral

zúčastnilo minimálně 90 procent
z celkem 48 pedagogů. Neměla
by mladší Zámostná větší šanci
rozvíjet školu než starší Milada
Dosedělová? „Ředitel školy je
nyní volen na šest let a do té doby
paní Dosedělová do důchodu
určitě nepůjde, takže bude mít
na prosazení své koncepce dost
času,” reagoval Soukup, který se
k osobnostem obou kandidátek
nechtěl dále vyjadřovat.
Při hlasování na škole zřejmě
panovala poněkud „hustší”
atmosféra. Ani na samotném
konci školního roku se k němu
žádná z kandidátek nechtěla
vyjadřovat. „Nic vám neřeknu,
jsou to všechno jenom drby,”
reagovala příkře na náš telefonický dotaz Mária Zámostná.
Podobně jsme pochodili i u Milady Dosedělové, jejíž chování
však bylo poněkud uhlazenější.
„Nezlobte se, ale do pozice nové
ředitelky mě musí schválit Rada
Olomouckého kraje, která se sejde až v srpnu. Do té doby není
nic definitivní. Nerada bych se
proto ke svým plánům zatím
vyjadřovala,” reagovala Milala
Dosedělová.

říká náměstkyně primátora A. Rašková

Prostějov/mik - Pozdě nyní
bycha honit. Takto alespoň
současné vedení města hodnotí dopravní situaci na
křižovatce ulic Kostelecká,
Blahoslavova a Vápenice.
Před sedmi lety zde byl naplánován rondel, místo toho
zde však vznikla klasická křižovatka řízená semafory. Ta
ovšem nestačí zvládat nápor
aut směřujících z Kostelecké
ulice...
„Z původního plánu vybudovat
zde kruhovou křižovatku sešlo,
protože vznikly problémy s památkáři i hygieniky. Ti první
namítali, že by rondel byl moc
blízko zámku, druzí zase tvrdili,
že kvůli rondelu v bezprostřední
blízkosti obytných domů by nebyl
splněn hlukový limit. Plány tak
město muselo přehodnotit a dát
přednost rekonstrukci křižovatky
pouze jako klasické. A zůstaly zde
semafory,“ shrnula celkový problém Alena Rašková, náměstkyně
primátora města zodpovědná za
dopravu v Prostějově. „Škoda, že
jsme před lety rondel neprosadili, současné dopravní problémy
v Kostelecké ulici by nenastaly..,“
dodala jedním dechem.
Dnešní patálie spočívají
v tom, že v Kostelecké ulici

Už je pozdě. Před sedmi lety tady měl být rondel. Nyní každý
lituje, že se ho nepodařilo prosadit...
Foto: Michal Kadlec
se hlavně během dopravních
špiček tvoří kolony vozidel,
které současná semafory
řízená křižovatka nestačí
dostatečně rychle propustit.
„Přestože výstavba severní
obslužné komunikace dopravě
v Kostelecké ulici značně ulevila, není to ještě ono. Přiznávám,
že množství aut projíždějících
touto ulicí je skutečný problém.
Jednáme s městem o částečném
řešení této situace. Co nejdříve
prodloužíme dobu, po kterou
budou moci na zelenou vyjet
řidiči svými vozidly z Kostelecké ulice na Vápenici i na
Blahoslavovu ulici,“ prozradil
Večerníku Michael Vafek, dopravní inženýr Policie ČR v
Prostějově.

„Je to opravdu škoda, že kruhová křižovatka v této lokalitě
není. V době, kdy jsme na vnějším a postupně i na vnitřním
okruhu začali prosazovat rondely, ztrácí tato klasická křižovatka ulic Kostelecká, Blahoslavova a Vápenice jaksi smysl.
Semafory prostě brzdí provoz
na vnitřním okruhu. Na druhé
straně nevím, zda se v budoucnu najde dostatek peněz na to,
aby na každé křižovatce v Prostějově byl rondel,“ přidal svůj
názor do mlýnku primátor města Miroslav Pišťák.
Další rondel však brzy v Prostějově přece jen přibude, a
to na druhé straně vnitřního
okruhu na Poděbradově náměstí.

na útěku!
Strážníci ho nemohou najít,
nepřihlásil se ani majitel

Prostějov/mik - V minulém
čísle jsme informovali o nevšedním případu. Vzácný
modrý kocour nalezený na
ulici a odvezený na služebnu
městské policie strážníkům
po třech dnech utekl. Ani po
týdnu se nenašel, neznámý
však zůstává i jeho majitel!
Do pátrání po čtyřnohém chlupáči se dal i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, ale na slíbenou
pětisetkorunovou
odměnu
v případě nalezení kocoura bohužel nikdo nezareagoval. Stopu nemají ani strážníci. „Bohužel modrý kocour se nenalezl,
ale co je ještě divnější, že se
dosud nepřihlásil ani majitel,
kterému musí určitě chybět. A
to ani přes pátrací relaci v médiích,“ pokrčila rameny Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově.
Připomeňme jen, že vzácný
kocour utekl strážníkům při
čištění jeho klece, tedy dočasného útulku na služebně městské policie. Zvíře se dosud
někde toulá. Najde ho vůbec
ještě někdo? A copak opravdu
nikomu nechybí?

Dvořákovi ke 100. narozeninám případ bude ODLOŽEN
Vloupačka na Melantrišce:

přišel poblahopřát i Večerník
„Jsem v důchodu delší dobu, než jsem pracoval,“ směje se oslavenec

Sport Jaromíra Dvořáka,
který se dožil kulaté stovky,
provázel celý život. S oblibou jezdil na kole plavat na
plumlovskou přehradu. „Z
Prostějova jsem na přehradu jezdil až do svých 91 let.
Pak už v ní začaly být sinice
tak jsem toho nechal. Teď je
vypuštěná a vůbec netuším,
jestli se dočkám toho, že ji
zase napustí,“ nechal se slyšet
Jaromír Dvořák, který mimo
jiné velice dobře pamatuje
na dobu, kdy se přehrada za
první republiky stavěla.

Jak se zakládala Haná
Jaromír Dvořák celý život prožil v Prostějově. „Pamatuju si,
že například po Plumlovské
nejezdila žádná auta. Ulice
byla od rána do večera neustá-

le plná děti a hrál se tam fotbal.
Jako kluci jsme se také koupali v Hloučele, každá ulice zde
měla vymezený svoji vlastní
část. Nesmělo se to míchat. O
hranice tohoto území se pak
vedly takové ty klučičí války,“
zavzpomínal na dětství Dvořák,
který v šestnácti letech začal
hrát fotbal za SK Prostějov.
Vždy nastupoval na postu levého záložníka. „V osmnácti
letech bylo mně a ještě dalším
klukům jasné, že po přechodu z
dorostenců mezi muže bychom
si v žádném ze tří dospělých
mužstev nezahráli. A tak jsme
se v roce 1931 rozhodli, že
si založíme svůj vlastní klub.
Vlastní stadion jsme neměli,
zápasy jsme hrávali na starém
hřišti SK ve Vrahovické ulici.
Nikdy jsme netrénovali, pouze
jsme se scházeli v klubovně,
kterou jsme měli vedle Černého
orla na hlavním náměstí,“ vrá-

Hlavně pohyb!
til se k začátkům populárního rický postup fotbalistů do I. A
prostějovského klubu Jaromír třídy Olomouckého KFS. „Stá- Jaromír Dvořák pracoval jako
Dvořák.
le jsem členem, ale letos jsem domácí krejčí, později přešel do
ještě nestihl zaplatit členské prostějovského OP. Do důchodu
Staral se o manželku i děti
příspěvky. Tak doufám, že na odešel v šedesáti letech, sedm
Oslavenec kvůli rodinným dů- mě nezapomněli,“ říká Dvořák. let ovšem ještě docházel do zaměstnání. „Nedávno jsem si uvěvodům musel s aktivním fotbadomil, že jsem v důchodu delší
lem přestat. Rok po svatbě mu
dobu, než jsem pracoval. Komu
na infekci zemřela jeho první
se něco takového poštěstí?“ hlásí
žena, která v té době navíc byla
se smíchem Dvořák, jehož recept
těhotná. Brzy se opět oženil a
na vysoký věk je jasný. „Chce to
se svou druhou ženou měl tři
hlavně pohyb. Jakmile člověk
dcery a jednoho syna. I druhá
zakrní, je s ním konec. Celý život
manželka však později vážně
jsem nekouřil a nepil, zato jsem
onemocněla a byla upoutána
sportoval. Ať už to byl fotbal,
na lůžko, takže kromě ní se
bruslení nebo plavání. Taky je
musel postarat i o všechdobré, pokud žijete skromně a
ny své dospívající děti.
nepřejídáte se. Pak se dožijete
Po smrti druhé ženy
stovky ani nevíte jak..,“ uzase už neoženil. Odvírá naši návštěvu Dvořák.
dílu Hané však zůstal věrný po celý
K četnému zástupu
život. Stále pečlivě
gratulantů se připojil i
sleduje veškeré dění
Na zdraví! Jaromír Dvořák popřál vše nejlepší zástupce PROSTĚJOVkolem něj, radost mu
SKÉHO Večerníku.
teď naposledy udělal histo- i klubu TJ Haná Prostějov. Foto: Martin Zaoral

Případ vloupání do kantýny
na Základní škole v Melantrichově ulici, o kterém
Večerník jako jediný do
nejmenších podrobností informoval, se stále vyšetřuje.
Čtyřčlenná loupežnická banda dětí ve věku od sedmi do
deseti let však nemusí mít
obavy z toho, že bude nějak
potrestaná. A zřejmě se toho
moc nestane ani jejich rodičům. Na ty si snad ale došlápne sociálka.
„Vzhledem k věku osob a
okolnostem případu nebudeme
k věci uvádět žádné informace,“ odmítla naše konkrétní
dotazy Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Nicméně vzápětí prozradila, že vyšetřování případu
vloupání dětí do školní kan-

týny pokračuje. Zároveň potvrdila, že jakékoliv kroky policie
jsou jen formální vzhledem
k věku dětských lupičů. „Šetření provádíme zcela standardně jako u kteréhokoliv jiného
občana. Obecně v případech,
kdy se protiprávního jednání
dopustí osoby, které pro svůj
věk nejsou trestně odpovědné,
případy se odkládají,“ řekla
Eva Čeplová.
Podle našich informací se nic
moc nestane ani rodičům čtyř
dětí, které poměrně profesionálně vykradly kantýnu na
Melantrichově škole. „Uvědomíme ale sociální úřad, který
se na rodiny nezletilých pachatelů zaměří,“ uvedl pro Večerník Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově.

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Téma Večerníku

Chvilka humoru
ru

„Proč máte na dveřích napsáno Pozor pes!, když máte
takového malého hafíka?“
„No právě proto, aby ho nikdo
nezašlápl.“

Honzík hlásí:
„Mami pes vykousal díru do
koberce.“
Maminka se rozzlobí:
„Počkej, já mu dám!“
Honzík ji uklidňuje:
„Už se stalo. Snědl jsem mu
žrádlo z misky.“

Jakého si vybrat domácího mazlíčka?

Pořídit si zvíře není to samé
jako koupit rohlík či nějakou
hračku. Při jeho pořizování
tak v mnoha rodinách nastává
velké rozhodování a přípravy. I
když se spousta z vás bojí toho,
jak s kočkou, psem nebo papouškem vyžijete, věřte, že mít
domácího mazlíčka je v drtivé
většině případů spíše radost
než starost. Pokud po nějakém tom zvířátku už delší dobu
toužíte, možná vám teď trošku
s rozhodováním, a hlavně s výběrem pomůžeme...

i tady, pokud jim nabídnete
dostatek zábavy. Prolézačky,
škrabadla a pelíšky vaše miciny určitě ocení.

Kočička
Dalším nejoblíbenějším mazlíčkem v českých domácnostech jsou bezesporu kočky.
Ty jsou relativně nenáročné
na prostor i množství potravy, ale stejně jako psi, i ony
potřebují pozornost, lásku
a zázemí. Na zahradě jsou
stále nepostradatelnými pomocníky, nikdo totiž myši
Ptáci
Vesnice a statek
neloví tak dobře, jako tyto
malé šelmičky. Mnohé kočky Dalšími společníky, kteří žijí I v dnešní době je stále obsi však zvyknou i na život v v klecích, jsou ptáci, nejšir- líbený chov hospodářských
bytě a můžou být spokojené ší u nás chovanou skupinou zvířat. Máte-li prostor, čas

INZERCE

EXOTEX: specialisté na krmení pro ptáky slaví dvacet let!
Prostějov/pr - Přesně před dvaceti
lety otevřel Karel Sládek v Mlýnské
ulici obchod Exotex. Za dobu své
existence si rodinný zverimex získal
okruh stálých zákazníků, kteří se sem
vždy rádi vrací. A není to jen proto, že
zde najdou vše potřebné pro své domácí mazlíčky. Především se tu každý z nakupujících setká se vstřícností
ze strany majitelů, kteří jim ochotně
poradí přesně to, co je pro jejich zvířata nejlepší. Je poznat, že vám tu
neradí prodavači, kterým je jedno,
co vám nabídnou, ale lidé, kteří své
věci skutečně rozumí. Aby také ne.
Právě díky dvaceti letům působení
„v branži” mohou v Exotexu čerpat
z nepřeberných zkušeností.
Exotex v Mlýnské ulici oproti jiným zverimexům nabízí především neobyčejně
širokou nabídku krmiv pro ptáky. Je to i
díky tomu, že Karel Sládek patří k jedněm z nejúspěšnějších chovatelů kanárů
v České republice. Jako důkaz může posloužit řada trofejí z nejrůznějších výstav.
Majitel obchodu donedávna fungoval
nejen jako posuzovatel při soutěžích, ale
sám školil ostatní adepty na hodnotitele

ptáků. V Exotexu mají na výběr tucet
speciálně namíchaných směsí, určených
speciálně pro jednotlivé druhy ptáků.
Oproti baleným krmivům budete překvapeni jejich výhodnou cenou.
Podstatnou část sortimentu pak tvoří
potřeby pro psy a kočky. Pro pejsky
jsou kromě velkého výběru krmiv
k mání také obojky, vodítka, misky,
hračky, kartáče, šampony, stříhací
strojky, oblečky, pelechy a mnoho
dalších věcí. Majitelé koček si zde
pak mohou vybrat z nabídky škrabadel, záchodů, steliv, postrojů, přepravek i velkého množství hraček. Samozřejmostí jsou také kvalitní a zároveň
levné kočičí granule a konzervy.

Speciální směsi pro krmení najdou v
obchodě i majitelé nosnic. Díky nim
se z každé slepice stane skutečná přebornice ve snášení. V nabídce jsou
zde i speciální granule vhodné pro
králíky a další hlodavce, obsahující
všechny nezbytné prvky pro jejich
zdravý a spokojený život. Vše potřebné tu najdou také chovatelé holubů či
brojlerů. Více informací se dozvíte na
webových stránkách www.exotex.cz.
Je toho opravdu hodně, co obchod v
Mlýnské nabízí. Je to i díky tomu, že v
minulém roce prošel rozsáhlou proměnou. Změnil se v samoobsluhu a výrazně
se rozšířil sortiment. Nejen ti stálí, ale i
noví návštěvníci se tak mohou přesvědčit, že za výhodnou cenu v Mlýnské ulici
najdou opravdu vše, co potřebují.

Pomóóóc,

mám alergii!
Ani alergie nemusí být nutně podmínkou pro sterilní
byt bez zvířat. Tradičně se
alergikům doporučují želvy,
hmyz či rybičky. Ale všichni asi víme, že s těmi se moc
nepomazlíme. Dnes už existují i bezsrstá plemena psů,
koček, morčat i myší, péče
o ně je však mnohem náročnější než o chundelatého
hafana. Vše však také záleží na míře vaší nebo dětské
alergie, občasné kýchnutí se
přece přežít dá.

KONEC
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Společnost v teráriu
Gekoni, hadi, žáby, pavouci
nebo hadi, jsou to opravdu fascinující zvířata, ale vyžadují
specifickou péči. Potřebují
obvykle vyhřívané terárium
vybavené podle specifických
požadavků, např. UV záření
pro zdravý růst, kosti i kůži, vitamíny, speciální stravu. Tyto
propriety jsou však již dnes
běžně k sehnání.

a chuť, můžete podlehnout
kouzlu odolných huculských
koní, koz, oslíků, nebo dokonce lam a pštrosů. Na zahradě
zase můžete zbudovat budky
pro ptáčky, úkryt pro ježky
nebo si zřídit včelín.

ČI

Hlodavci
Křeček, morčátko, činčila,
potkan nebo mazlivý králíček.
To všechno si můžete do domácnosti pořídit. Základem je
klec (úměrná velikosti), podestýlka, krmení a něco pro zábavu. Pokud uvažujete o chlupatém štěstíčku v kleci, zjistěte si
vždy nejdříve všechny potřebné informace. Obecně platí, že
křečci jsou nejaktivnější v noci
a rychle se množí, králíčci jsou
hraví a těžce nesou samotu,
potkani jsou zase nadmíru inteligentní a hraví. V každém
případě, pokud nemáte moc
času, jsou hlodavci jednou
z nejlepších možností.

jsou papoušci všeho druhu.
Spokojí se s menším prostorem pro pohyb, ale jsou
jinak nároční. Musí mít totiž
společnost. Ať už samičku
nebo vás, hlavně nesmí zůstat sami, pak jsou nešťastní.
Kromě společnosti, drbání a
komunikace potřebují i hru,
při níž jsou neuvěřitelně vynalézaví.

A

Pejsek
Přátelství mezi psem a člověkem vzniklo už v pravěku.
Existuje mnoho druhů plemen a každý si určitě vybere
to, které bude nejlépe sedět
jemu. Hafani jsou tvorové
nadmíru empatičtí, často poznají, že vás něco trápí, ještě
dříve, než si to uvědomíte.
Velikou výhodou pejska je,
že ho můžete brát prakticky
kamkoliv s sebou a k přepra-

vě vám bude stačit jen obojek
s vodítkem. Pes je také velký
závazek, pokud máte časově
náročnou práci a v domácnosti není nikdo jiný, kdo by se
mohl pejskovi věnovat, nebude osamělý chlupáč zrovna
nejšťastnější. Psi totiž lidskou
společnost potřebují. O něco
lépe jsou na tom psi, kteří
mají doma nějakého „parťáka“, s nímž si vyhrají, ať už je
to pes nebo kočka.

STAČÍ KLIKNOUT NA

WWW . VECERNIKPV . CZ

Pes: „Pán mě krmí, stará se
o mě, dává mi střechu nad
hlavou - určitě to je Bůh!”
Kočka: „Pán mě krmí, stará
se o mě, dává mi střechu nad
hlavou - určitě jsem Bůh!”

Jaké máte domácí zvířátko?

Manželka rezolutně poroučí svému manželovi:
„Pojď sem a vypij ten lék.“
„Co blázníš, vždyť nám ho
dal veterinář pro psa.“
„No právě, když pes uvidí, že
ho piješ, tak ho třeba vypije
konečně taky.“

UŽ Z AUSTR
Á

Zloděj krade ve vile a najednou se za ním ozve hlas:
„Ježíš tě vidí.“
Zloděj sebou trhne, rozhlíží
se a vidí velkého papouška, který varování opakuje.
Mávne rukou a krade dál.
Za chvíli zase. „Ježíš tě
vidí“, varuje papoušek.
Zloděj odpoví: „No a co, ať
vidí.“ A hledí si dál loupení.
Papoušek jen podotkne:
„Ježíš je ten pitbul, co stojí
za tebou...“

„Náš pes honí lidi na kole.“
„ A co s ním uděláte?“
„To je jednoduché. Vezmeme mu kolo.“

AŤ

Jak už jste si mohli zvyknout, Večerník vám
každé své číslo přináší speciální tematickou
stranu. Nejinak je tomu i dnes. V tomto vydání se pak zaměříme přímo na vaše miláčky.
Nemyslíme tím však vaše partnery ani děti, budeme se bavit o těch čtyřnohých či chlupatých
přátelích, kteří vás vždy jako první vítají po příchodu z práce, školy nebo nákupu. Poradíme
vám, jak svého domácího oblíbence ochránit
před parazity, začínajícím chovatelům s volbou
toho nejvhodnějšího zvířátka a společně se pobavíme nad zvířecími vtípky. Dnes vám exkluzivně přinášíme i jednu specialitu, a to recept
na domácí psí sušenky! Přejeme vám i vašim
chlupáčkům příjemné čtení a pohodový týden.
Připravila: Nikol Hlochová
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Chráníte své mazlíčky
Prostějov/pr - Každý rok od března
až do podzimu si zodpovědní chovatelé psů a koček pokládají otázku,
jak nejlépe chránit svého čtyřnohého kamaráda před blechami, klíšťaty a jinými nemilými společníky.
Všichni víme, že tito cizopasníci
nejsou pouhou nepříjemnou vzpomínkou na hezkou procházku v parku či na setkání s jinými zvířaty.
Velmi často jsou to zároveň přenašeči chorob, které mohou zvířatům
způsobit mnoho zdravotních potíží. Je třeba si uvědomit, že i když
klíšťata, která parazitují na psech
a kočkách, člověka většinou nena-

dostatečně?
pro zvířata. Jsou cenově dostupné
a při dodržení návodu k použití i
dostatečně účinné. Jejich aplikace
zejména u delší srsti však může být
poněkud komplikovaná a před aplikací spreje i po ní je po určitou dobu
nutno zamezit kontaktu s vodou.
Velmi oblíbené je používaní tzv. pipet, které obsahují tekutinu s účin-

Kontakt:
Exotex - Karel Sládek
Prodej krmiv
a chovatelských potřeb
Mlýnská 24
796 01 Prostějov
tel.: 582 346 822, 602 557 327
email: exotex@volny.cz

Kde hledat pomoc? V prodejně chovatelských potřeb na rohu
Plumlovské a Mlýnské ulice vám
ochotně poradí i telefonicky na
čísle 733 734 553.
padají, mohou vaše zvíře infikovat
některou z paraziticky přenášených
chorob. Významné procento těchto chorob patří mezi tzv. zoonózy,
což jsou nemoci přenosné ze zvířat
na člověka.
Jedním ze způsobů, jak můžete
svého mazlíčka chránit před parazity, jsou repelentní spreje určené

nými látkami odpuzujícími klíšťata,
blechy, komáry a jiný bodavý hmyz.
Jejich výhodou je snadná aplikace
na srst v oblasti páteře a cenová dostupnost. Je možno vybrat si mezi
přípravky s kombinovaným repelentním účinkem nebo přípravky na
přírodní bázi, jako jsou například
přípravky Herba Max. Nevýhodou

těchto pipet je nutnost aplikovat
je pravidelně, zpravidla jednou za
měsíc, na což se často zapomíná,
zejména v letních měsících.
Mnoho majitelů koček a psů dává přednost antiparazitním obojkům. Jejich
nespornou výhodou je dlouhodobá
účinnost a snadná aplikace. Moderní
obojky nezapáchají a jsou plně voděodolné, není nutno je sundávat ani před
koupáním. Mnoho z nich má i pojistku
proti uškrcení zvířete, což je aktuální
zejména u koček, které chodí často ven.
V případě, že se zvíře zachytí, obojek se
při vyvinutí určité síly sám uvolní. Ne
všechna zvířata jsou však ochotna obojek nosit, zvlášť pokud nejsou zvyklá
ani na standardní obojek pro vodítko.
Kromě způsobu aplikace hraje při
výběru vhodného antiparazitika významnou roli i účinná látka. Některé
přípravky obsahují kombinace účinných látek proti více druhům parazitů, jiné účinné látky dokážou zahubit
parazity ve všech jejich vývojových
stádiích, nejnovější obojek Foresto
působí i na vajíčka a larvy v okolí
zvířete, například v pelíšku. Pozor,
některé účinné látky v přípravcích
pro psy jsou silně toxické pro kočky,
je proto třeba vždy dbát na správnou
aplikaci pouze těm zvířatům, pro které je konkrétní přípravek určen. Při
výběru vhodného antiparazitika vám
ochotně pomůže kvalifikovaný prodavač, který by měl být odborně proškolen pro prodej vyhrazených léčivých přípravků a měl by být schopen
prokázat se příslušným osvědčením.

Prodej krmiv
a chovatelských potřeb
Plumlovská 3
796 01 Prostějov
Tel.: 733 734 553
e-mail: prodejna@s-g.cz
www.shurgain.cz
Provozní doba:
Po-Pá 9:00 - 18:00
So - 9:00 - 12:00

Region

KONICKO

®

Bídov 463, 798 52 Konice
tel.: +420 582 396 717
mobil: + 420 603 455 549
e-mail: mrnka@mrnka.cz
w w w. m r n k a . c z

SPECIALISTA NA HISTORICKÁ OKNA

Expres
z regionu
V Čechách pod Kosířem
sbírali víčka
Čechy pod Kosířem/mls - V
letošním roce se nadačnímu
fondu One more day for children podařilo domluvit výkup
plastových víček z PET lahví.
Peníze za víčka by měly být
použity na stavbu dětského
domova v Keni. V Čechách
pod Kosířem se do sbírky zapojili s maximálním úsilím.
Nasbírali celkem 84,5 kg
plastových víček. Do sběru se
zapojili lidé všech věkových
kategorií, od malých dětí v
mateřské škole až po nejstarší
občany obce.

V Polomí plánují
srazrodáků
Polomí/mls - Žehnání obecních
symbolů a praporů u příležitosti 110. výročí založení SDH
plánují na sobotu 7. července v
malé obci Polomí na Konicku.
Na akci by se měli sjet rodáci
z celé republiky. Oslavy budou
zahájeny slavnostní mší svatou
v 10 hodin před místní zvonicí.
Zajištěn je i bohatý doprovodný
program a občerstvení.

Němčice se pustily do
stavby víceúčelové haly
Němčice nad Hanou/mls - V
neděli 1. července v 10.00 hodin proběhlo v areálu základní
školy v Němčicích nad Hanou
slavnostní položení základního
kamene ke stavbě víceúčelové
haly. Nové centrum byl mělo
nabídnout sportovně-kulturní
vyžití pro všechny obyvatele
Němčic i okolních obcí.
Podrobnosti nejen ze včerejší
události vám přinesem v příštím vydání Večerníku.

Na jihu regionu
mají nové hřiště
Koválovice-Osíčany/mls - V
areálu místního koupaliště v
Koválovicích-Osíčanech předminulou neděli 17. června
slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště. Akci spojili s
hodovým posezením, přičemž
o hudební produkci se postaralo
duo Pepa&Pepa.

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO



Diskuse kolem větrných elektráren se znovu oživují...

VĚTRNÍKY NA DRAHANSKU: BUĎ VŠE, NEBO NIC
Eldaco chce ještě letos investovat miliardy. Kdy začne stavět?
Závratné dvě miliardy korun chce do konce tohoto roku
do výstavby větrných elektráren investovat společnost
Eldaco, která míní uvést do provozu větrníky o celkovém výkonu 50 MW. Právě tato firma má totiž v ruce
projekt, podle něhož by na Drahanské vrchovině mělo
vyrůst sedmnáct nových vrtulí. Znamená to, že se doba
výstavby Větrného parku Drahany se přiblížila...
Drahany/mls
Podle projektu by mělo vyrůst
pět elektráren na katastru Drahan, čtyři až pět u Rozstání a
sedm u Otinovsi. Investice do
projektu byly odhadnuty právě
na něco více jak dvě miliardy korun. Ke konci loňského roku byla
postavena obrovská stopadesátimetrová elektrárna u Rozstání.
Přibude tedy na Prostějovsku
brzy další větrná elektrárna?
„V dohledné době stavbu větrné elektrárny neplánujeme.
Příprava elektrárny v Rozstání

Majitel autoservisu
v Bedihošti popálen

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství

nám zabrala šest let. Pokud budeme elektrárny nyní stavět, tak
chceme zrealizovat celý projekt,
nikoliv postupovat po jednotlivých strojích. Nyní je už jisté, že
letos se nám to určitě nepodaří.
V tuto chvíli totiž opět jednáme
s obcemi. Například počet sedmi
elektráren, které měly vyrůst u
Otinovsi, budeme muset zřejmě
přehodnotit,” reagoval na náš
dotaz Michal Janeček ze společnosti Eldaco s tím, že plánovaný projekt by vyráběl elektřinu
pro 70 000 lidí. V tuto chvíli tedy
platí, buď vše, nebo nic.

Názory na elektrárny jsou velice rozporuplné a vzbuzují velké
emoce. Starostové obcí je obvykle
vítají. Do často velmi skromného
rozpočtu totiž přinášejí potřebné
finance, argumentem je i jejich
ekologičnost, neboť zabrání vypouštění škodlivých emisí do
ovzduší.
Místní obyvatelé jsou však často proti nim. Nelíbí se jim to, že
elektrárny představují výrazný
zásah do rázu krajiny. Například
v Nivě či Bousíně místní stavbu větrníků zcela zarazili, jinde
však větrníky už řadu let fungují.
Jedna z elektráren stojí už několik let v Drahanech. Jaké tu s
ní mají zkušenosti? „Jedná se o
dominantu, která je vidět zdaleka. Myslím, že jsme se s ní tady
naučili žít. Pravdou je, že některým lidem stále vadí, upozorňují
především na hluk, který má při
určitém měření vydávat. Ovšem
provedlo se tu hned několik

kontrol a žádná z nich nezjistila
překročení poměrně přísných
limitů hluku,” nechal se slyšet
starosta Drahan Milan Marek.
Podle vlastních slov by většina
místních mohla být pro výstavbu
v případě, že by ze zisku sami
měli užitek. Z tohoto důvodu se
už nyní prodávají akcie na dosud
nestojící elektrárny. „Například
nová elektrárna v Rozstání má
kolem čtyř stovek akcionářů,”
uvedl Michal Janeček.
Kromě výstavby velkého drahanského parku se uvažovalo o stavbě
devíti elektráren mezi Brodkem u
Konice a Skřípovem. V Brodku
na protest proti tomuto záměru
vzniklo občanské sdružení, které
nakonec zvítězilo a nic se stavět
nebude. Boj občanského sdružení
podpořil i Olomoucký kraj, který
výstavbu v tomto prostoru nepovolil. Jako důvod uvedl fakt, že se
v okolní krajině vyskytuje několik
druhů ohrožených ptáků.

Ekologie, nebo poškození rázu
krajiny? Větrné elektrárny mezi
obyvateli obcí na Drahanské vrchovině stále vzbuzují velké emoce.
Ilustrační foto: internet

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

TROPY A PAPEŽ NA BĚŽKÁCH? To jde dohromady jen v Nezátkách!
Druhý nultý ročník zimní Olymppijády by rozesmál i voskovou figurínu
„Sranda musí být, i kdybychom měli horkem
chcípnout!“ Právě pod tímto heslem se mohl v
tropickém pátečním odpoledni konat druhý nultý
ročník zimní Olymppijády v Nezamyslicích. Kdo
na ni zavítal jako divák, bavil se neskutečně. Lépe
už se bavili snad už jen její samotní účastníci...
Nezamyslice na Hané/mls
Za páteční skvělou recesistickou
akcí stáli proslulí nezamysličtí
mažoreti. Na akci se sjeli reprezentace snad ze všech koutů světa.
„Kromě České republiky v čele s
Jaromírem Bagrem tu máme také
zástupce Kanady, Jamajky, Kosova, Vatikánu, Holandska, Řecka a
dorazila i početná výprava Poláků.
Vlastně je to tady samý pšonek,“
popsal Večerníku pořadatel Jan
Košárek, který sám reprezentoval

Burkinu Faso. Velkou pozornost
rovněž vzbuzovala bujará výprava
Turků. „Hned jak přijeli, tak nám
tu vykopali turecký záchod,“ prohodil Košárek.
Skutečně netradiční bylo už samotné zahájení celé akce v parku u hřiště pod kopcem zvaným
„Mondt Nezamysl“. Po proslovu
starosty Juana Antonia Doubravoviče se zapálenou pochodní
přiklusal sám Usain Bold. Z
druhé strany už ke hřišti mířil
žlutobílý moskvič veřejné bez-

Fotoreportáž

pečnosti. Soudruzi policisté z vězení přivezli fešnou ženu Davida
DrRatha, která předvedla model
s ponožkami vycpanými tisícikorunami. Ta pak od fenomenálního
jamajského sprintera pochodeň
převzala a oheň i zapálila.
Následně se jednotlivé země utkaly ve třech disciplínách. Nejprve v
běhu na lyžích parkem, následně
ve sjezdu na bobech do pěny připravené hasiči a jako poslední byl
připraven originální curling, kde se
místo kamenů házelo dětmi. „Pečlivě jsme to trénovali. Jde o to, že
jsme vzali igelitovou plachtu, tu
polili jarovou vodou a děti místo
kamenů pouštěli na pneumatikách.
Děti se nejprve dost bály, tak jsme
to vyzkoušel se svým jedenapůlročním synem Adamem. Ten
zatím nemá pud sebezáchovy a tak

Zapálení ohně. S pochodní do Nezamyslic přiklusal sám Usain Bold. Předal ji manželce DrRatha (vlevo), kterou i s krabicovým vínem přivezlo
vozidlo VB. Ta pak olymppijských oheň slavnostně
zapálila.
Foto: Martin Zaoral
se mu to moc líbilo. Jak ho viděli
ostatní děti, tak se sami přidávaly,“
popsal princip i vznik naprosto originální disciplíny Jan Košárek.
Finanční výtěžek celé akce šel
na vysazení stromů do aleje le-

Po rybníku pod zámkem se vrátily
sinice i k „Páclovi“

ností Ital, starostovi nejen vyhověl s
překladem dokumentu, ale také mu
slíbil, že ho tam i dopraví.
„Doktor Brazzale je také rodinně
založen a historie ho baví. Jednou
za dva roky zve dodavatele na potravinářský veletrh do Parmy a po
svých aktivitách v okolí. Byl jsem
tam již předloni a řekl mi, že jak se
tam pojede letos, zařídí mi odvoz
přímo k hrobu,“ pokračoval ve vyprávění Mikulka a jménem svým i
celé obce poděkoval za umožnění
návštěvy.
Z překladu vyplynulo, že Josef
Dvořák padl v roce 1918 a pochován je v Cittadelle na vojenském
hřbitově ve třináctém hrobu třetí
řady. Jeho kolega Vincenc Konečný z Rakůvky byl prohlášen za nezvěstného.
Najít přesné místo uložení ostatků
ale nebylo tak jednoduché. „Přišli
jsme tam a shodli se, že to napočítáme. Nic. Říkám si, to teď budeme

KONEC

hledat dva dny, protože bílých křížků je zde asi pětistovka a na každém mosazný štítek se čtyřmi až
šesti jmény. Něco mi říkalo, abych
přešel na zcela opačnou stranu hřbitova. Opět jsme počítali a zase nic.
Po chvíli za námi přišel správce a
že to najde v počítači. Jen co odešel, couvl jsem asi o dvě řady a stál
jsem před tím správným hrobem.
Číslo 47 a na něm čtyři jména. Josef Dvořák byl třetí,“ líčil starosta.
Během čtyřdenního autobusového zájezdu tak Mikulka na rozdíl
od zbytku výpravu nenavštívil jen
Modenu, kterou krátce poté zasáhlo zemětřesení, či potravinářský
veletrh v Parmě s exkurzí do výrobny parmské šunky, ale podnikl i
výlet do historie. „Z doprovodného
programu byla největším zážitkem
návštěva muzea Ferrari, ale šlo mi
zejména o cestu do Cittadelly. Je
to nádherné městečko, mohutná
pevnost. Kousek od ní leží největ-

...I
STRACHU!

ZIMNÍ OLYMPPIJÁDA V NEZAMYSLICÍCH
3x foto: Martin Zaoral

jící jídlo či skvěle vychlazené
pivečko vychutnat na stylové
terase s luxusním výhledem na
plumlovský zámek. Vaše děti
zase jistě potěší tradiční točená
smetanová zmrzlina z Opočna.
Kromě denních menu, minutkových jídel a grilovaných
specialit restaurace Pácl nabízí
také pizzu. A opět zajímavě
a netradičně. Můžete si totiž
vyzkoušet, kolik se toho do vás
„vejde“. Pokud se vám podaří
spořádat pizzu o průměru půl

metru, nemusíte ji platit! Ale
úkol to rozhodně není jednoduchý. Poměr těch, kterým se
to povedlo, a těch, kteří to před
cílem vzdali, je hodně nevyrovnaný 3:300. Láká vás to
vyzkoušet? Přijďte! Přivítá vás
příjemný personál s profesionálním přístupem a domácké
prostředí.
Kompletní nabídku i všechny
aktuality najdete na webových stránkách:
www.pacl.cz

lehkému zranění a byl převezen
sanitkou k ošetření do prostějovské
nemocnice,“ uvedla Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Vzhledem k úniku provozních kapalin z motocyklu byli na
místo přivoláni hasiči. „Motocykl
si na místě nehody převzal otec
řidiče. Mladý motorkář byl ještě
před transportem do nemocnice
podroben dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem.
Hmotná škoda činí 20 tisíc korun,“
doplnila Eva Čeplová.

„Mělo by se začít během prázdnin,“ těší se starosta Radomír Novák Podle výsledků analýzy přitom ZA POŽÁR NEMOHL

Pietní místo. U Italské Padovy odpočívá téměř 21 000 vojáků. Mezi
nimi i Josef Dvořák z Rakůvky.
Foto: archiv J. Mikulky
ší vojenský hřbitov v Itálii a jsem
šťastný a hřeje mě u srdce, že jsem
tam byl a mohl tak vzdát poctu našemu občanovi,“ těšila ho možnost
pomodlit se u jeho hrobu a donést
hrstku hlíny od rodného domku,

aby tam neležel v cizím. „Vždyť
určitě snil o návratu domů ke svým.
I když je tomu dnes čtyřiadevadesát
let, je náš a v našich myslích stále
zůstane,“ zakončil povídání starosta
Rakůvky Josef Mikulka.

LEŠANY SE MĚNÍ K LEPŠÍMU
Kanalizace zatím musí počkat

Krásný výhled. Z terasy restaurace Pácl vidíte přímo na plumlovský zámek.
Foto: www.pacl.cz

Šubířov/mik - Mladý motorkář
to v pondělí na Konicku zřejmě
přehnal s rychlostí svého stroje.
To se mu nevyplatilo, v zatáčce
u Šubířova vletěl do příkopu a
zranil se.
„V pondělí ráno jel osmnáctiletý
řidič s motocyklem Honda po silnici mezi obcemi Šubířov a Konice. Po projetí levotočivé zatáčky
nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze vozovky a sjel s motocyklem
mimo komunikaci, kde narazil do
příkopu. Při tomto došlo k jeho

V Brodku u Konice se schyluje k velké opravě silnice Důchodci ze Smržic shořela fabie, peníze stále nemá

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

Večerníku jeden z důvodů této
změny starostka obce Vladislava Bábková.
Na návsi se objeví i stojan na
plakáty. „Ten by měl nahradit
dřevěná vrata jednoho z místních
stavení, která u nás k vylepování plakátů dlouhá léta sloužila,“
usmála se první žena obce, která
se setkávala s častými dotazy
ze strany místních, proč se obec
pustila do zvelebování centra,
když zde dosud není vybudována kanalizace. „Na kanalizaci
už dlouhá léta existuje projekt,
její vybudování však přijde na
minimálně pětatřicet milionů
korun. Sehnat takovou částku
je problém, z vlastního přibližně
čtyřmilionového rozpočtu si ji nemůžeme dovolit splácet a při přidělování dotací mají v tuto chvíli
přednost větší obce než jsme my.

U Šubířova HAVAROVAL

mladý MOTORKÁŘ

Výprava Vatikánu. Na hrách nemohla chybět ani výprava Kokosy na sněhu. Někteří lidé nevěří, že jamajský bob Jak Turecko zachránilo Somálsko. Turecký běžkař
nejmenší země světa, kterou reprezentovala jeho excelen- zvítězí. V Nezamyslicích o tom ovšem nepochyboval pomáhá somálské ženě, která v průběhu závodu přišla o
běžky. Vysloužil si za to cenu fair play.
nikdo.
ce Jan Pavel II. až V.

STAČÍ KLIKNOUT NA WWW . VECERNIKPV . CZ

Lešany/mls - Tak rozsáhlé
opravy v Lešanech už dlouho
nepamatují. V červnu naplno
odstartovala dlouho připravovaná obnova obecní návsi.
Práce na projektu za pět a půl
milionu korun by zde měly
probíhat až do konce září.
Výsledkem projektu obnovy
lešanské návsi by mělo být zlepšení vzhledu a prostředí obce.
Místní se mohou těšit například
na novou žulovou dlažbu, lavičky, zeleň i nové veřejné osvětlení, které bude zasazené přímo
do chodníku. Mimo jiné se změní i umístění nové autobusové
zastávky. „Ta se posune přibližně o deset metrů. V současné
době jsou totiž zastávky pro oba
směry téměř naproti sobě. Když
se tu autobusy potkají, tak zcela zablokují silnici,“ vysvětlila

pomoci zdravotnickou záchrannou
službu. Ta na místo vyslala osádku
letecké záchranné služby a poté zraněnou osobu transportovala k dalším
ošetřením do nemocnice,“ uvedl
k případu Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Hasiči během několika minut požár
lokalizovali, zahájili odvětrávání
sklepních prostor pomocí přetlakové
ventilace. „Po dohašení hořícího vozidla a stropní části provedli důkladnou kontrolu pomocí termokamery a
místa, která vykazovala nebezpečné
tepelné hodnoty, rozebrali a dohledali menší skrytá ohniska. Příčinou
vzniku požáru je podle šetření nedbalostní chování majitele autodílny
při opravě vozidla,“ dodal Zdeněk
Hošák s tím, že výše škody byla
předběžně stanovena na 300 tisíc
korun.

Těsně po uhašení. Zatímco
majitele autoservisu nakládali
zraněného do vrtulníku, hasiči
se dali do vyšetřování příčin
požáru. Foto: HZS Ol. kraje

mující cyklostezku z Nezamyslic
na Hané do Dřevnovic. Každopádně však v pátek v Nezamyslicích na plné čáře zvítězil každý,
kdo si ze sebe dokázal udělat
„prču“...

Starosta Josef Mikulka navštívil vojenský hřbitov na Piavě

Celý příběh započal již před sedmi
lety. Tehdy se zastupitelé Rakůvky
rozhodli pro novou pamětní desku
věnovanou padlým v první světové
válce. Podle kroniky zjistili, že třem
rodákům se stal osudný boj za vlast
na ruské a dvěma na italské frontě.
Jedním z nich byl i Josef Dvořák.
„Je tomu zhruba rok a půl, co jednoho z našich zastupitelů navštívili
italští příbuzní. Prováděl je po obci
a zaujala je právě pamětní deska.
Vyfotili si ji a jakmile přijeli domů,
poslali do Říma na ministerstvo
obrany žádost, zda by bylo možné
dohledat, kde jsou pochovaní,“ prozradil prvopočátek celé květnové
výpravy Josef Mikulka.
Italové se skutečně dočkali odpovědi a v originále ji poslali do Rakůvky. A zde zapracovala šťastná
náhoda. Starosta pracuje jako zootechnik v bohuslavické zemědělské
společnosti, která dodává mléko do
litovelské sýrárny. Majitel, národ-

Bedihošť/mik - Tři
jednotky profesionálních i dobrovolných
hasičů vyslalo v úterý
26. června operační
středisko Hasičského
záchranného sboru Olomouckého
kraje k likvidaci požáru osobního
vozidla v autodílně v rodinném
domku v Bedihošti. Informaci o
hořícím vozidle v domě převzali
hasiči deset minut před osmou hodinou ráno s varováním, že uvnitř
se nachází nějaká osoba!
K likvidaci požáru vyslali prostějovští profesionální hasiči osádky dvou
cisternových vozidel a na pomoc
vyjeli také dobrovolní hasiči z Bedihošťě a Vrahovic. Hasiči u požáru
byli prakticky do několika minut.
„Podle zjištění přímo na místě došlo
nejprve při opravě osobního vozidla
k uvolnění hadičky s benzínem s
následným vznícením od elektrické
lampy. Majitel autodílny se pokusil
požár sám uhasit, při jeho snaze o
záchranu objektu se popálil na obou
horních končetinách. Hasiči provedli předlékařskou péči a povolali k

MÁLEM ve své
dílně UHOŘEL!

Z Rakůvky až na italskou frontu:

Rakůvka/jim – K místu posledního odpočinku rodáka z Rakůvky
na Konicku Josefa Dvořáka se
před několika týdny vydal současný starosta obce Josef Mikulka. Po zhruba devíti stech kilometrech pouti přes jižní Moravu,
Rakousko a Benátky či Padovu v
severní Itálii doputoval až do Cittadelly. Na hřbitov určený obětem první světové války. Celkem
jich tam leží 20 842.
Z domova přivezl Mikulka trikolórovou stuhu se znakem obce a
nápisem „Svému rodákovi obec
Rakůvka, Morava, Česká republika, nezapomeneme na Vás“ a od
Dvořákova rodného domu vzal i
hrstku hlíny. Nazpět si po svolení
dovezl vzorek prsti z hrobu. Ten
nechají Rakůvečtí jako vzpomínku
spolu s fotkami umístit do zdi kaple. „Vše jsme si prošli a měl jsem
velkou radost, že jsem tam našeho
člověka našel. Chtěl jsem tohoto
docílit a povedlo se mi to,“ neskrýval radost z emotivního okamžiku
Josef Mikulka.

představujeme regionální podnikatele

Plumlov/pr - Restaurace Pácl
v Plumlově reaguje originálním způsobem na překvapivé
zjištění, že v Podhradském
rybníku se opět objevily sinice.
Při této příležitosti byla rozšířena
nabídka v nápojovém lístku o
speciální míchaný alkoholický
nápoj s mátou, který se nazývá
příznačně právě „Plumlovské
sinice“. Tento lahodný lektvar
si můžete vychutnat v oblíbené
restauraci s dlouholetou tradicí.
Zajímavostí je, že budova, v níž
restauraci najdete, pochází
z roku 1868 a nikdy v ní nebylo
nic jiného než hospoda. A také
se traduje, že právě odsud pochází oblíbená krajová specialita „Plumlovák“ neboli „Plumlovský řízek“. Za současnou
podobou stojí nový majitel, za
jehož vedení 1. června oslavila
restaurace 5. výročí. Za tu poslední „pětiletku“ se k lepšímu
změnilo mnohé, od prostředí
přes příjemný personál až ke
kvalitní kuchyni. V letních
měsících si můžete vynika-
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Dočká se i zvonička? Centru Lešan vévodí památkově
chráněná zvonička. Její oprava
není součástí projektu, Lešany ji
budou muset financovat z vlastního.
Foto: Martin Zaoral

Na opravu návsi se nám dotaci
sehnat podařilo, takže ji nemusíme platit celou ze svého a proto
jsme se do ní pustili,“ vysvětlila
Bábková. A zároveň litovala, že
do projektu už nepodařilo dostat

i rekonstrukci místní památkově
chráněné zvoničky. „Potřebovala
by opravit fasádu i střechu. Asi
na to budeme muset vzít peníze
z našeho rozpočtu,“ zauvažovala
do budoucna Bábková.

Brodek u Konice - První dekádu ve starostovské židli právě dokončuje Radomír Novák. Za éry jím vedených zastupitelstev prošla obec
mnoha viditelnými proměnami, naposledy formou budování kanalizace. Starostu těší, že potrubí je již uloženo v zemi, ale uvědomuje si, že
práce zdaleka nekončí a úpravy si ještě vyžádají spoustu peněz.
Jiří Možný
Předloni jste se pustili do pokládky hloubkové kanalizace. Je právě
tohle tou největší investicí za posledních deset let?
„Finančně náročnějších akcí tu bylo více, jednou z nich byla třeba rekonstrukce školy za
padesát milionů korun. Tohle je ale asi nejnákladnější stavba, stála totiž pětaosmdesát milionů. Trvalo šest let, než se nám podařilo získat
nějaké finanční prostředky a dostali jsme osmdesátiprocentní dotaci. Museli jsme si vzít patnáctiletý úvěr na osm a půl milionu a uložením
do země samozřejmě nic nekončí. Následuje
oprava komunikace, která je sice majetkem
kraje, ale my se na ní musíme spolupodílet
obrubníky, chodníky, zpevněnými plochami.“
Kdy se bude moci s pracemi začít?
„V letošním roce by se měla udělat první polovina a příští rok druhá. Stále ovšem probíhá výběrové řízení. Pokud vše dobře půjde,
mělo by se začít během prázdnin. Vzali jsme si
od Olomouckého kraje bezúročnou půjčku na
spolufinancování.“
p
Jakou částku si to odhadem vyžádá z
obecního rozpočtu?
„Projekty jsou již hotové a chodníky by měly
přijít zhruba na pět milionů korun. Půl milionu jsme získali z Programu obnovy venkova
(POV) Olomouckého kraje a pokusíme se
ještě získat nějakou další dotaci. Na to navazuje výsadba zeleně, celková úprava obce.
Kanalizace měla být z inženýrských sítí v zemi
jako první, ale dávala se tam až jako poslední.
Zatímco telefon, plyn, voda už byly v zemi

uloženy, kanalizace, která je nejhlouběji, se
teprve kopala. Tím pak náročnost stavby ještě
vzrostla.“
Co dalšího se v Brodku za poslední
dobu změnilo?
„Věcí byla spousta, každým rokem se tu něco
děje. Opravovaly se místní komunikace, střecha kostela, vyměňovali jsme okna na obecních budovách. Zrekonstruovali jsme několik
bytů, ale dotační tituly na ně moc nejsou. V
roce 2004 u nás skončily komplexní pozemkové úpravy. Díky nim vznikly obslužné
komunikace, protipovodňová opatření, biokoridory, rybník, vysadila se spousta zeleně.
Vyjasnily se majetkoprávní vztahy a vytvořil
se plán společných zařízení. Teď za téměř dvanáct milionů vzniká obslužná komunikace,
propojující Brodek se spojkou Lipová–Horní
Štěpánov.“
p
To je velká částka. Bude silnice využitelná i p
pro auta?
„Cesta se dělá celá s asfaltovým povrchem a
musím říct, že se vysoutěžila mnohem nižší
cena. Financujee jji ppozemkový
ý fond a navazuje
j
na část směřující
ící ke Skřípovu a Šubířovu.
Vzniká ke zpřístupnění
přístupnění zemědělských
pozemků, ale v hojné míře bude využívána rovněž cyklisty
klisty a bruslaři.“
Jak se vede Brodku po stránce kulturních
urních akcí?
„Konají se u nás tradiční akce. Není
tu jedna veliká,
á, která by zastiňovala
všechny ostatní,í, ale nedá se ani říct, že
by tu po stráncee kultury žádná činnost
nebyla. Téměř každý měsíc se tu
něco děje. Začínáme
náme plesy, hasi-

„Vzniká ke zpřístupnění zemědělských
ch
pozemků, ale v hojné míře bude využívána
vána
rovněž cyklisty a bruslaři“
Starosta Radomír NOVÁK
VÁK
vou.
o budované propojce Brodku s Lipovou.

či se vrátili k šibřinkám a pochovávání basy.
Pak Den matek, kácení máje spojené s dětským dnem, konec prázdnin. Několikrát jsme
tu ppořádali i soutěže celého mikroregionu.“
Ukázalo se členství v mikroregionu
Konicko přínosné?
„Přineslo to minimálně možnost společného
financování. Jako obec na některé peníze nedosáhneme, ale jako mikroregion ano. Takto
jsme třeba udělali bezdrátový rozhlas, který je
propojen i s naší místní částí Lhota, nebo dětské hřiště ve školce.“
Brodečtí fotbalisté před pár týdny
postoupili do III. třídy. Jak vycházíte
s místními spolky?
„Podporujeme jak hasiče, tak sportovce. Bez
toho to nejde. Hasiče máme na velmi dobré
úrovni, je tu parta výborných lidí. Nedávno pořádali dvě kola okresní soutěže mládeže, jedno
probíhalo na podzim, druhé na jaře. Družstvo
dospělých navíc postoupilo do krajského kola
požárního sportu mužů. Fotbalistům se za asi
pět a půl milionu postavilo zázemí. Jsou tam
šatny,
y sauna, posilovna, nahoře pohostinství.
y,
Škola prošla před několika lety rozsáhlou rekonstrukcí. Pomáhá vám to
zajistit si dostatek žáků?
„Je to špatné. Přes deseti patnácti roky jsme
měli dvě stě deset žáků, dnes je jich stopětadvacet. Finančně nás to dost zatěžuje, náklady
se nelíbí ani okolním obcím.
Jsou tu mladší i starší učitelé, personální obsazení je plně v kompetenci vedení školy.“

Smržice/mls - Koupil si v bazaru fabii,
ten samý den mu shořela. Jedna cesta
z Olomouce do Smržic jej tak přišla
na šestaosmdesát tisíc korun. Přestože
experti dosvědčili, že k požáru nedošlo
jeho vinou, peníze stále nemá. Řeč je
o dvaasedmdesátiletém Františkovi
Kéblovi ze Smržic.
Důchodce nedávno od expertů dostal
závěry analýzy, podle které k požáru
nedošlo jeho vinou. „Závada byla
na ventilátoru chlazení, který byl
zadřený. Vodiče nevydržely proud,
který nemohl téct dál, rozžhavily se
a způsobily požár,“ sdělil Večerníku
výsledky šetření expertů František
Kébl s tím, že vůz s touto závadou už
koupil.

inzerce

Zůstal mu. Nepojízdný vrak
fabie patřící Františkovi Kéblovi
stále stojí před jeho domem ve
Smržicích.
Foto: archiv
Přestože majitel olomouckého autobazaru PP CARS Petr Nastoupil byl těsně
po požáru podle svých slov ochoten peníze za auto vrátit, nyní se k tomu příliš
nemá. Problém spočívá v tom, že automobil byl nabízen v komisním prodeji,
pro který neplatí záruka. Majitel navíc
mimo provize většinu peněz už předal

předchozímu majiteli vozu. A ani ten s
autem už nechce mít nic společného a
finance vracet nehodlá. „Majiteli autobazaru jsme včas předali naše odstoupení od smlouvy. Takže stále věřím, že
peníze zpět dostanu. Celou věc jsem
předal svému právnímu zástupci,“ uzavřel František Kébl.

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

A GRATULUJEME!!!

Vojtěch Hradil
27. 6. 2012 52 cm 3,75 kg
Čechy pod Kosířem

Natálie Bencová
23. 6. 2012 52 cm 3,35 kg
Prostějov

Vít Ondrouch ml.
24. 6. 2012 51 cm 3,55 kg
Němčice nad Hanou

Tereza Rozmanová
23. 6. 2012 50 cm 3,35 kg
Horní Štěpánov

Ondřej Výmola
25. 6. 2012 52 cm 4,10 kg
Otaslavice

Terezka Čechovská
25. 6. 2012 48 cm 3,10 kg
Prostějov

Matias Monu - Kočíb
18. 6. 2012 50 cm 3,10 kg
Hluchov

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.

KULTURNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

NA STRANĚ 21

včetně
exkluzivní reportáže
z pátečního koncertu
Xindla X a Mandrage
najdete

Vysvědčení rozdána, prázdniny začaly
Na ZŠ Dr. Horáka byli nejšťastnější prvňáčci, na „Valentce“ deváťáci plakali!

Je pátek 29. června, v Prostějově se mezi žáky a
studenty nemluví o ničem jiném než o vysvědčení.
Bodejť by také ne, když jde o zúčtování celoroční
práce ve škole. Večerník u toho samozřejmě nemohl chybět.
Prostějov/mik
Na Základní škole Dr. Horáka
jsme už hodně před osmou hodinou ranní viděli samé usměvavé tváře. Nebylo snad jediného žáka různého věku, který
by v rukou netřímal kytici pro
svého učitele. My jsme zamířili
se zvoněním do jedné z prvních
tříd. „Jste hodné děti a udělaly
jste mi radost. Těším se, až se
s vámi opět potkám po prázdninách,“ pronesla před zaplněnou
třídou učitelka, zatímco prvňáčci už zvědavě pokukovali
po složce, ve které bylo ukryto

vysvědčení. „Právě uplynulý
rok se nám vydařil. Hlavně jako
sportovní škola s rozšířenou
výukou basketbalu jsme slavili
jeden úspěch za druhým. Děvčata postoupila na celorepublikové finále, kde skončila na
druhém místě. Postoupili jsme
do finále ČR ve vybíjené i v atletice. Takže si myslím, že tímto
vyčníváme mezi školami nejenom v Prostějově, ale i v celém
kraji,“ sdělil nám Ivan Pospíšil,
ředitel školy. Náladu mu však
kazí skutečnost, že několik
dětí jeho školy bylo nedávno
nakaženo žloutenkou. „Těchto

žáků je mi líto, ti si moc prázdnin neužijí. Stejně asi jako my,
protože během července a srpna budeme rekonstruovat hřiště
a malovat interiér školy,“ dodal
Ivan Pospíšil.
Ze Základní školy Dr. Horáka
jsme zamířili na sídliště E. Beneše na školu E. Valenty. Tady
rozlučku se školním rokem pojali velkolepě. Na dvoře školy
před vším žactvem ředitel školy Josef Fiala rozdával drobné
dárky žákům, kteří během roku
uspěli v různých soutěžích.
Zlatým hřebem programu však
bylo vystoupení deváťáků, kteří
se loučili se školou, pedagogy
a všemi mladšími spolužáky.
Dojemná rozlučka se neobešla
bez slz v očích dětí mířících na
střední školy, ale i rodičů a učitelů. Školní rok skončil, hurá
na prázdniny!

Úsměvy a květiny. U rozdávání vysvědčení v první třídě na Základní škole Dr. Horáka v Prostějově bylo veselo.

Desetiletý Mikoláš Polakovič zachránil
v aquaparku malému chlapci ŽIVOT
Prostějov/mik - V pátek
žáci základních i středních
škol přebírali vysvědčení.
Na Základní škole Palackého byla přítomna i náměstkyně primátora Ivana
Hemerková. Ta přišla poděkovat Mikoláši Polakovičovi za okamžitou pomoc
topícímu se spolužákovi.
Nedávno na malého chlapce
v aquaparku spadla dívka ze
skluzavky a hoch zůstal pod
hladinou omráčený. Mikoláš
neváhal, za chlapcem skočil
a vytáhl ho nad hladinu. Tím
mu jednoznačně zachránil
život. „Můžeme být hrdi na
takto bystré a pohotové děti,
jako jsi ty. Na žáka čtvrté
třídy to byl obdivuhodný
výkon, kterého by nebyl
schopen leckterý dospělý,“
pochválila Mikoláše Ivana
Hemerková.
Mladý zachránce obdržel
od města a od vedení školy
drobné dárky.

Mladý zachránce. Náměstkyně primátora Ivana Hemerková desetiletému Mikoláši osobně poděkovala za záchranu života.
Foto: Jana Gáborová

Dojemné loučení. Žáci deváté třídy ZŠ Valenty se v pátek loučili
se svými kamarády i pedagogy.
2x foto: Michal Kadlec

UŽ ROSTOU! Radovali
se i nejmenší houbaři
Prostějov/mik - Houbaři
vysněná sezóna je tady!
Ještě to není to pravé ořechové, ale první úlovky už
máme k dispozici. Tedy alespoň na fotografii, členové
naší redakce se vydají do
lesů až o něco později.
„Nešli jsme schválně na
houby, jen se projít po lese
v okolí Lipové. Jsme houbařsky založená rodina a chtěli
jsme jen zkusit štěstí, zda už
rostou. Přestože je v lesích
ještě sucho, pár praváků jsme
našli,“ pochlubil se Večerníku Jiří Kadlec, jehož dcera
Kristýnka se nám prvním letošním úlovkem pochlubila.
Krásný pohled na hříbky však
houbařům trošku pokazíme.
V lesích je i přes nedávné
deště stále ještě sucho. „Jestli
teď ještě tak týden nezaprší,
bude houbařská sezóna chudá
stejně jako vloni,“ předpovídá Jiří Kadlec.

Málo, ale přece. Kristýnka Kadlecová z Prostějova se nám pochlubila prvním letošním úlovkem celé rodiny. Z hřibů bude prý omáčka, tu ona tuze ráda!
Foto: Michal Kadlec

Ze života města
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„CYKLOSTEZKA“ VE VRAHOVICKÉ? NIKDO O NÍ NEVÍ!
Policie odmítá jiný než bílý pruh, červený koberec je zase drahý pro radnici...

Není to tak dávno, co poblíž železničního přejezdu
ve Vrahovické ulici došlo ke dvěma dopravním nehodám cyklistů, z nichž ta druhá byla tragická. Kritici
namítají, že by k těmto haváriím nedošlo, kdyby
město splnilo dlouholeté sliby a konečně v této lokalitě realizovalo cyklostezku. Opravdu jen málokdo ví,
že ve Vrahovické ulici už vlastně cyklostezka existuje. Pouze její značení je mizerné, nevyznají se v tom
cyklisté ani řidiči motorových vozidel!
Prostějov/mik
Už dávno bylo rozhodnuto, že
Vrahovickou ulicí, tedy místo
zhruba od bývalého sídla odboru
dopravy až po kostel na samém
konci Vrahovic, povede cyklostezka. Ale nikoliv ta klasická,
jak jsou cyklisté zvyklí. Půjde o
komunikaci, která vlastně bude
součástí stávající silnice. Cyklistům tak bude dán k dispozici pruh

široký přes jeden metr od krajnice
a má být označen vodorovnou
čarou i běžnými dopravními značkami.
„Celá cyklostezka ve Vrahovické ulici je rozdělena na tři etapy,
ta první je už ukončena. Druhá,
vedoucí přes železniční přejezd
po střed Vrahovic, začne být v
provozu v nejbližších dnech. Ještě
letos bychom měli dokončit i třetí
etapu až ke zmíněnému kostelu.

Tady vznikají ale určité problémy,
protože ne všude pruh pro cyklisty
na okraji komunikace může vést.
Je zde spousta příjezdových ploch
či míst k stání u rodinných domů,“
prozradil Večerníku Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a
investic magistrátu.
Jak tedy uvedl, první etapa
cyklostezky je tedy hotova, kdo
ale o ní ví?! Je totiž označena
pouze bílými lajnami, takže cyk-

„Utajená cyklostezka“. První část vymezeného jízdního pruhu
pro cyklisty ve Vrahovické ulici je už hotova. Málokdo ale zpozoruje,
že se jedná o stezku určenou právě cyklistům... Foto: Michal Kadlec
listé ani řidiči aut pomalu nezaznamenali žádný rozdíl. „Ano, je
v tom problém. Požadovali jsme
ovšem po Dopravním inspektorátu Policie ČR, aby schválila
vodorovné značení jiné barvy.

RADARY SE SPUSTÍ. Bude ale konkurz

Prostějov/mik - Situace okolo stacionárních radarů se týden co týden
vyvíjí a radní neustále přinášejí nové
zprávy. Nedávno vedení města chtělo jednat se společností Czech radar
o úpravě podílu z vybraných pokut
s tím, že by mohlo dojít ke zrušení
výpovědi smlouvy a k pokračování
spolupráce. Zatímco Czech radar
by se změnou souhlasil, magistrát
se nakonec rozhodl pro něco jiného.
I nadále ale platí, že radary by měly
být uvedeny do provozu k 1. říjnu
tohoto roku.

„V březnu jsme firmě Czech radar vypověděli smlouvu o pronájmu jedenácti
měřících zařízení. Výpovědní lhůta je
půlroční, takže k prvnímu říjnu by se
zase v Prostějově mělo začít měřit. Radary ve městě chceme a uděláme pro
to maximum. Musíme se však rychle
rozhodnout, jakým způsobem budeme
radary provozovat,“ řekla na úvod Alena
Rašková, náměstkyně primátora města.
Jak ale dál? Město ukončilo sólové
jednání s Czech radarem. „Rozhodli
jsme se vypsat výběrové řízení ve dvou
variantách. Jednak na pronájem staci-

onárních radarů a také na prodej těchto
zařízení. Buďto je tedy budeme provozovat sami nebo si je budeme od někoho pronajímat,“ vysvětlila náměstkyně
zodpovědná za dopravu ve městě s tím,
že magistrát se rozhodne pro výhodnější
nabídku.
Konkurzu se pochopitelně může zúčastnit i Czech radar. Pokud se ovšem
najde firma, která městu prodá levnější
zařízení a město se rozhodne pro měření
rychlosti čistě ve své režii, Czech radar si
své „ptačí budky“ odveze a jeho působení v Prostějově skončí.

Radní pod palbou

Bohužel jsme byli odmítnuti,“
sdělil Zajíček.
Důvody, proč cyklostezka na
okraji silniční komunikace nemůže být označena například
ostře červenou barvou, Večerní-

kuvysvětlil Michael Vafek, policejní dopravní inženýr. „Trochu
bych vás i městské úředníky poopravil. Co se týká Vrahovické
ulice, tak to, co zde vzniká, není
cyklostezka, ale pouze jízdní
pruh vyhrazený pro cyklisty. Ale
pozor, je mylné se domnívat, že
sem mohou vjet pouze cyklisté a
tudíž budou chráněni před ostatními účastníky silničního provozu. Mohou sem vjet i motorová
vozidla, pokud objíždějí překážku nebo při příčném křížení. Nesmí zde pouze zastavit,“ řekl Michael Vafek. „Na druhé straně si
myslím, že podobná opatření pro
cyklisty se používají všude jinde
v Evropě. V Prostějově už stejný
pruh, určený pro cyklisty, dlouhá
léta užíváme v Plumlovské ulici
směrem na Mostkovice i zpátky,“
podotkl policejní dopravní inženýr. Vzápětí také vysvětlil, proč
je z hlediska dopravních před-

pisů nemožné označit pruh vymezující komunikaci určenou
cyklistům ve Vrahovické ulici
barevnou čárou. „Vodorovné
značení vymezující krajnici, a
v tomto případě i jízdní pruh pro
cyklisty, musí být výhradně označeno vodorovným dopravním
značením bílé barvy. To je prostě
předpis, který se nesmí porušit.
Ve světě je ale obvyklé, že pruh
určený cyklistům se vybaví červeným nátěrem nebo mikrokobercem. Do toho ale zase nechce
jít prostějovská radnice, protože
je to údajně drahé,“ uvedl Michael Vafek.
Jak se tedy zdá, cyklisté budou mít
z města až do Vrahovic svůj vlastní jízdní pruh. Jenomže se o něj
budou muset dělit i s auty a navíc
jeho značení nedává záruku, že si
ho vůbec někdo všimne....
Jak z tohoto začarovaného
kruhu ven?

POZŮSTATKY Alfonse Jindry
míří do rodného Prostějova

Prostějov/mik - Prostějovští radní schválili vznik nového hrobního místa na městském hřbitově. A ne jen tak pro někoho.
V našem městě budou uloženy
pozůstatky slavného skladatele
a rodáka Alfonse Jindry s rodinou. Za vším stojí radní a předsedkyně kulturní komise Milada
Sokolová.
„Rada města uvolnila dvanáct tisíc
korun na vytvoření nového hrobového místa známého hudebního
umělce Alfonse Jindry. Děje se tak
na přání příbuzných našeho slav-

ného rodáka a my tomuto přání samozřejmě rádi vyhovujeme,“ uvedl
Miroslav Pišťák, primátor města.
Skladatel převážně swingových
skladeb se narodil v Čechovicích a
zemřel v roce 1978 v Praze, kde byl
také pochován na hřbitově ve Strašnicích. „Před časem se na mě obrátil
pan Jaroslav Langer, který je synovcem slavného skladatele, s prosbou
o zřízení pietního místa pro tělesné
pozůstatky prostějovského rodáka
Alfonse Jindry, hudebního skladatele swingové, taneční a populární
hudby. Jeho skladby jsou dopo-

sud v repertoárech našich předních
orchestrů a interpretů,“ prozradila
Večerníku Milada Sokolová, radní a předsedkyně kulturní komise
města. „U příležitosti stého výročí
jeho narození byl za podpory města
uspořádán v Prostějově v Národním
domě slavnostní koncert. Ostatky
pana Alfonse Jindry byly zpopelněny a jsou uloženy na hřbitově v
Praze-Strašnicích společně s ostatky jeho bratra, který byl duší a
osobností jejich orchestru, i s jejich
ženami. Pan Langer by tedy jako
jediný příbuzný rád přemístil ostatky těchto čtyř osob do Prostějova.
Splnit jeho žádost je pro nás ctí,“
dodala Sokolová.

Společenský dům vykázal opět ZTRÁTU,
fungovat bude ale až do dubna roku 2014

„U kulturního zařízení je normální, že NÁKLADY JSOU VYŠŠÍ NEŽ PŘÍJMY,“
komentuje milionový schodek Jiří Pospíšil, první náměstek primátora města
Prostějov - Na úterním jednání Rady města páni konšelé projednávali zprávu z valné hromady společnosti
Společenský dům. A ta není příliš optimistická! Ani nové vedení nedokázalo snížit ztrátovost tohoto kulturního zařízení,
které je tak chtě nechtě odsouzeno k tolik diskutovanému
kroku. Ekonomický schodek ve výši 1,2 milionu korun přitom bude hrazen z městských peněz. Ostatně jak jinak,
když se jedná o zařízení řízené magistrátem... Dotazy okolo
Společenského domu jsme položili Jiřímu Pospíšilovi, prvnímu náměstkovi primátora statutárního města Prostějov.
Michal Kadlec
Pane náměstku, získali
jsme informaci, že za
loňský rok hospodařil Společenský
dům opět se ztrátou, tentokrát 1,2 mi-

lionu korun. Můžete to potvrdit a vysvětlit, jak tato ztráta vznikla?
„Ztráta se pohybuje každoročně přibližně ve stejných číslech. Je to dáno i
technickým stavem budovy postavené
na sklonku komunistické éry. Jedno-

duše řečeno, náklady na provoz jsou
vyšší, než příjmy z akcí pořádané ve
Společenském domě. Stále se potvrzuje skutečnost, že i když je snaha o co
nejefektivnější využití všech možností
příjmů a současně maximálního snížení
provozních nákladů, Společenský dům
prostě vydělávat nemůže.“
Dá se proti ztrátovosti
Společenského domu
vůbec něco dělat?
„Jak jsem již podotkl, schopnost samofinancování Společenského domu je
takřka nereálná. Řešením by bylo maximálně zaplnit prostor, to znamená, pořádat denně koncerty, kongresy, plesy a
další akce tak, aby příjmy pokryly denní
náklady.“
Fungování „starého
kulturáku“ bylo pro-

dlouženo do dubna roku 2014, přičemž původně se počítalo s koncem
roku 2013. Můžete říct důvody?
„Snažili jsme se vyjít co nejvíce vstříc
občanům. Plesová sezona 2013/2014
posunutím termínu do jara tak může být
kompletní.“
Je už stanoven termín,
kdy se bude budova
Společenského domu bourat a kdy
společnost Manthellan začne budovat
nové obchodní centrum?
„Termín je závislý na mnoha okolnostech, které jsou dány smlouvou o smlouvách budoucích mezi městem a společností Manthellan.“
Na Valné hromadě společnosti se také hovořilo
o nejnutnějších opravách. Které to
budou a kolik budou stát peněz?

Nevydělá si na sebe. Jak říká první náměstek
primátora Jiří Pospíšil, ztrátovost Společenského domu je stejně jako u každého jiného kulturního zařízení běžná...
Koláž Večerníku
„Rada města uložila jednateli společnosti, aby zajistil provoz Společenského domu v souladu se všemi zákonnými a bezpečnostními normami.
Konkrétní částky budeme řešit případ
od případu. Provoz musí být bezproblémový.“

Co je nového v hledání
místa pro nový „kultu-

rák“?
„Jednáme o dalším možném místě multifunkčního centra v prostoru u nemocnice. Diskuze probíhá, zatím jsou ale
horkým favoritem Jezdecká kasárna.“
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna...

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

SEX PROCHÁZÍ ŽALUDKEM
Chcete mít lepší sex nebo
si navodit chuť kdykoliv
se vám zachce? Víte, které
potraviny vás na milování
pěkně naladí? Že ne? Pokud chcete být totiž v posteli výkonní, je důležité se
také správně stravovat. A co
je tedy dobré naskladnit si
v lednici?

Milé přítelkyně Večernice,

Vanilková zmrzlina
V letních vedrech jde o dvojnásobný požitek. Vápník a
fosfor, které jsou v ní obsaženy, zvyšují zásoby energie

čtení Večernice přeje Nikol Hlochová (na snímku).

zdraví nade vše...

vás tím vítaným a užitečným odpočinkem...

Zázračná meduňka

váhejte - napište na e-mail vecernice@vecernikpv.cz a my na všechnyy
vaše dotazy zodpovíme!

Horko k padnutí, jak si pomoci?
Stačí, aby se pár dní teploty
pohybovaly kolem třicítky a
v našich bytech a domech je
k nevydržení. Klimatizace,
předokenní žaluzie, noční

a povzbuzují naše choutky. nu, který je schopen stimulovat
Vápník zase zlepší především krevní oběh a tím prokrvit celé
váš orgasmus.
tělo. Pohlavní orgány se tak
stávají citlivějšími.
Celer
Losos a jogurty
Feromony v něm obsažené vám
pomůžou nalákat partnera opač- Tyto potraviny vám zase v těle
ného pohlaví. Vědecké studie zvýší hladinu dopaminu, což je
také zjistily, že lidé, kteří celer takzvaně mazlící hormon.
konzumují, se cítí daleko sebeMed
vědomější a vzrušenější než ti,
V tomto včelím produktu nejkterým v jídelníčku chybí.
sou jen vitamíny, ale také bor,
Chilli papričky
který obsahuje estrogen. Ten
Ty jsou považovány za přírod- také zvyšuje v krvi hladinu tesní afrodiziakum díky kapsaici- tosteronu.

větrání. Známé a mnohdy
1) Vypněte spotřebiče
drahé rady. V následujících
pár řádcích se dozvíte, jak Zapnutá televize, počítač, misi zchladit byt rychle a za- krovlnka, trouba. I když se to
darmo!
nezdá, tyto přístroje vzduch
v místnosti ohřívají i v případě,
že jsou jen zapojené do zásuvky a na oko vypnuté. V letních
parnech je proto nanejvýš
vhodné všechny nepotřebné
elektrické spotřebiče v domácnosti vytáhnout ze zásuvky.

vzduch také neochladí, spíš
ho rozptýlí a způsobí průvan.
Teplotu v místnosti však s jeho
pomocí snížíte, když přes něj
přehodíte mokrý ručník.

3) Pořiďte si závěsy
Vhodné jsou především závěsoviny tmavších barev, nepronikne přes ně tolik slunečních
paprsků. Každé ráno můžete
také záclony i závěsy navlhčit
třeba rozprašovačem na květi2) Pozor na hliníkové
ny. Jakmile se začne voda odžaluzie a větřáky
pařovat, začne se také ochlazoJestli máte v bytě hliníkové ža- vat vzduch v místnosti.
luzie, je vhodné je po západu
4) Voda je přítel
sluníčka vytáhnout. Hliník je
totiž vodičem tepla, takže ener- Ať už mokré závěsy, ručník
gii ze sluníčka by vám do míst- přes větřák nebo pár centimenosti vydával i v noci, celé by trů vody ve dřezu, vždycky
to fungovalo jako takový malý vám to díky odpařování alepřímotop. Větřáky samy o sobě spoň trošku zlepší vzduch.

Tato bylinka s citronovou vůní
měla místo už v zahrádkách
našich babiček a prababiček.
Vždy se spojovala s láskou a
věřilo se, že společně vypitý
nápoj z listů vyluhovaných ve
víně upevňuje pouta mezi milenci. Tato trvalka, která kvete
během prázdninových měsíců
bílými květy, má však také
například známý uklidňující
účinek a mnoho dalšího...
S meduňkou se setkáváme většinou pouze na zahrádkách, kde
si ji vypěstujeme, ve volné přírodě ji najdeme jen výjimečně.
Bylinku můžeme užívat vnitřně
například při nadýmání, křečích, překyselení žaludku nebo
nechutenství. Příznivě ovlivňuje také průběh nachlazení a
choroby žlučníku. Mimo jiné
nám také může ulevit při
ženských problémech, migréně, bolestivé menstruaci či
v klimakteriu. Skvěle si umí
poradit také v boji s opary
(i pásovými). Zaměříme-li se
na zevní užívání, výborné jsou
meduňkové zábaly, obklady a
koupele. Pomůžou vám napří-

Meduňkové víno
klad při revmatických obtížích,
bolestivých hmyzích štípancích Je výborné pro posílení moznebo zánětech v krku.
ku a srdce. Co si budeme
povídat, v dnešní době to
A jak rostlinku pěstovat?
potřebujeme snad všichni. A
Meduňka není nijak náročná. jak si tuto léčivou pochutinu
Ke svému růstu potřebuje po- připravit?
lostín (zažloutlé listy značí moc Smíchejte litr bílého vína
sluníčka). V létě je dobré ji před s hrstí meduňkového listu.
květem jednou seříznout, abys- Směs nechejte na teplém a
te podpořili růst mladých lístků. tmavém místě čtyřiadvacet
V zimě uchovávejte malé rost- hodin vyluhovat. Nápoj pak
linky doma, ty větší přikryjte přefiltrujte a podle zásady
chvojím. Meduňku je dobré „dobrého pomálu“ pijte jednu skleničku denně.
každých cca pět let obnovit.

„HOKEJEM SI VLASTNĚ VYDĚLÁVÁM NA STUDIUM,“
vzkazuje mladá Prostějovanka zpoza ‚velké louže‘
Nikola Tomigová studuje a hraje v americkém Maine
Orono, Maine (USA), Prostějov - V dalším exkluzivním interview pro rubriku Večernice jsme zavítali až za „velkou louži, do Spojených států amerických. Právě tam momentálně žije Nikola Tomigová, která se narodila 18.
května 1991 v Prostějově, aby o osm let později začala hrát lední hokej!
Za dalších deset roků už dostala nabídku právě z USA, kterou přijala, a
následující dvě sezóny odehrála na střední škole Wyoming Seminary. V
tom letošním ročníku nastupovala za University of Maine, kde také v současnosti studuje fyzioterapii a dostala se už dokonce do týmu Divize 1, což
je nejlepší hokejový tým USA! Jejími oblíbeným čísly jsou 14 a 23, cílem pak
olympiáda. Co víc nám o sobě tato mladá rodačka z Prostějova prozradila?
V následujícím rozhovoru, pořízeném se dozvíte něco víc...
Nikol Hlochová
Jak dlouho už hokej
hrajete a jak jste se k
tomu vlastně dostala?
„Letošní nadcházející rok to
pro mě bude čtrnáctá sezona.
Dostala jsem se k němu díky
mojí rodině. Děda býval hokejista a také trenér, táta je bývalý hokejista, a když začali hrát
i moji bratři, tak jsem to chtěla
také zkusit...“
Dalo by se říct, že hokej
je spíše mužský sport,
existuje u nás hodně ženských týmů? Mají nějaké
úlevy nebo speciální pravidla? Na kolik tak zhruba vyjde výbava?
„Já bych řekla, že lední hokej
je jako ´mužský´ sport vnímán
hlavně v očích Čechů, ale třeba
v USA a Kanadě je běžné, že
jej hrají i ženy. V Česku máme
kolem šestnácti ženských týmů.
Co se týče pravidel, tak žádné

ženský hokej v samostatném
provedení, jsem zjistila až ve
třinácti. Jinak hokejová výstroj
nepatří mezi nejlevnější, ale
postupem času, někdy v dorosteneckém týmu se vybavení začíná i fasovat. Největší zátěž je
to tak asi pro začátečníky.“
Hrajete jen rekreačně,
nebo se účastníš i nějakých soutěží? Případně, ve
kterém týmu působíte?
„Teď jsem zrovna ukončila
první rok na University of Ma-

od svých šestnácti let hraji za
´áčko´ reprezentace žen Letos
jsme vyhrály mistrovství světa
a postoupily tak do Top divize,
kde už se utkáme se světovými velmocemi Švédskem, Kanadou, Německem či Ruskem.
Jde o zatím největší úspěch
českého ženského hokeje. Do
budoucna bych mohla zmínit
také únor 2013, kdy máme
kvalifikaci na olympiádu 2014,
která bude v Soči. A postoupit
tam, to by byla paráda!“

„Mým cílem je současná reprezentace
České republiky a určitě olympiáda.
Jinak bych také s naším národním týmem
ráda uspěla příští rok na mistrovství světa
žen Top Divize. Ženský hokej v Česku
není na nejvyšší úrovni, ale během
posledních pár let se to hodně zlepšuje.“

Mladá Prostějovanka NIKOLA TOMIGOVÁ
o tom, jaké má své hokejové plány a ambice

úlevy určitě nemáme. Pravidla
se také téměř neliší. Když jsem
začínala hrát, tak v blízkosti
Prostějova nebyl žádný ženský

tým, proto jsem chodila trénovat s kluky a hodně mi to dalo.
Jsem za to doteď nesmírně
vděčná. To, že existuje nějaký

ine v Americe. Dostala jsem
stipendium, které mi umožnilo, jak hrát za tuto univerzitu hokej, tak na ní studovat.
Nejde v tomto směru o profesionální zápasy, spíš si tak
vydělávám na studium. Dále

Můžete nám shrnout své
největší kariérní úspěchy a neúspěchy?
„Mezi moje největší úspěchy
patří bronz s reprezentací děvčat do osmnácti let na mistrovství světa 2008 v kanadském

V akci. Nadějná mladá hokejistka Nikola Tomigová se s vervou
vrhá za pukem, aby následně slavila s národním týmem žen postup
do Top Divize (na snímku vlevo).
2x foto: archív N. Tomigové
Calgary. Osobním pak asi rozhodující branka právě v zápase
o třetí místo se Švédskem. Jinak si velmi cením také letošní
první příčky s národním týmem
žen v Divizi A. A také jsem se
loni dostala s klubovým týmem
na mistrovství Ameriky, ale nakonec jsem se jej nezúčastnila,
protože jsem reprezentovala
Českou republiku na mistrovství světa. Největším neúspěchem pak pro mě byla předchozí nepovedená kvalifikace na
olympijské hry...“
Máte nějaký velký cíl,
co se týká hokejové kariéry?
„Mým cílem je určitě olympiáda a současná reprezentace
České republiky. Jinak bych
také s naším národním týmem

ráda uspěla příští rok na mistrovství světa žen Top Divize.
Ženský hokej v Česku není
na nejvyšší úrovni, ale během
posledních pár let se to hodně
zlepšuje. Hlavně proto, že dívky můžou trénovat i s kluky,
což trenéři dříve nepovolovali.
Chtěly bychom se proto více
prosadit a udržet ve skupině.“
Co vás baví jiného kromě hokeje?
„Kromě ledního hokeje se přes
léto věnuji i in-line hokeji, což
je odvětví na kolečkových
bruslích. Dále mám ráda třeba
fotbal, tenis a jiné sporty. Když
mám volno, tak si také ráda zahraji na klavír nebo trávím čas
se svojí rodinou, kterou vidím
bohužel jen tak třikrát, čtyřikrát do roka.“

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po
telefonu pí. V. Zapletalová 776
054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká
17, Prostějov.
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
středa 4. července
9.00 až 10.00 Kurz angličtiny
pokračuje i o letních prázdninách. Noví zájemci vítáni,
materiály ve zvukové podobě
k dispozici. Pořádá TyfloCentrum Prostějov pro klienty se
zrakovým postižením. (v klubovně SONS.)
Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., Prostějov, Kostelecká
17 má ještě několik volných
míst do Podhájské 17. až 23.
září a do Luhačovic 22. až
29. září – ozdravné rehabilitační pobyty. Bližší informace
v kanceláři č. 106. nebo na tel.
č. 588 000 167, 724 706 773
Dne 5. července od 9.00 se
koná slavnostní hodová mše
svatá v kostele sv. Cyrila a
sv. Metoděje na Brněnské ulici v Prostějově a je spojená se
svěcením objektu PAX otcem
děkanem Miroslavem Hřibem.

V pátek 27. července U Kalicha 1 na farní zahradě proběhne multižánrový festival POD
LIPAMI. Studenti, senioři,
ZTP a děti do 10 let zdarma.
Program:
16.00 výstava videí, obrazů a
fotografií Jakuba Čermáka, Terezy Froncové a
Tatiany Skládalové.
17.30 Daniel Jun
- klavírní smršť
18.30 Easy Jammin
- jazz funk
19.30 Divadlo Neslyším
- Kouzelníkovo překvapení
20.30 Blue Oyster Band
- blues
21.30 Fúze kněze
- jazzové trio
MC Cipísek - komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874
V průběhu letních prázdni neprobíhá v MC běžný provoz.
Příměstské tábory pro rodiče s
dětmi
Pohádkové týdny a Okolo kolem s Cipískem- všechny termíny jsou obsazeny.
Pravidelný provoz začne
v opět v září.
3.9.-14.9 vždy 8.30-12.00, 5.9.
a 10.9. také 15.00-17.00 proběhnou dodatečné zápisy na
volná místa v programech MC
a volné herny. Vydávání formulářů pro prodávající na podzimní burze oblečení pro děti.

TIP Večerníku
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY

ADOLF BORN A RENATA KLOGNER ŠTOLBOVÁ
KDE: ZÁMEK PLUMLOV
KDY: ČTVRTEK 5. ČERVENCE, 17.00 HODIN
Na plumlovský zámek zavítá příští týden hvězdná
výstava, jejíž exkluzivním
mediálním partnerem je
PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Expozice známých
českých výtvarných umělců Adolfa Borna a Renaty
Kloger Štolbové bude symbolickým připomenutím
Jana Adama I. z Lichtenštejna. Samotná výstava
výtvarných umělců, kterou
zámek Plumlov pořádá ve
spolupráci s jihočeskou
Galerií Knížecí dvůr, bude
zahájena vernisáží, a to už
tento čtvrtek, 5. července
2012 od 17:00 hodin.
Úvodním slovem zahájí
celé dění Ing. Pavel Frelich
(za Galerii Knížecí dvůr) a
k celé akci promluví i galeristka paní Marie Hanušová.
Této velkolepé a exkluzivní
události se zúčastní mimo
jiné i mnozí čestní hosté a
zástupci města Prostějova.
Pro příklad můžeme uvést
například náměstka hejtma-

Od čtvrtka 14. června probíhá
vernisáž obrazů 2005 – 2012
pražského výtvarníka Roberta Musila. Výstava potrvá do
neděle 29. července, u Špalíčka,
Vernisáž výstavy Jaromíra Uprkova 18, Prostějov.
Svozilíka RETROSPEKTIVA
se zahájí 7. června od 17.00 Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
v hlavní budově muzea na
nám. T.G. M. 2, Prostějov. Vý- Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
stava potrvá do 9. září.
tel: 582 338 278
Výstava aero puberto vý- aktivity pro děti
běr z obrazů Lucie Jindrák čtvrtek 5. července od 19.00
Skřivánková, trvá od čtvrtku do 21.30 Mušketýřské hry
21. června do neděle 16. září ve Smetanových sadech. Tév Muzeu Prostějovska na nám. matické hravé aktivity pro děti
v rámci mušketýři noci.
T.G.M. 2, Prostějov.

KONEC STRACHU!
JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, BUDEME MÍT

Ý DEN
PRO VÁS SERVIS KAŽD
RANÁCH
VÍCE NA DALŠÍCH ST

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...
Anna Záhořáková 1914 Prostějov Marie Skoupilíková 1951 Prostějov
Jaroslav Zahradníček 1948 Čechůvky Čestmír Hrubý 1931 Prostějov
František Krupička 1923 Prostějov František Sedláček 1926 Otaslavice
Anna Pospíšilová 1932 Čechy p. K. Květoslava Templová 1914 Prostějov
Olšany
Božena Píšová 1934
Štětovice Stanislav Čehovský 1935
Vícov
Anna Motalová 1952 Prostějov Josef Pácl 1928
Miloslav Bartoš 1930 Dětkovice Jaroslava Přikrylová 1923 Seloutky
Čehovice
Oldřich Šenk 1955 Kralice na Hané Aleš Mézl 1968
Anežka Minxová 1933
Ptení
Rozloučíme se...
Pondělí 2. července 2012
Rudolf Pecha 1929 Soběsuky 12.00
Obřadní síň Prostějov
Středa 4. července
Miloš Staněk 1974 Sněhotice 10.40
Obřadní síň Prostějov
Vincencie Zvárová 1933 Prostějov 11.20
Obřadní síň Prostějov
Pondělí 9. července 2012
Zdeněk Julínek 1935 Prostějov 10.00
Obřadní síň Prostějov
MUDr. Antonín Mlčoch 1931 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov

HLEDÁNÍ

JE U KONCE
NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY
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na Olomouckého kraje Ing.
Pavla Sekaninu, primátora
města Prostějova pana Miroslava Pišťáka nebo PhDr.
Marka Vařeku, PhD., ředitele
obecně prospěšné společnosti „Po stopách Lichtenštejnů“, která se věnuje více
než 700-leté historii rodu
Lichtenštejnů v naší zemi.
Součástí vernisáže bude také
bohatý kulturní program. Vystoupí zde například známý
prostějovský zpěvák a kytarista Tomáš Jurenka.
Repríza výstavy ke knize
SLAVNÉ STAVBY
PROSTĚJOVA
potrvá od soboty 23. června
do pátku 27. července
na Pernštýnském náměstí 8,
(prostějovský zámek).
Svatolazarská komenda
v Prostějově
v pondělí 9. července od
16.00 hod. pořádá filmové
představení JEŽÍŠ v Kulturním klubu Duha. Představení
je určeno pro seniory a postižené. Vstupenky jsou k dispozici u paní Vladimíry Zapletalové. Tel.: 776 054 299

Jak již jsme zmínili v úvodu,
budete mít možnost shlédnout úchvatná díla Adolfa
Borna (grafika) a Renaty
Kloger Štolbové (obrazy).
Celá výstava bude zároveň
prodejní, takže kromě příjemného pocitu a zážitků si
budete moci domů odnést i
nějakou tu hmotnou památku.
Jan Adam z Lichtenštejna
byl aristokrat, který dokázal
naplnit pravé poslání šlechty.
Právě letos, v roce 2012, si
připomínáme 300 let od jeho
smrti. Mimo spravování svého majetku se velmi intenzivně zajímal právě o umění.
Výstava bude na zámku
probíhat v průběhu celých
prázdnin až do 2. září 2012.
Otevřeno zde mají denně
kromě pondělí od 10 do 18
hodin.
Na stránkách Večerníku se
můžete příští týden těšit na
exkluzivní reportáž z vernisáže, fotografie z akce a
krátké medailonky autorů.
Muzeum Prostějovska,
nám. TGM 1, PV
Hlavní budova nám. TGM:
Stálé expozice:
Geologie a paleontologie
Prostějovska
Pravěk Prostějovska
Haná Jana Zbořila
Život a dílo Jiřího Wolkera
Hodiny a hodinky
Výstava HOLD SKLU se koná
od 7. června do 4. září v budově Muzea Prostějovska na
nám. T.G.M. 2, Prostějov.
Své tipy na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

Kino Metro 70

pondělí 2. července
18.30 Doba ledová 4:
Země v pohybu 3D
21.00 Avengers 3D
úterý 3. července
18.30 Doba ledová 4:
Země v pohybu 3D
21.00 Avengers 3D
středa 4. července
18.30 Doba ledová 4:
Země v pohybu 3D
21.00 Avengers 3D
čtvrtek 5. července
18.30 Něžnost
romantická komedie (FRA)
21.00 Útěk z MS-1
francouzský akční thriller
pátek 6. července
18.30 Něžnost
21.00 Útěk z MS-1
sobota 7. července
18.30 Něžnost
21.00 Piraňa 3D
americký horor
neděle 8. července
18.30 Něžnost
21.00 Piraňa 3D

Kulturní klub
Duha

Od 5. července do 30. srpna
můžete strávit ve Smetanových sadech, kde budou pro
vás a vaše děti připraveny
různorodé akce.
čtvrtek 5. července
Dětské dopravní centrum
od 9.00 do 11.00
Hry s dopravní tématikou.
V případě nepříznivého počasí se dovednostní soutěže
přesouvají do učebny
Smetanovy sady
od 19.00 Mušketýrská noc
s Martinem Harichem
od 19.00 do 20.30
Mušketýři z pohádek
od 19.00 do 21.30
Mušketýrské hry
od 21.00 do 22.00
Koncert Martina Haricha

PŘEHLED
kulturních akcí
najdete také na
www.vecernikpv.cz

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 2. DO 8. Č
ČERVENCE 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí
v 15.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí ve 22.30 hodin. Měsíc bude v úterý
v úplňku.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ a „NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV“ lze na začátku
výše uvedených pozorování.
Avízo! 6. – 11. 8. 2012 se na hvězdárně bude konat XXIII.
ZÁBAVNÁ LETNÍ ŠKOLA ASTRONOMIE „PERSEIDY 2012“. Bude se jednat o ryze prázdninová setkávání zájemců a nadšenců o sofistikovanější pozorování populárního
srpnového meteorického roje Perseidy. Přihlášky jsou již přijímány. Přijato bude nejvíce sedm zájemců.

DRAŽBA části domu ve Studenci
byla ZRUŠENA, nikdo neměl zájem

Prostějov/mik – Jak jsme
informovali v předešlých
vydáních, na pondělí ráno
v devět hodin byla nařízena
dražba části nemovitosti ve
Studenci, kde bydlí několik
rozvětvených romských rodin. Jestli ovšem exekutoři
doufali, že onu část 11/48
z domu prodají, byli nakonec zklamáni. Jednací síň
zela prázdnotou, žádný dražitel se nedostavil.
Už dvacet minut před daným
termínem sedí soudní vykonavatelé netrpělivě v jednací
síni a vyhlížejí nějaké zájemce o dražbu. Nepřišla však ani
noha! „Přesněji řečeno, před
chvílí jsem na chodbě potkal
dva podnikatele, kteří jakýsi

zájem projevili. Když se ale
dozvěděli, že se draží pouze
část 11/48 z celého domu ve
Studenci, obrátili se utekli. Prý
přijdou, až se ten barák bude
dražit celý,“ uvedl pro Večerník Vladimír Váňa, předseda
Okresního soudu v Prostějově. Nikdo jiný už k poslední
dražbě nemovitosti v tomto
pololetí nepřišel. „Dražbu
jsme tak zrušili pro nezájem.

Po tříměsíční zákonné lhůtě
můžeme vyhlásit další její
opakování, ale sám jsem pesimista. Už toto byl z naší strany asi třetí nebo čtvrtý pokus
onu část nemovitosti vydražit.
Marně,“ pokrčil rameny šéf
prostějovské justice Vladimír
Váňa. Podle něj by se brzy
mohl vydražit celý dům ve
Studenci, o který by byl určitě
zájem. „Na každého nájemníka bytu z tohoto domu je vedena exekuce. Problém je ale
v tom, že každou z nich vedou
jiní exekutoři, vesměs ti soukromí. A sloučit tyto exekuce
v jednu jedinou je nemožné,
s tím nebude souhlasit žádný
z nich. Jde o kšeft,“ podotkl
Vladimír Váňa.

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: Plumlov
Dne: 16. 7. 2012 od 7:30 do 14:30 hod. Vypnutá oblast: část ulice Ohrozimská od č.336 po
č.437
Obec: Vrahovice
Dne: 16. 7. 2012 od 7:30 do 14:30 hod. Vypnutá oblast: celá ulice M. Alše, Husitská, ulice
Jilemnického jednostranně od č.2-po č.24, Vrahovická 273, Za drahou 4275.
Obec: Stařechovice
Dne: 16. 7. 2012 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá oblast: část ulice u kostela č. RD č. 76, 85, 39,
38, 104, 139, paní Srostlíková Renata
Obec: Prostějov
Dne: 17. 7. 2012 od 7:30 do 15:00 hod. Vypnutá oblast: celé ulice Dr. Uhra, J. Kučery jednostranně od č. 1 po č. 65, ul.V polích mimo č.2
a 4, ul. J. Kaštila celá lichá strana od č.3 poč.33
+ č.2 a 4, Krasická ul.obchody v buňkách
Obec: Ohrozim
Dne: 18. 7. 2012 od 7:30 do 15:00 hod. Vypnutá oblast: od č.145 po konec obce sm. Plumlov
oboustranně a ulice po č. 148 jednostranně.

Obce: Dřevnovice, Nezamyslice, Doloplazy
Dne: 18. 7. 2012 od 7:30 do 15:30 hod. Vypnutá
oblast: část obce Nezamyslice ul. Komenského
celá, Metalšrot - Centrokov Dřevnovice, Pila
K+L Doloplazy.
Obec: Prostějov
Dne: 19. 7. 2012 od 7:30 do 11:30 hod. Vypnutá
oblast: celý areál staré nemocnice Prostějov Lidická ul.
Obec: Držovice
Dne: 20. 7. 2012 od 7:30 do 14:00 hod. Vypnutá
oblast: část ulice Dr. Mičoly od č.327 po č 351.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 20. 7. 2012 od 7:30 do 16:30 hod. Vypnutá
oblast: jednostranně celá ulice T.G. Masaryka,
od č. 139 po konec obce včetně postranních ulic
k nádraží a s č.427.
Dne: 20. 7. 2012 od 7:30 do 16:30 hod. Vypnutá
oblast: FVE Kokusai
Obec: Biskupice
Dne: 20. 7. 2012 od 8:00 do 12:30 hod Vypnutá oblast: čerpací stanice vody Biskupice, FVE
Buzzing Black, FVE Energotrend
Obec: Prostějov
Dne: 20. 7. 2012 od 7:30 do 14:00 hod. Vypnutá oblast: bytové domy na ul. Brněnská s č. 51, 53 a 55.
E.ON Česká republika, s.r.o.

www.letnikino.cz
středa 4. července
21.30 Líbáš jako ďábel
Volné pokračování úspěšného filmu M. Poledňákové se stejnými protagonisty: J. Bartoškou, K. Magálovou, E. Holubovou,
O. Kaiserem a dalšími.
čtvrtek 5. července
21.30 Čtyři slunce
Nový český film režiséra Bohdana Slámy. Příběh jedné rodiny a jejich přátel.V hl.rolích K.Roden, A.Gaislerová, J.Plesl.
pátek 6. července
21.30 Muži v černém 3
Muži v černém. Tři agenti jsou zpět a opět v čas. Akční film
s českými titulky.
sobota 7. července
21.30 Muži v černém 3
neděle 8. července
21.30 I ženy mají své dny
česká komedie Alice Nelis
s Ivanou Chýlkovou, Vojtou
Kotkem, Bobem Kleplem a
dalšími.
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která
sice nedostane největší kytici,
jakou si dovede představit, zato
ale pěkné přáníčko od své bývalé
švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela, krém na vrásky od homosexuálního kamaráda Richarda a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky. Erika má skoro všechno - vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím
rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika
tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci
se nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam.

Soutěžte o rodinnou vstupenku
na libovolně vybrané
oino
o
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nk
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kino
představení
v Letním kinu Mostkovice!
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Exkluzivní interview s osobností podnikatelského života ve městě

„VĚŘÍM TOMU, ŽE MPS HOLDING BUDE NOVOU ÚSPĚŠNOU ZNAČKOU PROSTĚJOVA“
Prostějov - Večerník jako první informoval o vzniku
společnosti MPS Holding, která se na obchodní scéně
a především průmyslovém trhu zrodila v době neustále
přetrvávající ekonomické recese jako nová kometa. Jejím
prvotním plánem přitom není nic menšího, než začít stavět
v průmyslové zóně. Nástup Moravského Průmyslového
Strojírenského Holdingu přitom s sebou nese jedno jméno:
Tomáš Medek! A právě tento muž má smělé a ambiciózní plány nejen v rámci České republiky, ale i Slovenska.
„Vzhledem k tomu, že osobně jsem místním rodákem,
nebylo takřka žádného rozhodování,“ objasnil Tomáš
Medek, proč sídlo své společnosti zřizuje na Hané, nikoliv
jako drtivá většina firem v Praze. A jak už je známo, není
daleko od svého snu mít právě v rodném městě vlastní
výrobní závod. A právě tomuto tématu je věnována první část obsáhlého rozhovoru, který najdete na stránkách
Večerníku v nadcházejících dvou vydáních....
Petr Kozák
Před nedávnem Večerník jako první
informoval o vašem záměru
postavit v průmyslové zóně výrobní halu. Jak vypadá aktuální situace?
„Začali jsme výstavbou sídla
MPS Holding a.s., které budujeme v prostějovské ulici Újezd
vedle Lidlu. Tato administrativní
budova vyroste ještě do konce
listopadu letošního roku a plně
bude sloužit od března roku
2013. Ještě do konce letopočtu
2012 bychom chtěli dotáhnout
do konce jednání o nákupu pozemků a veškeré legislativní
kroky s tím spojené tak, abychom v roce 2013 mohli zahájit
stavbu výrobního závodu. Ta
bude rozdělena do dvou etap.
První by obsahovala osmdesát
pracovních míst, ta druhá dalších sto. Celkově by v holdingu
mělo pracovat až dvě stě padesát
lidí. Rozjezd samotné výroby
bude záležet na mnoha věcech,
které jsou v běhu s nákupem
pozemků a okolnostech včetně
legislativních úkonů.“
S jakým záměrem
vstupuje celý MPS
Holding a.s. na tuzemský trh?

„Celé uskupení MPS Holding,
které momentálně sdružuje čtyři
dceřinné společnosti - MPS Engineering, MPS Mont, MPS Gradior a MPSJ, si klade za hlavní cíl
posílení svých domácích pozic s

Většinový vlastník MPS Holding Tomáš Medek hlásí: „Doma je doma!“
Proč jste si za hlavní
výrobní místo vybrali právě Prostějov?
„V první řadě je to velmi dobrá
poloha z důvodu obslužnosti. Já
dnes říkám, že pro mě existuje
opět Česko-Slovensko, neboť
úzce obchodujeme s oběma stranami. A Prostějov je relativně
uprostřed. Jeho výhodou je také
blízkost dálnice, která přímo navazuje na průmyslovou zónu.
Logisticky nám tak velmi dobře
vyhovuje vzhledem k našim zákazníkům. Navíc město vytvořilo pro investory velmi dobré podmínky a spolupráce s radnicí je
na více než profesionální úrovni.
Chceme také navázat spolupráci
se Středním odborným učilištěm strojírenským v Prostějově
a podílet se na růstu studentů,
kteří většinou končí buďto v jiném oboru, nebo přinejlepším v

„Člověk by měl být
vždy hrdý na místo
odkud pochází...“
í...“
Podnikatel TOMÁŠ MEDEK
nezapomněl, kde se narodil
novým zaměřením na exportní
trhy. Snažíme se navazovat na
moravskou tradici strojírenství
v celém regionu. Naše zkratka
znamená Moravský Průmyslový
Strojírenský Holding, který sdružuje a bude sdružovat veškerá na
sebe navazující odvětví výroby.
V rámci moravského regionu
očekáváme spolupráci s brněnskými firmami, které vzešly z
původní První brněnské strojírny.
Historicky spolupracujeme se
Sigmou Lutín a na severu Moravy máme zájem na dohodě s
Vítkovicemi.“

jiném městě. Tím nejhlavnějším
důvodem ale je, že jsem se v Prostějově narodil a jsem tady rád...
(úsměv)“
Dle vašich slov to
nevypadá na nějakou jednorázovou misi...
„To určitě ne! Ta spolupráce s
městem ani nemůže být krátkodobá. Strojírenský průmysl je
odvětví, kde musíme myslet dostatečně dopředu, abyste někdy,
jak se říká, mohl sklízet ovoce.
Osobně očekávám dlouhodobou spolupráci nejen s městem,
ale i se všemi místními subjekty. Myslím, že by měla být prospěšná a vzájemně výhodná pro
všechny strany. Jako Prostějovák
budu rád, pokud ve městě bude
sídlit firma, která přesahuje hranice regionu... A pokud se bude
firmě dařit alespoň tak, jak se jí
už daří v letošním roce, nebude
šppatné,
pro město vůbec špatné,
když zde bude mít úspěšnou značku, jakou byly
p
v minulosti například
Železárny, Agrostroj
či Oděvní podnik...
(úsměv). Určitě nechceme být firmou,
která by se během své
činnosti měla

Pokračování
exkluzivního rozhovoru
s Tomášem Medkem
vám přineseme
již v příštím vydání
Večerníku

mockrát stěhovat! Současně by
městu mohlo prospět, že zde
bude sídlit i inženýring a vývojové oddělení. Nebude to tedy o
tom, že bychom byli čistě pouze
výrobní závod, který tady bude
sekat potrubní díly a závěsy, ale
máme v plánu se i vyvíjet tak,
aby se společnost mohla uplatnit
i na zahraničním trhu.“
Pokud si vaše plány
přečte laik, zákonitě
se zeptá: a co vlastně budou dělat?!
„Jsme energeticko-strojírenská
firma, která v rámci svého prostějovského závodu chce vyrábět
komponenty pro energetiku a
chemický průmysl, takzvané
závěsy a potrubní uložení pro
potrubní trasy. A zároveň i ostatní
výrobky, jako například tlakové i
netlakové nádoby. Už při výstavbě závodu budou naše oddělení
pracovat na tom, abychom informovali veřejnost o tom, co vlastně hodláme dělat. Postupně bude
připravována půda pro personální nábor před spuštěním provozu.
Ten sled jde tak, že ve chvíli, kdy
bude výrobní závod dokončen,
budeme vědět, kdo v něm bude
pprraaccoovvaatt.““
pracovat.“
Zmínil jste volná
pracovní místa, budou de facto
přístupná všem, nebo budou
muset adepti mít nějaké speciální zaměření?
„Pochopitelně budeme hledat odborníky a zaměstnance, kteří se
vyznají v oboru. Kdybych to měl
shrnout, tak s výrobním procesem
přichází strojové operace, které se
následně provádí automaticky. Pochopitelně jsou tam samozřejmě
operace takzvané speciální, které
bez potřebného zaměření a zaškolení nelze provádět. Řekl bych, že
půjde o takový mix profesí. Určitá
část zaměstnanců včetně vedoucích funkci budou lidé, kteří jsou
odborníky z jiných měst a budou
ochotni přejít za prací do Prostějo-

va, druhá skupina budou pochopitelně místní občané.“
V úvodu jste zmínil,
že pod MPS Holding patří čtyři společnosti. Co
byste na jejich adresu uvedl?
„V první řadě bych řekl, že mám
velkou radost, jak se nám v minulém a letošním roce podařilo
dotáhnout do úspěšného konce
akvizice všech čtyř firem, které
spolu oborově souvisí a navzájem
se doplňují. Tou vůbec první byla
ostravská firma MPS Mont, která
vznikla v elektrárně v Dětmarovicích a dříve se jmenovala Mont
Karviná. Je to takzvaně servisně-montážní organizace, která
v současnosti zaměstnává něco
přes stopadesátku lidí. Abychom
sjednotili názvosloví, patří dnes do
každého názvu zmiňovaná zkratka MPS. Druhou akvizicí se stala
MPS Engineering, která se má
zabývat oblastí inženýringu a oblastí výstavby čistých zdrojů pro
energetiku, jako jsou paroplanové
elektrárny, biomasa a podobně.
Třetí akvizicí byla mělnická firma
MPSJ, která vyrábí potrubní díly,
věsy, potrubní
kompenzátory, závěsy,

uložení i díly na základě potřeb
zákazníka. Poslední akvizicí byla
firma Gradior Power z Brna, která
byla přibližně stejného zaměření
jako předešlá firma. Jednalo se o
takzvaně dva konkurenty, které
se nám podařilo sjednotit. Tímto
sloučením bychom měli být ještě
silnější...(úsměv). A právě tyto dvě
firmy mají být přestěhovány do
výrobního závodu v Prostějově.“
A je to konečný počet, nebo v těchto
dnech jednáte či budete jednat
o dalším rozšíření portfolia?
„Není to pevný, ani finální stav.
Máme v plánu pravděpodobně
ještě dvě akvizice, o kterých
bych pochopitelně, vzhledem
k tomu, že jednání právě probíhají, nerad hovořil konkrétně a
zveřejňoval je...“
Můžete
alespoň
prozradit, v jakém
horizontu by mohly být transakce uzavřeny?
„Já bych byl samozřejmě rád,
kdyby se minimálně jedna z těch
akvizic podařila dotáhnout do
konce letošního roku. To bych
p va
po
v žo
žova
v l zaa úúspěch...“
va
spěch...
sp
považoval

kdo je
tomáš medek, MBA

V srpnu dvaačtyřicetiletý rodák z Prostějova a většinový vlastník MPS
Holding a.s. řídí v rámci holdingu strategii a akviziční činnost. Své první
povědomí o oboru získal v dětství od svého otce, který od roku 1968 pracoval
v Prvních brněnských strojírnách. Nebylo tak divu, že ke studiu si Tomáš
vybral Střední průmyslovou školu strojírenskou. Po jejím ukončení zamířil
do PBS jako svářecí technik, kde už v tu dobu jednadvacet let pracoval jeho
otec. Své vzdělání si později doplnil studiem na brněnské pobočce Nottinghamské univerzity. Své manažerské znalosti a dovednosti získával při svém
působení v nadnárodních koncernech ABB, ALSTOM, které jej později
přivedly až do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Modřany Power. Své dvacetileté působení v oblasti energetiky od
roku 2011 zúročuje jako spolumajitel koncernu MPS Holding a.s. Tomáš
je otec tří synů - Lukáš (19), Dominik(12), Oliver (7 měsíců). Mezi své záliby
řadí především sport, konkrétně tenis se kterým začínal na starých kurtech
areálu Sportovní ulice. Působil také ve vedení prostějovského volejbalového
klubu a od nové sezóny se prostřednictvím MPS Holding a.s. stal generálním partnerem fotbalového 1.SK Prostějov.

INZERCE

Borelióza

Tinktura z pupenĒ topolu pomáhá oĉistit tċlo od
borelií a ve vċtšinċ pđípadĒ nastává brzy úleva.
Pokud po borelióze nċjaké zdravotní problémy
zĒstanou, tak si musíme uvċdomit, že jsou to následky nemoci a ty je nutno následovnċ đešit, nejlépe bylinami a hlavnċ gemmoterapií.
Únava bývá zpĒsobena napadenými játry boreliemi a tam pomáhá jalovec, ostropestđec, rozmarýn. Pđi đešení problémĒ s páteđí a klouby je nċkolik tinktur, které mohou pomoci – olše, tđezalka, borovice, vrba.
Pđi napadení zraku je perspektivní borĒvka a schizandra. V pokroĉilých stádiích bývá napadena
nervová soustava a tam jsou úĉinné bylinky – bċlotrn, tđezalka, olše, javor babyka. Vidíme, že nám
pđíroda nabízí đešení pđi tomto problému celkem
komplexnċ a to bez vedlejších úĉinkĒ.
Tak jako na tyto tđi tċžké zdravotní problémy jsou
sestavy z bylin a gemmoterapeutik, tak i ostatní
zdravotní problémy đeší složené kúry.

Mgr. Jarmila Podhorná

Bylinky na pomoc
pđi detoxikaci a s protiparazitními úĉinky
sestava ze ĉtyđ tinktur:
topol bđíza jalovec smċs ĉerný rybíz-borovice-vinná réva
éva
Pro podporu organismu pđi zvládnutíí
následkĒ a zrychlení rekonvalescence
po prodċlané borelióze.

Z našeho sortimentu
mĒžeme nabídnout kúry đešícící problémy s klouby, prostatou, onemocnċní ženských orgánĒ, hormonálníí
nerovnováhou, ĉinností nervového
systému, krevním obrazem, kožními
projevy, hmotností, žluĉníkem a játry, kardiovaskulárním systémem, nežádoucími procesy v tkáních, krevním
tlakem, a detoxikací organismu.
Možnost i sestavení kúr dle vašich individuálních potíží.

Nabídkové katalogy, ceníky a podrobnċjší informace: 798 46 Brodek u Konice 3 tel. 582 391 254, 582 391 207 e-mail:j.podhorna@nadeje-byliny.eu

DoplnČk stravy schváleno MZ ýR

Teprve poslední roky se zaĉíná ĉím dál tím více
hovođit o borelióze- problémovém onemocnċní,
postihujícím klouby, nervovou soustavu, zrak, a
vyznaĉující se velkou únavou. PĒvodci této nemoci nejsou jen klíšëata, ale i komáđi, muchniĉky
a další inokovaný hmyz. Je to onemocnċní, které mĒže zanechat na organismu tċžké následky,
a proto je potċšující, že také pđíroda nám mĒže
pomoci.

www.nadeje-byliny.eu
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fotbal
NOV Á SEZ ÓNA ROZ LOS OVÁ NA

Navštívili jsme aktivy
Olomouckého KFS
a OFS Prostějov

22 a 23

čtěte

TRHÁK TÝDNE
KONEC OLYMPIJSKÉHO SNU JANY HORÁKOVÉ:

DOSTALA DVA ROKY NATVRDO!

fotbal
AM BIC E PO KR AČ UJ Í

Prostějov/jim

Nováček MSFL
1.SK Prostějov
odtajnil posilu i sponzora
čtěte
na straně

Závodnice SKC Prostějov Jana Horáková se
nevešla do dvoučlenné české nominace pro
olympiádu v Londýně. Zpráva, jež se ve čtvrtek navečer objevila na webových stránkách
Českého svazu cyklistiky (ČSC), vyvolala řadu
otázek. Proč nenominovat jezdkyni, která v
olympijské kvalifikaci vyjezdila nejvíce bodů a
která má navíc spoustu zkušeností i medailí z
nejvýznamnějších akcí?
Osudným se Janě stal loňský výjezd na fourcrossové mistrovství světa do Švýcarska.
Po něm jí dopingoví komisaři našli v těle clenbuterol a devítiměsíční vyšetřování skončilo
dvouletým trestem za doping. A to přesto, že
ji disciplinární komise ČSC osvobodila. Mezinárodní cyklistická federace (UCI) se ovšem
odvolala a dosáhla svého.

24

rozhovorr
„BENZÍN“ POKRAČUJE

Zkušený útočník
Michal Černý stíhá hokej
i vedle civilní práce

Nezkrácená oficiální vyjádření Jany Horákové i SKC Prostějov najdete na www.vecernikpv.cz
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čtěte

Foto: archív Večerníku

Goga se vrátil z Vídně nešťastný: Orli získali Slezáka. V kádru

„Úspěchem bude pokračování v CEV Cupu“

nohejbal

ČTVRTEK 5. 7. A PÁTEK 6. 7.

9:00

DVOUDENNÍ REPUBLIKOVÝ ŠAMPIONÁT

MI ST RO VS TVÍ ČR DO RO ST U
VE DV OJ ICÍ CH A TR OJ ICÍ CH
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí
malá kopaná

ČTVRTEK 5. 7. A SOBOTA 7. 7. 15:00

NEJVĚTŠÍ TURNAJ NA MORAVĚ

KR UM SÍN SK Ý
HA NÁ CU P 20 12
fotbalový areál TJ Krumsín

basketbal

ČTVRTEK 5. 7.

18:00

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

ČE SK Á RE PU BLI KA „ U2 0“
0“
RA KO US KO „ U2 0“

Prostějov/son - Osobní zážitky z vídeňského kongresu Evropské volejbalové federace, jehož součástí bylo i slavnostní losování
CEV Champions League 2012/13, přivezl
do Prostějova Peter Goga. Sportovní ředitel VK AGEL v metropoli Rakouska již
tradičně zastupoval hanácký oddíl.
„Co se losu Ligy mistryň týče, je pro nás skutečně velmi těžký, kvalitnější než béčko už je
pouze skupina A. Škoda, že jsme se nedostali
do papírově přijatelnějšího céčka nebo déčka, takhle budeme mít co dělat pro zisk jakéhokoliv setu či bodu. Jestli jsem byl během
losování nervózní? Když se ke konci takhle
vykrystalizovaly jednotlivé skupiny, tak se
člověk určité nervozitě samozřejmě neubrání. Bohužel do céčka osud poslal Galatasaray Istanbul a my se potkáme sice s divácky
atraktivními, ale nesmírně silnými soupeři,“
shrnul Goga.
Stejně jako trenér Miroslav Čada si nedělá
přehnané iluze o postupu do play off, kam
projdou dva první týmy všech šesti grup a
celek s nejlepší bilancí na třetích místech.
„Já budu považovat za velký úspěch, pokud

prezentačního kouče juniorů
Miroslava Marka. „Nemám
za sebou deset ligových sezon,
abych potřeboval odpočívat,“
říká se smíchem Bohačík, který poskytl Večerníku exkluzivní rozhovor.

Juniorská reprezentace ČR
se připravuje v Prostějově!

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

... I

V ZAHRANIČÍ BUDETE

AKTUÁLNĚ VĚDĚT , CO SE DĚJE
U NÁS DOMA VE SPORTU

STAČÍ KLIKNOUT NA
WWW . VECERNIKPV . CZ

už chybí pouze jeden pivot

Prostějov//lv - Dalšího
ketbalista v západočeském
hráče získali do sestavy
týmu strávil na palubovce v
basketbalisté Prostějova.
průměru přes patnáct minut
Také v nové sezoně bude
a získal velké zkušenosti. V
barvy Orlů hájit Pavel
Prostějově doufají, že jeden
Slezák (na archivním
z velkých domácích talentů
snímku). Šikovný křína poslední sezonu naváže a
delník přišel v průběhu
herně ještě poroste. „Může
Foto: archív Večerníku hrát na několika postech a
minulého ročníku na Hanou na hostování z Nymto je velká výhoda. Určitě
burka. Teď už je kmenovým hráčem. se uplatní,“ poznamenal prostějovský geVedení českých šampionů na Slezáka nerální manažer.
neuplatnilo opci a toho okamžitě vyu- Klub už shání pouze posledního pivota.
žili funkcionáři z týmu vicemistrů.
Pod košem budou hrát Kamil Švrdlík,
„Pavel už je náš. Podepsali jsme smlou- Rostislav Pelikán a Jaroslav Prášil. S
vu na jeden rok,“ prohlásil generální ma- největší pravděpodobností ten čtvrtý
nažer BK Prostějov Petr Fridrich. „Před- do party bude legionář. „Máme několik
pokládáme, že bude mít výraznější roli tipů, budeme jednat. Vzhledem k tomu,
než v minulé sezoně a bude patřit mezi že se nám podařilo tým z devadesáti protahouny našeho výběru,“ dodal Fridrich. cent poskládat ve velkém předstihu, neSestava Orlů je tedy už téměř komplet- musíme v tomto případě příliš spěchat.
ní. Do kádru se z hostování v Plzni vra- To je velká výhoda,“ uvedl pro Večerník
cí univerzál Filip Šmíd. Dvacetiletý bas- Petr Fridrich.

„Příprava s nároďákem mi pomůže v lize,“ tvrdí Bohačík

Městská hala Sportcentrum DDM

Prostějov/ lv - Na mezinárodní basketbal se můžou těšit fanoušci v Prostějově. V rámci přípravy na mistrovství Evropy
zde česká reprezentace do 20 let odehraje přátelské utkání
proti stejně starému výběru Rakouska. Zápas se hraje v hale
Sportcentra DDM 5. července a jeho začátek je v 18 hodin.
V domácích barvách nastoupí také prostějovský Orel Jaromír Bohačík.

skončíme právě třetí a dostaneme se do závěrečné fáze CEV Cupu, kam přejdou čtyři
nepostupující kolektivy s nejlepší bilancí.
Následně bychom mohli bojovat o pěkný
úspěch ve druhé nejvyšší soutěži v hierarchii pohárů klubové Evropy,“ uvažoval
Goga.
Páteční slavnostní večer i sobotní semináře
pro vedoucí činovníky účastníků Champions
League prý proběhly standardně v intencích
předchozích let. „Nic nového ani převratného se nedělo. V rámci večera přítomné
pobavilo několik kulturních vystoupení a
bylo uděleno několik speciálních cen, hlavní
pozornost se pochopitelně upírala na samotné losování. Následné semináře pak informovaly o tom, jak technicky zvládnout další
pokroky v rozšířené a neustále se rozšiřující
elektronické databázi Evropské volejbalové
federace. Přínos spočívá v tom, že postupně
ubývá papírování,“ vyložil Peter Goga.

Prostějov - Od basketbalu si
ani po skončení Mattoni NBL
neodpočinul prostějovský křídelník Jaromír Bohačík (na
snímku). Jen co odehrál ligové
finále proti Nymburku, sbalil
si do tašky své věci a zapojil
se do přípravy české reprezentace do dvaceti let, která bude
v polovině srpna na mistrovství Evropy bojovat o postup
do elitní divize. Na náročný
program si přesto nestěžuje,
hraje přípravné zápasy a polyká tréninkové dávky pod
vedením bývalého prostějovského trenéra a současného re-

Ladislav Valný
Tomu říkám léto - místo
u vody se potíte v tělocvičně. Opravdu nemáte pocti,
že by se hodila krátká pauza?
„Ani ne. Já jsem rád, že nemám
tréninkovou pauzu. Chci se
zlepšovat. Navíc v reprezentaci máme dobrou partu, k tomu
jsme už odehráli několik zápasů
proti silným soupeřům. Baví mě
to a vím, že se mi taková letní
příprava bude hodit do příští sezony.“
y
Když se dívám na program národního týmu,
tak opravdu nebudete mít příliš času na odpočinek. Krátce
po mistrovství Evropy začíná
příprava Orlů. Nebudete přetrénovaný?

„Beru to spíš jako výhodu. Do
ligové přípravy půjdu pořádně
rozhýbaný. Oproti spoluhráčům
budu mít menší náskok.“
„Dvacítka“ se opět pokusí postoupit do divize
A. Jaké máte šance na tento
úspěch dosáhnout?
„Měly by postupovat čtyři
nejlepší celky, takže šance je
slušná. Ale nebude to snadné.
V divizi B chce každý ukázat,
že patří mezi elitu. Přesto věřím,
že se nám to podaří.“
Máte za sebou osm přípravných zápasů a vyhráli jste jediný. Není to přece
jen málo?
Do některých jsme šli z plného
tréninku. Navíc bylo třeba, aby
se tým sehrál. Dvě střetnutí ve
Slovinsku byly špatné, ale řekl
bych, že jdeme nahoru. V Litvě
jsme nastoupili proti loňským
světovým šampionům do devatenácti let a mužstvo podalo
kvalitní výkon. Jeden zápas
jsme prohráli pouze o šest bodů
a proti nám stáli opravdu špič-

koví a prakticky hotoví basketbalisté. Do mistrovství Evropy
je ještě kousek času a toho využijeme k dalším zlepšení.“
Po sezoně jste se dostal
dokonce do širší nominace reprezentačního áčka.
Co tomu říkáte?
„Vnímám, že jsem náhradník
pod čarou. Ale i tak to člověka
potěší. Soustředím se ale především na dvacítku.“
Další přípravný zápas
hrajete v Prostějově. Je
příjemné nastoupit ve vlastní
hale v reprezentačním dresu?
„Je to nová zkušenost. Těším se
a snad se mi bude dařit.“
Jak vnímáte postupné
skládání prostějovského
týmu? Můžete odhadnout cíle
Orlů v příští sezoně?
„Největší opory odešly, ale základ mužstva zůstal pohromadě. Myslím si, že můžeme hrát
dobře. Je možné, že budeme
hrát ještě více kolektivně. Mezi
přednosti kluků, kteří zůstali,
patří bojovnost a to je jedině

dobře. Očekávám, že právě nasazením můžeme vyhrávat vyrovnané zápasy, což snad naši
fanoušci ocení.“
Cítíte, že mladí hráči
dostanou ještě více prostoru než v minulých letech?
„Mohlo by to tak být, což nutně
nemusí znamenat, že nepřijdou
výsledky. Doufám, že nabídnout šanci pořádně chytíme za
uši.“
V závěru sezony vás
osobně trenér Choleva
chválil za kvalitní hru bez
chyb. Přesto - necítíte, že především v útoku by se vaše hra
ještě mohla zlepšit?
„Co si budeme nalhávat. Spousta lidí čte především statistiky.
Čísla se získávají především
v útoku. V obraně se k bodům
nedostanete. Do nového ročníku půjdu s cílem, že se chci pod
košem soupeře více prosadit.
I když k tomu budu potřebovat pořádnou fyzičku, protože
obranné úkoly si budu plnit i
nadále.“

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 25: na snímku byl pohled ze dvora na
radnici v Prostějově. Vylosovaným výhercem se stal Stanislav
Facek, Březinova 14, 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 10. července 2012, 15.00 hodin.
Jméno výherce zveřejníme v pondělí 16. července 2012. Cenu
do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
I v prvním prázdninovém měsíci pokračujeme v rámci již
zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ v oblíbeném zápolení, které můžete
pravidelně nacházet na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také v tomto
čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé 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 přitom JIŽ
PODEVATENÁCTÉ usilovat
o ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč!
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Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

O POTRAVINY OD MACHALŮ
POČTRNÁCTÉ...
POČTRNÁCTÉ
...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
ŠKOLNÍK ROK JE DEFINITIVNĚ MINULOSTÍ
A PRÁVĚ V TOMTO TÝDNU ZAČÍNAJÍ
VŠEM STUDUJÍCÍM VELKÉ LETNÍ...

TIP
k obrazovce
VESNIČKO MÁ
STŘEDISKOVÁ
FILM, ČR (1985)

PÁTEK 6. 7. 2012

20:20 HODIN

ANOA, ARAB, BASE, BORY, DEFLACE, DĚLO,
DOTISKY, DXVI, CHAOS, KNAP, LUNA, ODSUN,
OHYB, OKNA, OKOL, OPORA, OSNOVA, OTYLOST,
PARAFA, PSYCHIKA, ROUP, RUBÍN, SÁDRA, STON,
STRK, ŠTUS, UZLY, XYLOFON
... znění tajenky nám zašlete na e-mail SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to vzhledem ke
státním svátkům, ke konci týdne, netradičně POUZE do
středy 4. července 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„VYSVĚDČENÍ“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Jarmila FIALOVÁ, Brněnská 42, Prostějov, jenž se tak
může těšit na POUKÁZKU V HODNOTĚ 300 Kč, kterou
věnovala VEČERKA U MACHALŮ v Kostelecké ulici!
Vyzvednout si ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního
dne, pondělí 2. července 2012.
Dnes už počtrnácté v historii pak můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou věnoval již zmíněný obchůdek
POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ v Kostelecké
ulici v Prostějově. Jméno šťastného výherce, který obdrží ryze
PRAKTICKOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 9. července 2012.

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

Otevřeno každý den:
po-pá 5.15 - 19.30 hod.
so-ne 6.00 - 18.30 hod.
Parkování u prodejny, věrnostní program.
U nás najdete vše potřebné a nakoupíte do 10-ti minut!
Potraviny U MACHALŮ - tak trochu jiný obchod.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. července 2012

V minulém, v celkovém
součtu již čtyřiašedesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli všichni
ti, kteří správně poznali, že
se jedná o Petra Novotného.
Tvář jedné z výrazných osobností prostějovského boxu a
stále ještě aktivního boxera i
kouče zároveň, poznala celá
plejáda z vás. A tak se v osudí
objevilo přesně 456 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Milenu
ŠAFROVOU, Štětovice 77,
Vrbátky. Výherkyně od nás
obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč, která jej už od
dnešního dne čeká přímo v
redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do politických vod a mírně poupravili
snímek jedné z nejvýznamnějších postav celého Prostějova,
který si nedáno připsal jeden
primatoriát...
Poznáte, o koho se jedná?
A POZOR! Vzhledem ke
státním svátkům na konci
týdne čekáme na odpovědi
z pětašedesátého kola netradičně POUZE do STŘEDY
4. ČERVENCE 2012, 12.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042,
či e-mail na adresu: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží zmíněné ceny, zveřejníme opět v příštím čísle, které vyjde znovu za týden, a to
v PONDĚLÍ 9. ČERVENCE
2012.

rázným doktorem Skružným,
žárlivým hrubiánem Turkem,
jeho ženou Janou a jejím milencem, zootechnikem Kašparem, akademickým malířem
Rybou, který se tu usadil, aby
Nezapomenutelný film, ve maloval staré domy a sváděl
kterém režisér Jiří Menzel mladou učitelku, Jaromírem,
spojil svůj smysl pro poezii kterému se nevyplatí zlozvyk
všedního života s inteligent- strkat vypálené zápalky zpět
ním a laskavým humorem do krabičky, a řadou dalších
scénáristy Zdeňka Svěráka, svérázných postaviček obýnabízí úsměvnou a dnes i vajících střediskovou obec
nostalgickou mozaiku, ve Křečovice. Jejich osudy se
které se můžete setkat s řidi- proplétají v řadě komických
čem družstevního náklaďáku i poněkud hořkých situací s
Pávkem a jeho závozníkem, hlavní postavou Pávka, který
mentálně zaostalým Otíkem sice po řadě nehod odmítne
Rákosníkem, ke kterému se jezdit s Otíkem, ale pak přePávek chová jako k vlastní- ce jen nedokáže stát stranou,
mu, i když mu Otík ve své když vidí jak Pražák Rumleprostotě připravuje jeden ma- na, který tu má chalupu, zoslér za druhým. A také s své- nuje plán jak se Otíka zbavit.
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: J. Menzel
Hrají: János Bán, Marián Labuda st., Rudolf Hrušínský,
Rudolf Hrušínský ml., Petr
Čepek, Libuše Šafránková

S DR. OETKEREM POOSMÉ ...

Jak jste mohli již osmkrát
okusit, zápolení čísel dostalo novou motivaci. V rámci
projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ jsme nedávno oživili
nabídku pro všechny soutěžící a mírně poupravili atraktivní galerii výher. V sudoku
se tak již podeváté soutěží o
zajímavou a atraktivní cenu,
kterou věnoval sám legendární DR. OETKER!
A jelikož pravidla této hry zcela jistě všichni znáte, můžete
se tak znovu a bez zbytečného
ostychu pustit do bádání, čímž
současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je dárkový
balíček právě od společnosti
DR. OETKER, jenž obsahuje
teflonové nádobí, kuchařku a
malé překvapení v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat

na známý e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,

či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat
do redakce na číslo 582 333
433 a to vzhledem ke státním
svátkům, ke konci týdne, netradičně POUZE do středy
4. července 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 2 - 8 - 4, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově šestapadesátou výherkyní stala Hana
NOVÁKOVÁ, Karafiátova
5, Prostějov, jež si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout zmíněnou výhru věnovanou naším partnerem, kterým nově je DR. OETKER!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vyjde v PONDĚLÍ
9. ČERVENCE. Takže jak,
ještě jste se nezačali luštit?...

HLEDÁNÍ

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

1+1, ul. Krasická, PV
4000Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.
2+1 Petrské nám., PV
4000Kč/měs. + ink.
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
Pronájem GARÁŽE ul. Svatoplukova,
PV
Cena: 800Kč/měs.
3+kk s terasou, nadstand. cihl.byt 100m2
s vl.vytápěním u centra PV
10 000Kč/měs.+ ink.

BYTY- PRODEJ

2+1 Švýcarská, PV, os.vl., 2 NP, po úpravách
Cena: 650 000 Kč
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
vl.,cihl, 2. patro, 78m2, v ceně garáž ve dvor.
traktu
Cena: 1 500 000Kč
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
2
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m .
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 450 000Kč, 2x 2+1
za 560 000 Kč, zahrádka, dvůr, komory k bytům.

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

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

Nabízíme:

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 565.000,2+1, Pv, sídl. Svobody
Kč 899.000,2+1, Pv, Moravská ul.
Kč 899.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Anglická ul.
1.150.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,4+1, Pv, Moravská ul.
Kč 1.799.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Žeranovská ul.
Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, zařízený, Libušinka
Kč 5.500,-/měs. vč. ink.
1+1, Tylova
Kč 5.900,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul.
Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+kk, Školní ul.
Kč 5.000,-/měs. + inkaso (1.500)
1+1 - zařízený, Krasická ul. Kč 6.800,-/měsíc vč. inkasa
2+kk, Raisova ul.
Kč 5.000,-/měsíc + ink. (2.000)
2+kk (120 m2), ul. Újezd Kč 8.000,-/měsíc + inkaso (2.500)
3+1, Wolkerova ul. Kč 6.000,-/měsíc + inkaso (3.000)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Garáž – za ul. Tylova
Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

BYTY – PRODEJ
BJ 2+1, Prostějov, Okružní - po rekonstrukci, kompletně zařízený, podlahová plocha 58 m2, cena 680.000,- Kč
Byt 1+1, Prostějov, sídl. Svobody, podlahová plocha 35 m2,
cena 600.000,- Kč REZERVACE
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 750.000 Kč
REZERVACE
Byt 1+1 Olomouc, I.P.Pavlova cena 820.000 Kč
při rychlém jednání SLEVA!!!
Byt 3+1, Plumlov, ul. Lesnická, podlahová
plocha 68 m2,
cena 995.000,- Kč
Možnost i pronájmu
5.500+inkaso

BYTY – PRONÁJEM
Byt 3+1 Klenovice na Hané, cena 4.500 Kč+ink.,
podlahová plocha 80 m2, velká terasa 40 m2
Byt 2+1 se šatnou, ul. Kpt. O. Jaroše, Prostějov,
cena 7.900,- Kč vč. inkasa
Byt 1+1 Prostějov, ul. Svatoplukova cena 5.500 Kč+inkaso

RD – PRODEJ

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

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

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

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

RD 4+1 a 1+1 Otaslavice– přízemní samostatně stojící RD. K RD
náleží garáž, místnost se soc. zařízením a objekt bývalé pily. Vhodné k
bydleníipodnikání,zajímaváaklidnálokalitasmalebnýmpozemkem.
Celková výměra pozemků je 11.050 m2.
Cena 4.500 000,- Kč

Prostějov, Netušilova ul.
Prodej exkluzívního dvoupodlažního bytu 3+1,
podl. Plocha 95 m2, 2x lodžie, 4. a 5. patro, po
rekonstukci, výjimečná nabídka. Měsíční náklady:
4.000 Kč + inkaso.
Cena: Kč 1.890.000,NOVINKA!

Prostějov, Anglická ul.
Prodej panelového bytu 3+1, podlahová plocha 70
m2, lodžie, 3. Patro. Byt po rekonstrukci, nové zděné jádro, plastová okna. Měsíční náklady: 3.485 Kč
+ inkaso Osobní vlastnictví.Cena: Kč 1.150.000,NOVINKA!

Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a
200m2 uzavřený dvůr.
Cena: 16 000Kč/měs. + inkaso

Prostějov, Plumlovská ul.
Pronájem obchodu na frekventované třídě, vel.
45 m2, vchod ze společné chodby, parkování na
dvoře, výloha.Cena: Kč 5.000,-/měs. + inkaso
Pronájem nové skladovací haly v
průmysl. zoně Prostějov. Info a cena v RK

NOVINKA!

777 251 878

Rodinné domy:

VRCHOSLAVICE RD 3+kk, podsklepený,
jednopodlažnísgarážías
možností rozšíření obytné plochy do podkroví.
Důmpočástečnérekonstrukcizroku2008. CENA:vRK
Prostějov - řadový
RD 2x 3+1se zahradou, byty 80 a
86 m2, podkroví je
možné využít pro
půdní vestavbu. Klidná lokalita u parku, školka,
škola.
CENA v RK.
PV - zděný nadstandardní byt
4+1, 113 m2 v 1. a
2. NP, v lokalitě
historického centra
Prostějova.
CENA v RK.
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena v RK
DRŽOVICE - podskl. dvoupodl. bytový dům se zahradou, 4 byty, 2x2+1 a
2x3+1 v pův. stavu.
Půdu lze využít pro vybudování půdních bytů. Zast.
plocha 256 m2, zahrada 650 m2.
CENAv RK
VRBÁTKY-podsklepený RD 5+1s
garáží a zahrádkou
s dobrou dostupností do PV i Olomouce. Užitná plocha domu 213 m2. Dům je
možné užívat i jako dvougenerační. Výměra pozemku 293 m2.
CENAv RK

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

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a
zahradou o celkové výměře 990m²
Cena 1.550.000 Kč
RD 4+1 Protivanov – přízemní cihlový rodinný dům se zahradou
a garáží, celková plocha pozemku 1300m² Cena 1.390.000 Kč
REZERVACE
2x RD v Kostelci na Hané s nebytovým prostorem
- nachází se v centru města, nutná celková rekonstrukce,
vyjednávací cena 1.800 000,- Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Prostějov, ul. Svatoplukova vhodné jako kanceláře, sklad,
132 m²
cena 1.200 Kč/m²/rok + ink.
Hala s kancelářemi – okrajová část Prostějova, ul. Za Koste2
leckou, užitná plocha 328 m cena 20.000 Kč/měsíc + inkaso
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - pronájem 1.NP, 350 m2, objekt sloužící ke skladování a garážování, cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady
cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…400m² cena 1.000 Kč/m²/rok

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434

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

Byty – pronájem

NOVINKA! Byt OV/ panel, 1+1 Sídl. svobody, 2. NP, 34 m2,
cena: 5.900,- vč. inkasa

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

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

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

POZEMKY - PRODEJ

Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem. SLEVA! Cena: 2 300 000Kč
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s
podílem 100m2 na komunikaci ve Vrahovicích.
SLEVA : 695 000 Kč
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2

Prostějov, ul. Na vyhlídce
Prodej řadového zděného RD 4+1 v klidné
lokalitě poblíž nemocnice a lesoparku Hloučela.
Napojeny veškeré inž. sítě, nutné opravy, zahrada
na jih. Zast. plocha 179 m2, zahrada 126 m2.
Cena: Kč 1.595.000,-

Exkluzivní vydavatel

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova

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

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

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

Prodej RD Nezamyslice

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

Prodej RD, Kostelec na Hané

Štarnov, Konice – zemědělské pozemky o celkové
výměře 19565 m2.
Cena v RK.
Štarnov, Budětsko – lesní pozemky o celkové výměře
2
5377 m .
Cena 13 Kč/m2.
Prostějov -pozemek u rychlostní komunikace E462
naproti čerp. stanice OMV ve směru na Brno, celková
výměra 2303 m2,
cena 200 Kč/m2.
Slatinice - orná půda, výměra 9882m², výhledově
stavební pozemek
cena 250 Kč/m²
Slatinice – orná půda, výměra 7972m², výhledově
stavební pozemek
cena 200 Kč/m²
Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz

Okružní ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě
bytu.
Cena: 950.000,- 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
SLEVA! RD 5+1 s garáží Otinoves, zast. pl. 209 m2, zahrada
2
160 m , vl. studna, ÚT/plyn, žumpa, po část. rekonstrukci, vhodné
k bydlení i rekreaci,
cena: 899.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK
NOVINKA! Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast.
pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
cena: 2.770.000,NOVINKA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007,
2
celková plocha pozemku 639 m , zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
240 m2.
cena: 3.390.000,-

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

Ostatní

NOVINKA! Nabízíme k prodeji garáž na 3 auta v Držovicích
o výměře 78 m2 , celková plocha pozemku 156m m2. Možnost
využití: parkování, sklad, dílna, přestavba na menší RD.
NOVINKA!Nabízíme k pronájmu lukrativní nemovitost na ul.
Máchova, velmi klidná a žádaná lokalita u parku. Jedná se o řadový, cihlový, 2 podlažní dům s obytným podkrovím, podsklepený,
se zahrádkou s venkovním krbem a posezením. Celková plocha
pozemku je 203 m2. Dům je po kompletní rekonstrukci v roce
2008.
Cena pronájmu: 24.000,- Kč + inkaso 9.500,-

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

Prodej RD Držovice

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření, velká
zahrada,celkově po rekonstrukci, vlastní
parkovací stání
cena: 1690000,-Kč Výrazná sleva!!!!!!

REKREAČNÍ
A R E Á L
ČUBERNICE - pozemky celkem
11274m2, 32 ubytovacích míst, restaurace se zázemím, společenský sál. CENA: 4.800.000Kč.
PROSTĚJOV- RD
4+kk, přízemní, samostatně stojící,
zast. plocha 185m2,
okr. zahrada 436m2, garáž, kolaudováno v
září 2011.
CENA: 3.990.000Kč.
KOSTELEC NA
HANÉ - RD 1+1
se zahrádkou, řadový,všechnying.sítě,
pozemek 194m2, ihned volný.
CENA: 470.000Kč.
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m2, zahrada
700m2, studna, vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl. kamna.
CENA: 400.000Kč.
PROSTĚJOV - novostavba zděné
DVOUGARÁŽE
na ul. Moravská,
elektřina, garážová vrata „Trido“ s el. pohonem, pozemek 38m2. CENA: 580.000Kč.
PLUMLOV - stavební
pozemek, oplocený, výměra 981m2, jižní orientace, JEDINEČNÝ
VÝHLED NA PLUMLOVSKOU
PŘEHRADU.
CENA:1.070.000Kč.

www.reality-domino.cz

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz

Zahájen prodej nových bytů
na Hradební ulici.
Info o možnosti pronájmu obchodních
prostor na tel. 777 962027

BYTY
Prodej bytu 4+1
Západní, OV/cihla, 133 m2, s garáží, 2 šatny, Luxusní
bydlení s komfortem.
2 500 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 S.Svobody, OV/
panel, 57 m2, , po rekonstrukci. 6.
1 035 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 A.Slavíčka, DB/
panel, 58 m2, komplet. rekonstrukce
1 100 000,- Kč
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/
950 000,- Kč
panel, lodžie, 58 m2
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/
850 000,- Kč
panel, lodžie, 58 m2
Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel,
590 000,- Kč
39 m2, 1.p
Pronájem bytu 2+1 V.Škracha
se
zahrádkou
4500,- Kč/měs +ink.
Rodinné domy
RD Smržice 5+1 se zahradou. V původním udržovaném stavu
1 650 000,- Kč
RD Kelčice 4+1, koncový řadový,zahrada
749 000,- Kč
1067 m2. K rekonstrukci.
Komerční prostory
PRONÁJEM

Hradební ul. Pronájem obchodních prostor
o velikosti 102 m2 v centru města.
Cena dohodou

POZEMKY
Stavební pozemek Mostkovice, 1007
m2, určeno ke stavbě RD, v blízkosti
tenisových kurtů, krásná lokalita
1000,- Kč/ m2
Stavební pozemek Ohrozim, 700
m2, el., voda, plyn u pozemku, studna.
Oploceno, možnost ihned stavět.
540 000,- Kč

E-mail: reklama@
reklama@vecernikpv.cz

Prodej st. pozemku 886m2 na výstavbu
RD, ul. Olomoucká, Držovice. Ing. sítě v
místě.
Cena v RK
Prodej zahrady 540m2 - st. místo v
Držovicích.
Cena: 800Kč/m2
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních tří st. pozemků v
Bedihošti na výstavbu RD. Výměry
pozemků 1197m2 a 2x 972m2. V lokalitě
již probíhá výstavba RD. Klidná lokalita,
5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2

Byty – prodej

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

POZEMKY

Tel.: 606 922 838

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

Hledáme:
2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 700.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Cihlový byt 3+1, OV pro klienta s hotovostí
BYT 2+1 PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ
 Byt 4+1 po rekonstrukci
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Pronájem menšího RD se zahradou
 orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
 POZEMKY PRO VÝSTAVBU V K.Ú. SLATINICE
 RD

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

Telefon: 608 960 042

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.

Pozemek MOSTKOVICE -stavební pozemek o výměře 900 m2 v okr.
části obce k výstavbě samostatně stojícího RD. IS se nachází nedaleko
pozemku. Možnost výstavby RD na klíč.
Cena 810.000,-Kč
PLUMLOV - prodej exkluzivního
stav. pozemku k
výstavbě RD s pěkným výhledem na
Plumlovskou přehradu a Prostějov. Veškeré IS, výměra 1351 m2.
CENAv RK.

lodžie, volný ihned

Pronájem nebyt. prostor 245m2 na
malovýrobu v Kostelci na Hané.
Cena: 320Kč/m2/rok
Pronájem kanceláří v centru města PV:
2
- 25m , sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

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

Pozemky:

NOVINKA!
Prodej novostavby byt. domu v obci
Nezamyslice, byty 2x 1+1 a 2x 2+1, dvůr,
zast. plochy 368m2.Kolaudace 2011.
Cena: 2 020 000 Kč

TEL: 775 246 321,
776 294 498

Olomoucká 10, Prostějov

Nabídka realit a nemovitostí

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky :

1) Chata, Seč, zděná, 102 m
840 tis.Kč
2) RD 3+1 Čechy p/K, 90 m2
550 tis.Kč
3) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
2
4) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m
680 tis.Kč
680 tis.Kč
5) 2+1 DR Finská, 44 m2
6) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
7) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
8) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
2
9) OV Sladkovského, 71 m
1.260 tis.Kč + garáž
2
1.350 tis.Kč
10) 3+1 OV, Okružní, 82 m , 2 lodžie
11) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
720 tis.Kč
12) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
13) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.590 tis.Kč
2
14) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
15) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
2
16) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný 2.460 tis.Kč
2
2.450 tis.Kč
17) Vilka 2x2+1, v Pv, 220 m , dvorek, zahr.
18) Pozemek : Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný - 750 tis.Kč
2

PRONÁJMY :

1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
1+kk Dvořákova
5,5 tis.vč.ink.
1+1 Dvořákova
4,5 tis.+ ink.
2x 1+1 Vodní, 4,2 a
4,5 tis.+ ink.
2+kk Krasická
7,8 tis.Kč, část.zaříz.
2+kk Daliborka, podkr.byt, 56m2
5,3 tis.+ ink.
2
2+kk Daliborka, podkr.byt, 80m
6,5 tis.+ ink.
2
6 tis.+ ink.
2+1 Daliborka, příz., 80m
2
7,5 tis.+ 600,- el.a plyn
2,5+1 Olomoucká, 80m
2+1 Bulharská, po rekon.
5,7 tis.+ ink.
2+1 Síd.E.Beneše
7,5 tis.vč.inkasa
2
2+1 Huserl.nám., 85 m
5 tis.+ ink.
6 tis.+ ink., bez kauce, trv.pob.
2+1 Partyzánská, 58 m2
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
3+kk Olomoucká, příz.85m2
6,5 tis.+ ink.
2
3+kk Olomoucká,1.P., 92m
6,5 tis.+ ink.
3+1 Sladkovského, s garáží
9 tis.vč.inkasa
2
3+1 Husserl.nám., 110 m
6 tis.+ ink.
3+1 Husserl.nám., 140 m2
7 tis.+ ink.
3+1 Hvězda, podkroví
7 tis.+ ink., trv.pob.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY :
3+1 okál, Pěnčín
3+1 okál, Přemyslovice
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 DR Holandská, 44 m2
2+1 DR Finská, 44 m2
2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
2+kk DR, Tylova, podkr.
3+1 OV E.Beneše
3+1 OV, E.Beneše
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

330 tis.Kč
330 tis.Kč
700 tis.Kč
780 tis.Kč
680 tis.Kč
680 tis.Kč
880 tis.Kč
999 tis.Kč
999 tis.Kč
1.025 tis.Kč
1.150 tis. Kč
1.150 tis.Kč
1.150 tis.Kč
1.260 tis.Kč + garáž
1.350 tis.Kč
790 tis.Kč

RODINNÉ DOMY :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
349 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
720 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
940 tis.Kč
2
1.350 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 tis.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
1.550 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
1.850 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
1.890 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
2 mil.Kč
Vilka 2x2+1, v Pv, 220 m2, dvorek, zahr.
2.450 tis.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.460 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY :

- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE :

- Pronájem v lokalitách Šmeralova, Brněnská, Vrahovice,
viz. web RK.
- Prodej v lokalitách : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u
nové nemocnice, Myslbekova, Bedihošť.
CHATY A CHALUPY :

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

490 tis.Kč
689 tis.Kč
840 tis.Kč

POZEMKY :

Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný 750 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
2
Domamyslice - 6000 m ,
1280 Kč/m2
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Vrahovice - 2000 m2
600 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky za
880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 V.Outraty 60m2 cihla
939.000Kč
2+1 Svolinského OV cihla
1.139.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.039.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 81m2
1.189.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Husovo nám. 43m2
489.000Kč
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice 50m2cihla
749.000Kč
2+1 Tylova 86m2 cihla
850.000Kč
3+1 Výšovice cihla, garáž, zahrada 999.000Kč
4+1 sídl. Svobody 74m2
1.235.000Kč
Volejte: 732 285 189
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč
2+1 Šárka DB po č.rek.
750.000Kč
2+1 Okružní DB po revit.
750.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr k jednání 589.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
100.000Kč
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Zdětín
370.000Kč
Chata 1+1 Plumlov
450.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 495.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2+1 Vápenice
749.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.600.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.245.000Kč
RD 4+1 Určice
1.625.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD Klenovice 5+1 zahrada
3.990.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 4+kk Smržice v rekonstrukci 399.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.349.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Dětkovice velká zahr.
1.639.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.889.000Kč
Volejte:731 541 589
RD 1,5+1 Vitčice dobrý stav
RD 3+1 Doloplazy

230.000Kč
550.000Kč

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Vodní cihla
4.200Kč +ink
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+1 Dolní po rek.
5.500Kč vč. ink
2+kk Krasická zánovní 56m2 6.300Kč+1.500ink
2+kk Raisova po rek., zařízen 6.900Kč vč.ink
2+1 Vrahovická celk. zařízen
5.600Kč+2.700ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 6.000Kč + ink
2+1 Západní po rek.
7.500Kč vč.ink
3+1 Tylova 75m2 část. zař.
7.000Kč+ el.
3+1 Spojenců 90m2
5.000Kč+ink
3+1 Svolinského cihla po rek. 5.500Kč+3.000ink
3+1 Outraty 90m2 v RD
9.000Kč+ink
3+1Valenty po rek, i zařízen
9.500Kč vč.ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
2+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink
1+1 Kolárova 45m2
5.300Kč vč.ink.
2+kk Daliborka 60m2 podkr.
6.000Kč+ink.
2+1 Hliniky 54m2
6.000Kč+ink
2+1 Daliborka
5.500Kč +ink
2+1 Daliborka
6.000Kč +ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+ink.
3+1 u Němčic, 70m2 garáž
7.000Kč vč. ink.
3+1 Výšovice 74m2
8.000Kč vč. ink
4+1 Vrahovická 100m2 cihla
7.500Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 7.600Kč+el

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Stav. pozemek Oplocany 1.900m2 299.000Kč
Garáž za Mechanikou 20m2
139.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 8.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

REALITY

REALITY

REALITY

REALITY

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

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

Pronajmu 3+1 na Sídl. svobody,
část. zařízený, 9 000 Kč včetně ink.
Tel.: 604 430 934

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

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

ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Kučerova 3 200 Kč vč. ink.
1+1 Vodní
4 200 Kč + ink.
1+1 Lužická
4 900 Kč vč. ink.
1+1 Šlikova
5 000 Kč + ink.
2+kk Čechovice 3 200 Kč vč. ink.
2+1 Západní
4 400 Kč + ink.
2+kk J. Rokycany 6 000 Kč + ink.
2+1 Daliborka
6 000 Kč + ink.
2+1 Karlov
6 000 Kč + ink.
2+1 T.G. Masaryka 7 000 Kč + ink.
2+kk Domamyslická 7 500 Kč vč. ink.
3+1 sídl. Svobody 5 500 Kč + ink.
3+1 Západní
6 500 Kč + ink.
3+1 Křížkovského 6 700 Kč + ink.
3+1 Netušilova
7 600 Kč + ink.
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 5+1, Čechovice 3 450 000 Kč
* RD 4+2, Žeranovská 2 500 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova
1 600 000 Kč
* RD 2+1, Vrahovice
950 000 Kč
* Byt 2+1, A.Slavíčka
850 000 Kč
* Byt 2+kk, nám.Spojenců 690 000 Kč
* Byt 3+1+garáž, Niva
390 000 Kč
* Chata, Seč
490 000 Kč
* Chalupa 2+1,M.Hradisko 520 000 Kč
Pronájem nebytových prostor:
* Prodejna na Krasické
6000+ink.
Pro klienty hledáme:
* Byty 1+1 a 3+1
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. 724 906 630
Pronajmu chatu v rekreační oblasti Stražisko. Tel.: 602 814 727
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu nově zrekonstruované byty 1+kk v Mostkovicích. Trvalý pobyt možný. Tel.:
602 745 131
Prodám RD 4+kk s garáží, ul. Ohrozimská, Plumlov. Cena 2 450 000
Kč. Tel.: 608 813 222 RK ne!

Pronájem
garážového
stání
v AUTOPARKU, Francouzská ul.
sídl. Západ. Akce 900 Kč/ měsíc.
Tel.: 604 430 934
Pronajmu 1+1, zařízený, dlouhodobě. Tel.: 721 054 794
Pronajmu byt 1+1, 50 m2, ul. Šlikova, PV, po rekonstrukci, vlastní
měřidla a plyn. kotel, internet, sklep.
Cena 5 000 Kč + 1 500 Kč inkaso.
Tel.: 604 820 358
Pronajmu pěkný, slunný byt
2+1 v centru PV. Nájemné
5 800 Kč + inkaso. Nejsme RK.
Tel.: 776 808 064

Pronajmu 1+1 v PV, cihla, vl. topení. Tel.: 775 758 775

Pronajmu garsonku v PV. Cena
2 500 Kč. Tel.: 724 337 984

I ČTVRT MILIONU doplatím
za družstevní byt 3+1 v Prostějově
pokud možno v os. Výměnou nabízím byt 2+1 v osobním vlastnictví
na ulici Družstevní v Prostějově.
Telefon 728 883 340

Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk
v Prostějově. T: 602 775 607

Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
Telefon na majitele: 603 469 575.

Pronajmu 3+1, po rek., PV, cena dohodou. Tel.: 608 839 131

Pronajmu byt ul. Pujmanova
1+1, cena 5 500 Kč/ měsíc. Tel.:
777 655 080

!POZOR! !POZOR!
UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je vzhledem ke státním svátkům
na konci tohoto týdne posunuta:
Termín pro inzerci v čísle 28
JE STŘEDA 4. ČERVENCE do 12.00 hodin

Pronajmu byt 2+1 a 3+kk na Vápenici 31. Kontakt 602 787 096
a 725 549 790.
Pronájem bytu 2+1, kompletně
zařízený, Prostějov, v RD, vlastní
voda + energie, nájem 5 600 Kč +
inkaso. Tel.: 582 360 184
Pronajmu pěkný byt v RD 1+1,
4 500 Kč vč.ink a 2+1, 6 200 Kč
vč. ink., 4 km od PV. Volat po
16.00 na 777 885 251
Koupím byt 3+1 v PV do 800 000 Kč,
RK ne. Platba hotově. Tel.: 732 181 597
SMS nebo volat po 15. hod.
Pronajmu byt 1+1 v PV, cena vč.
inkasa 7 000 Kč. Tel.: 732 548 756
Pronajmu byt 2+1 v centru PV, po
rekonstrukci. Cena 6 500 + inkaso.
Tel.: 605 247 968
Pronajmu garáž na ul. Krasická, Prostějov. Tel.: 732 215 683
Prodám pěkný, zrekonstr. byt 2+kk
v oblasti 12 km od PV. V celém bytě
plovací podlahy, kuchyň, šatna,
internet, garáž. Cena 880 000 Kč.
Tel.: 725 775 414
Pronajmu 2+1, 3+1. 723 565 897
Pronajmu částečně zařízený cihlový byt 1+1, v os, volný ihned.
Cena 6 200 Kč včetně inkasa. Tel.:
737 611 774
Pronajmu polovinu prodejny s výlohou do náměstí v centru PV
(Žižkovo nám.). Rozměry poloviny prodejny zhruba 23 m2, cena
13 500 Kč/měsíc bez energie. Info
na tel.: 728 036 738. Volné ihned
Pronajmu zděnou garáž na Brněnské ul. Tel.: 776 894 323

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

Drozdovice, Prostějov, řadový RD
s bytem 2+1 a komerčními prostory ve dvorním traktu, obytná část
domu - zast. pl. 205 m2, komerční
prostory - přízemní zděná hala o
zast. pl. 240 m2, podsklepeno, zahrada 195 m2, vhodné k bydlení i
podnikání. Cena 1 950 000 Kč,
tel. 608 601 719.
Prodám byt 3+1 s velkou garáží,
ov, cihla, nízké provozní náklady,
cca 20 km od PV za 395 000 Kč.
Tel.: 776 161 600

Když chcete prodat či koupit dům nebo byt,
zastavte se ve Večerníku
Telefon: 608 960 042 E-mail: reklama@
reklama@vecernikpv.cz

Olomoucká 10, Prostějov

REALITY
POHODA
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Představujeme vám
první kvarteto kandidátů!
V soutěži proběhnou čtyři semifinálová kola, ve kterých se utká vždy čtveřice kandidátů. Vy, naši čtenáři,
můžete hlasovat pro svého favorita vždy v průběhu
jednoho týdne. Následující týden zveřejníme nejen
další čtveřici účastníků, ale také výsledky z minulého

kola. Dvě z hopůdek, které v každém z kol dostanou
největší počet hlasů, postoupí do velkého finále. To
by mělo začít v pondělí 30. července a čtenáři v něm
budou moci hlasovat dva týdny. Celkové výsledky
by pak měly být známy v pondělí 13. srpna.
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Tři vítězné hospůdky se mohou těšit na prezentaci zdarma v Prostějovském Večerníku.
Příjemné odměny čekají i na vylosované hlasující, kteří nám e-mailem nebo telefonicky sdělí
své jméno.

Hlasovat můžete na:

webu www.vecernikpv.cz
emailu souteze
souteze@
@vecernikpv.cz
telefonním čísle 582 333 433 nebo 608 960 042

STÁLE MŮŽETE NOMINOVAT SVÉ KANDIDÁTY!
KANDIDÁT
ZAHRÁDKA
SALI

KOLIBA & PIVOVAR
U TŘÍ KRÁLŮ

U CHMELŮ

GRILTOUR
PROTIVANOV

Krasická ulice, Prostějov

Finská 8, Prostějov

Kostelecká 48, Prostějov

Protivanov

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

Specialita:

Dřevorubecký steak
s vůní rozmarýnu
_________________
Další speciality:
* Královská kotletka
v angl. slanině plněná nivou,
grilovaná zelenina
* Pikantní grilovaná
kuřecí křidélka s chilli omáčkou

Specialita:

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

Specialita:

* Hovězí steak
s gorgonzolou, slaninou,
gril. paprikami
a olivami
_________________
Další speciality:
* Kovbojský steak
s grilovaným pórkem
a broskvovou hořčicí

INZERCE
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Historie letního kina začíná v 60. letech minulého století. V roce 1966
několik nadšenců a pracovníků stálého kina uskutečnilo první pokus.
Pojízdná maringotka, z níž se promítalo na plátno postavené téměř ve
vodě přehrady, byla umístěna pod vjezdem na „Pláž pod panelem“. Již
první úspěchy v návštěvnosti (až 3000 diváků na jedno představení) znamenaly definitivní oprávněnost požadavku vybudovat v rekreační oblasti
letní kino. Pozemek, kde se v současnosti kino nachází, byl majetkem
akademického sochaře Jana Třísky, který jej odprodal obci. Správa rekreační oblasti převzala garance za dobudování letního kina, které bylo
projekčně již v roce 1968 připraveno.
Do letního kina na přehradě v Mostkovicích přišlo za dobu jeho provozu více jak třičtvrtě milionu diváků, i přes skutečnost, že návštěvnost
posledních let se zdaleka neblíží „zlatému období“ letních kin, i tak je
možné konstatovat, že se diváci do kin a především letního kina vracejí.
Svědčí o tom opakovaná noční představení z důvodu vysoké návštěvnosti představení v uplynulých dvou letech.
Letní kino Mostkovice zve všechny příznivce na pravidelné silvestrovské
promítání, které probíhá vždy 31. prosince, a to od 16.30 hodin pravidelně od roku 1989. Vstup zdarma, občerstvení a především pak „svařák“ Vylosovaného výherce, který získá RODINNOU VSTUPENKU NA
v dostatečném množství.
PŘEDSTAVENÍ DLE VÝBĚRU zveřejníme již v příštím čísle, tj. 9.
července společně se druhou otázkou...

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás přichystal nově soutěž,
která vás bude provázet po celé léto.

Každý týden bude zveřejněna soutěžní otázka spjatá s filmovým plátnem
a bude záležet nejprve na vás, zda správně odpovíte. Následně pak na dostatku štěstí, aby jste byli vylosováni.
Vyhrát můžete RODINNOU VSTUPENKU NA LIBOVOLNĚ VYBRANÉ PŘEDSTAVENÍ do LETNÍHO KINA MOSKOVICE.
Jestliže jste tedy fanoušky nejen světových, ale i českých filmů, na nic
nečekejte. Startujeme soutěž chystanou „právě pro vás“...
Co je potřeba při každém kole soutěže 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.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO PRVNÍ KOLO:

KOLIK ZIMNÍCH PŘEDSTAVENÍ
JIŽ NA LETNÍM KINĚ PROBĚHLO?
Své odpovědi, či tipy zasílejte 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.

Řádková a sloupcová inzerce
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SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

KOUPÍM

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

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

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

Odbytový referent/ka, Office
manager
Požadavky: min. SŠ s maturitou, AJ slovem i písmem, znalost práce na PC, organizační
schopnosti, schopnost vedení
týmu, ŘP skupiny B, schopnost řešit problémy a účelně
jednat, schopnost samostatné
systematické práce, příjemné
vystupování.
Náplň práce: Aktivní jednání
se zákazníky – vyřizování poptávek/objednávek zákazníků
z ČR i zahraničí. Předávání
základ. inf. o firmě - způsobu
prodeje, sortimentu, a možnostech spolupráce obchod.
partnerům. Komunikace s oddělením výroby. Sjednávání
termínů dodávek. Organizace
spedice hotových výrobků –
Zajišťování dopravy, koordinace logistiky. Fakturace.
Nástup možný: 1/8/2012. Životopis v českém i v anglickém
jazyce spolu s motivačním
dopisem zasílejte na uvedený email: info@kp-kopro.cz.
Kontakt. osoba: Bc. Pavlišová

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

Půjčka 5 - 50 000 Kč pro zaměstnané, důchodce, osvč a Centrum regenerace v Promd. Pracuji pro více věřitelů. stějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
Provádíme rekonstrukce byto- Tel.: 777 965 734
i VČ. Tel.: 602 810 644.
vých jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb, PENÍZE. VYSOKÁ PRŮrenovace koupelen, kuchyní, atd. CHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO Pobočka v PV hledá
24 HODIN, pro zaměstnané referenty/-ky pro práci v
Tel.: 774 062 253
a důchodce. Pracuji pro více věři- kanceláři. Plat 25 000 Kč.
Odvoz fekálií,
Zapracování, další výhody.
telů. Tel.: 774 744 459
čištění odpadu a kanalizace.
T.:603 218 330
Tel.: 774 368 343
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 Přijmu
kadeřnici.
Tel.:
Stěhování
ní bez pomoci zákaz607 634 098
níka a vyklízecí služby. Rychle,
e, Půjčka 5 - 50 000 Kč pro zaměstnané, důchodce, osvč a Nabídka práce pro ty, ktemd. Pracuji pro více věřitelů. ří chtějí pracovat a hledaSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- Tel.: 607 401 926
jí dlouhodobé uplatnění.
jek, 721 344 771. Práce strojem
Firma Wisconsin Prostějov
UNC, výkopové a terénní práce. Půjčka 5 až 500 000 Kč. Pra- nabízí možnost pracovního
cuji pro více věřitelů. Tel.: uplatnění na pozice obsluhy
Čištění hrobů z terasa 608 881 746
CNC, NC, soustružníky, lisapřebroušením přímo na místě.
ře, svářeče, zámečníky, lakýrOSVČ POZOR!!! Konečně je níky. Kontakt:
Tel.: 721 817 009
tu dostupná půjčka i pro vás. m.behal@wisconsineng.cz,
Zednické práce, zateplení, ná- K vyřízení potřebujete pou- tel.: 582 401 950, 737 204 431
těry fasád, práce s plošinou. ze: OP, ŽL 6 měsíců a účet.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.: Firma Gamsbart Prostějov hleTel.: 723 522 369
608 744 459
dá šičky kožené konfekce. Info
M. Revay - dokonalé strojové
na telefonu 603 834 529.
čištění keram. dlažby, kober- Poskytuji půjčky pro klienty
ců a sedacích souprav. Tel.: na MD, důchodce ty co jsou Do zavedeného salonu
604 439 302, 582 382 325 v registru. Prosím volejte po v centru PV, hledám kadeř17.00 hod. na tel.: 774 119 937 nici, nehtovou designerku a
www. revay.cz
pedikerku na ŽL. Výhodné
Demolice, zemní práce. Lev- Vyplatím dluhy na nemovitos- podmínky. Tel.: 608 508 897
ti. Tel.: 773 579 975
ně! Volejte 723 522 369
Přijmeme mechanika – zámečZednické práce. Levně a rych- Dlužíte? Máte problémy níka – svářeče. Tel.: 582 330 341
le. Tel.: 602 941 681
se splácením? Nebojte se
a vyhlaste na sebe osobní Hledáme seriozní spolupraStěhování, vyklízení. Tel.: bankrot!!! Konzultace zdarma. covníky, nabízíme vysoké
775 132 134
výdělky, které můžete mít kaž777 947 136
dých 14 dnů. Schůzka nutná.
OPRAVY TRAVNÍCH SE- Rychlá půjčka 10 – 50 000 Kč. Volejte: 776 400 501
KAČEK TEL.: 608 462 346
Pracuji pro více věřitelů. Více
Přijmu kosmetičku na ŽL.
možností. Tel.: 777 947 136
Péče o tělo
Spěchá. Tel.: 775 079 985
Nechte si hýčkat své tělo v klidu Potřebujete půjčit? U nás
svého domova. Profesní masérka můžete získat půjčku až Obsazujeme prac. pozice: tel.
provádí rekondiční a relaxační 500 000 Kč (bez zkoumání operátor/ka, asistent/ka, refemasáže za přijatelné ceny. Bu- reg. a příjmů) Zavolejte a rent/ka, obchodní zástupce,
dete spokojení. Tel.: 607 112 965 domluvte si schůzku! Tel.: realitní makléř, manager týmu.
606 328 115
Nehledáme dealery a prodejce!
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
Výdělek 24-40 000 Kč měs. fiOPLOCENÍ. CENY R. 2011. www.pujcky-prostejov.com remní vůz a benefity. Info na tel.
VOLEJTE 723 522 369.
tel.: 605 453 062
728 958 301
Nabízím elektroinstalační prá- Přeúvěrování,
oddluže- TRAKTORISTA – OPRAce včetně revize, montáž hro- ní, jednání s věřiteli. Tel.: VÁŘ na tuto pozici hledá pramosvodů. Tel.: 774 989 007
722 502 101
covníka STATEK Prostějov
s.r.o. Určická ul. Nástup ihned.
Kompletní pokládka zámkové
Kontakt tel.: 776 702 621.
dlažby, kvalitně za rozumné
ceny. Tel.: 723 522 369
Přijmeme svářeče, zámečníky, nástup možný ihned. Tel.:
ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ?
733 340 484
Přijedu, opravím, poradím.
Tel.: 722 668 334
Hledám elektrikáře na ŽL nebo
brigádně. Tel.: 775 171 481

VZPOMÍNÁME

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky
Přijmeme pečlivou brigádnici a další. Tel.: 605 138 473
na umývání vozidel v autobaKoupím obrazy předních česzaru. Tel.: 608 200 777
kých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569

Dny a roky plynou jako
řeky proud,
láska a bolest v srdci však
nedá zapomenout.

Dne 7. července 2012
uplyne 10. výročí,
kdy nás po prohraném
boji se zákeřnou nemocí
navždy opustila moje
milovaná dcera
paní Marcelka
NEVEČEŘALOVÁ
rozená Hasová.
Všem, kteří v tento den
uctí její památku tichou
vzpomínkou, děkuje
se stálou bolestí v srdci
maminka.

Dne 30. června 2012
jsme vzpomenuli
6. smutné výročí úmrtí
pana Milana LEHNERTA
z Prostějova.
Všem, kteří ho měli rádi a
vzpomenou s námi, děkují
manželka a děti s rodinami.
Odešla jsi, maminko,
neznámo kam,
vzpomínka po tobě
zůstala nám.
Vzpomínka krásná,
maminko milá,
To že jsi pro nás vždy
jen žila.

PRODÁM

Pila K+L s.r.o., Doloplazy
u Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, krácené. 1prm. /600 Kč. Doprava zajištěna. Od 15.6. akce za 500 Kč/
1prm. Kontakt: 582 388 101.

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.

Prodej palivového dřeva,
měkké od 750 Kč/m, tvrdé od Koupím ledničku, vířivou pračku
950 Kč. Doprava zajištěna. Romo, kamna na tuhá pal. Petry,
Tel.: 734 481 013
umyvadlo, WC. 608539783
Prodej palivového dřeva.
Tel.: 608 525 350

AUTO - MOTO

Prodám cihly z bouračky, cena
NON STOP ODTAHOVÁ
2 Kč/kus. Tel.: 604 918 377
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Koupím jakoukoli Š - Felicii.
Tel.: 604 118 269

OZNÁMENÍ

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

SEZNÁMENÍ

Dne 30. června 2012
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí úmrtí
paní Věry
KOHOUTKOVÉ..
KOHOUTKOVÉ
S láskou vzpomíná dcera
Věra s manželem Zdeňkem, vnučky Marcela,
Kateřina a vnuk Radek
s Martou. Pravnučky
Karolína, Nikola,
Kamila a pravnuci
Tomáš a Štěpán.

RŮZNÉ

SKUBI - okrasné dřeviny, Hrdibořice, www.okrasnedreviny.cz.
Hledám ženu k vážnému se- Tel.: 604 826 753
známení z PV a okolí. Vdovec
60/166 z PV. Tel.: 774 809 845

ZVÍŘATA

Nekuřačka 39 let, hledá poziKurz sebeobrany Krav Maga
tivního a pohodového muže
přiměřeného věku pro vážněj- Prodám štěňátka jorkšíra. Tel..
vhodný i pro ženy
Krav Maga – Kapap Prostějov ší vztah, založený na důvěře. 604 783 540
www.kravmagaprostejov. Vím, že někde jsi... Jen SMS
webnode.cz
737 983 946.
Doučím, naučím angličtinu, Vdova 65 let hledá kamarádnejen přes prázdniny. Tel.: ku přiměřeného věku, nejlépe
608 463 581 po 19.00 h.
z Pv. Tel.: 739 420 843

!POZOR! !POZOR!

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE pro příští číslo je vzhledem ke státním svátkům na konci tohoto
týdne posunuta: Termín pro inzerci v čísle 28 je středa 4. července do 12.00 hodin

HLEDÁNÍ

JE U K
KONCE
ONCE

Prázdninová nabíd
k
a
v úseku řádkové inz
erce
Speciální akce
na červenec a srpen!

za čtyři řádky
další dva řádky ZDARMA!
+
v červenci jakékoliv
zvýraznění ZDARMA!

Večerníkové akce pro vás od redakce
nebo přímo v redakci - sl. Šmídová

Kultura v Prostějově a okolí
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XINDL X A MANDRAGE SE U VRBIČEK PŘEDVEDLI VE SKVĚLÉ FORMĚ
„Mrtvá“ přehrada ožila skvělým dvojkoncertem
Na plevelem zarůstající dno a rozpadající se hráz plumlovské přehrady, do jejíhož okolí přes týden nezabloudí
živá duše, je skutečně tragický pohled. V pátek však
pláž „U Vrbiček“ ožila díky dvojkoncertu výtečného
písničkáře Xindla X a populární skupiny Mandrage.
Jejich songy většina populace velice dobře zná z rádií,
nyní dostali jedinečnou příležitost, užít si je na živo. A
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, u toho pochopitelně nemohl chybět!
Mostkovice/mls
Obě kapely do Mostkovic
dorazily s předstihem a tak
se ještě před koncertem na
plácku blízko pláže „U Vrbiček“ stihli utkat ve fotbale.
Netradiční zápas nakonec
skončil spravedlivou remízou.
To už se však přes rozpadající se hráz začaly trousit davy
lidí. Pohled na zarůstající
přehradu některé lidi deprimoval, jiné naštval. Do pohody se vrátili až po začátku
koncertu. Většina z převážně
mladých lidí do třiceti let v
publiku byla zvědavá na skupinu Mandrage. Ale už první
koncert Xindla X je rozhodně
nenechal chladným...

Slivovice rozparádila Xindla,
ten zase publikum
Xindl X při svém pátečním
koncertě rozhodně nepůsobil jako introvertní folkař. S
úžasně šlapající kapelou za
zády se pořádně odvázal a na
pódiu se choval jako skutečná rocková hvězda. Publikum
jeho jedinečné texty obvykle
pozorně poslouchá, ovšem
tentokrát dokázal Xindl X lidi
svým bezprostředním vystupováním dostat do pořádného
varu. „Xindl X mě osobně nesmírně překvapil. Jeho koncert
byl skutečně špičkový. Bylo na
něm vidět, že je v absolutní pohodě, k čemuž mu dopomohla i

pravá moravská slivovice pana
Kováře. Tu s kapelou před
koncertem popíjel na oslavu
narozenin jejich bubeníka,”
potvrdil Večerníku Petr Zlámal
z pořádající agentury Hittrade.
Rozjívaný a skotačící v rozepnuté košili, ale přitom stále
profesionální Xindl X, v pátek
zahrál i své největší hity „Láska v housce“, či „Anděl“. Kdo
je však znal, tomu neušlo, že
si s jejich texty záměrně ještě
pohrává a poupravuje je. Na
úplný závěr, kdy Xindl X
hodil propocenou košili do
publika, pak přišla skutečná lahůdka. Tou byla určitě
písnička „Poslední večeře“
z jeho alba Praxe relativity.
„Xindlova poslední deska se
mi už nelíbí jako ty předchozí,
přesto tahle písnička je opravdu skvělá. Nezačala se mi líbit
hned, ale po dalším přehrání
jsem si ji zamiloval. Nechám
si ji zahrát na pohřbu. Mám
už vybraný dvě - tuhle a ještě
Riders on the storm od kapely
The Doors. To bude krása, tolik
smutku. Škoda, že se toho nedožiju...,“ povzdechl si po koncertu Xindla X jednatřicetiletý
Martin Zajíc.

se žena” a „Šrouby a matice“ si
lidé oblíbili natolik, že je česká
rádia prostě musí hrát stále dokola. „Když jsem na noční, tak
to pořád hrají v rádiu. Tu práci
mě to hodně zpříjemňuje, tak
jsem si přišla poslechnout, jak
hrají na živo,“ vysvětlila Večerníku důvod, proč dorazila k vrbičkám pětadvacetiletá Nikola.
Při koncertu se opět ukázalo, že
přestože ji slyší opravdu často,
tak se lidé písničky „Šrouby a
matice“ stále nemohou nabažit.
Skladba sklidila asi největší
ohlas večera. „Mandrage mám
rád, ale u téhle písničky mi
vadí, že je to v podstatě kopie
skladby Horoskop od mých
oblíbených Krausberry. Text
je však jiný a myslím, že se
celkem povedl,“ poznamenal
Vítek Holý.
Koncert Mandrage se konal
už po setmění a tak při něm
kromě hudby vynikla i dobře
připravená světelná show.
Skupina se pak se svými rozparáděnými posluchači rozloučila

F o t o ree p o r tá
áž

Prostějov/nih
Zmíníme-li se o ději a žánru,
tak jde o černou komedii, která
je plná absurdních a komických situací. V celé inscenaci
vystupují tři ženy, které spojuje
hlavně nenávist k mužům. Dvě
z nich totiž nasbíraly mnoho

Organizátor a hudební hvězdy. Zástupce pořádající agentury HITTRADE Petr Zlámal se s vnukem,
který na akci dorazil až z daleké Ameriky, zvěčnil s pátečními interprety. Snímek vlevo s Xindlem X,
vpravo společné foto se skupinou Mandrage
2x foto: HITTRADE Prostějov
Vrbičkyy budou žít dál!
Přestože se k jinak liduprázdným vrbičkám díky koncertu
nahrnuly stovky lidí, organizátoři čekali přece jen trochu
vyšší návštěvnost. „Šlo o dvojkoncert za cenu jednoho, což
bylo pro lidi hodně výhodné.
Lidé se možná už k zarůstající
přehradě odnaučili jezdit. Na-

Výzva! V pátek se našel
stříbrný prstýnek a náušni
ce.
Kdo je postrádá,
ať kontaktuje agenturu HIT
TRADE.
Zas přijde další noc a další kocovina. Písničkář Velká show. Plzeňské seskupení Mandrage přivedlo do Tady mi to podepiš! Spokojená fanynka se na pár chvil
Xindl-X prozradil účastníkům, co je později neminulo.
varu již doslova vedrem rozpálené publikum.
stala živým památníčkem, na který ulovila pár podpisů.

Tři grácie. Hlavní protagonistky se do
svých rolí umí skvěle vžít.
Foto: internet
negativních, až tragikomických
zkušeností se svými milenci a
manželi. Zápletka hry spočívá
v tom, že jedna dam se právě
svého muže chce zbavit. Ten
je sice také jednou z hlavních
postav představení, ale duchem
létá trošku mimo naši realitu.
Této ženě se přitom velmi hodí,
když náhodou zjistí, že ho celý
život tajně a platonicky miluje
“ta třetí“ z nich. Jak to dopadlo,
to se mohli všichni návštěvníci

Série letošních koncertů na pláži
U vrbiček však zatím letos určitě
nekončí. Už za čtrnáct dní se zde
na pátém pokračování akce Rock
memory of představí oblíbené kapely z Prostějovska, na jejichž zábavy svého času chodily tisíce lidí
do míst po celém okrese. Po nich
se pak už připravuje přehlídka
revivalových kapel „Legendy se
vrací“ či koncert Václava Neckáře se skupinou Bacily.

XINDL X A MANDRAGE U PŘEHRADY

Mandrage dokázali,
že umí i na živo
Po krátké pauze se na pódium
vyhoupla v současné době velice populární pop-rocková skupina Mandrage. Její hity „Hledá

víc spousta z nich asi už odjela
na dovolenou do Chorvatska
nebo někam jinam,“ přemítal
organizátor Petr Zlámal, který
však s výkony i přístupem obou
kapel byl spokojený. „Chtěl
bych poděkovat všem, kdo se
na koncertu podíleli a zejména
pak panu Sklenářovi z Penzionu ´U Koníčka´za ubytování
skupiny Mandrage,“ vzkázal na
závěr Zlámal.

3x foto: Josef Popelka

“Něžné dámy“ navštívily Prostějov
Ve čtvrtek mohli všichni divadelní nadšenci
shlédnout zajímavé a
poutavé divadelní představení, se kterým se do
Prostějova přijelo představit jihlavské divadlo
se zajímavým názvem
„NaKop Tyjátr“. Hra s
názvem: „Ach, ta něha našich dam“, a celá
akce vypukla minulý
čtvrtek 28. června v prostějovském H-Clubu na
Wolkerově ulici.

hitem „Františkovy lázně“, s
nímž jako prvním bořila české
hitparády. Z reakcí mladých
posluchačů bylo jasné, že je
„jejich“ kapela určitě nezklamala. Dokázala však zaujmout
i ty, kteří jejich hudbu zas až
tak neznali. „Jsem rád, že se
u nás vůbec něco děje a tak
k vrbičkám chodím skoro na
každou akci. Díky dnešnímu
koncertu se však pro mě Mandrage po Elánu staly druhou
nejoblíbenější kapelou,“ netajil
po koncertě své nadšení čtyřiačtyřicetiletý Michal.

předprázdninového před-stavení
dozvědět v závěru hodinového
vystoupení.
„Ach, ta něha našich dam“,
jejímž původním autorem je Jean
Claude Danaud, se divákům stále
líbí a je úspěšná už od počátku
svého uvedení. V roce 2008 byly
totiž kvalitní herecké výkony
tehdejších třech dam oceněny
na celostátní přehlídce Divadelní
Děčín, ale také na prestižním festivalu Jiráskův Hronov.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ROCK MEMORY OF!
Plumlovské léto je v plném proudu a fanoušci jsou u vytržení. Po vystoupení rockové legendy Aleše Brichty
a pátečním dvojkoncertu Xindla X a Mandrage se už nyní vše chystá na V. ročník mimořádně úspěšného
rockového festivalu, na kterém se každoročně „vyřádí“ takové skupiny jako Keks, Kontakt, Quercus a Plus,
které tak opět zavzpomínají na významné prostějovské muzikanty, kteří již nejsou mezi námi... ROCK
MEMORY OF se uskuteční opět na pláži „U Vrbiček“ plumlovské přehrady, a to již příští pátek 14. července
od 17 hodin! A vy můžete být přitom díky Večerníku dokonce ZADARMO! Stejně jako ve dvou předcházejících případech, i tentokrát obdarujeme celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ. Ti od nás tak během následujících
dvou týdnů vyhrají po jedné vstupence. Připomeňme, že v případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do prostor Víceúčelové haly-ZS v Prostějově.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - váš mediální partner všech akcí PLUMLOVSKÉHO LÉTA!
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje
štěstí při losování z osudí... Soutěž probíhá od pondělí 2. do čtvrtku 12. července ve dvou dějstvích.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:
POKOLIKÁTÉ V HISTORII SE LETOS SEJDEME NA PŘEHRADĚ, ABYCHOM ZAVZPOMÍNALI
NA PROSTĚJOVSKÉ MUZIKANTY V RÁMCI ROCK MEMORY OF?
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„Koncert Rock Memory Of“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333
433, zasílat SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v
Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci netradičně POUZE DO STŘEDY 4. ČERVENCE 16.00 hodin. Jména
prvního kvarteta výherců zveřejníme v příštím vydání Večerníku, tj. pondělí 9. července, v němž
najdete i druhou soutěžní otázku.

Hlavní prostějovské náměstí ovládli
MLADÍ VĚDCI

Prostějov/nih - Před prostějovskou radnicí bylo ve středu
během dopoledne opět rušno.
Tentokrát si zde rozbalili stánky
studenti prostějovských středních škol a gymnázií, kteří se
zapojili do osmého ročníku celorepublikového projektu s názvem: „Věda v ulicích“.
Tato atraktivní a interaktivní forma prezentace vědy a techniky je
pro širokou veřejnost lákavá, což
každoročně potvrzují i tisíce zvědavých návštěvníků v ulicích po
celé zemi. I v Prostějově návštěvnost a zájem o pokusy rok od roku Mladí vědci. Studenti prostějovských středních škol ve středu doroste. U každého ze stánků totiž kázali svou zručnost a um široké veřejnosti. Foto: Nikol Hlochová
studenti zajímavé pokusy nejen
ukazovali, ale každý z návštěvní- podívat, mohl zjistit například to, skleněné lahve, dále jste si mohli
ků si mohl spoustu věcí vyzkou- jak dokáže obyčejná malá tužko- prohlédnout a hlavně vyzkoušet
šet v praxi i sám. Kdo se přišel vá baterie zabránit pádu prázdné jedno z největších lákadel dopo-

KONEC U!
STRA? CH
NOU

JEDETE NA DOVOLE
ZTRATÍTE...
NEVADÍ, PŘEHLED NE
JSTVÍ
KULTURNÍ ZPRAVODA

...I

ledne - robotická autíčka, papírovou chronografii, „horký“ led
a mnoho dalších, více či méně
uvěřitelných chemických reakcí,
pokusů či optických klamů.
Celý projekt „VĚDA V ULICÍCH“ se v Prostějově koná
rok co rok pravidelně už od jeho
vzniku. Vděčit za to můžeme
především panu Jiřímu Prudkému, který celou akci s prostějovskou Lidovou hvězdárnou
v celostátním projektu Česká
hlava zaštiťuje. Hlavním cílem
celé akce je popularizace vědy
a přírodovědných oborů u širší
veřejnosti. Zkrátka a dobře, studenti se snaží sérií komentovaných pokusů dokázat, že i věda
je zábava. A co si budeme povídat, bezesporu se jim to daří...

V ZAHRANIČÍ BUDETE

AKTUÁLNĚ VĚDĚT, CO SE DĚJE
V KULTURNÍM PROSTŘEDÍ

PROSTĚJOVSKA

STAČÍ KLIKNOUT NA

WWW . VECERNIKPV . CZ

I V LÉTĚ

7 divů Olomouckého kraje...
PROSTĚJOVSKO MÁ TŘI ŽELÍZKA!

Olomouc, Prostějov/nih, lv - Od
1. července do 31. srpna můžete hlasovat ve druhém ročníku
ankety 7 divů Olomouckého
kraje. Krajská rada tento týden vybrala z původních 47
návrhů občanů jednadvacet zajímavostí, o jejichž pořadí bude
možné hlasováním rozhodnout.

Do užšího finále se probojovali
i zástupci Prostějovska!
Nominován je Národní dům,
ale také prostějovská Starorežná
nebo plumlovský zámek. Podpořte proto zástupce našeho regionu! Hlasování bude probíhat
výhradně na internetu na adrese
www.7divuok.cz. Organizátory

k tomu vede dobré zabezpečení
hlasování, kdy z konkrétní emailové adresy je možné hlasovat
pouze jednou.
Loňský ročník vyhrála přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
stráně. Hlasování se zúčastnilo
4135 lidí. „V září bude vyhlášený
vítěz a následovat bude kampaň

v síti vlaků Pendolino, kde chceme celý Olomoucký kraj patřičně
prezentovat,“ dodal hejtman Tesařík.
Loňskou premiéru zajímavého
počinu připomíná putovní výstava fotografií. Od 1. do 18. července je expozice umístěna v prostorách elektrárny Dlouhé stráně.

Nominované zajímavosti
Národní dům v Prostějově
Tovačovský zámek
Poutní místo Panny Marie Pomocné Zlaté Hory
Střešní zahrada na střeše zámku v Lipníku nad Bečvou
Národní kulturní památka Vodní elektrárna
a vila v Třeštině-Háji
Císařsko-královská olomoucká pevnost
Zámecký park v Loučné nad Desnou
Expozice času ve Šternberku
Prostějovská Starorežná
Zoo Olomouc

Jezernické železniční viadukty
Vřesová studánka v Jeseníkách
Rozhledna na Borůvkové hoře
v Rychlebských horách
Varhany v chrámu sv. Mořice
Javoříčské jeskyně
Plumlovský zámek
Arcibiskupský palác Olomouc
Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast
Olomoucké Horní náměstí
Rychlebské stezky

Fotbal

losovací čísla
mužských soutěží
Přebor Olomouckého KFS - muži
1 - Jiskra Oskava
2 - FC Kralice na Hané
3 - Tatran Litovel
4 - Zlaté Hory
5 - 1.HFK Olomouc “B“
ce
6 - FK M Opatovice - Všechovice
7 - FC Hněvotín
8 - FK Kozlovice
9 - FK Troubky
10 - FC Dolany
11 - FK Šternberk
12 - Sokol Lázně Velké Losiny
13 - Sokol Určice
14 - Sokol Ústí
15 - Sokol Konice
16 - FC Želatovice

SO
SO
SO
SO
NE -10.00
NE - 10.00
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE - 10.00
hlášenky
NE

Hodolany

SO
SO
SO
NE
SO
SO
hlášenky
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO

Naděje Lipové a Kojetína, že by se díky
problémům několika soupeřů mohli ze
druhého místa posunout výše, vzaly za
své. Z krajského přeboru zmizely jen
první Hranice a poslední Loštice, zbylá
čtrnáctka včetně Určic, Konice a Kralic
zůstala pohromadě. Z I.A třídy tak skutečně postoupily jen Šternberk a Opatovice-Všechovice.
„Hovořilo se o Oskavě a Zlatých Horách,
že se nepřihlásí do kraje. Nakonec se však
rozhodly, že soutěž budou hrát. Tím pádem mužstva na druhých místech, která
očekávala, že by mohla naplnit soutěže,
měla smůlu,“ přitakal Lužný.
A že by se na poslední chvíli přece jen
někdo odhlásil a zbylo volné místo, s
tím sekretář nepočítá. „Nemám signály,
že by někdo uvažoval jinak. Mluvil jsem
osobně s představiteli zmíněných klubů a
potvrdili mi, že jsou zajištěni finančně i
hráčsky,“ rozptýlil veškeré nejasnosti.

SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE
NE
SO
hlášenky
SO
NE
NE
hlášenky
NE
NE
NE
NE
NE - 10.15
SO

Protivanov se do béčka dostal místo
Tovačova, který požádal o přeřazení na
Přerovsko, navzdory faktu, že na Přerovsko to má nepopiratelně blíže než
Jesenec, ležící vzdušnou čarou o čtrnáct
kilometrů severněji. „Funkcionáři Jesence se cítí dotčeni, ale STK rozhodla
tímto způsobem. Proč? Na to vám nedokáži odpovědět,“ reagoval na dotaz
Lužný.
Není tedy divu, že v Jesenci nad složením skupin dvakrát nejásali. „Bohužel
už je to nalosované a nic s tím neudě-

Dzbel

Žádné velké přesuny se neudály ani těsně
pod krajským přeborem. Konické béčko zůstalo v severní „A“ skupině, kde se
nově objevily sestupující Loštice a postupující Jindřichov. Z „B“ skupiny spadl
Jesenec, ale postoupily sem Bohuňovice a
Haná Prostějov. Ta se tak nově může těšit na derby s Čechovicemi, Plumlovem a
Klenovicemi.
„Na derby jsme zvyklí z I.B třídy, kde
jich bylo ještě víc, a těšíme se. Zejména
na Čechovice, které máme hned v prvním
kole,“ sdělil předseda Hané Daniel Kolář.
Cílem nováčka je poznat soutěž a zejména
se zachránit. „Uvidíme, jak se nám podaří
složit kádr, a také bude záležet na zdravotním stavu a pracovním vytížení hráčů,“
dodal.

NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
SO
SO
NE - 10.00
SO
SO
NE
NE

I.B třída; skupina „C“ - muži
1 - Baník Staré Město
2 - FK STOMIX Žulová
3 - Sokol Lesnice
4 - Jiskra Rapotín
5 - Družstevník Bělá pod Pr.
6 - FK Ruda nad Mor.
7 - Sokol Hrabišín
8 - Dynamo Javorník
9 - SK Řetězárna
10 - Sokol Vikýřovice
11 - Sokol Sudkov
12 - Vidnava
13 - FK Bohdíkov
14 - Sokol Nový Malín

SO
SO
NE
SO
SO - 16.00 od 7.10. ÚZM
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

losovací čísla
mládežnických soutěží

losovací čísla
mužských soutěží

Přebor Olomouckého KFS
- starší, mladší dorost

Přebor OFS - II. třída

1 - FK Nemilany
2 - FK Šternberk
3 - Slovan Černovír
4 - Sokol Čechovice
5 - Sokol Konice
6 - Sokol Velký Týnec
7 - 1.FC Viktorie Přerov
8 - FK Mohelnice

SO 14.00,12.00
hlášenky
SO ÚZD
hlášenky
hlášenky
NE ÚZD
hlášenky
hlášenky

Krajská soutěž; skupina „A“ dorostu
1 - Jindřichov
2 - FK STOMIX Žulová
3 - Sokol Troubelice
4 - Sokol Lázně Velké Losiny
5 - SK Bludov
6 - Dynamo Javorník
7 - SK Řetězárna
8 - Sokol Vikýřovice
9 - Zlaté Hory
10 - volné

NE hlášenky
SO 13.00
hlášenky
hlášenky
SO ÚZD
SO ÚZD
SO 2.30 před ÚZM
SO ÚZD
hlášenky

Krajská soutěž; skupina
upina „B“
B“ dorostu
1 - FK Brodek u Přerova
2 - FK Nové Sady
3 - Granitol Moravský Beroun
4 - Sokol Tovačov
5 - FC Kostelec na Hané
6 - FKM Opatovice - Všechovice
7 - Sokol Doloplazy
8 - Spartak VTJ Lipník n/B.
9 - SK Náměšť na Hané
10 - Tatran Litovel
11 - FK Hlubočky
12 - Sokol Určice
13 - Sokol Horní Moštěnice
14 FC Želatovice

NE ÚZM
SO 2.30 před ÚZM
SO ÚZD
hlášenky
NE 11.00
SO 3 hod. před ÚZM
Horní Újezd
SO ÚZM
SO 3 hod. před ÚZM
SO ÚZD
SO ÚZD
SO ÚZD
SO ÚZD
NE 2.30 před ÚZM
NE 2.30 před ÚZM

Krajský přebor - starší,mladší žáci

Derby nemizí. Na šestici atraktivních soubojů mezi Kralicemi, Určicemi a Konicí dojde v
krajském přeboru i v sezoně 2012/13.
Foto: archív
láme. V „B“ skupině jsme měli vše na
dostřel a teď pojedeme až za Přerov,“
povzdechl si předseda klubu Milan Prucek.
To v Protivanově se na nové zážitky těší,
olomoucká skupina je pro ně velkou neznámou. „Je to o něco dál, ale nám je jed-

I.B třída; skupina „B“ - muži
1 - Sokol Protivanov
2 - Doubrava Haňovice
3 - SK Červenka
4 - Maletín
5 - Sigma Lutín
6 - Sokol Velký Týnec
7 - Sokol Doloplazy
8 - FK Brodek u Přerova
9 - Sokol Slavonín
10 - Slovan Černovír
11 - FC Drahlov
12 - SK Chválkovice
13 - Sokol Kožušany
14 - SK Velká Bystřice

že bude jen jedna soutěž dorostu, ale nechtělo
se nám mladší úplně zavrhnout,“ připomněl
tristní počty Lužný.
Při zastoupení Prostějova, Přerova, Šumperku, Hranic či Uničova minimálně v divizi je
tak osmero mužstev maximum, v jehož silách je dva dorostenecké výběry postavit. Je
tak zřejmě jen otázkou několika let, kdy přestane hrát krajský přebor mladších dorostenců. „Třeba za rok vůbec nebudou a vytvořil
by se jen jeden dorost,“ neodporuje Lužný.
Komplikovaně vznikalo i osazení dorostenecké I. třídy. Ve dvou skupinách je včetně
sedmi nováčků celkem třiadvacet týmů a
severní „A“ skupina málem ani nevznikla. „Nakonec se mančafty přihlásily. Mohli
bychom vytvořit dvě skupiny po dvanácti,
ale kdybychom někoho z béčka přeřadili na
sever, tak by skončil a hrál okres,“ vysvětlil
Lužný, proč v áčku je pouze devět a v béčků
čtrnáct účastníků.
Z prostějovského okresu pokračují pouze Kostelec na Hané a Určice, Kralice s Nezamyslicemi obsadily poslední dvě pozice a zamířily níž.
Z přeboru OFS pak nechtěl postoupit nikdo.
Ani vítězné Mostkovice, ani zbylí oslovení.

I.A třída – Haná nahradila Jesenec

I.B třída; skupina „A“ - muži
1 - SK Lipová
2 - Sokol Tovačov
3 - Haná Nezamyslice
4 - SK Hranice „B“
5 - FC Kostelec na Hané
6 - Sokol Pivín
7 - Sokol Mostkovice
8 - SK Jesenec
9 - Sokol Radslavice
10 - FC Beňov
11 - Sokol Vrchoslavice
12 - Tatran Všechovice
13 - FK Býškovice - Horní Újezd
14 - Sokol Horní Moštěnice

„Máme hodně soutěží, ale málo mládeže,“
naříká sekretář krajského fotbalového svazu Jiří Lužný

Ze župy nikdo neodstoupil

I.A třída; skupina „B“ - muži
1 - Haná Prostějov
2 - FK Nové Sady
3 - SK Slatinice
4 - ORESVO Sokol Plumlov
5 - Sokol Bělotín
6 - Sokol Klenovice na Hané
7 - Sokol Bohuňovice
vou
8 - Spartak VTJ Lipník nad Bečvou
9 - SK Náměšť na Hané
10 - SK Bělkovice - Lašťany
11 - FK Hlubočky
ce
12 - FK Slavoj Kojetín - Koválovice
13 - Sokol Dub nad Moravou
14 - Sokol Čechovice

Los krajských soutěží: U mužů bez
nečekané změny, u dorostu škatulata
Kdo měl postoupit, ten postoupil, kdo měl spadnout, ten spadl,
kdo se udržel, ten ve stejné soutěži pokračuje. Tento jednoduchý scénář s minimálním počtem změn nastal u všech mužských soutěží pořádaných Krajským fotbalovým svazem (KFS)
Olomouckého kraje. Mnohem horší situace panuje u mládeže,
kde se to nečekanými přesuny jen hemží.
„Problémy jsou s naplněním soutěží mládeže, to je obecný fakt.
Řekl bych, že máme hodně soutěží, ale málo mládeže,“ nastiňuje
možné řešení v podobě redukování husté struktury sekretář KFS
Jiří Lužný.

I.A třída; skupina „A“ - muži
1 - Jindřichov
2 - FK Jeseník
3 - Granitol Moravský Beroun
4 - SK Šumvald
5 - SK Bludov
6 - Sokol Štíty
7 - Sokol Konice „B“
8 - SK Loštice
9 - Medlov
10 - Sokol Leština
11 - Sokol Troubelice
12 - Písečná
13 - FK Mohelnice „B“
14 - Štěpánov
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Žáčci se mírně rozrostli
Jeden ze světlejších okamžiků nastal při
losování žákovských soutěží. Loni vítězné
Čechovice, Konici a dalších šest družstev
doplnil Jeseník a krajský přebor tak má od
léta devět oddílů. Obdobná situace nastala
i v I. třídě, kdy se jediná skupina „A“ navzdory sestupu Červenky rozrostla díky
Slavonínu a Mikulovicím ze dvanácti na
třináct klubů.
Regionální celky nebudou mít v druhé
krajské soutěži své zastoupení, neboť vítězný Protivanov, druhé Dobromilice ani
nikdo jiný neměl zájem z okresu postoupit.
Mezi benjamínky pak bude na krajské
úrovni se Šumperkem, Přerovem, 1.HFK
Olomouc, Sigmou Olomouc a Hranicemi
soupeřit i 1.SK Prostějov.

Začne se opět v polovině srpna

Na zkušenou. Fotbalisté Hané Prostějov vyhráli I.B třídu a v „B“ skupině I.A třídy jsou pro
letošek jedním ze dvou nováčků.
Foto: archív
no, zda jedeme do Nezamyslic nebo na
I.B třída – Jesenec neuspěl,
Olomoucko. Pro nás je je to všude daleko.
Nevíme, jak to tam vypadá, jaká je tam
Protivanov ano
úroveň. Chtěli jsme to ale změnit a jsme
Ve dvou ze tří skupin budou opět od rádi, že jsme se dostali do druhé skupiny,“
podzimu působit celky z Prostějovska. uvedl předseda oddílu Antonín Krátký spoK šestici Lipová, Vrchoslavice, Mostko- lu s cílem nováčka – zachránit se.
vice, Nezamyslice, Kostelec na Hané a
Mladší dorost zachován
Pivín přibyl v „A“ skupině sestupující
Jesenec. V béčku se pak nově objeví
Protivanov, který se po roce vrací do V krajském přeboru dorostu pokračuje stejně
kraje a uspěl se žádostí o zařazení na jako loni osm mužstev včetně Konice a ČeOlomoucko. Tam chtěl i Jesenec, ale chovic, navzdory nesestupu ale došlo ke čtvrtinové obměně. Vítězný Šumperk přešel do
tomu nebylo vyhověno.
„Vyskytly se dva tři týmy, které si přály divize a druhé Opatovice vzaly zavděk jen I.
být zařazeny do jiné skupiny. Není ale třídou, skupinou „B“. Nahradily je tak druhý
jednoduché vyhovět všem. Myslím si, a čtvrtý celek I. třídy Nemilany a Velký Týnec.
že tak je to optimální. Vždy se zvažují „Zásadním problémem je, že hrajeme krajvarianty a sportovně technická komise ský přebor starších i mladších dorostenců.
(STK) se snaží vyjít všem vstříc,“ oko- Soutěž tedy doplňují ti, kteří jsou schopni
naplnit požadavek. Dokonce jsme uvažovali,
mentoval vyjednávání Lužný.

Někteří trenéři, mezi nimi například mostkovický kouč Jiří Kamenov, poukazují na
fakt, že srpnová kola nejsou zcela regulérní. Studenti i rodiče v roli hráčů využívají
prázdnin k odjezdu na dovolenou a rázem
může chybět třeba polovina základní sestavy. Oproti předchozím rokům se ale s termínovou listinou nehýbalo a opět se začíná
hned druhý srpnový víkend.
„Jsme vázáni na moravské soutěže, které
začínají ve stejném termínu, a okresní soutěže jsou zase navázány na nás. Já tomu
rozumím, jsou to amatérské soutěže, ale s
tím se nedá nic dělat,“ krčil rameny Lužný.
Jiná možnost podle něj není i z toho důvodu, že se svaz snaží předehrát úvodní dvě
jarní kola a nečekat na to, jak budou hřiště
vypadat na jaře. „ V listopadu totiž terény
bývají zpravidla mnohem lepší než na jaře.
Třeba loni nám to vyšlo super,“ upozornil.
Krajské soutěže dospělých, dorostenecký
krajský přebor i I. třída, skupina „B“ se tak
rozjedou o víkendu 11. a 12. srpna, žákovská I. třída spolu s přípravkami 25. a 26.
srpna. Jako poslední, až v sobotu 1. a v neděli 2. září, odstartují krajský přebor žáků a
dorostenecká I. třída, skupina „A“.

1 - Spartak VTJ Lipník n/B.
2 - FK Mohelnice
3 - Volné
4 - Sokol Lázně Velké Losiny
5 - Sokol Čechovice
6 - Sokol Konice
7 - FK Jeseník
8 - Slovan Černovír
9 - FK Šternberk
10 - SK SULKO Zábřeh

hlášenky
NE ÚZŽ
hlášenky
hlášenkyy
hlášenkyy
hlášenky
NE 13.15, 15.00
hlášenky
hlášenky

Krajská soutěž; skupina „A“
- starší,mladší žáci
1 - FK Brodek u Přerova
2 - SK Náměšť na Hané
3- SK Slatinice
4 - FK Nemilany
5 - SK SULKO Zábřeh „B“
6 - Sokol Velký Týnec
omoutov
7 - Sokol Chomoutov
vonín
8 - Sokol Slavonín
9 - FK Nové Sady
10 - KMK Zubrr Přerov
čky
11 - FK Hlubočky
ovice
12 - FK Mikulovice
13 - volné
vice
14 - FC Želatovice

NE 4hod.před ÚZM,
2.15 před ÚZM
SO ÚZŽ
SO 2 hod.před ÚZM,
3.30 před ÚZM
NE 15.00,13.30
hlášenky
SO 13.00,14.45
SO 4 hod před ÚZM,
5.45 před ÚZM
1
SO 11.30,
10.00
SO 10.00,
1
12.00
SO 10.00,
1
11.45
SO ÚZŽ
Ú
hlášen
hlášenky
SO 10.45,
1
9.00

Krajský přebor skupina „A“ - přípravka
1 - FK SAN - JV Šumperk
2 - 1.SK Prostějov
3 - 1.FC Viktorie Přerov
4 - 1.HFK Olomouc a.s
5 - SK Sigma Olomouc a.s.
6 - SK Hranice

hlášenky
hlášenky
hlášenky
NE 9.00
NE 9.00
hlášenky

AKTUALITY
NAJDETE
NA WEBU

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

- TJ Sokol Otaslavice „A“
- TJ Haná Prostějov „B“
- TJ Smržice
- TJ Sokol Brodek u PV
- SK Sokol Vrahovice
- Sokol Přemyslovice
- FC Hvozd
- TJ Otinoves
- Sokol Olšany
- FC Kralice „B“
- 1.SK Prostějov „B“
- TJ Sokol Držovice
- TJ Sokol Určice „B“
- TJ Sokol Zdětín
- FC Vyšovice
- TJ Sokol Čechovice „B“

NE
Hlášenky
NE
Hlášenky
SO
NE
NE
Hlášenky
Hlášenky
NE
Hlášenky
SO
SO
NE
NE
SO

Páteční aktiv OFS: Pro příští sezónu je jasno

HRÁT SE ZAČNE JIŽ V ČERVENCI, podzim skončí v půlce listopadu

ÚZM
SCM, Za Místním nádr.
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM

NHP - Sokol Luká

ÚZM
ul. Olympijská, PV NHP - UT SCM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM

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

- TJ Horní Štěpánov
- TJ Sokol Tištín
- Haná Nezamyslice „B“
- TJ Jiskra Brodek u Konice
- SK Sokol Vrahovice „B“
- TJ Sokol Pivín B
- FC Kostelec n. H. „B“
- TJ Sokol Mostkovice „B“
- FC Ptení
- TJ Sokol Ivaň
- Sokol Bedihošť
-FK Němčice nad Hanou
-TJ Sokol Vicov
- TJ Sokol Zdětín „B“
- TJ Pavlovice u Kojetína
- FC Dobromilice

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

- TJ Sokol Protivanov B
- SK Jesenec „B“
- TJ Sokol Otaslavice „B“
- TJ Sokol Kladky
- TJ Želeč
- TJ Sokol Přemyslovice „B“
- FK Skalka 2011
- TJ Oresvo Sokol Plumlov „B“
- TJ Sokol Malé Hradisko
- TJ Sokol Tvorovice
- FC Hrubčice
- TJ Sokol Brodek U PV „B“
- FC Morávia Doloplazy
- TJ Biskupice
-Sokol Čechy pod Kosířem
- Volno

NE
NE
NE
NE
NE
Hlášenky
NE
Hlášenky
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE

ÚZM
ÚZM
10.00
ÚZM
ÚZM

NHP –písek

ÚZM
ÚZM
ÚZM
10.00
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM

NHP Hrubčice

NHP - Dřinov

Okresní soutěž IV. třída
SO
Hlášenky
SO
NE
NE
Hlášenky
SO
NE
NE
SO
NE
Hlášenky
NE
NE
SO

ÚZM
Dzbel
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM
ÚZM

Vyšovice
Krumsín

Mezi muže se vrací Protivanov „B“ a začíná i Skalka, naopak skončily Drahany

Jen několik dnů po rozlosování nejvyšších moravských i krajských fotbalových soutěží, znají svou
podobu s výjimkou mladších přípravek i všechny
kategorie zastřešované Okresním fotbalovým svazem (OFS) Prostějov. Jeho vedení připravilo pro
nadcházející ročník několik novinek, které představilo na pátečním losovacím aktivu, jež se konal
v Restauraci HANÁ. A chybět u toho nemohl ani
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který nadále zůstává
mediálním partnerem OFS.
Prostějov/jim
Losovacího aktivu se v pátek
odpoledne zúčastnily všechny
oddíly s výjimkou čtveřice Doloplazy, Lipová, Olšany, Tvorovice. Ještě než přešla řeč na
sezonu 2012-2013, rozdávala
se ocenění za minulou sezonu.
V zastoupení oddílových funkcionářů tak převzali poháry nejlepší kanonýři, po nich obdrželi
cenu fair play mezi muži Přemyslovice, Zdětín „B“, Jesenec
„B“ a Otaslavice, u dorostu pak
Výšovice.
Dlouhodobou starostí OFS
je otázka rozhodčích, aktivních má aktuálně v databázi
jen osmačtyřicet. Ti odřídili
637 zápasů, dalších sedmnáct
jich zůstalo neobsazeno. Svaz
se sice snaží řešit situaci pořádáním náborů a finanční
podporou na nákup vybavení,
vydrží-li aspoň dva roky, i tak
byl ovšem nucen oznámit, že
i na duely okresního přeboru
mužů občas vyšle pouze jednoho arbitra a přednost dostane mládež.
Přestupové období začalo již
včera a vyprší 6. dubna příštího roku, vyřídit hostování
bude možné do 6. října a pak
až od 1. ledna do 6. dubna.

Přebor OFS-II. třída i „trojka“
po šestnácti
Nejvýraznější změnou nejvyšších dvou mužských soutěží je
avizované rozšíření ze čtrnácti
na šestnáct týmů. K tomu došlo po předchozích požadavcích klubů na zatraktivnění
soutěží. „Přiklonili jsme se tedy
k formátu se šestnácti kluby. Byť
s rizikem, že to bude problematické na odehrání. Termínová listina začíná o týden dříve, již 29.
července. Většina oddílů si stejně
na tento termín domlouvá přátelská utkání nebo turnaje,“ vyjádřil
se sekretář OFS Pavel Peřina.
Nikdo z týmů neodmítl možnost
postoupit a ze „trojky“ do „dvojky“ tak skutečně přešli 1.SK Prostějov „B“, Smržice, Haná Prostějov „B“ a Výšovice. Opačným
směrem zamířily Dobromilice a
do kraje se přesunul Protivanov.
Do třetí třídy se přesunula šestice
Ptení, Mostkovice „B“, Brodek
u Konice, Pivín „B“, Vrahovice
„B“ a Ivaň. Spadly jen Kladky.
Pro náhradní hrací prostory se
ještě před začátkem soutěže rozhodla čtveřice mužstev. Hvozd
se dočasně přesune do Luké,
1.SK Prostějov na umělou trávu v areálu SCM, Bedihošť do
Hrubčic a Pavlovice do Dřínova.

„Čtyřka“ se dvěma nováčky
Severní a jižní skupina IV. třídy
s devíti a deseti mančafty je minulostí. Nově bude hrát každý
s každým a představitele svazu
překvapil velký zájem ze strany
klubů. Přes konec Drahan se totiž díky přihlášení Protivanova
„B“ a Skalky bude hrát hned s
patnácti družstvy.
„My jsme za nové oddíly rádi.
Předpokládali jsme, že se přihlásí
maximálně čtrnáct klubů, ale byli
jsme překvapeni, že byl zájem
mezi patnácti kluby a ten šestnáctý
to do poslední chvíle zvažoval,“
poukázal Peřina.
Rozdělení podle vzdáleností, aby
odpadly vyšší náklady na dopravu
zabránil fakt, že by v jedné skupině
bylo sedm a ve druhé osm týmů.
To by se pak muselo hrát jen dvoukolově, protože čtyřkolově by naráželo na počet mužstev. OFS totiž
třeba na rozdíl od krajského přeboru dorostu nemůže nařídit vložené
středy. „Zástupci nižších tříd se k
tomu nestavěli kladně, hrát čtyřikrát s jedním mančaftem pro ně
není atraktivní,“ vysvětlil obměnu
struktury Peřina.
SK Jesenec „B“ bude jako tradičně hrát ve Dzbeli, Plumlov „B“ v
Krumsíně a FK Skalka 2011 ve
Výšovicích. „Ve Skalce je velice
kvalitní hrací plocha na malou
kopanou. Budou ji rozšiřovat,
aby splnila podmínky pro velký
fotbal,“ ozřejmil fakt, proč začne
nováček v azylu.

Mládež střídá hokejově
Proměn doznala i skladba mládežnických mužstev. Dorostenecký okresní přebor bude nově
devítičlenný, přestože je více
než polovina účastníků odlišná.
Nepřihlásily se vítězné Mostkovice, Držovice, Olšany ani
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Okresní přebor dorostu
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- TJ Smržice
- Sokol Přemyslovice
- Haná Nezamyslice
- TJ Sokol Vrahovice
- TJ Sokol Protivanov
- TJ Sokol Pivín
- FK Němčice nad Hanou
- TJ Oresvo Sokol Plumlov
- Volno
- FC Dobromilice
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- FC Kostelec na Hané
- Sokol Brodek u PV
- TJ Smržice
-TJ Sokol ORESVO Plumlov
- Sokol Vrahovice
- TJ Sokol Klenovice
-TJ Sokol Pivín
- FC Kralice na Hané
- TJ Sokol Protivanov
- TJ Sokol PV - Držovice
- Volno
- TJ Sokol Určice
- FC Dobromilice
- FC Vyšovice
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- TJ Sokol Otaslavice
- TJ Sokol Brodek u PV
- TJ Jiskra Brodek u Konice
- TJ Sokol Pivín
- TJ Oresvo Sokol Plumlov
- FC Kralice
- Sokol Přemyslovice
- Haná Prostějov
- Sokol Olšany
- Haná Nezamyslice
- 1.SK Prostějov
- TJ Sokol Bedihošť
- FC Vyšovice
- TJ Sokol Čechovice
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Start se blíží. Už za čtyři týdny se opět rozběhnou boje o body v soutěžích pořádáných OFS Prostějov.
Nováčkem v okresním přeboru je i vítěz III. třídy 1.SK Prostějov
Foto: archív
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Okresní přebor st. přípravky
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-TJ Jiskra Brodek u Konice
ce
- TJ Sokol Určice
- SK Jesenec
- Sokol Konicee
- TJ Smržice
okol Plumlov
- TJ Oresvo Sokol
ov „A“
- 1.SK Prostějov
- Sokol Olšanyy
ov
- Haná Prostějov
- FK Němčice nad Hanou
- FC Kostelec na Hané
chovice
- TJ Sokol Čechovice
novice
- TJ Sokol Klenovice
ov „B“
- 1.SK Prostějov

Losování proběhne 14.8.2012 v 16 00 na OFS Prostějov.
Dle propozic se bude hrát turnajově

Okresní přebor ml. přípravky
1
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- Sokol Konice
- 1.SK Prostějov „A“
- 1.SK Prostějov „B“
- TJ Haná Prostějov „A“
- TJ Haná Prostějov „B“
- TJ Sokol Čechovice „A“
- TJ Sokol Čechovice „B“
- SK Sokol Vrahovice
- Sokol Mostkovice
- Haná Nezamyslice
- FK Němčice nad Hanou
- FC Kralice

UT Konice
SCM Za Místním nádražím
SCM Za Místním nádražím
SCM Za Místním nádražím
SCM Za Místním nádražím

Losování proběhne 14.8.2012 v 16 00 na OFS Prostějov.
ově
Dle propozic se bude hrát turnajově

Výšovice, místo nich na podzim
naskočí náctiletí ze Smržic, Přemyslovic, Nezamyslic, Plumlova a Dobromilic.
Novinkou je možnost opětovného návratu vystřídaného
hráče zpět do hry, což dosud
šlo jen u žáků. Hokejové střídání bude omezeno pouze v
poslední desetiminutovce, kdy
budou moci vystřídat jen dva
hráči. Mezi staršími žáky se počet celků snížil ze čtrnácti na třináct. Nepokračuje Haná Prostějov, Nezamyslice, Přemyslovice
ani Lipová, novici jsou Brodek
u Prostějova, Vrahovice a Kralice na Hané.
Co se týče mladších žáků, jejich
počet se ze sedmi téměř zdvojnásobil. Otinoves a Němčice
svá družstva zrušily, náhradou je
ale vstup Otaslavic, Plumlova,
Přemyslovic, Nezamyslic, 1.SK
Prostějov, Bedihoště, Výšovic a
Čechovic.
Starší přípravka se rozrůstá ze
dvanáctky na čtrnáctku. Nezamyslice, Přemyslovice, Kralice a Vrahovice vystřídaly Jesenec, Plumlov, 1.SK Prostějov
„A“ a „B“, Haná Prostějov a
Klenovice.
Mladší přípravka se bude teprve
losovat, a to v úterý 14. srpna od
šestnácti hodin v sídle OFS Prostějov. Tucet týmů zůstal, místo
Kostelce na Hané, Bedihoště,
Jesence a Hané Prostějov „C“
se tak představí benjamínci z
Čechovic „B“, Vrahovic, Nezamyslic a Kralic

Střípky
z diskuse:

* Připomínka na ostudné
finále Českého poháru v
nepřipraveném areálu 1.SK
Prostějov: Pro letošek bude
místo a čas upřesněno až
dodatečně podle výběrového
řízení.
* Zvýšení poplatků pro FAČR
z padesáti korun na stovku za
mládežníka od sedmi let a dvě
stovky za dospělého: Dotaz
proč přispívat tolik, když svaz
žije i z příjmů od reprezentace
či dotací od státu. V reakci na
to se někde uvažuje o vzniku
„trucsvazů“ bez příspěvků.
Předseda OFS Vladimír Trunda poplatky obhajoval, slouží
k odhalení skutečného počtu
členů a černých duší. Navíc do
klubů se pak vrátí 255 korun
za každého zaregistrovaného
člena. Nicméně nezabránilo
to poznámkám, proč se platby
musí zvyšovat a aby to neskončilo třeba na pětistovce a
neodradilo tak zájemce, jež se
kluby přece snaží nalákat.
* Smržice požádaly o změnu
pořadatelství s ohledem na
brzy přiklepnutou dotaci na
opravu trávníku. Jakmile se
na hřišti začne pracovat, sehrají zbytek podzimu venku
a na jaře tomu bude naopak.
* Dotaz na termínovou listinu,
proč se musí začínat tak brzy
a neodehraje se patnáct kol na
podzim i na jaře: Sekretář svazu Pavel Peřina zmínil, že v
listopadu panuje zpravidla lepší počasí než koncem března a
je možné dvě kola předehrát.
Navíc není možné vložit středeční kola.

zprávy
z aktivu
OFS Prostějov
* potřebné tiskopisy jsou ke
stažení na webových stránkách OFS Prostějov v sekci
„dokumenty ke stažení“.
* aktuální obsazení rozhodčích bude na webu OFS
v sekci „rozhodčí“, kde se
vám zobrazí Rozhodčí OFS
Prostějov. Otevřete tuto stránku a v souboru obsazení rozhodčích vždy v pátek po 19.00
hodin bude provedena aktualizace .
RP se budou postupně obnovovat. Zatím se mohou používat i staré RP.
Přestup: 1.7. až 6.4 - nejdříve
po 6 měsících od posledního
přestupu
Hostování: 1.7. až 6.10. – 1.1.
– 6.4.
Kdo nebude členem FAČR
K 1. 7. 2012 NEMŮŽE BÝT
UVEDEN V ZÁPISE O
UTKÁNÍ jedná se zejména
hráči, funkcionáři, hlavní
pořadatel
Losování přípravek proběhne
14. 8. 2012 od 16.00 hodin.na
OFS Prostějov
* opakované střídání: v utkáních kategorie dorostu, žáků
a přípravek je možné střídat
opakované
* dle SŘ čl.3a je každý oddíl
který je sdružených v ČOS
platit Soutěžní příspěvek do
soutěží řízených FAČREM
.VV na svém zasedání rozhodl o symbolické částce 100 Kč
na oddíl.
29.1. Pro sezónu 2012/2013
stanovuje VV OFS povinnost
pro účast v soutěžích OFS
mít u přihlášených družstev
kvalifikované trenéry s minimální platnou licencí C. Týká
se všech věkových kategorií
(muži, žáci, dorost), kromě
přípravek. Nesplnění požadavku na kvalifikaci trenéra
bude kompenzováno finančním postihem ve výši muži
1000 Kč, mládež (mimo přípravky) 500 Kč.
v SR 2011/2012
nesplnili tuto povinnost oddíly:
ml.žáci - FC Němčice,TJ Otinoves
st.žáci - SK Lipová, Sokol Držovice,SokolKlenovice,Haná,
Nezamyslice,TJ Smržice
dorost
–
Sokol
Vrahovice,Sokol Pivín,Sokol
Olšany
Všichni tyto kluby budou pokutování částkou
500,-Kč,která jim bude navýšena do vkladu na SR
2012/2013
Školení oddílových rozhodčích se musí zúčastnit všichni
oddílový rozhodčí přeškolení
v r.2012 z důvodu platnosti
přeškolení na 1.rok. Školení
proběhne po skončení podzimní části SR ,kde termín
bude uveden na webových
stránkách OFS.
RS a vyúčtování s vklady do
SR 2012/2013 si bude možné
osobně vyzvednout od 25. 7 .

Komentář svazového sekretáře Pavla Peřiny:
„Losování mělo plynulý průběh. Zástupci oddílů byli disciplinovaní, měli věcné dotazy směřované ku prospěchu oddílů. Nejvíce je tlačí poplatky k FAČRu a předseda OFS pan
Trunda, který byl přítomen valné hromadě FAČR v Praze,
jim poskytl dostačující informace. Kluby pochopily, že peníze jim přijdou i v navýšení zpět do oddílů. Ministerstvo
školství si totiž vyžádalo, aby byla členská základna zmonitorována důkladně a nedocházelo k úniku financí uvedením
falešných členů.“

Fotbal
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Nováček Moravskoslezské fotbalové ligy 1.SK Prostějov odtajnil klubové novinky

CÍLEM „ÁČKA“ VE TŘETÍ LIZE BUDE UMÍSTĚNÍ DO PÁTÉ PŘÍČKY
Stavební firmy se zavázaly, že NOVÝ TRÁVNÍK I TRIBUNA
budou hotovy do prvního utkání doma s Frýdkem-Místkem
Ohlédnutí za uplynulou sezónou a rozbor aktuální situace před příštím soutěžním ročníkem jak po
sportovní, tak po organizační stránce. Taková byla
hlavní náplň čtvrteční tiskové konference fotbalového oddílu 1.SK Prostějov v hotelu Tennis Club.
Prostějov/son
„Před startem jarní části divize
jsme jasně deklarovali náš cíl
v podobě postupu do třetí ligy
ze druhého místa. To se podařilo díky zimnímu posílení mužstva a jeho dobrým výkonům ve
druhé polovině ročníku, takže
z mého pohledu můžeme být
určitě spokojeni,“ konstatoval
předseda „eskáčka“ Petr Langr.
Sotva skončila úspěšná divizní
mise, hned vše začalo směřovat
ke vstupu do MSFL. „V areálu
E. Valenty proběhla od 18. do 27.
června rekonstrukce trávníku na
hlavním hřišti, kterou provedla
renomovaná brněnská firma
Rouzek. Momentálně už je zaseta nová tráva a byli jsme ujištěni,
že 20. srpna bude k dispozici,“
informoval Langr.
V plném proudu je také výstavba nové tribuny podél východní
strany hřiště. „Stavební práce
provádí prostějovská firma Prostas,

následnou montáž tribuny dostane
na starost firma Maneko rovněž
z Prostějova. I v tomto případě
máme příslib, že všechno bude
dokončeno před prvním domácím
mistrákem podzimu, který hrajeme
27. srpna proti Frýdku-Místku,“
navázal Langr.
Poté si vzal slovo generální sportovní manažer hanáckého klubu a
hlavní trenér „A“-mužstva František Jura, jenž nejprve zhodnotil
nedávno uzavřenou sezónu. „Souhlasím s Petrem Langrem v tom,
že můžeme být maximálně spokojeni. Povedlo se nám překonat
veškeré dílčí potíže, z patnácti
jarních utkání jsme

dvanáct vyhráli a tři remizovali
bez jediné porážky a takovou bilancí v odvetné fázi čtyř nejvyšších soutěží ČR se může pochlubit
málokdo,“ řekl Jura mimo jiné.

První jistou posilou je
odchovanec Pavel Krejčíř
Následně veřejnost seznámil
s ambicemi týmu v třetiligové
společnosti. „S ohledem na sílu
našeho hráčského kádru nemůžeme mít jiné cíle, než se pohybovat v horní polovině tabulky.
Naším přáním je umístění do páté
příčky, čemuž podřídíme skladbu přípravy i vše ostatní. Samozřejmě víme, že MSFL je velmi
náročná soutěž s řadou silných
celků, ale zároveň věříme v naše
prosazení mezi touhle konkurencí,“ ujistil Jura.

Nová tribuna. Takhle bude vypadat tribuna podél východní strany hřiště v ulici E. Valenty, která se právě staví.

Prostějovští dorostenci

Jak už jsme před týdnem informovali, vedení 1.SK udrželo všechny největší opory
a ostřílené borce, naopak
zůstávají v platnosti odchody Petra Poláčka a Matěje
Hatleho. „Možná odejdou
ještě jeden či dva další hráči,
kteří jsou u nás na hostování a
zatím se nemůžeme dohodnout
s jejich mateřskými oddíly. Nehodláme totiž přistoupit na neúměrně přehnané finanční požadavky, takže i když ty kluky
chceme, ne za každou cenu,“
prohlásil GSM.
Co posily? „Intenzivně na nich
pracujeme. Vyhodnotili jsme
si, že nás během jara tlačila
bota hlavně na dvou místech
v sestavě, a právě tyto posty
se snažíme hráčsky zkvalitnit.
Aktuálně mohu prozradit jméno první nové posily, kterou se
stal místní odchovanec Pavel
Krejčíř. Posledního půl roku
působil v divizním Přerově,
předtím několik let v třetiligovém Zábřehu. Měl nabídky
od Znojma i z Rakouska, ale
upřednostnil nás, za což jsem
moc rád. Další fotbalisté, o jejichž příchodu jednáme, hráli
v minulosti první nebo druhou

Důležitá tiskovka. Na tiskové konferenci eskáčka zleva sedí jednatel TK Plus Miroslav Černošek,
majitel MPS Holding Tomáš Medek, trenér A-mužstva František Jura, předseda 1.SK Prostějov Petr
Langr a manažer TK Plus Tomáš Cibulec.
Foto: Zdeněk Pěnička
ligu, jde o defenzivního záložníka a borce na levou stranu,“
částečně odtajnil Jura.
Prozrazena také byla upravená organizační struktura
klubu. 1.SK řídí předseda Petr
Langr, generální sportovní manažer František Jura, sportovní
manažer Ladislav Dudík a ekonomický manažer Ivan Polák.
„Na oddílové úrovni spolupracujeme se Sigmou Olomouc, a
to zejména co se týče hráčských

přesunů. Máme příslib, že pokud
nás během podzimu potkají nějaké větší zdravotní problémy,
obratem dostaneme hráčskou
výpomoc. Ke spolupráci se nabízí také Baník Ostrava, s jehož
vedením rovněž jednáme, ovšem
na sever Moravy už je to dost
z ruky,“ rozebral Langr, aby na
závěr dodal: „Moc si vážíme a
ceníme podpory fanoušků, kterých v jarní části divize chodilo
průměrně šest stovek. Alespoň

takový počet by nás uspokojil i
v MSFL s tím, že na atraktivnější
zápasy jsou reálné návštěvy okolo tisíce diváků.“
„Eskáčko“ také vytváří své
nové internetové stránky a dresy s logem nového generálního
partnera MPS Holding budou
opět v tradičních modrobílých
barvách, stejně jako sedačky
na právě budované tribuně pro
480 příznivců. Klubové logo zůstává beze změny.

„Eskáčko“ má nového

budou hrát nejvyšší soutěže generálního partnera: MPS Holding
1.SK obdržel statut Sportovního centra mládeže,
do jehož čela přichází trenér a pedagog Radim Weisser

Prostějov/son - Prostějovskému fotbalu momentálně už
nic nestojí v cestě k celkovému rozkvětu. Muži 1.SK se
od příští sezóny zařadí do Moravskoslezské ligy, na základní
škole E. Valenty zdárně fungují sportovní třídy se zaměřením na kopanou a nově byla
splněna i poslední systémová
podmínka k tomu, aby oddílové talenty mohly růst na top
úrovni.
„Díky vyhovění všem náročným
kritériím jsme obdrželi status
Sportovního centra mládeže,
zásluhou čehož budou naši starší dorostenci U19 hrát od nadcházejícího ročníku 2012-2013
druhou nejvyšší soutěž ČR a
mladší dorostenci U17 i U16
dokonce poměří síly s úplnou
elitou v rámci Moravy,“ potvrdil
předseda 1.SK Prostějov Petr
Langr informace, které Večerník
přinesl již dříve.
Zázemí pro mládežníky se zvelebuje v areálu za Hloučelou
mezi Kosteleckou ulicí a halou
Sportcentra DDM. „Zrovna tam
probíhá rekonstrukce tak, aby do
začátku přípravy 19. července
byla k dispozici dvě hřiště s kvalitním travnatým povrchem, na
nichž budou kluci trénovat,“
prozradil Langr.

Z hlediska nižších věkových
kategorií přitom byla nadmíru
úspěšná již uplynulá sezóna.
„Starší dorost vybojoval druhé
místo v Moravskoslezské divizi,
žáci U15 skončili pátí v Jihomoravské lize a žáci U12 v téže soutěži dokonce obsadili vynikající
druhou pozici. Navíc se Prostějov
stal díky členům našeho klubu
výsledkově nejlepším městem
ČR v rámci školských pohárů,
když družstva ZŠ E. Valenty získala zlato i bronz v McDonald´s
Cupu a tým RG ZŠ Prostějov přidal třetí post v Coca Cola Cupu.
Tyhle skvělé úspěchy možná víc
doceníme až později,“ zdůraznil generální sportovní manažer
1.SK František Jura.

Po stránce péče o talenty neskrývá spokojenost. „Kvalitní práce
všech lidí v klubu včetně dvouletého fungování sportovních tříd
nese své ovoce, možná v tuto
chvíli až nad očekávání sladké.
Pevně držíme vytyčený směr a
čerstvým ziskem statutu SCM
jsme udělali další důležitý, předem avizovaný krok dopředu.
Celý tento fotbalový projekt má
jasnou logiku, stoprocentní návaznost a zatím funguje na jedničku tak, aby výchova mládeže
od přípravky až po muže klapala
co nejlépe,“ shrnul Jura.
V zájmu toho přichází na post
šéfa Sportovního centra mládeže
vítaná trenérská posila. „Jeho vedoucím se stal Radim Weisser (na
snímku), který je pedagogem na
Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc a současně zkušeným koučem s trenérskou profilicencí,“ sdělil Jura.
Weisser povede dorost U19, další
obsazení na postech mládežnických lodivodů je následující:
dorost U17 - Miroslav Takáč,
dorost U16 – Tomáš Uličný, žáci
U15 - Stanislav Měrka, žáci U14
– Michal Kalvach, žáci U13 - Petr
Langr a Tomáš Gross, žáci U12 Vlastimil Pazdera a Pavel Musil.
Vedoucím Sportovního střediska
mládeže bude Tomáš Gross.

Prostějov/son - Stěžejní součástí tiskové konference 1.SK
Prostějov bylo představení
nového generálního partnera
klubu, jímž se stala strojírenská společnost MPS Holding.
Tuto podstatnou informaci
prozradil Miroslav Černošek,
jednatel marketingové agentury TK PLUS stojící za vzestupem prostějovského fotbalu.
„Dnešní tiskovku řadím mezi
velmi příjemné a na úvod zdůrazním tři klíčové momenty. Za
prvé jsme už při vstupu do kopané zdůrazňovali, že chceme
především podporovat mladé
talenty a začali jsme u výběru
trenérů Petra Langra a Tomáše
Grosse. Někteří se na tento krok
dívali s nedůvěrou, ale letošní
skvělá vystoupení žáků U12
v McDonald´s Cupu i Jihomoravské lize dala jasnou odpověď,
že naše tehdejší rozhodnutí bylo
správné. S výchovou nových
nadějí souvisí rovněž to, že po
Sportovním středisku mládeže
včetně fotbalových tříd jsme
nyní získali i status Sportovního
centra mládeže. Jdeme podobnou cestou jako v tenisu, kdy
těm nejlepším chceme otevřít
možnosti budoucího působení
ve špičkových českých, možná
i evropských klubech,“ zahájil
Černošek svou řeč.
„Za druhé jsme postupem z divize do třetí ligy splnili stanovený

Prostějov,
Čechovice/jim
- Jméno nového kouče „A“-mužstva odtajnil v uplynulém
týdnu předseda Sokola Čechovice Vlastimil Ráček. Pozici
uvolněnou odchodem Radima
Weissera k mládeži 1.SK Prostějov obsadí dosavadní trenér
Přemyslovic Jaroslav Liška!
Jednačtyřicetiletý lodivod nejde do neznámého prostředí.
V klubu již na počátku tohoto
století působil od žáků, v právě
skončeném ročníku se navíc stal
šéftrenérem mládeže. K tomu
společně s Jiřím Jančíkem dovedl čechovické žáky k výhře v
krajském přeboru.
„Je úctyhodné, kolik mančaftů
se mi ozvalo, tolik nabídek jsem
asi ještě nikdy nedostal. Chtěl
jsem se uchýlit do Prostějova
a zůstat jen u mládeže, ale po
třech dnech jsme se dohodli, že

povedu také ´áčko´ Čechovic,“
popsal Liška svou cestu na lavičku pátého týmu I.A třídy skupiny „A“.
O asistentovi ještě jasno nemá,
Liška by si ale přál pokračovat
ve spolupráci s Jančíkem a rád
by udržel i výborné vztahy se
svým předchůdcem. Právě výpomoc z 1.SK měla výrazný
podíl na vystoupení žáků. Práce
u mládeže se Liška nevzdává, se
svým ročníkem 1997 přechází
do mladšího dorostu a k dalším
výběrům přivádí trenéry s minimálně B-licencí. „K žákům přichází z Přemyslovic stále ještě
hráč Lukáš Tyl a Radek Kravák.
O novém kouči staršího dorostu
ještě jednám,“ odtajnil.

Konici „B“ opouští Martin
Slezák, vrací se Mohelník
Konice/jim – Nerozlišovat
mezi „áčkem“ a rezervním týmem, ale vytvořit jeden mančaft
s jedním šeftrenérem a jedním

asistentem. Takový cíl si dal
přes letní pauzu šéf konického
klubu Jiří Kučera. Kdo však
vytvoří tandem s Romanem
Jedličkou je zatím tajemstvím,
dlouholetý kouč béčka Martin
Slezák se již zviklat nenechal a
od léta přechází k přípravce.
„Adepty máme vytipované, ale
zatím o tom nebudu mluvit.
Cizího člověka přivedeme asi
těžko, každý chce peníze. Od
města jsme přitom nedostali ani
korunu, všechno si hradíme ze
soukromých zdrojů,“ podotkl
Kučera.
Jméno vedoucí B-tým zůstávalo
dlouho nejasné i před rokem.
Tehdy se po nezdařilém angažování nástupce nechal Slezák
přemluvit na další rok, premiérový v I.A třídě, nyní již je rozhodnut definitivně. „Tento rok
byla nadstavba, protože kluci na
mě spoléhali a vedení těžko shánělo náhradu. Od začátku příští

cíl v mužské kategorii, což je
právě pro mladé hráče dost motivující fakt. A za třetí platí to,
co říká jeden vysoce postavený
český politik: peníze jsou až na
prvním místě. V téhle souvislosti
bych chtěl poděkovat Tomáši
Medkovi, díky jehož vstřícnosti můžeme představit nového
generálního partnera 1.SK Prostějov. Jde o jeho firmu MPS
Holding, která našemu klubu výraznou měrou umožní absolvovat nejbližší tři roky v relativně
velké ekonomické pohodě,“ sdělil Černošek s tím, že Hanácké
železárny a pérovny zůstávají
v pozici hlavního sponzora oddílu a významnými partnery

nadále jsou rovněž TK PLUS
i město Prostějov. Hlavním
mediálním partnerem klubu
zůstává i nadále PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Důvody vstupu MPS Holding do
„eskáčka“ vysvětlil sám většinový majitel společnosti. „Každý
důležitý okamžik má podle mě
své paralely, v případě naší firmy a prostějovského fotbalu to
platí hned trojnásobně. Jednak
se momentálně buduje nová tribuna v areálu E. Valenty, zatímco my současně stavíme svou
novou administrativní budovu,
kde bude naše společnost sídlit.
Brzy také chceme začít stavět
v průmyslové zóně Prostějova.

POZOR! FOTBALOVÉ HODNOCENÍ SEZÓNY 2011-2012

fotbalové aktuality
Čechovice: Liška
střídá Weissera

Ten je pěknej, co?! Dres fotbalistů 1.SK Prostějov pro sezónu
2012-2013 s logem MPS Holding představil Tomáš Medek, někdejší šéf bývalého titulárního sponzora prostějovského volejbalu,
který firmu většinově vlastní.
Foto: Zdeněk Pěnička

Druhou paralelu vidím v tom,
že před časem na začátku mého
působení ve zdejším volejbalu
holky vybojovaly postup do extraligy a teď se postoupit povedlo i klukům do Moravskoslezské
ligy. Za třetí jsme volejbalovou
spolupráci tenkrát podepsali na
tři sezóny, stejně jako nyní tu
fotbalovou. Věřím, že partnerství MPS Holding a 1.SK Prostějov bude maximálně úspěšné
tak, jako svého času spolupráce
Modřanské potrubní a VK Prostějov,“ nadnesl Tomáš Medek.
Černošek okamžitě reagoval jedním ze svých vtipných
bonmotů. „Titul ti ale slíbit
nemůžu, ten asi během tří let
nestihneme,“ rozesmál Medka,
který v nově uzavřené kooperaci vidí slibnou perspektivu.
„Moc rád se znovu vracím do
rodného města a tentokrát jsem
osobně v lepší pozici tím, že
jsem většinovým vlastníkem
MPS Holding. O tom, kam a
kolik peněz půjde, si tedy mohu
rozhodovat sám. A těší mě, že
finance touhle cestou poplynou
do Prostějova, kde jsem doma.
Jestliže pánové z oddílového
vedení hovořili o cílech pohybovat se v MSFL do pátého
místa, já budu ještě odvážnější a řeknu, že by se mi líbila
medailová třetí pozice. V další
sezóně pak uvidíme...,“ pravil
Medek mnohoznačně.

sezony přecházím k mládeži, ale
budu se chodit na kluky dívat.
Mám šestiletého syna a doufám,
že přípravka nebude tak stresující a budu z toho mít více radosti.
V budoucnu se možná vrátím,“
okomentoval svůj konec na lavičce Slezák.
Kučera ocenil jeho zásluhy při
dovedení mužstva z okresního
přeboru až do I.A třídy. Mrzel
ho ale fakt, že loňský postup byl
tak trochu příčinou pádu „áčka“
z divize. „Měli jsme tehdy velkou nemocnost a neměl kdo
střídat. Lehce poranění museli
hrát, i když na to neměli. Nyní
to chceme stabilizovat,“ zavzpomínal Kučera.
I proto se raduje, že na podzim
se z Lipové vrací Tomáš Ullmann a po vynechaném jaru slíbil návrat i kanonýr Jan Mohelník. Loni dal v I.B třídě patnáct
branek, letos jich o patro výš
stihl v patnácti zápasech devět.

1

jedenáctka
z fotbalu

VŠaEnebO 1.SK PizVe
kompletně od div
přes IV. třídu
až po přípravky

V pondělí 9. července vyjde jako součást

nejčtenějšího regionálního týdeníku
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK
speciální přiloha kolem fotbalu na Prostějovsku

• exkluzivní rozhovory • ohlasy ze šatny
• konečné tabulky • statistiky •
• komentáře • postupy a sestupy • prognózy •

Lední hokej

V plánu přátelských utkání dojde k přesunům

V úterý 26. června večer napsali hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov tečku za suchou částí přípravy na
nový ročník druholigové sezóny. Poslední trénink
před více než měsíční dovolenou proběhl pod střechou Víceúčelové haly-zimního stadionu a Večerník
byl u toho, když si celý kolektiv po závěrečné dřině
vychutnal skvělý guláš objednaný přímo do kabiny...
„Příprava proběhla dle plánu a všichni hráči během
uplynulých týdnů makali,
každý podle svých časových
možností. Někteří chodili na
všechny tréninky, jiní museli
dát občas přednost zaměstnání a tím pádem toho absolvovali méně. Jako tým jsme se
museli přizpůsobit, já osobně
v takovém modelu problém
nevidím,“ pronesl hlavní trenér mužstva Petr Zachar.
Jeho svěřenci střídali kruhové

tréninky na ploše ´zimáku´,
výběhy do terénu, posilování a hraní různých míčových
sportů včetně tří přátelských
zápasů ve velkém fotbalu.
„Nějakou kondici kluci nabrali a teď je důležité, aby
na sobě nepřestali pracovat
ani během měsíčního volna.
Není problém jim vypracovat
individuální tréninkové plány,
ale já jim v tomto ohledu nechávám volnou ruku, protože
nakonec je o chtění každého
jednotlivce, co opravdu udělá
či neudělá. Já jsem všem při

loučení vřele doporučil nevypadnout z tempa, neboť po
dovolené pojedeme okamžitě
naplno,“ usmál se Zachar.
Další fáze přípravy přitom
ozději, než bylo
odstartuje později,
lánu. „Opět
původně v plánu.
se sejdeme až 1. srpna
vzhledem k tomu,
ovéže podle novévání
ho rozlosování
tusoutěž odstartuím
je v pozdějším
ím
termínu.
Tím
pádem jsme poum,
sunuli i datum,
kdy společně začneme, a dojdee také
ěkterých
k přesunům některých
tkání. Mopřátelských utkání.
mentálně se soupeři dojednáváme nové termíny, přesný
program přáteláků zveřejníme
okolo 10. července,“ prozradil
Večerníku kouč.
Jaký názor má na nový a dost

originální los druholigové skupiny Východ? „Šestatřicet zápasů by bylo málo, případná nadstavba sudý - lichý s celkovým
počtem přes padesát střetnutí

by bylo
už
zase
moc. Hrát čtyři utkání navíc se
sousedem v tabulce a dva duely
navíc proti regionálnímu rivalovi mi připadne hlavně z diváckého hlediska velmi atraktivní, prospěje to vyrovnanosti

tabulky i celkové dramatičnosti
soutěže. Dvě derby s Přerovem
krátce po sobě mezi Vánocemi
a Novým rokem se pro naše
fanoušky mohou stát jedním
z vrcholů
sezóny,“
odhadoval
Zachar.
V dosud neobsaze
obsazeném
brankovišti se dočkal
pos těšit se
vítané posily,
Ad
může na Adama
Vrbu.
„Chtěli jsme ppřivést gólmana, který bude na podobDal
né úrovni jako Dalibor
Sedlář
nebo Jiří Slovák. A
Adam tuhle
podmínku splňuje a navíc má
v téměř třiceti letec
letech dost zkušeností. Ale jeho schopnosti
se stejně ukážou až přímo na
ledě. Snad potvrdí, na co podle
všech ukazatelů má,“ zadoufal
lodivod prostějovských hokejistů.

Hokejisté Uherského Hradiště odstoupili ze soutěže
Druholigovou skupinu VÝCHOD bude hrát jen deset týmů,
základní část nabídne celkem DVAAČTYŘICET UTKÁNÍ

Praha, Prostějov - K nadmíru zajímavým změnám došlo během uplynulého týdne
ve 2. hokejové lize mužů. A
nejpřevratnější novinky se
týkají skupiny „Východ“,
kde působí i prostějovští hokejisté LHK Jestřábi, jichž
se tedy systémové korektury
přímo dotýkají.
Stěžejní informací, se kterou se
už nějakou dobu počítalo, je potvrzené odstoupení Uherského
Hradiště ze soutěže kvůli ekonomickým problémům. Tím pádem
zbylo ve východní grupě jen deset družstev a čtyřkolová základní část by obsahovala pouze 36
střetnutí. To však účastníkům této
skupiny připadalo málo, tudíž
Českému svazu ledního hokeje
navrhli dost originální úpravy zápasového systému.

„Coby šéfové oddílů jsme se
sešli minulý čtvrtek v Novém
Jičíně a na tamní schůzce dohodli některé změny. Dvakrát
během dlouhodobé fáze sehrají aktuální sousedé v tabulce
dva vzájemné duely, dvakrát
se navíc mimořádně oproti
normálnímu rozpisu utkají i
regionální rivalové. V našem
případě tak půjde o jedno domácí a jedno venkovní derby
s Přerovem, který tedy v základní části potkáme minimálně šestkrát,“ prozradil předseda
LHK Michal Tomiga.
„Tyhle úpravy jsme navrhli
vedení ČSLH, které je následně odsouhlasilo. Máme z toho
samozřejmě radost, neboť se
povedlo prosadit takové věci,
jež podle nás zatraktivní soutěž a mohou přivést do hledišť

víc diváků. Jistota šesti - vždy
napjatě očekávaných - bitev
proti Přerovu je pro fandy určitě lákavá, stejně jako vložené dvojzápasy s tabulkovým
sousedem. Tohle vše by mělo
znamenat přínos pro dramatičnost, vyrovnanost a celkovou
zajímavost skupiny Východ,“
zdůraznil Tomiga.
Přesný rozpis střetnutí dlouhodobé fáze už je znám (najdete jej na www.vecernikpv.
cz), ale zatím čeká na oficiální schválení ČSLH. „Kromě
této klíčové změny se chystají
rovněž další vylepšení. Východní skupina ponese svůj
vlastní název podle sponzora,
s nímž se jedná, a bude mít své
nové webové stránky. Také je
v plánu slavnostní předávání
pohárů za vítězství v základní

části i za triumf v play off, vše
pro zvýšení prestiže celé soutěže,“ navázal Tomiga.
Trochu jiná situace nastala též
v druholigových grupách Střed
a Západ, když odstoupivší
Benešov nahradily Moravské

Budějovice a Trutnov byl ze seznamu účastníků vyřazen z důvodu nezaplacení startovného
v řádném termínu. Přesné složení jednotlivých skupin (snad
definitivní) s celkovým počtem
třiceti kolektivů najdete níže.

Účastníci 2. ligy

v ledním hokeji mužů ČR 2012-2013
Skupina Východ: Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Nový Jičín,
Opava, Poruba, Prostějov, Přerov, Valašské Meziříčí, Vsetín.
Skupina Střed: Břeclav, Hodonín, Chotěboř, Jindřichův Hradec, Kolín, Moravské Budějovice, Nymburk, Pelhřimov, Technika Brno, Žďár nad Sázavou.
Skupina Západ: Bílina, Děčín, Jablonec nad Nisou, Klatovy, Klášterec nad Ohří, Kobra Praha, Milevsko, Řisuty, Sokolov, Tábor.

Převratné inovace ve druhé lize
= více derby s Přerovem!

Prostějov/son - Něco takového asi v historii českých
soutěží kolektivních sportů
nemá obdobu. Majitelé klubů 2. hokejové ligy mužů,
skupiny Východ, přišli
s částečně revolučním rozlosováním základní části a
Český svaz ledního hokeje
novinku téměř jistě odsouhlasí, takže se diváci mohou
těšit na originální sezónu
2012/13.

„Když se odhlásilo Uherské
Hradiště a v soutěži zbylo
jen deset celků, přemýšleli
jsme, jak nejvhodněji zvýšit počet utkání dlouhodobé
fáze z šestatřiceti na optimální množství. A napadlo nás
vložit do rozpisu navíc zápasy sousedů v tabulce a také
derby regionálních rivalů.
V obou případech se jednoznačně zvýší atraktivita pro
fanoušky, což by vždy mělo

být na prvním místě,“ odhalil
předseda LHK Prostějov Michal Tomiga pozadí schůzky
oddílových šéfů, která proběhla minulý čtvrtek v Novém Jičíně.
Konkrétně se v rozlosování
objevily hned dvakrát vzájemné duely zmíněných tabulkových souputníků, to znamená
první s druhým, třetí proti
čtvrtému atd. (10. + 11. kolo
24. a 27. října, následně 21. +

22. dějství 1. a 5. prosince).
Vrcholem jedinečnosti jsou
však mimořádně zařazené
bitvy územně blízkých soků,
které notně opepří sváteční
dny mezi Vánocemi a Novým rokem (28. + 29. kolo
27. a 29. prosince). Jestřábi
v rámci těchto dvou mačů logicky změří síly s přerovskými Zubry, další dvojice tvoří
Karviná – Havířov, Nový Jičín – Frýdek-Místek, Opava
– Poruba a Vsetín – Valašské
Meziříčí.
„Pro fandy to bude super a
my hráči se na tyhle souboje

také vždy víc těšíme. Rozhodně by to měl být pro celou soutěž zajímavý přínos,“
řekl ostřílený prostějovský
útočník Michal Černý. „Dvě
derby s Přerovem krátce po
sobě mezi svátky se pro naše
příznivce mohou stát jednou
z lákavých ozdob sezóny.
Hrát dvě střetnutí navíc proti regionálnímu rivalovi mi
připadne hlavně z diváckého
hlediska velmi atraktivní,
prospěje to vyrovnanosti tabulky i celkové dramatičnosti
soutěže,“ uvažoval hlavní trenér LHK Petr Zachar.

aktuální hráčský kádr mužů
LHK Jestřábi Prostějov
Brankář: Adam Vrba
Obránci: Pavel Kumstát, Jan Kolibár, Jiří Paška, Ivo Peštuka,
Martin Finkes, Michal Tomiga, Robert Jedlička, Viktor Mašek,
Marek Kaluža, Martin Dufka
Útočníci: Lukáš Duba, Jakub Čuřík, Filip Smejkal, Michal
Černý, David Šebek, Petr Žajgla, David Zachar, Tomáš Stráněl, Martin Kryl, Tomáš Berčák, Stanislav Tomiga, Jan Štindl,
David Prokop

Los hokejistů LHK Jestřábi v 2. lize mužů,
skupině Východ 2012/13
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo
31. kolo
32. kolo
33. kolo
34. kolo
35. kolo
36. kolo
37. kolo
38. kolo
39. kolo
40. kolo
41. kolo
42. kolo

sobota 22. září
středa 26. září
sobota 29. září
středa 3. října
sobota 6. října
středa 10. října
sobota 13. října
středa 17. října
sobota 20. října
středa 24. října
sobota 27. října
středa 31. října
sobota 3. listopadu
středa 7. listopadu
sobota 10. listopadu
středa 14. listopadu
sobota 17. listopadu
středa 21. listopadu
sobota 24. listopadu
středa 28. listopadu
sobota 1. prosince
středa 5. prosince
sobota 8. prosince
středa 12. prosince
sobota 15. prosince
středa 19. prosince
sobota 22. prosince
čtvrtek 27. prosince
sobota 29. prosince
sobota 5. ledna
středa 9. ledna
sobota 12. ledna
středa 16. ledna
sobota 19. ledna
středa 23. ledna
sobota 26. ledna
středa 30. ledna
sobota 2. února
středa 6. února
sobota 9. února
sobota 16. února
středa 20. února

Prostějov – Opava
Valašské Meziříčí – Prostějov
Prostějov – Přerov
Poruba – Prostějov
Prostějov – Havířov
Nový Jičín – Prostějov
Prostějov – Vsetín
Prostějov – Frýdek-Místek
Karviná – Prostějov
vložený zápas proti sousedovi v tabulce
vložený zápas proti sousedovi v tabulce
Opava – Prostějov
Prostějov – Valašské Meziříčí
Přerov – Prostějov
Prostějov – Poruba
Havířov – Prostějov
Prostějov – Nový Jičín
Vsetín – Prostějov
Frýdek-Místek – Prostějov
Prostějov – Karviná
vložený zápas proti sousedovi v tabulce
vložený zápas proti sousedovi v tabulce
Prostějov – Opava
Valašské Meziříčí – Prostějov
Prostějov – Přerov
Poruba – Prostějov
Prostějov – Havířov
Prostějov – Přerov
Přerov – Prostějov
Nový Jičín – Prostějov
Prostějov – Vsetín
Prostějov – Frýdek-Místek
Karviná – Prostějov
Opava – Prostějov
Prostějov – Valašské Meziříčí
Přerov – Prostějov
Prostějov – Poruba
Havířov – Prostějov
Prostějov – Nový Jičín
Vsetín – Prostějov
Frýdek-Místek – Prostějov
Prostějov – Karviná

KONEC

STRACHU!

JEDETE

U?
NA DOVOLENO

WWW . VECERNIKPV . CZ

A BYL GULÁŠEK. Jestřábi v úterý zakončili suchou přípravu,
po dovolené se prostějovští hokejisté znovu sejdou až 1. srpna

Prostějov/son
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V ZAHRANIČÍ BUDETE

AKTUÁLNĚ VĚDĚT, CO SE DĚJE
V ZÁKULISÍ VAŠEHO OBLÍBEHO KLUBU

STAČÍ KLIKNOUT NA

MICHAL ČERNÝ: „Něco dělat musíme i během července...“
Ostřílený forvard stíhal kvůli práci jen dva tréninky suché přípravy týdně, přesto se jako veterán zatím necítí

Nedávno oslavil už devětatřicáté narozeniny a
v tomto věku je jasně nejstarším hráčem A-mužstva
LHK Jestřábi. Útočník Michal Černý si však z daného primátu nic nedělá, vzdor pracovním povinnostem chce prostějovskému hokejovému týmu
dál pomáhat k dobrým výkonům i výsledkům ve
druhé lize. Večerníku poskytl po závěrečném tréninku suché přípravy následující rozhovor.
Marek Sonnevend
Cítíte se momentálně fyzicky nadupaný,
nebo spíš unavený?
„Oproti jiným sezónám jsem
suché přípravě tolik nedal. Situace je taková, že se ve druhé
lize už nedá uživit jen hokejem
a jako většina ostatních jsem
tak byl nucen si najít i jiné zaměstnání, tím pádem na trénování nemám tolik času. Prostě
co se dalo, to jsem stíhal, a
zbytek bohužel ne. Podle mě je
stejně důležité, co teď budeme
dělat během měsíčního volna.
Pokud někdo dva měsíce maká
a pak měsíc jen leží na zádech,

všechnu nabranou kondici
ztratí. Já se v červenci určitě
budu fyzicky udržovat.“
Kolik ze tří společných
tréninků týdně jste
vedle práce stíhal?
„Chodil jsem dvakrát v týdnu
a k tomu jsem většinou něco
dělal ještě sám.“
A co konkrétně máte
v plánu fyzicky provádět během zmíněného července?
„Občas si dám nějaký výběh
na Hloučel, občas se zastavím
v posilovně, k tomu sem tam
nějaký tenis a fotbal. Co mi čas
dovolí, abych se v rámci možností hýbal.“

„Z toho jsem smutný, mohl klidně hrát...
Třeba ale ještě najde s vedením klubu společnou řeč
a vrátí se. My hráči v kabině bychom to rozhodně uvítali!“
Dlouholetý spoluhráč MICHAL ČERNÝ lituje
vyhazovu svého kamaráda Petra "Pupy" Doseděla

Ekonomická situace
v nižších hokejových
soutěžích se zhoršuje. Utrpí
tím i úroveň druhé ligy?
„Je pravda, že postupně končí
dost zkušených hráčů, ale na
druhou stranu místo nich dostává šanci spousta mladých kluků,

kteří se chtějí ukázat. Hodnotit
kvalitu takhle dopředu se moc
nedá, uvidíme až v sezoně.“
Omlazení se týká rovněž Prostějova. Budete
schopní v obměněné sestavě
navázat na vydařený minulý
ročník?

„Byli bychom všichni rádi,
kdyby se nám povedlo znovu
hrát někde nahoře v tabulce,
okolo třetího čtvrtého místa.
Náš kádr však ještě není definitivně hotový a záleží, jakou
bude mít podobu, až půjdeme
na led. Zatím zbývá do začátku
soutěže hodně času, takže naše
možnosti je teď předčasné odhadovat.“
Jak vážně hokej berete
vy osobně coby vedlejšák „civilního“ zaměstnání?
„Samozřejmě hokej beru dál
stejně vážně jako doteď. Kdyby to tak nebylo, nemusím jej
vůbec hrát. Abych se na zimák

chodil jen vyprdět, to by nemělo žádný význam. Jakmile
vlezu na led, pokaždé a pořád
chci vítězit, dávat góly nebo
na ně přihrávat. Aby chodili do
hlediště lidi, pro které to hlavně děláme.“
Co říkáte na angažování
brankáře Adama Vrby?
„Znám ho jen coby soupeře,
v jednom mančaftu jsme se
dosud nikdy nepotkali. Podle
jména ale určitě jde o dobrého
gólmana pro druhou ligu, má
toho dost odchytaného a tím
i zkušenosti. Věřím, že nám
po odchodu Dalibora Sedláře
a neuskutečněném příchodu

Jirky Slováka pomůže. Mimochodem to, že odešel Dalibor,
m
mě osobně strašně mrzí.“
A co konec Petra Doseděla?
„Z toho jsem smutný úplně
stejně. Jeden dva roky ještě
k
klidně
mohl hrát na současné
úúrovni, bohužel po těch změnnách nebyl do nového kádru
zařazen. Třeba ale ještě najde
s vedením klubu společnou řeč
a vrátí se. My hráči v kabině
bychom to rozhodně uvítali,
Pupa je Prostějovák a dobrý
parťák do mančaftu.“
Nakolik jste se už
adaptoval v životě, kde
hokej je až na druhém místě
za prací, kterou vyděláváte
víc peněz?
„Člověk musí brát věci takové,
jaké jsou. Já mám tři děti, které
musím uživit, a když to pouze
hokejem už nejde, je potřeba
dělat něco jiného, čím nezbytné peníze vydělám. Pozitivní
je, že své zaměstnání můžu
skloubit s hokejem, i když je to
někdy časově náročné.“

Volejbal
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LOS VK AGEL V LIZE MISTRYŇ JE DOSLOVA VRAŽEDNÝ!
Dalo se očekávat, že naše volejbalistky dostanou při
slavnostním losování evropské Ligy mistryň 20122013 ve Vídni kvalitní soupeře. Skutečnost však
předčila veškeré prognózy, neboť ženy VK AGEL
Prostějov potkají v základní skupině dva velkokluby
starého kontinentu a jeden velice silný oddíl. Se všemi už přitom hrály v uplynulých sezónách.
Prostějov/son
Favoritem číslo jedna je italský vicemistr Villa Cortese.
Minulý ročník Champions
League mu vyšel skvěle, když
přes Dynamo Moskva a Volley
Bergamo postoupil až do závěrečného Final Four a nakonec
obsadil čtvrté místo. Navzdory
možným změnám v kádru stále patří k top týmům ve startovním poli soutěže.
Minimálně na stejnou a tedy
nejvyšší možnou úroveň patří
i Rabita Baku, možná nejbohatší klub celého světa. Po loňském stříbru v renomovaném
poháru letos na své poměry
vyhořel, když ročník 2011/12
završil vypadnutím „už“ ve
čtvrtfinále s pozdějším vítězem

Los CEV Champions

žen 2012-2013
Protivníky prostějovského týmu se stali giganti LeagueZákladní
skupina A:
Rabita Baku a Villa Cortese plus polský mistr Trefl Sopoty

RC Cannes (Francie), Vakifbank Istanbul (Turecko), Voléro Curych (Švýcarsko), Uraločka Jekatěrinburg (Rusko).

Základní skupina B:
Trefl Sopoty (Polsko), Villa Cortese (Itálie), Rabita Baku
(Ázerbájdžán), VK AGEL Prostějov (Česko).

Fenerbahce Istanbul. Tohle
klopýtnutí bude chtít movitý
šampión Ázerbájdžánu jistě
odčinit, opravdu moc touží po
triumfu.
Teoreticky hratelným sokem
by pro Agelky mohly být polské Sopoty, navzdory nepříznivé zkušenosti z půl roku
starých vzájemných zápasů.
Od té doby však Trefl prošel
značnými ekonomickými problémy a je otázkou, v jaké finanční i herní kondici vstoupí
do nové sezóny. Každopádně
Silná káva. Prostějovské volejbalistky vyfasovaly do nového ročníku Ligy mistryň tu nejhorší možnou
tohoto soupeře nelze absolutskupinu. A tak stejně jako v předchozím vzájemném zápase proti Rabitě Baku, odkud je tento snímek,
ně podceňovat, vždyť na jaře
si budou muset „Agelky“ sáhnout až na dno svých sil...
Foto: www.vkprostejov.cz
i přes zmíněné potíže v osmifinále Ligy mistryň málem vyřadil Rabitu Baku.(ta se radovala Suma sumárum platí jediné: tím, že se bude dravě rvát o někdy jde, to dokládá vyaž díky zlatému setu) a vyhrál Prostějov může v téhle nabi- každý získaný bod. A že to i rovnaná bilance duelů jak
té společnosti jen překvapit proti oddílovým gigantům s Cortese, tak s Baku…
domácí ligu.

Základní skupina C:
Busto Arsizio (Itálie), ASPTT Mylhúzy (Francie), Dynamo
Bukurešť (Rumunsko), Galatasaray Istanbul (Turecko).
Základní skupina D:
Eczacibasi Istanbul (Turecko), Dabrowa Gornicza (Polsko),
SC Drážďany (Německo), Azerrail Baku (Ázerbájdžán).
Základní skupina E:
Dynamo Kazaň (Rusko), Tomis Constanta (Rumunsko), SC
Schwerin (Německo), Robur Urbino (Itálie).
Základní skupina F:
CZ Bělehrad (Srbsko), Dynamo Moskva (Rusko), Lokomotiv
Baku (Ázerbájdžán), Fakro Muszyna (Polsko).

Zápasový program základní skupiny „B“
1. kolo, 24. října:
VK AGEL Prostějov – Rabita Baku, Villa Cortese - Trefl Sopoty.
2. kolo, 31. října:
Trefl Sopoty - VK AGEL Prostějov, Rabita Baku - Villa Cortese.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

3. kolo, 14. listopadu:
Villa Cortese - VK AGEL Prostějov, Trefl Sopoty - Rabita Baku.
4. kolo, 21. listopadu:
VK AGEL Prostějov - Villa Cortese, Rabita Baku - Trefl Sopoty.
5. kolo, 5. prosince:
VK AGEL Prostějov - Trefl Sopoty, Villa Cortese - Rabita Baku.

SPORTSWEAR

6. kolo, 11. prosince:
Rabita Baku - VK AGEL Prostějov, Trefl Sopoty - Villa Cortese.
Přesné termíny jednotlivých utkání budou teprve určeny.

Dobrá nálada, a.s.

Miroslav Čada nevidí postup do play off jako reálný
„Některé jiné skupiny jsou hratelné, ale v béčku
bude úspěchem každý získaný set či bod do tabulky,“ říká kouč

Vídeň (Rakousko)/Prostějov/
son - Nablýskaný slavnostní
večer evropského volejbalu
ve Vídni poslal prostějovskou
družinu do základní skupiny B 2013 CEV Champions
League, kde narazí na Villu
Cortese, Rabitu Baku a Trefl Sopoty. Hlavní trenér VK
AGEL Miroslav Čada nebyl
z extrémně těžkého losu nikterak nadšen.
„Dostali jsme se do hodně nabité společnosti, s čímž opravdu
nemůžeme být moc spokojení.
Losování postupně vytvořilo
dle mého názoru dvě nejtěžší
skupiny A a B, naopak tři jiné
se jevily docela hratelně. Ocitnout se v céčku s Mylhúzami a

Bukureští, v éčku s Constantou
a Schwerinem nebo i v déčku
s Dabrowou Gornizcou a Drážďany by bylo přijatelné, tam bychom teoreticky mohli bojovat o
třetí či dokonce o druhé místo.
Nás však osud zavál do béčka
ke třem nesmírně silným družstvům,“ posteskl si Čada.
„Villa Cortese patří v posledních
letech k nejlepším celkům Itálie
a svou kvalitu potvrdilo i v uplynulém ročníku Ligy mistryň
čtvrtým místem. K dispozici má
řadu hráčských hvězd mezinárodního volejbalu, stejně jako
Rabita Baku. Ta disponuje asi
nejvyšším finančním rozpočtem
ze všech klubů světa, čemuž odpovídá síla i ambice stříbrného

mančaftu Champions League
2011. A Sopoty rovněž patří ke
kontinentální špičce, byť se na
jaře potýkaly s ekonomickými
problémy. Přesto v letošním play
off málem vyřadily právě Baku
a dokázaly vyhrát polskou ligu,
takže existenční potíže očividně
překonaly,“ okomentoval kouč
Hanaček trio soupeřů.
Ze šesti grup postoupí do vyřazovací fáze vždy pouze dva
první kolektivy v tabulce plus
tým s nejlepší bilancí na třetích místech. „Vzhledem k tomuto zpřísněnému systému i
vysoké kvalitě skupiny B není
náš průnik do play off reálný.
Zvlášť když začínáme budovat
nové mladší družstvo s per-

spektivou do budoucna, jehož
vrchol by měl přijít za nějaké
dva tři roky. V takovém duchu a
při velké síle protivníků musíme
naše účinkování v Lize mistryň
2012-2013 brát, ne vytvářet už
dopředu zbytečný tlak a brát případné porážky 0:3 jako tragédii.

Pochopitelně budeme bojovat ze
všech sil, ale coby úspěch můžeme vnímat každý získaný set či
bod do tabulky. Při zohlednění
veškerých okolností nelze mít
na evropské scéně tak odvážné
cíle, jako v minulých sezónách,“
upozornil Čada.

Vzájemná utkání VK AGEL s vylosovanými protivníky
Champions League 2010/11, osmifinále:
Prostějov – Rabita Baku 3:2 (-19, 22, 19, -23, 19),
Rabita Baku – Prostějov 3:0 (21, 23, 19) a zlatý set 15:11.
Champions League 2010/11, základní skupina D:
Villa Cortese – Prostějov 3:0 (19, 23, 28),
Prostějov - Villa Cortese 3:0 (21, 19, 19).
Champions League 2011-2012, základní skupina C:
Sopoty – Prostějov 3:0 (21, 14, 20),
Prostějov – Sopoty 0:3 (-21, -25, -17).

„Agelky“ zastavilo na plážovém

MČR žákyň až zranění

Prostějov/son - S velkou nadějí
na medaili či dokonce na titul
odjížděla prostějovská dvojice
Kristýna Adamčíková - Aneta
Chludová na mistrovství republiky žákyň 2012 do Chodova.
Roli favoritek členky VK AGEL
dlouho naplňovaly, jenže vinou
zranění nakonec musely vzít zavděk „pouze“ čtvrtou pozicí.
Až do semifinále byly holky suverénní a vypadalo to, že opravdu
získají kýžený titul. Bohužel v boji
elitní čtyřky nedotáhly k vítězství
slibné vedení 21:17 a 19:17, druhý
set ztratily v dramatické koncovce
22:24, načež se Chludová ve třetí sadě zranila. Semifinálovou bitvu sice
obětavě dohrála, ale porážku 6:15 a
celkově 1:2 už se svou parťačkou
nemohly odvrátit. Do střetnutí o
bronz následně mladé Hanačky
nenastoupily a obsadily tedy čtvrtou
příčku.

Souběžně s žákovským šampionátem se v Opavě uskutečnil jeden
z turnajů seriálu Gala Cup juniorek
2012. Na severu Moravy se opět dařilo Natálii Kolderové, jež společně
s pražskou spoluhráčkou Hanou
Klimešovou celé klání ovládla.

V šestkové reprezentaci
lvíčat ČR dvě děvčata VK
Nadvakrát se konal hodně široký
výběr talentovaných volejbalistek
ze všech koutů republiky do nově se
rodícího týmu českých lvíčat v kategorii dívek narozených 1998/1999.
Ve Svitavách a v Brandýse nad
Labem bylo do testů zapojeno více než sto hráček, z nichž přítomní
trenéři v čele se svazovým koučem
Alešem Novákem vybrali pětatřicet
nejlepších pro první srpnové soustředění. Mezi vybranými jsou i dvě
členky VK AGEL Pavla Meidlová
aAdéla Stavinohová.

NOVÝ ROČNÍK DOMÁCÍCH SOUTĚŽÍ BYL ROZLOSOVÁN
Ženy VK vstoupí do extraligy 18. října proti Šternberku, vítěznou stovku mohou oslavit 1. listopadu v Přerově

Prostějov/son - S velkým časovým předstihem
spatřil světlo světa los všech českých volejbalových soutěží 2012-2013 ve věkových kategoriích
žen, juniorek a kadetek. V následujícím přehledu
vám přinášíme veškeré nejdůležitější informace
spojené s tímto tématem a prostějovskými oddíly
VK AGEL i TJ OP.
UNIQA extraliga žen
Herní systém: Deset zúčastněných družstev se střetne každý
s každým doma – venku v základní části (18 kol), poté bude
následovat nadstavbová fáze
ve skupinách o 1. až 5. místo a
6. až 10. místo (dalších 8 kol).
Soutěž následně vyvrcholí play
off prvních osmi celků tabulky,
poslední dva týmy sehrají baráž
o záchranu společně s vítězem
1. ligy.
Los VK AGEL
v základní části:
18. října doma Šternberk, 20.
října venku Ostrava, 27. října
doma KP Brno, 1. listopadu

čtvrtfinále (proti lepšímu z dvojice Slavia Praha – Šternberk) a to
se hraje až 8. listopadu, může hanácký klub o týden dříve oslavit
magické jubileum. Pokud naše
volejbalistky vyhrají úvodní čtyři
duely příští extraligové sezony,
završí právě 1. 11. v Přerově počet vítězných soutěžních utkání
proti soupeřům z ČR na kulatou
venku Přerov, 3. listopadu do- STOVKU!
ma Olomouc, 10. listopadu
venku Frýdek-Místek, 15. lis2. liga žen, skupina „C“
topadu doma Slavia Praha,
17. listopadu doma Olymp Herní systém: Deset zúčastPraha, 24. listopadu venku něných týmů se střetne dvouSG Brno, 29. listopadu venku kolově každý s každým doma
Šternberk, 1. prosince doma - venku vždy po dvou utkáních
Ostrava, 6. prosince venku v dlouhodobé fázi (celkem 36
KP Brno, 8. prosince doma zápasů). Vítěz postoupí do kvaPřerov, 15. prosince venku lifikace o 1. ligu, poslední tři
Olomouc, 22. prosince do- týmy tabulky sestoupí do krajma Frýdek-Místek, 12. ledna ských přeborů.
Los TJ OP
venku Slavia Praha, 19. ledna
do konce roku 2012:
venku Olymp Praha, 26. ledna
29. září venku Lanškroun, 6.
doma SG Brno.
Zajímavost: Neboť v Českém října doma Přerov B, 13. října
poháru 2012-2013 jsou venku Česká Třebová, 27. říj„Agelky“ nasazeny přímo do na doma Litovel, 3. listopadu

venku Znojmo, 10. listopadu
venku Palkovice, 24. listopadu
doma Bílovec, 1. prosince venku Univerzita Brno, 8. prosince
doma Vsetín.

Extraliga juniorek,
skupina „B“
Herní systém: Šest zúčastněných
družstev se střetne každý s každým doma - venku vždy po dvou
utkáních v základní části (20 zápasů), poté bude následovat nadstavbová fáze společně s týmy
grupy A ve skupinách o 1. až 6.
místo a 7. až 12. místo (dalších
12 zápasů). Soutěž následně vyvrcholí dvěma finálovými turnaji
čtyř nejlepších celků nadstavbové
grupy A, jedním turnajem o 5. až
8. místo dalších čtyř kolektivů a
barážovými duely tří nejhorších
výběrů nadstavbové skupiny „B“
proti vítězům 1. ligy.
Los VK AGEL
v základní části:
6. října doma SG Brno, 13.
října venku Ostrava, 20. října

sů), poté bude následovat
Los VK AGEL
nadstavbová fáze společně
v základní části:
6. října doma Ostrava, 13. s týmy grupy C ve skupinách
října venku Frýdek-Místek, o 1. až 6. místo a 7. až 12.
20. října doma Přerov, 3. místo (dalších 12 zápasů).
listopadu doma Milénova Soutěž následně vyvrcholí
Brno, 10. listopadu venku duely o postup do extraligy,
Nové Veselí, 17. listopadu respektive o záchranu prvolivenku Ostrava, 1. prosince gové soutěže.
Los VK AGEL „B“
doma Frýdek-Místek, 8. proExtraliga kadetek,
v základní části:
since venku Přerov, 12. ledna
skupina „B“
venku Milénova Brno, 19. lis- 6. října doma Uherské
Herní systém: Šest zúčast- topadu doma Nové Veselí.
Hradiště, 13. října doma
něných celků se střetne každý
Znojmo, 20. října venku
s každým doma - venku vždy po
Junior Brno, 3. listopadu do1. liga kadetek,
dvou utkáních v základní části
ma Olomouc, 10. listopadu
skupina „D“
(20 zápasů), poté bude následovenku Kroměříž, 17. listopavat nadstavbová fáze společně Herní systém: Šest zúčast- du venku Uherské Hradiště,
s týmy grupy A ve skupinách o něných družstev se střetne 1. prosince venku Znojmo, 8.
1. až 6. místo a 7. až 12. místo každý s každým doma - ven- prosince doma Junior Brno,
(dalších 12 zápasů). Soutěž ná- ku vždy po dvou utkáních 12. ledna venku Olomouc, 19.
sledně vyvrcholí dvěma finá- v základní části (20 zápa- ledna doma Kroměříž.
lovými turnaji čtyř nejlepších
Nově se boduje italským způsobem!
celků nadstavbové grupy „A“,
jedním turnajem o 5. až 8. místo Ve všech výše rozebraných soutěžích se od nadcházejícího
dalších čtyř kolektivů a barážo- ročníku 2012-2013 bude nově bodovat po „italsku“, to znavými duely tří nejhorších výbě- mená způsobem běžným i v mezinárodních soutěžích: tři borů nadstavbové skupiny B proti dy za vítězství 3:0 či 3:1, dva body za výhru 3:2, jeden bod za
porážku 2:3 a nula bodů za prohru 1:3 nebo 0:3.
vítězům 1. ligy.

doma Frýdek-Místek, 3. listopadu venku České Budějovice,
10. listopadu doma Přerov,
17. listopadu venku SG Brno, 1.
prosince doma Ostrava, 8. prosince venku Frýdek-Místek, 12.
ledna doma České Budějovice,
19. ledna venku Přerov.
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TŘÍDENNÍ HANÁ CUP STARTUJE JIŽ VE ČTVRTEK VE TŘI
Šestnáctý ročník populárního turnaje přivítá 40 týmů

Krumsín/jim – O tucet mančaftů se těsně před uzávěrkou přihlášek rozrostl počet účastníků
krumsínského Haná Cupu. Nenaplnila se sice kapacita šedesáti
mužstev, jako tomu bylo v předešlých letech, ale při včerejším
losování nechyběla v osudí vel-

ká jména. Titul obhajuje Relax
Prostějov, největšími vyzyvateli
by podle hlavního pořadatele
Martina Ošťádala měly být Jiřina Prostějov a Peliny Choceň.
„Přibude kvalitních utkání, přestože je méně týmů. Silní zůstali,
slabší spíše nepřijeli a rozhodli se

zkusit něco jiného. Debaklů již nebude tolik a bude to boj,“ dovolil si
zaprognostikovat Ošťádal.
Organizátoři se pro letošek rozhodli vrátit k dávné tradici a odehrát utkání přes státní svátky, pro
příští rok je ale možné, že datum
opět posunou na konec druhého

Sponzoři a partneři ročníku 2012
GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE:

VÝZNAMNÍ SPONZOŘI TURNAJE:

2MAX, s.r.o.
DDsport - zakázková výroba dresů
Vytěžování Richard Hofman
Automechanika, a.s.
Vojenské lesy Plumlov
Velkoškolka Osina
A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Martin Ošťádal - informační systémy
GALA. a.s.
Železárny Annahütte spol. s r.o.

ZÁŠTITU
NAD TURNAJEM PŘEVZALA:

OBCHODNÍ PARTNEŘI TURNAJE:
RADEK KOCOUREK

BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu České republiky
MEDIÁLNÍ PARTNER TURNAJE:

TURNAJ VÝZNAMNĚ PODPOŘIL:

...ještě

+

DALŠÍ SPONZOŘI TURNAJE:
PNEUSERVIS Znojilová
Vzduchotechnika Radek Salajka
MUDr. Luděk Koleček
Zahradnictví Bantová
VIS EXPORT - IMPORT s.r.o. (SK)
Cukrářský výroba Lenka Rotreklová
Regomont s.r.o.
Profi Stihl Karel Otruba
GD SPORTSWEAR
ELEKTRO Petr Vrána
Lenka Janečková
- Občerstvení „Na hřišti“
Pohostinství Bureš
PLNET - bezdrátový internet

TJ KRUMSÍN děkuje všem sponzorům za poskytnuté finanční i věcné ceny.

V Prostějově se budou rozdávat

červencového týdne. „Bude záležet i na návštěvnosti, ta ještě ukáže.
Jakmile je to přilepené k víkendu,
tak si lidé vezmou dovolenou,“ vysvětluje si letošní pokles zájmu ze
strany oddílů Ošťádal.
Letos se na dvou hřištích TJ Krumsín začíná ve čtvrtek v 15.00, základní skupiny se dohrají v pátek
večer. Sobotní program se stejně
jako páteční rozběhne v 9.00, finále je v plánu na čtyři odpoledne. Známá už je i desítka arbitrů,
šestnáctý ročník budou rozhodovat
Petr Dokoupil, Michal Jelínek,
Kamil Krutovský, Oldřich Lizna,
Pavel Majer, Jaroslav Milar, Petr
Motal, Zdeněk Pazdera, Jiří Petrů
a Roman Přikryl.

Systém populárního turnaje, jehož hlavním mediálním partnerem zůstává PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, doznal několika změn.
Počet základních skupin se snížil
ze dvanácti na osm, postupuje
pak místo dvou hned nejlepší
trojice. Osmifinalisté vytvoří
osm tříčlenných skupin a do
čtvrtfinále se podívá jen vítěz.
Dále se již hraje formou play off
a hrací čas se zvýší ze dvanáctina patnáctiminutové poločasy.
„Upravili jsme i start posledního
dne. Osmifinále začne v sobotu
od devíti ráno a o hodinu později
se bude hrát i finále,“ doplnil Ošťádal. Chce tak dát hráčům větší
možnost na regeneraci po páteční
taneční zábavě se skupinou Arest.
Do organizace se odhadem zapojí
na dvanáct desítek dobrovolníků,

Ošťádal si pochvaluje, že se nabízejí nejen členové Sokola, ale i
hasiči a ostatní. „Tak šedesát lidí se
bude střídat ve směnách u prodeje,
dalších padesát šedesát má na starosti zbytek. Pomáhá nám i spousta lidí z vesnice, kteří se spolky nemají nic společného,“ poděkoval.

Na letošním turnaji
se bude hrát o následující
finanční bonusy:

1. místo 10.000,2. místo
8.000,3. - 4. místo 4.000,5. - 8. místo 900,Vítězný tým navícc
obdrží poukázku na
a
sadu dresů v hodnotě
ě
7000,- kč od jednoho
o
z našich partnerů!

Aktualizované zpravodajství přímo z Krumsína hledejte
po všechny tři dny na www.vecernikpv.cz

Osmifinálové skupiny:
skupina I
A1
D2
G3

Sobota 7. 7. 2012 9:00 - 11:00 hod.
skupina J skupina K skupina L
B1
C1
D1
E2
F2
G2
H3
A3
B3

Sobota 7. 7. 2012 11:00 - 13:00 hod.
skupina M skupina N skupina O skupina P
E1
F1
G1
H1
H2
A2
B2
C2
C3
D3
E3
F3

PLAY - OFF - Sobota 7. 7. 2012

ČTVRTFINÁLE

(vítězové osmifinálových skupin), 13.15 hodin:
I 1 - P 1 hřiště 1 M 1 - L 1 hřiště 2
K 1 - N 1 hřiště 3 O 1 - J 1 hřiště 4

SEMIFINÁLE

14.30 a 15.00 hodin:
vítěz I1/P1 - vítěz M1/L1 hřiště 1
vítěz K1/N1 - vítěz O1/J1 hřiště 2

FINÁLE

16:00 hodin:
vítězové semifinále hřiště 1

Qanto Cup: Jiřina s Indianou prošly do play off
Svitavy, Prostějov/jim – Pět kroků od zopakování triumfů z let 2007 a 2009 zůstali na letošním Qanto
Cupu fotbalisté Jiřiny Prostějov. Čtrnáctého ročníku masově obsazeného turnaje v malé kopané se zúčastnilo celkem 170 mužstev, Jiřina spolu s Indianou Plumlov prošla mezi elitní dvaatřicítku. V prvním
kole vyřazovacích bojů ale jejich pouť skončila...

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE UŽ TEĎ NA WEBU WWW.VECERNIKPV.CZ!

základní skupiny:
Čtvrtek 5. 7. 2012 15:00 - 20:00 hod.
skupina A - hřiště 1
1. SK Pokop Domamyslice
2. FK Peliny Choceň
3. FC Gunners Vícov
4. AC Zavadilka 2000 PV „B“
5. FC Prostějov
skupina B - hřiště 2
1. FC Relax Prostějov
2. FC Pivo
3. AC Zavadilka 2000 PV
4. SEXMERALDA Prostějov
5. FC Shock Prostějov
Pátek 6. 7. 2012 9:00 - 14:00 hod.
skupina C - hřiště 1
1. SK Griffins 98 PV
2. Brodek u Prostějova
3. Torpedo Prostějov
4. GD Sportswear
5. Rychlá rota
skupina D - hřiště 2
1. Jiřina Prostějov
2. FC Fontik
3. FCL Čehovice „B“
4. MK Medvědi Prostějov
5. Pifní upíři
skupina E - hřiště 3
1. AC ROMA
2. TJ Mouřínov
3. BEERFORT UTD
4. FC 2 LITRE
5. FC Radegast u Zacha
Pátek 6. 7. 2012 15:00 – 20:00 hod.
skupina F - hřiště 1
1. S.K. Haná
2. Bexim Paletten
3. Zdětín
4. FK Orli Vyškov
5. BT BEERcelona
skupina G - hřiště 2
1. Montáže Kučera
2. AC Vyprahlo Konice
3. SK FOSP Řešetova Lhota
4. ESTRELLAS
5. Brodek u Prostějova „B“
skupina H - hřiště 3
1. Indiana Plumlov
2. FC Hlučín
3. 1. FC Krumbet
4. FC Fontik „B“
5. 2MAX

NOHEJBALOVÉ MEDAILE Konec olympijského snu Jany Horákové

Prostějov/pk - Ve sváteční dny
5. a 6. července 2012 pořádá na
kurtech TJ Sokola I Prostějov na
Skálově náměstí 4 v Prostějově
nohejbalový oddíl Sokola I Mistrovství ČR dorostu ve dvojicích
a ve trojicích. Ve čtvrtek 5.července jsou na programu dvojice
a slavnostní zahájení celého přeboru je v 9.00 hod. za přítomnosti
primátora města, který provede
slavnostní otevření celého šampionátu. V neděli jsou organizovány trojice a zahájení je již v 8.30
hodin.
Do čtvrtečního pořadu je přihlášeno celkem dvaadvacet dvojic a na
pátek bude prezentováno celkem
šestnáct trojic z celé České repub-

liky. Do bojů zasáhnou nejlepší
dorostenecké týmy, které
se cestou kvalifikací
do Prostějova probojovali a diváci mohou
vidět hrát i mnohé juniorské reprezentanty,
pro něž je tento šampionát současně důležitou prověrkou před nastávajícím Mistrovstvím světa juniorů, které pořádá
začátkem listopadu naše republika.
Samozřejmě ve startovním poli
budou i celky Sokola I Prostějov,
které se pokusí v těžké konkurenci
prosadit a nejsou bez šancí na zisk
některé z medailí.
Šampionát se koná i díky významné pomoci Olomouckého kraje,

Síly změří
nejlepší dorostenci
ve dvojicích i trojicích
České obce sokolské a statutárního
města Prostějova, za což pořadatelé
těmto partnerům děkují. Mistrovství ČR je letos navíc pořádáno
v rámci oslav 150. výročí založení
organizace SOKOL. Pořadatelé
zvou do hlediště všechny příznivce
kvalitního sportu a nohejbalu obzvláště. Občerstvení po oba dny je
na kurtech zabezpečeno.

Nohejbaloví žáci přivezli stříbro a bronz z mistrovství ČR

Prostějov/pk - Ve dnech 23. a
24.června 2012 pořádal nohejbalový oddíl Avia Čakovice
z pověření Českého nohejbalového svazu Mistrovství ČR
starších žáků dvojic a trojic.
Na tomto významném podniku

startoval samozřejmě i žákovský výběr TJ Sokola I Prostějov
ve složení: Jakub Ftačnik, Jan
Matkulčík a Miroslav Nykl a
dle dosavadních výsledků v této
sezoně k předním aspirantům
na medaile. To také svěřenci

trenéra Beneše potvrdili, když
vybojovali stříbrné, resp. bronzové medaile.
Z titulů se v obou kategoriích
radovali shodně domácí hráči
Čakovic.
Více čtěte na www.vecernikpv.cz

(pokračování ze strany 15)
„Paradoxem je, že clenbuterol
pro mé sportovní odvětví nemá
žádný význam. Dle těchto
skutečností nemůže být v mém
případě používáno slovo doping! Žádné léky neužívám a ani
jsem neužívala. Pro mě možným
vysvětlením je požití této látky
z kontaminované stravy,“ brání se
nařčení Jana Horáková, bikerka z
Tištína. „Z toho, co se kolem mě
děje, jsem neuvěřitelně zklamaná a
v šoku. Nemůžu tomu stále uvěřit a
považuji to za svou životní křivdu.
Jsem si vědoma, že jakýmkoli rozhovorem či prohlášením rozhodnutí mezinárodního Arbitrážního
soudu v Lausanne nezvrátím a
pravidla nezměním, ale přesto mi
to nedá...,“ neskrývala silné rozpaky doposud čestná reprezentantka České republiky a členka
SKC Prostějov. „To, že se látka
v mé moči našla, popřít nemohu.
Na druhou stranu mi nebylo
umožněno, abych porovnala DNA
moči se svojí DNA. Udělala jsem

vše, co bylo v mých silách, abych
dokázala svou nevinu,“ dodala
Horáková.
„Volali už předem, ať se přizná, že
si ušetří peníze, protože ji stejně odsoudí. Bylo to dost nechutné. Tato
látka má přitom význam pro vytrvalostní disciplíny a když se bere
dlouhodobě. Pro fourcross i bmx je
k ničemu,“ láteřil nad rozhodnutím
bafuňářů předseda SKC Prostějov
Petr Šrámek. A pokračoval:
„Třeba FIFA osvobodila stodvacet fotbalistů, kterým to našli při
loňském mistrovství světa do dvaceti let. Osvobozeni byli i stolní tenisté
či plavci,“ nechápal šéf klubu sporný
a hlavně por Janu nelítostný verdikt.
Podle Šrámka je nejpravděpodobnější, že zakázanou látku s
něčím snědla, ještě o týden dříve
totiž byla testována negativně.
A žádnou stopu nenašly ani
testy vlasů, které umí prokázat
dlouhodobé užívání i v malém
množství. „V uvozovkách vybrala
si špatnou dobu, protože Contador
dostal dva roky a stálo ho to přes

šedesát milionů. Nedovolili si dát
jí jiný trest,“ připomněl vlekoucí se
případ vítěze Tour de France, který
se hájil zkaženým masem.
A Šrámek je přesvědčen, že nakazit
se dá v České republice i zemích západní Evropy. „Číňané či Mexičani
přidávají clenbuterol do masa. Jak
mohou někoho za něco soudit,
když je prokazatelné, že se to v jídle
vyskytuje, byť to tam být nemá?
Někteří začali zastávat názor, že do
Evropské unie se to nedostane, což
je blbost. Vždyť neohlídají posypovou sůl z Polska,“ rozohnil se.
Český olympijský výbor vyčkával
s nominací až do středečního vynesení rozsudku a od arbitráže přišel
zdrcující ortel. „Pro Janu je to velice
smutný konec kariéry, po olympiádě
totiž chtěla končit,“ připojil k výši
trestu, který se nezačal počítat zpětně
od pozitivního nálezu, ale až nyní od
zveřejnění konečného verdiktu.
Osmadvacetiletá závodnice se ještě
může odvolat, podle Šrámka je to
ale zbytečné, protože by to jen stálo
spoustu peněz a do zahájení Her

v Londýně by se to stejně nestihlo projednat. „Vědělo se, že šance
na úspěch je velice malá. Nikdy
žádného cyklistu neomilostnili. Pro
Janu je to hrozně smutné, protože
je férová sportovkyně. Nikdy by si
nic nevzala. I český antidopingový
výbor ji shledal nevinnou,“ uzavřel
neveselé povídání Petr Šrámek.
„Mrzí mě, pokud tímto případem
je poškozeno jméno Českého svazu
cyklistiky, mých sponzorů, cyklistiky a BMX obecně. Chtěla bych
se jim tímto omluvit a zároveň
poděkovat za to, že mi věřili a
věří a že stojí na mé straně. Moc
si toho vážím. Českému svazu
cyklistiky bych chtěla poděkovat,
že zohlednili i lidské hledisko a
slepě nepředčítali pravidla, jak je
tomu v případě Arbitrážního soudu
v Lausanne. Snad mým „věřitelům“
a fanouškům budiž útěchou, že já
mám čisté svědomí a NIKDY jsem
vědomě žádnou látku nepožila a
neudělala jsem nic, co by je mohlo
zklamat,“ vzkazuje všem Jana
Horáková.

TK Agrofert pořádá nový mužský turnaj nižší kategorie

TENISOVÝ FUTURE V PROSTĚJOVĚ:

ŠANCE PRO VESELÉHO A SPOL.
Pouhý měsíc po UniCredit Czech Open 2012 organizuje TK
Agrofert Prostějov další, zbrusu nový turnaj mužů v tenisu. Ale
zatímco červnový challenger je už tradičně výkladní skříní světové
kvality, nadcházející Czech Republic F4 Futures – Prostějov bude
od 8. do 15. července sloužit zejména mladým domácím hráčům
k tomu, aby získali potřebné body do žebříčku ATP Tour. Klání se
uskuteční v areálu TK za Kosteleckou ulicí a diváci mají jako obvykle
vstup zdarma.
Prostějov/son
„Rozhodli jsme se touto cestou podpořit
naše odrostlé juniory, kteří se snaží
prosadit mezi dospělými a k tomu jim
pomůže každý dobrý výsledek v mužské

Hráči s jistou účastí
na ČR F4 Futures
– Prostějov 2012
Juan-Pablo Amado (Argentina, 385.)
Riccardo Bellotti (Itálie, 412.)
Jozef Koválik (Slovensko, 419.)
Roman Jebavý (Česko, 425.)
Michal Schmid (Česko, 469.)
Dominic Thiem (Rakousko, 499.)
Adrian Sikora (Slovensko, 530.)
Jiří Veselý (Česko, 531.)
Jan Šátral (Česko, 670.)
Adam Pavlásek (Česko, 770.)
Filip Horans ký (Slovensko, 786.)
Robert Rumler (Česko, 905.)
Rafael Mazon-Hernandez (Španělsko, 914.)
Mateusz Szmigiel (Polsko, 918.)
Marcus Weiglhofer (Rakousko, 988.)
Adrian Partl (Slovensko, 1018.)
Maciej Smola (Polsko, 1020.)
David Pavlík (Česko, 1302.)

kategorii. Taková je mládežnická filozofie naší společnosti, v čemž jsme našli
vítanou oporu v Českém tenisovém svazu. Právě ve spolupráci s ním pořádáme
nejen prostějovský future, ale i ten
následný na Spartě Praha, načež třídílný
seriál uzavře poslední turnaj dané kategorie F4 v Liberci. Za tuhle spolupráci
patří ČTS velké poděkování,“ řekla
šéfka tenisových projektů marketingové
agentury TK Plus Petra Langrová.
Na oficiální tiskové konferenci
hovořila místo ředitele celé akce Petra Flašara, který zrovna organizoval
jiný podnik na území ČR. „Kluci
mají trojnásobnou možnost uhrát
solidní body, navíc v Česku a z toho
jednou na domácích kurtech. Během
roku přitom musejí objíždět spoustu
turnajů v cizině, z nichž většina je
dost silně obsazená, takže se často
ani neprokoušou kvalifikací do
hlavní soutěže. Teď pro ně přichází
ideální příležitost zabrat, posunout
se na komputeru víc nahoru a mít
lepší výchozí pozici do další kariéry
v nesmírně tvrdé mužské konkurenci,“ navázala Langrová.
Nový Future Prostějov i další dva
v Praze a Liberci provází zajímavý
účastnický paradox. „Zatímco na Uni-

Novinka. Aby kluboví mladíci mohli vybojovat cenné body pořádá Prostějovský tenisový oddíl poprvé v historii otevřený turnaj pro naděje. Na
tisové konferenci projekt představili: zprava Tomáš Cibulec, manažer TK
plus a ředitelka tenisový projektů Petra Langrová. Zcela vlevo pak domácí
hvězda turnaje Jiří Veselý.
Foto: Zdeněk Pěnička
Credit Czech Open chceme každoročně
mít skutečně top obsazení a co nejlepší
hráčské pole, v případě téhle akce je to
přesně naopak. Hlavní prioritou totiž je,
aby naši kluci měli reálnou šanci vybojovat maximum bodů a nesebrali jim je
soupeři odjinud. Tím pádem je dobře,
že nedorazí příliš mnoho zahraničních
tenistů s vysokým žebříčkovým postavením a členové našeho klubu mají
v hojném počtu jistou účast bez nutnosti
projít kvalifikačním martýriem. Platí to
pro Adama Pavláska, Roberta Rumlera
i Davida Pavlíka, Jirka Veselý bude dokonce osmý nasazený,“ vyjmenovala
Langrová.

Hanácké měření sil odstartuje 8. a 9.
července kvalifikací singlu, hlavní
soutěž dvouhry i čtyřhry přijde na řadu
od 10. do 15. 7. Denně se bude začínat
v 11.00 hodin včetně nedělního finále.
„Oba singlové pavouky budou čítat
klasicky dvaatřicet tenistů, v deblu se
představí šestnáct dvojic. Byť je celý
turnaj dotován „pouze“ patnácti tisíci dolary a nezdobí jej žádné hvězdy,
pořád má co nabídnout a k vidění bude
velmi kvalitní tenis, navíc zadarmo. Proto do hlediště srdečně zveme všechny
příznivce bílého sportu, kteří mohou
podpořit naše prostějovské talenty,“
zdůraznila Petra Langrová na závěr.

Program turnaje ČR F4 Futures – Prostějov 2012
Neděle 8. července: kvalifikace dvouhry
Pondělí 9. července: kvalifikace dvouhry
Úterý 10. července: 1. kolo dvouhry + 1. kolo čtyřhry
Středa 11. července: 1. kolo dvouhry + 1. kolo čtyřhry
Čtvrtek 12. července: 2. kolo dvouhry + čtvrtfinále čtyřhry
Pátek 13. července: čtvrtfinále dvouhry + semifinále čtyřhry
Sobota 14. července: semifinále dvouhry + finále čtyřhry
Neděle 15. července: finále dvouhry
Denně se začíná od 11.00 hodin.
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Odsouzená bikerka Jana Horáková a její bratr Vít se exkluzivně pro Večerník rozpovídali o dopingové kauze

„V CYKLISTICE JSOU DOPINGOVÉ SKANDÁLY POŘÁD
Prostějov - Představovala si, jak po startu na srpnových olympijských hrách v Londýně dá reprezentaci po dvaceti letech vale
a na sportovním vrcholu ukončí kariéru. Místo toho se úspěšná
bikerka Jana Horáková dostala na seznam dopingových hříšníků
po bok Alberta Contadora, Marion Jonesové či Martiny Hingisové.
O své nevině však navzdory dvouletému trestu nepochybuje a cítí
se jako oběť honu na podvádějící sportovce. Krátce po oznámení
definitivního verdiktu sportovní arbitráže souhlasila s exkluzivním
rozhovorem a po boku svého bratra Víta vstřícně odpovídala na
všechny dotazy. Tak, jak bylo po celou její kariéru zvykem... Ne,
ne, tato žena není od přírody rozená podvodnice!
Jiří Možný
Máte jasno, jak se clenbuterol
mohl do vašeho těla dostat?
Jana: „To pro mě bude navždy záhada,
opravdu nemám představu. Procházeli
jsme všechny možné způsoby a došli
jsme k závěru, že asi jedině z kontaminovaného masa. Vyloučili jsme, že by mi
to tam někdo podstrčil. To je nepravděpodobné, našli by daleko větší množství.
To v moči neodpovídalo ani terapeutické
dávce.“
Vít: „Vyloučili jsme, že bychom to
vzali úmyslně či z nedbalosti. Ale stoprocentně jsme nedokázali, jak se tam
látka dostala. Jde to vůbec? To si mám
schovávat maso? Nedali nám ani možnost zkontrolovat, zda se skutečně jedná
o Janinu moč. Navíc nikdo z doktorů
nám nevysvětlil, proč ve vzorku A a B
je třicetiprocentní rozdíl v koncentraci.
Doktoři se nám k tomu nebyli schopni
vyjádřit.“
Může vám taková látka pomoci, když je zakázaná?
Jana: „Clenbuterol obsahují všechny
látky na astma a kdybych to užila jednorázově, tak mi to nepomůže. Nemocným
lidem to roztahuje průdušky, zdravým
to pomůže jedině při dlouhodobém užívání. To ale vyloučila analýza vlasů a
předchozí dopingové zkoušky. Pak totiž
může docházet k úbytku tuků a nárůstu
svalové hmoty. Zneužívá to tak třeba
spousta lidí v kulturistice.“
Vít: „Podle odborníků to naopak u zdravého člověka při jednorázovém užití
způsobí třes, nesoustředěnost. A u bikrosu je start velmi důležitý.“

A co jste zjistili?
Vít: „Dopátrali jsme se čísel na statistickém úřadu a ukázalo se, že v České republice se maso na clenbuterol netestuje. Za
poslední dva roky neprovedli ani jeden test.
Známe praxi, že se k nám doveze maso, tady
se zpracuje a napíše se vyrobeno v České republice. Látka se v těle uchovává maximálně
osmatřicet hodin a my jsme tou dobou pobývali ve Švýcarsku. Takže jsme to tam museli
požít buď z dovezeného masa od nás, nebo
tam koupeného.“
Jana: „Oni si ale vůbec nepřipouštějí, že se
to v Evropě může dostat do masa. A přitom
ze statistik jsme doložili, že se k nám maso
z Číny, Brazílie, Mexika dováží. Kdyby to
někdo řekl nahlas, asi by to vyvolalo velký
poprask. Sice tvrdí, že mají vše pod kontrolou, ale můžeme tomu jen věřit...“
Mohla ve váš neprospěch zahrát
kauza Contador?
Vít: „To bylo zásadní rozhodnutí. Věděli
jsme, že to pro nás bude stěžejní. Disciplinární komise měla zasedat až po Contadorovi,
ale toho odložili a my jsme přišli na řadu první. Omilostnili nás, jenže potom Contadora
odsoudili a u nás se v poslední možný den
UCI odvolala. Kdyby nebylo Contadora,
možná by se tím zabývali jinak. Jde tam o
peníze a případnou náhradu, kterou by mu
museli vyplatit. On měl sice stejné množství,
ale trochu jiné látky a s nimi ještě plastifikátory.“
Jana: „Contador na rozdíl ode mě nepodstoupil analýzu vlasů a měl v týmu trenéra
a manažera s dopingovou minulostí. Takže
jsem si říkala, že by to třeba mohli posuzovat jinak. Ale souvislosti je nezajímaly. Podle
stylu komunikace se mnou mi přijde, že to
moc nečetli a byli rozhodnuti
dnuti předem.“

„Vůbec si nepřipouštějí,
že se to v Evropě může
dostat do masa. A přitom
se k nám dováží z Číny, Brazílie, Mexika...“
exika...“
Jana HORÁKOVÁ má o původu
ešku“ jasno...
svého „prohřešku“
Co všechno jste postoupila na
svou obhajobu?
„Začali jsme zjišťovat, co vše mohu na svou
obranu použít. Oslovila jsem právníka a hledala, kteří doktoři by mi pomohli. Stěžejní
pro mě byla analýza vlasů, která podle jejich
délky může až osm měsíců dozadu zjistit,
zda se látka v těle vyskytuje. Já mám dlouhé
vlasy, takže u mě to osm měsíců opravdu
bylo. Dále jsem přiložila vyjádření doktorů,
že mi to nemohlo k ničemu pomoci, a předchozí negativní dopingové zkoušky. Bránila
jsem se tím, že se to do mě dostalo kontaminovaným masem a zjišťovali jsme statistiku
dovozu masa.“

Takže automaticky
ticky to brali
tak, že jste vinna?
a?
„Ano. Přesto, že existují
ují případyy
osvobození, když lidé pprokázali,
že se nakazili v Číně nebo
ebo Mexiku. Na internetu jsme si našli
třeba stolního tenistu, cyklistu,
stosedmnáct fotbalistů. V cyklistice jsou dopingové skandály
kandály
pořád a hodili mě do stejného
ejného
pytle...“
Na počátku září
ří jste
absolvovala dopinopingovou zkoušku. Co násleásledovalo poté?

A HODILI MĚ DO STEJNÉHO PYTLE...“
Osmadvacetiletá závodnice se svým trenérem popisují vývoj
od loňského září a přemítají i nad budoucností

Máte jasno, jakými kroky se bu- světa v Kolumbii, kde mi nedali víza...“
dete ubírat nyní?
Pojedete do Londýna aspoň v
„Zatím jsem neměla moc času nad tím přeroli diváka?
mýšlet. Možností je spousta. Ptala jsem se, „Pro mě asi bude hodnotnější, když se
zda to platí pro všechny sporty, a právník na to podívám v televizi, protože tam
mi řekl, že s největší pravděpodobností ano. uvidím mnohem víc. Když vím, že
Doufám, že se to netýká trenérské činnosti, se člověk nedostane všude a lístky je
ale mrzí mě, že teď bylo pošpiněno moje nemožné sehnat. Areál jsem již zažila,
jméno. Mám vystudovanou pedagogickou byli jsme tam na Světovém poháru.“
školu a teď u mě bude figurovat černý punJak se vám tam jezdilo?
tík. To není dobrý příklad pro mládež a mrzí
„Světový pohár sloužil jako
mě, že mě do takové pozice postavili...“
testovací závod a byly tam zjištěny
Prý jste rozmýšlela o loučení po nedostatky. Dráhu předělávali a před
olympiádě. Změní toto vaše ro- měsícem ji jezdci dostali možnost znzhodnutí?
ovu otestovat. Povedla se jim mnohem
„Vzhledem k mému věku mi přišlo, že víc, seděla mi, jezdilo se mi na ní velice
olympiáda bude pěkná tečka za mou dobře.“
kariérou. Byla jsem spokojena, že jsem se
Změnil se váš názor na doping?
za čtyři roky dokázala opět nominovat a
Vít: „Teď vidím, jakou potravu
můžu reprezentovat. Směřovala jsem to asi přijímáme a další případ opět může
k tomu, že kariéru ukončím, ale ne takovým přijít. Byly tu aféry s marihuanou. Sportzpůsobem. Spousta lidí mě nabádá, abych ovec by měl být vzorem pro všechny, ale
Vít HORÁK o zákulisím vlivu se pak vrátila. Kariéru neuzavírám, ale dva není to stroj. Toto jsem bral s rezervou,
kauzy na konečné rozhodnutí roky jsou dlouhá doba. Úplně to nezavrhuji, nepoužívali to jako pomůcku. Ale když
ale ani zcela neplánuji. Musím to brát a bo- jsem uslyšel o Contadorovi, automaticky
jovat s tím. Je to ale nespravedlnost!“
jsem si řekl: ´to je jasné, berou´!. A ejhle,
Jaký nejkrásnější zážitek si ze ono to může být jinak...“
Od ledna jste tedy opět mohla ale olympiáda je pryč. Jedině napadnout
závodění odnášíte?
systém rozhodování.“
závodit?
Jana: „Už to není tak černobílé... Když
„Jsem spokojena s celou kariérou, ze- toho člověka neznáte a přečtete si, že
„Ano. Svolení mi dali těsně před sezonou
Od kdy vám běží trest?
a bez problémů vše probíhalo až do polo„Od data, kdy to rozhodli, jen mi jména že jsem se mohla podívat na dopoval, tak si řeknete „aha“. Nemusí to
viny května. To mi na závodě Světového odečtou dva měsíce a dvacet pět dní, kdy olympiádu. To je sen každého sportovce. ale být tak jednoznačné!“
poháru oznámili, že nemohu jet na mis- jsem měla pozastavenou činnost. Dvoule- Od roku 1992 jsem celých dvacet let
trovství světa a následně nato se Meziná- tý trest je pro ně standardní doba za tento byla v reprezentaci, kromě mistrovství
rodní cyklistická federace (UCI) odvolala druh látky.“
proti mému omilostnění. Řekli mi, že jestli
Jak se vám podařilo pozitivní test
se to nevyřeší do olympiády, nebudu moci
udržet tak dlouho v tajnosti?
na ni jet. Ve středu mi pak z arbitrážního Vít: „Stále jsme věřili tomu, že to není
soudu přišlo rozhodnutí, že odvolání UCI možné a že se očistíme. Kdyby se to stalo
bylo úspěšné a udělují mi zákaz startů na průměrnému jezdci, tak by třeba ani nedva roky...“
bylo v plánu ČSC ho tak podržet. Musím
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Jak probíhalo řízení u arbitráže, mu poděkovat, že nám dal veškeré možlistické disciplíny - bikros a fourcross, v němž se dokonce
kam se případ po odvolání dostal? nosti pro obhajobu. Já osobně jsem chtěl
stala mistryní světa. Již řadu let hájí barvy SKC Prostějov,
„V Lausanne to funguje tak, že já si ze s tím jít na veřejnost hned, protože jsem
při závodění stihla i dostudovat. V roce 2005 získala titul
seznamu soudců vyberu jednoho, UCI byl okamžitě odhodlaný bojovat proti
magistr na Pedagogické fakultě, o pět let později i na Fataké jednoho a ti dva si vyberou třetího. tomuto systému. Janě bych tím ale nepokultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Během své
mohl. Při přečtení okolností si inteligentní
kariéry si vyjezdila dlouhý seznam medailí v mládeži i mezi
člověk řekne, že to nemůže dopadnout jiženami, před čtyřmi lety se při premiéře bikrosu představila
nak než osvobozením, ale ono ejhle. Jsou
i na olympijských hrách v Pekingu.
tam holt jiné zájmy...“

„Výsledek jsem se dozvěděla dva měsíce
nato a oznámili mi, že v mé moči nalezli
zakázanou látku a pozastavují mi činnost.
Nechala jsem si udělat B-vzorek, ten byl
také pozitivní. Zjistila jsem, že na to sama
asi nebudu stačit, a najala jsem si i právníka.
S mým bratrem odvedl největší práci. Snažili se doložit mou nevinu, protože já jsem
opravdu v životě nic takového nepožila a o
látce jsem slyšela poprvé. V lednu mě čekalo
disciplinární řízení Českého svazu cyklistiky
(ČSC), kde jim mé vysvětlení stačilo, prokázala jsem svou nevinu a osvobodili mě.“

A UCI si vybrala stejného soudce, který řešil případ Contador. Už když nám
posílali odvolání, přiložili k tomu rozhodnutí ohledně Contadora. Bylo tak
celkem jasné, jakým směrem se to bude
ubírat. Do poslední chvíle jsme ale doufali, jinak bychom to nedělali. Ještě ve
středu jsme byli na tréninku...“
Existuje ještě nějaká možnost,
jak očistit své jméno?
Vít: „Právník říkal, že to již nejde. U
sportovního soudu vyšší odvolání není.
Zda je nějaká další možnost, nevíme,

„Kdyby nebylo Contadora,
možná by se tím zabývali jinak.
Jde tam o peníze a případnou
náhradu, kterou by mu museli vyplatit.“

kdo je
jana horáková
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vizitka jany horákové

datum narození: 4. září 1983
klub: SKC Prostějov
Největší úspěchy v kategorii Elite Women:
bikros: LOH: 9. (2008), MS: 3. (2002, 2007), ME: 1.
(2003), 2. (2004, 2012), 3. (2002, 2011). fourcross: MS: 1.
(2004), 2. (2008, 2010), ME: 2. (2004), 3. (2003).
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