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„ŠROUBY A MATICE“
ROZBÍJELY POLICE!
po koncertu demolovali penzion...

Plumlov, Prostějov/mik

Ti se tedy předvedli! Svým výkonem při koncertu na Plumlovské přehradě si získali velkou přízeň
nadšeného publika, které dokázali přivést do varu. Jejich hit „Šrouby a matice“, ale i „Františkovy
Lázně“ doslova pobláznil dav pod pódiem. Stejně
tak se ale dokázali zbláznit členové skupiny
Mandrage po svém vystoupení. Nejenže noc doslova proflámovali ve dvou barech v Prostějově,
ale co je trestuhodné a neodpustitelné, nad ránem
zničehonic a bezdůvodně demolovali penzion „U
Koníčka“ v Plumlovské ulici! K nelibosti pronajímatele, a hlavně ostatních hostů penzionu. Ti všichni
se na vlastní oči přesvědčili, jaké jsou manýry hudebních hvězd, které tak dorazily i do Prostějova...
INZERCE
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více se dočtete na straně 6

Co jsme to jen udělali? Toto jsou následky
ranního řádění skupiny Mandrage v penzionu
U Koníčka v Plumlovské ulici. Členové populární kapely nevěřili svým činům, avšak k celé
věci se postavili jako chlapi a majiteli penzionu i
fanouškům se omlouvají. 2x foto: HITTRADE

s pohodou
Po vlastním břiše
až do tajemné
jeskyně
Cesta do středu země. Redaktor
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se
společně s šéfem prostějovských jeskyňářů vydal do tajuplného i nádherného prostředí, které by mohlo sloužit
za kulisy zfilmovaného románu Julese
Verna.
Foto: Miroslav Vaněk

Exkluzivní reportáž

z míst, KAM LIDSKÁ NOHA

Javoříčko/mls - Před současmilióny let
ným nesnesitelným vedrem
NEVSTOUPILA!
se dá uniknout nejen k vodě,
ale také do podzemí! Za exotickým dobrodružstvím přitom nemusíte jezdit daleko. Několik desítek kilometrů od Prostějova se hluboko pod zemí nachází labyrint úzkých chodeb propojujících
komplex úchvatných jeskyní. Ty byly člověku po
miliony let zapovězeny. U Javoříčka je objevili prostějovští jeskyňáři pod vedením Miroslava Vaňka.
Kvůli špatné dostupnosti je stále spatřila jen hrstka
vyvolených. Od minulého týdne se k nim může zařadit i redaktor Večerníku, který se právě do těchto
prostor doslova proplazil po vlastním břiše...
Obsáhlou reportáž z nevšedního prostředí včetně
úchvatných snímků si můžete přečíst na straně 19

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Rád onanuji!
Tento nápis měl na levé ruce
sedmačtyřicetiletý muž napsán černou fixou. Při kontaktu se strážníky se snažil tuto
větičku rychle smazat. Hlídka
občana zajistila po oznámení
od ženy, kterou několikrát obtěžoval sprostými návrhy, obnažoval se před ní a sexuálně
se ukájel. Po páté hodině ranní
p
y zase povedlo
hlídce nestydu
držet. Byl předán Policii ČR k
dalším úkonům.

ze soudní síně...

SŇATKOVÝ PODVODNÍK z Bulharské
Dostal

Tenhle pán to s ženskými opravdu umí! Pětapadesátiletý Miroslav Janiš
z Prostějova si díky své
„živnosti“ sňatkového podvodníka dokázal vydělat pořádný
balík peněz. Za nos přitom vodil hned několik žen
zároveň. Jen dvě ze svých obětí dle státní zástupkyně obral o přibližně osm set tisíc korun. Milenky
přitom střídal se stejnou rychlostí i bravurou, s jakou měnil SIM karty ve svém mobilu...
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Prostějov/mls

Skákali po autech!
V noci nahlásil muž na linku
156 pětici mladíků, kteří zřejmě posilněni alkoholem skákali po zaparkovaných vozidlech.
Oznamovatel sdělil směr pohybu výtržníků, ale dodal, že
k události došlo přibližně před
třiceti minutami. Tato časová
prodleva výtržníkům rozhodně
nahrála. O situaci byla vyrozuměna hlídka pohybující se v
centru města, ale najít podezřelé odpovídající popisu se jí nepodařilo. V Mlýnské ulici byly
zjištěny dva poničené automobily. Měly rozbité čelní sklo a
u druhého byla promáčknutá
střecha. Pro podezření z trestného činu byla věc předána
Policii ČR.

Obírat nebohé stařenky o pár korun někde v parku? Tak k něčemu
podobnému by se Miroslav Janiš
nikdy nesnížil. Přesto tento nezaměstnaný plešatící muž dokázal z
žen dostat stovky tisíc korun. Nespěchal, šel na to mnohem rafinovaněji. A jeho trpělivost přinášela
opravdu sladké ovoce. Nyní mu
však sklaplo... Státní zástupkyně
Gabriela Bílková jej obvinila z
trestného činu podvodu. Kvůli výši
způsobené škody dosud netrestanému muži hrozí až osm let vězení!
To, co dokázal Miroslav Janiš
s ženami provádět, přitom zní

Žen už si nevšímal. Miroslav Janiš
(na snímku zády vpravo) odcházel
od prostějovského soudu se sklopenou hlavou. S milostnými dobrodružstvími, díky nimž si měl přijít na
spoustu peněz, bude mít asi brzy
utrum..Foto: Martin Zaoral

HAVÁRIE na Trávnické
Napral to do baráku a utekl!

Ranní probuzení. Obyvatele domu v Trávnické ulici probudil ve tři
hodiny ráno náraz modré škodovky.
Foto: David Vančík
Prostějov/mik - Měl černé svědomí? Řeč je o neznámém šoférovi, který ve středu ráno naboural
se zánovní škodovkou do domu
v Trávnické ulici. Z místa nehody
utekl, policie po něm pátrá.
„Ve středu před třetí hodinou
ranní nepřizpůsobil řidič vozidla Škoda Octavia rychlost

a při odbočování z Trávnické
ulice do ulice Karlov havaroval nárazem do domu. Z místa utekl a dosud nebyl zjištěn.
Škoda na vozidle i domě byla
vyčíslena na 100 tisíc korun,“
uvedla Tereza Neubauerová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Opilý cestující
V úterý po devatenácté hodině
se řidič autobusu telefonicky
obrátil na linku 156 s žádostí o
pomoc. Ve voze mu přebýval
opilý cestující, který nemínil
dopravní prostředek opustit.
Strážníci sedmapadesátiletého
muže vyzvali k okamžitému
vystoupení z autobusu. Výzvy
uposlechl. Hlídka s ním vyčkala příjezdu taxíku, který občana
odvezl do místa bydliště.

Jedna mu dala šest set tisíc,
druhá musela vyhlásit
osobní bankrot...

Místo tragédie. Policie nyní prověřuje, proč na tomto místě přecházel
muž mimo vyznačený přechod.
Foto: Martin Zaoral

Více na straně 6

Noční SEBEVRAŽDA v bytě
Muž se střelil do hlavy, jeho blízcí spali…

Prostějov/mik - Otřesnou
událost zaznamenali policisté a záchranáři v noci z pátku na sobotu. Sanitka vyjížděla k nahlášenému případu
střelného zranění do bytu
panelového domu na jednom z prostějovských sídlišť.
Muže středního věku s těžkým zraněním hlavy převezli
lékaři do nemocnice.
Uplynulé svátky proběhly poměrně v klidu bez většího kriminálního incidentu. Ovšem
v noci z pátku na sobotu byli
uvedeni do stavu nejvyšší pohotovost lékaři ze záchranky
i policie. Z bytu na sídlišti se
ozval výstřel. „Dveře nám otevřeli členové rodiny, celé vystrašení z celé události. Uvnitř
jsme našli bezmála padesátiletého muže v hlubokém bezvědomí. Ještě dýchal, proto jsme
mu nasadili infuzi, napojili ho
na dýchací přístroj a podali ne-

Zloděj
Zl
děj hhorolezec?
l
?

V úterý v noci došlo ke vloupání do jedné z restaurací v
Prostějově. Neznámý lapka musí být zřejmě
zdatný
horolezec,,
protože aby dosáhl
svého, vyšplhal se
přes dveřní mříž
a zastřešení až do
prvního patra. Tam
ho nezastavilo ani zavřené
okno. To vypáčil, jen aby se
dostal dovnitř. Vypáčil i dveře, které vedly do přízemí a
dostal se do restaurace. Z ní
pak ukradl nezjištěné množství cigaret různých značek
a finanční hotovost. Stejnou cestou pak z restaurace
zmizel. Celková škoda činí
20 tisíc korun.

Prostějov/mik, mls - V Prostějově
došlo k další tragédii. V úterý
ráno zřejmě vůbec nepřemýšlel
osmapadesátiletý chodec, který
v Plumlovské ulici přecházel
komunikaci mimo vyznačený
přechod. Na jeho počínání už
nedokázal zareagovat řidič tatrovky a muže přes veškerou snahu
situaci zachránit přejel. Ten po
převozu do olomoucké fakultní
nemocnice drastickým zraněním
podlehl!
V úterý 3. července v ulici Plumlovská po sedmé hodině ráno
srazila tatrovka chodce. Stalo se
tak u přechodu pro chodce poblíž
restaurace „Na Březince“. „Mimo
přechod pro chodce, v jeho těsné

Předminulou neděli ve večerních hodinách přišla třicetiletá žena na parkovišti
na ulici Konečná v Prostějově u jednoho z obchodních domů o svoji kabelku.
Ponechala ji odloženou ve
vozidle Hyundai Santa a
neuzamkla ho. Neznámý
lapka toho využil a kabelku
ukradl. Žena tak přišla nejen
o mobilní telefon, osobní
doklady a doklady k vozidlu, ale i o platební kartu
a další věci. Celková škoda byla vyčíslena na téměř
7 800 korun.

Šperky i peníze

Ilustrační foto
zbytné léky. V kritickém stavu
jsme ho pak sanitkou převezli
do Fakultní nemocnice v Olomouci. Tady však zanedlouho
zemřel, podlehl střelnému poranění hlavy,“ uvedl exkluzivně pro Večerník Radomír
Gurka, ředitel prostějovské
záchranky. „Mohu potvrdit, že
v uvedenou noc se osmačtyřicetiletý muž z Prostějova
zastřelil svou legálně drženou

zbraní. Dopis na rozloučenou
nebyl nalezen, důvod jeho sebevraždy je předmětem dalšího šetření. Muž se zastřelil ve
vlastním bytě. Protože však
k události došlo až po půlnoci,
všichni členové rodiny již spali
a nedokázali mu v tomto činu
zabránit,“ sdělila nám Tereza
Neubauerová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.

blízkosti, zde z dosud nezjištěných
příčin vstoupil těsně před
projíždějící nákladní motorové vozidlo Tatra, které řídil šedesátiletý
řidič, osmapadesátiletý muž. Řidič
již nestačil zareagovat a do chodce
narazil pravou přední částí. Při
nehodě došlo k těžkému zranění
chodce, který byl převezen do
Fakultní nemocnice Olomouc, kde
svým zraněním bohužel podlehl.
Alkohol byl u řidiče vyloučen
dechovou zkouškou. Okolnosti
této tragické dopravní nehody jsou
předmětem dalšího šetření,“ uvedla
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
„Muž utrpěl těžké poranění
hlavy, se kterým byl převezen do

olomoucké fakultní nemocnice,“
uvedl ještě v úterý dopoledne
šéf prostějovské záchranky
Radomír Gurka. Ve večerních
hodinách jsme však bohužel
obdrželi velmi smutnou zprávu:
muž svým zraněním podlehl...!
„Pacienta přivezla sanitka na urgentní příjem s velmi těžkými
a mnohačetnými zraněními v
oblasti hlavy, hrudníku, pánve a
horních končetin. Lékaři museli
dokonce použít přímou masáž
srdce. Bohužel, vše marné. I
přes enormní snahu lékařů došlo
na exitus,” uvedl exkluzivně pro
Večerník Egon Havrlant, tiskový
mluvčí Fakultní nemocnice v
Olomouci.

po kvartetu hledaných

Z pátku na sobotu předminulý týden došlo k vloupání do
jednoho z rodinných domů
na ulici Slezská v Prostějově. Neznámý pachatel se
oknem dostal dovnitř a tam
se napakoval. Z jedné z místností ukradl šperky, v další
pak dva digitální fotoaparáty, alkohol, látkový batoh s
penězi a dvěma platebními
kartami. Dvěma poškozeným ženám ve věku 26 a
53 let tak způsobil celkovou
škodu za 40 tisíc korun.

Pryč je kolo i mobil
Milovníkem jízdy na kole
bude asi neznámý lapka,
který ukradl v pondělí odpoledne jízdní kolo za 10 tisíc
korun. Jeho osmačtyřicetiletý
majitel ho sice zamknul lankovým zámkem do stojanu
na kola na ulici Fanderlíkova v Prostějově, ale to zloděje nijak neodradilo a kolo
ukradl. Dalším okradeným
je osmnáctiletý mladík, který
přišel o svůj mobil za téměř 2
tisíce korun ve večerních hodinách na fotbalovém hřišti v
Přemyslovicích.

Nafta zmizela
Z úterý na středu neznámý
lapka ukradl 160 litrů nafty.
Tu se mu podařilo odčerpat z
nákladního vozidla Tatra zaparkovaného na odstavné ploše v obci Laškov. Poškozené
společnosti tak vznikla škoda
za 5 600 korun.

Zpitý pod obraz

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

Kabelka je fuč

SMRT na Plumlovské: Tatrovka zmasakrovala chodce

Na slet bez kroje
Předminulou sobotu nahlásila
pracovnice Českých drah na
linku 156 nález tašky na vlakovém nádraží. Strážníci zavazadlo převzali a následně zjistili,
že patří muži, který jel vlakem
g
ý zájezd
j
na organizovaný
do
Prahy. Zaměstnanci Českých
drah se pokusili telefonicky
kontaktovat osádku vlaku a
účastníky sletu. To se nepodařilo. Proto se hlídka na základě
kontaktu nalezeného v tašce
spojila s činovníkem Sokolské župy a ten již nasměroval
strážníky na manželku majitele
tašky. Ta jí byla předána.

VYDĚLAL BALÍK!

naprosto neuvěřitelně. Jedna
z nich mu měla dát nejen celoživotní úspory, ale i sto padesát
tisíc, které dostala od exmanžela na výchovu jejich nezletilého
syna. Další si kvůli němu půjčila u banky, a jelikož dluh není
schopna splácet, bude muset
vyhlásit osobní bankrot! Co na
to říct více...?

Havárie u rondelu
Předminulou sobotu po páté
hodině ranní bylo přijato na
linku 156 sdělení o podivném
jednání tří mladíků, kteří u
kruhového objezdu u ulice U
stadionu berou ze stojícího vozidla nějaké věci. Strážníci při
příjezdu do dané lokality zjistili,
že zde došlo k dopravní nehodě, kdy zmíněný vůz ze směru
do centra města přejel přes ostrůvek, který se nachází před
kruhovým objezdem a dále pokračoval v jízdě až na kruhový
objezd. Poblíž auta se nacházeli
tři mládenci ve věku devatenácti let. Nejprve svorně prohlašovali, že k vozidlu nepatří. Po
zjištění majitele a jeho zkontaktování se přiznali k jízdě. Všichni měli popito. U řidiče bylo
zjištěno dechovou zkouškou
2,58 promile. Následně vyšlo
najevo, že dotyčný nevlastní
řidičský průkaz. Vlastníka vozu
toto nemile překvapilo. Na
místo byla
y ppřivolána skupina
p
dopravních nehod Policie ČR,
která si celou událost převzala k
dalšímu šetření.
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MARTIN KIČIN

PATRIK DŽUDŽO

HELENA SMYČKOVÁ

MAREK ŠŤUKA

se narodil 15. srpna 1973 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4
. července 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 39 do 40
let a měří 175 centimetrů. Má
střední postavu, hnědé vlasy a
nosí knír s bradkou.

se narodil 17. listopadu 1995
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
19. června 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 16 do 17
let, měří 169 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a
černé vlasy.

se narodila 10. března 1982
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání už dne
18. ledna 2010. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 26 do 30
let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má střední postavu a
plavé blond vlasy.

se narodil 26. července 1984
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání už dne
18. března 2009. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 23 do 28
let, měří okolo 180 centimetrů,
má hubenou postavu, modré
oči a hnědočerné vlasy.

Ve čtvrtek odpoledne zastavili policisté v Konici vůz
Škoda Felicia. Za volantem
seděl dvaatřicetiletý muž,
který již na první pohled
jevil známky opilosti. Tuto
domněnku policistům potvrdila i následná dechová
zkouška. Přístroj na displeji
ukázal konečnou hodnotu
2,89 promile. Řidič na místě s naměřenými hodnotami
souhlasil a přiznal požití alkoholu před jízdou. Nyní je
muž podezřelý ze spáchání
přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.

Zpravodajství
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LOUPEŽ V BARU na Plumlovské! „KOUPÁK“ v centru
Přepadení proběhlo až příliš hladce,
a ČTYŘICET TISÍC JE FUČ...

Lupič v akci. Zhruba pětatřicetiletý
muž přepadl barmanku v herně
Tampa v Plumlovské ulici a odnesl
si 40 tisíc korun. Neznáte ho?
Foto:videozáznam Policie ČR
Prostějov/mik
„V pondělí 2. července kolem
21:30 hodin vstoupil neznámý
pachatel do jednoho z barů na
ulici Plumlovská v Prostějově.
Nejdříve zamířil k výherním
automatům, potom se vrátil
zpátky k barovému pultu. Obsluhu baru, pětadvacetiletou
ženu, natlačil za barový pult
a se slovy: ´Dej mi peníze´,
požadoval vydání finanční hotovosti. Následně vytáhl z batohu
nůž, který namířil směrem na
barmanku! A svůj požadavek
na vydání peněz zopakoval.
Nakonec sám otevřel skříňku,

Jako jediní
disponujeme
videozáznamem!
odkud ukradl příruční pokladnu s penězi a klíči od baru. I
s lupem odešel pryč,“ popsala
Večerníku průběh loupeže Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově s tím, že
odcizená příruční pokladna byla
nalezena pohozená nedaleko
baru. Pochopitelně prázdná...
Ke zranění obsluhy nedošlo,
škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun. „Policisté na případu
intenzivně pracují. Byly také zahájeny úkony trestního řízení pro
zločin loupeže, za který pachat-

Je pondělí druhého července 2012 půl desáté
večer. Do herna-baru Tampa v Plumlovské
ulici vstupuje mladý muž s kšiltovkou na hlavě.
Rozhlédne se a zamíří k pultu. Jakmile ho mladá
barmanka osloví, vytáhne na ni nůž a požaduje
peníze. Pětadvacetiletá žena mu bez jakéhokoliv
odporu a dá se říct, že i s ledovým klidem, vydá
pokladnu, ve které bylo rovných čtyřicet tisíc
korun. Chlápek v klidu odchází a žena až po
chvilce mobilem volá policii...

eli hrozí trest odnětí svobody
až na deset let,“ dodala mluvčí
prostějovské policie.
Policie disponuje popisem pachatele, kterého se stále nedaří
dopadnout. Jedná se o muže
ve věku kolem 35 let, hubené
postavy s menším břichem,
výšky kolem 170 centimetrů.

Má pravděpodobně blond
vlasy, v době přepadení měl na
hlavě kšiltovku tmavší barvy.
Oblečen byl do červeného
trička bez nápisu a do tmavých kalhot. Byl bez vousů či
strniště. Hovořil plynule česky.
V levé ruce nesl sportovní batoh šedočervené barvy.

Policie České republiky předala Večerníku jako jedinému médiu videozáznam z loupežného přepadení
v baru v Plumlovské ulici. Celý záznam je už
zveřejněn na našich webových stránkách. Pokud
kliknete na www.vecernikpv.cz a pachatele poznáte,
volejte ihned bezplatnou linku 158!

Cikáňata se s tím nepářou…

Prostějov/mik - Neskutečná vedra sužují i Prostějov.
No co, ten, kdo má dovolenou, vyvaluje se u moře,
v nejhorším případě někde
v aquaparku. Ale co ti, kteří
zůstávají ve městě? Poradili
by vám malí Romové, kteří se s tím nepářou a vodní
radovánky si užívají přímo
v centru!
Den před červencovými svátky v uplynulém týdnu to na
Pernštýnském náměstí vypadalo skutečně jako v aquaparku. Kašna, která vloni prošla
rozsáhlou rekonstrukcí, byla
plná chladivé vody a také,
k překvapení kolemjdoucích,
vřískajících romských dětí.
„Odcházela jsem z práce a
vidím koupající se děti v kašně. Ze starých hader si udělaly
jakoby míče, vlezly do vody a
hrály v kašně vodní pólo nebo
co,“ upozornila Večerník telefonicky Marie Hájková z Domovní správy, která má sídlo
v prostějovském zámku.
Koupání v prostějovských
kašnách je přitom vyhláškou města přísně zakázáno.
Z toho si ovšem cikáňata

To je sranda! Malí Romové se vůbec nerozpakovali a z kašny
na Pernštýnském náměstí si udělali vodní arénu...
Foto pro Večerník: Marie Hájková
hlavy nelámou. „Vzhledem
k tomu, že se nejedná o první případ, kdy tyto děti si
kašny pletou s koupalištěm,
zavolala jsem městskou policii. Ještě předtím jsem děti
upozornila na to, co dělají a
co je zakázané. Kupodivu na
mě nekřičely, uposlechly mé
výzvy a vylezly z vody. Vím,
jsou to děti, ale kdyby se takto
chovali všichni, jak by to tady
vypadalo,“ uvedla dále Marie
Hájková.

Koupat se v kašnách se prostě
nesmí. „Každé léto řešíme
několik takových přestupků.
Nejenom na Pernštýnském
náměstí, ale také v případech
koupajících se osob v kašně
na náměstí T. G. Masaryka i
na náměstí Spojenců,“ prozradila Večerníku Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.
Takže, až někoho uvidíte koupat se tam, kde voda stříká k
jiným účelům, zavolejte nám!

PROSTĚJOV JE STÁLE ZAHLCEN DOPRAVOU: Nejvíce
to odnáší Wolkerova a Olomoucká
Doprava, to je věčné téma
v našem městě. Bodejť by také ne,
když v Prostějově je registrováno bezmála
padesát tisíc motorových vozidel, což znamená, že na jednoho člověka už připadá více než jeden automobil či motorka. Všichni
jsme tak nejenom občané, ale také řidiči a
autem jezdíme denně. Do práce, za zábavou, na nákupy. A podle toho také doprava
ve městě vypadá...
Prostějov/mik
V posledních letech však městu přecpanému auty výrazně
pomohlo vybudování severní
obslužné komunikace a na
druhé straně i jižního kvadrantu. „Jde o neocenitelnou
pomoc, řidiči se tyto komunikace naučili využívat a výrazně
ubylo aut v centru města a na
jeho vnitřním okruhu. Největší úlevu cítíme v Plumlovské a
Brněnské ulici. Jižní kvadrant
rapidně zmírnil provoz v Brněnské, což také mimo jiného
mělo výrazný vliv při našem
rozhodování o poloze nového
rondelu na Poděbradově ná-

městí. Nenaplánovali jsme ho
tedy na křižovatce při výjezdu
z Brněnské, kde už není taková
intenzita průjezdu vozidel, ale
přímo na uvedeném náměstí
od budovy Komerční banky
po restauraci Fiesta ve tvaru
elipsy,“ popsal Večerníku současnou situaci Zdeněk Peichl,
radní a předseda dopravní komise města.
Přes veškerá pozitivní fakta
je však doprava v Prostějově stále složitá. Nejhorší situace je během dopravních
špiček v okolí Poděbradova
náměstí, hlavně v Palackého
a následně Wolkerově ulici a také v Olomoucké ulici.

Vnitřní obchvaty pomohly, aut v centru ubylo, ale...
Nově město registruje problémy v Kostelecké ulici.
„Jde o výjezd z této ulice
směrem na Vápenici a na
Blahoslavovu ulici. Tady dochází často k zácpám. Tuto
záležitost budeme muset také
rychle řešit,“ uvědomuje si
Alena Rašková, náměstkyně
primátora statutárního města Prostějov, která je zodpovědná za dopravu.
A co na úroveň dopravy v našem městě říká policejní odborník? „Je neoddiskutovatelným faktem, že jak severní,
tak jižní kvadrant zmírnily
intenzitu dopravy v Prostějově. Vezměte si například
Žeranovskou ulici, kde v porovnání s lety 2005 a 2010 se
počet projetých vozidel během čtyřiadvaceti hodin snížil
z šesti a půl tisíce na pět tisíc.
V Plumlovské ulici došlo denně ke snížení intenzity dopravy z šestnácti na jedenáct tisíc
aut za čtyřiadvacet hodin. Bohužel například v Olomoucké
a Wolkerově ulici jezdí stále

stejné množství vozidel, tady
vnitřní obchvaty nepomohly,“ sdělil Večerníku Michael
Vafek, dopravní inženýr Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově. Podle něho
by snížit provoz v Olomoucké
nepomohlo ani vybudování
již tolikrát slibovaného vnějšího obchvatu. „Domnívám
se, že zmíněný vnější obchvat
od čerpací stanice OMV až
po Kosteleckou ulici by ´vzal´
Olomoucké ulici jen nějakých
patnáct set aut během dne. To
by se tento obchvat musel propojit i se sídlištěm Hloučela,
to bychom pak mohli mluvit
o snížení provozu na Olomoucké ulici ve výši až pěti
tisíc vozidel za čtyřiadvacet
hodin,“ vypočítává Michael
Vafek.
Právě Olomouckou ulici nyní
čeká těžký test. Jak už Večerník dříve informoval, blíží se
rekonstrukce jejího asfaltového povrchu. Pro opravu se
zvolil prázdninový termín,
kdy intenzita dopravy není

Věčně ucpaná. Olomoucká ulice je jednou z nejfrekventovanějších komunikací v Prostějově. Podle
policejního inženýra Vafka by situaci neulehčil ani plánovaný vnější obchvat. 2x foto: Michal Kadlec
tak vysoká. Problém je ovšem
v tom, že zatímco hlavní investor Olomoucký kraj chtěl
rekonstrukci zahájit už v nejbližších dnech, termín prvních prací stále není doposud
znám. „Zatím nemáme od
krajského úřadu žádné informace, tudíž ani nevíme, kdy
máme uzavírku Olomoucké
ulice zabezpečit potřebným
dopravním značením včetně
označením objízdných tras,“
prozradil Večerníku vedoucí
odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslav
Nakládal.

Aktuálně

Ekologická HAVÁRIE
Smradlavá kejda zaplavila řeku v Olšanech

KATASTROFA! Z nádrže družstva v Senici
na Hané uniklo přes 400 kubíků smradlavé
kejdy do říčky Blaty. Nejvíce jsou ohroženi
lidé v Olšanech, kteří mají strach o pitnou vodu. Rybáři společně s hasiči vylovují metráky
uhynulých ryb. Hasiči kejdu z řeky, která je
znečištěna na patnácti kilometrech toku, vyvážejí na pole mimo obytné zóny.
Olšany u Prostějova,
Olomouc, Prostějov/mik
Únik tekutého statkového
hnojiva složeného z výkalů
zvířat a zbytků krmiv má
na svědomí úhyn několika
druhů ryb včetně chráněné
střevle potoční i dalších živočichů. „Puká mi srdce, když
vidím ty leklé kapry, štiky
a candáty. Toto se nemělo
stát,“ hořekoval Václav Zelníček, hospodář Českého rybářského svazu v Olomouci.
„Společně s hasiči a celým
krizovým štábem děláme

všechno pro to, abychom
zmírnili následky ekologické
havárie,“ uvedl včera večer
pro Českou televizi starosta
Olšan u Prostějova Milan
Elfmark. Lidé z této obce
mají strach, že kejda pronikne i do jejich studní. „Samozřejmě, že máme obavy,
aby nebyla znečištěna pitná
voda,“ láteřil o víkendu muž
z Olšan. Odborníci však veřejnost uklidňují. „Kejda
obsahuje amoniak, který je
škodlivý vodním živočichům
a rostlinám. Nepředpokládáme, že by se toto hnojivo do-

stalo do studní a byli by tak
ohroženi lidé,“ uvedla Petra
Čehovská z odboru životního prostředí prostějovského

magistrátu. Celou situaci
bude Večerník i nadále
monitorovat. Případem se
podle našich informací za-

bývá už i policie, přestože
ta k ekologické havárii nevydala ještě žádné oficiální
stanovisko.

Rychlá akce. Stavědlo a splav v Olšanech. Hasiči provádějí instalaci mobilní hráze, odlov živých a
uhynulých ryb v toku.
Foto: HZS Olomouckého kraje a ČT 24

Kolik aut projede za 24 hodin
prostějovskými ulicemi?
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KAUZA „modřanských“ pozemků:
vše spěje
p j k ppřevodu na MPS Holding

Prostějov/pk, mik P
Nepříjemná situace s
N
kauzou rozsáhlého pok
zzemku v průmyslové
zóně, na kterém společnost Modřany Power měla už letos
otevřít svůj výrobní areál, se zdá být vyřešena. Alespoň
tomu tak nasvědčují události posledních dnů. Jak totiž exkluzivně Večerníku prozradil Tomáš Medek, dolaďuje se
už smlouva o smlouvě budoucí, podle níž společnost MPS
Holding, kterou spoluvlastní, převezme veškeré otěže vyplývající z původního kontraktu mezi městem Prostějov
a Modřany Power. Za tuto firmu jej shodou okolností podepsal právě Medek! Ten už ale mezitím přesídlil, sen o
vlastním výrobním závodu v jeho rodném městě mu ale
zůstal...
„V posledních dnech se věci posunuly, za což jsem rád. Samozřejmě nejsou dořešeny úplně do konce, ale můžu říct, že
v současné době je mezi Modřany Power, MPS Holding a
městem doladěna smlouva o smlouvě budoucí, která by měla
garantovat pozdější převod pozemků na MPS Holding. Nyní
je celá záležitost v rukou právníků, a byť to opravdu není jednoduché, jsem pragmatik a věřím tomu, že nakonec řešení najdeme. A byl bych rád, kdyby se vše podařilo zrealizovat do
konce letních prázdnin tak, aby se v měsíci září mohl podařit
převod pozemků na MPS Holding a my už mohli na podzim
realizovat další nutné kroky ke spuštění výstavby závodu,“
nechal se slyšet ve zmíněném interview, jehož druhou část
najdete na straně 14 dnešního vydání, T. Medek.
Na to, jak se vyvíjí situace okolo pozemků v průmyslové
zóně, jsme se byli zeptat i na prostějovské radnici? „Pan
Medek opravdu projevil zájem o koupi pozemků, v současné době probíhají jednání. Osobně jsem s majitelem firmy i
dalšími subjekty jednal a věřím tomu, že najdeme společné
řešení,“ uvedl v obecné rovině Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města Prostějova.
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Barometr

Číslo týdne

7,6

+

Nezůstanou na ocet. Z druhé vlny prodeje bytových domů zbyly tři, o něž
nikdo z tamních nájemníků neprojevil
Nedají si pozájem. Město ale přece jen kupce
koj!
Držovice
našlo v řadách soukromých
stále něco kutí proti
investorů. Snad tím
Prostějovu. Po loňském
nájemníci nepřipropadáku u okresního soudu
jdou na buse odvolaly a nyní chtějí po vyšší inben…
stanci, aby jim náš magistrát doplatil údajný dluh ve výši 9,5 milionu
korun. Nic nebude!

Taková hodnotu v milionech korun dluží občané do
městské pokladny za odvoz
komunálního odpadu. Ale
pozor, toto číslo je k poslednímu červnu! A jak víme,
k tomuto datu skončil termín pro zaplacení za odpad
za rok 2012. Je tak možné,
že dluh ještě naroste...

-

Výrok týdne
„Fuj,
F j tty parchante,
h t
doma si taky flusneš
před tátou v kuchyni?
Asi ne, co? To bys měl
z ksichtu fašírku...“

PETR
NOVOTNÝ
Ač ještě stále aktivně boxuje,
tak může dosáhnout vrcholu
trenérské kariéry! Člen BC
DTJ Prostějov je totiž žhavým
kandidátem na post reprezentačního kouče České republiky.

Takto lamentoval uvnitř
autobusové zastávky
starší důchodce
na malého školáka

Čtěte na straně 15

JAK NA CIKÁNY? SEBERME JIM JEJICH RODINNÉ ZLATO!

Analýza
Martin Zaoral
Bohužel se zdá, že jediný
předmět, který by leckteří
Romové ve svém pozdějším
životě skutečně uplatnili, by
se mohl jmenovat Základy
dojících věd. Jeho náplň by
ovšem netvořila příprava na
práci v kravíně, ale tématem
by byly sociální dávky. Mladí Romové by se v něm dozvěděli, na jaké dávky mají
nárok, jak a kam si mají podat ten správný formulář, s

Problémy s Romy a trable se záškoláctvím, o nichž jsme psali v minulém čísle, bývají často spojené nádoby. Mnohé cikánské děti skutečně školu
považují za něco natolik výstředního, že nemají
sebemenší nutkání ji navštěvovat. Výjimku pak
tvoří dny, kdy je venku natolik škaredě, že se přece
jen přijdou do školy na pár hodin ohřát. Právě tyto
okamžiky bývají pro pedagogy na „základkách“
skutečnou noční můrou. Když nějaký ten malý
Fero či Dežo v lavici chybí, tak si leckterá už tak
dosti vynervovaná učitelka zhluboka oddychne.
Ví, že dnes jí jeden závažný problém odpadá...
kterým důležitým úředníkem
se o část dávek podělit či jak
je důležité mít nejen Filipa,
ale také malého Romana,
Dušana, Eriku, Gizelu, Eržiku, zkrátka co nejvíce děti.
Během intenzivního kurzu
by se tedy dozvěděli jak stát
podojit snadno a rychle. Pokud má škola nejen tlouct do
hlavy informace, které už
nikdy nikde kromě ní samotné a vědomostních soutěží v
televizi nepoužijeme, pak by
právě tento předmět byl pro

mnoho Romů tím pravým
ořechovým. Skutečně by
platilo, že co by se v mládí
naučili, to ve stáří jako by
našli.
Tento předmět naštěstí ve
školních osnovách stále
chybí. Přesto v této oblasti
nechybí nejen Romům, ale
ani mnoha bílým spoluobčanům skutečně silná vůle k
tomu, aby se sami neustále a
důkladně vzdělávali. Je skutečně šokující, jak obratně se
jinak pologramotní Romo-

Z čeho tu elektriku brát?
Rostislav Kocmel

Stavba větrných elektráren
na Drahansku
se potýkala a
potýká s vlnou
souhlasu i rázného odporu.
Elektřina z větru má své nesporné výhody
i zádrhele. Třicet těchto pořádných větrníků je schopno
pokrýt poptávku po elektrickém proudu v celém bývalém
okresu Prostějov. To je vynikající. Ovšem vysoké nestvůry hyzdí krajinu, občas dělají
rámus, zabíjejí ptáky a když

nefouká, stojí tam jen tak a
nevyrobí ani kilowatu.
Jenomže podobné je to se
všemi elektrárnami. Jaderných se lidé bojí a nikdo, kromě několika bláznů, v nich
nechce bydlet. Zase ale vyrobí elektřiny přehršel. Vodní
elektrárny potřebují přehradu
nebo alespoň nějaké malé
vodní dílko či stavbu. Moc
ekologické tedy také nejsou.
Uhelné nemá rád vůbec nikdo. Tedy kromě akcionářů a
bossů Mostecké uhelné. Sluneční, fotovoltaické už nenávidí téměř celý národ a jiné
elektrárny u nás nepřicházejí
v úvahu. Tedy zatím.

glosa týdne
Jak z tohoto začarovaného
kruhu ven? Vláda má v plánu posílit Temelín a stavět se
asi bude. Pan doktor Pačes a
jeho komise otevřela dvířka
této cestě. Je údajně nejlepší.
Já tvrdím jen jedno. V Temelíně nejsou občané rozděleni
na ty pro a proti. V Temelíně
už totiž nejsou občané. Tedy
mezi těmi reaktory. Tam jsou
jen zaměstnanci. A to je velká
a nesporná výhoda. A myslíte
si, že jsem proti atomové cestě? To kdybych věděl...

Konstalace hvězd Prostějova
Ve městě to bude tento týden pořádně bouřit! A nejenom na obloze,
rovněž při střetu s úředníky radnice se dají očekávat hromy a blesky. Naproti tomu v obchodech bude obsluhující personál mírný a
ochotný. Zkuste naladit rovněž vlídnou tvář a s úsměvem chodit
po ulicích.

Berani - 21.3.-20.4. Budete mít energie na rozdávání, jako by vás někdo polil živou vodou.
Ovšem přestože budete mít do všeho chuť, tu
vám může pokazit váš blízký kolega. Nenechte
se ale vykolejit, úsměv vám nesmí zmizet.
Býci - 21.4.-21.5. Možná se až příliš budete spoléhat na druhé, přičemž sami nebudete schopni
vymyslet nic kloudného. Má to ale smysl? Přitom
patříte k inteligentním jedincům, kteří pro dobré
nápady nechodí daleko. Zapojte více hlavu!
Blíženci - 22.5.-21.6. Budou před vás kladeny
čím dál tím těžší úkoly. Pokud nechcete přijít o
zaměstnání, udělejte všechno pro jejich splnění.
A hlavně šéfovi neodmlouvejte. Máte hodně prořízlou pusu, která vám může jen a jen uškodit.
Raci - 22.6.-22.7. Dostanete se do velkého laufu. Hned v pondělí se vám náramně vydaří jedna zásadní záležitost a v dobrém rozmaru budete pokračovat i v příštích dnech. Jenom si dejte
pozor na nepřejícné a závistivé kolegy v práci.
Lvi - 23.7.-23.8. Budete muset ohnout záda a
pokorou požádat o finanční výpomoc. Jenom se
proboha neobracejte na žádné lichváře. Pokud
chcete peníze, obraťte se výhradně na rodinu,
někdo z ní vám zcela jistě rád pomůže.
Panny - 24.8.-23.9. Nedávejte se do řeči s lidmi, které vůbec neznáte. Už několikrát jste na to
doplatili, tak proč si z toho konečně nevezmete
ponaučení? V práci moc srandy neužijete, takže
zábavu hledejte v jiném prostředí.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Nemáte se vůbec za co stydět, takže hleďte uplatnit své přednosti. Už za
pár dní dostanete zajímavou nabídku, která vás
může zabezpečit na celý život. Neváhejte a přijměte ji, už se nikdy nemusí opakovat.
Štíři - 24.10.-22.11. Zavolá vám člověk a na první
poslech se bude jednat o omyl. Vzápětí ale zjistíte,
že jde o člověka, kterého jste kdysi dobře znali a
se kterým jste prožili krásné chvilky. Zavolejte mu
zpátky, ten člověk potřebuje pomoc.
Střelci - 23.11.-21.12. Vaši pohodu může narušit pořádné rodinné krupobití. Ostatně v rámci
rodinného kruhu jste se už dlouho nepohádali,
tak nepročistit jednou za čas vzduch. Důležité
bude, když z onoho sporu vyjdete jako vítězové.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Pozor na exekutora,
tento týden vám hrozí setkání s ním! Něco jste
v poslední době zanedbali a teď vám dá hodně
námahy dát všechno do pořádku. Naproti tomu
v lásce to budete mít dobré, konečně se zamilujete.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Nedá se předpokládat, že
by se vám tento týden podařilo uskutečnit něco
převratného. Mějte ale na paměti, že i malá vítězství mohou potěšit. Udělejte si čas na rodinu,
kterou poslední dobou zanedbáváte.
Ryby - 20.2.-20.3. Vám se v nejbližších dnech
moc dařit nebude, přesto si navenek nikomu
stěžovat nebudete. Jste skromní a k radosti vám
stačí málo. Zkuste oslovit pár přátel a uspořádejte pořádný mejdan. Tady se odvážete.

vé orientují ve složité spleti
nejrůznějších zákonů o sociálních dávkách a co vše si ve
výsledku dokážou od státu
„vyřvat“.
V této souvislosti si Romové
na rozdíl od bílé většiny uvědomují, že jedině ve svých
potomcích mají svůj skutečný poklad. Nic jiného jim
totiž často peníze nezajistí.
Bude to znít drsně, ale skutečnou finanční výhrou pro
celou rodinu se pak stává,
pokud se u dítěte podaří
objevit nějaké to postižení.
V takovém případě jeho
důležitost pro přežití celého klanu nejenže neklesá,
ale paradoxně prudce stoupá. Na postižené dítě se dá
totiž dávek sehnat podstatně více než na dítě zdravé.
Pokud si pak někteří cikáni
k hlavnímu příjmu z dávek
přiberou ještě nějaký ten
vedlejšák v podobě čórek
či násilných loupeží, pak
se není co divit, že se mezi
lidmi netěší právě zvláštní
oblibě.

Ale co s tím? Zdá se, že na
nepřizpůsobivé cikány absolutně nic neplatí. Selhává u
nich domluva, výhrůžky, zákony a dokonce i exekuce. Až
na to jediné…
Skutečnou slabinou těchto
všech „nepřizpůsobivých“
je podobně jako u „normálních” lidí zdroj jejich příjmů.
A tím jsou v prvním případě
právě děti. A romští rodiče to
velice dobře vědí. Slyšel jsem
o případu, k němuž došlo ve
Vrbátkách. Pořádkové síly
sem přijely rodičům odebrat
hned sedm malých Romů.
Nebylo to nic snadného. Jednoho z nich rodiče například
schovali na půdu a zaházeli jej senem. To, že se mohl
udusit, jaksi neřešili...
Umisťování malých cikánů
do dětských domovů však
také není dlouhodobým řešením. Nabízí se však jiné.
Pokud by některé z dětí z
rozvětvené rodiny soustavně
nechodilo do školy a byly
s ním i další problémy, pak
by stačilo, pokud by se jeho

rodičům sebraly dávky nejen
na něj, ale také na všechny
jeho sourozence. Pokud by
je to tímto způsobem bezprostředně ohrožovalo, pak jsem
přesvědčen, že by romští rodiče dokázali svoji výchovu
patřičně zpřísnit. Tím by se
dokázalo mnoha problémům
předejít.
Je třeba zdůraznit, že ne
všichni Romové jsou nepřizpůsobiví. Osobně jsem
se skutečně potkal s řadou
bílých, kteří byli mnohem
nepřizpůsobivější než někteří Romové. Právě takoví
cikáni by se však proti svým
nezvladatelným
kolegům
měli ozvat ze všech nejhlasitěji. Vždyť právě tihle jim
dělají špatnou pověst. Oni
jsou ti, kvůli nimž se slušní
cikáni ze strany bílé většiny
setkávají s řadou často nespravedlivých předsudků.
Právě oni jim brání žít, tak
jak si oni samotní představují.
A koho by něco takového nenaštvalo?

soko
lím okem ...

Co nám chce Brusel sebrat?
Tématem okurkové sezony se v České republice může stát problém evropských
fondů. Z médií se na nás valí strašlivé informace, že můžeme přijít až o dvaadvacet
miliard korun. V době nezbytného šetření
by taková ztráta mohla být opravdu bolestivá. Peníze z fondů nám chce vzít Brusel,
protože ti, co u nás z fondů čerpají, dělají
velké chyby ve složitém a přebyrokratizovaném systému. K tomu se samozřejmě
přidávají i korupční aféry. Připomeňme
třeba ten zatím největší v podobě Rathovy
„sedmičky“.

Peníze pro úředníky
Jsem si vědom všech problémů některých
úřadů i afér a mnohdy i defraudací, které se u
nás dějí. Chci připomenout, že se opět právě
na nich ukazuje, že když stát rozděluje peníze, má to i svou odvrácenou tvář. Z fondů
se mnohdy staví nebo organizují věci, které
nikdo nepotřebuje, nebo slouží jen malému
okruhu vyvolených občanů. Navíc úředníci a
politici dostali obrovskou moc při rozdělování evropských peněz a mnohdy ji zneužívají.
Pomohl jim k tomu i český úspěch, kdy k nám
v těchto letech mělo přitéct nejvíce peněz na
hlavu ze všech zemí EU.

Promarněná šance
Už je pozdě naříkat nad tím, že jsme se na začátku
čerpání evropských peněz nerozhodli použít miliardy třeba jen na dostavbu dálnic mezi krajskými
městy na Moravě a v Čechách nebo modernizace
železnice. Místo toho jsme vše rozdrobili do deseti
tisíců malých projektů, o jejichž prospěšnosti lze
mnohdy s úspěchem pochybovat.

Malá domů
Nezbývá proto teď než vzít za jeden provaz a
dát čerpání maximálně do pořádku, abychom
dostali z EU maximum z toho, co nám náleží.
V problémech evropských fondů jsou totiž teď
„namočeni“ vlastně všichni - ministerstva, kraje, starostové. Odpověď, proč některé státy v
Bruselu velmi tlačí na kontroly a na zastavení
vyplácení peněz České republiky, možná nespočívá až tak v zájmu o férovost celého systému.
Pes je spíše zakopán v tom, co se stane s penězi, které se z evropských fondů neutratí. Vrátily
by se totiž do evropského rozpočtu a následně
by byly převedeny zemím, které do něj nejvíce
přispívají. Nepřekvapí, že jsou to ty samé, které
teď nejvíce křičí, že to u nás neděláme s fondy
dobře.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a dnes již bývalý poradce ministra

Agentura
Prázdniny mají mít děti
Okurková sezóna začala.
Jenomže ona to nemusí být
pravda. Těsně před sklizní
okurek byl na vteřinu vyhozen ministr spravedlnosti,
takže nouzi o politický a tím
i novinářský humor určitě
letos o prázdninách nezažijeme.
Představte si - čistě hypoteticky - Nečas vyhodil Pospíšila opravdu jenom kvůli rozpočtu pro vězeňskou službu a
Bradáčová bude jmenována

pražskou státní zástupkyní.
To by byl gól! Sociální demokracie donutí poslance jednat
v červenci a srpnu o navracení či nenavracení majetku
církvím a jednat se bude i o
dalších věcech. Vlasta Parkanová bude za několik dní
vydaná orgánům a řekne jim
pravdu. To bychom asi všichni zírali... Zatčen by mohl být
nějaký další politik nebo radši
dva. Nejlépe přímo při činu.
Podezřelých je v této zemi

víc než dost! Já vím, že je to
všechno asi nemožné, avšak
alespoň část by se mohla
stát. Hlavně ta o jednáních
poslanecké sněmovny v době
letních veder. Prázdniny
mají mít děti a učitelé, ne poslanci a novináři. Okurková
sezóna je dobrá jen tak pro
pěstitele okurek!
Užijte si dovolené a teploučka...
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...

Co budka s policajtem?
Stále sleduji věčné diskuze o
zhoršeném chování řidičů a
jejich absolutní aroganci vůči
dopravním předpisům. Navíc
to věčné handrkování, jestli radary na měření rychlosti jdou,
či nejdou. Víte, při tom všem
jsem si vzpomněl na budku u
zámku, ve které dříve seděl
celý den policajt a dohlížel na
provoz po celé křižovatce. Co
takhle zřídit podobné budky
na všech důležitých křižovatkách v Prostějově? Věřím, že
každý šofér by pod dohledem
policisty okamžitě sundal
nohu z plynu!
Vladimír Ovečka, Prostějov

Může za to Prostějov
Se zájmem sleduji vývoj atmosféry v Dobromilicích,
což mohu učinit jen díky
Večerníku. Jiná média jaksi
romská problematika zřejmě
nezajímá. Musím ale říci, že
ještě nedávno jsem bydlel na
Němčicku a vím, že s Romy
je problém ve více obcích tohoto regionu. Možná by stálo
za to, aby se novináři podívali do Nezamyslic, Hrušky
nebo přímo do Němčic nad
Hanou. Ale chtěl jsem říct i
něco jiného. Za tuto eskalaci
problémů je přímo zodpovědné město Prostějov, které
před lety zbouralo romské
ghetto U svaté Anny a všem
cikánům koupilo domy ve
jmenovaných obcích. A ty se
i nyní mohou jen těžko bránit
potížím s touto komunitou.
Jan Marek, Prostějov

Děti do pasťáku,
rodiče propustit!
Připojuji se k paní Spurné
ohledně jejího vyjádření o vykradení školní jídelny dětmi.
Pokud vím, tak v Jihlavě je
„pasťák“ neboli diagnostický
ústav pro děti. Žádám o umístění všech čtyř dětí do tohoto
diagnostického ústavu na celou dobu prázdnin! Dále tvrdé potrestání rodičů a přímo
co nejtvrdší. Pokud pedagog
vychová takové dítě, není to
pedagog. Dále bych byla pro,
aby rodiče těchto čtyř dětí
byli propuštěni ze zaměstnání a zaplatili vysokou pokutu.
Hodně vysokou! Až tak vysokou, že by museli třeba prodat
nějakou nemovitost. Předpokládám, že vysoce postavený
pedagog má nejméně dvě nemovitosti, pokud má tak vysoké postavení. Prostě by to
chtělo pořádný trest. Takový,
který by bolel jak děti – zloděje, tak i jejich rodiče. Jinak
si pěstujeme další tuneláře a
zloděje pro další vykrádání
naší republiky. A že něco nejde, je přece nesmysl. Nevím,
proč by nešlo tvrdě potrestat
děti i rodiče.
čtenářka Večerníku
(bez pedagogického vzdělání)

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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Štíři - 24. 10.- 22.11.
Prostějov - Pavlína Vitásková, studentka
Prostějovský Aquapark nabízí tři nerezovéé
bazény s mnoha atrakcemi. Rekreační bazén je vybaven vodním dělem, umělým vodním proudem, houpacím bazénem,
stěnovou vodní masáží, sedací vzduchovou lavicí, šplhací sítí,
torjskluzavku, tobogán. Víceúčelový bazén má k dispozici dvě
plavecké dráhy, chrlič, stěnovou vodní masáž, dnovou perličku a vlnový míč. V dětském bazénu naleznete vodní dělo,
vodního ježka, sedací schodiště i skluzavky. Aquapark je součástí městského oddechového a sportovního centra, které bylo
otevřeno v srpnu 2006. Náklady na jeho vybudování dosáhly
nejméně 160 milionů korun. Zpočátku jej provázely problémy s antimonopolním úřadem, kvůli výběrovému řízení. Jaký
mají názor na koupání v tomto středisku mladí lidé, jsme se
ptali v ulicích Prostějova..

JSTE SPOKOJENI S KOUPÁNÍM
V KRASICKÉM AQUAPARKU?
Martina LATÍKOVÁ,
studentka, 18 let,
Prostějov

Tomáš PEKA,
student, 23 let,
Prostějov

ANO

NE

„Byla jsem moc
spokojená, protože voda je
čistá oproti jiným koupalištím
v okolí. Aquapark se mi líbí,
je moderní. Pěkné jsou vodní
atrakce i restaurační posezení je
velice příjemné. Ještě se mi líbí
dostatek plochy na opalování.
Každý si může vybrat, jestli
bude na lehátku, na trávě nebo
na písku.“

„Já nejsem spokojen. Dle mého
názoru, a určitě
nebudu jediný, je cena vstupu
poměrně vyšší než by měla být.
Přijde mi, že si lidé nezaplavou
tak, jak by chtěli. Občerstvení je
drahé, šaten na převlékání málo,
voda v bazénu je studenější. Hlavně je málo prostoru kolem sebe, je
to jak ve včelím úlu... Mohlo by tu
být více bazénů a atrakcí.“
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Byt podezřelého Romana Mičky

je stále zapečetěn

Prostějov/mik

Roman Mička, v současnosti hlavní podezřelý z vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice, bydlel v sociálním domě v ulici Šárka,
kterému nikdo neřekne jinak než „Parlament“. Byt, do kterého si pro
podezřelého kriminalisté po týdnu od spáchání hnusného zločinu na
upozornění Večerníku přišli a zatkli ho, je stále policejně zapečetěn. A
to činí obrovské problémy Domovní správě...
„Panu Mičkovi jsme pronajali byt 1. června 2011 na dobu určitou, která mu vypršela 31. května tohoto roku. Po uplynutí
nájemního vztahu byla Domovní správou
dne 19. června podána žaloba na vyklizení bytu a tato záležitost není dosud pravomocně ukončena,“ sdělila exkluzivně Večerníku Marie Hájková z Domovní správy
v Prostějově, kterou jsme ve středu zastihli
při kontrole plnění opatření k odstranění
závad u dvou rodin bydlících v „Parlamentu“. Byt Romana Mičky totiž nemůže být
vyklizen i z toho důvodu, že dvaapadesátiletý muž podezřelý z vraždy je už nějakou
dobu zavřený. Ale žaloba na vyklizení bytu
není podána pouze z důvodu ukončení nájmu. Mička byl totiž notorický dlužník.
„Především se tak stalo pro neplacení nájemného, kdy nebylo ze strany pana Mičky uhrazeno
devět nájmů v celkové výši 11 421 koruna. Dále
vede Domovní správa na pana Mičku návrh na
vydání platebního rozkazu ze dne 31. května
2012 včetně příslušenství. Ani tato věc není
ještě pravomocně ukončena,“ prozradila Marie
Hájková. Podle ní však muž podezřelý z vraždy
nebudil v domě žádné veřejné pohoršení. „Ze
strany spolubydlících na Romana Mičku neevidujeme žádnou stížnost na porušování dobrých
mravů v domě, soužití obyvatel nikterak nenarušoval. Jednalo se o nenápadného nájemníka,“
potvrdila Marie Hájková.
Jak na závěr dodala, byt, ve kterém před svým
zatčením Roman Mička bydlel, nebude zapečetěn navěky. „Jsem v kontaktu s Krajským
ředitelstvím Policie ČR a zanedlouho dořešíme možnost předání bytu Domovní správě,“
uzavřela Marie Hájková.
Večerník bude i nadále zjišťovat vše, co
souvisí s vraždou starého muže v Okružní
ulici. Příště přineseme čtenářům informace o bytu, ve kterém byl senior zavražděn!

Tady bydlel! Marie Hájková z Domovní správy
před dveřmi bytu, ve kterém žil Roman Mička.
Foto: Michal Kadlec
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!

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......

Vaše znamení se vyznačuje reálně uvažujícími
jedinci, pro které není láska a sex tím hlavním
v životě. Podle toho si také musíte vybírat partnery, kteří vás sice v posteli uspokojí, ale nebudou si na vás dělat žádné nároky. V tom případě
nepohrdněte náklonností Býků a Raků. Milenci
těchto znamení si chtějí užívat, neplánují s partnery žádnou budoucnost. V tomto ohledu se
naopak vyhněte Pannám. Ty, pokud je dostanete
do postele, se ihned zamilují a nezbavíte se jich.
Vy ale naštěstí včas můžete ucuknout, protože
jak již bylo řečeno, sex není pro vás životní prioritou. Ale pozor, milování umíte dokonale, to se
musí přiznat. Pouze vaše sexuální intenzita není
bůhvíjaká. Pokud vám stačí souložit párkrát za
měsíc, rozhodně sbalte někde v baru nebo nóbl
restauraci Kozoroha či Rybu. S těmi si v ložnici
můžete dělat naprosto všechno, co se vám zlíbí.
K zahození by nebyli ani Střelci. Po erotické
stránce byste se k nim hodili, ovšem rozumově je
toto znamení naprosto někde jinde než vy. Klid a
pohodu vám zaručí Lvi. S jedinci tohoto znamení
byste mohli strávit i více času než pouze jedinou
noc. Na stejné vlně s nimi budete v názorech na
svět i v erotickém řádění. To samé platí i o Beranech, těm ale budete muset za sex platit.

Příště: Střelci

Návrat ke

„starým” případům

TRABANTISTÉ PO ČTYŘECH LETECH LETOS

NEPŘIJEDOU. VRÁTÍ SE NĚKDY?
Prostějov/mls

11. ČERVENCE 2011

Se zhoršeným ovzduším se o prvním červencovém víkendu museli potýkat lidé na Prostějovsku. Nikomu to ovšem nevadilo.
Po roce se totiž do kempu Žralok u vypuštěného Podhradského
rybníku opět sjelo přes dvě stě nesmrtelných vozů. Na největší
sraz trabantů ve střední Evropě dorazili milovníci dvoutaktních
motorů nejen z celé České republiky, ale i z okolních států. Slavili tu například i velmi stylové Vánoce.

jak šel čas Prostějovem ...
Havlíčkova ulice

ČERVENEC 2012

Budova
Bu
B
uddo
o
soudu pochází z Rakouska-Uherska.
Dnešní pojmenování nese ulice od roku 1896 podle
osoby Karla Havlíčka Borovského (1821-1856), českého politika, novináře a spisovatele. V r. 1940 byla
dočasně přejmenována na Messenheuser-Gasse, po
válce byl opět přijat starý název. Domovní zástavba
pochází z přelomu 19. a 20. století, v roce 1936 byla
ulice vydlážděna a následně sadově upravena. V r.
1903 byla v Havlíčkově ulici postavena nová budova
okresního soudu. V budově č. 2-4 sídlila továrna na
oděvy Rudolf Berger a spol., později Moravská tiskárna. Další oděvní továrny sídlily v domech č. 8 (Kranz),
č. 12-14 (klobouky Josef Richter), č. 24 (Grünwald)
nebo v č. 28 (Brod & Frankl). Na rohu s Partyzánskou
ulicí stojí tradiční a oblíbená hospoda.
Příště: Floriánské náměstí

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

NANUKOVÉ VÝROBKY

Nanukový dort
vanilka (obyč.)
615 ml

Mražené jahody
s cukrem
Prima 300 g

Nanuk Big Milk
Aglida 110 ml

Magnum White
Algida 120 ml

Nanukový dort
Manhattan
1 400 ml

Miša tvarohový
55ml

12,90

-

13,50

34,00

144,90

13,50

12,90

-

-

-

134,90

13,90

9,90

39,90

12,90

25,40

99,90

11,90

9,90

-

-

33,90

139,00

53,90 (5x55 ml)

12,90

-

-

-

-

13,50

13,90

-

13,50

34,90

79,90

13,90

Naše
Netrvalo to dlouho a úporná vedra nás znovu donutily podruhé
v krátké době zavítat k mrazícím pultům. Přesně tam, kde
prodávají nanukové výrobky...
Obyčejný vanilkový dort jsme
našli za nejvýhodnější cenu v
Kauflandu a Intersparu. Tam
měli nejlevnější i nanuky Big
Milk od Lagidy, Magnum White či tvarohového Míšu. Pro
„nanukáč“ od Manhattanu si
pak určitě zajděte do teska. V
každém případě osvěžení se v
těchto dnech nedá měřit penězi
a potřebné je za každé situace...
Nezbývá tedy, než-li si přát, aby
se všichni osvěžili...

Báječní jezdci v bakelitových krasavcích po čtyřech letech, kdy
bavili celý regionu, do autokempu Žralok u Podhradského rybníka letos bohužel nedorazí. Rozhodli se přemístit do kempu Obora
u Brněnské přehrady. „Všichni jsme Brňáci a vždy jsme si přáli
náš sraz pořádat co nejblíže Brnu. Ale ztroskotalo to na finančních požadavcích. Tak jsme tři roky sraz dělali v Pasohlávkách a
poté se přesunuli do autokempu Žralok. Tamější kemp sice není z
nejluxusnějších, ale místní správci nám ve všem vyšli maximálně vstříc. Moc se nám tam líbilo. Nicméně letos jsme se přece
jen rozhodli pro změnu a akci budeme pořádat tam, kde jsme
vždy chtěli, tedy u Brněnské přehrady. Pravdou je, že jednání se
správcem kempu je tu mnohem složitější, takže nevylučujeme,
že se jednou do Plumlova opět vrátíme,“ vysvětlil důvody změny
organizátor Michal Štauder z pořádajícího Trabant gangu Brno.
napsáno před

10
lety

Občanům došla trpělivost
Podepisují petici za dostavbu nemocnice

Stálým oddalováním
dokončení
stavby nového nemocničního
areálu v Prostějově došla trpělivost i občanům Prostějova a okolí. Z iniciativy Střední zdravotnické školy vzešla
minulý týden petice, kterou
podepisují lidé, kteří nechtějí
vůči stavbě nemocnice zůstat
lhostejní.
„O události v Prostějově nemají
patřičné orgány v hlavním městě zájem. Nevím, co je v pozadí,
ale nemůžeme zůstat nadále nečinní vůči tomu, že se na stavbě
nemocnice nic neděje. Současná existence dvou areálů na
opačných koncích města rozpočet nemocnice neustále napíná
a drasticky navyšuje. Znamená
to utápění peněz do provozu
starého areálu, které pak nelze
použít jinde. Potřebné peníze
na dostavbu neustále narůstají,
pokud se do věci nevloží veřejnost, nic se nestane,“ rozhořčeně bouří Ivana Hemerková,

ředitelka Střední zdravotnické
školy v Prostějově, přičemž
připravuje distribuci petičních
archů do celého okresu. Společně s vyučujícím Martinem
Mokrošem a dalším školním
personálem tak tráví svoji dovolenou. „Petiční archy jsme
dopravili na obecní úřady do
některých obcí, kde je v místních obchodech občané mohou podepsat. S samotném
Prostějově jsou archy k dispozici v několika podnicích,
v Informačním centru radnice
a v hypermarketu Kaufland,“
doplňuje Martin Mokroš. Také
on nešetří slovy kritiky vůči
postupu nejvyšších státních orgánů vůči situaci v Prostějově.
„Petici jsme chtěli začít rozšiřovat už minulý týden. Vládní
orgány však opět přislíbily
přísun peněz, a proto jsme ještě počkali. Jako obvykle jsme
byli opět podvedeni a k ničemu
stejně nedošlo. Naše trpělivost
skončila,“ pronesl s rozhodným
odhodláním pedagog Mokroš.

Zpravodajství
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. července 2012

Chodník ve Vrahovicích jako ve STŘEDOVĚKU Do aquaparku míří tři tisíce lidí denně
Komunikaci, na které jde lidem o život, město zatím neopraví
Vydrolený beton, v létě plno prachu, v zimě kaluže a bláto. Zdají se vám tyto parametry hodné
chodníku jednadvacátého století? Obyvatelům
Sídliště Svornosti tedy rozhodně ne! A Večerník
se s jich názory ztotožňuje, komunikace pro pěší
mezi zmíněným sídlištěm a Smetanovou ulicí, kde
sídlí vrahovická školka, je skutečně neuspokojivá.
O opravu tohoto chodníku přitom zdejší lidé bojují
marně už několik let...
Vrahovice/mik
Chodník, za který by se nutně
museli stydět i v té nejposlednější vesnici. „Je to hrůza, v létě
na něm zakopáváme o kamenné
výčnělky, v zimě se po něm zas
nedá chodit kvůli kalužím a blátu.
Navíc, vidíte to sami, když fouká,
prach z chodníku jde až k nám do
oken,“ postěžoval si Večerníku
přímo na místě důchodce bydlící
na Sídlišti Svornosti. „Nikdo po
něm nechce chodit, ani v létě ani
v zimě. Tím pádem tady každý

chodí po silnici a často jsem byl
svědkem kolizních situací mezi
chodci a řidiči aut,“ dodal senior
z Vrahovic.
Podle dalších starousedlíků už
několik let občané marně žádají město o rekonstrukci zhruba
stometrového chodníku. To ale
vedení města popírá. „Mrzí mě,
že se stížnosti objevily u vás v redakci a ne u nás na odboru správy
a údržby majetku města. Jak jsem
si nechal zjistit, tady jsme žádné
opravdu nezaznamenali...,“ tvrdí Večerníku Jiří Pospíšil, první

Chodník 21. století? Spíše cesta jako ze středověku! Takto
vypadá komunikace mezi Sídlištěm Svorností a Smetanovou ulicí
ve Vrahovicích!
Foto: Michal Kadlec
náměstek primátora statutárního
města Prostějov. Zároveň ale
přiznal, že zmíněný chodník
není v plánu oprav.
„Chodník z vydroleného betonu
z uvedené spojky dále pokračuje mezi bytové domy na Sídlišti
Svornosti. Do plánu oprav zatím
nebyl zařazen z důvodu jeho
malé vytíženosti, ale také proto,
že jeho případnou opravu je nut-

né řešit jako větší akci současně s
navazujícím chodníkem na celém
sídlišti. V tuto chvíli připravujeme třetí etapu oprav chodníků.
V návrhu jsou zatím rekonstrukce
levé strany chodníku na náměstí
Spojenců a ve Vrahovické ulici v
úseku podél bývalého pivovaru,“
vysvětluje Jiří Pospíšil.
Bude to vrahovickým občanům
stačit? My myslíme, že asi ne...

Stromy na hřbitově poškodily další hroby
„Odmítám kritiku, že problém neřešíme,“
láteří primátor Miroslav Pišťák

Prostějov/mik - Je to věčné
téma. Letité stromy na městském hřbitově svými kořeny
poškozují hroby. Nedávno
došlo k dalšímu případu, kdy
kořenový systém staré lípy
nadzvedl hrob vážené prostějovské lékařky! Město se stalo
terčem kritiky některých médií, že tyto problémy přehlíží... Na to pro Večerník ostře
zareagoval primátor Miroslav
Pišťák.
„V místním tisku se objevila zpráva, o které se přiznám,
že nevím, co si mám myslet?!
V článku se objevilo, že úředníci radnice vůbec nereagují na
stromy, které na městském hřbitově poškozují hroby. Situace je

ale úplně jiná, než byla nejmenovaným novinářem vylíčena,“
poznamenal na úvod tiskové
konference rady Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějov.
„Zrovna na poslední poradě
vedení města obdrželi písemný
materiál, ve kterém nám odbor
správy a údržby majetku města
připravil návrh řešení včetně
rozpočtového opatření ve výši
čtyřiadvaceti tisíc korun. Rada
města tento návrh schválila,
takže hrobové místo významné
lékařky ošetřeno bude! Z toho
je vidět, že na problém jsme zareagovali ihned, včetně následného řešení,“ ohradil se proti
nařčení prostějovský primátor.

Podle jeho slov se podobné
problémy řešili i v minulosti.
„Nemám před sebou podrobnou statistiku, ale za ta dlouhá
léta, co působím na radnici, se
už asi pětkrát schvalovala rozpočtová opatření, kterými se
hroby poškozené kořenovými
systémy starých stromů opravovaly. Buďto jsme provedli rekonstrukci z peněz vyplacených
za pojistnou událost, nebo jsme
vyčlenili finanční prostředky
z rozpočtu města. Mnozí nám
také vytýkají, proč staré stromy
nenecháme na hřbitově pokácet.
V tomto případě musím upozornit, že o kácení stromů nerozhoduje město, to je v kompetenci
orgánů státní správy. Do jejich

výkonů já, ani moji náměstci, či
dokonce zastupitelstvo nemáme
co mluvit,“ vysvětlil první muž
magistrátu.
„Dlužno také dodat, že prostějovský hřbitov je naprosto
unikátním a nejkrásnějším hřbitovem v republice. A alej z letitých listnatých stromů je tady
stará více než sto let. Je pravda, že jejich kořenové systémy
částečně poškozují asi patnáct
až dvacet hrobů. Kvůli tomu
ale není možné skácet nejkrásnější stromy, které v Prostějově máme,“ přidala se k tématu
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora zodpovědná za životní prostředí v Prostějově. „Možným řešením je to, že pokud se
uvolní poškozené hrobové místo, nebude se dále pronajímat,“
dodala.
Visí tedy snad ve vzduchu nějaký větší problém?

Jak často zde dochází k vážným zraněním?

Prostějov/mls - Současné tropické počasí táhne davy lidí
také do areálu vodních radovánek v Krasické ulici. Turnikety si zde tudíž chvíli neodpočinou. Ovšem s rostoucím
počtem návštěvníků logicky
roste i riziko možného úrazu.
Večerník se tedy vydal pátrat
po aktuálním stavu a optal se
také muže nejpovolanějšího.
„O každém z víkendových dnů
zamířilo do aquaparku přes tři
tisíce lidí,“ informoval nás Vladimír Průša z Domovní správy,
která má správu areálu v Krasické ulici na starosti. Podobná návštěvnost byla podle jeho vyjádření i během dvou volných dní.
Už první prázdninový týden tak
byla bezpečně překonáno číslo
dvaceti tisíc návštěvníků, což je
třetina magické šedesátitisícové
hranice „Pokud k nám za celou
sezonu přijde šedesát tisíc lidí,
měli bychom skončit v černých
číslech. Loni se to nepodařilo, to
přišlo přibližně dvaapadesát tisíc
návštěvníků,“ svěřil se Večerní-

Praská ve švech. V aquaparku je v těchto parných dnech hlava
na hlavě...
Foto: Domovní správa Prostějov
ku Vladimír Průša.
Nedávno v aquaparku došlo
k velice dramatické události.
„Chlapci si hráli s míčem ve
vodě, ten jim ulétl k ústí, kde vyjíždí lidé z velkého tobogánu. Jeden z nich se pro něj rozběhl a v
tu chvíli jej sestřelila dívka, která
právě z oné skluzavky dojížděla.
Chlapec byl nárazem omráčen
a začal se topit pod vodou. Naštěstí v tu chvíli pohotově zasáhl

Hádka na parkovišti vyústila v kopance...
K němu ale málem došlo minulé pondělí 2. července, kdy krátce
před čtrnáctou hodinou oznámila žena na linku 156 rozepři s neznámým mužem. Celý incident se odehrál při parkování vozidel u
aquparku. Oznamovatelka svůj vůz odstavila na parkovacím místě,
když k ní přišel starší pán a začal jí nadávat z důvodu, že právě na
tomto místě chtěl parkovat on. Hádka vyústila v několik kopanců
do jejího automobilu. Strážníci se na místě dozvěděli, že muž zastavil a ještě před zaparkováním nechal vystoupit z vozidla děti. Řidička mu ale místo jednoduše vyfoukla... Jak vypověděla, domnívala
se, že senior nemá v úmyslu parkovat. Toto nepochopení však vedlo
ke značnému rozčílení téměř sedmdesátiletého muže, který celou
situaci nesl hodně nelibě. Po vysvětlení žena svoje vozilo přeparkovala a situace se uklidnila...

KONEC STRACHU!
...I

desetiletý Mikoláš Polakovič,
který topícího se chlapce vytáhl
z vody. Od plavčíka dostal první pomoc a když pro něj přijela
záchranka, už byl opět při vědomí,” popsal opravdu horké chvíle v aquaparku Vladimír Průša.
K nešťastné události se šťastným
koncem došlo ve čtvrtek 20.
června. Jak Večerník informoval v minulém vydání, Mikoláš
už byl u příležitosti předávání
vysvědčení odměněn prostějovskou náměstkyní Ivanou Hemerkovou a od prostějovské domovní správy pak minulý týden
dostal celosezónní vstupenku
do aquaparku. Nás zajímalo, jak
často k podobným zraněním v
aquaparku dochází? „Že by někdo byl omráčen člověkem jedoucím z tobogánu? Tak to se u
nás ještě nestalo,“ reagoval Průša s tím, že zranění si občas lidé
způsobují tím, že skáčou, odkud
nemají. Doposud se ale letos
obešlo bez vážnějšího zranění.

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, PŘEHLED NEZTRATÍTE...

V ZAHRANIČÍ BUDETE AKTUÁLNĚ VĚDĚT,
CO SE DĚJE U NÁS DOMA
STAČÍ KLIKNOUT NA WWW . VECERNIKPV . CZ

TERMÍN zaplacení odpadů VYPRŠEL Manýry HVĚZD Z BULVÁRU dorazily i do Prostějova
Magistrát nyní zjišťuje, kolik neplatičů přibylo

Prostějov/mik - Datum 30. června. Jasný signál občanům Prostějova k poslední možnosti
zaplatit za odvoz komunálního odpadu. Ono
se to lehce řekne, ale každoročně magistrát zaznamenává nárůst počtu neplatičů a tím i dluhu
vůči městské pokladně. Ten při posledním součtu činil astronomických 7,6 milionu korun. Jak
tomu bude k letošnímu konci prvního pololetí?
„Každoročně se objevují neplatiči a určitě tomu nebude jinak i letos,“ míní Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora statutárního města Prostějov. Radnice
tak hodlá opět dlužníky upomínat a hrozí jim
i exekuce ze strany soukromých exekutorů.
„Dlužníci dostávají minimálně dvě upomínky, aby
uhradili veškeré dlužné částky. Pokud tak neučiní,
nastupuje institut exekuce, který je v konečném důsledku několikanásobně dražší než uhrazení poplatků,“ potvrdil Večerníku Pospíšil.
Náklady na odvoz komunálního odpadu za rok
2011 činily přibližně 43 milionů korun. „Z nich
každoročně město doplácí zhruba pětadvacet milionů
korun. Jedná se o rozdíl mezi tím, co se vybere od občanů, a skutečnými náklady. Jsou to přitom prostředky, které bychom mohli například investovat do oprav
chodníků, do vybavení škol, na různé investiční akce,
třeba i na veřejné finanční podpory,“ posteskl si první
náměstek primátora na prostějovském magistrátu.
Doplatek města by se mohl snížit několika způsoby, jedním z nich je zvýšení poplatků za odvoz odpadu. Občané by tak sáhnuli hlouběji do kapsy.

Drahý odpad. Vyvážení popelnic stojí v Prostějově
ročně třiačtyřicet milionů korun. Budou naši občané
platit od příštího roku víc? Foto: archiv Večerníku
„Otázka zvyšování poplatků přichází na pořad dne
ve všech městech a obcích, neboť náklady budou
vzrůstat například i tím, že se budou zvyšovat
náklady za ukládání odpadů na skládkách. Měli
bychom se do budoucna zaměřit jednak na větší
třídění odpadu a uvažovat i o ekologické likvidaci.
To jsou cesty, jak zabránit zvyšování cen,“ dodal na
toto téma Jiří Pospíšil.
Večerník se bude o vývoj s poplatky za odvoz komunálního odpadu nadále zajímat a vás čtenáře
okamžitě informovat.

„Koncerty slavných zpěváků a
skupin pořádám dlouhá léta, ale nic
podobného se za moji éru nikdy nestalo,“ kroutil hlavou Petr Zlámal,
majitel pořádající agentury Hittrade.
Právě on už v průběhu let přivedl na
pláž „U Vrbiček“ nejednu hvězdu
hudebního showbyznysu.
K čemu vlastně v onu horkou noc z
pátku na sobotu došlo? To Večerníku popsal právě šéf agentury Hittrade. „Koncert Xindla X a následně i
skupiny Mandrage se povedl, dle
ohlasu byl velmi úspěšný. Problém
byl v tom, že to členové této kapely
pořádně rozjeli už během a hlavně
pak po koncertu,“ pustil se do rekapitulace noci z pátku 29. na 30. června. „Z pláže U vrbiček odjeli před
půlnocí a ubytovali se v prostějovském penzionu U Koníčka v Plumlovské ulici, s jehož provozovatelem
panem Sklenářem spolupracuji už
dlouhá léta. Právě u něj přespávala
řada zpěváků a kapel, které vystupovaly na mých akcích. A nikdy jsme
nemuseli řešit nic takového, co jsem
viděl minulou sobotu ráno. To mě
naprosto šokovalo...,“ svěřil se Večerníku Petr Zlámal.

Pronajímatel penzionu Jiří Sklenář jej totiž informoval o spoušti,
kterou členové skupiny Mandrage
zanechali právě v prostorách, kde
měli v klidu odpočívat po náročném vystoupení. „Popsal mi, jak
prý si pánové z Mandrage ještě
v noci ´odskočili´ a vrátili se do
hotelu až nad ránem. Posíleni
zřejmě alkoholem a bůhví čím
ještě začali řádit i na pokojích
a chodbě ubytovacího zařízení.
Z pokojů začali ´stěhovat´ skříně
a další nábytek, strhávali výzdobu stěn včetně obrazů, které na
podlaze rozšlapali. Na pokojích
rozházeli židle, a dokonce se pokoušeli rozbít manželské postele,
což se jim nedařilo, takže to vzdali. Další problém nastal poté, co se
stávající hosté penzionu probudili
a rána už nedospali. Od čtyř hodin už byli nuceni být vzhůru a
poslouchat rozdováděnou kapelu z Plzně. Pokud bych to měl
zlehčovat, podotknul bych, že
´Šrouby a matice´ rozbíjely police
a všechno další vybavení v penzionu...,“ uvedl pro Večerník tři dny
po incidentu evidentně roztrpčený
Petr Zlámal. Ten v tuto chvíli řeší
s manažerkou skupiny náhradu

Fešák Hubert z Bulharské bral i alimenty
Podvodník prošustroval i výživné na nezletilého syna své milenky

Jak informujeme na straně cení. S panem Janišem jsem se který mi je vyplatil coby výživ- hřeb maminky,“ vypověděla po- téměř jisté, že Miroslav Janiš
2 dnešního vydání, stanul v seznámila při venčení pejsků, né na našeho nezletilého syna,“ škozená, která se po rozchodu s obratně využíval důvěry mno-

úterý před soudem pětapadesátiletý Miroslav Janiš, který si
plně zaslouží přezdívku fešák
Hubert z Bulharské. Právě do
pěkně zařízeného bytu v této
prostějovské ulici si vodil velké
množství svých milenek. Nezaměstnaný částečně invalidní
důchodce si díky přízni důvěřivých dam přišel na pořádný
balík peněz. Výpovědi dvou z
nich jej usvědčují z trestného
činu podvodu, za který mu
hrozí až osm let vězení. On
sám však k celé věci odmítl vypovídat.

Vzal si i úspory exmanžela
„Můj bývalý muž byl alkoholik a
soužití s ním se stávalo nesnesitelným. Kromě toho moji rodiče
byli v té době oba vážně nemocní. Byla jsem na hranici zhrou-

choval se velice taktně. V mé
zoufalé situaci mi hodně pomohl.
Po rozchodu s mužem jsem se k
němu nastěhovala. Pan Janiš mi
říkal, že svůj byt dosud nemá
celý zaplacený. Slíbil mi, že až
ho splatí, tak ho celý výhodně
prodá a za ty peníze si společně
koupíme domeček v Plumlově.
Sama jsem mu navrhla, že mu
na splacení bytu dám 269 tisíc
korun, které jsem měla našetřené
na stavebním spoření. Na koupi
domu jsem mu dala dalších 178
tisíc korun. Poté mi dům v Plumlově ukázal s tím, že ho pro nás
koupil. Až později jsem zjistila,
že už mu patřil několik let před
tím. Byl však ve špatném stavu,
začali jsme ho tedy opravovat.
A právě na novou střechu jsem
mu dala dalších asi 150 tisíc. Ty
jsem získala od bývalého muže,

vypověděla naprosto šokující
historii žena, jejíž celou identitu
nebudeme zveřejňovat.
K penězům přitom nepřicházela
vůbec snadno, řadu let pracovala jako pomocná síla v kuchyni.
To, že by o své peníze mohla
přijít, si však nikdy nechtěla
připustit. Stalo se to až ve chvíli, kdy svému druhovi přišla na
řadu nevěr. „Kamarád, který s
ním jel autem z Plumlova do
Prostějova, mi prozradil, že
jen během této jízdy vyměnil ve
svém mobilu asi pět SIM karet.
Vždy volal jiné ženě a oslovoval ji miláčku,“ vysvětlila paní
Miroslava, která se s některými
dalšími milenkami i osobně seznámila. Následně tedy chtěla
své peníze zpět. „Nedostala
jsem nic. Vrátil mi jenom třicet
tisíc, abych měla aspoň na po-

panem Janišem z Prostějova odstěhovala a nyní bydlí v domě
svých rodičů.

ha dalších žen, které se však na
policii dosud z různých důvodů neobrátily...

Kolik žen prošlo
bytem na Bulharské?
Druhá žena dopadla ještě hůře.
„S panem Janišem jsme plánovali společnou budoucnost. Na
koupi domu ve Vícově jsem
mu dala 196 tisíc, které jsem si
půjčila. Nějaké dluhy jsem měla
už před tím, v současné době je
nejsem schopna všechny splácet a už jsem požádala o osobní
bankrot,“ vypověděla stručně
paní Ivana, která se s panem
Janišem seznámila v době, kdy
bydlel v Bulharské ulici v Prostějově. „Je to krásně zařízený
byt. To, že má další milenky,
jsem však vytušila poměrně
brzy,” dodala paní Ivana. Je tedy

Jak to vše mohl stíhat?
Miroslav Janiš nebyl zaměstnaný, pouze dostával částečný
invalidní důchod „na hlavu“. Svým partnerkám říkal,
že kvůli svým psychickým
problémům musí být hospitalizovaný v léčebně, kde ho
nemohou navštěvovat. Díky
tomu jim na nějaký čas zmizel z
dohledu... Jak to skutečně dělal,
ví pouze Miroslav Janiš sám. On
se však k celé věci dlouhodobě
odmítá vyjádřit. Jisté je, že jeho
sladké lži by jistě vydaly na hodně tlustou knihu. O jeho vině i
trestu však soud dosud nerozhodl. Hlavní líčení bylo odročeno
na září.

škody. Ale přestože původně byla
protistrana vstřícná, nyní je ticho
po pěšině...
Tu největší škodu ale hned tak někdo nenahradí. Obsazený penzion v
onu noc totiž profit Jiřímu Sklenářovi nepřinesl. Hosté totiž kvůli probdělým hodinám odmítli za nocleh
zaplatit. „K celému incidentu se
zatím nechci příliš vyjadřovat. Snad
jen tolik, že chování členů uvedené
skupiny považuji za trapné. Mohu
potvrdit, že mi vznikla určitá škoda,
kterou jsem sepsal a své požadavky na její kompenzaci jsem odeslal
zástupcům skupiny Mandrage. Ta
vznikla na majetku, což bych ale
až tak neřešil, největší problém vidím v tom, že ostatní hosté odmítli
zaplatit za služby penzionu, protože
se nevyspali,“ řekl exkluzivně Večerníku Jiří Sklenář, pronajímatel
penzionu U Koníčka v Plumlovské
ulici v Prostějově. Jak dodal, řádění
muzikantů považuje za drobný incident, přesto ho nechápe. „Nevím,
jak si něco takového mohli dovolit.
Neumějí se chovat. Zas tak slavní
nejsou, aby mohli se takto projevovat. Mají dvě, tři písničky a asi si
myslí, že jim to projde jenom tak,“
uvedl Jiří Sklenář.

Těsně před uzávěrkou tohoto
vydání jsme z úst Petra Zlámala obdrželi zprávu, že členové
skupiny Mandrage na celou
záležitost již zareagovali aprojevili nad svým chováním lítost.
„Volali mi, že veškerou škodu,
tak jak ji pan Sklenář vyčíslil,
uhradí v plné výši. Zároveň mě
požádali, abych jejich jménem
prezentoval omluvu nejenom
hostům a majiteli penzionu, ale
rovněž fanouškům, u kterých si
svým řáděním poškodili dobré
jméno,“ sdělil v neděli Večerníku
Petr Zlámal.
Členové kapely Mandrage okolo
frontmanů Víti Starého a Pepy
Bolana předtím, než ztropili
výtržnosti v penzionu, vymetli
v Prostějově bar Camel a pak se
na pár panáků zastavili v Simetrixu. „Přišli k nám, dobře se bavili,
ale odcházeli naprosto v pořádku
a hlavně, nedělali žádnej bordel,“
prozradil nám muž z personálu
baru Camel v Plumlovské ulici.
V pořádku už ale nebyl příchod
muzikantů do penzionu. Tady dali
průchod svým emocím naplno a
trochu zvláštně... Někdo by mohl
říct - manýry hvězd…

„Popelník” uprostřed
silnice ohrožuje cyklisty

Prostějov/mls - Toto není obyčejný výtluk! Uprostřed Krokovy
ulice se před časem objevila pořádná díra v asfaltu. „Projížděl
jsem na kole a jen tak tak, že jsem se jí vyhnul. Kdybych do ní vjel,
tak skončím s polámanýma nohama. Od té chvíle čekám, kdy to
tam dají do pořádku a už tak čtrnáct dní jsem se nedočkal,“ svěřil
se redakci Večerníku Jan Kubíček, který nás přišel na „džuznu“
upozornit.
Díra v asfaltu je zajímavá ani ne tak svojí velikostí jako spíše deseticentimetrovou hloubkou i kulatým tvarem. Obojím připomíná popelník. K tomuto účelu ji využívají i někteří kolemjdoucí. Kromě řady
vajglů na jejím dně najdete i zmačkanou krabičku od cigaret...

V Krokově. Uprostřed
ulice se objevila zvláštní
hluboká a kulatá díra.
Foto: Martin Zaoral

Téma Večerníku

Je tady další týden a s ním
i další speciální tematická strana Večerníku.
Vzhledem k počasí,
které už několik dní i v
Prostějově panuje, jsme
se rozhodli zaměřit ji na
vodní ovlažení. Dozvíte
se tedy například, kde se
můžete všude vykoupat,
poradíme, jak se k bazénu vybavit s malými
dětmi a přinášíme vám
také jeden letní příběh
od bazénu. V neposlední řadě pak nechybí ani
tipy od našich partnerů
na koupání po celém
prostějovském regionu...
Věříme, že se vám následující strana bude líbit
a že vám přinese i cenné
informace a zábavu.
Příjemné počtení a užijte
si další prázdninový týden co nejlépe!
Připravila: Nikol Hlochová
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Chci se zchladit! Ale kde?
Letní parna nastala a kromě tuny tekutin, zmrzliny
nebo klimatizované místnosti nás před nimi může
zachránit třeba bazén. Ti
šťastnější z nás ho mají
doma, my ostatní se musíme spokojit s výběrem nějakého koupaliště. A kam
se dá v létě vyrazit? Cílem
tohoto příspěvku však není
říct vám, kde konkrétně je
to nejlepší, ale chceme vám
představit všechny alternativy, které můžete v právě
trvajících parnech využít
k osvěžení...

Koupaliště ve volné přírodě
Jde o místa s vodní plochou,
která mají svého určitého provozovatele. Ten má „za úkol“
zajistit bezpečnost koupání,
měl by se postarat o sledování
kvality vody v nádrži a zajistit
další služby pro všechny, kte-

Kam se nejčastěji chodíte koupat?

ří se rozhodnou dorazit (WC
a sprcha, občerstvení, úklid a
podobně)

Povrchové vody
využívané ke koupání
Narozdíl od přírodních koupališť tady žádného provozovatele nenajdete. Jde o vodní plochy, kde je koupání povoleno,
ale žádné občerstvení ani toalety zde nenajdete. Prostě si jen
rozložíte deku, plavete, opaluUmělá koupaliště
jete se a relaxujete. O kvalitu
vody v těchto místech se stará Jde o většinu krytých i venkovkrajská hygienická stanice.
ních bazénů. Návštěvníci zde
mají veškerý komfort a servis,
Ostatní vodní plochy
od občerstvení přes toalety až
Od povrchových vod ke koupá- po jistotu nezávadné vody. Praní se liší tím, že zde je koupání vidla, která musí tato zařízení
na vlastní riziko. A to hlavně dodržovat, jsou totiž velmi přísz toho důvodu, že se zde nesle- ná a provozovatelé bazénů musí
duje kvalita vody. Nemáte pro- vodu pravidelně sledovat a
to stoprocentní jistotu, v jakém upravovat. Jedná se například o
stavu nádrž je a zda náhodou kryté plavecké bazény, termály,
akvaparky nebo městské lázně.
neobsahuje škodlivé sinice.

Své výhody a nevýhody má
asi každé místo ke koupání.
Ať už jde o hlavu na hlavě
v aquaparku nebo o nejistotu ohledně bezpečnosti
koupání. Vždy záleží hlavně
na člověku samotném, jaký
způsob a forma mu vyhovují. Každý si určitě najde to
svoje oblíbené místečko a
my vám už jen můžeme popřát plavání a vodním hrátkám zdar!

Příběh ze života... S DĚTMI K BAZÉNU...
Nečekaná VODNÍ BOMBA aneb
na
co
nezapomenout?
proč už nesmím na jeden bazén

se týká miminek, je důležité
je po pobytu v bazénu osušit,
převléci do suchého a znovu
namazat. Dbejte také na pitný režim! Nápoje je vhodné
kombinovat (minerálky, džusy,
čaje), doplníte tak potřebné látky, o které jste při pocení přišli.
Vaše dítka by měla vypít 1,5
až 2,5 litru, samozřejmě podle
věku. Rozhodně vašim dětem
nepodávejte příliš studené pití,
mohly by utrpět teplotní šok
nebo si z koupaliště přivézt pořádnou angínu.
Doma také nezapomeňte gel
po bodnutí hmyzem, vhodnou
obuv k vodě, nějaký míč na
hraní a pro malé plavce samozřejmě nafukovací duši, rukávky a třeba i nějaké to lehátko
na vodu. Velmi populární jsou
v poslední době také nafukovací zvířátka, na nichž se děti
mohou po hladině prohánět...
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PŘEHLED NEZTRATÍTE...
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Když jsem ještě jezdila na prázdniny k tetě, mívala jsem ve velké oblibě koupaliště v nedaleké vesnici. Příběh, který vám budu vyprávět, se stal jednoho
parného dne právě tam...
Před pár lety jsem si s nadšením pořídila štěně zlatého retrívra, který dostal
hrdé jméno Charlie. Kájinek, jak jsem mu později začala říkat (protože na to
jediné slyší), se tak se mnou vypravil v létě na plánované prázdniny za tetou a
strejdou. Jednoho dne jsme se spolu vypravili na obhlídku onoho nedalekého
koupaliště. Když jsme procházeli kolem plotu, začal na mě volat kamarád
Marek, prý abych se k nim přidala. Jenže to nebylo tak jednoduché, měla
jsem s sebou přece psa?!
Kamarádi byli však vynalézaví a domluvili Kájinkovi „ubytování“ vedle
hladového okna pod slunečníkem. Pejska jsem tam proto přivázala a po
chvilce přemlouvání to vypadalo, že tam i spokojeně zůstane. My jsme se
proto s partou vydali vstříc studené vodě a bazénu. Řádili jsme ve vodě
a potom se posadili na kofolu kousek od mého chlupáče. Všechno bylo
v pohodě, ovšem jen do chvíle, než si dva malí kluci vzali do bazénu pěnový balon, který hrál a pískal. Jakmile to Kájinek uviděl a hlavně uslyšel,
tak bylo zle. Tedy jen v uvozovkách a jen pro ten balonek. Moje odrostlé
štěně se totiž bleskurychle postavilo na mohutné tlapy a rozběhlo se přímo
do bazénu. Ozvala se rána, to jak padal velký slunečník, který ten můj
miláček doslova vyrval z plastového stojanu a pelášil směrem k bazénu.
Vletěl do té vody jako obrovská dělová koule a já při skoku zpozorovala
jen vlající ušiska a stříkající vodu. I když nikdy předtím neplaval (ani
jsem ho nikdy neviděla nic dělat s takovým nasazením), nasadil profesionální tempo a namířil si to přímo k nedaleko plavajícímu míčku. Ulovil
ho, doplaval k nedalekým kachličkovým schůdkům a tam se spokojeně
vyvalil. Nezmohla jsem se ani na slovo, rychle jsem k němu doběhla a
vytáhla ho za krk z vody. Původně měl dostat na zadek, ale když na mě
vyvalil svoje očiska a většina lidí kolem se dusila smíchy, tak mě to přešlo.
Dokonce i mladá maminka, které patřili kluci i balonek, se smála. Jediný,
kdo se moc nebavil, byl majitel bazénu, ale s tím už jsme si to vyříkali... Na
místní bazén už holt nesmím... A to ani bez psa...

Které dítko by nemilovalo
bazén, řádění ve vodě a první pokusy o to udržet se na
hladině. Vaše starší ratolesti
už si bezesporu poradí samy.
V následujícím článku vám
poradíme, na co nezapomenout, pokud vyrážíte k vodě
s těmi menšími.
Jak jistě všichni víme, první
doba přímého vystavování se
sluníčku je asi deset minut. Ti
nejmenší z nás (děti do jednoho roku) by však přímému
slunečnímu záření neměly být
vystavovány vůbec. Od jednoho roku je dobré chránit děti
před sluncem lehkým oblečením, kloboučkem a slunečními
brýlemi.
Nezapomínejte také sebe a
hlavně své potomky chránit
opalovacími krémy. Pro děti
je vhodné volit vyšší faktor,
a to minimálně 30 a výše. Co

...I

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

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Jeden Pišťák vedle druhého...

se přehnala i přes Prostějovsko
„Spousta popadaných stromů,
zranění naštěstí žádné...“

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Hasiči v Hamrách
oslavili 110 let
Hamry/mls - Už 110 let působí
Sbor dobrovolných hasičů
v Hamrách. A to je pořádný
důvod k oslavě! Do té se místní
hasiči vrhli v pátek 6. července.
Pogratulovat jim přišly i
Čiperné babičky ze Spolku
Plumlovských nadšenců. K
vidění byla i ukázka hasičské
techniky.

V Protivanově hledají
nejkrásnější okno
Protivanov/red - Se zajímavou soutěží přichází v
Protivanově místní informační
centrum, které vyhlásilo soutěž
o „Nejkrásnější květinové
okno“. Soutěže se může
zúčastnit každý občan Protivanova, přičemž fotografie s
rozkvetlým oknem, balkónem
či terasou mohou lidé na úřad
městyse posílat do konce srpna.
Porotu budou tvořit odborníci
ze zahradnictví a květinářství z
Boskovic. Na tři nejlepší čeká
slušná peněžní odměna.

Country míří
do Vojtěchova
Vojtěchov/mls
Na
třináctý
ročník
festivalu
zvou organizátoři Country
Vojtěchov 2012. Akce začne
v pátek 13. července v 19.00
hodin a bude pokračovat po
celou sobotu. Na festivalu se
představí třináctka kapel. Program je připraven, zbývá tedy
jen přichystat občerstvení,
modlit se za suchý víkend,
zavčas vyhnat krávy z areálu,
kde se festival bude konat. Pak
může vše začít!

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

POLOMÍ si do erbu
ZATOPENÉ LOMY LÁKAJÍ KE KOUPÁNÍ vetklo zlomený smrk
V Tovačově plánují plovoucí pláž, Nová ves uchvátí každého z návštěvníků okolní přírodou
Zjišťovali jsme pro vás netradiční místa, kde se dá osvěžit v čisté vodě i malebné přírodě

Vody v Plumlovské přehradě se letos určitě nedočkáme a nad tím, zda se napouštění nádrže stihne příští
rok, stále visí velký otazník. Pokud se však i přesto
chcete koupat v krásné přírodě obklopeni zelení, pak
se vám nabízí řada zatopených lomů. Některé z nich
jsou všeobecně známé, o jiných jste možná dosud
neslyšeli. Právě pro vás jsme v průběhu parných dní
zjišťovali, jaké podmínky panují v lomech, kde se dřív
těžil písek či kámen. A že je určitě z čeho vybírat!
Prostějovsko/mls
Už řadu let patří mezi oblíbené destinace Prostějovanů tovačovská jezera. Kvůli odběru pitné vody pro Přerov však na všech čtyřech jezerech
donedávna platil zákaz koupání. Ten
však mnozí s jistou dávkou cynismu
porušovali. „Uplavání policistům
na Donbase patří mezí mé oblíbené
letní sporty,“ svěřil se Večerníku například čtyřicetiletý Tomáš. Už dva
roky se však lidé mohou plavat v
jednom ze čtyř jezer nacházejících se
v místní části Tovačova-Aníně. Jak
to tam nyní vypadá?

Tovačov: čisťounká
voda a nová pláž
Letos v Tovačově otevřeli přibližně čtyřicet metrů dlouhou
pískovou pláž. „Nachází se v prostoru pod mlýnem a má kapacitu
kolem dvou stovek lidí. Koupajících k nám míří opravdu dost,“
potvrdil nám tovačovských mís-

klub potápění Krab, lidi mnoho
let odrazovaly povalující se odpadky. „Letos se situace zlepšila,
potápěči to tam přece jen uklízení.
Jen voda už není tak čistá, jako
bývala, koupat se tam však stále
určitě dá,” sdělila starostka Drysic
Iva Marková. Lom přes léto využívá velké množství plavců, a to i
přesto, že je zde koupání oficiálně
zakázáno. „Je to kvůli tomu, že
všechen kámen není dosud vytěžen a tak se podle zákona stále
tostarosta Marek Svoboda. Kva- jedná o těžební prostor. Proto jej
lita vody v jezeře zůstává podle
něj výborná. „Na úklid odpadků
po návštěvnících si najímáme
brigádníky,“ reagoval Svoboda na dotaz, jak město bojuje s
tradičním nešvarem opuštěných
lomů. Tovačov na příští rok plánuje zajímavou novinkou. „Rádi
Nová ves
bychom opravili starý ponton,
na němž se dříve vozil vytěžený
písek a udělali z něj jakousi plovoucí pláž,“ naznačil Svoboda.

lze využít k rekreaci jen na vlastní
nebezpečí,“ upozornila Marková.
Lom je hluboký osmnáct metrů,
oblíbenou atrakcí je zde skok z
vysoké skály. Ti nejodvážnější
skáčou i z výšky dvaceti metrů.
Snad do ještě krásnější přírody
než ten v Drysicích je zasazen
lom u Nové vsi nedaleko Litovle.
Za koupáním sem jezdí především lidé z Konicka. Oblíbila si
ho však i řada Prostějovanů se
smyslem pro přírodní romantiku. „Skutečně to tu vypadá jako

někde v Kanadě. Navíc tu vždycky
byla naprosto čistá voda, ta se však
postupem času spíše kazí. Už jen
kvůli tomu prostředí tam však stojí za to vyrazit,“ doporučila všem
naše pravidelná čtenářka Pavla.

Najde Náklo ztracený dech?
K hojně navštěvovaným místům určeným ke koupání také vždy patřila
štěrkovna na Nákle. Ta vždy nabízela čistou vodu, spoustu místa na

Náklo

Drysice a Nová ves
nabízí pravou romantiku
Skutečně pohádkové prostředí
lomu mezi Drysicemi a Želčem
pravidelně láká nejen plavce, ale
i filmaře. Natáčela se ty pohádky
Za humny je drak, Strašidýlka z
Vikýře, dále jeden z dílů seriálu
Četnické humoresky a naposledy i televizní film Sejít z cesty s
Jitkou Čvančarovou v hlavní roli.
Lom má už několik let pronajat

Brodek u Prostějova
Donbas

Drysice

Hradčany - Kobeřice

Polomí/mls - Příslovečný zlomený smrk a zlatá radlice v zeleném poli se dostaly do nového
erbu obce Polomí na Konicku.
V sobotu obecní symboly požehnal olomoucký arcibiskup
Jan Graubner. Na slavnost se
do obce, kde nyní žije přibližně
sto padesát obyvatel, sjely desítky rodáků i se svými rodinami.
Pogratulovat sem dorazil i prostějovský primátor Miroslav
Pišťák, který zde našel nebývalé množství svých jmenovců.
Samotnému žehnání obecních
A co ty ostatní?
praporů předcházela mše svatá,
Přímo na Prostějovsku se nachá- která se konala před místní zvo-

plážích i možnost postavit si u vody
stan. V posledních letech se však i
díky zhoršující kvalitě vody setkávala spíše s úbytkem návštěvníků.
„V pátek jsem se koupal na Podhradském rybníku a v sobotu jsem
si zajel na Náklo. A musím říct, že
na Nákle byla voda nesrovnatelně
čistější než na Podhraďáku,“ srovnal čtenář Michal, který na Náklo
vyrazil z Konice na kole. „Není to
úplně kousek, ale kdo rád sportuje,
ten to určitě zvládne,“ dodal Michal.

zí ještě další dva zatopené lomy.
V Brodku u Prostějova se však
lidé už řadu let nekoupou. „Nechodím tam. Lom patří vodohospodářské společnosti a je tam
zakázaný vstup,” vysvětil starosta Brodku Radek Rozmánek.
Okouzlující prostředí nabízí také
lom nacházející se v Hradčenech-Kobeřicích. „V lomu se koupat
dá, ale činí tak hlavně Romové.
Je tam dost odpadků, okolí jsme
sice uklízeli, ale dlouho to nevydrželo,“ vyjádřil se starosta obce
Karel Svoboda, který před prázdninovým koupáním v nedalekém
lomu dal přednost dovolené v
Chorvatsku.
A co vy? Nemáte nějaký zajímavý tip na koupání ve volné přírodě? Pokud ano, pošlete nám jej
na email editor@vecernikpv.cz.
Vaše nápady odměníme!

nicí. Na lavicích rozesetých na
zeleném trávníků obřadu naslouchalo přes stovku posluchačů a
více jak dvojnásobek postával
všude kolem. „Toto požehnání
má sloužit také všem, které tyto
symboly spojují k tomu, aby
vytvářeli společenství vzájemné
lásky a obětavosti. Pokud jimi
nahradíme egoismus a prospěchářství dnešní doby, pak dokážeme vyřešit i sociální problémy,
jimiž trpí naše současná společnost,“ zdůraznil ve své řeči
arcibiskup Jan Graubner, který
mši konanou pod odkvétajícími
lipami sloužil.

Fotoreportáž

Polomí má dlouhou historii,
první písemná zmínka o vesnici
je stará už 710 let. „Obecní znak
jsme vytvořili ve spolupráci s Lubomírem Kaprálem. Je na něm
zlomený smrk odkazující na název
obce a zlatá radlice s dvěma kvítky
lnu. Tyto symboly byly objeveny na
obecní pečeti z osmnáctého století,“
představil nový znak starosta Polomí Stanislav Pišťák, který před přítomnými ve své nervozitě omylem
povýšil Jana Graubnera do kardinálské funkce. Byl to však jediný
spíše úsměvný zádrhel na hladkém
průběhu celé akce, kterou by nebylo
možné zorganizovat bez místních

Tři Pišťáci. Do Polomí poprvé v životě vyrazil také prostějovský primátor
Miroslav Pišťák, který se zde setkal se svými jmenovci starostou Stanislavem (vlevo) a místostarostou Leošem (vpravo).
Foto: Martin Zaoral
hasičů. Ti při této příležitosti oslavili
také 110. výročí založení sboru.
Do obce se kromě místních sjeli i
rodáci, kteří se sem často vrátili po
několika desítkách let. „Je to hodně
zvláštní pocit, když tady potkáte někoho, koho jste neviděli od základní
školy,“ poznamenal například Zdeněk Chytil, který se v pětadvaceti
letech přestěhoval do Olomouce.
Přesto se do svého rodiště pravidelně vrací. „Jezdíváme pravidelně na
bartolomějskou pouť do blízkých
Bohuslavic, která se koná poslední
neděli v srpnu,“ zmínil se Chytil,
který zároveň charakterizoval místní obyvatele. „Myslím, že oproti ně-

kterým dalším vynikali vždy svou
houževnatostí. Myslím, že i nyní je
to na vesnici vidět, že neupadá, ale
spíše vzkvétá,“ prohlásil.
Do Polomí na pozvání dorazil
i prostějovský primátor. „Jsem
tady poprvé v životě, ale musím
konstatovat, že tolik Pišťáků co
tady, jsem už dlouho nepotkal...,“
poznamenal pro Večerník s úsměvem Miroslav Pišťák, který zde
poobědval ve společnosti místního starosty Stanislava Pišťáka i
místostarosty Leoše Pišťáka...!
„Je to hezká náhoda, která dělá setkání ještě příjemnějším,“ shodli se
všichni tři.

už nestačí pokrýt zájem sportovních
oddílů i jednotlivců z Němčic i okolí. „Kromě toho
tělocvična základní školy je
v katastrofálním technickém i hygienickém stavu
a tak se tělesná výchova
vyučuje v sokolovně. Tento
stav je dlouhodobě neudržitelný,“ odůvodnila potřebu výstavby
nové haly němčická starostka Ivana
Dvořáková. Kromě toho v Němčicích nad Hanou má dlouholetou
tradici oddíl krasojízdy, který slaví
celorepublikové, mezinárodní i celosvětové úspěchy. „Město se snaží
vytvořit tomuto sportu co nejlepší
podmínky, ale hodin pro trénování

devatenácti členů oddílu je v tuto
chvíli málo. Podobné je to v případě družstva stolního tenisu. Právě
těmto sportům, včetně cvičení žen,
chce město dát příležitost, aby mohli
po výstavbě haly více využívat sál
sokolovny,“ přidal pro Večerník místostarosta Jan Vrána.

představujeme regionální podnikatele

U Veverků mají skvělou pizzu a pořádají „tuplák“
Protivanov/pr - Budova restaurace a pizzerie U Veverků v Protivanově má zajímavou historii. Původně byla postavena v 18. století
jako statek, následně zde fungoval
autoservis a bar. Současný majitel,
pan Pavel Veverka, zde už deset
let provozuje restauraci a pension.
Nápad začít zde dělat také pizzu
přišel před třemi lety. A je jisté, že
pizzu dělají opravdu s láskou. Sám
majitel stojí u zrodu nových druhů. Pokud byste se ho zeptali na
nějakou specialitu, doporučí vám
například steak z panenky plněný
špenátem s grilovanou zeleninou
nebo pizzu Cowboy, která je také
jeho dílem a obsahuje zvláštní
kombinaci vajec, klobásy, cibule,
salámu a kukuřice. Pizzu vám případně ochotně přivezou až domů
a do deseti kilometrů zdarma.
Důkazem, že je pizza opravdu výtečná, je, že ji vozí například až do
Brodku u Konice.
V letních měsících přijde vhod osvěžující míchaný nápoj Mochito v akcích již od 65 korun. Každou lichou
sobotu se venku griluje kýta, sudou
pak nabízejí grilovaná kolena případně ryby.
Restaurace U Veverků je zároveň výborným místem pro pořádání rodin-

Nová hala bude sloužit třem
stovkám žáků základní školy, dvojnásobnému počtu
dětí z DDM, němčickým
sportovcům i veřejnosti a
je koncipována k celoročnímu využití pro obyvatele
města i širokého okolí. „Svou
velikostí bude jediným objektem, který bude možno využít také pro velká
kulturně-společenská setkání občanů
přilehlých regionů,“ zmínil se Vrána.
Celkové náklady na realizaci výstavby haly činí 41,5 miliónů korun, z
toho dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava činí již
zmíněných 18 miliónů korun. Hotovo by mělo být v lednu 2013.

O STAVBĚ ZA
ORUN
41,5 MILIONU K
UPITELSTVO
JEDNALO ZAST
TŘI ROKY

3x foto: Martin Zaoral

ných oslav nebo firemních večírků.
Na venkovním posezení s kapacitou
až 80 míst vám na rožni připraví třeba selátko či kýtu. Vaše děti se také
pobaví. Je zde pro ně k dispozici
dětský koutek se skluzavkou, domečkem i trampolínou. A pokud by
třeba začalo pršet, můžete se uchýlit
do prostorů vnitřních, které disponují
restaurací s kapacitou zhruba 40 míst
a nekuřáckým salónkem. Pokud
potřebujete přespat, není problém.
Ubytují vás v pěkných pokojích a
apartmánech s vlastním sociálním
zařízením, můžete si také zajít i do
posilovny nebo vířivky.
Pokud rádi jezdíte na kole nebo
v zimě na běžkách, je určitě právě
toto místo výborným cílem. Postarají

se zde o vás jako o vlastní. V současnosti nejbližším datem, kdy byste zde
určitě neměli chybět, je polovina srpna. To se totiž pořádá oblíbená soutěž
v pití piva „Protivanovský tuplák.“
Jedna z hlavních disciplín bude pití
piva na čas. Kdo vypije za nejkratší
dobu „tuplák“, získá putovní pohár a
soudek piva. Děti si taky přijdou na
své, i pro ně bude připraven bohatý
program plný soutěží. Pokud vyjde
počasí, protáhne se soutěžní odpoledne do večerní taneční zábavy se
skupinou Tamodem. Je jistě spousta
důvodů, proč pension a restauraci
U Veverků navštívit. Přivítá vás zde
příjemné prostředí i ochotný personál. Vše potřebné se dozvíte na:
www. pensionuveverku.cz

Nechyběl kankán ani jízda na elektrickém býkovi

Ivaň/hoz, jim - Do podoby severoamerické prérie se skutečnými
teepee, totemem, mučednickým
kůlem, kostýmy a pomalovanými obličeji se již potřetí oděla
Ivaň. Díky občanskému sdružení
Eywan 2010 a skautskému oddílu Dakota Severka si tak děti
mohly vyzkoušet indiánskou
stezku zdatnosti a vybaveny mapou oběhnout deset stanovišť.
Museli při nich plnit úkoly, k
nimž se jen tak nedostanou.
Malí indiáni tak jezdili na koni, stříleli z luku a ze vzduchovky, házeli
oštěpem, absolvovali opičí dráhu,
lezli po provazovém žebříku, přecházeli kladinu s vodními nástrahami, házeli na bizona, skákali v
pytli a přecházeli po lanech. Zlaté
kamínky pak na jarmarku směňovaly za spoustu drobností.
„Cílem bylo udržet děti v pohybu,
motivovat je k překonávání překážek
a k důvěře v sebe sama. Oproti loňsku jsme zkusili více zapojit i rodiče
a velmi mile nás překvapilo, kolik
rodičů či prarodičů se toho nebálo,“
charakterizovala akci předsedkyně
Eywanu Tereza Hozmanová.

V sázce byl totiž Rodinný poklad,
ale motivace to nebyla jediná.
„Mnozí z nich se vrátili zpět do
svých dětských let a stali se na
chvilku také „malými“ indiány.
Jsme moc rádi, že se tento rodičovský experiment vydařil, a děkujeme všem dospělým, že podpořili soutěživost a dobrou náladu,“
doplnila.

Do akce se zapojilo na sto osmdesát dětí, a kdo si chtěl odpočinout, toho povozil dostavník tažený
neúnavnými koňmi. Krom toho si
zájemci mohli zahrát na etnické bubínky se skupinou Jumping drums,
akci zpestřilo zadržení pachatele
policejním psem a vrchol druhé
poloviny programu tvořila jízda na
elektrickém býkovi.

„Soutěž o ohnivou vodu nakonec
překvapivě vyhrála zástupkyně
něžného pohlaví. Nechyběl též
kankán či tanec Sivých holubic kolem ohně zapáleného náčelníkem
Orlí pero,“ připojila Hozmanová.
Neopomněla též poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci
akce, Olomouckému kraji i dalším
sponzorům...

Indiánská osada. Jedno
týpí vedle druhého, tak to
vypadalo v Ivani.
Foto: Tereza Hozmanová

Hromy a blesky. Na Prostějovsku během pátečního večera a noci
vyjížděly kvůli silné bouřce hasičské jednotky ke třem desítkám případů
spadlých stromů.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Viník ujel směrem na Kralice

Vzácná návštěva. Novému obecnímu symbolu, vlajce obce Mše pod širým nebem. Obřad, který předcházel svěcení obec- Arcibiskup s rýčem. Nedaleko pomníku místních občanů
a praporu SDH požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. ních symbolů, se konal v idylickém prostředí před místní zvonicí.
padlých ve světové válce zasadil Jan Graubner památeční lípu.

„Přál bych si předat obec svému nástupci v co nejlepším stavu...“

IVAŇ OBSADILI malí i velcí INDIÁNI

se jedná o likvidace spadených
stromů a větších haluzí na komunikacích. Nejvíce počtem událostí
zaměstnává hasiče situace právě
na Prostějovsku,“ uvedl Zdeněk
Hošák.
V průběhu sobotního rána se pak
dával dohromady seznam všech
zásahů a sčítaly se škody. „Doposud nejvíce pomocí, a to již tři
desítky, řešily hasiči na Prostějovsku, jednotky profesionálních
i dobrovolných hasičů přejížděly
od události k události. Jen v samotném městě Prostějov se jednalo o zhruba deset případů spadených stromů či mohutnějších
větví,“ potvrdil mluvčí krajských
hasičů.
Modré majáky aut hasičských vozidel blikaly přes těžko proniknutelnou tmu a silný déšť v zejména
v obcích Ohrozim, Lešany a Kostelec na Hané.

ŘIDIČ SRAZIL CYKLISTU!

již od revoluce a připravuje se na odchod do důchodu:

Poklep na základní kámen. Nová hala by se měla stát centrem sportovního i kulturního života celého regionu. Její
stavba byla zahájena na začátku července poklepem na základní kámen. Foto: archiv obce Němčice nad Hanou

Prostějov/mik - V pátek večer se
nad Prostějovskem ženili všichni čerti. Silná bouřka doprovázená ničivou větrnou smrští se
nevyhnula ani našemu regionu.
Černé mraky blížící se od západu už okolo devatenácté hodiny
dávaly tušit, že bude zle.
„Je pravda, že z celého Olomouckého kraje vyjížděly hasičské jednotky k různým událostem
spojeným s bouřkou nejvíce právě v Prostějově a okolí,“ potvrdil
Večerníku Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
První zprávu o večerních událostech vydali hasiči už v pátek
před půlnocí. „V tuto chvíli již u
pěti desítek událostí spojených se
silným větrem a postupující bouřkou přes Olomoucký kraj zasahují
profesionální i dobrovolní hasiči
našeho kraje. V drtivé většině

JAKÉ BYLY SLAVNOSTI OBCE POLOMÍ

Sportovci i děti budou mít v Němčicích novou halu Pěnčínský starosta Lubomír Novák je ve funkci

Němčice nad Hanou/mls - V objektu místní základní školy byl v neděli 1. července slavnostně položen
základní kámen víceúčelové haly
v Němčicích nad Hanou. Hala, na
kterou se městu z evropských peněz podařilo získat osmnáctimilionovou dotaci, bude sloužit žákům
základní školy, dětem z DDM,
němčickým sportovcům i široké
veřejnosti. Konec stavby je naplánován na leden 2013.
O výstavbě haly jednalo němčické
zastupitelstvo téměř tři roky. Pro
sportovní a kulturně-společenský
život ve městě v tuto chvíli slouží
pouze sokolovna, která je plně využívána od rána až do noci. Její kapacita

VĚTRNÁ SMRŠŤ

Pěnčín - Úctyhodný třiadvacátý rok ve funkci starosty prožívá Lubomír Novák. Do čela Pěnčína si ho
zastupitelé vybrali již počátkem roku 1990 a bývalý
dlouholetý předseda hasičů vytrval až do dneška.
Hlavní akcí je pro něj plánovaná výstavba splaškové kanalizace a čističky, poukazuje na dobrý vztah
se spolky i kvalitní výuku v místní škole.
Jiří Možný
Patříte k nejdéle sloužícím
starostům. Čeho si za tuto
dobu nejvíc považujete?
„Byl jsem zvolen krátce po revoluci 22. února 1990 ještě jako
předseda místního národního výboru. Za tu dobu jsem zažil mnoho dobrého i špatného. Přesto, že
jsem musel mnoha občanům, jak
se říká, ´šlápnout na kuří oko´. Ti
se pak stali mými kritiky a oponenty, přesto je v obci ještě dost
občanů, kteří mne podporují a
v mé práci mi pomáhají. Těchto
lidí si velmi cením a vážím. Proto práci ještě dělám. Přál bych si
dokončit všechny menší rozpracované akce a připravit výstavbu
splaškové kanalizace, abych mohl
předat obec svému nástupci v co
nejlepším stavu.“

Do čeho jste se pustili loni?
„Realizovali jsme celkem
čtyři dotační projekty. Pro hasiče
jsme s pomocí Olomouckého kraje pořídili zásahové přilby, i díky
příspěvku z Programu obnovy
venkova (POV) Olomouckého
kraje jsme si nechali zpracovat
nový územní plán obce. Již v roce
2010 jsme zahájili revitalizaci
veřejných prostranství, náklady
činily pět a půl milionu. Z Regionálního operačního programu
Střední Morava jsme na to dostali
4,9 milionu. Prakticky souběžně
jsme měnili okna, dveře, střešní
krytinu a zateplovali plášť na naší
základní škole.“
Probíhalo vše podle plánu?
„Revitalizace se neobešla
bez administrativních problémů.
Administrativa je velmi složitá a
doposud nám neschválili poslední
platbu ve výši jednoho milionu.
Ani oprava školy, více než sto let

„Někteří rodiče si myslí, že výuka v malé škole
není dostatečně kvalitní a raději své děti posílají
do větších škol. Dle mého názoru opak je pravdou...“
První muž pěnčínské obce Lubomír NOVÁK
má o efektivitě malotřídky naprosto jasno

staré budovy, nešla hladce. Oproti
plánu jsme museli navíc vyměnit
část střešní konstrukce či provést
opravu topení. Navíc těsně před
dokončením se nám vytopilo skoro celé přízemí. Jen díky velkému úsilí všech zainteresovaných
jsme vše stihli dokončit tak, aby
se v nově zrekonstruované budově školy mohl zahájit dnes již
ukončený školní rok. Celkové
náklady se tak vyšplhaly ke třem
milionům, dotace z Operačního
programu ŽP činila jen asi milion
korun.“
Jak jste daleko s letošními
akcemi?
„Nový bezdrátový rozhlas je již
zkušebně v provozu, společně s
Laškovem pracujeme na projektu
splaškové kanalizace a čistírny
odpadních vod. Chystáme opravu a dostavbu hřbitova, plánovali
jsme i nové dětské hřiště. U něj
jsme ale závislí na zisku dotace.“

V obci disponujete základní školou. Jak se vám ji
daří naplnit?
„Máme malotřídní základní školu, kde se ve dvou třídách učí děti
v prvním . až 4. ročníku. Příští
školní rok by ji mělo navštěvovat
šestadvacet žáků, z toho devět
prvňáčků. S počtem žáků nemáme v posledních letech problémy,
i když i u nás si někteří rodiče
myslí, že výuka v takovéto malé
škole není dostatečně kvalitní a
raději své malé děti od první třídy
posílají do větších škol, například
do Konice, Kostelce na Hané
či Prostějova. Dle mého názoru
opak je pravdou. Provozujeme
také mateřskou školu a její kapacita pětadvacet dětí v některých
letech nedostačuje. Pro září tak
nebylo
y pět předškoláků přijato.“
V Pěnčíně působí velmi
úspěšní hasiči, kterým jste
dlouhé roky taktéž dělal starostu…
„Je pravda, že
naši hasiči
patří
již
dlouhodobě mezi
nejúspěšnější sbory
v okrese a
neříkám to
jen proto,
že jsem třiadvacet let
stál v čele
tohoto
spolku.
Podařilo
se nám
vytvořit
dobrou
partu lidí,

kteří věděli, čeho chtějí dosáhnout, a dokázali pro to leccos
obětovat. Vždyť naši žáci, dorost
i muži obec mnohokrát úspěšně
reprezentovali na okresních, krajských i republikových soutěžích.
Letos jsme navíc poprvé postavili
družstvo dorostenek a po mnoha
letech se daly dohromady i ženy.“
Jak si vedou zbývající spolky?
„Členové Myslivecké společnosti HUBERT se vedle své hlavní
činnosti, kterou je péče o zvěř,
přírodu a životní prostředí, věnují sportovní a lovecké střelbě na
naší střelnici u myslivecké chaty.
Zde pořádají pravidelně dvakrát
ročně soutěž ve střelbě na asfaltové terče, nejbližší závod bude
1. září. Další aktivní organizací je
spolek místních rybářů, kteří každoročně na místním rybníku organizují soutěž pro děti. Se všemi
spolky obec vychází velmi dobře,
spolupracuje s nimi a v jejich aktivitách se je snaží podporovat.“
Na které kulturní a společenské akce můžete již
nyní pozvat?
„Když se na našich internetových stránkách www.obecpencin.
cz podíváte na plán kulturních a
sportovních akcí, je z čeho vybrat.
Více než polovinu z nich pořádají hasiči, na dalších se podílejí.
Vedle několika tanečních zábav a
pytlácké noci musím zmínit Pěnčínské kilo neboli závod na sto
metrů překážek v požárním sportu. Koná se v sobotu 25. srpna od
devíti hodin v našem sportovním
areálu a zúčastní se ho špičkoví
závodníci z celé Moravy i některých českých krajů v kategoriích
dorostu, žen a mužů.“

Vrahovice/mik - To je ale zbabělec! Řeč je o šoférovi, který předminulou neděli srazil na konci Vrahovic cyklistu a z místa nehody
ujel. Podle policistů směrem na Kralice na Hané. Policie nyní hledá
svědky havárie.
„K dopravní nehodě se zraněním, od které viník ujel, došlo první červencovou neděli hodinu a čtvrt po poledni na komunikaci mezi Vrahovicemi a křižovatkou na obce Kralice na Hané a Dub na Moravě.
Na základě dosavadního šetření bylo zjištěno, že uvedeným úsekem
jel na jízdním kole dvaatřicetiletý cyklista. Před touto křižovatkou ho
předjížděl dosud nezjištěný řidič neustanoveným vozidlem. Vozidlo při
předjíždění zavadilo o levou část řídítek jízdního kola a cyklista i s jízdním kolem upadl na zem. Neznámý řidič s vozidlem na místě nehody
nezastavil a z místa ujel směrem na Kralice na Hané,“ uvedla k případu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Zraněný
cyklista byl převezen do prostějovské nemocnice k vyšetření a podle
lékařů utrpěl lehké zranění.
„Policisté Dopravního inspektorátu v Prostějově se tímto obrací
na případné svědky, kteří by mohli sdělit jakékoliv informace
vedoucí k řádnému objasnění dopravní nehody, ať se přihlásí
na telefon 974 781 580 nebo 974 781 251. Možné je také volat
kteroukoliv policejní služebnu, případně na bezplatnou telefonní linku 158,“ dodala Irena Urbánková.

CIZINCI OKRADENI U ŽELČE!
Zloděj vyběhl z pole u dálnice...

Želeč/mik - Nepříjemný zážitek budou mít dva cizinci, kteří během chvilky přišli nejen o doklady, ale i o peníze. Celá událost se
odehrála kolem půlnoci z pondělí na úterý v katastrálním území
Želče, konkrétně na dálnici ve směru z Vyškova do Prostějova.
„Dvoučlenná osádka vozidla značky Chevrolet Aveo zde zastavila z
důvodu defektu na jedné z pneumatik vozidla. V okamžiku, kdy muž
měnil pneumatiku a žena mu svítila, vyběhl z prostoru pole, které se
nachází hned vedle silnice, neznámý pachatel. Využil jejich nepozornosti a z vnitřních prostor vozidla ukradl dvě tašky,“ popsala Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově.
V taškách měli poškození nejen cestovní doklady, ale také peníze, hodinky, mobilní telefon, platební karty a další osobní doklady a věci.
„Škoda byla vyčíslena na téměř deset tisíc korun. Policejním orgánem
byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Pachateli, v případě jeho dopadení, hrozí trest odnětí svobody až na
dvě léta,“ dodala policejní mluvčí.

U Dzbelu do sebe
„šťouchly“ dva kamiony
Dzbel/mik - V pondělí těsně po
poledni se na silnici kousek za
Dzbelem srazily dvě nákladní
vozidla s návěsy. Tato nehoda
se naštěstí obešla pouze s lehkým zraněním. Jeden z řidičů
byl poraněn na oku, lékaře však
odmítl.
„Šestačtyřicetiletý řidič kamionu Volvo jel směrem od Dzbelu na Moravskou Třebovou. Při
průjezdu pravotočivou zatáčkou se
míjel s protijedoucí nákladní motorovou soupravou rovněž značky
Volvo, kterou řídil osmatřicetiletý
muž. Prvně uvedený řidič začal
brzdit a došlo k vyjetí jeho vozidla
do protisměru a následkem toho ke

střetu mezi jeho návěsem a protijedoucí nákladní soupravou. Druhý
kamion poškodil směrový sloupek.
Jeho řidič se snažil střetu zabránit
a vyjel s vozidlem mimo vozovku
vpravo. Během nehody utrpěl
poranění levého oka, přivolání
lékařské pomoci na místo však odmítl. Další osoby zraněny nebyly,“
popsala Večerníku karambol Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Alkohol byl u obou řidičů na místě
vyloučen dechovou zkouškou,
hmotná škoda byla vyčíslena na
220 600 korun. Další okolnosti
a příčina dopravní nehody jsou
nadále v šetření.

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!!!

Večern

hlasujte
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Představujeme vám
druhé kvarteto kandidátů!

Eliška Šálková
29. 6. 2012 50 cm 3,10 kg
Věrovany

Tereza Benešová
30. 6. 2012 52 cm 3,25 kg
Kralice na Hané

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
hospůdek, které v každém z kol dostanou
největší počet hlasů,
postoupí do velké fi-

nále. 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.

Tři vítězné hospůdky se mohou těšit na prezentaci
v Prostějovském Večerníku.
Příjemné odměny čekají i na vylosované hlasující.

Hlasovat můžete na:

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

Kristýna Arnoštová
2. 7. 2012 48 cm 2,90 kg
Olomouc-Neředín

Lukáš Trnečka
3. 7. 2012 53 cm 3,60 kg
Prostějov

Jakub Špaček
1. 7. 2012 52 cm 3,30 kg
Brodek u Prostějova

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.

STÁLE MŮŽETE NOMINOVAT SVÉ KANDIDÁTY!
KANDIDÁT

SOLNÁ KRČMA

POD KOPCEM

Drozdovice 64, Prostějov

Stichovická 48, Mostkovice

KONEC STRACHU!
...I

V

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, PŘEHLED NEZTRATÍTE...
ZAHRANIČÍ BUDETE AKTUÁLNĚ VĚDĚT, CO SE DĚJE U NÁS DOMA
STAČÍ KLIKNOUT NA WWW . VECERNIKPV . CZ

Grilovaná
krkovice
v česneku.
_________________

Starorežná bojuje o místo
mezi sedmi divy Olomoucka

Prostějov/pr - „Mít ve svém portfóliu jeden ze sedmi divů
Olomouckého kraje, to by byla úžasná věc“ tvrdí ředitel společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries Pavel Kadlec
poté, co se dozvídá o úspěšném tažení Prostějovské Starorežné
v anketě o největší zajímavosti Olomoucka.
Krajská rada vybrala koncem června 21
zajímavostí Olomoucka. Nechybí mezi
nimi ani Prostějovská Starorežná!
Krajská rada vybírala celkem ze 47
zajímavostí, které navrhovali samotní
občané kraje. Výrobek likérky nominovala prostějovská radní a předsedkyně
kulturní komise města Ing. Milada Sokolová. Proč?
„Likérka sem do Prostějova, tedy do
Olomouckého kraje neodmyslitelně patří a její výrobky jsou dlouhodobě dobré.
Navíc - Starorežná má doopravdy nezaměnitelnou chuť a mnohaletou tradici,“ zdůrazňuje navrhovatelka Milada
Sokolová.
Ředitel GSD Pavel Kadlec slova Milady Sokolová potvrzuje: ,,Respektujeme
dlouhodobou tradici Starorežné a proto
nadále pokračujeme v původních léty
ověřených recepturách. Jediné, co se
snažíme zlepši,t je design tak, aby ztvárnil charakteristiku destilátů a regionu,
ze kterého pochází. Nominaci vnímáme
jako ocenění, jež náleží všem zaměstnancům naší společnosti.“
Na to navazuje marketingový ředitel Frederik Packa další informací:
„Řada HANÁCKÁ po své designové
stránce reflektuje na hrdost, bohatství

a rozvážnost regionu a právem ji nazýváme Klenotem Moravy. Destilát Starorežná dostane v brzké době rovněž
novou etiketu i láhev. Právě ta nápoj
ještě více spojí s městem Prostějov.
Tvarem totiž láhev symbolizuje prostějovskou radniční věž.
Naším cílem je nabídnout produkty tohoto úžasného regionu i zbytku republiky, proto vhodnou marketingovou a
obchodní strategií cílíme na spotřebitele, kteří ocení kvalitu tradiční moravské
palírny,“ uvádí Frederik Packa.

Specialita:

Specialita:

Další speciality:
* Kuřecí steaky
* Makrely

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

PLZEŇKA

U VEVERKŮ

Krasická 8, Prostějov

Boskovická 103, Protivanov

Specialita:

Specialita:

Grilované sele

* Grilovaná kýta
_________________

Další speciality:
_________________
Receptura Prostějovské Starorežné po*
Grilované
koleno
chází z druhé poloviny 17. století, kdy
* Grilované ryby
se stal majitelem domu (Palírna „U zeleného stromu“) Michael Storch. Ten
šikovně spojil svoje znalosti lékárníka
a vinopala a na svět přišla kořalka ze
žita, kterému se na Moravě říká ryž.
Jazykovým přechýlením tohoto výrazu se dostaneme logicky k názvu režná, později starorežná. Tento hanácký V 1. kole naší velké letní soutěže O krále hanáckého grilu zvítězila restaurace
skvost mezi nápoji vychází ze základů
původní receptury. Dodnes se vyrá- U Chmelů, která získala celkově 320 hlasů. Na druhém místě těsně skonbí z jedenácti bylin, koření a semen, z čila zahrádka Sali s 299 obdrženými hlasy. OBĚ TYTO RESTAURACE
nichž je nejdůležitější anýz. A to nejen POSTUPUJÍ DO VELKÉHO FINÁLE, které začne v pondělí 30. července. Na
pro svěží dech. Má i povzbuzující
účinky, podporuje chuť k jídlu, zlep- nepostupových místech se umístily Koliba & Pivovar u Tří králů se 197 hlasy
šuje trávení, pomáhá při dýchacích po- a Griltour z Protivanova, který dostal 155 hlasů.
tížích a dokonce prý pomáhá vylepšit
1. U CHMELŮ
3. KOLIBA & PIVOVAR U TŘÍ KRÁLŮ
pleť a povzbudit mužské vášně. Také
Kostelecká 48, Prostějov
Finská 8, Prostějov
proto je anýzovka od počátků své prostějovské výroby považována právem
za všelék. Už proto by rozhodně mezi
sedmičku divů Olomoucka patřit měla.
Hlasování v anketě 7 divů Olomoucké2. ZAHRÁDKA SALI
4. GRILTOUR PROTIVANOV
ho kraje bude probíhat výhradně na Krasická ulice, Prostějov
Protivanov
internetu na adrese: www.7divuOK.cz.
Kraj k tomu vede dobré zabezpečení
hlasování, kdy z konkrétní emailové
adresy je možné hlasovat pouze jednou.
Na hlasování naváže v září vyhlášení vítěze a následná říjnová celostátní kampaň v síti vlaků Pendolino.
A to nejdůležitější - svůj hlas můžete
dát jednomu z nových sedmi divů Olomouckého kraje, tedy i Prostějovské
Starorežné, v době od 1. července do
31.srpna.

VÝSLEDKY prvníHO KOLA:

320 hlasů

197 hlasů

299 hlasů

155 hlasů

KULTURNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
najdete NA STRANĚ 21

Ze života města
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VÁLKA s Držovicemi pokračuje!

INZERCE

Starostka Kolečkářová požaduje znovu MILIONY KORUN

Bezmála rok byl klid, teď je všechno opět v plném běhu! Okresní soud v létě 2011 smetl žalobu Držovic
o 9,5 milionu korun podanou na město Prostějov.
Sousedé tuto částku požadovali po prostějovské
radnici jako náhradu údajné nesrovnalosti při finančním vypořádání po oddělení Držovic od Prostějova.
Sousedé se však odvolali ke Krajskému soudu
v Brně a ten se právě ozývá! Spor o peníze tak začíná
být znovu aktuální...
Držovice, Prostějov/mik
Podle zdroje Večerníku přímo z
prostějovské radnice obdržel v
úterý magistrát dopis z Krajského
soudu v Brně, který vyzývá vedení
našeho města k vyjádření se k celé
záležitosti. „Mohu to potvrdit a
vyjádření určitě vypracujeme,“
zareagoval na náš dotaz Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.

Na otázku, co k výzvě Krajského soudu v Brně radnice odpoví,
odpověděl primátor velmi rychle.
„Odpověď bude úplně stejná jako
před rokem u Okresního soudu
v Prostějově. My jsme při rozdělení majetku po odtržení Držovic
postupovali naprosto v souladu se
směrnicemi Ministerstva České
republiky a konečné majetkové
vyrovnání nám posvětil i Krajský
úřad v Olomouci. Necítíme už

povinnost platit Držovicím další
požadavky,“ uvedl pro Večerník
Miroslav Pišťák.
Starostka Držovic Blanka Kolečkářová je nyní na dovolené, ovšem
telefonicky nám potvrdila, že po
rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově v loňském roce se Držovice
odvolaly. „Samozřejmě, protože
cítíme, že jsme v právu. Ale o tom,
že by nyní krajský soud požadoval
po prostějovské radnici nějaké vy-

Spory nekončí! Naši severní sousedé dostali opět zálusk na Prostějovské miliony
Foto: archív
jádření, to opravdu nevím,“ sdělila
Kolečkářová.
Vloni se vedení prostějovské radnice přece jen chtělo se sousedy

z Držovic dohodnout a nabídlo jim
mimosoudní vyrovnání ve výši 3,5
milionu. Tuto částku ale Držovičtí
odmítli...
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PROSKLENÉ ZASTÁVKY ZABÍJEJÍ PTÁKY! REKONSTRUKCE rybníku
„Budeme se snažit o nápravu,“ slibuje náměstkyně Hemerková
je odvolána, nejsou peníze

Prostějov/mik - Magistrát města
pokračuje v rekonstrukcích autobusových zastávek. Staré železné
boudy nahrazují prosklené „kukaně“, které bezesporu působí
mnohem hezčím dojmem. Podle
některých Prostějovanů jsou však
tyto nové zastávky smrtící pastí
pro ptáky... A to jim vadí!
„Jezdím pouličkou několikrát za
den a na nové autobusové zastávce
v Domamyslicích si takřka denně
všímám mrtvých ptáků ležících
hned u prosklené boční stěny. Není
to příjemný pohled,“ zavolala nám
do redakce Večerníku naše čtenářka.
Podle jejího názoru ptáci prosklené zastávky nevidí a v letu do nich
narážejí. „Na zastávkách chybí na
sklech samolepky zobrazující velké
ptáky, které jsou běžné například na
skleněných protihlukových stěnách.
Ty ptáci vidí už z dálky a podobným
překážkám se vyhýbají. Možná na
ty samolepky město zapomnělo,
nebo je to nějak možná drahé a rad-

nice chce šetřit,“ myslí si žena z Domamyslic.
„O tomto problému slyším opravdu
poprvé. Určitě se tím budeme zabývat a snad to napravíme. Nemyslím
si, že by ony samolepky či nátěry
ptáků na sklech byly nějak drahé.
Prodiskutuji to s lidmi z odboru životního prostředí a budeme se sna-

žit problém řešit,“ sdělila Večerníku
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora města, která má na starosti
životní prostředí.
Jak jsme později zjistili, mrtví kosi, vlaštovky či vrabci byli
nalezeni také u ostatních skleněných zastávek MHD v Prostějově.

Ptačí problém. Do této zastávky MHD v Domamyslicích narážejí
ptáci v letu a nacházejí zde svoji smrt.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Už před pěti lety
vznikl honosný projekt na celkovou revitalizaci rybníku v Drozdovicích. Dokonce už byla vytvořena
projektová dokumentace, která
počítala s odbahněním rybníku,
opravou břehů, ostrůvkem uprostřed nádrže určeným pro hnízdění ptactva a také celkovou rekonstrukcí okolí rybníku. Práce za
předpokládanou částku v rozmezí
od deseti do dvanácti milionů však
zhatil neúspěch v dotačním řízení.
Město totiž na revitalizaci nedostane ani korunu!
„Bohužel musím tuto nemilou zprávu
potvrdit, dotační titul na revitalizaci
rybníka nám nebyl přiznán. Původně jsme chtěli rybník opravit už před
třemi lety, když se začínala rekonstruovat plumlovská přehrada,“ sdělil
Večerníku Miroslav Pišťák, primátor
Prostějova. Přesto magistrát hodlá do
drozdovického rybníku investovat

Radní pod palbou
Město našlo kupce na nechtěné domy

„Zájem o ně mezi současnými nájemci nebyl, nabídli
jsme je třetím osobám,“ vysvětluje Alena Rašková
Prostějov - V loňském roce skončila druhá vlna prodeje
bytových domů. Město je chtělo za každou cenu prodat,
neboť jejich údržba přišla městskou kasu pořádně draho.
Z pěti desítek domů však zůstalo sedm, o něž neprojevil
nikdo z dosavadních nájemníků zájem. Proto byly nemovitosti nabídnuty třetím osobám a tady zájem byl! Na toto
téma jsme se zeptali Aleny Raškové (na archivním snímku),
náměstkyně primátora Prostějova.
Michal Kadlec
Paní náměstkyně, proč
domy v Rozhonově ulici, na Jiráskově náměstí a Svatoplukově a Palackého ulici nikdo nechtěl?
„V pravidlech druhé vlny prodeje
bytových domů jsme měli uvedeno,
že přednostní právo k odkupu budou
mít současní nájemníci. Pokud někdo
z nich neprojeví zájem, byla tu možnost nabídnout dům třetí osobě. A tak
se také stalo. O dva domy v Rozhonově ulici a po jednom ve Svatoplukově
a Palackého ulici a také na Jiráskově
náměstí projevili zájem soukromí
podnikatelé. Jsou to kupci, kteří nabídli určitou cenu, a zastupitelstvo
rozhodne o prodeji.“

Kolik se tedy bude prodávat celkem domů?
„V současnosti pět nemovitostí a
na další dvě už byl vyhlášen záměr
prodeje.“
S prodejem domů úzce
souvisí
pronájem
městských bytů vlastním nákladem. Jak se vyvíjí tato záležitost?
„Situace zůstává bohužel neměnná.
O byty, které by si nájemci museli
opravit za vlastní peníze a pak si
tady vložené investice odbydlet,
není žádný zájem. Stává se i to, že
občané se na nabízené byty jdou podívat, dokonce projeví zájem s tím,
že na opravu peníze mají. Ovšem
v okamžiku, kdy s nimi má být podepsána smlouva, na poslední chvíli
odřeknou.“

Čím si to vysvětlujete?
„Opravdu netuším. Jde
o lidi, kteří chtějí získat poměrně levný byt, ale už se jim ho nechce opravovat.“
Jaký tedy bude další
postup města?
„Už jsme další plány zveřejnili, volné
městské byty opravíme za městské
peníze a pronajmeme za běžnou cenu.
Vyloučen není ani jejich prodej.“

AD: Záchranka se stala terčem kritiky

Dovoluji si tímto reagovat na
článek „Záchranka se stala
terčem kritiky“, který vyšel
v minulém čísle Prostějovského
Večerníku.
Věta „ano, dříve sanitky jezdily
vždy s lékaři,“ je nepřesná informace, netýkající se Zdravotnické
záchranné stanice. Při rozhovoru s panem redaktorem jsem
mluvil o Lékařské službě první
pomoci, která dříve byla takzvanou jezdící, a na které většinou
sloužili obvodní lékaři. Z článku

však veřejnost nabude dojmu, že
dříve jezdila ZZS jen s lékaři. A
to je omyl. I dříve jezdily některé vozy záchranné zdravotnické
služby bez lékaře. Dnes je LSPP
jen v nemocnici. A k pacientovi
přijede ZZS buď s lékařem, nebo
s zdravotnickým záchranářem. A
to je zadruhé: v článku je dvakrát
uvedeno, že obyčejný sanitář člověku nedokáže pomoci nebo že k
případu byli posláni jen sanitáři.
Sanitář je nižší zdravotnický pracovník, který vykonává pomocné

a obslužné práce, většinou pod
dozorem odborného zdravotnického pracovníka. Zdravotnický
záchranář je odborný zdravotnický
pracovník, který může vykonávat
povolání i bez přímého vedení. Na
ZZS tedy pracují zdravotničtí záchranáři a mnozí mají i titul DiS
nebo Bc. Nechci tímto jakkoliv
snižovat práci sanitářů a povyšovat naše záchranáře, ale označení
sanitář se jich velmi dotklo.
Radomír Gurka,
ředitel ZZS v Prostějově

INZERCE

nemalý peníz. Ale ze svého! „Je to
tak, přestože jsme nezískali žádnou
dotaci, pro příští rok chceme vyčlenit
z rozpočtu částku okolo pěti milionů
korun na nutnou opravu břehů. Ty
jsou v havarijním stavu. Sice občané
nemusejí mít strach, že by hrozilo
vylití vody z břehů, ale jejich stav už
dávno neodpovídá dnešní době. Ostatní opravy budou muset počkat,“ uvedl
dále prostějovský primátor. Jak dodal,
magistrát je rozhodnut i nadále podporovat rybáře a drozdovický rybník
zachovat jako chovnou nádrž.
Podle prvního muže radnice plánuje
vedení města i druhou investici, o
které se hovořilo v souvislosti s drozdovickým rybníkem. „Ve Šmeralově
ulici u mlýnského náhonu by měla
vzniknout na nevyužívaném pozemku větší vodní plocha. Nikoliv však
mokřad, který by byl zdrojem komárů,“ zahleděl se do blízké budoucnosti
Miroslav Pišťák.
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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!

AMALGÁM - poškozuje náš organismus?

Milé kamarádky Večernice,

rozhovor.
Příjemné prožití slunečných dnů s lahví čisté vody a dalšího dílu vaší
Večernice přeje Aneta Křížová (na snímku).

zdraví nade vše...

ABY ZÁDA NETRPĚLA...

Trávení volného času u počítače nebo před televizí či sedavé
zaměstnání způsobuje čím dál
více zdravotní potíže. Z našeho
života postupně mizí přirozený
pohyb, jako je běh a chůze. Následkem je pak ochablé břišní
nebo zádové svalstvo, které následně nedovede držet správné
postavení těla.
Při sezení se logicky zvětšuje
gravitační síla a tlak horní části
těla na dolní partii páteře. Proto
je třeba, abychom uměli správně
sedět a naše záda co nejméně
trpěla. K tomu nám dopomůže
vhodná židle, která by měla mít
nastavitelnou výšku sedáku i
sklonu a polohy opěrky zad.
Samotná židle však nezaručuje
zdravé sezení. Důležité je mít
při sezení uvolněný krk, bradu
mít zataženou vzad. Opěrka zad
by měla být vzpřímená a mírně
obepínat záda, aby podpírala
křivku páteře v bederní oblasti.
Mimo jiné respektujte pravidlo
pravého úhlu. Svírat by ho měla
chodidla a lýtka, a stejně tak
lýtka se stehny. Ta by měla zase

Ilustrační foto

vytvářet pravý úhel s trupem.
Snažte se mít chodidla položená na zemi a palce u nohou by
měly být pomyslným těžítkem,
takže váhu směřujte na ně. Židli si k pracovní desce nastavte
do takové výšky, abyste pravý
úhel dodrželi i mezi rameny a
předloktími. Monitor počítače
by měl být umístěn přesně ve
výšce očí. Pracovní plocha by
měla být trochu níže než vaše
pokrčené lokty.
Z vlastní zkušenosti mohu doporučit tzv. „kostrčový dynamický polštář“. Princip účinku
sezení na tomto polštáři spočívá v neustálé, i když minimální
změně polohy těla, čímž podporuje pohybovou aktivitu a
brání statickému zatěžování
pohybového systému. Především ovlivňuje hluboké svaly
zad a další, které při běžných
pohybech nedostatečně zapojujeme. Pokud vás trápí dlouhodobé bolesti zad, je však na
místě vyhledat fyzioterapeuta,
který vám poradí přesně na
míru.

rozhovor se zajímavou osobností...

Už od pradávna se lidé snažili bojovat proti poškozeným
zubům nejrůznějšími metodami. Zkoušeli korek, vosk, úlomky korálů, cement, či dokonce
textil. Již však po sto padesát
let se přistupuje k používání
amalgámu. Však první zmínky
o použití amalgámu místo vypadlého zubu se datují dokonce někdy z dob před Kristem.
O škodlivosti amalgámových
plomb se stále vedou dohady,
pojďme si tedy tuto problematiku přiblížit a utvořme si svůj
názor na amalgám...
Je řada států, které používání
amalgámu zakázaly, a dokonce americká Agentura pro léky
a potraviny vydala varující
prohlášení, že zubní amalgám
obsahuje rtuť, která může mít
toxické dopady na nervovou
soustavu dětí a na lidský plod u
těhotných.
Co je vlastně amalgám? Je
to slitina rtuti a dalších kovů
(měď, cín, stříbro apod.).

Podle stomatologů je to léty
prověřený materiál, který
je trvanlivý, výborně tvarovatelný a má tu výhodu, že
obsahující stříbro funguje
jako odpuzovač bakterií, takže zub se pak méně kazí. Ale
snad každý ví, že rtuť je pro
náš organismus prudce jedovatá, postupně se uvolňuje a
ukládá se v orgánech. Může
prý způsobit Alzheimerovu
chorobu a nádory mozku,
mimo jiné poškozuje ledviny a nervový systém a také
dráždí tkáň dutiny ústní atd.
Amalgám se do našeho organismu také dostává dýchacími cestami a i polykáním,
čímž zabrousí do dvanácterníku a žaludku. Kovy, ze
kterých je amalgám složen,
vytvářejí elektrické články
mezi zuby a v ústech pak prý
můžeme dokonce naměřit i
patologické hodnoty nejen napětí, ale i intenzity. Můžete si
to i sami vyzkoušet. Stačí mít

citlivý voltmert a můžete začít porovnávat hodnoty napětí
třeba mezi plombou a zubem
či korunkami a dásní. Zatím
však neexistuje žádný materiál, který by byl fyziologicky
nezávadný. Podle stomatologů
je amalgám neškodný a léty
prověřený, ale stále je to ta farmacie, která nás ovlivňuje ze
všech stran. Pomoci si můžete
alespoň tak, že si u zubaře řeknete o tzv. kapslovaný amalgám. Ten je předem nadávkovaný a připravený výrobcem.
Je tak na rozdíl od toho, který
sestřička pěkně postaru a ručně
míchá v keramické misce, přičemž se uvolňuje jedovatá rtuť
a také při špatném oku odhadne množství materiálu, daleko
bezpečnější.
Co z toho tedy vyplývá? Že ze
všeho je nejdůležitější důsledná prevence zubního kazu, a to
čistit, čistit a čistit. Pak se vyvarujeme jakéhokoliv názoru
na amalgám...

rády vám poradíme...

Rady a tipy pro snadné zahradničení
Bojujeme s komáry
Posezení na zahrádce a nejen
na ní nám dovedou pořádně
zkazit komáři. Můžete proti nim použít různé zástrčky
do zásuvek, speciální lampy
apod., ale lepší jsou svíčky
s citronovou vůní, kterou komáři přímo nesnášejí nebo
rostlinky, které aromatickými
silicemi komáry odpuzují.
Zkuste Verbenku citronovou,
tu můžete použít i jako aromatický čaj, dále Moud, Vonnou
pelargonii, Agastachii, Mátu
kobercovou, levanduli, řimba- sklizený hrášek je tvrdý a nejen
bu, pelyněk atd.
že není chutný, ale nezměkne
nám ani při vaření. Odplozené
Hrách použijeme i po sklizni rostliny pouze seřízneme těsně
V průběhu července již tradič- nad zemí, zelená část patří na
ně sklízíme většinu dřevňové- kompost, kořeny ponecháme
ho hrachu. Doba konzumace v půdě, protože na nich žijí hlíznastává, když jsou zrna úplně ky bakterií, které váží dusík a
vyvinutá,
vyvinutá ale stále měkká a mohou ho uvolňovat pro náslelusky jsou sytě zelené. Později dující plodiny.

Ilustrační foto

Vyséváme macešky
Až do poloviny srpna máme čas na
výsev macešek, které na jaře ozdobí truhlíky nebo záhony. Semena
vyséváme do substrátu pro výsevy
a pokryjeme jen tenkou vrstvičkou
půdy. Macešky potřebují ke klíčení
tmu a nižší teploty, proto misky až
do počátku klíčení zakryjte jutovinou a umístěte do stínu.

styl a svět módy

„Ačkoliv se může zdát, že solária v létě nemají svou sezónu, Móda podle znamení

opak je mnohdy pravdou“ říká LUCIE VYSLOUŽILOVÁ
Prostějov - V dalším dílu pravidelného seriálu
rozhovorů Večernice opět vyhověla vašim dotazům. A tak se tentokrát věnujeme vytíženosti a
oblíbenosti „solárkování“ v létě. Nejen na otázky,
zda je v létě solárium škodlivé či zda způsobuje
rakovinu kůže, nám odpověděla majitelka místního solária Lucie Vysloužilová...
Aneta Křížová
Slečno Lucie, jak je to
se
„solárkováním“
v létě? Je to vůbec vhodné a
nemůže nám to ublížit?
„Ačkoli se může zdát, že solária v létě nemají svou sezónu, opak je mnohdy pravdou.
Solárium je v letních měsících
vhodné zejména před dovolenou, abychom svou pokožku
připravili na ostré přímořské
slunce. Pokožka pak není tak
citlivá a eliminuje se vznik
slunečného ekzému. Mnoho
z nás také využívá rychlosti
opalování v soláriu, protože je
zkrátka nebaví ležet u vody na
slunci. Zejména v létě je však
důležité mít na paměti, že
není vhodné se ve stejný den
opalovat v soláriu a poté i na
slunci.“
Je vhodné navštěvovat solárium celý rok
v kuse, nebo se doporučují
nějaké pauzy?
„Tato otázka je hodně diskutovaná. Pokud někomu dělá pobyt v soláriu příjemně, může je
navštěvovat pravidelně po celý
rok. Nic se ale nemá přehánět,
a tak doporučuji nechodit do

solária více než padesátkrát za
rok, což je vlastně jedna návštěva za týden.“
Jak se správně „solárkovat“? Existují nějaká pravidla, desatero co dělat před a po proceduře?

„Určitě existuje celá řada zásad, jak solárium navštěvovat
tak, aby výsledek byl pro nás
co nejlepší a pro pokožku co
nejšetrnější. Vyberu tedy jen
ty nejdůležitější. Rozhodně je
nutné vždy používat ochran-

ních, lupence či akné.“
* Je pravda, že opalování
v soláriu může vyvolat rakovinu kůže?
„Ačkoli se o tomto často mluví, nebyl dosud prokázán přímý vliv opalování v soláriu

„Rakovina je civilizační nemoc
a paradoxně postihuje spíš jedince,
kteří se soláriu i slunci vyhýbají...“

Majitelka solária Lucie Vysloužilová
o hrozbě onemocnění z umělého opalování

né brýle. Před vstupem do
solária je dále nezbytné odstranit veškerý make-up a nepoužívat žádné parfémy. Při
opalování bychom měli vždy
používat opravdu kvalitní kosmetiku určenou pro solárium,
opalovat se jen jednou denně
a ze začátku jen po pár minutách. Rozhodně se nevyplatí
mít co nejrychleji co nejintenzivnější opálení.“
V jakých případech se
pobyt v soláriu vůbec
nedoporučuje?
„Opalování v soláriu je vyloženě zakázáno dětem do
patnácti let. Nevhodné je
pro onkologické pacienty a pro ženy ve vyšším stádiu těhotenství.
Naopak pobyt v soláriu
je velice vhodný při ekzematických onemocně-

na vznik rakoviny kůže. Toto
je bohužel civilizační nemoc
a často, paradoxně, postihuje
spíš jedince, kteří se soláriu i
slunci vyhýbají. Panují také
názory, že ostré slunce je
v tomto ohledu mnohem větším nebezpečím.“
V čem je pobyt v soláriu lepší nebo horší
než ten na slunci?
„Při opalování v soláriu i na
slunci jsme vystaveni UVB záření, které napomáhá produkci
vitaminu D, který je nezbytný
pro silné kosti. Při opalování
v soláriu na nás však nepůsobí
škodlivé záření vznikající vlivem snížení ozonové vrstvy.
A jak už bylo řečeno, ne každého baví ležet na slunci celé
hodiny, když stejného efektu
dosáhne v soláriu po pár minutách.“

Střelci
Nespoutaní střelci jsou v oblékání
velmi dobrodružní.
Nemají vyhraněný styl, někdy
nosí útlé elegantní kostýmky,
jindy zase rozevláté etnické
sukně či největší módní trendy. Mezi oblíbené barvy patří
azurová, tyrkysová, modrá,
zelenkavá, žlutá, béžová či fialková. Ženy narozené ve stejném znamení jako Kim Basinger nesnášejí pocit jakéhokoli
omezování a stejně tak to mají i
v módě. Nesnesou kritiku nejen
na jejich osobu ale i na jejich
outfit. Dobře však vědí, které
oblečení je nejvhodnější pro
danou příležitost.

Kozoroh
Ženy narozené
ve stejném znamení jako slavná
Marlene Dietrich jsou mírně
jako ze starého filmu. Tím
bylo myšleno, že jsou konzervativní, ale ještě k tomu
zbožňují tmavé barvy. Proto
tohle přirovnání. Kozorozi se
oblékají nenápadně a poměrně
obyčejně. Ve výrazných vzorech a křiklavých barvách se
cítí jako ryba bez vody. Libují
si ve formálních kostýmcích,
černobílé a nekřiklavé modři a
šedi. Kozorozi věří své intuici
a často se ukrývají za konvenčnost, ale dokážou překvapit i
závratným modelem.

kulinářský
k
u llin
inářský k
koutek
outek
aneb tip do kuchyně...

Višňový likér

1, 5 až 2 kg višní i s peckami
1 litr pálenky, vodky nebo rumu
500 g cukru moučka
2 balení vanilkové cukru
5 hřebíčků
1 až 2 celé skořice
Velké sklenice od okurek (2 až 3 l)

Postup: Omyjeme višně a necháme je uschnout. Pecky ponecháme a
začneme višně klást do velké okurkové sklenice. Z višní klademe vrstvy
a každou jemně sypeme cukrem a vanilkovým cukrem, místy přidáme
skořici. Nakonec zalijeme pálenkou, rumem nebo vodkou tak, aby byly
višně ponořené. Nádobu uzavřeme, protřepeme a dáme někam do rohu,
kde nám po pět týdnů nebude zavazet. Občas nádobu protřepejte. Po pěti
týdnech višně vyndáme a nalijeme likér přes plátno nebo síto do lahví.
Višňový likér můžeme dodatečně dosladit podle chuti moučkovým cukrem. Višně pak můžete použít třeba do buchty.

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.
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 prázdnin
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.
Vernisáž výstavy Jaromíra Svozilíka RETROSPEKTIVA se zahájí
7. června od 17.00 v hlavní budově
muzea na nám. T.G. M. 2, Prostějov. Výstava potrvá do 9. září.

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.
Od čtvrtka 14. června probíhá
vernisáž obrazů 2005 – 2012
pražského výtvarníka Roberta
Musila. Výstava potrvá do neděle 29. července, u Špalíčka,
Uprkova 18, Prostějov.
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
vycházka
čtvrtek 12. července Barvy a
vůně botanické zahrady.
od 9.00 do 11.00 Botanická zahrada v Prostějově, Lidická ul. č. 2
Procházka botanickou zahradou pro malé i velké. Povídání o rostlinách, které právě
pokvetou, zpestřené hravými
úkoly s barevnými a voňavými
aktivitami pro děti. Vhodné i
pro rodiče s kočárky.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
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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

TIP Večerníku

Prostějovské léto 9+1

- letní kino

KDE: SMETANOVY SADY, PROSTĚJOV.
KDY: ČTVRTEK 12. ČERVENCE VE 21.30 HOD.

Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
čtvrtek 12. července
Výlet do ZOO na Svatý kopeček u Olomouce – „Dotyková
ZOO“ Odjezd z PV vlakem v
8.35, OL 8.51.

Ve Smetanových sadech v Prostějově proběhne letní kino.
Promítá se animovaná komedie Jak vycvičit draka. Hlavní
hrdina Škyťák nějak nemůže
zapadnout mezi ostatní obyvatele rodného ostrova Blpu,
protože na rozdíl od nich spíš
než svaly používá hlavu. Zkonstruuje tedy samostříl, kterým
nejobávanějšího draka pouze
poraní. Vydá se zraněného draka dorazit a stát se tak definitivně mužem, ale cosi se vněm při
pohledu do jasných dračích očí ství. Teď už jen zbývá přesvědzlomí. A ten zlom bude začát- čit ostatní Vikingy, že skutečný
kem jednoho krásného přátel- nepřítel číhá jinde.

Na zámku v Plumlově
probíhá prodejní výstava
ADOLFA BORNA
- grafika
a RENATY KLOGNER
ŠTOLBOVÉ – obrazy,
a to až do 2. září.
TJ SOKOL ČECHOVICE
oddíl nohejbalu pořádá dne 21.
července 2012 6. ročník NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
TROJIC na hřišti za sokolovnou
v Čechovicích. Prezentace: 8.30
– 9.00 hod., zahájení: 9.00 hod.
Kontakt – přihlášky: 603 861 266.
První cena je sud piva, občerstvení
zajištěno, speciality z udírny, vepřové kýty na rožni, pivo Radegast.

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

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
ZDARMA u paní Vladimíry
Zapletalové. Tel.: 776 054 299

Kino Metro 70
pondělí 9. července
18.30 Jak porodit
a nezbláznit se
21.00 Jak porodit
a nezbláznit se
úterý 10. července
18.30 Cesta na tajuplný
ostrov 2 3D
21.00 Jak porodit
a nezbláznit se
středa 11. července
18.30 Cesta na tajuplný
ostrov 2 3D
21.00 Jak porodit
a nezbláznit se
čtvrtek 12. července
18.30 The Amazing:
Spider - Man 3D
americký dobrodružný film
21.00 The Amazing:
Spider - Man 3D
pátek 13. července
18.30 The Amazing:
Spider - Man 3D
21.00 The Amazing:
Spider - Man 3D

středa 11. července
21.30 Mission: Impossible – Host Protocol
Akční film s Tomem Cruisem, Paulou Patron a dalšími. České titulky
132 min.
pátek 13. července
21.30 Muži v naději
Může být i nevěra základem šťastného manželství? Dozvíte se v české
komedii se S. Stašovou, B. Polívkou, J. Macháčkem a dalšími. 110
min.
sobota 14. července
21.30 Probudím se včera
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy v sedmnácti letech nenašel
odvahu jí říct, že ji má rád, a ona se pak navždy vytratila z jeho života.
Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých
studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku.
Dostane možnost napravit, co promeškal? To se dozvíte v sobotu 14.
července v Letním kině Mostkovice.
neděle 15. července
21.30 Saxana a lexikon kouzel
„Máš-li mamku čarodějkou, dej si pozor, s čím si hraješ“ Rodinná komedie rež. Václava Vorlíčka s řadou předních českých herců. 90 min

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 12. července
Ekocentrum Iris
od 9.00 do 11.00 Botanická
zahrada
Smetanovy sady
21.30 Noc s filmem – letní
kino v parku
21.30 Jak vycvičit draka

v Prostějově, p. o.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
www.letnikino.cz

neděle 15. července
18.30 The Amazing:
Spider – Man 3D
21.00 The Amazing:
Spider – Man 3D

Lidová hvězdárna

inzerce

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 23. 7. 2012 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
celé ulice V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery jednostranně od
č. po č. 65, ul. J. Kaštila oboustranně od ul. J. Kučery po č.8
a 17 včetně Krasická ul. buňky
os. oznámeny.
Obec: Ptení
Dne: 24. 7. 2012 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
od začátku obce ve směru od
Zdětína po nákupní středisko,

sobota 14. července
18.30 The Amazing:
Spider – Man3D
21.00 The Amazing:
Spider – Man3D

dále oboustranně ulice směr
Vícov, včetně dvou bočních
ulic směr Báchurky po č. 254
a 255, druhá po č.280 a 213
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 24. 7. 2012 od 7:30 do
16:30 hodin. Vypnutá oblast:
FVE Kokusai
Obec: Brodek u Konice
Dne: 25. 7. 2012 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: od
začátku obce ve směru od Labutic podél hlavní komunikace
až po konec obce směr H. Štěpánov (mimo Okály, ZS, KD,
ulice Humna, bývalý statek detailní situace zaslána na OÚ).
Obec: Hamry
Dne: 27. 7. 2012 od 7:30
do 15:00 hodin. Vypnutá

oblast: celá část obce od č.
69 (od trafostanice) po konec obce směr Vícov včetně
chat a postranní ulice.
Obec: Němčice nad Hanou
Dne: 27. 7. 2012 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast: FVE Kokusai Němčice
Obce: Zdětín, Lešany
Dne: 27. 7. 2012 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Zdětín včetně chatové oblasti, celá chatová oblast Bělecký Mlýn
až po chatu 209 a 2 včetně, Lešany horní konec po
č. 34, obchod č. 10, kaple,
č.60, 59 včetně podnikatelských subjektů.
E.ON Česká republika, s.r.o.

KONEC STRACHU!
PRÁZDNINOVÁ

SOUTĚŽ

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, BUDEME MÍT

PRO VÁS SERVIS
KAŽDÝ DEN
RANÁCH
VÍCE NA DALŠÍCH ST

OD 2. DO 8. ČERVENCE 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE resp. sluneční fotosféry a slunečních
protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek
v 15. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 22. 30 hodin. Měsíc bude ve
středu v poslední čtvrti.
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. Žádné limity věku, vzdělání apod. Přihlášky jsou již
přijímány. Přijato bude nejvíce sedm zájemců.

Blokové čištění
v Prostějově
10. července 2012, blok č. 34: Dolní – obslužná (Dolní 26 až 30),
Dolní – parkoviště 1 (U tří bříz), Dolní – parkoviště 2, Dolní – parkoviště 3, Dolní – parkoviště 4 (nové), Dvořákova (Ječmínkova
– Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Dolní – vnitroblok
(Dvořákova – Dolní 26, 28, 30).
11. července 2012, blok č. 35: Dvořákova (Šárka – dálnice), Jezdecká (Šárka – Okružní), Okružní (Lidická – Jezdecká), Okružní – vnitroblok (Lidická – Jezdecká) Šárka, Šárka – vnitroblok.
12. července 2012, blok č. 36: Balbínova, Dobrovského (Lidická – Tylova), Jezdecká (Dolní – Šárka), Kazín, Lidická, Okružní
(Brněnská – Lidická), Pešinova, Studentská.

S LETNÍM KINEM MOSTKOVICE

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...
Miloš Staněk 1974
Sněhotice
Verona Polyáková 1939 Lutotín
Karla Tillová 1926
Prostějov
Františka Lučanová 1937
Kralice na Hané

Rudolf Pecha 1929
Soběsuky
Vincencie Zvárová 1933 Prostějov
Antonín Bureš 1928 Čechovice
Květoslava Mlčochová 1919
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 9. července 2012
Zdeněk Julínek 1935 Prostějov
10.00 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Antonín Mlčoch 1931 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Losková 1930 Suchdol
11.20 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Smrček 1924 Vranovice
12.00 Obřadní síň Prostějov
František Buriánek 1947 Prostějov
13.20 Obřadní síň Prostějov
Jaroslava Makovcová 1926 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Úterý 10. července 2012
Josef Mlčoch 1928 Skalka
15.00 kaple Skalka
Středa 11. července 2012
Vlasta Hadrová 1923 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Křupka 1922 Kostelec na Hané 12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Kouřilová 1922 Bedihošť
13.20 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Karásková 1924 Kostelec na Hané
15.00 kostel Kostelec na Hané
Čtvrtek 12. července 2012
Františka Hladíková 1947 Prostějov
10.00 Obřadní síň Mlýnská
Pátek 13. července 2012
Antonín Procházka 1943 Prostějov
10.00 kostel P+P Prostějov
Libuše Ošlejšková 1947 Dobromilice 10.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Špičáková 1945 Křenůvky
11.20 Obřadní síň Prostějov
Jarmila Škondrová 1945 Dětkovice
12.00 Obřadní síň Prostějov
Jitka Opálková 1966 Vrahovice
14.00 kostel Vrahovice

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.
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. Vylosovaného
výherce, který získá RODINNOU VSTUPENKU
NA PŘEDSTAVENÍ DLE VÝBĚRU zveřejníme v
následujícím vydání.
Poprvé jste mohli soutěžit v minulém čísle Večerníku. Do slosování byli zařazeni ti, kteří správně věděli či odtušili, že v letním kině Mostkovice proběhlo
již TŘIADVACET ZIMNÍCH PŘEDSTAVENÍ!
Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky do letního kina
natolik zaujal, že se v losovacím osudí sešlo hned 112
správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali první výherkyni, kterou se
stala JIŘINA PAŘILOVÁ, Otinoves 238.
Pro rodinnou vstupenku se může zastavit přímo v redakci PV Večerníku, a to od ÚTERÝ 10. ČERVENCE!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO DRUHÉ KOLO:
Jak se jmenuje hlavní hrdina v novém
českém filmu PROBUDÍM SE VČERA ?
Své odpovědi, či tipy zasílejte DO PÁTKU 13. ČERVENCE, 12.00 HODIN na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Letní
kino Mostkovice“. Můžete nám ale ovšem také
volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat
SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.

PŘEHLED kulturních akcí najdete také na

www.vecernikpv.cz

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s osobností podnikatelského života ve městě - druhá část

„MPS HOLDING CHCE PODPOROVAT SPORT I KULTURU PRO VZORY NAŠICH DĚTÍ“
Prostějov - V minulém vydání jsme vám přinesli první část velkého rozhovoru s jedním z nejvýznamnějších podnikatelů, který se chystá doslova
vtrhnout na pole průmyslového trhu. Jak již Večerník jako první informoval, Tomáš Medek je spoluzakladatelem 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. A
podle posledních zpráv se zdá, že k tomu nemá daleko. Právě Moravský
Průmyslový Strojírenský Holding je totiž žhavým adeptem na pozemky, o
které už nemá zájem firma Modřany Power. A za vším stojí, jak správně
tipujete,Tomáš Medek, který se v oblasti průmyslu a strojírenství pohybuje
již od roku 1989. A strach o odvětví nemá ani po třiadvaceti letech. „Pořád
mu věřím. A zároveň mě baví...,“ říká s úsměvem Tomáš Medek v rámci
druhého dílu exkluzivního interview pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Petr Kozák
Úvodem druhé části
našeho velkého rozhovoru bych vám položil trochu odlehčenou otázku: jak
jste se vůbec dostal k nápadu
postavit v Prostějově vlastní
výrobní závod? A jak šla vaše
dráha?

Povídejte...
„Modřany
Power
sice vlastní pozemky, které
v současné době nepotřebují, ale celá transakce se může
uskutečnit pouze za souhlasu
města, neboť tak to ve smlouvě
stojí. A především je potřeba
mít i požehnání od bank, které mají nad pozemky zástavu.

vodů nestaví. Lokalitu bychom
určitě neměnili, pouze bychom
hledali jiná řešení. Prioritou ale
samozřejmě zůstává převod
pozemků po Modřany Power.
Jak jsem již říkal, je v tom i kus
mého osobního zájmu, neboť
jsem to byl já, kdo za tuto firmu tehdy podepisoval smlouvu s někdejším místostarostou
panem Pišťákem... A
chtěl bych
při této příležitosti ještě jednou

„Mám svůj krásný sen a cíl,
za kterým jdu. Ani na vteřinu mě
nenapadlo, že by to nemělo vyjít...“
ít...“

Tomáš Medek žije svými sny v rodném městě: vlastní výrobní
závod a druhá fotbalová liga na novém stadionu...
sen postavit ve městě vlastní
výrobní závod. A to snad hovoří za vše...“
Mohl byste se ještě
ohlédnout za vaším
koncem ve firmě Modřany
Power, který byl a stále ještě
je pro mnohé záhadou?
„Stalo se tak v polovině minulého roku, přesně 30. května,
kdy jsme se nedohodli na další spolupráci. Z mého pohledu
jde o uzavřenou záležitost s
konstatováním, že vše nevyjde tak, jak by člověk chtěl,
nebo jak by si přál. A jestli se
ptáte, co za tím vším bylo, tak
vám klidně odpovím. Tím, že
majitelé pozměnili své plány a
namísto v Prostějově chtěli z
jistých důvodů stavět výrobní
závod na Slovensku, vyvrcholily naše takřka dvouleté spory.
Názorově jsme se rozcházeli
zejména v tom, jaký má být
vývoj firmy Modřany Power
včetně vlastnické struktury. A
jsou to majitelé, kteří mají právo posledního slova...

Většinový vlastník MPS Holding TOMÁŠ MEDEK
o tom, že výrobní závod hodlá v Prostějově určitě postavit

„Byl to můj velký sen odmalička... Když vezmu svou historii,
tak první ostruhy jsem sbíral
na Střední odborné škole průmyslové a středním odborném
učilišti strojírenském v Lidické
ulici. Na ty roky vzpomínám
moc rád... Daly mi toho dost.
Následně jsem nastoupil do
Prvních brněnských strojíren,
kde již jednadvacet roků dělal můj otec. Dá se tedy říct,
že jsem navázal na rodinnou
tradici... A pak už moje kariéra běžela ráz naráz v různých
funkcích.“
Žádným
tajemstvím není ani vaše
působení ve firmě Modřany
Power, která měla být investorem výstavby v průmyslové zóně, ale v posledních měsících od záměru ustoupila.
Je to tedy tak, že navazujete
na tento původní plán?
„Mohu potvrdit, že je to záležitost, kterou diskutujeme s
městem nejvíc, a přiznávám,
že pro mě i pro celou společnost MPS Holding by bylo
nejvhodnější, kdyby došlo
k dohodě mezi společností
Modřany Power, městem,
bankami a námi o odkupu
inkriminovaných pozemků.
Bylo by to nejjednodušší a
nejelegantnější řešení pro
všechny strany, které by vyřešilo současný patový stav!
Modřany Power už totiž
nechtějí stavět v Prostějově, zato já ano. Je to ovšem
složitější, než by se na první
pohled zdálo...“
INZERCE

Velkou a podstatnou indicií by
však měla být skutečnost, že
pozemky budou nadále sloužit účelu výstavby výrobního
závodu, což by mělo městu
vyhovovat.“
Složitá jednání probíhají takřka neustále. Jaký je jejich aktuální
stav? A jste v tomto směru
optimistou?
„V posledních dnech se věci
posunuly, za což jsem rád.
Samozřejmě nejsou dořešeny úplně do konce, ale můžu
říct, že v současné době je
mezi Modřany Power, MPS
Holding a městem doladěna
smlouva o smlouvě budoucí,
která by měla garantovat pozdější převod pozemků na MPS
Holding. Nyní je celá záležitost v rukou právníků, a byť
to opravdu není jednoduché,
jsem pragmatik a věřím tomu,
že nakonec řešení najdeme.
A byl bych rád, kdyby se vše
podařilo zrealizovat do konce
letních prázdnin tak, aby se v
měsíci září mohl podařit převod pozemků na MPS Holding
a my už mohli na podzim realizovat další nutné kroky ke
spuštění výstavby závodu.“
V tuto chvíli si tedy už
nepřipouštíte žádnou
jinou záložní variantu?
„Jestliže by veškerá náročná a
dlouhá jednání měla přece jen
na něčem zkrachovat, vstoupili
bychom do jednání s dalšími
majiteli pozemků v průmyslové zóně, kteří sice vlastní
plochu, ale z nejrůznějších dů-

ocenit přístup současného vedení radnice, který je naprosto
profesionální a vstřícný. Věřím, že všechno dobře dopadne
a MPS Holding bude opravdu
novou a úspěšnou značkou
města Prostějova.“
Zaslechli jsme i kritiku, proč město
zprostředkovává pozemky
někomu, kdo stál za smlouvou, která nenaplnila svůj
obsah...
„Neříkáte mi žádnou novinku,
i ke mně se podobné zvěsti
donesly. Řekl bych k tomu asi
tolik. Jsme jediným zájemcem
o pozemky, který pochází z
výrobní branže a ne lobbystických skupin! Vím o dalších
čtyřech zájemcích, ale ti usilují o pozemky z důvodu jejich
dalšího prodeje... Proto si myslím, že není nic špatného na
tom, když člověk chce stavět,
jen prostě pod jinou značkou,
než to bylo původně naplánováno. Samozřejmě věřím, že
MPS Holding dostojí svým
závazkům, a jak jsem již říkal,
tím, co mě žene dopředu, je

Co pro vás tato skutečnost znamenala?
Najednou jste opustil významný post firmy, která si už
vybudovala určité renomé...
„Pro mě to byl především start
nové éry a já doufám, že ještě zajímavější a úspěšnější...(úsměv).
S mým obchodním partnerem, se
kterým to táhneme již dvacet let,
jsme se rozhodli pro podnikání
na bázi, v níž se pohybujeme. A v
srpnu loňského roku jsme zrealizovali první akvizici, kterou byla
tehdejší firma Mont Karviná. Od
té chvíle jsme se snažili budovat
pevnou společnost, která bude
sdružovat firmy, jež se budou
vzájemně doplňovat a spolupracovat. Jedině tak budeme silnější.
Jsem rád, že role většinového
vlastníka v MPS Holding mi
umožňuje zrealizovat můj sen v
podobě výrobního závodu v rodném městě...“
Ten sice ještě v Prostějově nestojí, ale
logo společnosti již můžeme
vidět na řadě akcí a mimo
jiné i na dresech fotbalového
oddílu 1.SK?!

„Tato skutečnost mě obzvlášť
těší. Jak už je známo, smlouva
byla podepsána na tři roky, po
které budeme generálním partnerem klubu, ale osobně jsem
přesvědčený, že naše spolupráce bude mnohem delší... Jsme
rádi, že jsme u fotbalu, který
se po letech strádání konečně
zvedá, a můžu slíbit, že to nebude ojedinělá podpora. Pokud
se bude MPS Holding dařit, a já
věřím, že bude, máme v plánu
podporu řady sportovních i kulturních akcí. Jestliže totiž firma
v regionu působí, měla by se i
účastnit společenského života.
A také vystupovat aktivně.“
Ostatně není žádným tajemstvím, že
právě vaše osoba stála za titulárním partnerstvím Modřany Power u místního volejbalového klubu...
„I tato skutečnost přispěla k
tomu, že jsem ve firmě skončil... Bod podpory sportu byl
dalším, v němž jsme se vlastnickou strukturou rozcházeli. Poku
Pokud totiž stavíte nějaký
závod a počítáte s velkým pozam
čtem zaměstnanců,
měli byste
myslet i na to, k čemu ti lidé
t
budou tíhnout
ve chvíli, kdy
skon pracovní doba. A já
jim skončí
v
osobně vidím
prostředek sportu jako tten nejefektivnější.“
Máte už jasno, co či
případně koho byste chtěli
ch podporovat?
„Budeme
to pečlivě zva„B
žovat.
V Prostějově je
ž
dnes pět významných
sportů, ať už to jsou
fotbal, hokej, tenis,
basketbal a volejbal.
A je dosti pravděpod
dobné,
že u všech se budem více či méně angažodeme
vat. Osobně si velmi vážím
úzké a dlouhodobé spolupráce s marketingovou společností TK PLUS, která během
své historie vyrostla v giganta
přesahující nejen hranice regionu, ale i České republiky! A já
jsem moc rád, že jsem mohl být
už i u jejích začátků...(úsměv).
Účast na dalších projektech TK
PLUS a České sportovní je tak
už v tuto chvíli jistotou. Uzavřeli
jsme dohodu, na jejímž základě
máme postaráno o marketingové zviditelnění. Ať jsme totiž chytli na jakýkoliv projekt,
tak byl jednoduše úspěšný... A
můžu prozradit, že například firma MPS Mont podpoří tenisový
challenger.“
Proč jste se zaměřili
zrovna na sport?
„Otázku sportu totiž považuji za důležitou především z
pohledu vzorů pro naše děti
a obecně pro mládež. Je přece krásné vidět, jak si pětileté
děvče hraje na Kvitovou a
šestiletý kluk na Berdycha...
Z osobní zkušenosti vím, jak
je toto důležité. I my jsme si
v mládí hráli na své vzory. A
budu raději, když budou děti

na hřišti než u počítače, nebo
ještě hůř u nástrah současné
doby...“
Já se vrátím ještě k
fotbalu. Zmínil jste
dlouhodobou
spolupráci,
máte třeba nějaký sen, kam
byste chtěli společně vystoupat?
„Samozřejmě, že mám svoje
sny... (úsměv) A myslím, že
ten fotbalový je dost propojen
s tím podnikatelským. Jestliže
MPS Holdingu se bude dařit
tak, jak jsme si naplánovali, a
jeho obraty či zisky porostou,
úměrně vzrostou i naše cíle s
prostějovskou kopanou. Pamatuji si na návštěvy, kdy na fotbal
chodilo čtyři až pět tisíc příznivců, což je samozřejmě spojeno
minimálně se druhou ligou...
Byl bych hrozně rád, kdyby ze
stávajícího areálu na E. Valenty
vzniklo středisko pro mládež a
Prostějov hrával druhou ligu na
pěkném městském stadionu! To
je určitě věc, kterou by si člověk rád vysnil. Uvidíme, když
se bude dařit Holdingu, bude se
dařit fotbalu...“
A co MPS Holding a
prostějovský hokej?
„Již jsem zmínil, že hokej považuji za tradiční sport v našem
městě a mohu říct, že už v minulosti firmy s mým zastoupením v majetkových strukturách
sponzorovaly hokejový klub v
Prostějově. Věřím, že i když ne
vždy to bylo dle představ, dopadne to dobře a budeme podporovat i takovou krásnou hru,
jakou lední hokej bezesporu je.
Na druhou stranu musíme být
i obezřetní, abychom naši podporu nepřepálili... (úsměv)“
Zmínil jste i podporu kultury, týká se i
toto odvětví spolupráce s TK
PLUS?
„V převážné většině. Určitě
budeme chtít spolupracovat na
divadelním festivalu Aplaus,
ale i dalších akcích. Byl bych

rád, kdyby se nám do Prostějova podařilo přitáhnout co nejvíce známých a slavných osobností. Považuji totiž za důležité
chodit nejen na sport, ale i do
divadla, do kina či na koncerty.
Je dobré, když má člověk možnost někam zajít.“
Dovolte mi jednu
otázku na tělo: kde
se ve vás bere ta odvaha,
pouštět se v době tolik proklamované krize a ekonomické recese do takto náročných projektů?
„Je to prosté, jednak v oboru
energetického strojírenství působím již od roku 1989 a pořád
mu věřím. A zároveň mě baví...
(úsměv) Během své kariéry
jsem si prošel vším, kdy jsem
začínal jako technik, přes sbírání zkušeností v nadnárodních
koncernech a působení na vrcholné pozici velké firmy, a měl
jsem vždy jasnou představu,
co a jak chci v tomto byznysu
dělat. Takže jsem optimista,
věřím, že tento produkt má budoucnost a slibnou šanci na stálý rozvoj. Myslím si, že právě
těžké doby vás nejlépe připraví
na rozmach, který nastane, až
krize pomine...(úsměv). Osobně
věřím, že tomu tak bude!“
Co byste závěrem
vzkázal čtenářům
Večerníku?
„Jako kluk jsem hrával tenis na
starých kurtech vedle fotbalového stadionu, který dnes zeje
prázdnotou a vyvolává v řadě
lidí včetně mě pocit smutku...
Byl bych tak moc rád, kdyby
se někdy zase na tomto místě
odehrál mistrovský zápas fotbalové soutěže! Chystám se totiž v Prostějově trávit mnohem
víc času než doposud, dokonce
již zde stavím rodinný dům. A
chtěl bych, kdyby MPS Holding
alespoň malou kapičkou přispěl
k tomu, že zase budeme chodit
fandit všem těm sportům, které
mají tradici a lidi je mají rádi.“

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.

sportovní menu
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fotbal

TRHÁK TÝDNE

ŠKA TUL ATA , HEJ BEJ TE SE

Novinky ze šatny
i z kanceláří
regionálních klubů
čtěte
na straně

BUDE PETR NOVOTNÝ
BOXERSKÝM TRENÉREM ČR?

24

tenis
NO VIN KA NA KU RTE CH

V Prostějově byl
rozehrán už druhý
mezinárodní turnaj

Asistent kouče a kapitán
BC DTJ Prostějov je jedním
ze čtyř adeptů na post
lodivoda národní reprezentace!

26

čtěte

rozhovor

„CHCI POTKAT MESSIHO“

Exkluzivní interview
s fotbalistkou,
která válí za Olomouc
čtěte
na straně

Prostějov/son

ČESKÁ BOXERSKÁ ASOCIACE NEDÁVNO VYPSALA VÝBĚROVÉ ŘÍŘ
ZENÍ NA UVOLNĚNÉ MÍSTO TRENÉRA MUŽSKÉ A JUNIORSKÉ
K
KÉ
REPREZENTACE. PŘIHLÁSILO SE KVARTETO ZÁJEMCŮ, MEZI
ZII
NIMIŽ NECHYBÍ STÁLE AKTIVNÍ ROHOVNÍK A SOUČASNĚ KA-PITÁN I DRUHÝ KOUČ EXTRALIGOVÉHO TÝMU BC DTJ PROSTĚJOV PETR NOVOTNÝ!
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 27

28
MALEČKŮV MEMORIÁL PATŘÍ MEZI ELITU

malá kopaná

SOBOTA 14. 7. A NEDĚLE 15. 7.

OD 8:30

TURNAJ MUŽŮ O 28 ÚČASTNÍCÍCH

BE DI HO ŠŤ CU P 20 12
fotbalový areál v Hrubčicích
malá kopaná

SOBOTA 14. 7. 2012 OD
NEDĚLE 15. 7. 2012 OD

10:00
9:00

MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN

HA NÁ CK Á KO PA ČK A
20 12
fotbalový areál v Hrubčicích

fotbal

NEDĚLE 15. 7. 2012 16:30
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

SK LIP OV Á
1.S K PR OS TĚJ OV „B “
fotbalový areál Prostějov

Z týmu volejbalistek
ZŮSTANE JEN TRIO
Podrobnosti včetně jmen
nových posil prozradí
vedení VK AGEL na
dnešní tiskové konferenci
Prostějov/son - Po skončení minulé sezóny avizovala
generalita VK AGEL Prostějov nemalou obměnu

Foto: archív Večerníku

hráčského kádru včetně
jeho omlazení. A nakonec
budou korektury na soupisce našich volejbalistek
opravdu velmi razantní,
neboť z dvanácti plejerek
patřících do družstva na
konci uplynulé sezóny zůstanou pro příští soutěžní
ročník pouze tři!
Více čtěte na straně 27

SKVĚLÉ: Srpnový závod zařadila UCI
do první kategorie. A bude i v televizi!
Prostějov/jim - Velké pocty,
ale i závazku se dostalo pořadatelům letošního ročníku
Memoriálu Otmara Malečka. Závod, který se na prostějovském velodromu pojede
v pátek 24. srpna, se totiž poprvé ve své historii zařadí do
nejvyšší kategorie dráhových
závodů - CL1.
„Pro město i klub to znamená
prestiž. Za několik posledních
let jsme z toho udělali kvalitní
závod, který má vzestupnou
tendenci,“ váží si ocenění kvalitní práce předseda SKC Prostějov Petr Šrámek.
Jezdci si mohou přijít na větší
body do světového žebříčku i

hodnotnější odměny, vzrostl
tak jejich zájem i organizační
náklady. „Máme avizovány
Finy a Švédy, pro něž to bude
premiéra. V kategorii mládeže se memoriál rovněž dostal
do programu Visegradu, kam
sportovní komise zařazují z
každého sportu jen několik
akcí,“ prozradil šéf prostějovského cyklistického klubu.
Sportovní vzpomínka na
bývalého mistra republiky,
který by nedávno oslavil
pětačtyřicáté narozeniny, se
taktéž objeví na televizních
obrazovkách, a to formou
hodinového sestřihu z nejatraktivnějších záběrů. „Pro

diváky a zejména děti bude
též připravena řada atrakcí
jako skákací hrad, rozdávání
sladkostí, a bude podávána i
káva zdarma,“ láká Šrámek s
předstihem diváky do hlediště velodromu.
Mediálním partnerem podniku je i PROSTĚJOVSKÝ
Večerník a o probíhajících
přípravách i dalších známých novinkách vás budeme průběžně informovat.

POHÁROVÁ VÝZVA:
1.SK může jít na Sigmu!
Prostějov/jim - Hráči i příznivci 1.SK Prostějov
se mohou hned na konci prázdnin těšit na
atraktivní hanácké derby. V sídle FAČR byl
v minulých dnech rozlosován nový soutěžní
ročník Poháru České pošty 2012/2013 a nedojde-li k překvapení, mohl by do Prostějova
dorazit obhájce vítězství Sigma Olomouc!
K souboji chybí málo - „Eskáčko“ musí přejít přes první kolo, v
němž nastoupí již v neděli 29. července proti vítězi duelu předkola
Hodonín versus Brno-Bohunice a vítěz se střetne ve středu 29.
srpna se Sigmou. Ta byla jako většina prvoligistů nasazena přímo
do druhého kola, kvarteto Liberec, Sparta Praha, Plzeň a Mladá
Boleslav se zapojí ještě o dějství později..
„Doufáme, že postoupíme a se Sigmou se opravdu utkáme. Byl by
to fotbalový svátek Hané se vším všudy,“ neskrýval natěšení trenér
a GSM 1.SK Prostějov František Jura.
Pro nováčka MSFL by to byla zkouška nejen po sportovní, ale
i po organizační stránce. Je totiž známo, že jisté skupiny ultras
příznivců z obou hanáckých měst, se zrovna v lásce nemají...
Chcete se dozvědět o tomto možném šlágru, ale i o přípravě
fotbalistů 1.SK Prostějov, která začíná už zíitra? Nalistujte
stranu 24!

KRUMSÍNSKÝ HANÁ CUP má nového vítěze: Hanou z Prostějova!

Krumsín/jim, pk - Jubilejního desáté jméno přibylo na seznam vítězů populárního turnaje v malé kopané Haná Cup.
Jelikož obhájce prvenství z loňského Relax Prostějov vypadl v
semifinále a druhý loňský finalista Griffins Prostějov dokonce
hned v osmifinálové skupině, trůn bylo před finálovým mačem
volný...
Do něj se stejně jako loni probojovaly ryze prostějovské celky,
přičemž nejlepším mimoprostějovským výběrem byl semifinalista Peliny Choceň. Pro vysněnou trofej a desetitisícovou
prémii si nakonec dokráčel v minulosti neúspěšný finalista,
tým S. K. Haná, když ve finále porazil vítěze z roku 2004 Jiřinu
Prostějov. V prestižním souboji poslal Hanou do vedení Tomáš
Los, v závěru přidali pojišťující branky Michal Holub a Tomáš
Mazouch. Právě tento hráč byl organizátory zvolen vůbec
nejlepším plejerem celého turnaje.
Stínem klání se však stala údajná dohoda o výsledku v průběhu
osmifinálových skupin, která narušila jinak poklidný průběh...
Škoda také oproti předchozím ročníkům o třetinu menšího
počtu startujících mužstev.
Podrobnou reportáž, rozhovory i ohlasy a kompletní statistický
servis včetně přímé fotogalerie najdete na stranách 22 a 23!

S.K. Haná Prostějov

vítěz

Krumsínského Haná Cupu 2012

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 26: na snímku byl pohled na kabinu
Hlavního nádraží. Vylosovaným výhercem se stala Oto Hybl,
náměstí T.G.M 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 PÁTKU 13. ČERVENCE 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 23. července 2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani prázdniny a letní dovolená nás nemůže zastavit! A
proto 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 osob-

nosti 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 PODE-

Profitex Prostějovv

naproti čerp. st. Shell

Polokošile
Trička
Šortky
Š
Velký výběr
zza
a sskvělé
k
ceny!
www.profitexprostejov.cz
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...

VYHRAJTE NĚCO
PRO SVÉ MILÁČKY...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Už tuto sobotu se na plumlovské pláži „U Vrbiček“ potkají
již popáté v řadě legendy prostějovské hudební scény, aby
divákům předvedly své nejlepší kousky v rámci ...

TIP
k obrazovce
ČERT VÍ
PROČ
FILM, ČR (2003)

PÁTEK 13. 7. 2012

20:00 HODIN

AKANT, ATAIR, DRÁTI, HORŠÍ, IDEÁL, ILEUS, ÍRSKO,
KAAMA, KANÁR, KONVE, KOPÁČ, LOKÁL, LOKAT,
OČKAŘ, ORÁKUL, PIÁNO, PIKLE, PRÁVĚ, RÁDIO, ŘASIT,
SEKTY, SUKNO, ŠRANK, TÁHLA, TRNOŽ, VAZAL, VČELÍ
... znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a
to do pátku 13. července 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PRÁZDNINY“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Drahomíra SOLDÁNOVÁ, Krapkova 24, 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 9. července 2012.
Dnes můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou
tentokrát věnoval obchůdek CHOVATELSKÉ POTŘEBY SHUR-GAIN v Prostějově. Jméno šťastného výherce,
který obdrží zmíněnou POUKÁZKU, zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 16. července
2012.

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

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

Vyhrazené parkování u prodejny
www.shurgain.cz Tel. 733734553
Kanadská kvalita - přímo od dovozce.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. července 2012

Režie: Roman Vávra
Hrají: Táňa Pauhofová, Lubomír Kostelka, Barbora Hrzánová, Eva Holubová, Iva
Janžurová, Bohdan Sláma,
Petr Čtvrtníček, Saša Gedeon,
Josef Somr, Jiří Lábus, Boris
Hybner, Pavel Liška, Jan Dolanský, Marián Labuda st., Jan
Budař

VATENÁCTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě
poukázky od firmy DRŮBEŽ
JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu již pětašedesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Miroslava Pišťáka. Tvář v současnosti
nejvyššího muže statutárního
města Prostějov, který se nedávno stal primátorem, poznal
velmi slušný počet z vás, načež
se v osudí objevilo přesně 783
správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Ladislava
SOLDÁNA, Anglická 4, Prostějov. Výherce od nás obdrží zajímavou cenu v podobě
POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč, která jej
už od dnešního dne čeká přímo v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do kulturních vod a mírně poupravili
snímek jedné z nejvýraznějších
postav české scény, která se
už tento čtvrtek má objevit na
zámku v Plumlově...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z šestašedesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 13. 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 16.
ČERVENCE 2012.
vřel s ďábly úmluvu: chce se
zmocnit královského trůnu
a za to slíbil přivést krále do
pekla. Samozřejmě že mu
jeho záměry nevyjdou, jako
v každé pravé pohádce, najde
se odvážný a zamilovaný mládenec, který si zaslouží nejen
lásku princezny, ale zmaří i
úklady pekelníků.

Komediální výpravná pohádka, kterou
diváci mohli poprvé
vidět ve vánočním
čase roku 2004, se
vrací na naše obrazovky. Je to příběh
nejen o čertech, ale
především o chamtivé lidské povaze.
Po moci a penězích
bažící ministr uzaVÍCE NEJEN O TOMTO POHÁDKOVÉM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM PODESÁTÉ...

Jak jste mohli již devětkrát
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 podesáté 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 ozna-

čených čísel nám můžete
posílat na známý e-mail:
SOUTEZE @VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat
do redakce na číslo 582 333 433
a to do PÁTKU 13. ČERVENCE 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého čísla znělo 7 - 2 - 4 - 3,
načež v pořadí celé historie
tohoto klání se už celkově
sedmapadesátou výherkyní
stala Dagmar ZBOŽÍNKOVÁ, Pivín 164, 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 16.
ČERVENCE. Takže jak, ještě
jste se nezačali luštit?...

HLEDÁNÍ

JE U KONCE

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

1+1, 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.

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 1.799.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.890.000,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)
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

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

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.

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

Plumlov, okr. Prostějov
Prodej rohového zděného RD 5+1 v klidné
části města. RD podsklepený, za domem dílna
a garáž, plyn, el., vl. studna, jímka. Zast. plocha
334 m2, zahrada 418 m2.Cena: Kč 1.450.000,-

Stražisko, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1, sklep, půda, plyn. ÚT, obec.
voda + vl. studna. Zast. plocha 184 m2, zahrada
Cena: Kč 899.000,342 m2.

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

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

Nabízíme:
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

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,NOVINKA!

TEL: 775 246 321,
776 294 498
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

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

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

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.

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Petra Sedlářová

3RGČEUDGRYRQiPČVWt
EXGRYD.RPHUþQtEDQN\,,,SDWUR
3URVWČMRYWHO
HPDLOUHGRPLQR#VH]QDPF]

Tel.: 606 922 838
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

Pozemky:

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!!!!!!
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www.reality-domino.cz

604 487 707

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

BYTY – PRODEJ:

2+1A.Slavíčka, DB, 58 m2, 8.patro, po kompletní rekonstrukci
CENAK JEDNÁNÍ – NAVRHNĚTE!
2+1 Krokova, DB, 54 m2, 2.patro, cihla
750.000,-Kč
2+1 Šárka,OV, 53m2, 3.patro, prostorný byt
699.000,-Kč
2+1, Přichystalova, OV, Olomouc, .patro, cihla
850.000,-Kč
3+1, Přichystalova, OV, Olomouc, 3.patro
1.700.000,-Kč
3+1 Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
1.000.000,-Kč
3+1 B.Šmerala, DB, 74 m2, zvýš. přízemí
1.150.000,-Kč
2
4+1 NÁM.T.G.MASARYKA, OV, 150 m + SKLEP50 m2
– VHODNÝ K VYBUDOVÁNÍ VINÁRNY, K BYDLENÍ I
PODNIKÁNÍ! VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY! 1.790.000,-Kč

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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.

DOMY – PRODEJ:

RD Vrchoslavice, 4+1, 239m2, dvůr, garáž
RD Ohrozim, 4+1, m2, dvůr, zahrada
RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada

650.000,-Kč
1.250.000,-Kč
2.150.000,-Kč
1.250.000,-Kč

RD Vřesovice, 2+1, 5+1, k bydlení i podnikání

1.650.000,-Kč

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

POZEMKY

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

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

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

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

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

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

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,-

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

Exkluzivní vydavatel

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

RD Olšany u PV, dvougenerační 2+1, 4+1, vjezd, garáž, dvůr,
Zahrada, vynikající lokalita SNÍŽENÍ CENY! 1.850.000,-Kč
RD Dobromilice, 3+kk, 1942 m2, možnost rozšíření do podkroví,
po částečné rekonstrukci
550.000,-Kč
RD Trávnická, 2x2+1+nebytové prostory, 1106 m2, k bydlení
i podnikání VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY!
1.850.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

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

1.500.000,-Kč
350.000,-Kč
410.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Plumlovská, po rekonstrukci

6.400,-Kč

2+1, Bulharská, 54 m2, přízemí
2+1, Daliborka, přízemí, cihla
2+1, Žižkovo nám., 73 m2, 1. patro
3+1,Hvězda, podkrovní byt
3,5+1, Sídliště Svobody, ihned volný!

5.700,-Kč
6.000,-Kč
6.500,-Kč
6.000,-Kč
5.500,-Kč

POZEMKY - PRODEJ

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

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

K
ONEC STRACHU!
J
?
EDETE NA DOVOLENOU

NEVADÍ,

PŘEHLED NEZTRATÍTE...

WWW . VECERNIKPV . CZ

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY

Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ

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

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Tylova 44m2
540.000Kč
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: 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
1+1 Sidl. Svobody 44m2
5.500Kč vč.ink
1+1 M. Pujmanové po celk rek. 5.500Kč vč. ink
2+kk Vrahovická 56m2 po rek. 6.000Kč+1.700ink
2+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+1Svolinského 82m2 cihla
8.500Kč vč.ink
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.

750.000,-Kč
700.000,-Kč
1.100.000,.Kč
899.000,-Kč
699.000,-Kč
699.000,-Kč
700.000,.Kč
1.250.000,-Kč
1.050.000,-Kč

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

Tel: 605 011 310

NOVINKA!!!
3+1,OV,Žižkovo nám.PV,2.p.prostorný po rekonstrukci,
700.000,-Kč
100m2
3+1,OV, Bulharská,PV,3.p.velmi pěkný, balkon, velký sklep
1.150.000,-Kč
3+kk,OV,Palacká,PV,1.p. po kompletní rekonstr,nízké měsíč.
nákl.
1.550.000,-Kč
3+1,dr.Finská, PV, po rekonstrukci, lodžie,1.p.,velmi nízké
měsíč.nákl.- 2.500,-Kč!!! Velmi pěkný!
1.050.000,- Kč
4+1,Belgická, PV,dr.5.p.,velmi pěkný-po komplet.
rekonstrukci možno i s garáží
1.340.000,-Kč
5+1,Fandrlíkova,PV ,dr.1.p.,velmi pěkný,
po zdařilé rekonstrukci!
DOHODA !!!
DOMY prodej
RD 5+1,Brodek u Konice,zahrada, krásné prostředí
2.590.000,-Kč
Činžovní dům,Šafaříkova,Prostějov 5 bytových jednotek
3.090.000,-Kč
SLEVA !!!
RD 4+1,3+kk Lešany u PV zahrada,garáž 2.450.000,-Kč
RD 2+1, Konice, zahrada
699.000,-Kč
RD 3+kk,Křenůvky,dvůr,zahrada
450.000,-Kč
RD Dobromilice,5+1,kolaudace 1988,
999.000,-Kč
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd, po rekonstrukci
1.550.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda
část.rekonstrukce
950.000,-Kč
2
RD 3+1,Držovice, zahrada 1690m , klidná část,
k rekonstrukci
DOHODA!!!
NOVINKA!!!
RD 2+1,4+1,PV-VRAHOVICE
po kompletní rekonstrukci,velmi pěkný
2.500.000,-Kč
- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1,PV,E.Valenty ,35m2
1+kk,cihla,centrum od 1.7.
1+kk,PV,centrum,44m2
2+kk,PV,cihla,pěkný,70m2
2+1, PV,A.Slavíčka,57m2
3+1, PV,Mozartova ul.,
3+1, sídl.Svobody,zařízený
4+kk,Na Hrázi,luxusní,nadstandard, zařízený, terasa

5.800,-Kč
3.600,-Kč
4.800,-Kč
6.000,-Kč
4.900-Kč
5.900,-Kč
5.500,-Kč
11.500,-Kč

PRONÁJEM LUKRATIVNÍHO
OBJEKTU V CENTRU, jedná se
o třípodlažní objekt, vila v secesním stylu
-možno na kanceláře-INSOLVENČNÍHO
SPRÁVCE, EXEKUTORA, BANKY……
-Pronájem nebytových prostor:
Wolkerova ulice – kadeřnictví- 50m2
Plumlovská ulice- obchod 50m2, Vápenice –obchod
40m2-výloha, Svatoplukova ulice –obchod, výloha, rampa,
kancelář, sociální zázemí, 40m2-ihned volné……8.000,-Kč
Netušilova ulice – obchod.prostory 25m2, Volné od
1.7.2012….. 6.000
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

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

605 011 310

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.
Ing.Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
*RD 5+kk, novostavba cena v RK
*RD 5+2, Kaple, rek. 1.990.000 Kč
*RD 5+1, Čechy p/K 1.250.000 Kč
*RD 3+1, Přemyslovice 650.000 Kč
*RD 3+1 Brodek u PV 495.000 Kč
*chata Seloutky
300.000 Kč
*Byt 2+1, OV/P, rekonstr 1.100.000 Kč
*Byt 3+1,98 m2,garáž.st. 1.980.000 Kč
Pronájem bytu:
*3+1, 98 m2,garáž.st. 10.000 Kč vč. inkasa
Pro klienty hledáme:
* Byty 1+1 a 3+1
* novostavbu RD v PV do 3 mil
* chatu na Plumlově nebo Stražisku
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 byt 2+1 po rekonstrukci, ul.
Karlov, Prostějov. Tel.: 608 328 617
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu garáž na ul. J. B. Pecky
v blízkosti pekáren. Cena: 1 100
Kč. Tel.: 723 826 819
Pronajmu zděnou garáž na Brněnské ul. Tel.: 776 894 323

Koupím byt 3+1 v PV do 800 000 Kč,
RK ne. Platba hotově. Tel.: 732 181 597
SMS nebo volat po 15. hod.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
výběrové řízení na prodej pozemku
p. č. 6396/1 v k. ú. Prostějov - orná
půda o celkové výměře 3167 m2 za
minimální kupní cenu 1.095.000,00
Kč. Další informace poskytne p.
Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č.: 582 302 585,
yveta.hudcova@uzsvm.cz
Pronajmu částečně zařízený cihlový byt 1+1, v os, volný ihned.
Cena 6 200 Kč včetně inkasa. Tel.:
737 611 774

Olomoucká 10, Prostějov

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

Nabízíme kvalitní jízdní kola

]QDþHN

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

REALITY

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

Prodám RD 4+kk s garáží, ul. Ohrozimská, Plumlov. Cena 2 450 000
Kč. Tel.: 608 813 222 RK ne!

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

PR O N Á J MY

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

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

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

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

B Y T Y prodej
2+kk nám.Spojenců 53m2 ,
2+1,OV,Žeranovská,58m2
2+1,OV,Dolní ,58m2
2+1,DB,Suchardy,58m2
2+1,DB,Šárka,65m2
2+1,DB,Okružní,58m2
2+1,DB,V.Špály,58m2
3+1,DB,Dolní,68m2
3+1,DB,Mozartova
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ELEKTROKOLA
'23/ĕ.<$628ýÈ67.< jízdních kol
SERVIS a OPRAVY jízdních kol
SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Tel.: 582 337 697, 733 224 410
Plumlovská 32 (YHGOHÒě$'835È&( 3URVWČMRY

REALITY

FINANCE

Pronajmu byt 1+1 v původním stavu
s balkonem, 1. patro. Volný ihned. Cena
5 900 Kč vč. ink. Tel.: 774 559 679

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

Pronajmu byty 1+1. tel.: 723 646 209

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
Pronájem
garážového
stání
v AUTOPARKU, Francouzská ul.
sídl. Západ. Akce 900 Kč/ měsíc.
Tel.: 604 430 934
Pronajmu 2+1, 3+1. 723 565 897
Pronajmu, příp. prodám RD 2+1,
10km od PV. Levně. 732 152 429
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 byt 1+1 v ul. Dobrovského. 4.900 Kč + inkaso. Tel.:
602 756 488
Pronajmu pěkný, slunný byt
2+1 v centru PV. Nájemné
5 800 Kč + inkaso. Nejsme RK.
Tel.: 776 808 064
Nabízím pronájem jednoho pokoje v zařízeném bytě v PV osamělé
ženě, studentce nebo starší paní.
K dispozici pračka, kuchyň, koupelna. Cena 3.500 Kč/ měs. Tel.:
776 632 474
Pronajmu 3+1, po rek., PV, cena dohodou. Tel.: 608 839 131
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 byt 1+1 v Dolní ul. Tel.:
736 631 781
ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Kučerova
3.200 Kč vč. ink.
1+1 Vodní
4200 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 Netušilova
7.600 Kč + ink.
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851
Prodám stavební pozemek v Určicích 19 x 106 m, na hranici pozemku voda, plyn, elektřina. Velmi
klidná část obce. Veškerá občanská
vybavenost. Cena 1 550 000 Kč.
Tel.: 777 722 719
Pronajmu byt 2+1 se šatnou na V.
Špály, část. zaříz. 7.500 Kč vč. ink.
Volný ihned. Tel.: 777 163 747

Půjčka 5 - 50 000 Kč pro zaměstnané, důchodce, osvč a md.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
777 965 734
PENÍZE.
VYSOKÁ
PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
24 HODIN, pro zaměstnané
a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčka 5 - 50 000 Kč pro zaměstnané, důchodce, osvč a md.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
607 401 926
Půjčka 5 až 500 000 Kč. Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 881 746
OSVČ POZOR!!! Konečně je
tu dostupná půjčka i pro vás.
K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL 6 měsíců a účet.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
608 744 459
Poskytuji půjčky pro klienty na MD, důchodce, ty, co
jsou v registru. Prosím, volejte po 17.00 hod. na tel.:
774 119 937
Vyplatím dluhy na nemovitosti.
Tel.: 773 579 975
Dlužíte? Máte problémy se splácením? Nebojte se a vyhlaste na
sebe osobní bankrot!!! Konzultace zdarma. 777 947 136
Rychlá půjčka 10 – 50 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Více
možností. Tel.: 777 947 136
Potřebujete půjčit? U nás můžete získat půjčku až 500 000
Kč (bez zkoumání reg. a příjmů) Zavolejte a domluvte si
schůzku! Tel.: 606 328 115
www.pujcky-prostejov.com
tel.: 605 453 062

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

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
Pronajmu 1+1 v PV, cihla, vl. topení. Tel.: 775 758 775
Pronajmu byt ul. Pujmanova
1+1, cena 5 500 Kč/ měsíc. Tel.:
777 655 080
Pronajmu byt 2+1 v PV. Tel.: 605
535 194

UZÁVĚRKA ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 13. července 10.00 hodin

Reportáž
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Redaktor Večerníku se po vlastním břiše proplazil do nedávno objevených jeskyní v Javoříčku

DO „STŘEDU ZEMĚ“ JSEM SE VYDAL
Úžasně zalesněnou přírodou přijíždíme do obce Březina nedaleko
Javoříčka. Před námi leží malebné údolí, v dáli se tyčí hrad Bouzov a celé údolí z levé strany lemuje kopec Špraněk. V jeho útrobách se nachází
slavné Javoříčské jeskyně, které patří k nejkrásnějším v republice. Naproti
němu vidíme Paní horu. Tak se jmenuje kopec, uvnitř něhož se nachází tajemná jeskyně „Za hájovnou“. Pod prozaickým názvem se skrývá labyrint
chodeb a komplex jeskyní nacházejících se hluboko pod zemí. Miliony let
do něj lidská noha nevstoupila. A nyní čeká na nás...
Javoříčko/Martin Zaoral
Průvodce mi dělá člověk z
nejpovolanějších: šéf prostějovských speleologů Miroslav
Vaněk, který se jeskyňářství
věnuje už jednačtyřicet let.
Právě jemu a jeho skupině se
zde loni v červenci podařil objev, který za posledních několik desetiletí nemá v republice
obdoby. Prokopali se do rozsáhlých podzemních prostor
s labyrintem chodeb a dómů
s bohatou krápníkovou výzdobou. Letos za to posbírali
všechna možná jeskyňářská
ocenění.

Rok po objevu se spolu s ním
vracím na „místo činu“. Co je
pro zkušeného jeskyňáře rutina, to vnímám jako velkou
výzvu. Stísněné a temné prostory totiž opravdu nemusím.
Ovšem Miroslav Vaněk mě
uklidňuje, při jeho četných výpravách se nikdy nic nestalo.
„Jako účastník jsem však zasahoval i u případu, kdy zemřel
kluk v jeskyni v Moravském
krasu. Původně do jeskyně lezli tři. Do prostoru, kde
zrovna byli, se však začala
náhle valit voda. Jeden se stihl rychle dostat ven a spěchal
pro pomoc. Druzí dva uvízli na
skalní římse, pod nohama jim
valila voda. Další to psychicky
nevydržel a vrhl se do vody s
tím, že se pokusí dostat ven.
Proud vody jej však strhl do
jedné ze zaplavených prostor,
kde se utopil. Když jsme ho
vytahovali, nebyl na něj pěkný pohled,“ vypráví mi cestou
Vaněk. Dobré pocity ve mně
nevyvolá...

černého netopýra. Jde o znak
prostějovských
speleologů,
kterým by však určitě nepohrdl
ani hlavní hrdina amerického
filmu ´Batman´. „Netopýři
jsou v podzemí našimi věrnými průvodci. Jakmile odkryjeme nějakou chodbu, už tam
jsou. Dostanou se kamkoliv,“
vysvětlil mi Vaněk.

Nepovolaným vstup
zakázán
Přicházíme ke vstupu do jeskyně „Za hájovnou“. Hned na
první pohled mě zaráží, jak
je malý a úzký. Dovnitř se

S NETOPÝREM NA HLAVĚ

cifických podmínkách žijí už
po několik generací. Jestli na
tom ovšem něco je, to musí říct
odborníci...

Nadšenci v díře
Nikdo ze speleologů neřekne, že jde do jeskyně. Všichni
vstupují „do díry“. Činíme tak
i my.
Uvnitř chvíli jdeme podél
kolejnic, na kterých jsou dva
vozíky. Jeskyňáři pomocí
nich ze země dostávají vykopané usazeniny, které ve
velmi stísněných podmín-

Dóm u parníčku. Jedna z komplexu nádherných a těžko přístupných jeskyní dostala své jméno podle krápníkového útvaru u svého vchodu.
Foto: Martin Zaoral

kyních může mít pro děti s ze světlo z čelovky. Plazím se
Tady vládne věčnost
dýchacími potížemi skuteč- nahoru a dolů a připadám si
jako červ. Pozoruji obrovské
ně blahodárný vliv.
kusy skály kolem sebe. Kdyby Náhle se tunel rozšiřuje a
se tyhle „kamínky“ jen trochu my vstupujeme do úžasného
Krápníky nade vše!
pohnuly, tak mě rozmáčknou prostoru. Po všech těch průopravdu jako malého bezmoc- lezech jsme se konečně objeV podřepu scházíme dolů po ného červíka...
vili v jeskyni, kde se člověk
kluzkém podloží. Narozdíl od
Miroslava Vaňka se v úzkých
prostorách pohybuji poněkud
neobratně. Cestou míjíme
naše první krápníky. Rád
bych si je vyfotil, a tak hledám tu správnou polohu.
„Buď opatrný. Kdybys nějaký
z nich poničil, tak tě tu snad
zazdím!“ upozorňuje mě můj
parťák. Něco takového bych
opravdu nerad! Nejenže bych
nechtěl zničit něco, co tu vznikalo tisíce let, ale představa, že
tu budu navěky uvězněn, mě
opravdu vůbec neláká. Tahle
Je to dřina. Miroslav Vaněk ve
spontánně vyslovená hrozba
vstupu do komplexu jeskyní s vozívšak svědčí o jediném. Jeskem, na němž s kolegy vyvozil mekyňáři cítí velkou odpovědnost
tráky usazenin bránících jim v jejich
za to, k čemu by se bez jejich
objevech.
Foto: Martin Zaoral
přičinění lidé nikdy nedostali. A nedovolí nikomu, aby to
nikdo nepovolaný nedostane. kách vykopou motyčkou či ničil!
Vchod je zabezpečen masiv- krompáčem. Ven je dostávají
ní kovovou mříží, kterou je pomocí kyblíků. Málokdo z
Jako červ
třeba odemknout. Nezvaní nás by podobnou dřinu podhosté by vnitřek jeskyní se stupoval, navíc zcela zadarvzácnými krápníky mohli mo. „Nejenže z toho žádné Po krátké pauze se dostávánenávratně poničit. „Prostor peníze nemáme, ještě na me k magické uzounké chodnení přístupný, za ten rok od to doplácíme. Pro nás je to bičce, která byla donedávna
objevu jej navštívilo jen pár prostě koníček. Když někdo zcela neprostupná. Právě zde
lidí a už jich mnoho nových třeba sbírá známky, tak je vytrvalost jeskyňářů před
nebude. O jeho zpřístupnění také musí za něco koupit,“ rokem slavila úspěch. Pro
veřejnosti se neuvažuje, bylo srovnal Vaněk. Kolejnice nás to v tuto chvíli znamená,
by to velice nákladné,“ zmínil brzy končí, scházíme po ko- že se budeme muset doslova
se Vaněk. V současné době vových schodech. Zatímco protáhnout chodbou, které
do jeskyně míří hlavně vědci. venku je vedro, zde panuje jeskyňáři ne nadarmo říJeskyňáři v jedné z hlubokých příjemný chlad. Konstant- kají „plazivka“. Zde se nám
a téměř nepřístupných jeskyní ní teplota v „díře“ je sedm příroda skutečně nepřizpůnapříklad objevili slepé žáby. až osm stupňů Celsia. Také sobí. Tady se musíme zcela
Je možné, že se už narodily v se tu perfektně dýchá. Není přizpůsobit přírodě. Úzký
jeskyni a že tu v naprosto spe- těžké uvěřit, že pobyt v jes- prostor kolem mě ozařuje pouV plazivce. Tudy musíte po břiše. Jelikož chodby nevedou
vodorovně, často máte hlavu výrazně níže než nohy. Tlouštík
by přitom úzké chodby „zašpuntoval“. Foto: Martin Zaoral

S netopýrem na hlavě
To už však přijíždíme k „chatě“ prostějovských jeskyňářů
v Březině. Chata ovšem není
to správné slovo. Prostějovští
jeskyňáři mají asi osmadvacet členů, ale v rozlehlém
zemědělském statku může
přenocovat i stovka lidí. V
roce 2005 objekt vyhořel a
málokdo věřil tomu, že se
někdy opraví. Podařilo se
to jen díky solidaritě mnoha
lidí, kteří se fyzicky podíleli
na jeho opravě, i finančním
příspěvkům, z nichž ten nejvyšší dal Olomoucký kraj.
Můj společník se převléká do
pro jeskyňáře typické červené kombinézy. Mně podává
helmu. Vyjímá se na ní silueta

Jako červ. Redaktor PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Martin Zaoral se proplazil až do unikátního jeskynního
systému.
Foto: Miroslav Vaněk

nejenže může zpříma postavit, ale navíc rozhlédnout
po nádherném prostoru.
Člověk si tu připadá jako
ve Vernově románu „Cesta
do středu země“. Zároveň je
mu jasné, proč se tyto rozlehlé prostory nazývají dómy či
katedrálami. Jakoby tu platil
docela jiný čas. Nějaké to století tu neznamená vůbec nic.
Tady vládne věčnost. Kromě
toho tu stejně jako v kostelech panuje vznešené ticho. A
samotné krápníky připomínají
vznešené gotické sochy. Hned
na začátku dómu, ve kterém
jsme se objevili, se na vápencovém podkladě vyjímá dvojice krápníků vypadající zase
jako komíny zaoceánské lodě.
Díky nim dostal tento prostor
jméno „Dóm u parníčku“.
Nachází se tu i další stojaté
krápníky, které výrazně připomínají něco docela jiného.
Nicméně název „Dóm snů
všech slečen“ se zatím neujal..

Jen pro vyvolené?
Prozkoumat labyrint chodeb a
jeskyní by vyžadovalo nejen
několik hodin, ale i lana a
horolezeckou průpravu. Jeskyně se tu totiž nachází hned

v několika úrovních, některé z nich přitom dělí desítky
výškových metrů. Horolezec
však nejsem, a tak se vracíme.
Ven vystupuji s báječným
pocitem i vděčností, že jsem
se mohl podívat na místa,
která po miliony let zůstávaly člověkem nedotknutá.
A přitom se nachází pár
desítek kilometrů od Prostějova. Jeskyňářů, kteří mají
šanci prožít něco podobného,
přitom překvapivě ubývá.
„Nových členů mezi námi
mnoho není. Kolem jeskyní se
motáme pořád ti samí. Téměř
každý víkend však na chatě
v Březině někdo je. Když se
ale po vší té dřině podaří něco
objevit, tak se počet jeskyňářů
zázračně zvýší. Bohužel něco
takového, jako se povedlo
loni, skutečně není možné
každý rok. Možná ani každých deset let ne,“ uzavírá při
naší cestě zpátky do Prostějova Miroslav Vaněk.

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

SLUŽBY

PRÁCI NABÍZÍ

STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK, Nabízím práci z domu – telefoOPLOCENÍ. CENY R. 2011. nistka. Vítáme dobrou komunikaci a práci s PC. Na dohodu. Nutno
VOLEJTE 723 522 369.
mít internet. Tel.: 603 844 833
Malířské a natěračské práce i
s úklidem. Levně. 777 818 463 Přijmu kadeřnici. Tel.: 607 634 098
Nabízím elektroinstalační práce včetně revize, montáž hro- Přijmeme do prac. poměru pracovníka informačního centra banmosvodů. Tel.: 774 989 007
ky v PV, muž/žena, zákl. znalost
Kompletní pokládka zámkové PC. Info.: personální agentura,
dlažby, kvalitně za rozumné Kravařova 9, PV. Tel.: 722 553
ceny. Tel.: 723 522 369
345 denně 9.00 – 16.00 hod.

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

ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? TRAKTORISTA – OPRAVÁŘ
Přijedu, opravím, poradím. na tuto pozici hledá pracovTel.: 722 668 334
níka STATEK Prostějov s.r.o.
Určická ul. Nástup ihned. Plat
Stěhování bez pomoci zákaz15 000 - 25 000 Kč. Kontakt tel.:
níka a vyklízecí služby. Rychle,
776 702 621

PRÁCI NABÍZÍ

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- Vydavatelství Haná Press
jek, 721 344 771. Práce strojem přijme redaktora pro regioUNC, výkopové a terénní práce. nální zpavodajství. Životopisy posílejte
Zednické práce, zateplení, ná- na e-mail: kozak@pv.cz
těry fasád, práce s plošinou.
Centrum regenerace v ProTel.: 723 522 369
stějově. Ihned zapracujeme
Zednické práce. Levně a rych- do různých pozic. Možnost
le. Tel.: 602 941 681
i VČ. Tel.: 602 810 644.
Demolice, zemní práce. Lev- Hledám kuchaře ke grilu na
ně! Volejte 723 522 369
letní sezonu. Tel.: 606 178 431
Stěhování, vyklízení.
775 132 134

Tel.: Pobočka v PV hledá referenty/-ky
pro práci v kanceláři. Plat 25 000
Kč. Zapracování, další výhody.
T.:603 218 330
Péče o tělo
Nechte si hýčkat své tělo v klidu
svého domova. Profesní masérka Firma Gamsbart Prostějov hleprovádí rekondiční a relaxační dá šičky kožené konfekce. Info
masáže za přijatelné ceny. Bu- na telefonu 603 834 529.
dete spokojení. Tel.: 607 112 965
Do zavedeného salonu v centru PV, hledám kadeřnici,
nehtovou designerku a pedikerku na ŽL. Výhodné podmínky. Tel.: 608 508 897
Super přivýdělek z domova.
Práce na smlouvu. Výplata
dvakrát do měsíce. Vhodné
jako přivýdělek i jako HPP, bez
vstupních poplatků. Jen seriozní zájemci. Více info na mailu
snajdrova.Kveta@seznam.cz.

Prodám okurky nakladačky.
12 Kč / kg. Tel.: 775 197 451
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/110
Kč. Objednávky na tel.:
777 936 723.

Dne 11. července 2012
vzpomeneme 6. výročí
náhlého úmrtí

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.
Prodej palivového dřeva,
měkké od 750 Kč/m, tvrdé od
950 Kč. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013

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, ÚprNON STOP ODTAHOVÁ ka, Vacátko, Veris, Zrzavý, ŽeníSLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR šek a dalších.
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623 Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Koupím jakoukoli Š - Felicii.
Tel.: 604 118 269
Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473

AUTO - MOTO

Koupím obrazy předních českých a moravských malířů, ale
i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Tel.: 603 161 569

OZNÁMENÍ

VZPOMÍNÁME

PRODÁM

KOUPÍM

Přijmeme mechanika - zámečníka - svářeče. Tel.: 582 330 341
Hledáme seriozní spolupracovníky, nabízíme vysoké
výdělky, které můžete mít každých 14 dnů. Schůzka nutná.
Volejte: 776 400 501

20

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. července 2012

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.

Přijmu kosmetičku na ŽL.
Spěchá. Tel.: 775 079 985
Potřebujete opakovat nebo doučit němčinu přes prázdniny?
Obsazujeme prac. pozice: tel. Volejte 582 334 491 po 19.00.
operátor/ka, asistent/ka, referent/
Vdova 65 let hledá kamarádka, obchodní zástupce, realitní
ku přiměřeného věku, nejlépe
makléř, manager týmu. Nehledáz Pv. Tel.: 739 420 843
me dealery a prodejce! Výdělek
UZÁVĚRKA
24-40 000 Kč měs. firemní vůz a
benefity. Info na tel. 728 958 301 Prodám štěňátka jorkšíra. Tel..
ŘÁDKOVÉ INZERCE
604 783 540
pro příští číslo je
Přijmeme svářeče, zámečnív pátek 13. července
ky, nástup možný ihned. Tel.: Koupím štěně černého knírače.
10.00 hodin
Tel.: 725 838 317
733 340 484

SEZNÁMENÍ

paní
Taťány OSIKOWSKÉ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel Ladislav,
sestra Monika s rodinou.

Speciální akce
na červenec a srpen!
za čtyři řádky
další dva řádky ZDARMA!
+
v červenci jakékoliv
zvýraznění ZDARMA!

Večerníkové akce pro vás od redakce
Bližší informace
fo mace na tel
tel.: 582
5882 333
33 433
4433,
3 na mail
mailu in
inzerce@vecernikpv.cz
e ce@
@ ece nikp c
nebo přímo v redakci - sl. Šmídová

pan Jan VAŠÍČEK
z Otinovsi.
Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Rodina

Dnes bychom ti přišli přát,
ruku podat a vzpomínat.

Dne 13. července 2012
by se dožil pan
Jakub GALÍČEK
100 let.
Kdo jste ho znali,
zavzpomínejte s námi.
Děkuje syn Zdeněk
s rodinou.

Dne 7. července 2012
uplynul 1 rok, kdy opustil
tento svět

Dne 13. července 2012
vzpomeneme
25. výročí úmrtí

pan Miloš FREHAR
z Prostějova.
My nejbližší vzpomínáme
nejen v tento den a za tichou vzpomínku vám všem
děkujem. Manželka Dana,
dcera a syn s rodinami.

pana
Františka SVOZILA
z Biskupic.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 12. července 2012
uplyne 4. smutné
výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
maminka

paní Marta MÁTLOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste jí znali, věnujte ji spolu s námi tichou
vzpomínku.
Stále vzpomínají syn
Pavel s rodinou, dcera
Martina s rodinou a
syn Martin s rodinou.

Kdo Tě znal,
zná naši bolest ten ví,
co jsme v tobě ztratili.

ZVÍŘATA

Prázdninová nab
v úseku řádkové ídka
inzerce

Dne
12. července 2012
vzpomeneme
3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,

Dne 12. července 2012 by
se dožila 90 let naše
drahá a všemi milovaná
maminka, paní
Boženka ŠEVČÍKOVÁ
z Prostějova.
V našem srdci žije stále. S láskou vzpomínají dcera Anička
a syn Bedřich s rodinami.

Dne 7. července 2012
uplynulo 19. výročí od
tragického odchodu
našich rodičů

Drahomíry a Aloise
KONŮPKOVÝCH
z Prostějova.
S hlubokým zármutkem
v srdcích vzpomínají
dcera Drahomíra, vnuci
Tomáš a Jirka, vnučka
Hanka a setra Miluška
s rodinou. Za tichou
vzpomínku děkujeme
všem příbuzným a přátelům, kteří je měli
ze srdce rádi.

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají

Dne 9. července by se
dožil náš tatínek
Jiří OPATRNÝ
80 let
a 1. srpna uplyne
1. smutný rok
od úmrtí naší maminky
paní

Zdenky OPATRNÉ.
Za tichou vzpomínku
děkují děti.

Kdo v srdci žije,
nikdy neumírá.

Dne
13. července 2012
uplyne
10. výročí úmrtí
pana
Františka KALINCE.
S láskou a úctou
stále vzpomínají
dcera a syn
s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout
na nejsmutnější den
v našem životě.

Dne 12. července 1991
tragicky zahynul ve
věku nedožitých
10 roků náš milovaný
syn, bratr, švagr a strýc
Honzík VIČAR
z Brodku u Konice.
Vzpomínají rodiče
a bratři s rodinou.

Maminky nikdy neumírají,
ony jen usínají, aby se
každé ráno probouzely ve
vzpomínkách svých dětí.

Dne 10. července 2012
uplyne 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
paní Anna MENŠÍKOVÁ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel a děti
s rodinami.

HLEDÁNÍ

JE U K
KONCE
ONCE

Kultura v Prostějově a okolí
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Nejvýznamnější kulturní událost
Plumlovský zámek rozzářila díla mistrů české grafiky

PETR SPÁLENÝ

ROZPÁLIL
URČICE
Posluchači se vrátili
i do zlatých šedesátých...

Na scéně. Petr Spálený přes půldruhou hodinu bavil solidně zaplněnou určickou sokolovnu.
Foto: Martin Zaoral

Určice/mls - Bouřlivý potlesk více jak dvou set párů dlaní
vyprovázel Petra Spáleného na konci jeho koncertu v určické sokolovně, který se uskutečnil v sobotu podvečer. „Bylo
to milé. Všem moc děkuji, jste báječné publikum,“ loučil se
obcí na Prostějovsku stále populární zpěvák.
Legenda české hudební scény se
přitom s publikem důrazně rozloučila už před zahráním své populární
skladby „Trápím se, trápím“. Frenetický potlesk jej však odejít nenechal. „Na úplnou rozloučenou vám
tedy zahrajeme ještě skladbu, která

Zveme na

multižánrový
festival

se vrací do let, v nichž opravdu stálo za to žít,“ prohlásil z pódia Petr
Spálený, načež zazněly první takty
skladby „Šedesátá léta“. V tu chvíli
byla atmosféra přímo frenetická.
„Jsem ráda, že Petr Spálený dorazil k nám do Určic. Mám ho ráda

už několik desítek let. Myslím, že
o takové věrnosti si některé současné v uvozovkách superstar mohou nechat jen zdát. Navíc musím
smeknout před tím, s jakou energií
dokázal Petr ve svých osmašedesáti letech v tomhle vedru koncert
odzpívat. Je to machr,“ zhodnotila
pro Večerník koncert jedna z odcházejících posluchaček, která se
nám představila jako Boženka.
Tato akce v Určicích
vyšla prostě na jedničku.

Plumlov/nih - Minulý čtvrtek
to na plumlovském zámku opět
žilo. Konala se zde totiž slavnostní vernisáž výstavy, která
bude probíhat až do 2. září 2012
a co víc, je prodejní! Návštěvníci si tak mohou s sebou domů
odnést i nějaký ten obraz. Vybírat přitom můžete z mistrných
grafických děl Adolfa Borna, či
maleb Renaty Kloger-Štolbové.
Hned první dny ukázaly, že tentokrát to byla trefa do černého...
A nechyběl u toho ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální partner akce.
Je čtvrtek 5. července 2012. Na
zámku Plumlov houstne atmosféra, očekávání stoupají. Již
brzy vše vypukne... Stalo se tak
kolem páté hodiny odpolední.
Ani horko a dusno neodradilo
řadu návštěvníků, aby si přišli
vychutnat atmosféru vernisáže
výtvarníků.
Hlavní slovo na vernisáži pronesl
Ing. Pavel Frelich a sympatická
galeristka Marie Hanušová z Hluboké nad Vltavou, kteří přivítali
hosty a krátce představili oba autory výstavy. Slavnostní vernisáže
se však zúčastnila jen polovina
slavného páru, který svá díla při-

vlastně s celou výstavou. V sále
vedle expozice jsou umístěny panely plné informací o rodě Lichtenštějnů, jejich životě, vztazích
a podobně. Během vernisáže se o
kulturní vystoupení postaral známý prostějovský zpěvák a kytarista Tomáš Jurenka.
Všichni přítomní se po celou dobu
evidentně dobře bavili a zájem
o výstavu i obrazy byl opravdu
veliký. Kromě toho, že tato expozice polahodí vašemu oku, si
také můžete nějaký ten exponát
zakoupit. Všechny vystavené
obrazy jsou totiž prodejní. Jejich
cena se pohybuje podle velikosti a
typu cca od deseti do dvaceti tisíc
korun.
Přijďte se tedy podívat i vy!
Můžete si připomenout své dětství charakteristickými obrázky
Adolfa Borna nebo se pokochat
zajímavými a veselými obrázky
paní Štolbové. Otevřeno mají na
zámku Plumlov denně kromě
pondělí od 10 do 18 hodin.

Všichni pohromadě. Organizátoři výstavy i autorka byli s vernisáží spokojeni.
Foto: Nikol Hlochová
vezl do Plumlova. Zatímco Renata
Kloger-Štolbová nechyběla, Adolf
Born se musel kvůli horkému počasí bohužel omluvit. Svůj krátký
proslov pak v průběhu uvítacího
programu pronesli mimo jiné i primátor města Prostějova Miroslav
Pišťák, starosta Plumlova Adolf
Sušeň, ale také zástupce hejtmana

Olomouckého kraje Pavel Sekanina. Představil se také Pavel Vařeka,
který pozval všechny přítomné na
výstavu o Janu Adamovi z Lichtenštějna do nedalekého Mikulova.
Právě připomenutí 300. výročí od
smrti tohoto aristokrata, který dokázal naplnit pravé poslání šlechty,
bylo spojeno s páteční vernisáží a

ČTĚTE PŘÍŠTĚ!
exkluzivní rozhovor
s věhlasnou malířkou
Renatou Kloger-Štolbovou!

ROCK MEMORY OF 2012: vzpomínková akce na skvělé muzikanty táhne
PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci s
EXKLUZIVNÍ HÁDANKA!
agenturou HITTRADE
připravil pro všechny
své čtenáře a fanoušky
exkluzivní hádanku!
Kdo pozná alespoň
dva muzikanty ze sestavy skupiny ALTERNATIVA
z roku 1974, dostává lístek na ROCK MEMORY V.
ZDARMA! Za každého dalšího odhaleného muzikanta DALŠÍ VSTUPENKA NAVÍC! Celkem je tedy
možno získat na jednu osobu až pět lístků, současně
jsou přitom možní maximálně dva výherci.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na naši známou e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„Hádej, kdo jsem...“. 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
DO ČTVRTKU 12. ČERVENCE 15.00 hodin. Výherce budeme kontaktovat telefonicky, NEZAPOMEŇTE
PROTO UVÉST VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.

jen ve večerníku

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

Miroslav Vysloužil starší
Jeden z nestorů prostějovského bigbítu. Zvukař, zakladatel skupiny PLUS - neúnavný dovozce, zlepšovatel, kontsruktér a výrobce hudebních aparatur,
osvětlovacích zařízení i dopravních prostředků v komunistickém režimu, kdy koupit třeba jen dobré struny ze „západu“, byl neuvěřitelně veliký problém... A
na víc prostě řečeno - byl to perfektní chlap. Zkrátka s nadsázkou se dá
říct: praotec „big bítu“ v Prostějově!

Miroslav Vysloužil mladší
Klávesák, zpěvák, programátor s úžasnou vrozenou intuicí k ovládání na svou dobu značně složitých nových „západních“ hudebních nástrojů a
aparatur, které „nějak“ a „někde“ vždycky sehnal
jeho táta. Nikdy se ani nepokusil studovat mnohastránkové, jemu „nepochopitelné“ anglické
návody k použití a prostě mu všechno hned fungovalo téměř na
první zapojení, i když pamětníci jistě vzpomínají na zapínání
jeho EMAXU ranou pěstí... Ale hlavně nikdy, ale skutečně nikdy
nepokazil žádnou legraci!

Miroslav Čech
Nezapomenutelný kamarád, zpěvák, textař, klávesák,
kytarista - zkrátka univerzální muzikant, který prošel
celou řadou prostějovských kapel. Člověk, který neztratil smyl pro humor v žádné situaci a nikdy nepřestal být kamarádem. Vzpomeňme alespoň jeho působení v kapelách: Ikaros, Generace či Keks...

Miroslav Kolba
Vynikající kytarista, hudební pedagog a skladatel
- žák prostějovské Lidové školy umění a Konzervatoře v Brně. Muzikant mnoha žánrů a v letech 1967 až 1973 kytarista skupiny VOX Pavla
Nováka, spolupracoval ale i na příklad s Prostějovským Bigbandem a Dixilendem, národopisně folklórním spolkem Mánes, hrál v řadě kapel v Prostějově i
celém regionu - z těch mimoprostějovských jmenujme například
Specktrum. Přes tři desítky let se věnoval pedagogické a koncertní činnosti v oblasti vážné hudby a stále více se zaměřoval i
na vlastní hudební úpravy a kompozice, kterých vydal tiskem i
na hudebních nosičích nepřeberné množství.

Petr Dvořák
Bubeník a zpěvák - jmenujme alespoň ve své době populární kapelu Kontinent. Opustil nás hodně mladý,
takže i tento přehled, je relativně krátký. Ale i tak po
něm zbylo mnoho dobré muziky a kamarádství - alespoň ve vzpomínkách nás všech.. .Prostě patřil k řadě
muzikantu té doby, kteří zde tvořili kulturu narozdíl
od pánů a dam Kobedů, Hrozové atd., či jiným napomáhačům komunistického hnutí.

Miroslav Řehák
Baskytarista zpěvák, prostě chlap, jak má být, řidič
kamionu. Tohle povolání se mu také bohužel stalo
osudným. Byl to člověk,který pro muziku dokázal
obětovat cokoli. Pamatujeme jej všichni vždycky
jen rozesmátého a v dobré náladě. Zakladatel kapely
Akord, posléze Gradace, ATD, Keks .......

Miroslav Černohouz
Zpěvák a spoluzakladatel a frontman skupiny „Zapletali“, která neodmyslitelně patřila ke koloritu té
doby hluboké totality, v níž mnozí představitelé města
byli pevnými členy KSČ a Milicí. Kdo by nepamatoval Žárovice, Plumlov (zahrada vedla kina), Pivín...
Kapela, která v době sedmdesáti roků měla největší
návštěvnosti a díky které jsme se třeba seznámili s nezapomenutelným
hitem „Sugar baby love“.

Prostějov/pk - ROCK MEMORY
OF V. - pátý ročník mimořádně
úspěšného rockového festivalu,
na kterém letos vystoupí skupiny
Keks, Kontakt, Quercus, Plus, jež
opět zavzpomínají na významné
prostějovské muzikanty, kteří již
nejsou mezi námi... Tentokrát se
všichni sejdou na pláži „U Vrbiček“
už tuto sobotu 14. července. A vězte,
že bude to znovu jízda, na kterou nikdo hned tak nezapomene... PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto výhradní mediální partner všech akcí
„Plumlovského léta 2012“, za nimiž
stojí agentura HITTRADE, u toho
nebude chybět!
Pro některé z vás, jsou jména z plakátu
důvěrně známá, ale někteří, obzvláště
ti mladší, je možná čtou poprvé. Tito
jmenovaní lidé mají mnoho společného. Byli to výborní kamarádi, vynikající muzikanti, kteří hudbě věnovali
doslova a do písmene celý svůj život.
Znamenala pro ně prakticky všechno...
Mají ale, bohužel, společnou ještě jednu věc. Žádný z nich už není
dnes tady mezi námi! To přivedlo již
v roce 2008 Petra Zlámala, majitele
hudební agentury HITTRADE na

Catering
zajišťují
tito partneři:

VYHRAJTE LÍSTEK NA... ROCK MEMORY OF!
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pátečním dvojkoncertu Xindla X a Mandrage se už nyní vše chystá na V. ročník mimořádně úspěšného rockového festivalu. A vy můžete být přitom díky Večerníku dokonce ZADARMO! Stejně jako ve dvou předcházejících případech, i tentokrát obdarujeme celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ. Osm prostřednictvím tištěného vydání a
dva na webových stránkách www.vecernikpv.cz. Každý přitom vyhraje po jedné vstupence.
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...
V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že ROCK MEMORY OF SE KONÁ JIŽ POPÁTÉ! Jsme rádi, že vás
„boj“ o vstupenky na koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí sešlo hned 369 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali čtveřici: Michal HOVORKA, Mozartova 2, Prostějov * Michal KOMÁREK, J. Zrzavého 14,
Prostějov * Marie PROCHÁZKOVÁ, Krasická 43, Prostějov * Jolana FRGÁLOVÁ, Sídliště svobody 21/76, Prostějov
Výherci se pro vstupenky mohou zastavit přímo ve Večerníku, a to od STŘEDY 11. ČERVENCE!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
NA KTERÉM MÍSTĚ SE ROCK MEMORY OF KONÁ...??
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 do ČTVRTKU 12. ČERVENCE, 16.00 hodin. Jména druhého kvarteta výherců BUDEME KONTAKTOVAT TELEFONICKY, proto NEZAPOMEŇTE UVÉST VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.
myšlenku uspořádat poprvé koncert: „Rocková vzpomínka“ a nebo
chcete-li „Vzpomínka na rockery“ - „Rock Memory of: Miroslav
Vysloužil st., Miroslav Vysloužil ml.,
Miroslav Kolba, Miroslav Čech, Miroslav Černohouz, Miroslav Řehák,
Josef Šplíchal, Zdeněk Fajstl, Petr
Dvořák, Radek Nejedlý, Jaromír
Kaňák st., Jaromír Kaňák ml., Pavel
Marek, Míťa Bredichyn, František
Povolný. Tato jména nejsou seřazena
ani abecedně, ani chronologicky, ani
snad podle nějakého pomyslného významu a úspěch, kterého tito hudebníci za svého života dosáhli, protože pro
nás mají význam všechna stejný.
„Všichni ti jmenovaní totiž vytvářeli
hudební historii v dobách sice ne až
tak dávno minulých, ale v řadě směrů značně odlišných, v dobách, kdy
se mladí lidé dokázali bavit, nechci
říct lépe, ale rozhodně nějak jinak,
s větším nadšením a spontánností,
kdy sály vesnických hospod, sokoloven i městských tančíren bývaly plné
k prasknutí často už dlouho před tím,
než kapela začala hrát a atmosféra byla
pak prostě úžasná! A snad to nebude
ode mne znít příliš pesimisticky, když

řeknu, že v dnešní uspěchané době
naprosto neopakovatelná...,“ pronesl
pro Večerník Petr Zlámal. „Na takovou pravou vesnickou tancovačku se
těšilo dlouho předem celé široké okolí
a samozřejmě také muzikanti, či DJ´s,
tenkrát se ještě říkalo diskdžokejové, a
při tom se hrálo pořád a úplně všude
a všude bylo narváno až po střechu,“
dodal se zvláštním pocitem na duši i na
srdci Zlámal. „Tato akce na mě působí
ze všech, co dělám, vždycky nejvíc. Ty
emoce jsou největší...“
A určitě není sám. ROCK MEMORY OF ne nadarmo bývá nejnavštěvovanějším koncertním vystoupením na plumlovské přehradě.
Organizátoři věří, že nejinak tomu
bude i letos.
„Vzpomeňme tedy i nyní ty, kteří tragicky, či nečekaně, a všichni převážně
v mladém věku odešli z hudebních pódií našeho světa,“ vzkazuje všem Petr
Zlámal s tím, aby v sobotu 14. července od sedmnácté hodiny podvečerní
pod tím pódiem nechyběli...
Připomeňme, že v případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá
do prostor Víceúčelové haly-ZS
v Prostějově.

Josef Šplíchal
Bubeník, kapelník - s hlavou vždycky plnou těch
nejfantastičtějších zběsilých nápadů, které také vždy
realizoval. Kamarád, který nikdy nesměl chybět tam,
kde se hrála dobrá muzika a zakládalo se na nějaký
průšvih... Jmenujme alespoň jeho poslední kapelu Generace, ze které později vznikla kapela Keks.

Zdeněk Fajstl
Klávesák, neuvěřitelný pohodář, který vždycky dokázal v kapele pozvednout náladu. Úžasně zručný také
manuálně - pracoval i ve firmě na výrobu píšťalových
varhan. Z jeho hudebních působišť vzpomeňme opět
alespoň kapelu GENERACE.

Radek Nejedlý
Virtuosní klávesák a zpěvák, který procestoval s muzikou celou Evropu. Hrával v profesionálních kapelách
s těmi nejlepšími muzikanty, kteří dokázali vždy vytvořit ten nejperfektnější sound, jakého bylo možno ve své
době dosáhnout. Stejně úspěšně dokázal vystupovat a
bavit posluchače i sám s baterií svých klávesových nástrojů a svým příjemným hlasem. Vzpomeňme například kapelu Saturn...

Pavel Marek
Bubeník a zpěvák, který dokázal vzít do ruky i kytaru
a vytvořit tak kdekoli příjemnou muzikantskou atmosféru. Muzicíroval od svých klukovských let i se svojí
sestrou zpěvačkou - tehdy právě ještě jako kytarista.
Později se však věnoval hlavně bubenické dráze i když
ke kytaře se také nadále vracel alespoň při domácím
muzicírování. Vzpomeňme alespoň kapely Akord, Gradace, ATD, Plus,
kterou prošla celá řada dalších výborných prostějovských muzikantů.

Jaroslav Kaňák starší
Další skutečná legenda prostějovské a později rovněž
i olomoucké scény populární hudby, vynikající klavírista, kapelník, aranžér, jehož většinou velké kapely
s dechovou sekcí vládly řadu let prostějovským tančírnám. Ale dokázal se i sám posadit ke klavíru a dlouhé
doby preludovat jednu populární světovou melodii za
druhou. Pro pamětníky připomeňme i jeden jeho velký objev na tehdejší hudební scéně, kterým byla zpěvačka Božena Medková.

Jaroslav Kaňák mladší
Kytarista, zpěvák, hudební pokračovatel tradice započaté jeho otcem. Člen spousty kapel, ale jeho nezapomenutelné působení v kapele Alternativy se dá nepřipomenout. Vše dělal s úsměvem, hudba jej bavila...

Míťa Bredichyn
Další z kultovních klávesáků, kteří prošli řadou kapel a
nezapomenutelně se zapsali v prostějovských hudebních
dějinách. Vždy s úsměvem, nadhledem a bohorovným
klidem - tak si jej jistě všichni pamatujeme. Napadají nás
alespoň dvě jeho hudební působiště. Z těch dřívějších na
příklad kapela Star Kvintet, z těch pozdějších Ikaros.

František Povolný
Kytarista, zpěvák, textař, který působil v celé řadě
prostějovských kapel, ale s jeho kytarou jsme jej
mohli potkat naprosto kdykoliv a kdekoliv, kde svým
zvučným hlasem rozdával hudební pohodu a radost.
Je nutno vzpomenout, že je rovněž autorem českého
textu písně Boba Dylana „Knocking on The Heaven
Door“, která se stala jakýmsi závěrečným mementem každého dosavadního ročníku Rock Memory of... s názvem „Nade mnou lámeš hůl“.
Ze svojí chatrné paměti vydolovali Pavel Šubčík a Petr Zlámal
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PRESTIŽNÍ KLÁNÍ HANÁ CUPu OVLÁDLA JEJÍ JMENOVKYNĚ Z PROSTĚJOVA S.K., KTERÁ VE FINÁLE PORAZILA JIŘINU PROSTĚJOV
Letos přijelo jen čtyřicet týmů, kvalita se ale nevytratila BRONZOVÉ TÝMY
FINALISTÉ HANÁ CUPU 2012
Ne šedesát, ale pouze čtyři desítky mužstev využily letošní nabídky zúčastnit se
turnaje v malé kopané Krumsínský Haná Cup. Třídenní akce se i tak a navzdory
tropickým teplotám těšila velkému zájmu diváků a ukázala spoustu krásných fotbalových momentů.
Vzpomínat se jistě bude na dramatickou jízdu Hané od osmifinálových skupin až
do finále, na tradičního účastníka Peliny Choceň s výbornou kopací technikou gólmana Gerčáka či na dvojici vyrovnaných soubojů Relaxu Prostějov se Zavadilkou.
Opět se vyskytlo i několik opravdu divokých výsledků a jedinou sportovní kaňkou
je tak souboj Indiany s Griffiny.
Do turnaje zasáhlo i počasí, ale bouřka se přihnala až po odehrání všech utkání a
nepoznamenala perfektně připravená hřiště. Postarala se pouze o zrušení taneční
zábavy, ale holt větru a dešti se poroučet nedá a než energetici opět pustili tok elektřiny, den se přechýlil z pátku na sobotu. Organizátoři již teď přemýšlí nad sedmnáctým ročníkem, který podle prvních zvěstí bude spíše dvoudenní než třídenní.
První den skončil
bez překvapení
Obhájce celkového vítězství Relax Prostějov, tradičně kvalitní
Peliny Choceň i další čtveřice
mančaftů se mohla těšit na den
volna. Ve čtvrtek odpoledne se
přesně podle harmonogramu
odehrály první dvě základní skupiny a žádné velké jméno nezklamalo.
Skupinou „A“ zcela suverénně
prolétli trojnásobní vítězové z
Chocně. Vyhráli celou čtveřici zápasů se skóre 12:2 a gólman Libor
Gerčák několikrát dokázal, proč je
již tolik let jedničkou ve futsalové reprezentaci. Pohodlně šel dál
i Pokop Domamyslice, třetí místo
si až v posledním duelu zajistil FC
Prostějov.
V „béčku“ to bylo mnohem vyrovnanější. Relaxu první den
chyběl typický gólman a rozjížděl
se pozvolna. Proti Zavadilce dokonce neskóroval a prohrál 0:1,
což znamenalo, že o postup musel bojovat až do konce. Kdyby s
mužstvem FC Pivo prohrál, loučil
by se, ale potřebnou remízu 1:1 si
uhrál. Z prvního místa tak postoupila Zavadilka, ze druhého Relax
a ze třetího FC Pivo.

I druhý den prošly
všechny „velké ryby“
do osmifinále
Loňský finalista Griffins 98 Prostějov, vždy silná Jiřina Prostějov,
S.K. Haná, konické Vyprahlo i
Brodek u Prostějova. Všechny
tyto týmy a ještě třináct dalších
si v pátek odpoledne a večer zajistilo postup do závěrečného dne
Haná Cupu.
V céčku stačilo obhájcům finálové účasti Griffins i pět bodů na
druhé místo. Bez ztráty bodů a
strach nahánějící brankové bilancí
10:1 prošel z prvního místa Brodek u Prostějova.
Déčkem prošla jako nůž máslem
Jiřina Prostějov. Všechno vyhrála
a nastřílela hned dvanáct branek.
Druhý byl pohodlně díky dvěma
výhrám FC Fontík a o třetím místě rozhodlo poslední utkání. Jed-

nookým mezi slepou trojicí se stal
oddíl FCL Čehovice „B“, jemuž
stačily tři remízy a žádná výhra.
Týmy za ním totiž remizovaly
pouze dvakrát...
Velmi vyrovnaná byla skupina
„E“. Zrodila se sice pouze jedna remíza, a to mezi druhou AC Roma
a posledním Beerfortem Utd., ale
mezi druhým a čtvrtým byl pouze
jediný bod. Spolu s Mouřínovem,
který si první místo zajistil výhrou
4:2 s Romou, prošla do tříčlenných osmifinálových skupin právě
Roma a nakonec o jednu branku
lepší skóre i FC Radegast u Zacha.
Slovenští vyslanci FC 2 Litre měli
smůlu, přestože ve vzájemném
utkání vyhráli.
Odpolední brankostroj ve skupině
„F“ odnesla výraznými příděly
mužstva BT Beercelona a FK Orli
Vyškov. Bez ztráty jediného bodu
se z prvního místa prostřílel Zdětín,
druhá Haná dala ještě o branku víc.
Pro třetí místo si bez výraznějších
starostí dokráčel Bexim Paletten.
Nejvyrovnanější ze všech osmi
pětičlenných grup bylo „géčko“.
Vyprahlo Konice a Estrellas získaly sedm bodů a pomohlo jim silně
aktivní skóre 8:1, Řešetovu Lhotu
posunul při shodném skóre vyšší
počet vstřelených branek, než se
povedlo Montážím Kučera.
Pouze dva bodíky ztratila při cestě
skupinou „H“ plumlovská Indiana.
Porazila třetí 2Max, druhý 1.FC
Krumbet i čtvrtý FC Hlučín. Paradoxně zaváhala jen s posledním
FC Fontík „B“, kdy se hrálo 1:1.
Po odehrání všech zápasů měla
původně následovat taneční zábava se skupinou Arest, počasí
ale bylo proti. Kolem osmé hodiny se přihnala silná bouřka, až
do hluboké noci nešla elektřina a
zábava se nekonala, jak někteří
smutně poznamenali, nedalo se
ani točit pivo...

Osmifinále: Griffini
posunuli dál Indianu
Jeden finalista skončil, druhý
prošel dál. Relax Prostějov vyhrál
oba své duely a na úkor týmů
Vyprahlo Konice a Radegast u
Zacha prošel do vyřazovací části.
Griffinům se vedlo zcela opačně a
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po dvou debaklem končí. Postup
do čtvrtfinále si zajistili pouze
vítězové a osmifinálové skupiny
znamenaly stopku mimo jiné i
pro Brodek u Prostějova, Bexim
Paletten a Zdětín.
Ze skupiny „I“ prošla Choceň. Trojnásobnému vítězi stačila po remíze
s Řešetovou Lhotou a následné výhře na penalty výhra 2:1 jakákoliv
výhra kromě výsledku 1:0. A díky
výsledku 3:1 podmínku splnili.
V trojici „J“ rozhodoval až přímý
souboj prvního s druhým. Zavadilce
stačila díky lepšímu skóre remíza, s
AC Roma ale neponechala nic náhodě, nespoléhala na dělbu bodů a
vyhrála 2:1.
Nejvíce se matematici zapotili při
sčítání výsledků grupy „K“. FC
Prostějov totiž zvítězil nad Brodkem, Brodek nad Hanou a Haná
nad FC Prostějov. Díky nejlepšímu
skóre se tak štěstí usmálo na Hanou,
druhý skončil Brodek a třetí FC
Prostějov. Celkový vítěz tak málem
nebyl ani mezi osmičkou vyvolených. Stačilo prohrát vyšším rozdílem s Brodkem.
V „elku“ si mohla Jiřina dovolit závěrečné utkání i prohrát, takže jí remíza 1:1 s Estrellas stačila bohatě, v
„emku“ určil postupujícího po dvou
bezbrankových remízách až duel
Mouřínova s Krumbetem. Zde to již
bez gólů neskončilo a po čtyřiadvaceti minutách a skóre 2:1 prošel dál
Mouřínov.
Zdětín i Domamyslice zvítězily ve
skupině „N“ nad Čehovicemi „B“
2:0 a rozhodnout musel také až třetí
duel. V něm Zdětín nenavázal na
své dosavadní suverénní počínání a
Domamyslice mu uštědřily debakl
5:0.
V „óčku“ začalo Vyprahlo výhrou
5:1 nad Radegastem, Relax přidal
Radegastu o dvě branky více a to
nejlepší zbylo i zde až na konec. Relax neponechal nic náhodě, vedení
nepustil a pohlídal si postup výsledkem 4:2.
Nejvíce emocí vyvolala abecedně
poslední skupina „P“. Na úvod se
Bexim rozešel s Indianou 1:1 a v
dodatečných penaltách zvítězil.
Vzápětí rozdrtil Griffiny 5:1 a byl
blízko čtvrttfinále. Slavit však ještě

nemohl, protože nad vzájemným
utkáním má přednost skóre a musel
čekat, jak si povede Indiana proti
Griffinům. Odevzdaní finalisté prohráli 1:7, což posunulo do play off
vítěze z roku 2008, Indianu Plumlov...

Čtvrtfinále: Dvakrát
jasno, dvakrát drama
Dva jasné a dva velmi těsné výsledky přinesla čtveřice čtvrtfinálových duelů. Aspirace na finále
potvrdila Choceň i Jiřina Prostějov, jedna branka stačila Relaxu
a prostějovská Haná postoupila
až na penalty.
První čtvrtfinále mezi Pelinami
Choceň a Indianou Plumlov mělo
jednoznačný průběh. Peliny se již
brzy dostaly do vedení angličanem, na 2:0 zvýšil od poloviny
hřiště ranou přesně do pravého
dolního rohu gólman Libor Gerčák. Po změně stran přidaly ještě
jednu branku a po výsledku 3:0 se
mohly připravovat na semifinálového soupeře.
Obdobně jasně si vedla i Jiřina
Prostějov s Mouřínovem. Dvě
branky dala také již do poločasu,
třetí po změně stran a po zásazích
Vinklárka, Vargy a Doseděla zvítězila taktéž 3:0.
Zbylé dva souboje rozhodla jediná branka a drama to bylo až do
konce. Relax jí dosáhl ve druhé
půli a nejtěsnějším skóre prošel
mezi nejlepší čtyřku, Haná s Domamyslicemi hrála dokonce bez
branek. Po dvou patnáctiminutových poločasech tak musely rozhodnout až penalty. Ve třetí sérii
Domamysličtí neuspěli, naopak
Daniel Kolář se nemýlil. A bylo
jasno. v semifinále tak na sebe čekaly dvojice Peliny Choceň proti
Jiřina Prostějov a Relax Prostějov
versus S.K. Haná.

Oba finalisty určily
pokutové kopy
Dvakrát až penaltový rozstřel
rozuzlil boje o postup do finále.
Na hřišti 1 se tak nejprve po remíze 1:1 stalo v duelu Chocně s
Jiřinou, o půlhodinku později
se to opakovalo v zápase Hané s
Relaxem. Napoprvé byla nutná
až čtvrtá série, napodruhé byl posledním šestý pokus. O jednu více
nakonec proměnili hráči Jiřiny a
Hané a zajistili si vstupenku do
finále.
V úvodním semifinále mezi Pelinami Choceň a Jiřinou Prostějov
hráli dlouho prim brankáři. Ohánět se musel zejména gólman Jiřiny Leo Prachař a déle než poločas
si na něj nikdo nepřišel. Likvidoval hlavičky i zakončení kopačkami a Východočeši si s ním nevěděli rady.
Prosadili se až po přestávce. Přímý
kop skončil zblokováním na rohový, na něj si naběhl Gerčák a svou

druhou brankou ve vyřazovací části
poslal tradičního účastníka do vedení – 1:0. Jiřina se snažila vyrovnat,
dlouho se jí to ale nedařilo a zdálo se,
že skončí bronzová. Ujala se až jedna
z posledních střel v závěru utkání a
díky Vinklárkovi se šlo na penalty.
Začínala Jiřina a David Pekař uspěl.
Po něm si míč vzal Libor Gerčák a
svého kolegu v bráně také chladnokrevně překonal. Gól dal i Jan Nečas
a Jiřina opět vedla. Jako čtvrtý šel na
rozstřel Jakub Gerčák a vyrovnal. Po
něm si vzal míč i druhý gólman Prachař a dal třetí branku. Choceňský
Novotný musel vyrovnat, vyrovnal
a pokračovalo se. Nyní začínala
Choceň a Dostál ranou doprostřed
neuspěl. Naopak Vinklárek ano a
první finalista byl znám. Stala se
jím prostějovská Jiřina.
Druhé semifinále bez branek neskončilo. Losovu střelu na zadní tyč
sice ještě „Kolja“ vykopl a s Holubovým pokusem si poradil i Radek
Vybíhal, ale pak už se vlnila síť.
Pavel Los poslal Hanou do vedení,
po rohovém kopu výborném Losově voleji a zákroku gólmana pak
dorážkou pod břevno zvýšil Michal
Chum - 2:0.
Relax patřil konec druhého poločasu a dokázal dvoubrankové manko
smazat. Přímý kop od pravé lajny
zužitkoval náběhem na zadní tyč a
nastavením nohy Pavel Voráč, Petr
Kiška jesličkami vyrovnal - 2:2. v
závěru se ještě Haná dožadovala
penalty, ale stažení Dana Koláře neshledali rozhodčí jako faul. Opět tak
rozhodl až rozstřel.
Tomáš Mazouch dal, Ivo Zbožínek
angličanem taky. Pavel Los poslal
míč neomylně do šibenice a Petr
Kiška jen do tyče. Daniel Kolář tak
mohl rozstřel ukončit, ale napálil
gólmana. Vyrovnání a prodloužení
tak měl na kopačce Karel Frantík,
ale také pouze orazítkoval tyč a do
finále po druhém úspěšném penaltovém vyvrcholení prošla S.K.
Haná.

FINÁLE:
Bezchybný „Kolja“,
rychlý gól Hané
a pojistky v závěru
Při letošních vyřazovacích bojích
se stalo téměř pravidlem, že o postupujícím rozhodovaly až pokutové kopy. Ve finále se na loterii nechtělo spoléhat ani jedno mužstvo
a úspěšněji se to dařilo Hané. Brzy
ji poslal do vedení Tomáš Los, poté
se úspěšně bránila všem atakům
soupeře. Jiřině byla brána povětšinou malá, jako to platilo při těčované střele Husaříka, bombě Nečase
těsně mimo vinkl i jeho úniku po
levé straně a zakončení vedle první
tyče.
Podařilo-li se už Jiřině trefit prostor
tří tyčí, stal na správném místě
Zbyněk Lošťák. Jako při bombě
Nečase z dálky, kterou jen vyrazil
před sebe, ale dobíhající Husařík
ani po otočce nevystřelil.

Třídenní klání přímo v Krumsíně sledoval a fotografoval JIŘÍ MOŽNÝ

Haná byla na zakončení skoupější, ale o to efektivnější. S bombou
Holuba doprostřed po uvolnění na
polovině si Prachař poradil, ale v
samotném závěru ještě dvakrát inkasoval. Nejprve po velice rychlé
akci, která začala u Lošťáka, zvýšil
právě Holub na 2:0, jen o několik
desítek sekund po něm přidal třetí
branku Tomáš Mazouch. A stav se
již nezměnil, protože brzy po rozehrání zapískali rozhodčí v Krumsíně naposledy.
Po trojnásobných vítězích FK
Peliny Choceň a FC Relax Prostějov, dvakrát úspěšných týmech
AC Vyprahlo Konice, FC Ultras
a jednou prvních výběrech Jiřina Prostějov, SK Skalka, Olpran
Olomouc, Indiana Plumlov a FC
Dream Team tak přinesl šestnáctý ročník desátého vítěze.

V parném letním odpoledni přišlo rychle na řadu i slavnostní
vyhlášení. Nejprve dostali pamětní medaili všichni rozhodčí
a tím nejlepším byl zvolen Petr
Motal, poté následovaly individuální trofeje. Za nejlepšího
brankáře vybrali pořadatelé
Leo Prachaře z Jiřiny Prostějov, k pozici nejlepšího kanonýra se prostřílel Pavel Voráč z
FC Relax Prostějov a nejlepším
hráčem se stal Tomáš Mazouch
z vítězného týmu S. K. Haná.
Poté přišlo na řadu předání pohárů a věcných cen nejlepším
osmi mančaftům a myšlenky se
přesunuly již na příští ročník. V
pořadí sedmnáctý Haná Cup se
bude konat opět v první polovině
července, zřejmě však pouze jako
dvoudenní akce pro čtyřicítku
přihlášených!
Ale to zase až rok na Krumsínském Haná Cupu 2013...

pohledem hlavního
organizátora
martina ošťádala:

„Výsledkově nenastalo žádné
překvapení. Týmy, s nimiž jsme
počítali, se do vyřazovacích
bojů dostaly. Průšvih nastal v
pátek večer, kdy tu po bouřce
čtyři a půl hodiny nešla elektřina. Trošku jsme tím mužstva
zklamali, ale snad jim to příští
rok vynahradíme. Při čtyřiceti
i šedesáti týmech je práce pro
obsluhu i pro nás úplně stejná a
všechno zatím směřuje k tomu,
že v příštím roce bude turnaj
dvoudenní pro čtyřicet mančaftů. Státní svátky vycházejí
na pátek a sobotu, takže to buď
uděláme v tomto termínu, nebo
týden po něm. Už jen kvůli obsluhám a náročnosti organizace
to budeme muset stáhnout na
dva dny.“
OBŠÍRNĚJŠÍ HODNOCENÍ Z ÚST ŠÉFA KRUMSÍNSKÉHO HANÁ CUPU
NAJDETE V PŘÍŠTÍM VEČERNÍKU!

MOMENTKY Z TURANJE

ohlasy
účastníků...
Daniel KOLÁŘ - S.K. Haná:

„Jsme tradičním účastníkem a
dobře jsme si zahráli. Podařilo
se nám složit silný tým a nakonec to stačilo na první místo,
takže paráda. Opět vyšlo počasí,
i když vedro bylo strašné. Ale
jsme zvyklí, při tomto turnaji
většinou bývá horko. Když se
daří a vyhrává, tak je to jedno.
Penalty jsou vždy loterie,
naštěstí jsme je ve čtvrtfinále i
semifinále vyhráli. Dovedla nás
k nim kvalita kádru, kdy se nám
podařilo složit dvě konkurenceschopné čtyřky. Někteří hráči
sice vyčnívali, ale důležitý
byl kolektivní výkon s kvalitním brankářem. Každoročně
hrajeme jenom jeden turnaj
a tak to i zůstane. Musíme si
odpočinout.“

Stanislav HUSAŘÍK
- Jiřina Prostějov:

FC RELAX PROSTĚJOV

„S naším umístěním jsem spokojen, jeli jsme tady v kombinované sestavě. Chybělo
nám hodně hráčů ze základu,
ale vhodně jsme to doplnili.
Druhé místo je super. Finále
bylo docela vyrovnané, Haná
má ale silnou první čtverku.
My jsme měli tři čtyři gólovky,
nastřelili jsme břevno, ale Kolja nás bohužel vychytal.

S.K. HANÁ
JIŘINA PROSTĚJOV
Sponzoři a partneři ročníku 2012
ZÁŠTITU
NAD TURNAJEM PŘEVZALA:

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE:

...ještě

+

Petr KIŠKA
- FC Relax Prostějov:
„Obhajoba nevyšla, ale zahráli jsme si dobře a smolně
jsme v semifinále nevyhráli.
Prohrávali jsme sice o dvě
branky, vrátili jsme se však
do utkání. Byl to vyrovnaný
zápas, přestože v prvním
poločase měli více šancí. Postup si ale Haná asi zasloužila
víc. Na penaltu jsem šel opět a
už se blížím. Teď to byla tyčka
a příště by měla skončit v
bráně (smích). Počasí krásné a
až na jednu kaňku, o niž každý
mluví, super turnaj. Myslím si,
že to byl pěkný víkend. Příští
rok určitě přijedeme. Vyhrát.“

Pavel KARPÍŠEK
- FK Peliny Choceň:
„Je to úspěch. Ne maximum,
protože je škoda dostat před
koncem hloupého góla. Penalty jsou vždy loterie. Mysleli
jsme si, že stav 1.0 udržíme, ale
nedopadlo to. Dostali jsme třetí
gól ze stejné situace, z náběhu.
Náš gól padl z nacvičené akce,
takhle to hrajeme stále. Když
umí gólman dobře nohama, tak
hrajeme s ním. První poločas
Jiřina určitě nebyla lepší, druhý
byl vyrovnaný. Prohráli jsme
ale s kvalitním soupeřem. Na
letošek budeme i tak vzpomínat
jako na každý předchozí ročník
tady na Moravě v dobrém.“

4x foto: Jiří Možný

Akrobatická vložka. V duelu s FC Pivo si Karel Frantík z Relaxu Jesličky nedovolil. Martin Kolář (druhý zleva) stejně jako jeho Obrana nestačila. Áčko Zavadilky (v tmavém) se prezentovalo Kopa gólovek. Navzdory pouze čtyřiceti mužstvům a omezeProstějov v doprovodu protihráče zatančil s míčem na kopačce.
spoluhráči z S.K. Haná nenechal soupeře projít až k bráně.
propracovanou obranou, ale do semifinále porážkou 0:1 neprošlo. nému hracímu času nebyla nouze o šance ani brankové příděly.

MEDIÁLNÍ PARTNER TURNAJE

BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu České republiky
TURNAJ VÝZNAMNĚ PODPOŘIL:

FK PELINY CHOCEŇ

OBCHODNÍ PARTNEŘI TURNAJE:
RADEK KOCOUREK

VÝZNAMNÍ SPONZOŘI TURNAJE:
2MAX, s.r.o.
Vytěžování Richard Hofman
Automechanika, a.s.
Vojenské lesy Plumlov
Vendi s.r.o.
Velkoškolka Osina
A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
Martin Ošťádal - informační systémy
GALA, a.s.
Železárny Annahütte spol. s r.o.
Montáže Kučera s.r.o.
DOPES, s.r.o.
Bexim Paletten s.r.o.

DALŠÍ SPONZOŘI TURNAJE:
PNEUSERVIS Znojilová
Vzduchotechnika Radek Salajka
Miloslav Pánek
MUDr. Luděk Koleček
Zahradnictví Bantová
VIS EXPORT - IMPORT s.r.o. (SK)
Cukrářský výroba Lenka Rotreklová
Regomont s.r.o.
Milan Králíček - hasící přístroje
Kinetic s.r.o.
Profi Stihl Karel Otruba
ZOD Plumlov
Zahradnictví Kubíček
GD SPORTSWEAR
ELEKTRO Petr Vrána
Lenka Janečková
- Občerstvení „Na hřišti“
Pohostinství Bureš
Pavel Vaňák
Stavebniny Losík
Železářství Kohoutek
PLNET - bezdrátový internet

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

Kompletní výsledková listina 16. ročníku Krumsínského Haná Cupu 2012:
ZÁKLADNÍ ČÁST

(čtvrtek 5.7. a pátek 6.7.2012)

SKUPINA „D“:
1. Jiřina Prostějov 12/12:2 (FC Fontík 3:0, - Čehovice „B“
2:0, - Medvědi Prostějov 3:1,
- Pifní upíři 4:1), 2. FC Fontík
„A“ 7/6:5 (Čehovice „B“ 2:2, Medvědi Prostějov 1:0, - Pifní
upíři 3:0), 3. FCL Čehovice „B“
3/5:7 (- Medvědi Prostějov 1:1,
- Pifní upíři 2:2), 4. MK Medvědi Prostějov 2/4:7 (- Pifní upíři
2:2), 5. Pifní upíři 2/5:11.

SKUPINA „A“:
1. FK Peliny Choceň 12 bodů/
skóre 12:2 (- Pokop Domamyslice 2:0, - FC Prostějov 3:0, - Vícov
4:1, - Zavadilka „B“ 3:0), 2. SK
Pokop Domamyslice 9/11:4 (FC Prostějov 4:2, Vícov 1:0, Zavadilka „B“ 5:0), 3. FC Prostějov
6/6:8 (- Vícov 2:0, Zavadilka „B“
2:1), 4. FC Gunners Vícov 3/2:7
SKUPINA „E“:
(- Zavadilka „B“ 1:0), 5. AC Zavadilka 2000 PV „B“ 0/1:11.
1. TJ Mouřínov 9/12:10 (- AC
Roma 4:2, - Radegast 2:5, - FC
SKUPINA „B“:
2 Litre 3:2, - Beerfort 3:1), 2. AC
1. AC Zavadilka 2000 PV 8/3:1 Roma 7/14:9 (- Radegast 3:1, (- Relax Prostějov 1:0, FC FC 2 Litre 8:3, - Beerfort 1:1),
Pivo 0:0, Shock Prostějov 1:1, 3. FC Radegast u Zacha 6/9:10
Sexmeralda 1:0), 2. FC Relax (- FC 2 Litre 1:4, - Beerfort 2:1),
Prostějov 7/6:4 (- FC Pivo 1:1, 4. FC 2 Litre 6/10:12 (- Beerfort
- Shock Prostějov 2:0, - Sex- 1:0), 5. Beerfort Utd 1/3:7.
meralda 3:2), 3. FC Pivo 6/3:2
SKUPINA „F“:
(- Shock Prostějov 1:1, - Sexmeralda 1:0), 4. FC Shock Pro- 1. Zdětín 12/14:4 (- Haná 3:0, stějov 5/7:5 (- Sexmeralda 5:1), Bexim 2:1, - BEERcelona 5:1,
5. Sexmeralda Prostějov 0/3:10. - Vyškov 3:0), 2. S.K. Haná
9/15:4 (- Bexim 1:0, - BEERSKUPINA „C“:
celona 7:1, - Vyškov 7:0), 3.
1. Brodek u Prostějova 12/10:1 Bexim Paletten 6/7:5 (- BEER(- Griffins Prostějov 1:0, - Sport- celona 3:2, - Vyškov 3:0), 4. BT
swear 1:0, - Rychlá rota 5:1, - Tor- BEERcelona 3/8:17 (- Vyškov
pedo Prostějov 3:0), 2. SK Grif- 4:2), 5. FK Orli Vyškov 0/4:18.
fins 98 Prostějov (- Sportswear
2:2, - Rychlá rota 2:0, - Torpedo
SKUPINA „G“:
Prostějov 1:1), 3. GD Sportswear
5/3:3 (- Rychlá rota 1:0, - Torpe- 1. AC Vyprahlo Konice 7/8:1
do Prostějov 1:1), 4. Rychlá rota (- Estrellas 0:0, - Řešetova Lhota
3/2:8, 5. Torpedo Prostějov 2/1:5. 3:0, - Montáže Kučera 0:1, - Bro-

dek u Prostějova „B“ 5:0), 2. Estrellas 7/5:3 (- Řešetova Lhota 2:0,
- Montáže Kučera 2:1, - Brodek u
Prostějova „B“ 1:2), 3. SK FOSP
Řešetova Lhota 6/9:9 (- Montáže
Kučera 2:3, - Brodek u Prostějova „B“ 6:2), 4. Montáže Kučera
(- Brodek u Prostějova „B“ 2:1),
5. Brodek u Prostějova „B“ 3/5:14.

SKUPINA „H“:
1. Indiana Plumlov 10/12:4
(- Krumbet 2:0, - 2MAX 1:0,
- Hlučín 8:3, - Fontík „B“ 1:1),
2. 1.FC Krumbet (- 2MAX 3:2,
- Hlučín 3.1, - Fotník „B“ 7:0), 3.
2MAX 4/5:5 (Hlučín 1:1, - Fontík „B“ 2:0), 4. FC Hlučín (- Fontík „B“ 0:0), 5. FC Fontík „B“.
SESTAVY FINALISTŮ:

S.K. Haná:
Zbyněk Lošťák, Daniel Kolář,
Michal Chum, Tomáš Mazouch, Pavel Los, Tomáš Los,
Martin Kolář, Marek Zatloukal, Michal Holub.
Jiřina Prostějov:
Leo Prachař, Stanislav Husařík, Martin Kolkop, David
Kolkop, Jan Nečas, Jaroslav
Vinklárek, Jan Doseděl, David Pekař, Tomáš Varga, Martin Svozil.

Pivo 3/3:4 (- Estrellas 2:1), 3.
Estrellas 1/2:3. SKUPINA „M“:
1. TJ Mouřínov 4/2:1 (- Sport(sobota 7.7.2012)
swear 0:0, - Krumbet 2:1), 2.
SKUPINA „I“:
GD Sportswear 2/0:0 (- Krum1. FK Peliny Choceň 4/7 (- Ře- bet 0:0), 3. 1.FC Krumbet 1/1:2.
šetova Lhota 4:4, - Fontík 3:1), 2.
SKUPINA „N“:
SK FOSP Řešetova Lhota 4/6:5
(- Fontík 2:1), 3. FC Fontík 0/2:5. 1. SK Pokop Domamyslice
6/7:0 (- Zdětín 5:0, - Čehovice
SKUPINA „J“:
„B“ 2:0), 2. Zdětín 3/2:5 (- Če1. AC Zavadilka 2000 PV 6/6:1 hovice „B“ 2:0), 3. FCL Čeho(- AC Roma 2:1, - 2MAX 4:0), vice „B“ 0/0:4.
2. AC Roma 3/4:3 (- 2MAX
SKUPINA „O“:
3:1), 3. 2MAX 0/1:7.
1. FC Relax Prostějov 6/11:3
SKUPINA „K“:
(- Vyprahlo Konice 4:2, - Rade1. S.K. Haná 3/4:2 (Brodek u gast 7:1), 2. AC Vyprahlo KoniProstějova 1:2, - FC Prostějov ce 3/7:5 (- Radegast 5:1), 3. FC
3:0), 2. Brodek u Prostějova Radegast u Zacha 0/2:12.
3/3:3 (- FC Prostějov 1:2), 3. FC
SKUPINA „P“:
Prostějov 3/2:4.
1. Indiana Plumlov 4/8:2 (- BeSKUPINA „L“:
xim 1:1, Griffins 7:1), 2. Bexim
1. Jiřina Prostějov 4/4:2 (- FC Paletten 4/6:2 (- Griffins 5:1), 3.
Pivo 3:1, - Estrellas 1:1), 2. FC SK Griffins 98 PV 0/2:12.

OSMIFINÁLE

KONEČNÉ POŘADÍ:
1. S.K. Haná
1
2. Jiřina Prostějov
2
3. FK Peliny Choceň a FC Relax Prostějov
5.-8 SK Pokop Domamyslice, AC Zavadilka
5.-8.
2000 PV, Indiana Plumlov, TJ Mouřínov

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
Nejlepší brankář: Leo Prachař (Jiřina Prostějov)
Nejlepší střelec: Pavel Voráč (FC Relax Prostějov)
Nejlepší hráč: Tomáš Mazouch (S. K. Haná)
Nejlepší rozhodčí: Petr Motal

PLAY OFF

ČTVRTFINÁLE:
FK Peliny Choceň – Indiana Plumlov 3:0, TJ Mouřínov – Jiřina
Prostějov 0:3, S.K. Haná – SK Pokop Domamyslice 0:0, 3:2 na
penalty, FC Relax Prostějov – AC Zavadilka 2000 PV 1:0.
SEMIFINÁLE:

FK Peliny Choceň – Jiřina Prostějov 1:1, 3:4 na penalty, S.K.
Haná – FC Relax Prostějov 2:2, 2:1 na penalty.

FINÁLE:

Jiřina Prostějov – S.K. Haná 0:3.

Gólman turnaje. Za nelepšího brankáře Haná Cupu vybrali pořadatelé Leo Prachaře z Jiřiny Prostějov.
Foto: Jiří Možný

Fotbal

24

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. července 2012

Fotbalisté 1.SK Prostějov zahajují UŽ ZÍTRA přípravu na MSFL

První tréninky odmaká mužstvo „Eskáčko“ v poháru nejspíš narazí
na hřištích za Hloučelou a ve Sportovní ulici na obhájce trofeje, Sigmu Olomouc!
Krátká dovolená je minulostí, na řadu opět přichází
fotbalová práce. Muži 1.SK Prostějov vstoupí do přípravy v úterý 10. července a jejich konání bude pod
pozorným drobnohledem, neboť jsou nováčkem třetí
nejvyšší soutěže ČR - Moravskoslezské ligy.
Prostějov/son
„První týden odtrénujeme
doma, 18. července pak jedeme na soustředění do Bystřice
nad Pernštejnem. Tam zůstaneme do neděle 22. července,
načež zbytek přípravy proběhne znovu v domácích podmínkách,“ prozradil Večerníku
hlavní trenér František Jura.
Hlavně zpočátku se však celý
tým musí vyrovnat s určitými
komplikacemi. „Kvůli probíhající rekonstrukci trávníku i

výstavbě nové tribuny nemůžeme chodit na hřiště v ulici E.
Valenty. Částečně tak využijeme
hrací plochy v areálu za Hloučelou a domluvenou máme také
možnost přípravy na stadionu ve
Sportovní ulici,“ objasnil Jura.
Úvodní přátelský zápas „eskáčko“ sehraje v neděli 15. července v Uničově, druhý přípravný
duel přijde na řadu o týden
později v Bystřici nad Pernštejnem na závěr výše zmíněného
soustředění. „A pak už nás čeká
první kolo Českého poháru v Ho-

aktuální složení kádru mužů 1.SK Prostějov
Brankáři
Tomáš Bureš, Zdeněk Kofroň, Martin Hubál
Obránci
Ivo Zbožínek, Tomáš Hunal, Ondřej Dostál, Pavel Hloch,
Pavel Klimek, Roman Kocourek, Marek Liška,
Stanislav Šmíd, Pavel Krejčíř
Záložníci
Lukáš Zelenka, Petr Papoušek, Martin Svozil,
Martin Hirsch, Zdeněk Fládr, Tomáš Matula.
Útočníci
Michal Pospíšil, Tomáš Machálek, Tomáš Zatloukal
doníně nebo Bohunicích,“ navázal prostějovský kouč.
Po odchodech Matěje Hatleho
s Petrem Poláčkem a příchodu
Pavla Krejčíře zůstává hráčský
kádr zatím v takovém složení,

fotbalové aktuality
Trajer jde do Rakouska,
Kiška asi zůstane
Určice/jim – Bez nejlepšího
střelce A-mužstva se budou
muset minimálně na podzim
obejít v Určicích. Třináctigólový Michal Trajer se rozhodl po
úspěšné sezoně zakončené druhým místem v krajském přeboru
zkusit štěstí jinde a jak potvrdil
předseda klubu Milan Sosík, našel si angažmá v Rakousku.
„Je to kvalitní fotbalista. Z jeho
hry pramenilo hodně gólových
šancí, stejně tak je ale pravda, že
spoustu dalších nevyužil. Máme
čtrnáct dalších vyrovnaných
hráčů a budeme to muset skládat jinak,“ okomentoval ztrátu v
ofenzivě kouč Určic Evžen Kučera. Náhrada je zatím v jednání, vytipované hráče již Kučera
oslovil.
Spekulovalo se rovněž o tom
třiadvacetiletého Trajera doplní
v odchodu na jih od hranic i patnáct let starší Petr Kiška. To však
Kučera popírá. „Peťa zůstává na
devadesát procent v Určicích,“
vyvrátil odchod druhého útočníka.

Kryl a Petrů
opouštějí Konici

Konice/jim – S dvěma ofenzivními hráči, kteří za Konici
nastříleli v krajském přeboru
celkem patnáct branek, nemůže
pro novou sezonu počítat trenér
Roman Jedlička. Pavel Kryl
hostující z Nových Sadů i Bořivoj Petrů zapůjčený z Černovíru
oznámili odchod do Rakouska.
V týmu končí i zraněný Petr Ullmann, v létě mu vypršelo hostování. „Co mám informace, tak s
Peťou Ullmannem se již nepočítá. S fotbalem už asi pokračovat
nebude,“ smutně poznamenal
Jedlička. Potěšilo jej naopak
uzdravení Jonáše Navrátila, jenž
téměř rok kvůli zranění kolena
promarodil. Nyní ho Konice
nechce jen zapůjčit, ale z valašského Hrachovce rovnou koupit.

Pivín shání nového kouče
Pivín/jim – Jaroslav Svozil již
pivínské fotbalisty trénovat nebude. Třiapadesátiletý několikanásobný úspěšný záchranář se
rozhodl u týmu po udržení v I.B
třídě skončit a věří, že nyní ho
čeká již pouze role diváka.
„Bylo to provizorní řešení s tím,
že se je pokusím zachránit. Ne,
že je budu trénovat i dál. Věřím,
že se jim bude dařit a k takovým
situacím již nedojde. Že se to

stabilizuje i ve výboru a seženou
trenéra. Jsem tu už čtyři roky,
vše mám zaškatulkované a kluci potřebují nový impulz,“ míní
Svozil.
S klubem se rozešel v dobrém,
pivínské zápasy bude i dále sledovat, těší se ale na více klidu.
„Pivín mám v srdíčku a jen mě
mrzí, že situace se Skalkou se
tak vyhrotila. S kluky jsem byl
zadobře a situace došla tak daleko, když jsem u toho nebyl,“
lituje i po několika měsících
odchodu části kádru do nově
vzniklého oddílu.

Kouč Švehla
odchází ze Hvozdu
Hvozd/jim – Přivedl fotbalisty
Hvozdu zpět do okresního přeboru, letos je vytáhl až na páté místo
II. třídy. Nyní si po více než deseti letech trénování v kuse chce dát
Rudolf Švehla přestávku. Již dvě
kola před koncem jara hráčům
oznámil, že po sezoně končí, a
své rozhodnutí zatím nezměnil.
Volný čas tak může trávit mimo
jiné rybařením.
„Pokud se každým druhým
rokem neobměňuje kádr, musí
se jednou za čas změnit trenér.
Doufám, že se do Hvozdu vrátí
Karel Procházka. Měl by zúročit
zkušenosti, co nabyl v Konici,
kde vedl divizi. Měl by Hvozd
pozvednout k vyšším příčkám,“
navrhl Švehla svého nástupce.
S podmínkami v klubu, výborem
i lidmi kolem fotbalu byl spokojen a na Hvozd bude rád vzpomínat. Unavil ho ale malý zájem
ze strany hráčů, kteří se na jaře
scházeli pouze ve čtyřech pěti.
„Nemůžu si na nic stěžovat. Byl
jsem tu vysoce spokojen a vše, co
jsem potřeboval, to jsem dostal.
Holt někteří hráči si však neuvědomovali, že výsledky se dělají
i na tréninku, ne jen v zápase,“
ozřejmil důvody rezignace.
A doplnil, co by ho vedlo k návratu na lavičku některého z
mužstev: „Chci trénovat hráče,
kteří se chtějí ukázat. Je mi jedno,
zda je to I., II. nebo III. třída. Chci
ale, aby chodili na tréninky a
chtěli pro výsledek něco udělat.“
Předseda klubu Jiří Poles ovšem
stále věří, že ještě není nic definitivní a nového kouče nebude
muset shánět. „Pořád se cítí jako
Hvozďák, ale asi měl pocit, že je
nutné udělat změnu. Problém je
v tom, že hráčů je nedostatek a
mladá generace o fotbal nemá až
takový zájem. Pokud vytvoříme
lepší podmínky, je možné, že se
ještě vrátí. Takto jsem s ním do-

mluven,“ reagoval na dotaz, kdo
že tedy povede FC Hvozd již za
tři týdny do duelu prvního kola
okresního přeboru.

Trenéra mění i v Otinovsi
Otinoves/jim – Ladislav Zukal
již nebude hrajícím koučem Otinovsi. Po úspěšné záchraně, na
níž to po podzimu nevypadalo,
se vedení klubu odhodlalo ke
změně a dosavadní trenér zůstane na Drahansku pouze v roli
hráče.
„Od změny očekáváme nový
impulz. Chtěl končit již na podzim, ale ještě jsme se dohodli, že
bude pokračovat a zkusíme to
zachránit,“ komentoval průběh
událostí předseda klubu Luboš
Sekanina.
Jeho krok ale Zukala zaskočil.
Počítal s tím, že po ústní dohodě
bude u mužstva pokračovat. „Po
podzimu jsem chtěl končit, trénovat pět šest lidí nebaví nikoho.
Jsem rád, že jsem se ale vrátil a
zachránili jsme se. Nyní jsem
počítal s tím, že budu pokračoval
dál a na všem jsme se domluvili,“ překvapila novinka dnes již
bývalého kouče Otinovsi.
Na působení v místním TJ ale
bude vzpomínat rád. Nejprve
dal mužstvo dohromady ve III.
třídě, pak s ním postoupil výš,
kde v prvním roce obsadil druhé
místo na postupujícími Vrchoslavicemi, nyní dovedl hráče
alespoň k záchraně. „Otinoves je
jedno z mála mužstev, k němuž
mám srdeční záležitost. Již v
mládí jsem tu s předsedou klubu
hrál. Bydlím v Brně a o dalším
angažmá se momentálně jedná,“
doplnil s tím, že si možná dá malou pauzičku od trénování.
Zukalovým nástupcem se stal
bývalý kouč Kostelce či Výšovic Ladislav Frňka.

Brodek posílí
dvojice mladíků
Brodek u Prostějova/jim – V
okysličení mladou krví věří před
startem nové sezony v Brodku u
Prostějova. Výběru vedenému
Rudolfem Valným se podařila
jarní část a poklidná záchrana
uprostřed tabulky, nyní věří vedení v pokračování trendu. A pomoci v tom mají i dva dorostenci
přecházející do mužů.
„Přichází David Piňos a z hostování v 1.SK Prostějov se vrací
Jakub Chvojka,“ vyjmenoval
nové tváře Valný. Odchody zatím hlášené nemá a rád by tak
mužstvo viděl v horní polovině
tabulky.

Rozsáhlou fotogalerii ze všech tří dnů
16. ročníku Krumsínského Haná Cupu 2012
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jaké uvádíme zvlášť v rámečku.
„Nikdo jiný nás dosud neopustil,
o dalších posilách stále jednáme.
Definitivní podobu mančaftu
chceme doladit během nejbližšího týdne,“ plánoval Jura.

Prostějov/son - Jak informujeme na straně 15 dnešního
vydání, fotbalisty 1.SK Prostějov dost pravděpodobně
čeká největší zápas v novodobé historii klubu. Bude jím
derby střetnutí 2. kola Poháru České pošty proti Sigmě
Olomouc, a to v případě, že
nováček MSFL zvládne vítězně duel úvodního dějství
této soutěže.
Ten sehraje o víkendu 28. –
29. července na hřišti lepšího
z dvojice Hodonín – Bohunice
a pro eskáčko půjde o zahajovací soutěžní mač nové sezóny.
Oba potenciální soupeři patřili
v uplynulém ročníku k podprůměrným celkům divizní skupiny D: hodonínská ekipa skončila dvanáctá, tým z brněnské
čtvrti dokonce až čtrnáctý.

?
„V prvním pohárovém kole nás
čeká role favorita, se kterou počítáme a chceme ji splnit. Půjde
však o náš úvodní mistrák po
necelých třech týdnech přípravy, takže hlavně nesmíme nic
podcenit a maximálně se soustředit. Myslím, že možnost
zahrát si proti Sigmě bude pro
kluky velkou motivací, aby se o
postup náležitě porvali,“ odhadoval trenér prostějovské družiny František Jura.
Když všechno klapne, přivítá 1.SK zvučného prvoligistu
z Olomouce na svém zrekon-

struovaném trávníku s novou
tribunou ve středu 29. srpna. „To
by bylo utkání jako hrom, na něž
bychom se všichni hrozně těšili
a určitě si jej také pořádně užili. Naše šance na výsledkovou
senzaci? V poháru je všechno
možné, byť Sigma má ohromnou sílu a v posledních dvou
ročnících téhle soutěže byla dvakrát ve finále. Na druhou stranu
bychom neměli co ztratit a také
my jsme schopni předvádět kvalitní fotbal. Ale nepředbíhejme,
nejdřív musíme zvládnout první
kolo,“ zdůraznil Jura.

BEDIHOŠŤ CUP 2012: Kapacita turnaje v malé kopané
je naplněna, o trofej bude usilovat osmadvacet týmů
Hrubčice/pk - A je to tady! Již
tento víkend je na programu
4. ročník turnaje v malé kopané „BEDIHOŠŤ CUP 2012“,
který se odehraje stejně jako v
předchozích třech ročnících ve
fotbalovém areálu v Hrubčicích. A jak nám sdělili organi-

los 4. ročníku BEDIHOŠŤ CUP 2012

Skupina A:

Skupina B:

Skupina C:

Skupina D:

Sokol Bedihošť
Clewer
AC Roma „A“
Klenovice n.H.
„U16“
Lufťáci
FC Shock Prostějov

DD sport „A“
Biskupice
AC Roma „B“
Sázkaři
Mačkal-stav
MK-Medvědi
Brodek u Prostějova

FC Anděl
Botafoga
FCL Ladzimil Čehovice
AC Roma amater
Trávníky United FC
Galerie Umění PV
Sexmeralda

DD sport „B!
FC Fontík
FC Bondga PV
Mechechelen PV
FCL Čehovice „B“
Amigos
FC Prostějov 1

V Hrubčicích se bude grup budou mít naěji na
celkové prvenství pouze
zápolit už o víkendu. vítězové, kteří se utkají
ve finálové skupině! DruLOS PROBĚHL VČERA! hé týmy ze skupin se utkají
zátoři klání Amatéři malé kopané Bedihošť, do turnaje se
nakonec přihlásilo osmadvacet
týmů, což je jen o tucet méně
než na věhlasnějším Haná
Cupu, jež se konal o uplynulém víkendu v Krumsíně.
„Máme ra dost, že nám startovní pole rok od roku roste,“
usmál se Jiří Kresta, hlavní organizátor. Hrát se bude o tomto víkendu 14. a 15. července,
mediálním partnerem je od
samého počátku vzniku klání
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„Listinu účastníků jsme uzavřeli
včera, kdy byl také celý turnaj
rozlosován,“ prozradil Večerníku
v nedělních odpoledních hodinách dne osmého července Jiří
Kresta. Osmadvacítka družstev
tak byla spravedlivě rozdělena do
čtyř základních skupin po sedmi
účastnících. Oficiální start je v
sobotu 14. července v 8.00 hodin,
výkop prvních zápasů na čtyřech
hřištích je naplánován na 8.30 hodin. Hrát se bude jedenkrát dvacet
minut. Samotný systém turnaje se
s nikým mazlit nebude. Ze čtyř

o páté až osmé místo, tří o
deváté až dvanácté, čtvrté celky
ze základních skupin čeká boj
o třináctou až šestnáctou pozici,
páté o sedmnáctou až dvacátou,
šesté týmy se následně utkají o
jednadvacátou až čtyřiadvacátou
příčku a konečně poslední družstva ve skupinách poměří síly v
boji o pětadvacáté až osmadvacáté umístění. Nedělní boje - hrané
už na 25 minut - zahajují v 9.30
hodin, konec se předpokládá na
šestnáctou hodinu, slavnostní vyhlášení výsledků pak proběhne v
16.30 hodin.
„Myslím že účastníci letošního
Bedihošť cup 2012 se mohou
těšit nejen na zajímavé ocenění,
které nám poskytli naší sponzoři: DD sport, DT Vyhýbkárny-mostárny, Obec Bedihošť,
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
Pivovar Litovel, Velkosklad
Adam, Free-Moto, Marvel, Galerie Umění Prostějov, Michal
Pavlát, Foto Pospíšil, Klempířství Rudolf Kolda, Michal Pavlát, ČMSS, kterým bych chtěl
touto cestou moc poděkovat,“
vzkázal Jiří Kresta.
„Po zkušenostech z předchozích
tří ročníků se snažíme zlepšit

podmínky a požadavky týmů,
které zazněly a nebo se k nám donesly. Myslím, že se nám spoustu
věcí podařilo a účastníci letošního klání se mají na co těšit,“ láká
fotbalisty ke startu Kresta, jenž již
dříve prozradil, že pozvánky byly
rozeslány přibližně na pět stovek
adres z Prostějovska, Blanska,
Svitavska, Zlínska, Vyškovska,
Brněnska, Uherskohradišťastska,
Kroměřížska a Přerovska. Na
regulérnost průběhu všech zápasů budou dohlížet po celou dobu
turnaje výhradně profesionální
rozhodčí.
„V areálu je možnost stanování, ubytování si zajišťuje každý
samostatně. Občerstvení bude
zajištěno po dobu turnaje a v nabídce budou například pochoutky z udírny,široký sortiment
pochutin a nápojů, samozřejmě
nebude chybět kvalitní pivo. V
rámci turnaje pak opět proběhne taneční diskotéka. Ta začne v

sobotu od dvaceti hodin přímo v
areálu a účastníci mají samozřejmě vstup ZDARMA,“ prozradil
dále Večerníku Jiří Kresta.
Je známo, že mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník, na jehož stránkách jsou
zveřejňovány ty nejčerstvější
informace a internetová společnost Marvel.cz, která zajišťuje
možnost aktualizovaného zpravodajství na netu. Turnaj tak
bude mít stejně jako loni k dispozici on-line spojení a v areálu
bude dostupná wifi sít, takže i
příznivci, kteří se nezúčastní na
živo, budou mít možnost sledovat aktuální dění.
Veškeré informace jsou dále
postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.
krestic.estranky.cz, kde najdete nejen rozlosování, propozice, ale spuštěna je i diskuse,
kde jsou očekávány vaše dotazy a názory.

SOBOTNÍ DISKOTÉKA!
V sobotu 14. 7. bude konat disko-zábava která začíná ve 20:00
hodin. Občerstvení zajištěno - vstupné 60 Kč.

O co se bude hrát
1. místo:
ceny v hodnotě 6000 Kč
2. místo:
ceny v hodnotě 4000 Kč
3. místo:
ceny v hodnotě 2000 Kč
poháry + putovní pohár + nejlepší střelec + nejlepší brankář

SKANDÁL na Haná Cupu:

Prodali Griffini zápas s Indianou?

Krumsín/jim - Velké rozčarování mezi fotbalisty Bexim Paletten a hlavní téma na povídání pro fotbalisty všech dalších
oddílů. Takový rozruch způsobil výsledek utkání SK Griffins
98 Prostějov s Indianou Plumlov. Zatímco loňskému finalistovi již o nic nešlo, druhému
jmenovanému otevřel debakl
7:1 dveře do čtvrtfinále.
První dva výsledky osmifinálové skupiny „P“ rozhodly o tom,
že vítěze a tedy i postupujícího
definitivně určí až poslední
zápas. V něm potřebovala Indiana vyhrát minimálně o pět
branek, což je jí nakonec i podařilo. Způsob, jakým k tomu
došlo, ovšem rozčílil nejen hráče
Beximu.
Propozice turnaje jasně říkaly,
že o postupujícím rozhodují
body, pak skóre a teprve až
za ním vzájemný zápas. Proto neměl Bexim ani po remíze
s Indianou v normální hrací
době následovanou výhrou na

penalty a drtivým vítězstvím
5:1 nad Griffiny nic jistého. A
postup jim nakonec proklouzl
mezi prsty.
Griffini se totiž domnívali, že za
porážku s Beximem může stejně jako v minulých vzájemných
střetnutích rozhodčí a vrátili
jim to. Do utkání nastoupili v
kombinované sestavě a Indiana
s chutí střílela jeden gól za druhým....
„Vyhrajeme, ale když se mužstva domluví, tak s tím bohužel
nic neuděláme. Vím, že tam šlo
o tisíc korun. Je to o to smutnější, že se jedná o dvě mužstva,
která hrají nejvyšší soutěž v sálovém fotbalu. Stydět se musí
oni, nikdo jiný...,“ komentoval
situaci pro Večerník nahněvaný kouč Beximu Evžen Kučera a pokračoval: „Za to, že
jsme si dovolili porazit Griffiny
5:1, tak to pustili a prodali za
tisíc korun Indianě. Korupce je
všude, i ve velkém fotbalu. Je to
smutné. A jestli se k tomu orga-

nizátoři nějak nepostaví, musí
počítat s tím, že mančafty sem
jezdit nebudou. Třeba my za
rok nepřijedeme!“
Slova o prodeji důrazně odmítla
Indiana i Griffins, oběma výsledek ale udělal radost. „Griffini
neměli motivaci, nastoupili bez
gólmana a když jdeme sami
na prázdnou bránu, tak přece
nevystřelíme vedle. Nic jsme
ale nekoupili,“ znělo z tábora
Indiany.
„Vzdali jsme to. Nemělo to
smysl hrát poté, co předvedli
rozhodčí proti Beximu. Nikdo
nechtěl hrát, zkombinovala se
sestava, do brány šel hráč. Žádná finanční motivace nebyla
v tom ale nebyla. Aspoň mně
nikdo nic nedával.“ reagoval
Martin Popelka z Griffinů.
Jejich verzi se ale rozhodl popřít
i Tomáš Langr z Beximu, podle
něj klidně mohli postoupit oni,
kdyby Griffinům nabídli víc.
„Prodané to bylo. Bavili jsme se
o tom ve sprchách a Griffini při-

šli s tím, proč jsme jim nedali víc.
Indianu to stálo startovné devět
set. Kdybychom dali litr, bylo by
to naše,“ zmínil Tomáš Langr s
tím, že Indianě to asi stálo za to,
protože hned v dalším zápase
podlehla Chocni 0:3.
K celé situaci se vyjádřil i hlavní
organizátor turnaje Martin Ošťádal, kterého počínání Indiany
i Griffins zklamalo. „Zrovna
od těchto dvou týmů bych to
nečekal! Je to těžce nesportovní
chování, ale nenadělám s tím
nic. Nikdo se nenechá chytnout
při předávání peněz a těžko se
to bude dokazovat,“ uvědomuje si první muž Krumsínského
Haná Cupu. Pro další ročník
tak zvažuje alespoň úpravu herního systému, kdy by vzájemný
zápas měl přednost před skóre.
„Stávající pravidla měla mužstva motivovat střílet více gólů,
jenže přináší i toto úskalí. Každopádně se ale zamyslím nad
tím, zda týmy jako Griffins chci
mít příště na turnaji...,“ doplnil.

Sport
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„BOČI“ si doma v národním

dresu ZASTŘÍLEL

Česká republika „U20“
Rakousko „U20“

86
56

(21:23, 48:47, 70:47)
Nejlepší střelci: Bohačík, Balvín 16, Kruz 11
- Kramer 15, Hopfgartner 14
Trojky: 5:3
Trestné hody: 28/19:18/9
Diváků: 420
Prostějov/lv - Povedenou generálku před začátkem mistrovství Evropy do 20 let divize „B“
absolvovali basketbalisté České
republiky v prostějovské hale
Sportcentra DDM. Stejně staré
soupeře z Rakouska porazili vysoko 86:56. A vydařené utkání
odehrál také Jaromír Bohačík,
jediný Orel v sestavě národního

dresu. Společně a Balvínem byl
se 16 body nejlepším střelcem
střetnutí a díky deseti doskokům dosáhl na double-double.
„Hlavně začátkem byl trošku
kostrbatý. Celý týden jsme se věnovali atletické přípravě a ta byla
hodně náročná. Postupem času se
náš výkon lepšil,“ uvedl pro Večerník Bohačík.

První čtvrtinu český celek
prohrál 21:23, v další části
poločasu ale přidal a zajistil si
vedení 48:37. Už ve 24. minutě české naděje odskočily na
rozdíl dvaceti bodů a bezpečné vedení si pohlídaly až do
konce. Po poslední čtvrtině si
ještě oba soupeři ještě přidali
jednu pětiminutovku. V ní se
radovalo Rakousko 12:7, ale
to domácímu týmu neubralo na dobré náladě. „V úterý
letíme do Bulharska, kde začíná šampionát. Už půjde do
tuhého, ale chceme uspět a
vybojovat postup mezi elitu,“ zhodnotil utkání jediný
zástupce BK Prostějov v juniorské repreznetaci Jaromír
Bohačík.
Utkání sledovala necelá pětistovka příznivců.

Exkluzivní rozhovor s novou posilou Orlů

„SNESU SE S KAŽDÝM, V TOM PROBLÉM NEBUDE,“

tvrdí Roman Marko, který jde ve stopách otce, jež v Prostějově trénoval

Prostějov - Zatím jedinou naprosto novou tváří prostějovské
sestavy se stal rozehrávač Roman
Marko (na snímku). Čerstvý držitel ligového bronzu s Kolínem
si z několika nabídek vybral hanácký tým a věří, že se v novém
angažmá dočká další medaile.
„Nymburk bude opět suverénní
a za ním se srovná několik týmů.
Kromě Děčína a Pardubic také
Prostějov,“ odhaduje nová posila
Orlů.

Ladislav Valný
Kromě Prostějova o vaše
služby usilovalo několik
dalších týmů. Proč jste se
rozhodl vzít zrovna tohle angažmá?
„Zájem měly Levice, u kterých ale
není jasné, jak dlouho budou hrát
Mattoni NBL. Pak se ozvalo několik klubů z dolní poloviny tabulky.
Bylo to docela snadné rozhodování...(úsměv)“

Hokejisté ještě neznají nový plán přípravných utkání

Prostějov/son - Okolo státních
svátků slovanských věrozvěstů
a mistra Jana Husa si většina
vedoucích činitelů druholigových klubů vybírala dovolenou, pryč byl ostatně i hlavní
trenér mužů LHK Jestřábi
Petr Zachar. Tím pádem prostějovští hokejisté zatím nemají
hotov nový program přátelských zápasů, který musí být
upraven kvůli posunutému
startu nového ročníku soutěže
ve skupině Východ.
„Ještě před svým odjezdem jsem
našim soupeřům v přípravě poslal návrhy nových termínů vzájemných střetnutí. Odpovědi mi
však dosud nepřišly, takže kdy

a proti komu budeme přesně
hrát, to momentálně ještě nevím. Mělo by se vyjasnit během
nejbližšího týdne, maximálně
dvou,“ řekl Večerníku Zachar po
návratu z dovolené.
Pro jeho svěřence potrvá až do
konce července, závěrečná fáze
přípravy začne 1. srpna. „Několik dnů budeme trénovat na suchu a poté se přesuneme na led,

jakmile jej na zimáku v Prostějově namrazí,“ potvrdil kouč. Nadále počítá s hráčským kádrem,
který v květnu a červnu absolvoval necelé dva měsíce nabírání
fyzické kondice.
„Mančaft v daném složení zatím
platí, ale volno je docela dlouhé
a může se během něj stát ledacos,“ odtušil Zachar. „Věřím
však, že o nikoho dalšího nepřijdeme, tým by už měl zůstat
beze změn. Post druhého gólmana? Ten budeme řešit až během
přípravy. Chceme vidět v akci
naše mladíky a podle toho, jak
si mezi tyčemi povedou, se dál
rozhodneme,“ upřesnil hokejový
stratég.

Aktuální hráčský kádr
mužů LHK Jestřábi
Brankáři
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.

Hrála roli skutečnost, že
v Prostějově před časem trénoval váš otec? Radil jste se s ním?
„Od doby, kdy tady táta trénoval,
uběhlo už několik let. Hodně se
toho změnilo. Pochopitelně jsem
se s ním o tom bavil, ale nebylo
to tak, že bych se ptal, jestli mám
do Prostějova přestoupit. To bylo
čistě mé rozhodnutí.“
Na postu rozehrávače se
budete střídat s Matejem
Ventou. S jakým vytížením budete spokojený?
„To nejde dopředu přesně říct.
Může se stát, že se budu střídat na
rozehrávce, ale není vyloučeno, že
mě trenér pošle na křídlo. To jsem
zažil už v Kolíně. Hodně obecně
bych rád hrál někde mezi patnácti
a pětadvaceti
minutami.“
p
Jste zatím jedinou naprosto novou posilou
kádru. Nebudete mít problémy s příchodem do nového
prostředí?

„Toho se nebojím. Já se snesu
s každým, se seznámením určitě
nebudou žádné potíže. Kluky z ligy
vesměs znám. Z mých zkušeností
vím, že basketbalisté jsou si hodně
podobní. Myslím, že do týmu rychle zapadnu.“
p
Před začátkem přípravy
vás čeká kvalifikační blok
se slovenskou reprezentací. Vnímáte to jako výhodu?
„Dalo by se to tak říct, budu rozehraný. A pořádně připravený na sezonu v Prostějově... (úsměv)“
V kvalifikaci o postup na
mistrovství Evropy čeká
Slovensko Srbsko nebo Černá
Hora. Co od zápasů proti basketbalovým gigantům očekáváte?
„Upřímně řečeno - na postup to
příliš nevypadá. Zmíněné týmy
jsou favorité naší skupiny. Ale
možnost zahrát si proti nim by
byl velkým zážitkem. Doufám, že
se mi to podaří. Takové zápasy se
nehrají každý den.“

Jakub Čuřík na MS v in-line hokeji do Kolumbie neletěl
člen širší nominace Jakub Čuřík
(na snímku) se nakonec nevešel
do užšího výběru a na šampionát
tudíž neodcestoval.
„Nechával jsem tomu volný průběh. Kdybych se do nominace dostal, udělalo by mi to samozřejmě
velkou radost, zahrál si na další vrcholné mezinárodní akci a podíval
se na místa, kam se člověk mockrát
za život nedostane. Na druhou
Prostějov/son - V daleké Jižní stranu by to znamenalo i dost komAmerice právě probíhá mis- plikací. Musel bych si zařídit uvoltrovství světa v in-line hokeji nění z práce, navíc rekonstruujeme
2012 organizace FIRS. Dlouho byt, takže nic z toho jsem nemusel
existovala naděje, že v Kolumbii řešit,“ bral Čuřík své nezařazení do
bude mít své zastoupení i oddíl reprezentačního výběru ČR jako
LHK Jestřábi Prostějov, jenže realitu.

Útočník Jestřábů přitom nedávno
absolvoval in-lineové MS organizace IIHF v Německu, kde český
nároďák obsadil páté místo a Kuba
byl jedním z nejlepších střelců týmu.
Následně vrcholila extraligová sezóna, v níž kanonýr LHK v barvách
IHC Eagles Olomouc pomohl k zisku stříbra. „Za celou soutěž jsme
však poprvé prohráli až ve finále
s pražskou Slavií, navíc hodně vysoko. Chtěli jsme titul, škoda,“ trochu
zalitoval Čuřík.
Na výše zmíněném šampionátu
FIRS v Kolumbii startuje alespoň
bývalý prostějovský hokejista Patrik
Šebek, a to nikoliv jako forvard, nýbrž coby obránce. Přiveze medaili?

Šestý ročník RG PLAYMAKERS CUP v aquaparku se koná již o víkendu!
Prostějov/pk - O následujícím
víkendu proběhne již pošesté
tradiční florbalový turnaj věnovaný veřejnosti. Tentokrát se
celá víkendová akce odehraje na
dvou hracích místech. Vrcholem
turnaje je rozhodně sobotní část,
která vypukne od ranních hodin v obou areálech. Jako každý
rok si to 14. července rozdají své
florbalové dovednosti nadšenci
ze všech koutů kraje, ale i mimo
něj v kategorii od 15 let. Návštěvníci a fanoušci mají možnost
shlédnout turnaj v areálu ZŠ a
RG zdarma, v případě areálu
aquapark budou nuceni použít
vstupenku do areálu jako ostatní
návštěvníci aquaparku.
Hlavní dění turnaje se odehraje
v aquaparku. Po odehrání základních skupin následují předkola play
off turnaje, které doplní i individuální soutěž. Finále individuální
soutěže PENALTY SHOT SHOW
2012 vyvrcholí těsně před boji o
medaile.
A jakých změn se diváci
mohou dočkat oproti loňsku?
„Letos se mění především herní
systém, protože nám přibylo daleko víc zájemců o samotný turnaj.

účast dvou hvězd z Ostravska.
Individuální soutěž
Daniel Miczek ve službách FbC
ozdobou turnaje
Prostějov či Michal Dziurdzik Již tradiční záležitost turnaje RG
z FBC Ostrava. Stejně tak i další Playmakers Cup zdobí individuálhráči z Vítkovic, Olomouce, Pře- ní soutěž zvaná PENALTY SHOT
rova a jiných vysoce postavených SHOW. Zde se může přihlásit
klubů na tuzemsku,“ libuje si šéf během sobotního dne prakticky
akce nad zvučností a atraktivitou kdokoliv. Na věku i pohlaví nezáturnaje! V plánu je pak exhi- leží. Následně se každý zúčastní
biční zápas hvězd turnaje na soutěže, ze které postoupí ti nejdruhý den v přestávce turnaje lepší. Organizátor turnaje připravil
dětí v areálu ZŠ a RG. Hvězdná dvě stanoviště po dobu základních
sestava a nominace na utkání skupin, kde je možno se nahlásit
dětem bude známa až během a zapojit. V soutěži jde leckdy o
soboty.
štěstí, ale i o dovednostech, takže
Autogramiáda spolu s exhibič- neváhejte a přijďte si vyzkoušet
Mládež v neděli od 10 hodin
ním utkáním začne kolem poled- florbalový kumšt. Finále je pak na
v areálu ZŠ a RG zdarma!
ne. Takže všechny děti i s rodiči programu mezi 16 a 17 hodinou
Nedělní část turnaje pro děti od 8 srdečně zveme na outdoorovou v aquaparku.
do 14 let je zcela zdarma. „Chce- sportovní akci.
me, ať si přijde vyzkoušet florbal
skutečně každý malý kluk. Pro
ně je tentokrát připravena i autogramiáda těch největších hvězd Sobota – od 8 v Areálu ZŠ a RG, Studentská ul.
– od 9 v Areálu Aquapark, Krasická ulice
turnaje. A že se letos máme nač
– od 19:30 AFTERPÁRTY turnaje, Koliba – Finská ul.
těšit vysvětlovat nemusím. Čeka– od 23:00 ceremoniál, slavnostní zakončení turnaje,Disco Club Morava, Olomoucká ul.
jí nás zvučná jména z extraligy i
prostějovského FbC. Je možné, že
se tu objeví Radovan Michajlovič, Neděle – od 10:00 v Areálu ZŠ a RG, Studentská ul.
– od 11:30 v Areálu ZŠ a RG, autogramiáda All-Stars RG Playmakers Cup 2012
Lukáš Uhrinovský z Otrokovic,
–
od 12:00 v Areálu ZŠ a RG, exhibice All-Stars RG Playmakers Cup 2012
nebo Marek Zapletal z Kladna.
– mezi 15 až 16 hod v Areálu ZŠ a RG, plánované zakončení turnaje pro rok 2012
Mimo jiné je pravděpodobná i
Můžu všem nadšencům garantovat kvalitní zábavu. Všechny týmy
přihlášené na turnaj jsou ryze
amatérské ale kvalita jim nechybí.
Nárůst nás donutil k variantě dvou
hracích míst, neboť dvoudenní
akce je pro nás zatím nerealizovatelná,“ objasňuje sportovní ředitel
turnaje Milan Fojt.
Samotná akce je podporována
také víkendovým programem
v místní restauraci Koliba U
Tří Králů a DC Morava, kde je
možné aktéry potkat a dobře se
zabavit.

Program akce:

Dvojnásobný obhájce
nebude chybět!

Ani vítěz posledních dvou ročníků
nebude na turnaji chybět. Tým FbC
ManAGERs bude znovu patřit
mezi favority turnaje. Postupem
času se ho pak budou snažit z trůnu sesadit letos vysoce ambiciózní
týmy, které již před turnajem prohlašují jednoznačný triumf. Favority ve čtyřech skupinách máme
hned několik, kteří myslí na vysněný trůn, avšak skutečnost od teorie
padne na sobotní podvečer!

Přihlášení na turnaj
RG Playmakers Cup
Pro sobotní turnaj zbývá ještě volné
místečko, proto organizátor stále vybízí veřejnost k jeho zaplnění. Opravdu bude mít každý parádní sportovní
zážitek, vřele doporučujeme.
V neděli je možno se přihlásit až na
místě, tedy kolem 9:30 v areálu ZŠ
a RG. Co je třeba?
Ve věku od 8 do 11 let vytvořit partii
kamarádů alespoň hrající 3+1. U
kategorie 12 až 14 let je hrací systém 4+1, stejně jako u dospělých.
Celá akce se odehrává venku za
slunného počasí, proto ani my tam
chybět nebudeme!

Dvojnásobné finále a stříbro Sokola I Prostějov
na republikovém šampionátu dorostu v nohejbale

HLEDÁNÍ

JE U KONCE

Prostějov/pk - O svátečních
dnech 5. a 6. července 2012 pořádal nohejbalový oddíl Sokola I Prostějov Mistrovství ČR
dorostenců v nohejbale dvojic
a v nohejbale trojic. Na šampionátu samozřejmě nemohly
chybět ani domácí nohejbalové
naděje, které se chtěly poprat o
některou z medailí v obou dvou
nohejbalových
disciplínách,
přičemž vzhledem ke kvalitě
nejlepších celků z dorostenecké
extraligy nepatřili k hlavním
aspirantům na mistrovské tituly. Nakonec se jim ale přání splnilo a dvě stříbrné medaile jsou
bezesporu velkým úspěchem.
První sváteční den 5. července byly na pořadu dvojice.
Do soutěže se kvalifikovalo a
přihlásilo celkem dvaadvacet
nejlepších dvojic z celé republiky, které byly rozděleny do čtyř
základních skupin. Z každé skupiny postupovaly do čtvrtfinále
soutěže vždy nejlepší dvě dvojice. Trenér domácích Richard Beneš postavil hned tři dvojice Sokola I. Hlavní želízko v ohni tým
Sokola I Prostějov A tvořili hráči
Pacejka, Pírek a Roba, družstvo
B bylo v sestavě Zrubecký, Ftačnik a Matkulčík a dvojice Prostějov C hrála v sestavě Karafiát,
Černý a Pospíšil.

Zatímco pro dvě sestavy mladých
hráčů Prostějova „B“ a „C“ byl i
přes veškerou jejich snahu postup
nad jejich síly, dvojice ve složení
Pacejka, Pírek a Roba si vedla
výborně. V základní skupině postupně jasně porazila Žďár nad
Sázavou „A“, Climax Přerov, SK
Kotlářku „C“ a Liapor Karlovy
Vary „B“ a bez ztráty setu si vybojovala účast ve čtvrtfinále soutěže.
Zde podle losu narazila na svého
dlouholetého rivala SK Kotlářku
Praha „B“, kterou po setech 10:7
a 10:6 jasně přehrála a postoupila
mezi nejlepší čtyři týmy šampionátu. V boji o postup do finále celé
soutěže deklasovali hráči Sokola
I jednoho z velkých favoritů na
mistrovský titul Dynamo České
Budějovice 2:0 po setech 10:6 a
10:2, čímž postoupili do finále
boje o titul mistra ČR. Ve vynikajícím finále nakonec velmi těsně
zvítězil vyrovnaný tým Sokola
Stratov „B“, který po setech 10:8
a 10:8 vybojoval mistrovský titul.
„Pokud mám hodnotit vystoupení svých svěřenců, potom musím
vyslovit pouze slova chvály. Dvojice pod hlavičkou ´béčka´a ´céčka´
předvedly hru, kterou jsem víceméně očekával, přičemž tým Sokola I
´B´ měl určitě na víc, než nakonec
uhrál. V naší třetí dvojici hráli spíše
nahrávači a zadáci a ve dvojicích

určitě předvedly své maximum.
Naše největší naděje na medailový zisk, trojice ve složení Pacejka,
Pírek a Roba neměla v průběhu
celého namáhavého dne slabší
chvilku. Zahráli výborný nohejbal
a po právu získali cennou stříbrnou
medaili,“ neskrýval spokojenost s
průběhem klání dvojic prostějovský lodivod Richard Beneš.
Druhý sváteční den 6. července
byly na programu hracího dne
trojice. Do této soutěže se kvalifikovalo celkem šestnáct trojic z celé
republiky, které byly podobně jako
předcházející den rozděleny do čtyř
základních skupin. Stejně jako ve
dvojicích i zde postupovali přímo
do čtvrtfinále nejlepší dva týmy.
Trenér domácích hráčů Sokola I
postavil dvě trojice Sokola I následovně: Sokol I Prostějov „A“ hrál
ve složení Pacejka, Pírek, Roba
a Pospíšil, Sokol I Prostějov „B“
měl v sestavě hráče Zrubeckého,
Matkulčíka, Ftačnika, Černého a
Karafiáta.
V silách obou dvou sestav byl postup mezi nejlepších osm družstev.
Tým Sokola I Prostějov „B“ ve
své skupině přehrál nejtěsnějším
výsledkem Sokol Modřice 2:1,
prohrál dle očekávání s Kotlářkou
„A“ 0:2 a v rozhodujícím utkání
o postup do čtvrtfinále bohužel
podlehl nejtěsnějším poměrem 1:2

s Chotyní a byl z dalších bojů vyřazen. Prostějovská hlavní naděje-tým Sokola I Prostějov „A“ porazil v základní skupině Semily „A“,
Lipor Karlovy Vary „B“ a Climax
Přerov shodně 2:0 a podobně jako
ve dvojicích i zde vybojoval účast
ve čtvrtfinále šampionátu. Ve čtvrtfinále porazil trojku Sokola Semil
2:0 a postoupil mezi nejlepší čtyři
týmy celé soutěže. V semifinále
narazil opět na SK Kotlářku Praha,
kterou porazil ve třech setech 10:7,
8:10, 10:5 a podobně jako předcházející den vybojoval své druhé finále. Bohužel snad úbytkem
vydaných sil v průběhu obou dvou
slunečných dnů tentokrát nestačil
na výtečně pracující hráče Dynama
České Budějovice, kteří zvítězili
2:0 a vybojovali tak mistrovský
titul. Domácím hráčům patří stříbrná medaile a hráč Sokola I Prostějov Kristián Pacejka byl vyhlášen
nejlepším hráčem šampionátu ve
trojicích.
„Obě sestavy zahrály to, na co momentálně měly, škoda nevydařené-

ho závěru ´béčka´ s Chotyní, postup
do čtvrtfinále by byl pro tuto mladou sestavu určitě povzbuzením.
Opět musím velice vyzvednout
předvedený nohejbal a celkový
výsledek trojice Sokola I ´A´- zisk
další stříbrné medaile v nabité konkurenci je skvělý úspěch, vždyť pokud odmyslím vítěze ve trojicích,
nechali hráči Prostějova za sebou
všechny trojice z dorostenecké extraligy, kde jsou momentálně na 4.
místě. Navíc pokud bych vyhodnotil dosažené výsledky v obou dvou
šampionátech, byl Sokol I Prostějov společně se Sokolem Stratov
nejúspěšnějším družstvem těchto
přeborů,“ zhodnotil domácí šampionát Richard Beneš.
Poděkování patří partnerům
šampionátu ve dvojicích a trojicích Olomouckému kraji, České obci sokolské, městu Prostějov a dalším sponzorům oddílu
nohejbalu, bez jejichž pomoci
by nebylo možné pořádat celorepublikovou akci takových
rozměrů.

Pořadí Mistrovství ČR dorostu :
DVOJICE:
TROJICE
1. TJ Sokol Stratov „B“
1. Dynamo České Budějovice „A“
2. TJ Sokol I Prostějov „A“
2. TJ Sokol I Prostějov „A“
3. Dynamo České Budějovice „A“
3. TJ Sokol Stratov „A“
4. TJ Sokol Stratov „A“
4. SK Kotlářka Praha „A“

Tenis
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 9. července 2012

Tenisový Prostějov Open 2012 odstartoval včera kvalifikací, v úterý začíná hlavní soutěž

Od zítřka mohou příznivci bílého sportu fandit
Jiřímu Veselému, Adamu Pavláskovi a dalším talentům

Zatímco úvod nedávného UniCredit Czech Open poznamenala nepřízeň počasí, menšímu bratříčkovi velkého turnaje Prostějov Open 2012 nastavila matka
Příroda vlídnější tvář. Premiérový ročník akce zařazené
do kategorie Futures F4 má za sebou včerejší první kolo
kvalifikace, které provázel svit spalujícího slunce.
Prostějov/son
Do kvalifikačních bojů, jež vyvrcholí dnešním druhým dějstvím
(současně finále – do hlavní soutěže postupuje hned osm borců),
zasáhl jediný člen pořádajícího
oddílu TK Agrofert Prostějov.
Leonard Stachovskij alias mladší bratr známého Sergeje si ve
svém vstupním duelu poradil
s Krčmářem a má solidní šanci
proniknout mezi dvaatřicítku vyvolených singlistů.
Do dvouhry od úterka každopádně zasáhne šest prostějovských hráčů: loňský nejlepší
junior světa Jiří Veselý, sedm-

náctiletá velká naděje Adam
Pavlásek a další progresivní
mladíci Robert Rumler, Václav Šafránek (čerstvý účastník
wimbledonské juniorky), Pavel
Krček a Marek Jaloviec. „Z předem přihlášených se nikdo neodhlásil, tím pádem platí dříve
oznámené startovní pole dvaceti
tenistů doplněné o čtyři držitele
divokých karet. Na třicet dva
zkompletuje pavouk osm úspěšných kvalifikantů,“ informoval
ředitel turnaje Petr Flašar.
Nejvýše nasazeným plejerem
bude Juan-Pablo Amado z Argentiny, který figuruje v závěru
čtvrté stovky světového žebříč-

ku. „Losování hlavní soutěže
proběhne v úterý odpoledne po
skončení kvalifikace. Žádné
organizační problémy se zvládnutím Prostějov Open nepředpokládám, neboť máme k dispozici
skvěle vybavený areál TK Agrofert se vším potřebným zázemím
a dostatkem kvalitních kurtů.
Kdyby se náhodou pokazilo počasí, můžeme v případě nutnosti
hrát až na šesti dvorcích současně a navíc disponujeme Agrofert
Arénou se zatahovací střechou i
umělým osvětlením, což je značná výhoda pro stav opravdu krajní nouze,“ pochvaloval si Flašar.
Pokud chcete zhlédnout výborný sport v podání mladých
hráčů, kterým patří budoucnost, tak neváhejte. Na prostějovské antuce se denně bojuje
od 11.00 hodin až do neděle 15.
července, kdy je na programu
finále. A vstup pro diváky je
celý týden tradičně zdarma!

Hráči s jistou účastí
na ČR F4 Futures
– Prostějov 2012

Předem přihlášení
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 Horanský (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.)
Jakub Lustyk (Česko, 1337.)
Gvidas Sabeckis (Litva, 1368.)
Divoké karty
Jan Kunčík (Česko, 1402.)
Václav Šafránek (Česko, 1431.)
Pavel Krček (Česko, 1773.)
Marek Jaloviec (Česko, -)

Program turnaje ČR F4 Futures – Prostějov Open2012
Pondělí 9. července: finále 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.

JIŘÍ VESELÝ: „Na domácím turnaji mám nejvyšší ambice“
Koncem minulého roku kraloval světovému tenisu coby
nejlepší junior ze všech. Jak málo to znamená při přechodu mezi nesmírně našlapanou mužskou konkurenci, to Jiří Veselý poznal hned v úvodních měsících svého
působení v dospělé kategorii. Prokousávání žebříčkem
ATP Tour směrem nahoru jde pomaleji, než si představoval, momentálně je na 531. místě mezinárodního
rankingu. Pronikavé zlepšení plánuje velká naděje TK
Agrofert Prostějov na domácím turnaji F4 Futures.
Marek Sonnevend
Jirko, s jakými představami půjdete do klání
v důvěrně známém prostředí?
„V první řadě se hrozně těším
na to, že místo dlouhého cestování si v klidu zahraju doma.
S trenérem Jirkou Novákem
jsme poslední dva týdny hodně
zapracovali v přípravě a udělali
kus poctivé práce, proto věřím
v dobrou formu i kvalitní výsledek. Snad zvládnu dojít co
nejdál.“
Dáváte si konkrétní výsledkový cíl?
„Spíš ani ne, ale ambice mám
jasné a ty nejvyšší. Rozhodně
chci postoupit do závěrečných
kol.“

že druhý půlrok 2012 bude z mé
strany mnohem lepší.“
Dá se tedy říct, že na
vlastní kůži prožíváte
náročnost přechodu do nabité
mužské kategorie?
„Ano. V juniorech je člověk
zvyklý hrát podstatně víc zápasů,

Sedmadvacet bodů a
1950 dolarů pro vítěze
dvouhry by se asi dost hodilo,
ne?
„Přesně tak, takový zisk by mi
určitě moc pomohl. Letos už
jsem dokázal jeden turnaj této
kategorie vyhrát, a to v Číně. Zopakovat vítězství doma by bylo
krásné.“
Nakolik jste spokojený
se svým dosavadním
účinkováním mezi dospělými?
„Po pravdě moc ne, s letošní sezónou zatím nejsem spokojený.
Měl jsem spoustu výpadků a kromě zmíněného titulu z Číny delší
útlum jak herní, tak výsledkový.
Nedařilo se mi hlavně kvůli hlavě, přestal jsem si věřit. Naštěstí
už se pomalu dostávám zpátky do
své předchozí pohody a doufám,

většinu z nich vyhrává a opakovanými postupy do závěrečných
kol turnajů drží vysoké sebevědomí. V mužích je všechno ze
začátku naopak, což psychicky
zvládnout bývá složitější. Věřím
však, že teď už jsem na dobré
cestě.“

Výsledky kvalifikace Prostějov Open 2012

Foto: Zdeněk Pěnička

1. kolo (pavouk odshora dolů): Weinhandl (Rakousko) volný los, Prokop (Česko) – Svoboda (Česko) 6:3, 6:4, Farkaš (Slovensko)
volný los, Nejedlý (Česko) – Frömmel (Česko) 6:2, 6:7, 6:0, Vrňák (Česko) volný los, Herzán (Česko) – Beutel (Rakousko) 6:3, 7:5,
Bulant (Česko) – Vodák (Česko) 7:6, 6:2, Perůtka (Česko) – Michenka (Česko) 6:2, 6:2, Hrabec (Česko) – Demeš (Slovensko) 6:3,
7:6, Nebojsa (Česko) – Novodomec (Slovensko) 6:3, 6:1, Masár (Slovensko) – Košec (Slovensko) 6:1, 6:2, Kalužík (Česko) – Doležel
(Česko) 7:5, 4:6, 6:4, Stachovskij (Ukrajina) – Krčmář (Česko) 6:3, 7:6, Lošťák (Česko) – Prokop (Česko) 6:3, 6:1, Fabian (Slovensko)
– Kobza (Česko) 6:2, 6:2, Hadrava (Česko) – Musil (Česko) 6:2, 7:6.
2. kolo (finále) - hraje se dnes od 11.00 hodin.

PETRA KVITOVÁ: „Jsem smutná, Ve Wimbledonu zabodovala z TK Agrofert jen Kvitová
Obhájkyně titulu postoupila do čtvrtfinále,
ale čtvrtfinále není špatné...“
ostatní zástupci prostějovského tenisu vypadli dost brzy

Velmi kvalitní výsledek v podobě čtvrtfinále přivezla z letošního Wimbledonu prostějovská
tenistka Petra Kvitová. Při
porovnání s loňským titulem to
samozřejmě není tak fantastický úspěch, ale ženská jednička
ČR i oddílu TK Agrofert v Londýně rozhodně nezklamala.
V následujících odstavcích si
můžete přečíst, co říkala po své
úterní prohře se Serenou Williamsovou.

servírovala ještě líp než já. Vždyť
v posledním gamu dala čtyři esa!
Moje pocity jsou nakonec takové
smíšené.“

O šancích na obrat

O pocitech z vyřazení

„V prvním setu byla Serena o
něco lepší, ale druhý jsme hrály
hrozně dobře obě. Bylo tam několik šancí, kdy se vývoj mohl přiklonit na mou stranu, měla jsem i
setbol. Jenže když ona dala první
servis, tak se s ní skoro nedalo
hrát. Což byl i případ zmíněného
setbolu. Kdyby mi tam spadlo víc
returnů, mohlo vše vypadat jinak.
Ale jak říkám, soupeřka podala
fakt dobrý výkon.“

„Bohužel končím už ve čtvrtfinále, jsem z toho smutná. Ale nedá
se nic dělat, pořád mám doma trofej z loňska. A za to jsem šťastná.
Teď samozřejmě cítím zklamání,
na druhou stranu jsem nehrála vůbec špatně. Byl to dobrý zápas a
pro mě smůla, že na druhé straně
stála holka, která hrála a hlavně

„Určitě jsem mohla jít na větší riziko. Hlavně ve druhém setu jsem
to zkoušela při returnech, protože
jen tak nahazovat míčky k ničemu nevedlo. Proti Sereně se však
na velké riziko hraje blbě. Ona
napálí pořádnou ránu a vy z ní

Londýn (Velká Británie),
Prostějov/son

O trochu zadržené hře

sice můžete dát ještě větší, ale to
se hrozně špatně trefuje do kurtu.
Ovšem celkově bylo během utkání dost úderů, které jsem mohla
zatlačit víc. To je pravda.“

O vynikající protivnici
„Serena Williamsová je skutečná
šampiónka, která tady už čtyřikrát
vyhrála a po úplném uzdravení
teď předvádí parádní tenis. Podle
mě to letos dotáhne ke svému pátému wimbledonskému titulu.“
Jak řekla, tak se i stalo...

O psychické náročnosti
obhajoby
„Tlak, který jsem po celý turnaj na
sobě měla, se mi povedlo zvládnout docela dobře. Poslední rok
se s tímhle potýkám skoro pořád,
tentokrát byl možná psychický
nápor v souvislosti s obhajobou
největší. Přesně to nedokážu posoudit. Každopádně Wimbledon
úplně zbožňuju a jsem smutná, že
jej už musím opustit.“

O poklesu na sedmé místo
WTA Tour
„Tohle opravdu vůbec neřeším,
umístění ve světovém žebříčku
mě nevzrušuje. Navíc mě v další
části sezóny čeká dost turnajů,
kde jsem loni nic moc neuhrála.
A hlavně mám před sebou olympiádu, což je momentálně jediný
a největší cíl. Wimbledon ukázal,
že na Hrách můžu při vylepšení
některých herních věcí dojít daleko.“

O svém nejbližším
programu

Foto: archív

„Teď si odpočinu, naberu síly a
vyléčím bolístky, které mám. Moc
se těším hlavně na to, jak budu pár
dní doma, což mi chybí. Sezóna je
nabitá a do Fulneku jsem se nedostala dva měsíce. Potřebuju dobít
baterky, abych následně mohla
zase vlítnout pořádně na tenis.
Dám si týdenní pauzu od tréninků
a pak začnu v Prostějově znovu
pracovat.“

Jedno velké a jedno menší
zklamání, jedno naštvání a
jedno očekávané tažení do
závěrečných kol. Tak vypadal
z hlediska oddílu TK Agrofert
Prostějov tenisový Wimbledon
2012, kde se po roce znovu výrazně prosadila Petra Kvitová.
Byť od loňského triumfu zůstala poměrně daleko.
Začněme právě čtvrtfinálovou
jízdou loňské vítězky nejprestižnějšího grandslamového turnaje.
Tentokrát Petra v All England
Clubu začala trochu váhavě a
pod nánosem velké nervozity
měla co dělat, aby v úvodním
kole přemohla uzbeckou obryni
Akgul Amanmuradovovou 6:4,
6:4 ze stavu 1:4 v zahajovacím
setu.
„Poprvé v životě jsem šla obhajovat grandslam, navíc byla velká pocta být zase na centrkurtu.
A není jednoduché udělat všem
radost, když se na vás dívá tolik
známých a důležitých lidí. Naštěstí jsem špatným vstupem do
utkání nezpanikařila a postupně
se dostala do tempa,“ oddechla si
Kvitová, jejíž zvládnutý zápasový start v hledišti osobně sledovali rodiče i šéf marketingové agentury TK Plus Miroslav Černošek.
V dalších dvou dějstvích už měla
prostějovská hvězda víc klidu i
herní jistoty, takže bez větších
problémů porazila Britku Elenu
Baltachaovou 6:0, 6:4 a smetla
Varvaru Lepchenkovou z USA
6:1, 6:0. „S každým střetnutím se
cítím na kurtu lépe, hlavně kvůli
nervům je třetí kolo mnohem lepší než první. Udělala jsem málo
chyb a přitom hrála agresivně,
dobrý výkon mi udělal radost,“
spokojeně hodnotila Petra.
V osmifinále však doslova utrpěla postup přes Italku Francesku Schiavoneovou 4:6, 7:5, 6:1.
„První set byl pro mě vážně dost
utrpení, měla jsem tolik šancí ji
brejknout a pořád nic. I na začátku druhé sady to tak pokračovalo
a ani nevím, jestli jsem věřila, že

to dokážu zlomit. Hrála jsem fakt
strašně, pomohl mi až první brejk
na 2:2. Od té chvíle se můj výkon
postupně lepšil a rozhodla zvládnutá koncovka druhého setu,
potom soupeřka odpadla,“ říkala
rodačka z Fulneku s úlevou.
O den později odvedla neporovnatelně kvalitnější práci ve čtvrtfinále, jenže své vyřazení přesto
neodvrátila. Proti ní totiž stála
rozjetá Serena Williamsová, čtyřnásobná wimbledonská šampiónka. Diváky nadchnul oboustranně
vynikající tenis v možná nejlepším ženském duelu celého turnaje, bohužel vyhrát mohla pouze
jedna ze skvělých bojovnic. A po
výsledku 6:3, 7:5 to byla robustní
Američanka. Ohlasy prostějovské jedničky na tento mač i na
celé londýnské vystoupení čtěte
na jiném místě této strany.
Zatímco Kvitová v Londýně
rozhodně nezklamala, zbylí tři
členové TK Agrofert ve vrcholně
důležitých bojích dlouho nevydrželi. Alespoň do druhého dějství
prošla Petra Cetkovská díky vítězství 6:4, 6:2 nad Američankou
Vaniou Kingovou, načež vypadla
s její krajankou Sloane Stephensovou 6:7, 6:4, 3:6. A obvykle
zcela klidná dívka doslova zuřila.
„Naštvala mě hlavní rozhodčí,
která spoustu výroků lajnových
sudích otočila proti mně. Nejsem
typ holky, která by se hádala a
snažila se ukrást míčky, ale bohužel mě ta paní na umpiru poškodila v rozhodujících momentech.
Teď mám pocit křivdy a nespravedlivě promarněné šance obhájit
body za loňské osmifinále,“ řekla
rozčilená Cetkovská po marném
boji.
Bleskového vyřazení se v metropoli Anglie dočkala Lucie
Šafářová, jíž zdevastovala málo
známá Kiki Bertensová z Nizozemska 3:6, 0:6. „Jsou dny, kdy
bych nejraději zahodila raketu do
koše. A právě takový den to byl,“
lakonicky konstatovala nasazená
devatenáctka ženského pavouka.

Mezi muži byl dokonce šestkou
Tomáš Berdych, na wimbledonské trávě obvykle velmi úspěšný
(například finále 2010). Jenže
letos dopadl jak pověstní sedláci
u Chlumce, neboť ho ze singlu
hned v úvodním kole vypráskal
Ernest Gulbis třikrát 6:7. Nevyzpytatelný Lotyš stoprocentně
potvrdil roli tenisty, který dokáže
jak kohokoliv zdolat, tak komukoliv podlehnout.
„On odvedl své maximum. Já už
jsem však v takové pozici, že i
proti skvěle hrajícímu soupeři
musím být schopný reagovat a
něco změnit. Což se mi vůbec
nepovedlo. Proto jsem teď hrozně naštvaný a zklamaný, prostě

všechno dohromady. Jestli se
chci posunout k pátému místu ve
světovém žebříčku nebo i výš,
tímhle způsobem to určitě nepůjde. Musím se rychle vrátit zpět
do práce, nic jiného mi nezbývá.
Snad se otřepu podobně, jako
loni po Roland Garros,“ doufal
přesmutný Berdych.
V juniorských soutěžích letošního Wimbledonu se představili
dva zástupci Prostějova. Václav
Šafránek nepřešel zahajovací
dějství ve dvouhře ani ve čtyřhře
(společně s Němcem Masurem),
Barbora Krejčíková naopak postoupila alespoň do druhého kola
jak sama v singlu, tak po boku
Rumunky Roscaové v deblu.

Výsledky tenistů TK Agrofert Prostějov
ve Wimbledonu 2012
Muži dvouhra
1. kolo: Berdych (6) – Gulbis (Lotyšsko) 6:7 (5), 6:7 (4), 6:7 (4).
Ženy dvouhra
1. kolo: Kvitová (4) – Amanmuradovová (Uzbekistán) 6:4, 6:4,
Šafářová (19) – Bertensová (Nizozemsko) 3:6, 0:3, Cetkovská
(23) – Kingová (USA) 6:4, 6:2.
2. kolo: Kvitová – Baltachaová (Velká Británie) 6:0, 6:4, Cetkovská – Stephensová (USA) 6:7 (6), 6:4, 3:6.
3. kolo: Kvitová – Lepchenková (USA) 6:1, 6:0.
Osmifinále: Kvitová – Schiavoneová (24, Itálie) 4:6, 7:5, 6:1.
Čtvrtfinále: Kvitová – S. Williamsová (6, USA) 3:6, 5:7.
Ženy čtyřhra
1. kolo: Šafářová, Pavljučenkovová (Rusko) – Pennettaová,
Schiavoneová (Itálie) 2:6, 7:5, 4:6, Cetkovská, Birnerová (Česko) – Erraniová, Vinciová (2, Itálie) 2:6, 1:6.
Junioři dvouhra
1. kolo: Šafránek – Bambridge (Velká Británie) 1:6, 4:6.
Junioři čtyřhra
1. kolo: Šafránek, Masur (Německo) – Galarza, Martinez (6, Argentina) 4:6, 5:7.
Juniorky dvouhra
1. kolo: Krejčíková – Mekovecová (Chorvatsko) 7:5, 6:2.
2. kolo: Krejčíková – Bouchardová (5, Kanada) 4:6, 3:6.
Juniorky čtyřhra
1. kolo: Krejčíková, Roscaová (Rumunsko) – Maciejewská, Rosatellová (Polsko, Itálie) 6:3, 6:4.
2. kolo: Krejčíková, Roscaová – De Vroomeová, Kontaveitová
(5, Nizozemsko, Estonsko) 6:1, 2:6, 4:10.
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MČR V RAFTINGU: PROSTĚJOVU UTEKLY MUŽSKÉ TITULY
Veteráni a juniorské posádky Tomi-Remont potvrdily
svou dominanci, ŽENY ZÍSKALY JEDNO ZLATO
První polovina raftařské
sezóny 2012 vyvrcholila
mistrovstvím republiky R4
ve slalomu a sprintu na
Trnávce, jež bylo součástí
Českého poháru. V předchozích závodech dlouhodobého seriálu včetně
národního šampionátu ve
sjezdu neomezeně kralovali vodáci Tomi-Remont
Prostějov, kteří však v nejnabitější mužské kategorii
tentokrát až na vrchol nedosáhli...
Prostějov/son
„Všichni si už tak zvykli na naše
prvenství, že jakmile skončíme v
uvozovkách až druzí nebo třetí,
připadá to ostatním divné. Přitom mezi muži je konkurence

Výsledky Raft teamu Prostějova z MČR 2012 na Trnávce

Slalom muži:
Slalom ženy:

Slalom junioři:
Slalom juniorky:
Slalom veteráni:
Sprint muži:

2. TR HIKO (J. Šťastný, Pinkava, Daněk, Koplík), 5. TR Rafting Morava (Hric, Hanuliak, Kabrhel,
Lisický), 7. TR KUHEBUMI junior (Chlouba, Machač, Jiras, Kolanda), 8. TR Baňos (Netopil,
Vrba, Bozděch, Pavlík).
3. TR CK Bartoněk team (Mrůzková, Halašková, Schneiderová, Nakládalová), 6. TR TEVA
Tygříci (Procházková, Balatková, Valtrová, Kratochvílová), 8. TR ENVY juniorky (Krausová, Sováková, Ligurská, Foltýnová).
2. TR ENVY Hanace junioři (Pavlík, Božek, Novák, Haleš).
1. TR ENVY juniorky (Krausová, Sováková, Ligurská, Foltýnová).
1. TR ENVY veterán (Netopil, Vrba, J. Šťastný, Bozděch).
2. TR HIKO, 3. TR Rafting Morava, 4. TR KUHEBUMI junior, 5. TR KUHEBUMI (Kučera, Hermann, Bubeníček, M. Šťastný), 9. TR Baňos.
1. TR TEVA Tygříci, 3. TR CK Bartoněk team, 10. TR ENVY juniorky.
1. TR ENVY Hanace junioři.
2. TR ENVY juniorky.
1. TR ENVY veterán, 2. TR KUHEBUMI (Bubeníček, M. Šťastný, Hermann, Kučera).
2. TR HIKO, 3. TR KUHEBUMI junioři, 5. TR Rafting Morava, 7. TR Baňos, 10. TR KUHEBUMI.
2. TR TEVA Tygříci, 4. TR CK Bartoněk team, 8. TR ENVY juniorky.
1. TR ENVY Hanace junioři.
1. TR ENVY juniorky.
1. TR ENVY veterán, 4. TR KUHEBUMI.

kapitán prostějovských raftařů
Zbyněk Netopil.
Přesto zástupci oddílu Tomi-Remont celkově posbírali ve
slalomu, sprintu i kombinaci devatenáct medailí včetně
osmi zlatých. „Dominujeme
mezi veterány, juniory i juniorkami, vysoko dojíždějí také
ženy. Při sečtení všech úspěchů
opravdu dost silná a titul není nější loď TR Rafting Morava promítlo do jejích ne úplně špič- za první půlku tohoto roku můdopředu nikdy zaručen. Zvlášť se soustředí spíš na srpnové kových výsledků v současnosti,“ žeme být maximálně spokojení,“
když naše papírově nejkvalit- mistrovství Evropy R6, což se glosoval situaci pro Večerník zdůraznil Netopil.
Sprint ženy:
Sprint junioři:
Sprint juniorky:
Sprint veteráni:
Kombinace muži:
Kombinace ženy:
Kombinace junioři:
Kombinace juniorky:
Kombinace veteráni:

BOXERSKÁ EXTRALIGA MUŽŮ SE ROZŠÍŘÍ NA PĚT TÝMŮ
Hlavní trenér prostějovských rohovníků Pavel Duda
se ještě nesmířil s kontumací a odsunem na třetí místo

Praha, Prostějov/son - Ve středu 27. června proběhla v Praze
schůzka, na níž se řešilo obsazení české nejvyšší soutěže - Extraligy družstev v boxu mužů
2012-2013. Za oddíl BC DTJ
Prostějov do metropole vyrazil kouč Pavel Duda. A přivezl
vskutku zajímavém zprávy...
„Jednání rozhodlo o tom, že příštího ročníku nejvyšší týmové soutěže České republiky se zúčastní
pět klubů. Kromě tří stávajících
celků Ústí nad Labem, společenství Most/Děčín a BC DTJ jsou
to nově i Plzeň s Ostravou. Žádný
slovenský oddíl se tentokrát přibírat nebude,“ prozradil Večerníku
hlavní trenér prostějovských rohovníků Pavel Duda.

Losování nové extraligové sezóny přijde na řadu až během
další schůzky v polovině srpna. „Tam se budou řešit i jiné

důležité věci, například
možnost zapojení cizinců a případně v jakém počtu. Obecně je
dobře, že se do soutěže
přihlásilo víc českých
kolektivů, prospěje to úrovni i
zajímavosti extraligy. Na druhou stranu za Ostravu a Plzeň
asi půjdou boxovat někteří
borci, jež v uplynulém ročníku
bojovali v našich barvách,“ odhadoval Duda.
„Jádro týmu však zůstane pohromadě, šanci dostanou mladí
kluci. A snad setrvá kapitán Petr
Novotný, který se možná stane
reprezentačním trenérem českého nároďáku (informujeme na
straně 15 - poznred.). V tom pří-

KONEC STRACHU!
... I

Dominantní veteráni. Seniorská posádka Tomi-Remont Prostějov
ve složení Zbyněk Netopil, Jiří Vrba, Jan Šťastný a Zdeněk Bozděch
ovládla MČR v raftingu své věkové kategorie.
Foto: internet

padě je otázkou, jestli by mohl,
chtěl a směl zůstat součástí našeho mančaftu. Pokud ne, znamenalo by to citelné oslabení,“
nadhodil lodivod BC DTJ.
S bronzovým postem v extralize 2011-2012 vinou sporné
kontumace závěrečného utkání v Ústí se prý Duda zatím
ani zdaleka nesmířil. „Pro mě
tohle není uzavřená záležitost.
Postup České boxerské asociace
i jejích komisí v celé kauze jsme
konzultovali s právníkem a dle
jeho názoru jsou tam jasně napadnutelné věci. Uvidíme, jak
budeme dál postupovat a kam
až zajdeme, ale rozhodně hodláme za zisk titulu ještě bojovat,“
zdůraznil Pavel Duda.

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, PŘEHLED NEZTRATÍTE...

V ZAHRANIČÍ BUDETE AKTUÁLNĚ VĚDĚT ,

CO SE DĚJE U NÁS DOMA VE SPORTU

STAČÍ KLIKNOUT NA WWW . VECERNIKPV . CZ

Nyní nastala delší závodní
pauza, kterou přeruší až Mistrovství světa juniorů a veteránů - Evropský pohár mužů
a žen R4 v Českém Vrbném
(23. až 28. srpna) následované Mistrovstvím Evropy
R6 na Lipně (29. srpna až 2.
září). „Jde o nejdůležitější mezinárodní akce letošní sezóny,
při nichž chceme potvrdit své
schopnosti i dobrou formu,“
plánoval Netopil.

BUDE PETR NOVOTNÝ
BOXERSKÝM
TRENÉREM ČR?

(dokončení ze strany 15)
„Nechtěl jsem jen mluvit a pořád
opakovat, že jsou potřeba změny.
Proto jsem do výběrového řízení
šel s tím, že zkusím štěstí. Box mě
moc baví, chtěl bych u něj zůstat
i po skončení aktivní kariéry a do
trénování mám velkou chuť. Nedokážu odhadnout své šance, ale
každopádně je to výzva a příležitost,“ sdělil Novotný Večerníku
z Chorvatska, kde je momentálně
na dovolené.
Kvůli předem zaplacenému pobytu u moře už s předstihem absolvoval pohovor na vedení ČBA.
„Oficiální termín těchto pohovorů je až 10. července, ale já jsem
vzhledem ke své dovolené dostal
výjimku. Další tři kandidáti Kotiba, Larionov a Vrba jdou v úterý,
výsledek se jménem vybraného
trenéra se všichni dozvíme posléze. Rád bych reprezentačního
kouče dělal, ale nijak se k tomu
neupínám. Prostě uvidím, jak to
dopadne,“ připojil Novotný.
Večerník drží sympatickému boxerovi, který to má v hlavě srovnané, palce a o výsledku výběrového řízení vás bude okamžitě
informovat!

Duo „AGELEK
„AGELEK“
“ přispělo

k triumfu ČR v Evropské lize žen
Prostějov/son - Dvě volejbalistky VK AGEL Prostějov se
významně podílely na velkém
reprezentačním úspěchu České
republiky. Národní tým naší
země ovládl závěrečný turnaj
Final Four Evropské ligy žen
2012 a v Karlových Varech odehrály oba rozhodující zápasy
dvě členky hanáckého oddílu:
smečařka Andrea Kossányiová
s blokařkou Michaelou Monzoniovou. Jak však píšeme na
jiném místě, ta už dlouho mezi
„Agelky“ patřit nebude...
Výběr ČR nejprve v semifinále
přemohl Nizozemsko 3:1, když
využil znalosti soupeře ze základní skupiny a jeho odpor zlomil těsně zvládnutou koncovkou

třetího setu. V tomto
střetnutí se vedle
dominantní
Havlíčkové
dařilo i Monzoniové, jež
byla druhou
nejvíce bodující hráčkou domácího celku.
Postupem do finále si Češky zajistily účast v příštím ročníku
Grand Prix-Světové ligy, takže
do posledního mače o titul v letošní Evropské lize mohly jít
bez stresu. To se promítlo do
jejich skvělého výkonu, který
odnesly Bulharky coby semifi-

niové
Michaele Monzo ále,
emifin
výborně vyšlo s
iová
Andrea Kossány
se zaskvěla
elu
ve finálovém du

Statistiky hráček VK AGEL
ve Final Four EL 2012 v Karlových Varech
Semifinále Česko - Nizozemsko 3:1 (17, -20, 23,
17): Andrea Kossányiová - 6 bodů (3 útoky, 2 bloky a 1 eso), Michaela Monzoniová - 12 bodů (9
útoků a 3 bloky).
Finále Česko - Bulharsko 3:0 (24, 18, 23): Andrea Kossányiová - 12 bodů (10 útoků a 2 bloky),
Michaela Monzoniová - 8 bodů (6 útoků a 2 bloky).

nálové přemožitelky favorizovaného Srbska. Naše děvčata
dominovala jasně 3:0 a tentokrát za bomberkou Havlíčkovou výrazně přispěla k cennému triumfu Kossányiová.

Ostatní výsledky Final Four EL 2012
v Karlových Varech
Druhé semifinále: Bulharsko – Srbsko 3:1 (32,
22, -21, 20).
Utkání o 3. místo: Srbsko – Nizozemsko 3:1
(23, 15, -23, 13).
Konečné pořadí Evropské ligy žen 2012:
1. Česká republika, 2. Bulharsko, 3. Srbsko, 4.
Nizozemsko.

Korfbaloví starší žáci i minižáci SK RG vyhráli Český pohár! Z týmu volejbalistek
ZŮSTANE JEN TRIO

Náchod, Prostějov/son - Premiérově v Náchodě se uskutečnil
tradiční Maxikorfbal, což je
velký turnaj Českého poháru
mládežnických kategorií pod
širým nebem. Letošní ročník
proběhl ve znamení nádherného počasí i skvělých výsledků prostějovských korfbalistů, kteří vyhráli kategorii
staršího žactva a minižactva.
Starší žáci SK RG sice nastoupili jen v šesti, i tak ovšem přesvědčivě ovládli jednu ze dvou
základních skupin, čímž postoupili přímo do finále. V něm
přemohli domácí tým 13:8 a
mohli slavit double, neboť před
nedávnem triumfovali rovněž
v ligové soutěži. Tím pádem

vlastní za sezónu 2011-2012
mistrovský titul i pohárovou
trofej.
Úspěch svých zkušenějších kamarádů napodobili minižáci hanáckého oddílu, kteří v Náchodě též neprohráli jediný zápas.
Nejprve prošli vítězně základní
částí (každý s každým) a poté
zdolali ve finálové bitvě Kutnou
Horu 7:4, čímž tomuto soupeři

vrátili porážku z rozhodujícího
duelu o ligové zlato.
„Mládeži se v posledních letech
hodně věnujeme a máme velkou
radost, že naše práce nese své
ovoce. Dětem patří absolutorium za výborné výkony na letošním Maxikorfbalu, oba poháry
získaly naprosto zaslouženě,“
stručně zhodnotil předseda SK
RG Jan Mynařík.

Výsledky korfbalistů SK RG Prostějov
na Českém poháru 2012
Starší žactvo – základní skupina: Moravská Třebová 13:2, České Budějovice 10:4, Znojmo 9:6. Finále: Náchod 13:8. Konečné
pořadí: 1. Prostějov, 2. Náchod, 3. Znojmo.
Minižactvo – základní část: Kutná Hora 1:0, Znojmo 9:3, České
Budějovice 8:1, Náchod 7:2. Finále: Kutná Hora 7:4. Konečné pořadí: 1. Prostějov, 2. Kutná Hora, 3. Náchod.

Radost s pohárem. Tým staršího žactva SK RG Prostějov (šestice
vpravo) právě přebírá trofej za vítězství v náchodském turnaji Českého
poháru.
Foto: archív SK RG Pv

PARAŠUTISTÉ DUKLY Prostějov VYHRÁLI ZÁVOD SP v Bledu
Týmové vítězství urvali mohutnou stíhací jízdou
v posledních seskocích, kdy soupeři zaváhali

Bled (Slovinsko), Prostějov/ výsledků musí být aspoň čtyři. Do třetice ve Slovinsku se vyznason - Z velké nepřízně počasí Takže znovu smůla,“ popisoval vači parašutismu konečně dočkali
se zrodil trochu šťastný, ale Ivan Hovorka coby trenér repre- plnohodnotné soutěže. „Sice opět
zasloužený triumf. Parašu- zentace České republiky, kterou dost foukalo, ale dalo se skákat.
tisté Dukly Prostějov vyhráli na vrcholných akcích zastupují Náš první tým od začátku držel
třetí díl letošního Světového členové ASO Para Dukla Pros- třetí místo a do posledního osmépoháru ve slovinském Bledu, tějov.
ho kola šel se značnou ztrátou
kde za silného větru udrželi
konstantní výkon od začátku
až do konce. První dva závody
soutěže na přesnost přistání Družstva (účast 39 týmů): 1. ČR Military Team I-Dukla Prostěv předchozích termínech při- jov A (Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Libor Jiroušek, Oldřich Šorf,
tom zrušily právě rozmary Jakub Pavlíček) 48 cm, 2. Slovinsko – Elan 49 cm, 3. Francie II 58
cm, ... 10. ČR Military Team II-Dukla Prostějov „B“ (Jindřich
„matky Přírody“.
„Koncem května v chorvatské Vedmoch, Čestmír Zítka, Miloslav Kříž, Bonifác Hájek, Ondřej
Rijece i začátkem června v ra- Žák) 82 cm.
kouském Thalgau foukalo tak Muži (účast 166 jednotlivců): 1. Tresoldi (Itálie) 4 cm, 2. Henaff
silně, že se závody nedokončily. (Francie) 4 cm, 3. Valois (Francie) 5 cm, ... 6. Gečnuk a Zítka 6 cm,
Rijeka dokonce neviděla ani je- 10. Tábor a Jiroušek 8 cm, 24. Pavlíček 11 cm, 40. Kříž 13 cm, 50.
diný seskok, tak hrozné počasí Vedmoch a Šorf 15 cm, 66. Hájek 18 cm, 110. Žák (všichni Česko)
tam panovalo. V Rakousku se 30 cm.
skákalo, jenže dokončena byla Junioři (účast 23 jednotlivců): 1. Weber (Německo) 12 cm, 2. Kříž
jen tři úplná kola a k započítání (Česko) 13 cm, 3. Pinchieri (Itálie) 15 cm, 5. Hájek (Česko) 18 cm.

výsledky 3. závodu SP 2012 v Bledu

na dvě vedoucí družstva. Jeho
členové však závěr nezvládli a
výrazně chybovali, zatímco naši
kluci tradičně prokázali pevné
nervy a precizním způsobem pronikli do čela. Sice vyhráli těsně i
trochu se štěstím, ovšem naprosto
zaslouženě,“ radoval se Hovorka,
jenž v Bledu osobně nebyl. „Kolektiv tam vedli šéf prostějovské
Dukly Jiří Šafanda a její trenér
Honza Wantula,“ upřesnil kouč
nároďáku.
Mezi jednotlivci dopadli nejlépe
šestí Jiří Gečnuk a Čestmír Zítka, v juniorské kategorii získal

Miloslav Kříž stříbro. „Máme
v týmu velmi ostřílené borce jako
Jirku Gečnuka, Česťu Zítku nebo
Jindru Vedmocha, na druhou stranu nechybí ani talentovaní mladíci Míla Kříž, Bonifác Hájek či
Ondra Žák. Ti se od starších učí
a sbírají potřebné zkušenosti, což
je ideální,“ popsal Hovorka. Po
ekonomické stránce táhne přípravu našich parašutistů i jejich účast
na závodech armáda. „Díky této
podpoře máme solidní podmínky
a stále dokážeme konkurovat mezinárodní špičce. Letos všechno
směřujeme k civilnímu mistrovství světa, což bude na přelomu
listopadu a prosince v Dubaji
vrchol celé sezóny. Zase chceme
přivézt co nejvíc medailí,“ zdůraznil Ivan Hovorka.

termínová listina parašutistů Dukly Prostějov ve zbytku roku 2012
13. až 15. července:
4. závod Světového poháru v Německu (Altenstadt)
1. až 5. srpna:
mistrovství České republiky ve Strakonicích
10. až 12. srpna:
5. závod Světového poháru v Itálii (Belugno)
21. až 23. září:
6. závod Světového poháru ve Švýcarsku (Locarno)
28. listopadu až 10. prosince: civilní mistrovství světa v SAE (Dubaj)

Jak informujeme na straně 15, setrvání v kádru VK AGEL
se týká univerzálky a kapitánky Solange Soaresové, libera
Markéty Chlumské a blokařky Veroniky Hrončekové. Všechny
ostatní hráčky z Prostějova odcházejí, což není překvapující u
již dříve avizovaných žen - Anna Velikiyová, Tatiana Artmenková, Sanja Popovičová, Helena Horká, Darina Košická, Vesna
Jovanovičová. K těmto před časem ohlášeným odchodům se
však nově přidá i trojice Šárka Kubínová, Monika Smáková
a Michaela Monzoniová, o čemž bude vedení hanáckého oddílu
oficiálně informovat na dnešní tiskové konferenci! V rámci ní by
také měly být představeny nové posily, kterých pro naplnění
kolektivu bude logicky devět.
„Prozradíme však jen ta jména, u nichž je příchod k nám
dotažený do konce včetně všech nezbytných formalit,“ upozornil
sportovní ředitel VK Peter Goga.
Podrobnosti čtěte už dnes odpoledne
a našich webových stránkách www.vecernikpv.cz ,
vše pak důkladně rozebereme
pro příští vydání tištěného Večerníku!
Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Na beachvolejbalovém MČR
do 20 let Kolderová čtvrtá
Čelákovice, Prostějov/son Stejně jako při nedávných
šampionátech kadetek a žákyň
zůstaly medailové ambice plážových volejbalistek Prostějova nenaplněny také na víkendovém mistrovství republiky
juniorek do 20 let. Při konkurenci, která se sjela do Čelákovic, však bylo prosazení na
stupně vítězů hodně náročné.
Nejcitelněji se o tom přesvědčil
druhý nasazený pár Patricia Missottenová (VK AGEL) - Gabriela Gergelyová (Ostrava), který
vinou brzké porážky musel do

opravného pavouka a tam ztroskotal v obří bitvě na pozdějších
vítězkách Pilátové s Třešňákovou. Sám tím pádem obsadil až
dělené deváté místo.
Lépe si vedly další dvě dvojice
s naší účastí. Natálie Kolderová
(VK AGEL) - Hana Klimešová
(Praha) sahaly po bronzu, jenže
v duelu o třetí místo rovněž podlehly těsně v tie-breaku Forejtové s Válkovou a skončily čtvrté.
Sedmá až osmá příčka pak připadla duu Kristýna Adamčíková (VK AGEL) - Anna Fauová
(Praha).

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s rodačkou z Vrahovic, která nyní šéfuje fotbalistkám Olomouce

„URČITĚ BYCH SI JEDNOU CHTĚLA ZAHRÁT PRVNÍ LIGU...“
Olomouc, Prostějov - I když se ženský fotbal dostal do povědomí veřejnosti teprve v posledním desetiletí dvacátého
století, jeho evropské kořeny sahají již do konce století devatenáctého. Samotná obliba ženského fotbalu přitom u nás
neustále vzrůstá a je již mnoho malých dívek, ale i žen, které
se věnují právě tomuto druhu sportovního odvětví. Večerník
pro vás v tomto již prázdninovém období vyzpovídal rodačku z Vrahovic a kapitánku ženského týmu 1.FC Olomouc
Ivonu Štěpánkovou. Co všechno nám v exkluzivním rozhovoru pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník prozradila a jak sama
co nejlépe přiblížila atmosféru ženského fotbalu, čtěte na
následujících řádcích...
Josef Popelka

Kapitánka 1. FC Olomouc Ivona Štěpánková neskrývá svůj sen a přemýšlí i o trénování

Olomouc. Založil se tehdy vlastně
nový klub, kam přešly všechny holky
z Nových Sadů. Klub se poté rozpadl
a založil se 1. FC Olomouc, ale tam
už zůstalo jen pár hráček ze starého
týmu.“
Jak vůbec hodnotíte právě
ukončenou sezónu, ve které
jste nakonec pro Olomouc zachránily druhou ligu? A kde vidíte příčiny ne příliš povedeného ročníku?

Ivano - Frankivsk. Minulý rok jsme
na turnaji obsadily třetí místo, letos
jsme byly velice blízko k celkovému
triumfu. Finále dospělo až k penaltovém rozstřelu, ve kterém se štěstí bohužel přiklonilo k soupeřkám. Přesto
jsme s výsledkem naprosto spokojeni. Vždyť jsme jako jediné nedostaly

„Můj fotbalový vzor je Lionel Messi a tím pádem i Barcelona. Líbí se mi její styl hry a akce
na bránu jsou výborné. Určitě bych je někdy
chtěla vidět hrát naživo a setkat se s Messim“

Na úvod nám řekněte něco o
svých prvních fotbalových
krůčcích...
„Ten první krůček přišel už v šesti letech. K fotbalu mě přivedl dědeček,
který mě a mého bratra začal trénovat
v přípravce a později v žácích. Od prvního tréninku bylo jasné, že u fotbalu
zůstanu... (úsměv)“
Jste kapitánkou týmu 1.FC
Olomouc, který hraje nejvyšší
moravskou soutěž. Jak bylo pro
vás těžké se v týmu
prosadit a stát se
Kráska v kopačkách. Ze šatny rovnou na přehlídkové
zároveň lídrem?
molo by mohla jít kapitánka 1. FC Olomouc.
o
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é
„Prosadit se bylo
slovensk
Foto: Josef Popelka
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„Určitě bych si dvakrát po sobě vyhrály druhou ligu,
kvalitních hráček. Je
tbalu žen je tační družstvo sehrá í.
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také leckdy obtížné
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zahrát první kvůli financím. To byl pro mě zatím
vést holky k nejlepším
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Na nedávném mezinárodním
cházíte skoro na dně tahrát tu nejvyšší
turnaji, který vaše mužstvo
bulky. Vše ale nakonec
Remizov
soutěž, tak doufám, že ji za pár let pořádalo, jste se umístily na krásdobře dopadlo a dál tak
do Olomouce opět vrátíme. Také si ném druhém místě. Jak těžké bylo
zůstáváme druholigové.
chci udělat další trenérskou licenci a se prosadit mezi takovou konkuDěkuji holkám i trenérům,
rencí, kterou Women´s cup 2012
že mě zvolili kapitánkou.“
„Musím pochválit celý tým včetně věnovat se trénování.“
Jste v týmu jediná z Prostějov- trenérů a pana manažera. I když jsme
Určitě sledujete i mužský fot- nabídl?
ska nebo je některá z vašich na tom po podzimu byly opravdu špatbal. Který z hráčů či týmů je „Letošního ročníku Mezinárodníspoluhráček také z našeho regionu? ně, tak se na to nikdo z nich nevykašlal vám nejvíce sympatický svým po- ho turnaje žen se zúčastnilo celkem
šest týmů. Z České republiky to byla
„Z Prostějovska se mnou ještě dojíždí a věřili nám. V zimní přípravě jsme na jetím hry?
Martina Pitáková z Otinovse. Třeba sobě opravdu hodně zapracovaly a teď „Můj fotbalový vzor je Lionel Mes- Zbrojovka Brno, 1. FC Slovácko a 1.
nás bude v příští sezóně víc, přece jen na jaře si vedly mnohem líp. Samozřej- si a tím pádem i Barcelona. Líbí se FC Olomouc. Ze Slovenska k nám
se i na Prostějovsku hraje ženský fot- mě se tak stalo i díky posilám, které mi její styl hry a akce na bránu jsou zavítal ženský tým SK Štich Humenbal, kvalitní hráčka by se v některém přišly z Baníku, Boskovic a Holešova. výborné. Určitě bych je někdy chtěla né, z Polska MUKS Sokól Kolbuz nich určitě našla. Bohužel nemám Jsem opravdu ráda, že se nám záchranu vidět hrát naživo a setkat se právě s szowa Dolna a z Ukrajiny FK Spartak
přehled a ani není v mé kompetenci nakonec podařilo dotáhnout do úspěš- Messim...“
Co vás motivuje hrát fotbal
rozhodovat o případných posilách na- ného konce. V příští sezóně bychom se
INZERCE
třeba ve ve chvílích kdy se
šeho týmu.“
už rády pohybovaly ve středu tabulky.“
Jak jste se vlastně dostala do
Nedostala jste už třeba něja- nedaří? A jaké jsou vaše největší
Olomouce?
kou nabídku z jiného klubu? úspěchy?
„Ve čtrnácti letech jsem skončila v „Prozatím ne. Zůstávám v Olomouci, „Největší motivací jsou pro mě spožácích ve Vrahovicích a pak mi volal po fotbalové i lidské stránce mi tam luhráčky. Máme výbornou partu a
věřím, že si se všemi tu první ligu
trenér z Nových Sadů, jestli to nechci nic nechybí...(úsměv)“
A jaké jsou vaše osobní ambi- zahraju. Když jsem začínala v Olozkusit u nich s holkama. Tam jsem
hrála asi do osmnácti a pak šla do FK
ce v ženské kopané?
mouci, tak jsme s Novými Sady asi

Víte, že?

Jaký je váš nejbližší program? A kdy začínáte s novým soutěžním ročníkem?
„Sezónu začínáme 16.července a
tam se teprve dozvíme víc o harmonogramu naší přípravy. Což značí,
kdy máme soustředění, tréninky,
případně přáteláky a podobně.“

Mladá útočnice IVONA ŠTEPÁNOVÁ
vypráví o svém fotbalovém vzoru
v normální hrací době ani jednu branku a to je opravdu husarský kousek.
Ať počítám, jak počítám, příští ročník
je to jasné první místo (smích).“
Měla byste nějaké doporučení či radu pro začínající fotbalistky?
„Ať se od fotbalu nedají nikým a ničím odradit, je to krásná hra.“

Co vy osobně, jak se
chystáte na novou sezónu?
Připravujete se nějak individuálně?
„Teď jsem měla čtrnáct dní pauzu, ale už pomalu začínám s
běháním,plaváním a posilovnou.
Je to před začátkem sezóny důležité a potřebné.“

kdo je
ivona štěpánková
Tato prostějovská
tějovská rodačka už jako malá slečna „čuču
tala“ s klukama na fotbalovém plácku a kopaná
jí doslova učarovala. Než se prosadila v ženském
týmu, jako žákyni jsme ji měli možnost shlédnout
mezi chlapeckými vrstevníky v týmu Vrahovic. Odtud již její krůčky směřovaly do ženského týmu v
Nových Sadech, aby se nakonec stala kapitánkou
druholigového 1. FC Olomouc. Mezi její další koníčky patří spinning, squash a tenis...

Hráčská kariéra:
1996 až 2003 - Vrahovice
2004 až 2007 - Nové Sady
2008 až 2012 - 1. FC Olomouc
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Stříbrné Olomoučanky. Stojí zleva: Milostav Novotný-trenér, Dana Dýčková, Michaela Horáčková, Vendula Pavláčková, Petra
Pospíšilová, Petra Antalíková, Radovan Dluhý-Smith-trenér, Jana Bláhová, Martina Pitáková.
V podřepu zleva: Jindřich Bábek-trenér žákyň, Radek Kubíček-manažer, Adriana Drahníková, Veronika Vítková, Monika Černá,
Ivona Štěpánková, Jana Peňázová, Veronika Ondrová, Hana Samsonková, Nikola Havlíčková.
Foto: Stanislav Heloňa
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