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GRÁZLOVÉ SE VRACEJÍ...
VRAH VEČEŘ na svobodě, 15 let hledaného Melku zatkli

američtí LOVCI LEBEK v Kalifornii!
Dostat se po několika letech znovu domů, je určitě fajn. Dva Prostějované, kteří byli dlouhou došak ale
e
bu bez možnosti, podívat se na místa, kde vyrůstali, jsou nyní zpátky. Nehledejte v tom však
u
žádnou idylickou romantiku. By právě naopak... Oba totiž v minulosti pořádně sklouzli na šikmou
estože
e
plochu zákona a svůj život trávili buďto za mřížemi, nebo na útěku až za velkou louží! A přestože
jde o grázly nejhrubšího zrna, nyní se vracejí do rodného hnízda. O kom že je řeč?
Los Angeles (USA),
Mírov, Prostějov/mik
Jak se Večerníku podařilo exkluzivně zjistit od nejmenovaného
zdroje, v Prostějově se po více než
deseti letech kriminálu objevuje Jiří Večeř, známý z krvavých
obchodů s LTO a odsouzený za
podíl na dvou vraždách. Vloni ho
Ústavní soud v Brně poslal na dalších JEDNADVACET let do basy,
proti čemuž se však Večeř úspěšně
odvolal a měl by tak být propuštěn
i z vazby. Jeho další případ totiž
bude opětovně projednávat nalézací soud...
A co další „slavný“ rodák a podvodník s auty Jaroslav Melka?
INZERCE

9 771212 667008
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patnácct
Toho minulý týden až v dale- poslali šupem zpátky do České pátrala předlouhých patnáct
strážžci
kém Los Angeles zatkli američtí republiky. Nejen prostějovská let! Nyní si tak konečněě strážci
asou po
p
lovci lebek, aby jej z Kalifornie policie přitom po Melkovi marně zákona mnou ruce a pasou
další „velké rybě“. Tou je
někdejší prostějovský
hokejista Robert Kovařík, který je podezřelý z loupežného přepadení a jenž zmizel do
Ameriky v roce 2003…
O zatčení Jaroslava Melky si přečtěte na straně 3
dnešního vydání, o aktuálních novinkách vás buat
deme průběžně informovat
Pech. Sotva vloni na podzim vytáhl Jiří Večeř paty
ru
prostřednictvím
serveru
z věznice na Mírově, už ho znovu sebrala policie.
alší
www.vecernikpv.cz a další
Nyní je ale vrah spojený s krvavými obchody s LTO
říšpodrobnosti
pak
najdete
v
příšopět na svobodě.
Foto: internet
ku....
tím tištěném vydání Večerníku...

Jednoho sebrali. Jaroslav Melka (vlevo na snímku z roku 1997),
kdy po něm policie vyhlásila celostátní pátrání. A teď je na řadě
Kovařík (tvář vpravo nahoře)! Foto: archiv Večerníku a Policie ČR

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Naháč v Kostelecké
Po čtrnácté hodině bylo přijato oznámení o nahém a
zmateném muži sedícím u
zdi domu v Kostelecké ulici. Strážníci na uvedeném
místě zjistili spoře oděného
sedmapadesátiletého opilého muže, který nekontroloval své chování a tvrdil, že
v domě bydlí a klíče s doklady má uzavřené uvnitř.
Po otevření bytu se slova
dotyčného potvrdila. Ke své
nahotě uvedl, že vypil pár
piv a když mu bylo horko,
tak si svlékl kalhoty a nyní
neví, kde je má. Dechovou
zkouškou bylo u něj naměřeno 1,62 promile alkoholu.

ze soudní síně...

V odpoledních hodinách
nahlásil všímavý občan na
linku 156 vozidlo s přívěsným vozíkem, na kterém
je větší počet jízdních kol a
vzhledem k blízkosti bazaru
by se mohlo jednat o kola
kradená. Strážníci na místě
kontaktovali starší manželský pár, jednalo se o cizince, kteří jsou zde na chatě.
Muž dříve jezdil závodně
cyklistiku a nyní si příležitostně přivydělává opravou
a prodejem bicyklů. To potvrdila i nezávislá osoba.
Tentokrát se o přestupek
nejednalo, ale i tak městská
policie děkuje za oznámení.

Vyrazil mu zub
Předminulý pátek o půl
jedenácté večer vyjížděli
strážníci k ohlášené rvačce
v restauraci. U provozovny
zjistili několik lidí, kteří
na sebe křičí a vyměňují si
slovně názory. Po zklidnění
situace uvedl napadený třiadvacetiletý mladík, že se
bavil v restauraci s kamarády a v tom k nim přistoupil
muž a začal je provokovat
a vyzývat k vzájemné potyčce. Skupinka se snažila
útočníka uklidnit, což se
nepodařilo. Dvaatřicetiletý
muž začal dorážet a napadat mladšího, až mu vyrazil
pěstí zub. Pro neustálé bolesti čelisti a hlavy hlídka
zraněnému přivolala zdravotní záchrannou službu.
Agresorovi nyní hrozí až
20 tisíc korun pokuty.

Chránili hostinského
V jedné z prostějovských
hospod došlo ke konfliktu,
kdy parta mladíků, která zde
popíjela, odešla vykonat
potřebu do druhé hospody,
což její provozovatel odmítal. Mládencům se takové
rozhodnutí nelíbilo, a tak
začali na obsluhu pokřikovat
a nadávat. Jejich jednání se
zase nelíbilo místním štamgastům a svého výčepního
se zastali a šli si to se skupinkou vyříkat ven. Strážníkům
se celou situaci podařilo
zklidnit a všichni se vrátili
do svých provozoven.

Noční „koncert“
Po půl druhé v noci bylo
zaznamenáno na linku 156
neobvyklé sdělení o rušení
nočního klidu na ulici Brněnská. Strážníci v dané lokalitě
spatřili dva starší muže sedící
na zastávce MHD, z nichž jeden hrál na kytaru. Vzhledem
k pozdní noční době hlídka
dotyčného vyzvala k ukončení hry. Pánové se rozloučili a
odešli domů.

ČERNÁ KRONIKA

BÝVALÝ FOTBALOVÝ BOSS BOŘIVOJ KRESTA

Zraněný motorkář

Soudce Vrtěl neměl slitování: podmínka za krácení daně
Prostějov/mik

Bořivoj Kresta, fotbalovým příznivcům velmi
dobře známý šéf někdejšího druholigového týmu
SK LeRK Prostějov, stanul v úterý před soudem.
Muže, který se dostal už jednou pořádně do křížku se zákonem, viní v současnosti státní zástupce
z trestného činu krácení daně. Podle obžaloby měl
v roce 2006 snížit daňový základ uvedeného subjektu platbami, které ve skutečnosti nebyly uskutečněny a řádně
„Je to celé FRAŠKA,
zaúčtovány. Stát tak měl připravit
hon na něco, co neexistuje.
o více než DVĚ STĚ TISÍC korun.
Nad Bořivojem Krestou vynesl po Ale vy máte o čem psát, co?...,“
obořil se na Večerník B. Kresta
dvouhodinovém jednání rozsudek
předseda senátu Petr Vrtěl....

více čtěte na straně 20
Nebyla to zlodějna!
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Na lavici obžalovaných. Bořivoj Kresta společně se svou obhájkyní Pavlínou Urbancovou si v úterý
vyslechli rozsudek podmínečného trestu. Jak vidno, radost z toho neměl a před naším fotoaparátem
se někdejší fotbalový bafuňář pořádně ukrýval...
Foto: Michal Kadlec

K havárii motocyklisty s
lehkým zraněním došlo
v pondělí kolem šesté
hodiny večer. Třiadvacetiletý muž
jel na motocyklu
Honda směrem od
ulice Martinákova
ke kruhovému objezdu. Rychlost jízdy nepřizpůsobil svým schopnostem
a při průjezdu levotočivou
zatáčkou v křižovatce s ulicí Pod Kosířem nezvládl
řízení, vyjel na obrubník a
následně mimo komunikaci,
kde narazil do dvou dopravních značek. Při nehodě si
mladý motorkář způsobil
lehké zranění, Alkohol byl
na místě vyloučen dechovou
zkouškou, jiné osoby zraněny nebyly. Hmotná škoda
byla vyčíslena na 60 tisíc
korun.

Zapíchnul to do kandelábru OTŘESNÉ! Syn mlátil
Řidič byl jako slíva, nadýchal 2,42 promile!

Prostějov/mik - To už je zhovadilost! Potkat takového
lumpa za volantem je neštěstí
pro každého slušného řidiče i
další účastníky silničního provozu. V sobotu v noci se naštěstí sedmadvacetiletý ožrala
vytrestal sám. Totálně namol
narazil autem do sloupu veřejného osvětlení v Plumlovské ulici.
„V sobotu 14. července ve
23.20 hodin jel sedmadvacetiletý řidič z Prostějova osobním
vozidlem značky Renault po
Plumlovské ulici ve směru od
Mostkovic do centra města.
Vlivem silné opilosti najel na
středový ostrůvek pro chodce
na křižovatce se Západní ulicí, načež nezvládl řízení, vyjel
mimo silnici a přes betonový

můstek narazil do sloupu. Utrpěl lehké zranění,“ sdělil exkluzivně Večerníku Josef Bednařík, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci. Mladému řidiči nyní

hrozí vězení. „Bude obviněn
z trestného činu ohrožení pod
vlivem omamné látky. Policisté
totiž u něho dechovou zkouškou zjistili 2,42 promile alkoholu,“ dodal Josef Bednařík.

Totálně namol. Mladý řidič pod silným vlivem alkoholu to v sobotu
v noci napálil v Plumlovské ulici do sloupu.
Foto: Michal Kadlec

matku, nutil ji spát v kuchyni
Prostějov/mik - Po jen neuvěřitelné zprávě ze středy
4. července, kdy policisté vykázali mladého muže z bytu,
protože svému otci vyhrožoval zabitím a matku za vlasy
vláčel po podlaze, přišly nyní
informace o podobném případu. A znovu se jednalo o
násilí mladíka vůči jednomu
z rodičů!
Popis události zveřejnila
městská policie, ta státní
o brutálním činu mladého muže nepochopitelně
mlčí. „V neděli 8. července
v podvečer vyjížděla hlídka
městské policie na oznámení ženy, která sdělila, že ji
a hlavně dceru dlouhodobě
šikanuje a napadá její syn.

Strážníci na místě uvedenou
skutečnost potvrdili. Mladík
svou matku týral nejen fyzicky ale i psychicky. Zakazoval jí dívat se na televizi,
stýkat se s přáteli, nutil jí
spát v kuchyni na židli, bezdůvodně ji bil a dokonce jí
vyhrožoval zabitím,“ sdělila
Večerníku Jana Adámková
z Městské policie v Prostějově. Jednadvacetiletý muž
žijící ve společné domácnosti strážníkům uvedl, že
se s matkou často hádá, ale
ostatní tvrzení proti němu je
lež. „Pro podezření z trestného činu byla přivolána Policie ČR, která si celý případ
převzala k dalšímu šetření,“
dodala Jana Adámková.

LOUPEŽ plná otazníků: Bylo přepadení

Šofér
domluvené!?
usnul
Mostkovice/mik - Být unavený
a sednout si za volant, to přímo
volá po maléru. Přesvědčil se o
tom v pondělí v noci také šofér,
který při průjezdu Mostkovicemi usnul a naboural celkem
do dalších dvou aut!
„Pětapadesátiletého řidiče vozidla Opel Astra během jízdy
přemohla únava a vyjel vlevo
mimo vozovku. Tady u rodinných domů narazil do vozidla
Citroen. To se vlivem střetu
posunulo na vedle stojící Škodu Fabia, která se také střetem
posunula na zděný sloupek vjezdové brány u rodinného domu,“
popsala Večerníku havárii Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Škoda byla
vyčíslena na 185 tisíc korun.

Prostějov/mik - Minulý týden jsme v tištěném vydání
Večerníku informovali o loupežném přepadení v baru
Tampa v Plumlovské ulici,
tři dny předtím jsme na našich internetových stránkách
www.vecernikpv.cz dokonce
zveřejnili videozáznam loupeže. A právě ten odstartoval
obrovské debaty na veřejnosti. Bylo přepadení skutečné,
nebo byla barmanka s lupičem domluvena?
„Pracuji v baru dlouhá léta a byl
jsem už dvakrát přepaden. A
řeknu vám, že tak klidně, jako
se chovala ona dívka z herny
v Plumlovské ulici, tak já jsem
tedy rozhodně nevypadal... Na
ni šel chlápek s nožem, na mě
dvakrát s pistolí. Přesto jsem se
snažil, do poslední chvíle pa-

chatelům nedat peníze jen tak
lehce! Ale to, co jsem viděl na
videozáznamu z herny Tampa,
tomu jsem se v jednu chvíli i
smál... Ta holka byla naprosto odevzdaná, navíc pachatel
přesně věděl, kde jsou peníze.
A po jeho odchodu si barmanka
dávala hodně načas, než mobilem přivolala policii. Vypadalo
to, jakoby lupiči dávala prostor,
aby v klidu utekl,“ svěřil se redakci Večerníku se svými pocity muž, který barmankou profesi vykonává už přes dvacet let.
„To je zatím pouhá spekulace.
Policisté samozřejmě prověřují všechny možnosti a verze.
Dokud ovšem nebude zjištěn
pachatel, nemá význam dělat
v případu žádné závěry,“ oponuje jeden ze zkušených policejních vyšetřovatelů. Práci

Jak to bylo? Lupič strká peníze
do batohu, barmanka jen přihlíží.
Foto: záznam PČR
kriminalistů na tomto případě
budeme i nadále sledovat.
O vyjádření jsme požádali i
mladou barmanku, která čelila
s nožem v ruce muži, od kterého nevěděla, co má čekat.
Přesto mu vydala čtyřicet tisíc
korun a chovala se na první
pohled hodně klidně. „Nebudu
k vám tomu nic říkat, ani já,
ani majitel této herny,“ vypo-

klonkovala nás však barmanka
z herny Tampa v Plumlovské
ulici, aniž by cokoliv řekla a
vnesla tak do podivného případu více světla...
NA VIDEOZÁZNAM
Z LOUPEŽE SE MŮŽETE
STÁLE PODÍVAT.
STAČÍ KLIKNOUT
WWW.VECERNIKPV.CZ!

po kvartetu hledaných

Vandal na sídlištích
Zvláštní způsob zábavy si zvolili zatím neznámí vandalové,
kteří v noci ze středy na čtvrtek
poškodili dvě auta. V prvním
případě došlo k poškození vozidla Peugeot na sídlišti E. Beneše. Neznámý vandal na něm
rozbil čtyři okna. Poškozené
majitelce způsobil škodu za
téměř 8 400 korun. Ve druhém
případě neznámý vandal řádil
na Sídlišti svobody.
y Tam si vyy
bral vozidlo Škoda Octavia a
na něm poškodil přední kapotu
a střechu. Kapotu v polovině
zlomil a udělal na ní tři proy, na střeše auta ppak
máčkliny,
dvě. Škoda činí 10 000 korun.

Granáty v lese
Ve čtvrtek odpoledne oznámil
na linku 158 pětadvacetiletý muž, že v katastrálním území Pohora nalezl v lesním porostu dva kusy nevybuchlých
dělostřeleckých nábojů. Na
místo se dostavili pyrotechnici, kteří jistili Jednalo se skutečně o munici, pocházející ze
II. světové války, a to 1 dělostřelecký granát ráže 76,2 mm
a jedno torzo dělostřeleckého
granátu ráže 88mm. Munice
byla na místě zajištěna a převezena k likvidaci.

Ujížděl policistům

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.

Hořel za jízdy
Na rychlostní komunikaci v
katastrálním území Olšany u
Prostějova došlo k zahoření
nákladního automobilu Ford
Transit během jízdy. Na místě byl přítomen vyšetřovatel
hasičů, který jako předběžnou příčinu určil technickou
závadu na palivové soustavě. Ke zranění osob ani k
úniku pprovozních kapalin
p
nedošlo. Škoda na vozidle
byla vyčíslena na 100 tisíc
korun.

ROBIN RAPČENKO

RICHARD RAFAEL

PAVEL POHLOŠ

LADISLAV DOSTÁL

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

se narodil 22. října 1974 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
12. července 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do
40 let, měří 175 centimetrů.
Má střední postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

se narodil 16. června 1995
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
30. dubna 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 16 do 18
let, měří mezi 170 a 175 centimetry, má střední postavu,
černé oči a černé vlasy.

se narodil 4. července 1968
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání už
29. září 2008. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 40 do 42
let, měří 180 centimetrů, má
střední postavu, hnědé rovné
vlasy a nosí knír.

Předminulou neděli večer
zastavovala v Mořicích policejní
j hlídka osobní vozidlo
Renault Megane. Řidič sice
auto zastavil, ale v okamžiku, kdy ho policisté vyzvali
k předložení dokladů k řízení vozidla, auto opět nastartoval a hlídce začal ujíždět.
Hlídka ho dostihla a zablokovala až na dálničním
sjezdu. Během šetření muži
zákona zjistili, že třiadvacetiletý muž má Okresním
soudem v Prostějově vysloven zákaz řízení všech
motorových vozidel až do
srpna příštího roku. Nyní je
podezřelý z přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, hrozí mu tři roky
vězení.

Zpravodajství
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Záchody na nádraží: DĚS A HRŮZA ZA „BŮRA“! Rovných DESET KŘÍŽKŮ
Provozovatel NASER na ně hrdý být nemůže...
Boj se zloději a vandaly ničící toalety na prostějovském
hlavním vlakovém nádraží jeho provozovatel prohrává na
celé čáře. Po vhození pětikoruny do automatu čeká totiž
na návštěvníka doslova šok. „Vlakem jezdím po celé republice a nechápu, za co mám v Prostějově platit. Horší
záchodky jsem viděla jen na školním výletě v Hronově.
Je mi z toho zle...,“ napsala do redakce Večerníku naše
všímavá čtenářka Linda Ngyuen ze Štětovic. A tak jsme
se na problém podívali trochu zblízka...
Prostějov/mls
Záchody na hlavním nádraží
mohou být pro návštěvníky
Prostějova, kteří dorazí vlakem,
tím prvním, co ve městě uvidí.
A jak víme, první dojmy bývají
těmi nejsilnějšími. V případě
záchodů na vlakovém nádražím
se jedná o zážitek natolik silný,
že ho nepřebije ani prohlídka
secesního Národního domu.
„Něco takového se hned tak
nevidí. Například v Brně stojí
záchodky osm korun, ale je na
nich naprosto čisto. V Praze na
hlavním nádraží panuje hotový
luxus, je tam čisto, že by se dalo

jíst ze země. Člověk tam zaplatí
deset korun. A u nás? Za pět korun je na dámských záchodech
jedna kabinka mimo provoz,
jeden záchod ucpaný a poslední zaneřáděný. Bývá mi z toho
vždy zle,” napsala nám věrná
čtenářka Linda Ngyuen ze Štětovic, která vše zdokumentovala mobilním telefonem.
Svinčík a zápach na nádražních záchodcích jsou dlouhodobý problém. Vypravili
jsme se na místo, abychom
zjistili, jak to tam aktuálně vypadá. Naše zjištění překonala
i ty nejdivočejší představy.
Pánské záchody na tom byly

ještě mnohem hůře, než ty
dámské! Nejenže nesnesitelně páchly, mísy byly
ucpané a ze dvou
Chcete vědět,
kabinek měla
dveře pouze jak bezďáci vydělávají
jedna. Přitom
právě ty byly v na svůj první milion?
naprosto katastrana 20
strofálním stavu,
vypadaly jako by do
nich někdo před nedávnem
vystřílel celý zásobník... Přímo
Panské záchodky. Ze dvou kabina nich se pak skvěla úsměvná
nek byly dveře pouze na jedné, obě
výzva neznámému pachateli,
mísy byly ucpané a nedaly se použít.
který měl dveře každodenně
Foto: Martin Zaoral
předělávat z jedné kabinky na
druhou. Provozovatel mu tímto Pro případné dotazy a připo- zařízení jsou rizikové. Důvosděloval, že bude nahlášen na mínky ohledně stavu záchodu dem měli být nepřizpůsobiví
Policii ČR, neboť byl zachycen je na dveřích uveden kontakt občané, kteří vše vždy bezkamerou ve vestibulu budovy. na mobilní telefon. Ten však pečně uvedou do „původního
Co však je podstatné? Použitel- byl bohužel v průběhu uply- stavu“....
ná tu nebyla ani jedna mísa! nulých dvou týdnů němý a tak Člověka však v této souvislosti
A to je alarmující...
reakci vám prozatím přinést napadá jednoduchá otázka.
Záchody na nádraží jsou v nemůžeme. Budeme to však Lidé žijí víceméně stejní v Promajetku Českých drah, jako zkoušet i nadále.. Už dříve stějově i v Brně, Praze a dalších
jejich provozovatel je zde uve- ovšem jak majitelé, tak i pro- městech České republiky. Proč
dena firma N. M. E. Ali. Jejím vozovatelé upozorňovali na se tedy na nádražních záchodmajitelem je Naser Mohamed to, že jakékoliv investice do cích jinde v republice daří zajisElbarins Ali z Prostějova. nákupu či opravy poničeného tit pořádek a u nás to nejde?

oslavila Marie Vysloužilová
z Čelechovic na Hané
Čelechovice na Hané/mik - Je až neuvěřitelné, jak
někdo může být ve sto letech tak čiperný a plný
energie. Paní Marii Vysloužilové z Čelechovic na
Hané ovšem můžeme všichni její vitalitu jen závidět! Obzvlášť, když ve čtvrtek uplynulého týdne
slavila kulaté STÉ NAROZENINY! Večerník samozřejmě na oslavě nemohl chybět.
„Už špatně slyším i vidím, ale bez pohybu se neobejdu. Ještě v pětadevadesáti jsem cvičila v Sokole, teď už jenom ráno v posteli. Ale hodně pracuji
na zahradě,“ svěřila se žena s deseti
J
křížky na zádech. „J
„Jídlo
mi chutrad
adši
ad
ši m
á p
ám
eená pořád, nejradši
mám
peý p
odbr
od
brad
ad
dek
k.
čený vepřový
podbradek.
př
řip
ipij
iju beche-A teď si s vámi p
připiju
illa se kouzelná
á
rovkou,“ zaculila
aře
řenk
n a.
čelechovická stařenka.
Vysl
slou
sl
oužiloou
Na zdraví! Marie Vy
Vysloužiloula
latitinyy
vá si s námi na své ku
kulatiny
ou.
přiťukla becherovkou.
Ta jí chutná ze vše-ho nejvíce...
Foto: Michal Kadlec

Více čtěte na straně 9

Domy plné Romů už kupec nechce
PODLEHL NÁTLAKU?
Romské rodiny z Rozhonovy ulice slaví, pro město to ovšem znamená pořádnou čáru přes rozpočet. Domy číslo 2 a 12 v této ulici totiž
před časem nabídlo k prodeji, protože nikdo ze současných nájemníků o ně neprojevil vážný zájem. Movitý prostějovský podnikatel
naopak ano, načež prostějovský magistrát uzavřel s realitním makléřem kupní smlouvu za miliony korun. A co se nestalo? Podnikatel,
jehož jméno má redakce Večerníku k dispozici, ale z důvodu ochrany
osobních údajů jej nemůže zveřejnit, minulý týden od smlouvy odstoupil. Na radnici se šušká o tom, že romské rodiny mu vyhrožovali, stejně jako městským úředníkům! Zástupce komunity Ladislav
Lakatoš to však důrazně odmítá...
Prostějov/mik
Skutečnost, že zájemce o
koupi domů v Rozhonově
ulici číslo 2 a 12 odstoupil od
smlouvy s městem, potvrdil
Večerníku první náměstek
primátora statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil.
„Je to rozhodnutí žadatele
o zmíněné nemovitosti. To
je právo každého, pokud si
svůj prvotní záměr rozmyslí,“ sdělil. Vzápětí jsme se ho
natvrdo zeptali na to, o čem
si i vrabci na střeše štěbetají.
Otázka zněla, zda zmíněnému zájemci, mu nebo komukoliv jinému bylo ze strany
romských nájemníků vyhrožováno? „Mně osobně nikdo
nevyhrožoval, ale pokud se

to stalo v jiných případech,
to nemohu ani potvrdit, ani
vyvrátit. Jestli tomu tak
bylo, pak je to neslučitelné
nejen s morálkou, ale především s legislativou demokratického státu. V takovém případě je nutné každého, kdo
tímto způsobem jedná, oka-

mžitě trestně stíhat a tvrdě
potrestat. Je nezbytné, aby
v naší společnosti měli jistotu a přednost slušní lidé, kteří pracují a dodržují zákony.
Přece nebudeme v situaci, že
nás někteří jedinci, natož některé skupiny obyvatelstva,
budou neustále zastrašo-

Počet bytových domů nabízených městem k prodeji

50
30
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2010

2011
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Šéf odboru dopravy: ZMIZELO MI AUTO!
Prostějov/mik – Neskutečné
problémy provází zprovoznění nového centrálního registru
vozidel. Počítačový systém během minulého týdne kolaboval
po celé republice. Rozčarováni
jsou řidiči i samotní úředníci.
Výpadky systému dokonce
zapříčinily nejednu kuriózní
záležitost. Zde v Prostějově například smazaly veškeré údaje
o vozidle vedoucího odboru dopravy prostějovského magistrátu Miroslava Nakládala!
„Systém byl puštěn v pondělí
INZERCE

v sedm hodin ráno a po pěti minutách zkolaboval. Do dnešního poledne se situace zlepšuje,
ovšem problémy pokračují, systém není dosud stoprocentní,“
informoval Večerník v pátek odpoledne Miroslav Nakládal. Kolaps nového centrálního registru
vozidel postihl i jeho samotného.
„Ze staré databáze vozidel, která
byla pod Ministerstvem vnitra,
se do nového systému nepřevedla data některých vozidel.
Když jsem se podíval do nového registru, moje auto v něm

nebylo! Prostě neexistovalo. Po
kratším pátrání jsem ale zjistil,
že ze sedmdesáti tisíc registrovaných vozidel na Prostějovsku
najednou zmizela ze světa třetina
z nich,“ prozradil nám bezradný
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.
Podrobnější zprávu z pátečního rozhovoru s vedením
odboru dopravy naleznete na webových stránkách
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Stačí jen kliknout
na www.vecernikpv.cz!

„Nikomu jsme nevyhrožovali,“ dušuje se
Ladislav Lakatoš z Rozhonovy ulice

Neskrývá radost. Ladislav Lakatoš je potěšen, že domy s romskými rodinami v Rozhonově ulici nekoupí soukromník. Odmítá
však, že by předtím mu, nebo snad i úředníkům jakkoliv vyhrožoval! Jak se však bude situace vyvíjet dál, to je v tuto chvíli zahaleno
rouškou tajemství...
Koláž Večerníku
vat, terorizovat a zneužívat
naší slušnosti. Slušnost není
slabost,“ rozohnil se druhý
nejvyšší muž radnice Jiří
Pospíšil.
Tisková mluvčí prostějovského magistrátu Večerníku v pátek sdělila, že
Ladislav Lakatoš skutečně
na radnici několikrát telefonoval. A jeho mluva
byla údajně hodně jadrná.

„Pan Lakatoš volal nejen mně,
ale i dalším pracovníkům
Magistrátu města Prostějova.
Předmětem hovoru byly prodeje domů v Rozhonově ulici.
Jak jsme zjistili, styl telefonátu byl ve všech případech stejný - a to velmi vyostřený. Nemáme však nahrávky těchto
hovorů, takže věc nebudeme
dále komentovat,“ prozradila
Jana Gáborová.

Jakýkoliv nátlak, ať už
na podnikatele, jenž chtěl
domy v Rozhonově ulici
koupit, nebo na zástupce
radnice, kteří nemovitosti
nabídli k prodeji, rázným
způsobem Ladislav Lakatoš odmítá. „To, že nějaký
kupec od smlouvy odstoupil, se dozvídám teď od vás.
Neříkám, že z toho nemám
radost, ale na jeho rozhodnutí já ani nikdo jiný z našich lidí nemá sebemenší
podíl,“ vyjádřil se na naší
páteční schůzce Ladislav
Lakatoš bydlící právě v jednom z domů, který měl být
prodán soukromému zájemci. Rovněž jeho jsme se
přímo zeptali, zda někomu
vyhrožoval. „A proč bych
to dělal? Já jsem v podstatě slušný člověk a uctívám
zákony. Pokud někdo tvrdí,

že jsem někomu vyhrožoval
či někoho zastrašoval, musel bych k tomu mít nějaký
důvod. A ten nemám,“ řekl
doslova Lakatoš.
Jak vzápětí dodal, ve snaze města prodat zmíněné
domy v Rozhonově ulici, vidí jasný cíl poškodit
Romy. „To, že město prodává domy, ve kterých bydlíme,
vidím jako snahu zbavit se
romské komunity a odstranit
ji z Prostějova! Soukromý
majitel by totiž mohl neúměrně zvedat nájem, naše
rodiny by si ho nemohly
dovolit platit a pak by nás
vyhodil na ulici. Pokud od
koupě našich domů podnikatel odstoupil, tak jsme
tomu jedině rádi.
Dokončení na straně 6

PODVÁDĚL s auty, patnáct let se skrýval
Prostějov/mik - Jak předesíláme na titulní straně dnešního
vydání, americká policie zatkla minulý týden v Los Angeles Jaroslava Melku z Prostějova. Je vám toto jméno
povědomé, ale už nevíte, kam
jaj zařadit? Tak asi takto. Jde
o muže, který v roce 1997 vzal
z Prostějova roha a od té doby
česká policie po něm marně
pátrala. Melka se dopustil
podle našich informací milionových podvodů s auty, za což
ho před útěkem do USA soud
poslal na osm let do vězení.

„Hledaný byl vypátrán ve spolupráci s národní ústřednou
Interpolu a orgány činnými
v trestním řízení USA v Los
Angeles. Ve středu 12. července 2012 byl dodán do Vazební
věznice v Praze-Ruzyni do
výkonu trestu odnětí svobody.
Důvodem pátrání po hledaném
Jaroslavu Melkovi bylo to, že
se vyhýbal nástupu do výkonu
trestu odnětí svobody za rozsáhlou majetkovou trestnou
činnost. V jeho případě budou
nyní probíhat ještě další úkony
trestního řízení, které útěkem

hledaného nemohly být provedeny,“ prozradila exkluzivně
Večerníku Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově s tím, že k současnému trestu se Melkovi
mohou přičíst další tři roky
za maření výkonu úředního
rozhodnutí.
Jak se Večerník dozvěděl z různých zdrojů, jeho podvody spočívaly v tom, že ze zahraničí
dovezl osobní vozidlo prodal ho
rázem třeba sedmi lidem najednou! Od všech vyinkasoval zálohy, které sám utrácel...

v Americe

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

15 + 50

+

Chodníky navíc. V těchto dnech se dokončuje první série oprav chodníků, které
Kriminálníci
se místo vyčleněných šesti milionů korun
se vrací. Americzrealizují díky elektronické soutěži
ká policie zatkla v Los
za třetinovou cenu. Zbude tak
Angeles patnáct let hledanéna neplánovanou druho Prostějovana Jaroslava Melku.
hou, a možná i třetí
Kromě něho byl v našem městě viděn
sérii!
Jiří Večeř, nechvalně proslulý vraždami při obchodech s LTO. Tomu ale
rovněž hrozí další kriminál...

Patnáct stromů vyvrácených,
z pěti desítek stromů odpadlé
silné větve. To je součet škod
z nedávné větrné smrště, která se přehnala nad Prostějovem. Uvedená čísla poskytla
Večerníku společnost .A.S.A.
Technické služby, která „svinčík“ po nebezpečné vichřici
uklízela.

-

Osobnost týdne
PETR
ZLÁMAL

Výrok týdne
„Už
Už mii v žživotě
i tě zbyly
b l
jen tři hnusný věci:
mrzácký důchod,
dluhy a doma
otravná ženská...“

Už popáté uspořádal na pláži
„U Vrbiček“ koncert, který je
každoroční vzpomínkou na zesnulé průkopníky světové hudby v prostějovském regionu, na
němž se schází celá řada osobností.
Čtěte na straně 19

Takto „filozofoval“ v jedné
prostějovské hospůdce
postarší štamgast

NĚCO MÁLO SLOV KE ZDRAVOTNICTVÍ...
Nevím jak vy, ale já konstatuji, že civilizace je na
tom globálně z hlediska svého zdraví, čím dál hůře.
Ony civilizační choroby nás klátí v čím dál nižším
věku a tak člověka začnou čím dál více zajímat
informace o stavu našeho zdravotnictví. A řeknu
vám, zas až tak veselé čtení to věru není...

Analýza
Martin Mokroš
Na základě jedné z filmových
hlášek „Nerozčiluj se, prdne Ti
žilka, budeš tahat nohu a kdo Ti
co dá...“, se fakt snažím, nezvedat si tlak. Ale informace o tom,
co právě provádějí zdravotní
pojišťovny s nemocnicemi a to i
s tou naší, mě prostě nadzvedlo
a rozpálilo do ruda. O co jde?
Momentálně se jedná o podpisu vzájemných smluv nemocnice kontra pojišťovny. Pokud
ovšem čtete s porozuměním,
pak vidíte, že nejde o jednání,

ale o diktování ze strany pojišťováků. Například ve stylu
omezte lůžka, centralizujte péči
a podobně. Jinak s vámi smlouvu nepodepíšeme a naše peníze
prostě nedostanete. Pro představu by to mohlo třeba znamenat,
že u nás by bylo něco, v Přerově
něco jiného, v Šumperku zas
něco dalšího a pacient by lítal
jak „čamrda“. Toť představa
pojišťoven.
Rád bych vzkázal drahým
pojišťovnám asi tolik. Nejde o
vaše peníze, ale o peníze naše,
my si platíme zdravotní pojištění a tak chceme za svoje peníze péči. Přestaňte si za naše
peníze stavět drahé paláce,
nevyplácejte si stotisícové platy, nerozhazujte za nesmyslné

molochy v podobě správních
a dozorčích rad, netunelujte fondy. Pak nemocnice ani
v Prostějově nebudou muset
nic rušit, zavírat atd. Jste tu
pro nás žijete z nás, tak se
podlete toho také chovejte!
Mohlo by se totiž stát, že pokud
o nás nebude řádně pečováno,
tak vám postupně vymřeme a
vy nebudete mít z koho tahat
zdravotní pojistky.
Vím ještě o někom, komu
v minulých dnech také málem
„prdla žilka“ v souvislosti se
zdravotnictvím. Jsou to naše
osádky ZZS, tedy zkráceně
„záchranky“. Asi tušíte, že se
jedná o kauzu posádek sanitek jezdících bez lékaře, okolo
které se namluvilo kapku zby-

tečných a hlavně nekompetentních slov. Přidám i já pár
slov, neboť jsem se poptal a na
internetové fórum záchranářů
se podíval i s těmi našimi pohovořil, neboť mám k nim celkem blízko. Existuje ´Zákon o
zdravotnické záchranné službě
č. 374/2011 Sb.´ a další prováděcí předpisy. Zde se dočteme,
že existují RLP (rychlá lékařská pomoc - zde lékař), RZP
(rychlá záchranná pomoc - bez
lékaře) a RZP v systému RV
(dvě vozidla, kde v jednom
je lékař a dojíždí k prvnímu
v případě potřeby - tzv. rendez
vous). Všechna vozidla jsou
vybavena dle norem EU ČSN
EN 1789 + A1. Na to, aby jste
se stali členem posádky, musíte
sakra dlouho studovat. A v Prostějově se to tedy akademickými tituly jen hemží a rozhodně
za vámi v případě nouze nepřijede žádný „saniťák“ či „sanitář“! Jo, že mají platy saniťáků,
či sanitářů je jiná věc, ale tu by
měl řešit stát. Ten se ovšem ještě nenaučil platit mozky, ale je

schopen vyhazovat miliardy za
nefunkční armádní výzbroj, vyplácet další miliardy lumpům,
kteří je takzvaně „odkloní“, a
příživníkům, kteří se mnohdy
zřejmě nepotkali ani se školou
základní. O tom, zda za vámi
přijede RLP nebo RZP, rozhoduje dispečer, který je také studovaný. Vychází však z vašich
informací, takže základem také
je, umět s dotyčným hovořit,
nepropadat hysterii a formulovat vše přesně tak, jak to doopravdy je. Jsou případy, kdy
život dotyčného byl zachráněn
přes telefon a posádka pak již
jen provedla převoz v absolutní
pohodě. Žijeme v jednadvacátém století, takže posádky jsou
trvale on-line i s nemocnicemi
a okamžitě se rozhoduje, kam
pacient půjde.
Tudíž až uvidíte jet po Prostějově „rychlou“, věřte, že v ní
nesedí žádní „nýmandi“, ale
odborníci a vězte, že například v našem hlavním městě
tenhle systém funguje už dvacet let! A nemám pocit, že by

Praha vymírala na nekvalitní
práci záchranářů... Ve světě je
to také běžný systém, tam vás
dokonce i v nemocnici ošetřují
„nelékaři“a lékař dozoruje. Jde
až k tomu nejnejodbornějšímu a
třeba USA taky ještě nevymřely,
ale doporučoval bych nám všem
jinou věc.
Nedělejme si ze sanitek taxislužby, což řada našich spoluobčanů zkouší. Nevolejme
je k něčemu, co vyřeší pomalu
zdravotnicky zdatnější příbuzný
( víte vůbec, kolik je takzvaných zbytečných výjezdů?). A
když už voláme, buďme věcní
a nezamlčujme detaily i fakta,
nebuďme při akci na posádky
arogantní či dokonce agresivní,
neraďme jim nesmysly, viděné
ve stupidních seriálech typu
„Růžovka“.
Jo a zapamatujme si dobře
číslo 155, naopak rychle zapomeňme číslo 112, to je osobní
rada, kterou jsem dostal od
kamarádů ze záchranek, neboť ten, kdo mi chce zachránit život, je můj kamarád...

komentář redaktora
Sociální dávky, sociální byty,
sociální stát a sociální unie... Chcete se stát sňatkovým
glosa týdne podvodníkem? Doba vám přeje!
Rostislav Kocmel

Můj názor na
takzvaný sociální
stát je dostatečně
známý. Nemám
rád ani tento termín, ani to, co se
za ním skrývá.
Vzpomínám na polovinu devadesátých let, kdy se živě diskutovalo
o prodeji městských bytů v Prostějově. Rozhodnutím vedení města
se opatrně prodávalo. Radní se
zaštítili sloganem o nevyprodávání rodinného stříbra. Dnes jsou

problémy i s odprodejem pod
cenou a bytový fond města moc
fantasticky nevypadá...
Na konci devadesátých let pravicoví politici „vyhrožovali“ snížením všech daní. Výsledek? Celková daňová zátěž průměrného
Čecha je nad čtyřiceti procenty.
Těsně po sametové revoluci se u
nás vytvořil štědrý systém sociálních dávek. To, že jsou penízky
občas jen pro některé, je věc jiná.
Už více jak deset let nám politici
tvrdí, že tento model je neufinancovatelný. A výsledek? Je neufinancovatelný!

Důchodová reforma se diskutuje
zhruba od roku 1994. Teď možná
bude. Ovšem ty nejpádnější diskuse politiky a ekonomy ještě čekají. To jsou hlavní důvody, proč
nemám rád sociální stát. Ty, kteří
ho rádi mají, mohu ovšem uklidnit. Evropská unie chce vybudovat
sociální unii a s největší pravděpodobností od svého záměru neupustí. Je nesmyslem se tomuto
záměru příčit, když chceme vstoupit i do její měnové unie. Někdy...

Konstalace hvězd Prostějova
Tak se nám v Prostějově nějak ochladilo, že? Co naplat, plavky na chvíli
schovejte a vydejte se do lesů na houby! Beztak se celí třepete, abyste
z toho města konečně vypadli ven. Ovšem pozor, neodjíždějte dřív, než si
na úřadech vyřídíte všechny svoje resty. To by byl těžký návrat!

Berani - 21.3.-20.4. Nesmíte se dostat do žádných sporů, tento týden nebudete mít vůbec sílu
někomu odporovat. Jakýmkoliv hádkám se ale
lehce můžete vyhnout, pokud se nebudete druhým plést do řemesla. Hleďte si svého.
Býci - 21.4.-21.5. V nejbližších dnech nebudete
nijak zvlášť v oblibě. Můžete si za to ale sami,
protože blbou náladou nakazíte i mnohé okolo
vás. Možná vám nebude do smíchu, ale zkuste
se ovládat a na každého neprskejte.
Blíženci - 22.5.-21.6. Neutrácejte na dovolené
všechny peníze, které jste si s sebou vzali! Po
návratu domů budete nějakou tu korunu potřebovat. Ve schránce na dopisy totiž najdete spoustu
složenek, nad kterými se budete vztekat.
Raci - 22.6.-22.7. Na veřejnosti utrousíte nepěknou větu, kterou naštvete spoustu lidí. Možná se kvůli ní dostanete i do maléru. Na druhé
straně budete slavit vítězství v rodinném kruhu,
kde se vám konečně podaří prosadit svůj názor.
Lvi - 23.7.-23.8. Braňte se pomluvám, kterých
na svoji adresu uslyšíte tento týden hned několik. Pokud razantně nezasáhnete proti křiklounům, okamžitě se to proti vám obrátí. Nesmíte
projevit slabost, bojujte i proti větrným mlýnům.
Panny - 24.8.-23.9. Velmi rádi se díváte na televizi a pomalu ani nevytáhnete paty z domu.
Nic proti vašemu pohodlí, ale pak se nedivte, že
kynete a jste čím dál tím lenivější. Okamžitě si
nazujte tenisky a vyražte za sportem!

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Jelikož jste se vrátili z dovolené, bude vaše nálada pod bodem mrazu. Do
ničeho se vám nebude chtít, s příbuznými budete řešit jen samé spory a v práci to budou teprve
ta pravá muka! Co takhle zase zmizet?
Štíři - 24.10.-22.11. Zachovejte chladnou hlavu
i při řešení těch nejožehavějších problémů. A že
vás jich čeká! Možná se při řadě z nich budete
muset s někým poradit, nejlépe s rodiči. U nich
najdete pomoc vždy, kdy je vám nejhůř.
Střelci - 23.11.-21.12. Kdo by to byl řekl, ale
už zanedlouho se můžete stát otcem či matkou!
S partnerem se totiž na dovolené spustíte neskutečným způsobem a nebudete se kontrolovat. Nu
což, jednou to už muselo přijít. Blahopřejeme!
Kozorohové - 22.12.-20.1. Nezahrávejte si
s přízní svých nadřízených! Pokud chystáte
v zaměstnání nějakou tu levárnu, tak na ni rychle zapomeňte. I když nutně potřebujete peníze,
jsou jiné cesty, jak je získat. Požádejte příbuzné.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Všem lidem se prostě věřit nedá, o tom se v následujících dnech sami
přesvědčíte. Zklame vás totiž člověk, který byl
pro vás doposud modlou a kterému jste se svěřovali i s těmi nejtajnějšími záležitostmi.
Ryby - 20.2.-20.3. Tento týden to bude ve vašem případě jako na houpačce. Nejdříve vás
budou všichni vynášet do nebes, pak zase zatracovat. Nedivte se ovšem, vy sami často střídáte
své životní názory jako při aprílovém počasí.

Martin Zaoral

Živnost sňatkových podvodníků rozhodně
nepatří pouze
do
povídek
Karla
Čapka
či humoristických románů.
Naopak v dnešní době zažívá
neobyčejný rozkvět. Mužů,
kteří jsou schopni pod slibem
společné budoucnosti z žen
dostat statisíce korun, přibývá
jako houbařů po dešti. A daří
se jim čím dál lépe! Svědčí o
tom nejenom kauza Miroslava
Janiše, o které jsme psali v minulém čísle, ale i další případy.
Policisté se na Prostějovsku
nyní zabývají případem, kdy
sňatkový podvodník měl obrat
ženy o částky jdoucí dokonce
do milionů korun!
Současnost sňatkovým podvodníkům neskutečně přeje.
Nedivme se. Zoufalých žen,
které mají pocit, že nenašly,
co hledaly, se dnes najde více
než dost. Přináší je s sebou
doba, kdy jsme si zvykli být
nadšení čímkoliv, co je jen
trochu jiné. Proto tak rádi
opouštíme staré věci - stejně

jako partnery - pro nové. V
této situaci každá nešťastná
žena, která dostane naději
na lepší život po boku úplně
jiného muže, než je ten její
„bývalý“, najednou celá rozkvete. A je schopná naprosto
neuvěřitelných věcí, nad nimiž zůstává rozum stát. Když
se pak na celou věc podívá s
chladnou hlavou a odstupem
času, může jen konstatovat:
„To jsem ale byla kráva!“ To
už však bývá pozdě...
V této situaci může dělat sňatkového podvodníka snad úplně každý. Ty, co jsem osobně
potkal, rozhodně nesplňovaly
parametry svalnatých hřebců
či salónních seladonů. Jejich
zbraně, které jim otvíraly nejen
srdce a ložnice, ale i peněženky nešťastných dam, byly zcela jiné. Dle napálených žen na
ně zapůsobily především svojí
naprostou
důvěryhodností,
slušností, pozorností a všímavostí. Ženy, které do té doby
měly neodbytný pocit, že jim
život protéká mezi prsty, najednou celé rozkvetly. V tomto
stavu se pak stačilo pouze zmínit o tom, že je třeba sehnat
peníze na koupi společného
domu či bytu a ženy samy

přicházely na to, že na účtech
vlastně mají ušetřené statisícové částky a o své vlastní vůli
je poskytly mužům, se kterým
se znaly pár týdnů či měsíců...
Je třeba napsat, že to co platí pro opuštěné ženy, platí
pro muže dvojnásob. Někteří muži jsou ochotni udělat
téměř cokoliv pro to, aby se
dostali „do kalhotek“ atraktivní milenky. Jedna soulož je
pak může přijít na stovky tisíc
korun. Jenže zatímco muži,
kteří oberou ženy o peníze se
coby sňatkoví podvodníci dopouští trestného činu, u žen,
které oberou své milence se
jedná o tolerovanou variantu
společenské normy chování.
Pro takové ženy se ustálilo
označení zlatokopka.
Taková zlatokopka dokáže do
té doby celkem movitého muže
obrat opravdu „o všechno“.
Tedy nejen o peníze, ale i o rodinu a přátele. Jak se však říká,
na každého jednou dojde. A tak
rozhodně není vyloučeno, že i
ta nejprostřelejší zlatokopka,
která si už dokázala nahrabat
milióny korun, jednoho krásného dne narazí na toho svého
sňatkového podvodníka. A to se
pak dějí věci...

Agentura
Příští Pišťákování musí být tajné
Tak už máme setkání Kostelců,
setkání Lhot a teď už i Pišťáků.
V Polomí se sešli Miroslav Pišťák - primátor města Prostějova,
Stanislav Pišťák - starosta obce
Polomí a jeho místostarosta
Leoš Pišťák. Z takového „Pišťákování“ by se mohla vyvinout
celkem hezká tradice. Ovšem
Agentura Hóser všechny Pišťáky varuje před velkou publicitou
a okázalostí takových srazů!

Až se totiž tohoto nápadu chytnou Nováci, je „Pišťákování“
už předem odsouzeno, hrát druhé politické housle. „Novákování“ se promění v monstr politické brífinky, na nichž bude účast
„politiků-Nováků“ porovnatelná s počtem demonstrantů na
posledních skoro generálních
stávkách proti ekonomickým reformám naší současné, tolik oblíbené vlády. A to by byla škoda!

Zatím je totiž náš Miroslav
Pišťák nejvyšší ze všech Pišťáků v republice, poněvadž
je primátor. Bylo by kulturně-politickou chybou přijít o toto
prvenství.
Agentura Hóser proto navrhuje, aby bylo příští Pišťákování
tajné a bez účasti mimoprostějovských novinářů...
Za Agentura
Hóser ROSŤYK

hlas Boží
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...

A pak se diví!
V okamžicích, kdy se nad Prostějovem přehnala bouře s větrnou smrští, jsem seděla doma a
z okna se dívala na tu pohromu.
Bydlím ve Šmeralově ulici a
tak mám velmi dobrý výhled
do Kolářových sadů. V době
nejsilnějšího vichru se i ty největší stromy ohýbaly a padaly
z nich větve. A co myslíte, že
se dělo? Lidi chodili pod těmi
stromy, jezdili na kolech a ti
nejodvážnější pod nimi stáli,
aby se ukryli před deštěm. Tito
lidé vůbec nepřemýšlí a pak se
diví, že jim na hlavu spadne silná větev nebo se na ně rovnou
převrátí celý strom. Měla jsem
strach i za ně!
Jiřina Adamová, Prostějov

Pošlete ho
do důchodu!
Nemůžu si pomoct, ale někteří řidiči městské hromadné
dopravy, hlavně ti okolo šedesátky, by měli už přenechat
místo mladším. Zejména ten
obtloustlý pán jezdící nejčastěji
linkou číslo 4. Neochotný, věčně brblavý a mnohdy i vulgární
vůči cestujícím. Jak jsem slyšel,
na tohoto pána se množí jedna
stížnost za druhou, ale vedení
FTL zřejmě nevidí a neslyší.
Navíc tento velice nesympatický řidič se vyžívá v tom, že jezdí maximální rychlostí dvacet
kilometrů za hodinu a posmívá
se škodolibě všem řidičům, jedoucím za jeho autobusem, kteří na něho blikají a houkají, aby
nezdržoval provoz. Když nastupuji v Krasicích do „čtyřky“
a vidím ho za volantem, radši
bych si počkal na další spoj...
Jan Křivánek, Prostějov

Už je někdo
odvezte!
Denně několikrát procházím
Smetanovými sady a otráveně
míjím všechna ta „umělecká“
díla ze dřeva, která nám tady
nechali sochařští umělci po
nedávných slavných sympoziích. Proboha, kdo tu obludnost
vymyslel, aby se červotoči
prolezlé skulptury skladovaly
v parku? Tak krásný park přece
nemohou hyzdit dřevěné obludy, které mimo jiného mohou
zranit i děti hrající si okolo
nich! Ať už je konečně někdo
odveze, například do některé
z kotelen. Alespoň město něco
málo ušetří při výrobě tepla
nebo teplé vody!
Radim Přikryl, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své
o tom, co se děje
na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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sTŘELCI - 23. 11.- 21.12.
Prostějov - Pavlína Vitásková, studentka
Na jaře bylo otevřeno nové dětské hřiště na
Tylově ulici v Prostějově. Tento areál byl realizován jako součást projektu obnovy dětských hřišť, přičemž Magistrát města Prostějova jej vybudoval za necelých devět set tisíc korun.
Jeho dominantou je lanová pyramida, děti zde naleznou také
skluzavku a pružinové houpačky pro nejmenší. Celé hřiště má
přitom dopadovou plochu z písku. A jak se toto hřiště líbí Prostějovanům, jsme se ptali přímo na Tylově ulici...

LIBÍ SE VÁM NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
NA TYLOVĚ ULICI?
Marie ŽÁKOVÁ,
důchodkyně, 64 let,
Prostějov

Jan SVOBODA,
student, 19 let
Prostějov

ANO

ANO i NE

„Na dětské hřiště chodím se
svými vnoučaty a jsme moc
spokojení. Děti mají nejraději houpačky, od kterých je
nemohou odtrhnout. Máme
to hned za domem, tak nemusíme chodit někam daleko. Také bych řekla, že nový
dětský koutek je modernější
a lepší pro děti, než hřiště, na
které jsme dříve chodili my....
(úsměv)“

„Dětské hřiště určitě není
špatné,
ale
podle mě tam
mohlo bát víc atrakcí a lákadel. Místa je tam dost, tak
proč není samo o sobě větší?!
Chodím na hřiště se svojí
malou sestřenicí, která byla
nejvíc nadšená z houpacích
pružin. Přestože si myslím, že
má hřiště nedostatky, určitě
udělalo radost všem dětem
z okolí.“

Vel ká let ní sou těž
Pro stěj ovsk ého
Veče rník u

je tu !

c
haná

kého

další informace naletnete na straně 10

Mička - bezproblémový nájemník?

„To si děláte srandu,“

láteří sousedé z ´Parlamentu´
V minulém vydání jsme veřejnost informovali o stavu bytu v sociálním domě
v ulici Šárka, ve kterém bydlel Roman Mička, hlavní podezřelý z vraždy
jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice. Marie Hájková z Domovní
správy v Prostějově poskytla Večerníku informace nejenom o problémech
ohledně očekávaného vyklizení tohoto bytu, který je stále policejně zapečetěn, ale zároveň podotkla, že Roman Mička budil dojem klidného nájemníka a nebyla na něj podána jediná stížnost… „To si snad děláte srandu,“
obořili se po týdnu na nás další nájemníci obávaného ´Parlamentu´.
Prostějov/mik
Podle nich byl Mička neurvalý soused, a to hlavně
když se napil. „Často pořádal mejdany, pokud se
tomu v jeho případě tak dá říkat. Pravda je taková,
že se u něho v noci scházela pochybná individua.
Většinou bezdomovci, či jinak nevábně vypadající lidí. Pili krabicové víno, tu a tam někdo přinesl flašku tvrdého. Řvali a pak dělali bordel až
do rána,“ prozradila Večerníku snědá žena, která
však odmítla sdělit své jméno. Prý z obav o vlastní bezpečnost, kdyby ji potkali Mičkovi „kámoši“. Sama bydlí v „Parlamentu“ už přes tři roky.
„Mička na první pohled skutečně nebudil dojem
problémového člověka, v opilosti byl ale nesnesitelný. Jednou, když jsem v noci u něho bušila na
dveře, protože s jakousi partií dělali binec, otevřel
mi a nadal mi do černých sviní a že jestli nezalezu,
rozbije mi držku,“ dodala statná čtyřicátnice.
„Samozřejmě, že jsme si paní Hájkové z Domovní správy nikdy na Mičku nestěžovali,
měli jsme totiž strach. Byl takový divný a chodili k němu ještě divnější lidé. Abych pravdu
řekl, jsme rádi, že už tady nebydlí,“ stačil nám
ještě říct mladý muž, který se do sociálního
domu na Šárce nastěhoval zhruba měsíc předtím, než si pro Mičku přijela policie.

Jaký vůbec byl? Názory na chování Romana
Mičky za dobu, co žil za těmito zapečetěnými dveřmi v ´Parlamentu´, se různí.
Koláž Večerníku
„Znovu zopakuji, co jsem vám řekla předminulý týden. Na pana Mičku jako na nájemníka neregistrujeme žádnou oficiální stížnost.
Písemnou, ani ústní. Lidé se tedy neměli bát
něco říct, vždyť podobných případů řešíme
desítky ročně..,“ zakončila toto téma Marie
Hájková z Domovní správy.
Jak jsme se zmínili minule, Večerník i nadále
zjišťuje vše, co souvisí s vraždou starého muže
v Okružní ulici. Příště tak přineseme čtenářům
avizované informace o bytu, ve kterém byl senior zavražděn!

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......
Střelci jsou v ložnici naprosto nevyzpytatelní. Většinou patříte mezi velmi náruživé
typy, ovšem jsou chvilky, kdy vás sex nudí
a raději byste se věnovali jiným činnostem.
Podle toho si také musíte vybírat partnery. A
že nemusí být jeden jediný, to je nabíledni.
V žádném případě si nic nezačínejte s Býky
nebo Raky, i kdyby se mělo jednat o erotické
pominutí smyslů při některém z bouřlivých
večírků. Jelikož jste v sexuálním životě hodně
náladoví, zkuste si „nabrnknout“ někoho ze
znamení Kozorohů či Štírů. To jsou jedinci,
kteří by vám mohli naprosto vyhovovat.
Nevyžadují milování tak často a v posteli
se naprosto podřídí vašim zvyklostem. Lvi
mohou být zajímaví tím, že jsou finančně
zajištění, ovšem v ložnici ve spojení s vámi
naprosto nepoužitelní. Ti by vám ve chvíli
vaší dobré formy vůbec nestačili, navíc právě
toto znamení vyžaduje trvalý vztah založený
na lásce. A to vy kdepak! Jelikož zbožňujete
orální sex, doporučujeme milence ze znamení
Vah. To jsou hračičkové v běžném životě i při
milování. Otázkou je, zda byste je tvrdšími
erotickými požadavky neodradily... Pokud jste
homosexuálové nebo lesbičky, určitě nesmíte
opomenout Ryby a Vodnáře. V těchto vodách
můžete lovit do nekonečna.

Příště: Kozorohové

INZERCE

Návrat ke

„starým” případům

CYKLOSTEZKA KOLEM

PŘEHRADY ČEKÁ NA PENÍZE

jak šel čas Prostějovem ...

Prostějov/mls

Floriánské náměstí

18. ČERVENCE 2011

Pokud se na to seženou peníze, bude to naprostá bomba! Kolem
celé Plumlovské přehrady by v budoucnu mohla vést sedmikilometrová cyklostezka, kterou by mohli využívat i in-line bruslaři
a pěší. V kombinaci s vodou vhodnou pro koupání by to do okolí
nyní vypuštěné přehrady určitě dokázalo přivést davy lidí a to
nejen z Prostějova, ale zřejmě i z celého Olomouckého kraje.
Cyklisté by přitom v budoucnu mohli na přehradu dojet z Prostějova lesoparkem Hloučela skrz Mostkovice. U mostkovického
letního kina by se poté na okruh bez problémů napojili.
Náměstí
Ná
á
je pojmenováno podle kaple
sv. Floriána. Ta zde stála až do roku 1962,
kdy byla asanována kvůli novostavbě krytých
lázní a s tím související úpravou okolního
prostranství. Od roku 1833 byl zdejší prostor
nazýván Hliníky, po roce 1962 náměstí Jurije
Alexejeviče Gagarina. Současný název platí
od února 1991. Přes náměstí tekla strouha,
která ústila u zámku do městského příkopu.
Ve stavení č. 7 byla r. 1869 založena sladovna Rudolfa Dvořáka, od r. 1875 pivovar
(pozdější pivovar Dvořák & Binko). Náměstí
bylo také využíváno jako volná plocha pro
kočovné cirkusy, v roce 1905 v jednom z nich
zápasil legendární silák Gustav Frištenský.
Příště: Nerudova ulice

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

TRVANLIVÉ SALÁMY

Vysočina
100g

Herkules
100g

Polický Uherák
100g

Selský salám
100g

Princ salám
100g

Poličan
100g

14,50

17,90

17,90

14,90

19,50

18,90

14,50

16,90

23,90

-

15,90

19,90

12,90

19,90

21,90

-

-

19,90

16,50

21,90

23,90

11,90

-

21,90

13,50

21,90

24,90

15,90

-

14,90

14,90

17,60

19,90

-

-

18,50

Naše RESUMÉÉ
I v těchto letních měsících
se musíme něčím živit a tou
ideální svačinou je pečivo
obložené salámem. Nikoliv však tím měkkým, který
má tendenci se kazit, ale
pořádně trvanlivým. A tak
jsme vyrazili pro Vysočinu
do Intersparu, Herkules
a Princ do Billy, Polický
Uherák do Albertu, Selský
salám do Kauflandu či Poličan do Lidlu.
Tak si před tímto kolečkem
nasaďte krosky a vybavte
se na výlet.
Přejeme dobrou chuť!

ČERVENEC 2012

K realizaci tohoto velmi dobrého nápadu stačila už jen maličkost. Sehnat někde sedmadvacet milionů korun. To ovšem, jak
se zdá, nebude vůbec nic jednoduchého. Přestože je cyklostezka
zaměřena, a ví se přesně, kudy by mohla vést, peníze stále nejsou. „Nedávno jsme si podali žádost na ROP Střední Morava
a čekáme na případné přidělení dotace. Je to jediná šance, jak
cyklostezku vybudovat, jinde bychom tolik peněz nesehnali,”
vyjádřil se starosta Plumlova Adolf Sušeň.
napsáno před

Voda v Plumlovské přehradě

10
lety

je podle hygieniků v pořádku!
Kompletní archiv hledejte na www.vecernikpv.cz

Velmi vzrušené debaty nyní
panují nad kvalitou vody
v Plumlovské přehradě.
Před časem nás pracovnice
Okresní hygienické stanice upozornila na zjištěnou
zvýšenou hodnotu výskytu
živých organismů, což by
mohlo mít negativní vliv
na koupající se osoby trpící alergiemi. Hygienička
v tomto případě nevyloučila možnost akutní otravy,
vyrážky či bolesti hlavy a
žaludku. Zároveň již poněkolikáté nás upozornila,
že koupání v Plumlovské
přehradě je pro návštěvníky výhradně na vlastní
nebezpečí.
Tato zpráva, kterou jsme
otiskli minulý týden, zapůsobila mezi rekreanty jako časovaná bomba. Pláže, restaurace a rekreační zařízení jsou

nyní v okolí přehrady naprosto vylidněné a provozovatelé
pláží tak hovoří o nejhorší sezoně za posledních deset let.
„Přestože informace o škodlivosti vody nejsou pravdivé,
přehrada se rázem vylidnila.
Paradoxní je, že článek vyšel
zrovna v den, kdy jsme dostali výsledky z nezávislého
měření expertů z Brna. Ve
zprávě jasně stojí, že voda
je v pořádku,“ řekl deníku
Mladá fronta Dnes starosta Mostkovic Jan Dočkal.
„Bohužel, informace byly
zkreslené. Voda v přehradě
je dobrá a vzhledem k nynějšímu chladnému počasí není
důvod předpokládat, že by
se v nejbližším období měla
zkazit,“ řekla o pár dní později rovněž deníku MF Dnes
ředitelka OHS v Prostějově
Jarmila Kohoutová.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. července 2012

BUDETE STAŘÍ A BEZMOCNÍ? Pak si připravte peněženky!
„Pečovatelská služba funguje jen do půl třetí,“ upozorňuje primář Hleb

Potíže starých lidí se na osmihodinovou pracovní dobu neohlížejí.
Zdravotní komplikace nájemníků domů s pečovatelskou službou by se jí
teoreticky ovšem měly přizpůsobit. Za čtyřiadvacetihodinovou zdravotnickou péči, se kterou mnozí z nich při nástupu počítali, by si však museli
klienti připlatit minimálně třicet tisíc korun! A na to většina z nich peníze
pochopitelně nemá a ani mít nebude. Přitom v deseti prostějovských
„DPS-kách“ žije v 315 bytech přes čtyři sta starších a nepříliš majetných
lidí! Mnozí z nich se o sebe v důsledku svého pokročilého věku brzy
nebudou schopni postarat. Pokud je nepřijmou do některého z přeplněných domovů důchodců, mají zaděláno na opravdu velké potíže…
Prostějov/mls
Pokud na lidi žijící v domech s
pečovatelskou službou přijdou
zdravotní problémy mimo oficiální pracovní dobu pečovatelské
služby, pak mohou na pomoc
čekat pěkně dlouho. Obzvláště pokud si oni sami nebudou
schopni zavolat sanitku. Přitom
riziko zdravotních komplikací
a především úrazů v noci spíše

stoupá. „S podobnými případy se setkávám čím dál častěji.
Staří lidé žijící v domech s pečovatelskou službou celou noc
bezmocně leží se zraněním na
podlaze. Musí přitom čekat, až
si jich někdo všimne. Pečovatel
k nim nedorazí, dojíždí za nimi
pouze v průběhu své pracovní
doby. A ta obvykle končí o půl
třetí odpoledne. Zažil jsem i případy, kdy člověk, jemuž nebyla

na místě poskytnuta lékařská
pomoc, zbytečně zemřel,“ upozornil Večerník na hodně drsnou
realitu primář prostějovské LDN
Michal Hleb.
Pečovatelská služba Olomouckého kraje se coby státem
zřizovaná organizace přísně řídí
zákoníkem práce. „Fungujeme v zákonem dané pracovní
době, která je od šesti hodin do
půl třetí. V nejnutnějších přípa-

dech jsme schopni naše služby
poskytovat až do sedmi hodin
večer. O služby v tyto hodiny je
určitě zájem,“ potvrdila nám Miluše Kmoščáková z organizace,
která by měla v prostějovských
domech pečovatelskou službu
primárně zajišťovat.
Její roli však v poslední době
přebírá především prostějovská
charita a také soukromá organizace Sanco. Pouze poslední
jmenovaná je schopná jako
jediná poskytnou čtyřiadvacetihodinový zdravotnický dohled.
Za profesionální služby si však
lidé musí patřičně připlatit.
Každý z lidí hlásících se do
domu s pečovatelskou službou
by měl s tím, že o něj nebude
neustále postaráno, počítat.
Domovy řeší problém s jejich
ubytováním, nejsou schopni
jim však zajistit, že se zde o ně
někdo bude starat.

ZASTÁVKY MHD plundrují lepiči plakátů

NEZÁKONNĚ!

Prostějov/mik - Jeden velký
hnus! Autobusové zastávky
městské hromadné dopravy
využívají reklamní agentury
a jejich najatí lepiči plakátů
k propagaci různých koncertů,
výstav či jiných akcí. Bohužel
se tak děje za ledového klidu
přihlížejících lidí, kteří totiž považují zastávku za běžnou a povolenou vylepovací plochu. To
je ale omyl! A výsledkem jsou
prostory mnohdy doslova oblepené plakáty! Ty staré a roztrhané pak budí dojem, že na
autobusový spoj čekáme spíše v
chlívku a nikoliv na zastávce…
„Autobusové zastávky nejsou
výlepové plochy, ale jak sami
vidíte někteří jedinci, a podle
počtu plakátů lze říci, že jich
není málo, nerespektují žádná
pravidla a neustále vylepují.
Zajímalo by mě, jestli by si
plakáty vylepili třeba na fasádu
svého domu nebo na dveře
svého bytu,“ durdí se Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Otázkou je, zda se proti tomuto
nešvaru dá vůbec něco dělat.
„Snad vysvětlovat, ale určitě je
potřeba i důsledná kontrola, která by znamenala neustálé hlíd-

kování městské policie. Ovšem
uznáte, že to v našich silách
není. Pokud by byl viník přistižen, pak jsem pro, aby na vlastní
náklady uvedl vše do původního
stavu, vyčistil celou zastávku a
ještě zaplatil pokutu. V rámci
prevence bychom mohli také
uvažovat o rozmístění tabulek
na zastávkách, které by upozorňovaly na zákaz výlepu plakátů.
Myslím si, že se ale budou míjet
účinkem...,“ dodal Jiří Pospíšil.
Oblepené zastávky zbavují
plakátů dvakrát ročně technické služby. „Činíme tak
na pokyn města, kdy stěny
autobusových čekáren zbavujeme plakátů. Pravdou je,
že zastávky jsou brzy znovu
opět polepené a pokreslené,“
říká Iveta Jurenová, jednatelka
společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově. Jak
dodala, náklady na očištění
jedné zastávky se pohybují
okolo 800 korun. „Záleží na
velikosti a na tom, jestli jdou
plakáty dobře dolů nebo jestli
jsou stěny pokreslené. Na mytí
se musí použít drahé chemikálie,“ uvedla Iveta Jurenová.
Nelegální vylepování plakátů
by měla kontrolovat a hlavně

Magistrátu jde jenom čistě
o byznys, chce se zbavit majetku za co nejlepší peníze a
naše rodiny, aby šly bydlet
pod most, v nejlepším případě do ubytoven. Tímto způsobem může docházet k sociálnímu vylučování Romů

Tiká v DPS-kách
časovaná bomba?

V Brněnské ulici. Tři domy s pečovatelskou službou najdeme i v
prostějovské Brněnské ulici.
Foto: Martin Zaoral

Kde v Prostějově najdeme domy s pečovatelskou službou?
Fanderlíkova 38 * Polská 13 * Finská 9 * Hacarova 2
Brněnská 40,42,46 * Polišenského 1 a 3 * Kostelecká 17

Požár ve Školní:
ŠKODA ZA PŮL MILIONU!

Senior z městského bytu skončil přiotráven v nemocnici

Nevábné místo. Autobusové zastávky v Prostějově jsou polepeny plakáty. Nelegální lepiče se totiž daří chytit jen ve výjimečných
případech...
2x foto: Michal Kadlec
přísně trestat městská policie. „Děje se tak v průběhu
celých čtyřiadvaceti hodin.
Zaznamenáváme totiž časté
případy, kdy agenturami či firmami najatí lidé klidně ve dvě
hodiny ráno oblepují plakáty
zastávky, domy nebo sloupy
veřejného osvětlení. Pokud se
nám podaří takového člověka
chytit při činu, oznamujeme ho
okamžitě správnímu orgánu,
stejně jako nahlašujeme agenturu, která si výlep zadala. Tyto
věci se snažíme v maximální
míře postihovat. Pravdou je,
že oblepené zastávky svědčí o
tom, že ne vždy se nám podaří
lepiče plakátů přistihnout. To
bychom ale museli u zastávek
hlídkovat čtyřiadvacet hodin

denně. A to opravdu nelze,“
poskytl Večerníku stanovisko
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. Podle něho
by těchto nešvarů výrazně
ubylo, kdyby lidé tyto případy nahlašovali na linku 156.
„Problém je v tom, že občané
při čekání na autobus zcela nečinně přihlížejí tomu, jak někdo plakáty vylepuje. Považuje
se to totiž za naprosto normální. Nikdo si neuvědomuje, že
jde o nepovolený výlep. Proto
bych rád apeloval na všechny
Prostějovany, aby v případě, že
někoho uvidí plakáty vylepovat na zastávkách, aby okamžitě zavolali k nám na městskou
policii,“ dodal šéf prostějovských strážníků Jan Nagy.

Domy plné Romů už kupec nechce. PODLEHL NÁTLAKU?
ze společnosti,“ dodal Ladislav Lakatoš.
Zda má romský předák pravdu, necháme na posouzení
každého čtenáře... Co se
týká dalšího postupu města
v celé záležitosti, bude třeba
nejdříve revokovat usnesení
Rady města ve věci doporučení zastupitelstvu prodat
třetí osobě domy v Rozho-

„V domech s pečovatelskou
službou to nefunguje jako v
domovech důchodců, kde jsou
klienti pod čtyřiadvacetihodinovým dohledem. V DPS si
musí klienti
za případné sociální
služby připlácet a je jen
na nich, v jakém
rozsahu tak budou činit. Pokud
jsou tito lidé nesoběstační, pak
by se do však do Domovů s
pečovatelskou službou určitě
neměli hlásit,” zdůraznila na
závěr náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Alena
Rašková, která zodpovědná za
sociální služby.
Otázkou však zůstává, kam tedy
mají staří a nemocní lidé jít? Na
to ale Večerníku již nikdo neodpověděl...

nově ulici. Dále radní rozhodnou, jakým způsobem
budou v plánovaném prodeji nemovitostí pokračovat. „Budeme je opětovně

nabízet, jiná varianta neexistuje,“ posílá na závěr
vzkaz do Rozhonovy ulice
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

O „KAUZE“ S PRODEJEM DOMŮ V ROZHONOVĚ
ULICI MŮŽETE UŽ NYNÍ DISKUTOVAT NA WEBU

WWW.VECERNIKPV.CZ!!!

Prostějov/mik - Ve čtvrtek
o půl desáté dopoledne se k
budově ve Školní ulici hned
vedle „Bílého domu“ sjížděly
hasičské jednotky. Důvodem
byl požár ve dvorním traktu
domu ve vlastnictví města,
který se záhy rozšířil i na
střechu. U požáru zasahovaly profesionální hasiči z Prostějova, kterým na pomoc
vyjely i dobrovolné jednotky
z Kostelce na Hané, Žešova
a Vrahovic. Záchranné operaci přihlížely stovky zvědavých i vyděšených lidí. A
Večerník u toho pochopitelně
nemohl chybět!
Chaos, zmatek a v jednu chvíli
i strach vyděšených občanů.
Tato atmosféra panovala během čtvrtečního odpoledne v
okolí prostějovské Školní ulice. Právě tam se rozhořel dům,
z něhož plameny šlehaly pořádně vysoko. Centrum města
bylo v ohrožení... Naštěstí ale
jen na chvíli, hasiči požár zachytili a brzy lokalizovali.
„Prvotním průzkumem v hustě
zakouřených prostorách bylo
po chvíli nalezeno ohnisko
požáru uvnitř jednoho z bytů.
Odtud se plameny nebezpečně
rychle rozšiřovaly do střechy
sousedící s přilehlou budovou.
Ztížený přístup do podkroví
v počátku velmi komplikoval
zásah hasičů. Bylo nutné co
nejdříve odkrýt část střechy
a provést rychlou lokalizaci.
Včasné zpozorování kouře, povolání jednotek i rychlý zásah
hasičů zachránil hodnoty při-

lehlých budov v řádech několika miliónů korun,“ popsal
zásah Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Jak dodal, požár uvnitř bytu
zcela zničil sociální zařízení
s koupelnou, kouř poškodil i
další místnosti v bytě.
Těsně před uzávěrkou tohoto
vydání zjistili, hasiči si stále
nejsou jisti samotnou příčinou požáru. Na vyšetřování se podílejí už i policisté.
„Devětasedmdesátiletý muž,
nájemník vyhořelého bytu, byl
odvezen do prostějovské nemocnice z důvodu nadýchání
se zplodin při požáru. Škoda
na majetku byla odhadnuta
na pětset tisíc korun. Příči-

na požáru je stále v šetření,“
prozradila Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Ohledně případu jsme kontaktovali ještě prvního náměstka
primátora Jiřího Pospíšila, který je zodpovědný za městský
majetek. „Zatím mohu potvrdit
jen to, že jde o městský byt s
nájemníkem. Další informace
mám zatím jen dílčí, příčinou
mohlo být údajně to, že muž
něco vařil na sporáku a odešel
z kuchyně, nebo snad kouřil
a požár vznikl od nedopalku
cigarety. Ale nerad bych předbíhal, počkáme si až na oficiální zprávu o příčině požáru,“
sdělil exkluzivně pro Večerník
Jiří Pospíšil.

Poplach v centru. Čtyři hasičské jednotky obsadily ve čtvrtek
dopoledne Školní ulici. Po požáru bytě v něm zůstala pořádná
spoušť.
Foto: Michal Kadlec a HZS Olomouckého kraje

Černá můra pro město: MLÝNSKÝ NÁHON Potrvá dlouhých deset let,
Historický potok vysychá, smrdí a trpí černými skládkami

Co se to stalo s mlýnským náhonem? Potok, z jehož vody kdysi „žilo“ koupaliště v Koupelkách, vysychá a jeho nadmíru zabahněné dno páchne na
míle daleko. Lidé procházející okolo, se s odporem odvracejí a kapesníky si zakrývají nos. Navíc
se při obnažených březích objevují v plné „kráse“
léty nahromaděné černé skládky. Co s tím?
Michal Kadlec
Magistrát města Prostějova už
vytváří projekt, podle kterého
by na nyní volném travnatém
prostranství vedle potoka ve
Šmeralově ulici měla už brzy
vzniknout velká vodní plocha.
Takový druhý prostějovský
rybník...
„Dnes tento prostor využívají
pejskaři, ale za pár let by tady
mohla určitá vodnívzniknout.
Rádi bychom k tomu využili
vody z mlýnského náhonu.
Samozřejmě vím, že nyní,
kdy je vypuštěná Plumlovská
přehrada, by to byl nesmysl.
Skutečně musíme pár let po-

čkat,“ uvedl Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějov.
Pojďme ale do přítomnosti.
Zjistili jsme, že mlýnský náhon
ve Šmeralově ulici je vyschlý a
v bahně na jeho dně se „ukrývá“ nehorázný nepořádek.
Konkrétně jde o místo mezi
drozdovickým rybníkem a starým mlýnem. „Tato situace se
již řeší. Celá lokalita mlýnského náhonu se postupně odklízí a
čistí. Připravujeme také následné odbahnění náhonu hlavně v
místech, kde dochází při menší
průtočnosti k jeho zanášení,“
sdělila Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora

Smrad a binec! Podle náměstkyně primátora Ivany Hemerkové se
problémy s mlýnským náhonem řeší. Jak dlouho ale zůstane na suchu,
zapáchající a plný nepořádku?
Foto: Michal Kadlec
města, která je zodpovědná za
životní prostředí v Prostějově.
Proč je mlýnský náhon na
některých místech vyschlý,
je nabíledni. „V současnosti
je nízký stav vody, k vysychání
náhonu v horkých letních měsících prostě dochází. Kromě

toho si také musíme uvědomit,
že plumlovská přehrada je vypuštěná. Množství vody, které
teče do mlýnského náhonu,
tedy nelze regulovat. To vše
hraje svoji roli a má vliv na
současný stav náhonu,“ uvádí
důvody Ivana Hemerková.

V místech okolo Kolářových
sadů ještě nějaká voda v
mlýnském náhonu je, ale jde
o stojatou vodu, která navíc
neskutečně zapáchá. „Voda
není stojatá, jen má v této době
velmi malý průtok a zmíněný
zápach způsobují tlející nánosy,“ opravuje nás náměstkyně
primátora.
Okolo koryta mlýnského náhonu se navíc objevuje čím
dál častěji nepořádek, který
sem odhazují nesvědomití
občané. „Tato problematika
nás nesmírně trápí. Takzvané ´černé skládky´ nechává
magistrát průběžně odklízet.
Nepořádek nevzniká sám od
sebe, je důsledkem chování jedinců a bohužel se pravidelně
opakuje. Pokud se mezi námi
budou vyskytovat lidé, kteří
dělají nepořádek a odhazují
odpadky i kolem zrekonstruovaného parku, budeme se
muset podobnými neřestmi
zabývat pořád,“ zaláteřila si na
závěr Ivana Hemerková.

než se říčka Blata vyčistí!

Olšany u Prostějova, Olomouc/mik - Ekologická havárie na říčce Blatě bude
mít nedozírné následky.
Po celý minulý týden sice
pracovníci Povodí Moravy
i rybáři pracovali na odstraňování páchnoucí kejdy
uniklé ze zásobníku Zemědělského družstva v Senici
na Hané. Odborníci ale tvrdí, že do říčky se vrátí život
až za deset let!
„Povodí Moravy ve spolupráci
se společností Biofond v pátek aplikovalo biochemickou
látku do řeky Blaty, konkrétně
u jezů v Těšeticích a Olšanech
u Prostějova. Preparát, který
slouží k čištění vody, obsahuje přirozené bakteriální kultury a při jeho aplikaci nehrozí
nebezpečí předávkování nebo
porušení rovnováhy ekosystému. Mikroorganismy rozloží
dusíkaté látky a významně
urychlí rekultivaci toku. Aplikace se následně provedla rovnoměrným rozstřikem látky po
dně řeky v kontaminovaném

úseku,“ shrnula celou anabázi
Gabriela Tomíčková, tisková
mluvčí Povodí Moravy. Jak
dodala, náklady byly vyčísleny na sto čtyřicet tisíc korun,
finančně se na této akci podílí
Povodí Moravy a Olomoucký
krajský úřad.
Celkové škody se však pohybují v řádech dalších
stovek tisíc korun. Z říčky
Blaty bylo totiž do minulého pátku vyloveno celkem
sedm metráků mrtvých
ryb. „V Blatě je teď bohužel
narušený celý ekosystém.
Pokud bychom do ní znovu
vysadili ryby, tak tam nebudou mít žádnou přirozenou
potravu. Potrvá zhruba deset let, než se všechno zase
obnoví,“ láteří nyní Václav
Zelníček z Českého rybářského svazu v Olomouci.
Jak vzápětí potvrdil, rybáři budou po ZD Senice na
Hané požadovat náhradu
všech škod. Právě odtud totiž kejda unikla z tamního
zásobníku hnojiva...

Téma Večerníku

Milí čtenáři,
stejně jako každé vydání vašeho oblíbeného
Večerníku, i dnes přišla řada na jedno ze zajímavých témat. V tomto čísle se podíváme na
tekutý chléb našeho národa a lihoviny. Budete
si moci přečíst něco o historii pivovarnictví a
dáme vám i nějaké tipy na to, jak se rychle
a účinně zbavit kocoviny. V neposlední řadě
vám také přinášíme i nějakou tu zábavu v podobě pěti vtipů. Věříme, že se při čtení pobavíte
a snad i poučíte.
Přejeme krásný prázdninový týden v naší
společnosti.
Připravila: Nikol Hlochová

Pár vtípků o tekutém moku
Turista na Moravě potká babku a ptá se: „Babičko, kde
se tady pálí slivovice?“
„Vidíš ten kostel mladej? Tak kromě toho všude.“
Ptá se číšník hosta v restauraci:
„Pane, proč jste tak zamyšlený?“
„Áále, přemýšlím, jestli mi stará říkala, abych si dal jedno
pivo a byl doma v jedenáct, a nebo abych si dal jedenáct piv
a přišel v jednu....“
Jeden ctižádostivý režisér se rozhodl, že natočí film o lidech, kteří žijí v horách.
Sestavil tým, se kterým se vydali na cestu. Přišli do hor
a našli tam baču. Požádali ho, jestli by jim nemohl popsat, jak vypadá jeden jeho obyčejný den. Bača souhlasil
a povídá:
„Tož, ráno vstanu. Vypiju flašu. Nasnídám se. Vypiju
další flašu. Vyženu ovce na pastvu. Tam vypiju tak tři
flaše...“
Vtom ho režisér přeruší: „Podívejte, takhle by to nešlo.
To my do toho filmu nemůžeme dát, že tady takhle pořád
chlastáte. Víte co? Radši místo toho říkejte, že čtete.“
„Tož dobře,“ pravil bača. „Tož znova, ráno vstanu, přečtu si knihu, nasnídám se, přečtu si další knihu. Vyženu
ovce na pastvu, tam přečtu tak tři knihy, pak jdu domů.
Navečeřím se. Přečtu si další knihu. No a pak jdu ke
kámošovi, ten má tiskárnu a tam tisknem knihy až do
rána...“
Nadává alkoholik slepicím na dvorku:
„Neříkalo by se o vás, že jste hloupé, kdybyste místo vajec
snášely rovnou vaječný koňak.“
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Pomóóóc, mám kocovinu!
Každému z nás už se to určitě
někdy stalo. Ráno se vzbudíte,
máte pocit, že vás přejel parní
válec, v hlavě vám hloubí tunel
tisíc trpaslíků a v žaludku máte
přinejmenším žáby. V tomto
případě je už pozdě na to zpytovat svědomí, že jsme to večer
před tím přehnali, ale měli bychom se hlavně snažit co nejrychleji zmírnit - nebo nejlépe
odstranit - následky. Co vám
k tomu pomůže a čemu byste
se měli „po draku“ vyhnout?
Na bolavý žaludek je nejlepší
silný hovězí vývar nebo česnečka. Do ní přidejte šunku, sýr
a se základní pochutinou, česnekem taky nešetřete. Pokud se
vám při představě teplého jídla
dělá ještě hůř, můžete se spravit
třeba zavináčem, kysaným zelím, nebo naloženými okurky.
Na zažívání je také výborný
studený bílý jogurt nebo jogur-

A jak se dá kocovině
předejít?

Ilustrační foto
tové mléko. Pro zlepšení vašeho stavu vám pomůže i čerstvý
vzduch. Pokud to jen trošku jde,
lehněte si třeba na balkon nebo
zahrádku, zabalte se do deky a
spěte. Bude vám líp. Po rozjařené noci se rozhodně vyhněte
kávě nebo černému čaji. Ty
vaše tělo odvodňují a to zrovna
v tuto chvíli nepotřebujete. Pijte
raději hodně vody, jogurtových
drinků nebo bylinkových čajů.
Nejlepší jsou na kocovinu a
pochroumané zažívání máta a
heřmánek.

Dáváte přednost točenému
nebo lahvovému pivu?

Pokud se budete držet následujících rad, můžete následky
alkoholu na vaše tělo trochu
zmírnit. Důležité je se dobře
najíst. Ideálním způsobem popíjení je, když i v průběhu večera něco malého sezobnete.
Pokud kouříte, nějaké té kocovince se nejspíš nevyhnete,
látky v cigaretách a alkoholu
navzájem svůj účinek umocňují. Snažte se také pohybovat
a pít nealko. Můžete vstát od
stolu a s kamarády si zahrát
šipky, bowling nebo ping-pong. Mimo jiné si dávejte
pozor také na míchání různých druhů nápojů. Panáky,
pivo a víno dohromady moc
nejdou...
Tak vzhůru do toho a NA
ZDRAVÍ!

PIVO, PIVEČKO, KDE SES U NÁS VLASTNĚ VZALO?

Dnes je pivo považováno za
tradiční výrobek České republiky s dlouholetou tradicí, to víme všichni. Kdy a jak
se k nám však pivo a pivovarnictví vůbec dostalo a jak
se jeho výroba během století
vyvíjela? To si můžete přečíst
v následujícím příspěvku...
Do Čech se dostala tradice pivovarnictví už díky starým Slovanům, pravděpodobně při stěhování národů. První zmínka o
pivu v Čechách pochází z roku
933, kdy český biskup Vojtěch
nechal postavit benediktinský
klášter na Břevnově a tam začali pivo vařit. Hlavními výrobci
piva byly tehdy především kláštery a později i šlechta. Už ve
dvanáctém století bylo však va-

ření piva hlavní výsadou mnoha
obyvatel celé České republiky.
Ze své produkce museli obyvatelé dokonce odvádět desátky
vrchnosti. To vše změnil až rok
1330, kdy byla vydána listina,
která nařizovala, že pivo se smí
vařit pouze domy uvnitř hradeb. Tak začaly vznikat první
větší pivovary. Tradici a věhlas
piva u nás upevnil také český
sládek František Ondřej Poupě.
Ten v osmnáctém století navrhl
různé úpravy surovin a složení
a založil, v té době první a jedinou pivovarnickou školu na
Ilustrační foto
světě. Co se týká pivovarů, tak
asi ten největší mezník přišel až
o několik let později, konkrétně cializoval na spodně kvašená princip i další pivovary u nás.
v roce 1842, kdy byl založený piva. Protože se tato technolo- Pivovarnictví u nás se dařilo,
pivovar v Plzni, který se spe- gie výroby osvědčila, převzaly nejhorší roky si však sládci

prožili za druhé světové války.
Pivovarnictví bylo po druhé
světové válce značně zredukováno, zestátněno a řízeno
centrálně. Vše se však v průběhu let v dobré obrátilo a naše
pivovarnictví se opět vyšplhalo
k vrcholu.
V dnešní době u nás už zase
vaří pivo několik desítek větších i menších společností.
Na trhu je nepřeberné množství druhů, ale také příchutí.
Hlavně teď v létě jdou hodně
na odbyt také takzvaná „ženská piva“ s nejrůznějšími
ovocnými příchutěmi. Přesto
však mnoho z nás stále nedá
dopustit na tradiční českou
desítku nebo dvanáctku. A to
je dobře!
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

Zloděje zaujaly kasičky

PROTIVANOVSKO

Čelechovice na Hané/mik Spokojil se s málem, přesto zloděj
kvůli penězům z kasiček dokázal přelézt plot,odstranit
mříže a vylomit dveře od kanceláře firmy v Čelechovicích
na Hané.
„Někdy od čtvrteční půlnoci
do ranních hodin došlo k vloupání do budovy kanceláře soukromé firmy v Čelechovicích
na Hané. Lapka se nezdráhal
přelézt plot, vypáčit zámek na

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
V Němčicí
Němčicích
íchh mají
jí hhody...
ody
d
Němčice nad Hanou/pk - Velká sláva pohltí už po celý nadcházející víkend Němčice nad
Hanou. Vedení tohoto města
totiž pořádá tradiční hody, který
stejně jako v minulých letech
slibují veskrze bohatý program.
Sobota 21. července se ponese
v duchu hudby, kdy starousedlíky i návštěvníky potěší koncert
historických nástrojů i hodový
večer s country skupinou Náhoda, případně zábava, na níž
bude hrát kapela Galaxy. Neděli zahájí výstava drobného
zvířectva, následovat bude mše,
slavnostní ocenění občanů i fotbalový zápas starých pánů proti
olomoucké Sigmě. Po celý den
pak bude ke shlédnutí výstava
fotografií Michala Wolfa.
... ve Zdětíně slaví hasiči
Zdětín/pk – Další oslavy plánují ve Zdětíně, kde si tuto sobotu
21. července připomenou kulaté
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Po celý den
tak bude probíhat slavnost proložená mší i nejrůznějšími společenskými akty. Vše vyvrcholí
ukázkami na fotbalovém hřišti a
pochopitelně taneční zábavou v
tamní sokolovně.
inzerce

776 159 120

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

„CIKÁNŮM UŽ NESTAČÍ BARÁK, DOVEZLI JIM MARINGOTKU!“ Drahanský TUPLÁK 2012
Ve Studenci se znovu hrotí vztahy k Romům, Večerník se zajel podívat...

Místní lidé láteří, starostka Čelechovic Jarmila Stawaritschová uklidňuje

Problémy s Romy žijícími v polorozbořené nemovitosti
s obávanou adresou Studenec 39 se oživují. Na začátku týdne se do redakce Večerníku ozvali nespokojení
starousedlíci z této části Čelechovic na Hané. Podle
nich jim Romové neustále vyhrožují, dělají nepořádek
a co zdejší občany nejvíce pobouřilo, je maringotka
zaparkovaná nově na dvoře vykřičeného domu!
Studenec/mik
„Nedá se tady už vydržet, po
osmé hodině večer nevycházíme
vůbec ven. Kdo se objeví na ulici,
ten je zdejšími romskými obyvateli častován sprostými urážkami,
někteří z nás už byli i fyzicky napadeni. A co je vrchol všeho, tak
nedávno těmto cikánům na dvůr
přivezli maringotku. Copak už
jim nestačí ten velký barák, který
vyplenili? To teď budou bydlet i
v maringotce?“ láteřila do našeho redakčního telefonu žena ze
Studence, která z obav o svoji
bezpečnost odmítla zveřejnit své
jméno. „Nedávno jsem šla s nákupem odpoledne domů, zastavil
mě asi desetiletý Rom a chtěl de-

setikorunu. Když jsem ho odmítla, řekl mi, ať mě rakovina sežere!
Copak je to normální?! Dokonce
začali vyhrožovat i naší starostce
kvůli tomu, že jim tady budují
kanalizaci. Oni ji nechtějí, klidně
budou dál kálet a močit u nich na
dvoře,“ dodala rozlícená obyvatelka dnes už obávané lokality.
Veškeré emoce však mírní starostka Čelechovic na Hané Jarmila Stawaritschová, stejně jako
ředitel humanitární společnosti
„Člověk v tísni“ Olomouckého
kraje Richard Kořínek. „Za poslední týdny jsem neslyšela jedinou stížnost na nějak přehnané
chování uvedených Romů. Tím,
že si občané stěžují vaší redakci
a nepřijdou za mnou na obecní

Pivo nejrychleji proteklo hrdlem R. Chudobovi

Venku lilo jako z konve, ale v Pohostinství U
„Snědý chlapec na mě křičel, Pepíčka v Drahanech bylo útulno a veselo. Přesto
ať mě prý sežere rakovina,“
již tradiční soutěž v pití tuplovaného piva na čas
postěžovala si Večerníku žena měla dvouhodinové zpoždění. V pořadí už šestý
ročník Tupláku 2012 začal nakonec až v podvecovníci a mimo jiného ji budeme
využívat pro volnočasové aktivity černích hodinách.

To je ona! Tato maringotka vzbudila ve Studenci velké pobouření. Zástupci organizace Člověk v tísni však tvrdí, že
není určena k bydlení Romů z obávaného domu číslo 39, ale pro volnočasové aktivity jejich dětí. Foto: Michal Kadlec
úřad, tím rozjitřené atmosféře
ve Studenci nepomohou...,“ reagovala na náš dotaz starostka
Jarmila Stawaritschová. „Navíc
musím dementovat zprávy, že
místní Romové mi nějak vyhro-

žují. Snažím se s nimi vycházet
po dobrém a oni ke mně mají
také respekt. Nemyslím si, že by
situace ve Studenci byla nějak
zvlášť vyhrocená. Je pořád stejná,“ dodala starostka.

Co ale ta maringotka, která jak
jsme se na vlastní oči přesvědčili,
skutečně před domem stojí? „S
tou maringotkou je to úplně jinak,
nikdo v ní bydlet nebude. Budou
v ní pracovat naši terénní pra-

romských dětí. Naší organizaci ji
z vyřazených zásob darovala armáda. A jelikož se chceme nyní
hodně zaměřit na Studenec a pomoci zde řešit vleklé problémy,
umístili jsme ji sem. Romské děti
se musí zabavit, aby netropily nějakou neplechu,“ uvedl pro Večerník Richard Kořínek.
Na úplný závěr nám ještě starostka Čelechovic na Hané sdělila, že
s vedením organizace „Člověk
v tísni“ je dohodnuta na jakémsi
zkušebním provozu oné maringotky coby terénního působiště
humanitárních pracovníků. „Pokud bychom po určité době zjistili, že je příčinou nějakého nepořádku, necháme ji odvézt,“ dodala
Jana Stawaritschová.
Situaci ve Studenci bude Večerník
pochopitelně i nadále sledovat.

Drahany/mik
„Počasí nám trochu zkomplikovalo situaci, v tom dešti se lidem
nechce zřejmě chodit po venku
a tak nezamířili rovnou za nosem do naší hospůdky,“ řekla
nám s úsměvem krátce po třetí
hodině odpolední Lenka Šmeh-

líková, hlavní organizátorka
akce a spolumajitelka zařízení,
kde se Tuplák pravidelně koná.
Soutěžící v pití piva na čas se začali trousit až později. Ono totiž
v sobotu odpoledne nešlo pouze
o to, kdo vypije litr zlatavého
moku. Organizátoři ve spolupráci s pojišťovnou Generali a

Fotoreportáž

pivovarem Starobrno připravilo
spoustu doprovodných soutěží
pro dospělé i děti. „Samozřejmě, už podle názvu soutěže jde
především o pití piva na čas, jak
v kategorií jednotlivců, tak ve
štafetě čtyřčlenných družstev.
Ovšem hlavně děti nemusí věšet
hlavu a být smutní z toho, že se
tady nezabaví. Pro ně je připraven závod na skákacích botách,
hod malým soudkem a pití limonády brčkem na čas,“ prozradila
Večerníku Lenka Šmehlíková.
Ovšem sudem, samozřejmě že
podstatně objemnějším, si mohli zaházet i chlapi a dokonce i
odvážné ženy. „Pro vítěze všech

kategorií máme připraveny díky
sponzorům hodnotné ceny. Pro
vítěze pití piva na čas dokonce
třicetilitrový sud zlatavého Starobrna,“ dodala ještě těsně před
zahájením akce Lenka Šmehlíková.

2x foto: Lenka Pospíšilová

Motto: „Svatý Josef – patron všech řemeslníků od věků do věků“

09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

paře, řezbáře a mnoho dalších, prostě ty, kteří dokáží
společně postavit i samotný
kočár. Zámecký park ožije jako dávná vesnice plná
radosti, ale i smutku. Je to
strhující příběh, příběh řemeslníků o jejich silné vůli, víře
a lásce, se kterou vykonávali každodenní těžkou práci.
Kočáry byly a jsou odkazem
vysoké řemeslné vyspělosti
osmnáctého a devatenáctého století. Spojovali se lidé
a jejich osudy se samotnou

přírodou, která po tisíce let
byla chráněna. Budovaly se
parky, cesty byly osazované
stromořadím, voda byla tak
čistá, že se dalo pít z každého potůčku či říčky,“ uvádí
s nostalgií Obr, který v Čechách pod Kosířem vlastní
unikátní muzeum historických kočárů.
Josefkol 2012 je přehlídkou
historických kočárů a koňských spřežení doprovázené
poutavou hudbou. Kočí čili
mistři opratí vám předvedou

Opět ve velkém. Organizátoři Josefkol 2012 slibují, že se letošní
ročník vydaří minimálně steně jako ten minulý.
Foto: internet

Program na sobotu 21. 7. 2012
Setkání mistrů dávno zapomenutých řemesel
a mistrů opratí
Slavnostní zahájení Josefkolu za hudebního
doprovodu Black Ladies a představení cechů
19 – ti řemesel
Přehlídka historických kočárů a koňských spřežení
Jak podkováři kovají koně
Kolářský trojboj - soutěže pro malé i velké
(kutálení loukoťového kola, chůze na chůdách
a zarážení dřevěných špicí do špalku)
Historická vesnice řemeslníků – hlavní program
Jak podkováři kovají koně a současně Kolářský
trojboj – soutěže pro malé i velké
Koncert Pavla Žalmana Lohonky & spol.
Společné loučení se sobotním Josefkolem

Bohaté občerstvení a speciality jsou zajištěny.
Vstupné na Josefkol 2012 ve dnech 21. a 22. 7. nelze uplatnit
při vstupu do Muzea historických kočárů, které je po dobu trvání akce otevřené v sobotu 9.00 – 16.00 hod a v neděli 9.00
– 17.00 hod. Stejně tak vstupenku z muzea není možné uplatnit
při vstupu na Josefkol 2012 v zámeckém parku. Děkujeme za
pochopení.

09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

bravurní jízdy s kočáry spolu
s lokaji zajišťujících obsluhu
a bezpečí cestujících. „Tyto
momenty, které společně
prožijeme, nechť se stanou
silnou vzpomínkou i po letech...,“ vzkázal Obr.
JOSEFKOL 2012 nabízí i
letos bohatý program mimo
jiné v podobě ukázek starých řemesel, zápřahu koní
v historických kočárech, projížděk zámeckým parkem či
originální kolářský trojboj.
A jaké že jsou vrcholy letošního, již pátého ročníku?
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 14. července od
10.00 hodin za hudebního
doprovodu Black Ladies a
představení cechů devatenácti řemesel. Na odpoledne je pak v plánu koncert
Pavla Žalmana Lohonky&
spol. Dopolední program
se bude opakovat i v neděli 15. července s tím, že vše
zakončí vystoupení hudební skupiny Fiddle-Dedee
Bluegrass.
„Zveme rovněž všechny,
kteří se chtějí zapojit, nebo
se něčemu přiučit. Mohou to
být třeba restaurátoři, řemeslníci, učňovské školy nebo
ti, kdo se chtějí pochlubit s
ukázkou určité řemeslné práce,“ pozval Obr.

Program na neděli 22. 7. 2012
Setkání řemeslníků a mistrů opratí
Zahájení nedělního Josefkolu za hudebního
doprovodu Black Ladies
a představení cechů 19 – ti řemesel
Přehlídka historických kočárů a koňských spřežení
Jak kováři kovají koně
Kolářský trojboj - soutěže pro malé i velké
(kutálení loukoťového kola, chůze na chůdách
a zarážení dřevěných špicí do špalku)
Historická vesnice řemeslníků – hlavní program

15.00 – 16.00 Vystoupení hudební skupiny
Fiddle – Dedee Bluegrass
16.00
Slavnostní loučení s Josefkolem 2012
V průběhu Josefkolu lze u pokladny zakoupit
vstupenky na projížďky historickými kočáry.
Vymezené projížďky kočárem
v sobotu od 12.00 – 14.00 a 15.00 – 17.00
a v neděli 12.00 – 14.00 a 15.00 – 16.00 hod.
Na vaši návštěvu se těší Muzeum historických kočárů.

Nezamyslice na Hané/mik - Pár
hodin poté, co ve čtvrtek uplynulého týdne zlikvidovali hasiči
velký požár v centru Prostějova,
vyjížděli k dalšímu ohni v domě.
Tentokrát do Nezamyslic na
Hané, kde vzplála střešní konstrukce opuštěného rodinného
domku.
K likvidaci požáru vyslalo operační středisko jednotky požárních

stanic z Kojetína a Prostějova
doplněné o dobrovolné hasiče z
Němčic nad Hanou a Nezamyslic. „Provedeným průzkumem
v dýchací technice hasiči nalezli
ohnisko požáru v půdním prostoru, hořel zde uskladněný materiál,
převážně sláma,“ prozradil Zdeněk
Hošák, tiskový mluvčí Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje s tím, že posádky během

Hasiči v nebezpečí. Záchranáři hasili v domě, který
byl pod stožáry vysokého
napětí.
Foto: HZS
Olomouckého kraje

chvíle požár lokalizovaly. „Jejich
zásah ale musel být v prvotní fázi
veden s maximální opatrností.
I když byl dům odpojen od přívodu plynu a elektrické energie,
je na domě kotvení s dráty pod
vysokým napětím. Na místě byl
naštěstí velmi rychle i hotovostní
pracovník energetické společnosti
a následně již hasiči provedli dohledání menších skrytých ohnisek.
Část střechy bylo nutné rozebrat
a zabránit tak možnému opětovnému rozhoření. Rozsah požárem
zasažené střechy byl nepatrný,
poškozenou slámu hasiči vynosili
před objekt a provedli důkladné
prolití vodou,“ popsal Večerníku
zásah do detailu Zdeněk Hošák.
Co je příčinou vzniku požáru, je
momentálně předmětem šetření
vyšetřovatele HZS a Policie ČR.
Není vyloučeno ani úmyslné založení požáru, které je dokonce vedeno jako pravděpodobná verze...

RECEPT na STOVKU?
„Cvičení, vepřové a becherovečka,“
šokuje M. Vysloužilová z Čelechovic

JOSEFKOL láká na stará řemesla
Prostějov/pk - Už je to tady!
Dlouho očekávaná akce,
jejíž věhlas už dávno přesáhnul hranice prostějovského regionu, je doslova
přede dveřmi. Řemeslníci,
restaurátoři historických
kočárů a příznivci časů
dávno minulých totiž zamíří už tuto sobotu a neděli
do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Čeká
je tady JOSEFKOL 2012,
pátý ročník mezinárodního
setkání mistrů kolářského
a kočárnického řemesla, jehož mediálním partnerem
je tradičně PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Tentokrát
pod s mottem: Svatý Josef
- patron všech řemeslníků
od věků do věků...
„Letošní historická scéna zapomenutých řemesel
je tvořena dávnou dobou
19. století. Byl to zlatý věk
ve stavitelství kočárů, ale
i začátek různých vynálezů, které se uplatňovaly ve
všech směrech lidského umu
v této zemi,“ říká Václav
Obr, restaurátor a zakladatel Josefkolu. „Představíme
vám mistry řemesel, muže,
kteří umí postavit loukoťové kolo, koláře, kováře a
podkováře,bičaře, sedláře,
čalouníky, prýmkaře, lam-

V Nezamyslicích zřejmě řádil ŽHÁŘ

Vítězové jednotlivých
soutěží akce:
Tuplák – muži: Robin Chudoba. Tuplák – ženy: Dagmar
Sedlářová. Hod sudem – muži:
Jiří Mistoler. Hod sudem –
ženy: Dana Pánová. Tuplák
– štafety: Tomáš Masarovič,
Robin Chudoba, Dagmar Sedlářová, Petr Crhonek.

S TUPLÁKEM BYLO HODNĚ ZÁBAVY

mřížích vedoucích do kanceláře. Následně vylomil i dveře
kanceláře, jen aby se tam dostal. V kanceláři pak vypáčil
dvě kasičky a ukradl z nich peníze. S sebou si odnesl i visací
zámek z mříží. Celková škoda
odcizením a poškozením byla
vyčíslena na šesttisícšestset
korun,“ informovala Večerník
o případu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.

Sudy ve vzduchu. U jedné z doprovodných soutěží – hodu sudem do dálky, se užilo Co nejrychleji. Muži i ženy se snažili v drahanské hospůdce U Pepíčka vypít tupláka
rovněž hodně švandy.
opravdu bleskově.

HANA KUBOVÁ: „Přeji si dokončit rozpracované aktivity“
Starostku Březska těší bohaté kulturní dění v obci...

Březsko - Od roku 2002 stojí v čele Březska žena, přičemž před dvěma lety
načala Hana Kubová již své třetí funkční období v roli starostky. V poslední době
se v obci podařilo realizovat spíše méně nákladné akce v řádech statisíců, cílem
číslo jedna je přitom vyřešit rybník v jihozápadní části Březska. Sama první žena
Březska si cení zejména podpory rodiny a občanů...
Jiří Možný
Letos slavíte v čele obce
malé jubileum. Co byste
si přála do nejbližších voleb?
„Mezi velkou prioritu rozhodně
patří oprava rybníka v Březsku,
o níž se snažíme již delší dobu.
Prozatím se nám ale nepodařilo
nalézt vhodný dotační program,
v němž bychom s tímto záměrem
uspěli. Nejvíce si cením důvěry a
přístupu občanů, rodiny i přátel,
kteří mě ve funkci starostky podporovali a podporují. Přeji si pak
především pevné zdraví, abych
mohla dokončit aktivity, které
j rozpracované a rozjednané.
jsou
Připravujete na letošek
něco kromě klasické
údržby?
„Ano, i v letošním roce budeme
pokračovat v opravách a zkrášlování obce. Již jsme získali příslib
další půlmiliónové dotace z Programu obnovy venkova (POV)
Olomouckého kraje, která bude
určena na opravu místní komunikace v části Úvoz. Dále pokračujeme v úpravách terénu a výsadbě
zeleně kolem nově umístěného
mramorového kříže a u kapličky.
Začali jsme též pracovat na výstavbě krytého přístřešku na hřišti
na Vinohrádku, který poslouží
divákům při sportovních a kulturních akcích.“
Pustili jste se loni do nějakých investičních akcí?
„Menších akcí jsme realizovali hned několik. Z POV jsme
dostali půl milionu na opravu
místní komunikace ´kolem by-

tovky´. Celkové náklady činily
přes milion korun a zbytek zafinancovala obec. Dále jsme za
šest set tisíc opravili silnici z
Březska do Ladína a z drobných
oprav lze zmínit práce na místní
kapli. Nátěr věžičky, nové hromosvody a drenážní systém, to
vše nás dohromady vyšlo na
padesát tisíc. Od Olomouckého
kraje jsme pak ještě obdrželi
příspěvek ve výši pětačtyřicet
tisíc korun na vyčištění mramorového kříže a jeho přiblížení
ke Klubovému zařízení. Ten u
hlavní silnice trpěl provozem.“

uspořádala maškarní ples pro
děti, druhá květnová neděle je
u nás od roku 1991 ve znamení
Dne matek. Místní děti všem
přítomným ženám zarecitují
básničky, zazpívají a vrcholem
je dětské divadelní představení.
Pro letošek nacvičili pohádku
Mrazík, která zaslouženě sklidila bouřlivé ovace. Následovalo
tak pozvání do Konice, aby i
zde předvedly své vystoupení na
společenském odpoledni pro seniory. Tak se v konickém zámku
stalo koncem května. Abychom
i děti odměnili za jejich snahu

„Mezi velkou prioritu patří oprava rybníka
v Březsku, o níž se snažíme již delší dobu.
Prozatím se nám ale nepodařilo nalézt
dotační program, v němž bychom uspěli.“

První žena Březska Hana KUBOVÁ
doufá v nákladnou opravu rybníku

Jak Březsko žije po
stránce kultury?
„V únoru pořádali hasiči tradiční ukončení masopustu formou
kostýmovaného průvodu obcí za
hudebního doprovodu. Večer pak
následovala taneční zábava s veršovaným a zpívaným pásmem o
zajímavých událostech, které se
v uplynulém roce v obci přihodily, a program tradičně zakončuje
o pochování basy. V březnu obec

a píli, zorganizuje
obec zájezd do
proslulé zoo ve
Dvoře Králové
nad Labem. Ale
protože si zaslouží za

celoroční práci ještě více, pojedou se ještě vykoupat a zařádit si
q
do aquaparku
v Hradci Králové.
Chystáte na tento rok i
další společenské akce?
„Na závěr prázdnin se připravuje dětské soutěžní odpoledne
s opékáním špekáčků, vystoupením skupiny historického
šermu. Jako součást plánujeme
i branný závod v lese, následovat bude noční stezka odvahy.
Vše samozřejmě pod pečlivým
dohledem dospělých. Pro listopad se těšíme na Martinskou
hodovou zábavu v podání hasičů. V Březsku se prostě pořád
něco děje...(úsměv) Přijeďte se
podívat třeba i na každoroční
Silvestrovsko-Novoroční ohňostroj, který pořádají místní
nadšenci a na který si finanční
prostředky sbírají občané sami
mezi sebou. Obec vždy přispěje
nákupem drobné pyrotechniky
a zajišťuje následné
zveřejnění podívané na svých
internetových
stránkách.“

Čelechovice na Hané/mik Neuvěřitelně vitální Marie
Vysloužilová z Čelechovic na
Hané oslavila v úterý své 100.
narozeniny. Ve čtvrtek jí k ní
domů přišly popřát starostka
obce Jarmila Stawaritschová a
předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Lenka Dostálová. U slavnosti pochopitelně
nemohl chybět ani PROSTĚJOVSKÝ Večerník!
Čerstvě stoleté čiperce byste
její věk nehádali ani náhodou!
„Prababička pořád něco kutí,
neposedí chvíli v klidu. Mám ji
moc rád, umí moc krásně vyprávět. Už moc špatně vidí i slyší,
ale je s ní hrozná sranda,“ svěřil
se nám při naší návštěvě pravnuk Marie Vysloužilové Jakub
Saitz,“ Po něm už se rozpovídala žena, která jakoby z oka
vypadla románové babičce
Boženy Němcové. „Chválabohu mi ještě chutná každé jídlo,
ze všeho nejradši mám pečený
vepřový podbradek, pochutnám
si ale také na zelenině. Pořád
cítím potřebu se pohybovat.
Ještě nedávno jsem se starala o
slepice, teď chodím každý den

Snímek do místní kroniky. Od starostky Jarmily Stawaritschové a předsedkyně Sboru občanských záležitostí v Čelechovicích na Hané Lenky Dostálové obdržela Jarmila Vysloužilová krásnou kytici. Foto: Michal Kadlec
na zahradu, kde pleju záhonky a
srpem žnu trávu. Navíc hrozně
ráda řežu pilou dřevo,“ pochlubila se Večerníku stoletá Marie
Vysloužilová.
„To je pravda, já mám cirkulárku
i motorovou pilu, ale maminka
mě vždycky odhání a řeže dřevo
sama,“ potvrzuje slova své matky
Karel Vysloužil. Jak jsme se dále
dozvěděli, kromě denního pohybu po zahradě paní Vysloužilová
i cvičí. „Ještě před pěti lety jsem
chodila do Sokola cvičit. Ani

teď ale nezůstávám bez pohybu.
Ráda každému pomáhám s čímkoliv, navíc chodím často ven na
procházky, nohy mi slouží ještě
perfektně,“ culí se Marie Vysloužilová. „Maminka na rozdíl ode
mě nebere žádné léky, tlak má
naprosto normální a u doktora už
nebyla ani nepamatuju! Vůbec nikam ji nemusím vodit, je naprosto
soběstačná,“ dodal její syn Karel.
Paní Vysloužilová pochází z devíti dětí. Sama má dva syny, čtyři
vnuky a deset pravnuků!

představujeme regionální podnikatele

INZECO s. r. o. pokračuje ve strojírenské tradici
Prostějov/pr - Firma Inzeco
vznikla v roce 1996 a úspěšně
navazuje na bohatou tradici
zemědělského
strojírenství
v Prostějově. Své aktivity
směřuje do oblasti vývoje,
výroby a prodeje zemědělské
mechanizace. Výrobky firma
realizuje jak na vnitřním trhu
tak i v zahraničí.
„Naše sídlo je pořád ještě v Prostějově na Přemyslovce 5,
nicméně provozovnu máme už
v Bezručově ulici 48 v Kostelci
na Hané,“ sdělil na úvod majitel
firmy Inzeco Ing. Jiří Vašek (na
snímku), který tak využívá své
dlouholeté zkušenosti z působení
v prostějovském Agrostroji i následně z mohelnické „Wikovky“.
„Firma Inzeco se zabývá vývojem, výrobou a samozřejmě
prodejem menší a střední zemědělské mechanizace. Hlavně jde
o sekačky, mulčovače, sněhové
frézy a speciální stroje na zakázku. Naše stroje prodáváme
nejenom v České republice, ale
úspěšně je vyvážíme do celé

Evropy. Nově i na Východ do
Litvy, Estonska a Lotyšska,“
uvedl Ing. Jiří Vašek.
Ke společnosti Inzeco neodmyslitelně patří i poradenská
činnost. „Některé stroje vyrábíme sériově, ale většinu přizpůsobujeme přímo na zakázku
jednotlivým zákazníkům a pro
jejich konkrétní požadavky. A
tato činnost se bez poradenství
pochopitelně neobejde,“ řekl

Ing. Jiří Vašek. Jak na závěr ještě dodal, firma Inzeco se v poslední době začala ještě zabývat
prodejem traktorů Belarus.
Firmu Inzeco můžete kontaktovat na telefonních
číslech 582 343 192 nebo na
mobil 602 747 080. Podrobnou nabídku a další informace naleznete na webových
stránkách www.inzeco.cz .

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!!!

Denis Ševčík
8. 7. 2012 50 cm 3,75 kg
Prostějov

hlasujte

Natálie Janečková
9. 7. 2012 49 cm 3,10 kg
Čechy pod Kosířem

Milan Spilka
7. 7. 2012 50 cm 3,20 kg
Prostějov

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

KULTURNÍ

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

ZPRAVODAJSTVÍ
dnes
najdete

NA STRANÁCH

19 A 21!

PŘIJĎTE SI VYROBIT SVOU VLASTNÍ KELTSKOU NOC!
od 12:00 hodin do zhruba
18:30 hodin a snad všichni
dětští návštěvníci si přijdou
na své...
„Keltskou noc navštěvujeme
poctivě od jejího zahájení
před neuvěřitelnými jedenácti
lety, posledních šest pak s naší
dcerou Sárou. Ta si vždycky
zábavu najde, ale přece jenom cílená zábava pro děti na
Keltské noci chyběla. Nabídce kamaráda a organizátora
akce Tomáše Somra jsme
tedy nemohli říct: NE. Jsme
rádi, že se budeme moci věnovat dětem a strávit skvělé
odpoledne s naší ANGLIČTINOU PRO DĚTI,“ uvedla
dále Eva Šmídová.

V oáze Angličtiny pro děti se
budou všichni moci zúčastnit
výtvarné soutěže o nejoriginálnější pojetí tématu „Keltská
noc“ a přijít si tak vyrobit vlastní kousek noci. „Děti se budou
vyučovat anglicky hudební
nástroje a vyrábět obří flétna
z nejrůznějších materiálů. Připravena je výroba memory
cards a každou celou hodinu
bude probíhat aktivní a hravá
angličtina formou pohybových
her,“ prozradila lektorka Angličtiny pro děti/Helen Doron
Early English..
Kromě Keltské noci pořádá
Angličtina pro děti - Helen
Doron Early English tradičně příměstký tábor, a to od

13. srpna. V jeho průběhu
připravila Angličtina pro děti
pro všechny děti ve Smetanových sadech Letní školu
komiksu.
Léto s Angličtinou pro děti bude
tedy rozhodně zajímavé, dobrodružné, zábavné a plné překvapení! Novinky sledujte na
webu: anglictinaprodetiprostejov.cz. Až do září pak probíhají
zápisy do kurzů na příští školní
rok, který pro Angličtinu pro děti
Prostějov začíná 3. září 2012.
Více informací o programu
a aktuálních informacích
před 11. ročníkem Keltské
noci najdete v rámci kulturního zpravodajství na straně 19.

Školská radost pro němé tváře
Prostějov/mm - Přestože již žáci a studenti nejen
prostějovských škol užívají
letních prázdnin, je dobré
si připomenout, že ještě ke
konci školního roku zpestřili
kapku smutný osud němých
tváří, konkrétně pak psů z
útulku „Voříšek“, který se
nachází v nedalekých Čechách pod Kosířem. Žáci
prostějovské Střední zdravotnické školy uspořádali
akci „Podpořte psy z útulku“ a během června nosili do
školy krmivo a granule.
Školní koordinátorkou se stala
vyučující odborných předmětů
Šárka Pavlovská, která kladla
všem zúčastněným na srdce,
že nejde o sbírku finanční, ale
opravdu o sbírku krmiva, kterou pak ona sama odvezla přímo na místo. „Sama jsem majitelkou několika čtyřnohých
přátel člověka a vím, jak těžko
INZERCE

le
O krá ho
cké
haná u
gril

Představujeme vám
třetí kvarteto kandidátů!

ANGLIČTINA PRO DĚTI/ HELEN DORON EARLY ENGLISH

Prostějov/pk - Angličtina pro
děti Prostějov/Helen Doron
Early English dostala možnost tento rok poprvé zpříjemnit festival Keltská noc, a
to jak jinak než dětem! „Taková nabídka se nedá odmítnout,“ usmívá se těsně před
víkendovou akcí Eva Šmídová, lektorka jazykové školy
pro mládež, která letos slaví
desáté výročí svého založení!
V sobotu 21. července se tedy
bude Angličtina pro děti/
HDEE prezentovat na Keltské noci. Pro děti zde bude
připraveno zábavné odpoledne s hrami a výtvarným
workshopem, oáza anglického jazyka bude otevřena

Večern

je těm pejskům, kteří nemají
svého pánička nebo paničku,
kteří se zatoulali, byli vyhozeni
nebo týráni zlými lidmi, případně utrpěli nějaký jiný šrám
na své psí duši. Proto jsem se
rozhodla ve svých předmětech
motivovat žáky k této jistě
chvályhodné akci,“ uvedla pro
Večerník Šárka Pavlovská. Jak
dále uvedla, člověk má šanci si
své místo na slunci vydobýt,
kdežto němá tvář má svůj osud
ne vždy ve vlastních tlapkách...
Na závěr pak také dodala, že tuto akci zopakuje
se svými žáky i v dalším
školním roce a apelovala
na všechny ostatní spoluobčany, aby pejsky z útulků
také podpořili. Odměnou
jim bude zřejmě „jen“ vděk
němých tváří, ale v každém
případě v dnešní všeobecně
tak necitlivé době jde o pozitivní světýlko v temnotě.

V prázdninové soutěži
Večerníku 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
vždy 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

finále. To by mělo začít
v pondělí 30. července
a čtenáři v něm budou
moci hlasovat dva týdny. Celkové výsledky
by pak měly být známy
v pondělí 13. srpna.

Tři vítězné hospůdky se mohou těšit na prezentaci
v PROSTĚJOVSKÉM
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

STÁLE MŮŽETE NOMINOVAT SVÉ KANDIDÁTY!

PENSION LADA

ZAHRÁDKA
NA SPORTOVNÍ

Repechy 60, Bousín

Sportovní ulice, Prostějov

Specialita:
Letní hermelín
upravovaný na grilu
s grilovanou
zeleninou
_________________
Další speciality:
* Repešská flákota
(poctivý steak z vepřové krkovičky)

Specialita:
Grilovaný vepřový steak
s mozzarellou
v hořtičné omáčce,
vařený brambor
_________________

HOSPODA
U CUKROVARU

Penzion
NA SPLÁVKU

Cukrovarská 23, Čelechovice na Hané

Domamyslická 79, Domamyslice

Specialita:

Specialita:
Cukrovarské
speciální klobásy
na grilu

Královské
žebírko splávek
_________________
Další speciality:
* Kuřecí steak
* Vepřový steak

_________________

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA:
Ve 2. kole naší velké letní soutěže „O krále hanáckého grilu“ zvítězila restaurace Pod kopcem v Mostkovicích, která získala celkově 430 hlasů. Na
druhém místě opět jen těsně skončila Solná krčma s 411 obdrženými hlasy. OBĚ TYTO RESTAURACE ZCELA PŘESVĚDČIVĚ POSTUPUJÍ DO
VELKÉHO FINÁLE, které začne v pondělí 30. července. Na nepostupových
místech se umístila Plzeňka se 43 hlasy a „U Veverků“ s 25 hlasy. Duu
úspěsných gratulujeme a dvojici neúspěšných děkujeme za účast.

Část darců s částí krmiva.
Foto: archív SZŠ Prostějov

KONEC

STRACHU!

JEDETE NA

DOVOLENOU?

NEVADÍ, BUDEME

1. POD KOPCEM
Stichovická 48, Mostkovice

3. PLZEŇKA
Krasická 8, Prostějov

2. SOLNÁ KRČMA
Drozdovice 64, Prostějov

4. U VEVERKŮ
Boskovická 103, Protivanov

430 hlasů
411 hlasů

43 hlasů
25 hlasů

PRO VÁS MÍT SERVIS
KAŽDÝ DEN
KLIKNĚTE NA

WWW.VECERNIKPV.CZ

Hlasovat můžete
na webu www.vecernikpv.cz

Ze života města
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STOP NÁKLAĎÁKŮM stále platí
Jižní kvadrant není ani po třech letech provozu zkolaudován!

Nikdo nepochybuje o tom, že jižní kvadrant, tedy komunikace mezi Krasickou a Určickou ulicí,
výrazně ulevila dopravě v celých Drozdovicích i
samotnému centru města. Tento vnitřní obchvat
se ale stále potýká s nedořešenými problémy.

Prostějov/mik
Před časem hrozil Krajský
úřad v Olomouci uzavřením
jižního kvadrantu, neboť nebyl dořešen jeden majetkový
problém. O kus pozemku
pod stávající komunikací se

po letech přihlásil Čechorakušan. Při stavbě silnice totiž radnice nemohla majitele
dohledat. Tato záležitost se
už ale vyřešila. „Ano, pozemky již patří městu. Jednání o nich byla zdlouhavá,
ale v konečném důsledku
vyřešila problém jižní spojky. Původně majitel navrhoval cenu téměř jedenáct
milionů korun za dvanáct

hektarů pozemku, nakonec
se nám podařilo vyjednat
částku 8 250 000 korun,“
uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Mezi zakoupenými pozemky
ale patří i pole vedle komunikace, což byla podmínka
majitele. Co s ním hodlá
město dělat? „Pokud se nemýlím, v novém územním

plánu se počítá s pozemky
jižně od spojky jako s novými stavebními parcelami.
Město tedy může postupovat jako v případě padesáti
rodinných domků u nové
nemocnice. Lze je zasíťovat,
rozparcelovat, a pak prodat
občanům pro výstavbu nových rodinných domů,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.
Druhým výrazným problémem je to, že na jižním
kvadrantu platí pořád
zákaz vjezdu nákladním vozidlům. Ty tak stále otravují
vzduch lidem v Drozdovicích. Důvodem je i to, že jižní kvadrant není kupodivu

ani po třech letech provozu
dosud zkolaudován! „Zatím je komunikace v režimu
zkušebního provozu. Jakmile
bude zkolaudována a zároveň
se provedou hluková měření,
nic by nemělo bránit tomu,
aby mohly jižní spojku využívat i nákladní automobily,“
dodal první náměstek primátora. „Pokud vím, nějaká měření už proběhla. Doufám, že
co nejdříve obdržíme kladné
výsledky a nákladní vozidla
dostanou na jižním kvadrantu zelenou,“ doplnila Alena
Rašková, náměstkyně primátora zodpovědná za dopravu
v Prostějově.

Jen pro osobní. Jižní kvadrant mohou využívat zatím jen osobní
automobily. To by se ale brzy mělo změnit. Kdy, to se ještě přesně neví...
Foto: Michal Kadlec

CO S ODPUDIVOU ZÍDKOU? SPOUŠŤ po bouřce se likviduje
Nic, na novou nejsou peníze...

Prostějov/mik - Už to budou
pomalu dva roky, co ze zídky
lemující na Vápenici Smetanovy sady nechalo město sundat nebezpečný drátěný plot.
A čekalo se, co bude. Jenomže
odpudivá zděná zídka zůstala.
Přestože se rozpadá, magistrát
nemá v plánu něco s tímto problémem v dohledné době dělat!
„Na podzim začne rekonstrukce Smetanových sadů, ale je
pravda, že oprava plotu na
Vápenici v plánech není zahrnuta,“ potvrdil Večerníku Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějov,
který je na radnici zodpovědný
za stavební investice. „Na konci loňského roku byl dokončen

Kdy se rozpadne? Zídka
bývalého oplocení Smetanových sadů na Vápenici je na
spadnutí, spravovat se ale
nebude. Prý není z čeho...
Foto: Michal Kadlec

plot na východní straně parku
u Národního domu. Vzhledem
k tomu, kolik stál, tak stejný
plot na Vápenici by byl až třikrát dražší a na to bohužel nyní
nemáme peníze,“ dodal na vysvětlenou Zdeněk Fišer.
Podle něj se stejně nejdřív
musí komplexně řešit problém
s chodníkem vedle zmíněné
rozpadající se zídky. „Ten je
z hlediska bezpečnosti chodců
dlouhodobě nevyhovující, byť
ho od silnice odděluje zábradlí.
Mezi komunikací a chodníkem
bychom měli zřídit travnatý
pás, chodník posunout a až potom přemýšlet o výstavbě nového plotu,“ uzavřel toto téma
prostějovský náměstek.

Radní pod palbou

Ve městě zůstalo 65 vyvrácených či poškozených stromů

Prostějov/mik - To byla smršť!
Předminulý pátek zasáhla navečer celou republiku včetně
silná bouře doprovázená ničivou vichřicí. Prostějovsko nebylo výjimkou! Tato nepříjemnost se pochopitelně nevyhnula
ani přímo městské části, v níž
okamžitě zasahovali hasiči při
pěti desítkách událostí. Hned
od soboty pak záchranáře vystřídaly čety technických služeb, které se musely vypořádat
s vyvrácenými i poškozenými
stromy.
Následkem bouře přímo ve
městě i mimo něj popadala
spousta stromů i velkých větví.
Jejich likvidaci a úklid měly na
starosti prostějovské technické
služby. „Nejhorší situace byla
ve Smetanových sadech, Kolářových sadech, v biokoridoru
Hloučela, a na Sídlišti svobo-

Polom v parku. Hodně škody napáchala vichřice v Kolářových
sadech. Ještě ve středu tady kolemjdoucí míjeli popadané stromy.
Foto: Michal Kadlec
dy. Těžkou situaci s vyvráceným stromem jsme museli také
řešit na žešovském hřbitově,“
prozradila Večerníku Iveta

Jurenová, jednatelka společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově. Ovšem úklid
nešel moc rychle, ve městě

ještě uprostřed minulého týdne
stále ležela u silnic či v parcích
spousta větví a kmenů stromů.
„Pracujeme na tom, do konce
týdne by mělo být všechno
pryč,“ ujistila nás ve středu
Iveta Jurenová, která záhy
popsala, jakým způsobem se
popadané stromy a silné větve likvidují. „Na stromech se
po ulomených větvích začistí
lom rovným řezem. Polámané
stromy se pokácejí, pařezy vyfrézují. Větve se potom poštěpkují a používají se jako mulč
do keřových záhonů,“ řekla
jednatelka společnosti .A.S.A.
Technické služby v Prostějově.
Podle jejích údajů bylo v Prostějově při vichřici 15 stromů
úplně vyvrácených nebo ulomených stromů, dalších zhruba 50 stromů bylo poškozeno
ulomením větví.

NÁKLADNÉ INVESTICE naše město letos JEŠTĚ ČEKAJÍ
Prostějov - Letošní rok je pro naše město z hlediska investičních akcí tak trochu krizový. Ne, že by se po stavební
stránce nedařilo, ale pro rok 2012 bylo na investice vyčleněno nejméně peněz za několik posledních let. A až na jedinou výjimku, kterou je koupaliště v Kostelecké ulici, se plány
daří plnit. Renovace oblíbeného místa se ale Prostějované
letos skutečně nedočkají, magistrát na tuto akci za zhruba
padesát milionů korun nesehnal peníze. O tom, ale i dalších
záležitostech jsme v uplynulém týdnu hovořili se Zdeňkem
Fišerem (na archivním snímku), náměstkem primátora statutárního města Prostějov.
Michal Kadlec
Pane náměstku, jak
proběhly ty největší
naplánované investiční akce
v prvním pololetí?
„K těm největším, na které z městského rozpočtu proudily desítky
milionů korun, patří hned dvě. Tou
první je probíhající výstavba nové
budovy na Základní škole Majakovského ve Vrahovicích. A když

si vzpomeneme, jakými problémy
tato akce procházela, tak s výsledkem můžeme být spokojeni. I
přesto, že se výstavba kvůli nebezpečnému azbestu při likvidaci staré
budovy zdržela, bude dokončena
v termínu. Možná ještě s předstihem... Druhou nejvýznamnější
investiční akcí je rekonstrukce
prostějovského zámku. Dokončení
oprav prostor určených pro uměleckou školu se sice také pozdrželo

kvůli nálezu vzácných fresek, ale
i tuto záležitost zvládnou stavbaři
včas. Zmínit musím i renovaci fasády zámku, ta však bude probíhat
ještě ve druhém pololetí.“
A jak jste spokojen
s těmi méně nákladnějšími investicemi?
„Povedlo se dokončit hned několik
dalších dílů cyklostezek, zejména
na Sídlišti svobody, pak také ve
Sladkovského ulici a po vleklých
průtazích kvůli pozemkům rovněž v Olomoucké ulicí u čerpací
stanice. Pokračuje se v revitalizaci
sídliště E. Beneše, kde město za
miliony korun upravuje komunikace, veřejnou zeleň a přístupové
cesty k jednotlivým panelovým
domům. A pochopitelně probíhá
rekonstrukce radnice.“
Jenomže jedna významná
investiční
akce nevyšla, a zrovna ta, na kterou spousta Prostějovanů toužebně čekala - koupaliště v Kostelecké ulici...

„Rekonstrukci koupaliště
v Kostelecké ulici je už
definitivně odzvoněno...“
Náměstek primátora
ZDENĚK FIŠER potvrdil,
že za velodromem
se letos koupat nebudeme

„Ano, také jsme si všechno představovali úplně jinak! Mělo se začít už na jaře a optimisticky jsme
doufali, že ještě letos se budeme
koupat ve zbrusu novém areálu.

Projekt je také hotový, ale bohužel chybějí peníze... Ministerstvo
školství, u kterého jsme měli zažádáno o dotaci, nám ji neposkytlo.
A neuspěli jsme ani jinde. Snad se
tak stane příští rok, musíme v to
doufat. Pro letošek je ale této akci
definitivně odzvoněno.“
Co
nejdůležitějšího
z hlediska investic
čeká město ve druhém pololetí?
„Tím bude jednoznačně zateplení
budov Základní školy v ulici Dr.
Horáka. Výměna oken, zateplení

stěn i střech bude stát zhruba čtyřicet milionů. A co nevidět by se měla
začít stavba další části cyklostezky,
která propojí Dolní ulici s průmyslovou zónou. Nesmím zapomenout
ještě na další cyklostezku, jejíž realizace by měla začít ještě v tomto
roce. Tou je stezka okolo biokoridoru Hlučela ve směru od Abrahámka
po Tichou ulici.“
Dovolte poslední otázku, jak to vypadá z rekonstrukcí ulic Melantrichova a
Svolinského?
„Oprava ´hrbu na silnici v Melantrichově ulici začne v nejbližších
dnech. Ve Svolinského ulici chceme
už podle vypracované projektové
dokumentace rozšířit vozovku, protože tady parkují vozidla po obou
stranách komunikace a není zde
možné projet. Bohužel, do výběrového řízení na zhotovitele stavby se
nám přihlásil pouze jediný zájemce, tudíž soutěž musíme zopakovat.
Těžko říct, zda se k této investici dostaneme ještě letos.“
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna...

Hledáte informace ze světa módy?
Hl
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?

Lapač snů - krásná dekorace

poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

i užitečný pomocník

Opět zdravím všechny příznivce Večernice,
jsem moc ráda, že se s vámi setkávám i v průběhu letních
h
prázdnin a mohu vám tak poradit další skvělé rady či tipy.
y..

Okrašlovacího spolku Miladou Sokolovou.
Příjemné a snad i poučné čtení, krásný víkend a rodinnou pohodu vám nejen při čtení Večernice přeje
Nikol Hlochová (na snímku).
Věříme, že i nadále dokážeme zodpovědět všechny otázky, na které jste dosud marně hledali odpovědi a naše pravidelné čtení bude pro vás tím vítaným a užitečným odpočinkem... A pokud vás články budou bavit a budete chtít
další informace, neváhejte - napište na e-mail vecernice@vecernikpv.cz a my na všechny vaše dotazy zodpovíme!

rády vám poradíme...

Jak si vybrat sluneční brýle?

Léto je v plném proudu a
jedním z ochranných prostředků před dotěrnými slunečními paprsky jsou sluneční brýle. Na trhu jich je
nepřeberné množství barev,
druhů a typů. Jak si vybrat
ty správné se dozvíte v následujícím článku...

Na co si dát zpravidla
při výběru brýlí pozor?
- horní linie obruby by měla
kopírovat linii obočí, neměla
by ho překrývat
- záruba brýlí by měla být
zhruba v zákrytu se spánkovou
a na ní navazující lícní kostí
- barva obruby by měla ctít barevnou typologii (vybírat brýle
například k vlasům...)
- pozor, také na správnou šíř-

ku nosníku! Ten by měl ko- ! Nenoste příliš hranaté
pírovat kořen nosu tak, aby obroučky s ostrými hranami
brýle správně seděly a byly ve
3)oválný obličej
vhodné výšce obličeje
Vy nemusíte mít obavy z žádA co typově?
ných brýlí, obličej máte symetrický, a proto si můžete na pláž i
1) kulatý obličej
Slušet vám budou brýle výraz- do města směle vyrazit v brýlích
nější, především s hranatými s téměř jakýmkoli tvarem obruby.
obroučky. Ty totiž proporce ku4) trojúhelníkový obličej
latého obličeje skvěle vyrovnají
! nepořizujte si brýle s příliš Máte-li širší partii obličeje ve
malými a kulatými obroučky, spánkové části, vybírejte si raděnechcete přece vypadat jako ji brýle s jemnějšími obrubami
oválného nebo kulatého tvaru.
maličký syslík
! Vyhněte se brýlím bez spodního okraje, zbytečně byste pouta2) hranatý obličej
Tváři s hranatými rysy zali- li pozornost na širší část hlavy
chotí spíše kulaté brýle. Slušet
5)obličej tvaru hrušky
vám budou také asymetrické
obroučky. Oba tyto typy naruší Hruška je přesný opak trojúhelníku. Právě pro vás se budrsné linie vašeho obličeje

Kruh - vyjadřuje svět okolo nás a jeho úkolem je
být první překážkou špatným snům
Peříčka - zachytávají dobrou energii a pouští ji
do síťky
Síť - zlé sny se zde zachytí a zabloudí, dobré proklouznou ke kamínku. Výplet by měl být systematický, ne zmatený, protože zlé síly nesnáší
harmonii.
Lapače snů, barvy a předměty na nich použité mají svůj důležitý význam pro psychiku
člověka. Jak asi víte, každá barva s sebou nese
nějaké kvality a vlastnosti působící na psychický
a duševní stav člověka. Například lapač laděn do
žlutavé barvy vyvolává ve snech optimismus a
štěstí. Oranžové barvy sny o rodině a kariéře. Červená barva představuje sexuální a dobrodružné
sny. Modrá přináší klidné sny o rovnováze a duševní harmonii. Sny s lapačem laděným do zelena
Lapač se skládá z několika
tíhnou k přírodě, zdraví a urovnávání vztahů. Fiačástí, každá má svůj
lový lapač slouží k přivolávání magických snů o
nezanedbatelný význam:
okultních záležitostech a rituálech. Bílá pak sny o
Kamínek nebo korálek uprostřed - symboli- nevinnosti, klidu a odpočinku a v neposlední řadě
zuje naši osobu, člověka, kolem kterého se točí černá, jenž vyvolává sny tíživé, o bolestech, utrpesvět
ní, smrti a nicotě.

Dreamcatcher, neboli česky „lapač snů“, je
magický předmět, který pomáhá zachytit zlé
sny ve své síti. Ty dobré a hezké zase po pírku sklouznou do duše snícího. První sluneční
paprsek pak špatné sny a noční můry uvězněné v síti spálí...
Stará indiánská legenda praví, že kdysi dávno žila
jedna matka, která nemohla dlouhé dny a noci
uspat své plačící dítě. Rozhodla se proto poradit
s moudrou stařenkou, která ženu navedla, jak pro
dítko vyrobit kouzelný talisman, aby ho zlé sny
netížily. Žena stařenku poslechla, dítě od té doby
spalo klidně a téměř neplakalo. A tak vznikl první
lapač snů... Ať už této legendě věříte, nebo ne,
lapač snů nikomu neublíží (kromě osob se silnou
alergií na peří) a když už nic jiného, určitě poslouží jako krásná dekorace do ložnice.
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Jak se dá v kuchyni
kouzlit s kardamomem?

dou hodit brýle se zvýrazněnou
horní partií, dolní obruba by
měla být spíše nenápadná. Nebojte se také vyzkoušet různé
tvary a rozrušit i linku obočí.

Toto koření pochází z Indie. Do
dalších zemí světa se dostalo až
v době antiky, kdy bylo dovezeno do Egypta, Řecka a Říma.
Nejvíce se využíval k dochucení rýže a masa. Nyní je třetím
nejdražším kořením, které se
k nám dováží!
Semena kardamonu se používají
jako koření při výrobě uzenin, v
pekařství a při přípravě pokrmů
v domácnosti, kdy propůjčuje
zajímavou chuť šťavnatým steakům, mletému masu, vývarům,
nebo pikantním omáčkám. Silice
se uplatňuje v potravinářském
průmyslu při výrobě perníku,

cukrovinek, čokolády, v likérnictví, v tabákovém průmyslu a ve
voňavkářství.
Příznivé účinky má na zažívání,
působí proti žaludečním potížím
(pálení žáhy), považuje se za
afrodiziakum a má antiseptický účinek. Semena kardamonu
mají uklidňující vliv na nervovou
soustavu. Kardamovník přidaný
do mléka neutralizuje schopnost
vytvářet hlen a zanášet tak organismus.
A poslední perlička: Vzhledem
k tomu, že vylučuje z těla jedy
alkoholu, tak skvěle a rychle
zabírá na opilost a kocovinu.

„Čestnými členy našeho spolku jsou i Ladislav Županič a Pavel Trávníček,“

prozradila Milada Sokolová o Okrašlovacím spolku města Prostějova
Prostějov - V pravidelné rubrice Večernice vám
dnes přinášíme exkluzivní rozhovor s předsedkyní
Okrašlovacího spolku města Prostějova Miladou
Sokolovou, která mimo to působí i jako radní města Prostějova a předsedkyně Kulturní komise.
Sympatická a nesmírně akční žena je vdaná a má tři
děti, přičemž nejmladší Joachim se narodil v červenci minulého roku. V roce 2007 obnovila činnost historického Okrašlovacího spolku města Prostějova,
kterému od té doby předsedá. Co nám o jeho činnosti a svém osobním životě ještě prozradila?
Nikol Hlochová
Co je činností prostějovského okrašlovacího spolku a co tato instituce pro město znamená?
„Naším cílem je, jak už název
napovídá, okrašlovat Prostějov
a jeho obyvatele. To znamená
zlepšování prostředí výsadbou
stromů a zeleně vůbec, ale také
pořádání výstav a koncertů. Co
se týká kulturních akcí, určitě bych ráda zmínila kalendář
osobností města Prostějova,
který přináší zajímavé info o významných prostějovských postavách. Myslím si, že pro město
jako takové je naše činnost důležitá. Nejen proto, že Okrašlovací spolek má bohatou historii,
přičemž nebýt dlouhé přestávky
funguje už od roku 1873, ale
také děláme obecně prospěšné
věci. Alespoň si to myslím...
(usměje se)“
Kdo a jak se může stát členem?
„Členem se může stát kdokoliv,
kdo by se chtěl k našim cílům
připojit. Náš Okrašlovací spolek
nabízí kromě standardního členství také čestné členství. To náleží významným prostějovským
osobnostem a dalším známým
lidem, kteří mají nějaký zájem

co vás k tomu vedlo a co tato
akce obnáší?
„Jedním z našich cílů je připomínat místním tradice Prostějova.
Právě vámi zmíněné promenády
na korze patřily k významným
společenským akcím už v meziválečném Prostějově. Lidé se
tehdy pravidelně potkávali, klebetili a kluci naháněli děvčata.
Dnes je podobný typ akcí bohužel na ústupu, proto jsme se rádi
připojili k realizaci nápadu Evy
Suchánkové. Obnovení pro-

„Novodobý okrašlovací spolek načíná již svůj pátý rok
a od té doby jsme si, myslím,
našli v Prostějově své místo.
Mezi naši největší současnou aktivitu patří vizualizace Školní ulice, která tvořila
před válkou část takzvaných
židovských uliček. Zmínila
bych také instalaci pitítek pro
ptáky v městském parku a také
instalaci speciálních laviček
pro mládež. Kromě toho se
budeme dále věnovat našim
typickým činnostem, jako je
sázení stromů či pořádání výstav a koncertů. Osobně jsem
si velmi užila cimbálovku Šumica s ochutnávkou vína ve
Smetanových sadech, která
proběhla koncem května.“
Jaké jsou ohlasy na činnost spolku, setkala jste se
i s vyloženě negativními?
„V drtivé většině se setkávám
s kladnými ohlasy. Nedělám si
ale iluze, že to, co děláme a prosazujeme, se musí líbit všem...
(lehký úsměv)“

mi kulturního života, které měly
v Prostějově v minulosti úspěch.
Například obnova soutěže Miss
prostějovských středních škol je
takovou aktivitou. Využívám také
samozřejmě celostátních akcí, do
kterých se zapojujeme, jako je
rekord v sázení stromů či vypouštění balónků Ježíškovi. Vedle toho
zkoumám s kolegy potřeby města
a snažím se je z co největší míry
naplnit. Čile komunikuji s řadou
organizací v Prostějově a potřebuje-li některá pomoci v oblasti,
kterou se zabýváme, tak se ráda
připojím.
Můžete našim čtenářkám popsat, jak vypadá
váš běžný den, přece jen máte
toho na bedrech docela hodně,
jak to zvládáte?
„Vstávám brzy, především právě kvůli svému malému synovi. Když pak během dne usne,
věnuji se svým aktivitám, ať
již na radnici či pro okrašlovací
spolek, a nevyhnou se mi samozřejmě ani tradiční úlohy matky,
jako vyprat, vyžehlit či připravit

„Běží pátý rok naší novodobé existence,
za tu dobu jsme se myslím vypracovali
a v drtivé většině se setkávám s kladmými ohlasy...“
Takto MILADA SOKOLOVÁ hodnotí
společné působení všech nadšenců
na ´okrašlování´ našeho města.
Dnes jsou jimi například Miroslav Macek, Pavel Trávníček či
Ladislav Županič.“
Nedávno jste spolu s kloboukovým klubem a divadelním klubem Historia obnovili
tradici
nedělních
promenád. Můžete nám říci,

menád je hlavně zásluhou její
a Ivana Čecha. Setkání se konají
každou třetí neděli v měsíci na
náměstí T. G. Masaryka a budeme rádi, pokud se k nám přidají
i další zájemci.“
Podporujete či plánujete
i nějaké jiné akce, případně jaké?

Kde berete inspiraci pro
akce a změny v Prostějově?
„Navazujeme na historický
Okrašlovací spolek v Prostějově,
což nám dává řadu nápadů, které
zrealizovali na poli okrašlování
již naši předci. Inspiruji se ale
také činností jiných okrašlovacích
spolků v České republice a akce-

jídlo. Pomáhá mi však manžel
i děti, které si již o sebe v mnohém umí samy postarat, takže mi
tím ušetří trochu času. Musím se
však přiznat, že občas se večer
cítím tak unavená, že po uložení
syna okamžitě ulehám do postele a doháním svůj spánkový
deficit.“
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HLEDÁNÍ
JE U KO
KONCE
ONCEE

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov
pondělí 16. července
Výlet na Klášterní Hradisko s
komentovanou prohlídkou objektu. Odjezd z PV vlakem v
8.35, dále MHD na Hradisko.
Odjezd z OL vlakem v 13.07,
13.34 nebo 14.32.
úterý 20. července
Výlet na báječné makrely U
Radka do Hamer. Možnost
procházky po okolí, posezení v
krásném prostředí a občerstvení
v podobě výborných makrel, či
klobásek u Radka v Hamrech
na točně. Odjezd z PV od Alberta 15.05 stan. č.12, odjezd z
Hamer v 18.16. Z důvodu přípravy občerstvení je nutno si je
předem v kanceláři SONS objednat nejpozději do pátku 13.7.

Český svaz ochránců
přírody – Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67,
Prostějov, www.iris.cz,
iris@iris.cz, tel: 582 338 278
vycházka pro rodiny s dětmi
čtvrtek 19. července Vycházka
biokoridorem Hloučela
od 9.00 u mostu na Olomoucké ulici. Vycházka biokoridorem Hloučela s aktivitami pro děti. Projdeme si
trasu naučné stezky až k občerstvení U Abrahámka. Trasa
vhodná i pro kočárky.
aktivity pro děti
čtvrtek 19. července Jamajské hry
od 21.00 ve Smetanových sadech. Tematické hravé aktivity
pro děti v rámci Jamajské noci.
MC Cipísek – komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz tel.:
723 436 339 nebo 602 364 874
V průběhu letních prázdni neprobíhá v MC běžný provoz.
Příměstské tábory pro rodiče
s dětmi
Pohádkové týdny a Okolo kolem s Cipískem
všechny termíny jsou obsazeny.
Pravidelný provoz začne
opět v září.
3.9.-14.9 vždy 8.30-12.00, 5.9.
a 10.9. také 15.00-17.00 proběhnou dodatečné zápisy na
volná místa v programech MC
a volné herny. Vydávání formulářů pro prodávající na podzimní burze oblečení pro děti.
Výstava aero puberto výběr
z obrazů Lucie Jindrák Skřivánková, trvá od čtvrtku 21.
června do neděle 16. září
v Muzeu Prostějovska na nám.
T.G.M. 2, Prostějov.

KDY: OD 21. DO 22. ČERVENCE
KDE: ZÁMECKÝ PARK ČECHY POD KOSÍŘEM

V Čechách pod Kosířem od
soboty 21. července se koná V.
ročník mezinárodního srazu mistrů kolářského a kočárnického
řemesla. Letošní historická scéna
zapomenutých řemesel je tvořena dávnou dobou 19. století. Byl
to zlatý věk stavitelství kočárů,
ale i začátek různých vynálezů.
Představí se čalouníci, lampaři,
kováři, řezbáři, a další mistři řemesel. Zámecký park ožije jako
vesnice plná radosti, ale i smutku. Josefkol 2012 je přehlídkou
historických kočárů a koňských
spřežení doprovázené poutavou
hudbou. Kočí čili mistři opratí
vám předvedou bravurní jízdy
s kočáry spolu s lokaji zajišťující bezpečí cestujících. Josefkol

hodinách při zemních výkopových
pracích jako důsledek špatné projektové dokumentace a pochybení
prostějovského Stavebního úřadu
při povolování stavby v areálu
soukromé firmy na k.ú. Smržice.
Záležitost se dále šetří.
Všem spoluobčanům, kteří díky
odstraňování následků havárie na
vodovodním potrubí budou opět
závislí jen na náhradním zásobování, děkujeme touto cestou předem
za pochopení a za trpělivost.
Ing. Stanislav Lukeš
vedoucí kanceláře Vodovodu
Pomoraví, svazku obcí
inzerce

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.

Marie Kouřilová 1922 Bedihošť
Marie Pavelková 1930
Kralice na Hané
Zdeněk Julínek 1935
Prostějov
Marie Losková 1930
Suchdol
František Buriánek 1947
Prostějov
Josef Mlčoch 1928
Skalka
Vlasta Hadrová 1923
Prostějov
Marie Špičáková 1945 Křenůvky
Jitka Opálková 1966
Vrahovice
Ing. Radoslav Žák 1963 Prostějov
Marie Kadlecová 1924
Prostějov
Věra Slamencová 1937
Dubany
Marie Matoušková 1923
Otaslavice
Josef Jachan 1934
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 16. července 2012
Aleš Vlach 1931 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
Středa 18. června 2012
Zdeněk Strupek 1937 Prostějov
10.00 Obřadní síň Prostějov
František Hadra 1924 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Holinka 1942 Olšany
12.00 Obřadní síň Prostějov
Alexander Ceconík 1928 Plumlov
12.40 Obřadní síň Prostějov
Aloisie Hlaváčová 1931 Repechy
13.20 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Formánek 1929 Malé Hradisko
15.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Čtvrtek 19. července 2012
Marie Spurná 1921 Dobrochov
14.00 kostel Brodek u Prostějova

neupadla v zapomnění. Pokud se
budete chtít zúčastnit slavnostního zahájení, tak začíná v sobotu
21. července v 10.00 hodin.
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.
Od soboty 21. do neděle 22.
července na Zámku Plumlov
vystoupí Křižáci na Plumlově. Gotická akce s celodenním
programem pro oba dny.

inzerce

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z
důvodu
plánovaných
prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Dne: 30. 7. 2012 od 7:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast: fa.
Stast
Obec: Nová Dědina
Dne: 30. 7. 2012 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: celý
spodní konec po č. 10 včetně.
Obce: Nová Dědina, Štarnov
Dne: 30. 7. 2012 od 8:00 do

14:30 hod. Vypnutá oblast: od
č. 89 po konec obce sm. Štarnov
a dále ve Štarnově podél komunikace Přemyslovice Konice od
č.62 po č. 11včetně.
Obec: Prostějov
Dne: 2. 8. 2012 od 7:30 do 16:30
hod. Vypnutá oblast: fa. TORAY
Obec: Mostkovice chaty
Dne: 3. 8. 2012 od 7:30 do 16:00
hod. Vypnutá oblast: chatová oblast „U školícího střediska vymezená chatami 1025, 1051, 1026,
1011, 687- 1083, 1092, 667, 670,
1079.
E.ON Česká republika, s.r.o.

PRÁZDNINOVÁ

S LETN ÍM KINE M MOS TKOV ICE

Nejsou již mezi námi...
Ladislav Křupka 1922
Kostelec na Hané
Jaroslava Makovcová 1926
Prostějov
MUDr. Antonín Mlčoch 1931
Prostějov
Zdeněk Smrček 1924 Vranovice
Ludmila Karásková 1924
Kostelec na Hané
Františka Hladíková 1947
Prostějov
Libuše Ošlejšková 1947
Dobromilice
Jarmila Škondrová 1945
Dětkovice
Antonín Procházka 1943
Prostějov

ponese poselství svatého Josefa – patrona všech řemeslníků
od věků do věků a všem lidem,
všem generacím, aby řemesla

SOUTĚŽ

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

KONEC

STRACHU!

JEDETE NA

DOVOLENOU?

NEVADÍ, BUDEME
PRO VÁS MÍT SERVIS
KAŽDÝ DEN
KLIKNĚTE NA

WWW.VECERNIKPV.CZ

Apollo 13

Kino Metro 70

čtvrtek 19. července
od 20.00 Reggae, hip hop,
jazz night – 20.00 – DJ
Malda (jazz, hip hop, soul)
23:00 – MC Mateyka (reggae, hip hop) 00:00 – Wicked soundsystem (reggae,
dancehall)

pondělí 16. července
18.30 The Amazing:
Spider-Man 3 D
21.00 The Amazing:
Spider-Man 3 D
úterý 17. července
18.30 The Amazing:
Spider-Man 3 D
21.00 The Amazing:
Spider-Man 3 D

Muzeum
Prostějovska,

nám. T.G.M. 1, PV
Stálé expozice:
Z prostějovského ghetta
Wolker
Národopis
Geologie
Hodiny

středa 18. července
18.30 The Amazing:
Spider-Man 3 D
21.00 The Amazing:
Spider-Man 3 D

V pátek 20. července od 16.00 SDH Dětkovice pořádá divácky
hodin začíná festival KELTSKÁ atraktivní hasičskou soutěž v požárním útoku. Soutěž se uskuNOC v areálu Kempu Žralok.
teční na hasičském cvičišti U lip
Od čtvrtka 14. června probíhá v sobotu 28. 7. 2012 od 13 hodin.
vernisáž obrazů 2005 – 2012 Kategorie muži, ženy, mládež.
pražského výtvarníka Rober- Akce bude doprovázena komenta Musila. Výstava potrvá do tářem. Dále je připraveno bohaté
neděle 29. července, u Špalíčka, občerstvení. SDH Dětkovice
Uprkova 18, Prostějov.
také pořádá hodovou zábavu, a
to v sobotu 28.7. 2012 na hřišti
Nemáte program
za obecním domem. Hraje skuna prázdniny pro vaše děti? pina Pandora. Začátek od 20.00
Pojeďte s námi na pohádkový hod. Pro návštěvníky bude přitýden do Jeseníků.
pravené občerstvení a tombola.
Od 22. od 28. července - ubytování, plná penze, celodenní program. Svaz Seniorů Prostějov pořádá
Nyní sleva 500 Kč na osobu od 15. do 22. září 2012 ozdravna poslední volná místa!!!
ný pobyt v lázních LUHAFit klub Linie, Újezd 3, Pv, ČOVICE. Je možno se přihlásit
tel. 608 881 704
na tel.č. 607 227 935.

pro Kostelec na Hané a Čelechovice na Hané
v průběhu pondělního dne 16. 7.
vytvořili dostatečnou celodenní
zásobu pitné i užitkové vody.
Jiných obcí na trase systému Vodovodu Pomoraví - Kostelecké
větve se přerušení dodávky vody
týkat pro běžný provoz domácností
nebude, díky přijatým mimořádným organizačním opatřením při
provozování navazujících vodojemů, na trase celého vodárenského
systému .
Přerušení dodávky vody je vyvolané potřebou definitivního odstranění havárie, která vznikla v pátek
22. června 2012 v dopoledních

TIP Večerníku

JOSEFKOL 2012

Přerušení dodávky vody
Vodovod Pomoraví, svazek obcí,
jako vlastník příslušné vodárenské infrastruktury a její smluvní
provozovatel oznamují, že v úterý 17. 7. bude od 7.00 do 22.00
hodin z důvodu definitivního
odstranění nedávné havárie na
hlavním přívodním řadu přerušena dodávka pitné vody pro
Kostelec n. H. a Čelechovice n. H.
Náhradní dodávka vody bude zajištěna přistavenými cisternami,
jejichž umístění bude vyhlášeno
místními rozhlasy. Přesto žádáme
občany obou obcí, zejména starší
a méně pohyblivé lidi, aby si doma
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Jak už po tři týdny víte, 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.
Podruhé jste mohli soutěžit v
minulém čísle Večerníku. Do
slosování byli zařazeni ti, kteří
správně věděli či odtušili, že v
hlavní hrdina v novém českém
filmu PROBUDÍM SE VČERA se jmenuje PETR!
Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky do letního kina natolik
zaujal, že se v losovacím osudí
sešlo hned 210 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali již druhou výherkyni, kterou se stala
Denisa SOMROVÁ, Žešov 68.
Pro rodinnou vstupenku se
může zastavit přímo v redakci PV Večerníku, a to od
ÚTERÝ 17. ČERVENCE!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO TŘETÍ KOLO:
Jak se jmenuje volné pokračování úspěšného filmu
režisérky Marie Poledňákové LÍBÁŠ JAKO BŮH,
které v červenci vysílá Letní kino Mostkovice?
Své odpovědi, či tipy zasílejte DO PÁTKU 20. 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.

čtvrtek 19. července
18.30 Bez kalhot
americká komedie
21.00 Abraham Lincoln:
Lovec upírů 3 D
americký hororový thriller

Simetrix

pátek 20. července
od 21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 21. července
od 21.00 DJ Mark

pátek 20. července
18.30 Bez kalhot
21.00 Abraham Lincoln:
Lovec upírů

PŘEHLED

sobota 21. července
18.30 Bez kalhot
21.00 Abraham Lincoln:
Lovec upírů

kulturních
akcí najdete
také na

neděle 22. července
18.30 Bez kalhot
21.00 Abraham Lincoln:
lovec upírů

www.vecernikpv.cz

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 16. DO 22. Č
ČERVENCE 2012

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry, chromosféry a slunečních protuberancí, se koná za bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se koná za
bezmračné oblohy v pondělí a ve čtvrtek od 22:30 hodin.
Dne 19.7. je Měsíc v 5:24 hodin v novu: vhodné podmínky
k pozorování méně jasných objektů, mlhoviny, hvězdokupy,
galaxie.
Ve dnech 16. – 20. 7. vždy v 10:00 a ve 14:00 hodin: Díváme
se na Sluníčko, povídání o Slunci a pozorování Slunce, závěr
pobytu tvoří pohádky.
Výstavy „VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI“ a „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ lze shlédnout na
začátku výše uvedených pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
17. července 2012, blok č. 37: Dobrovského (Tylova – Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok,
Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská obslužná 2.
18. července 2012, blok č. 38: Letecká (Joštova – VÚ), Letecká
(k Mechanice), Dolní (přejezd – Kojetínská), Kralická (Dolní –
Průmyslová), Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo
od Kojetínské), Kralická – Kojetínská – spojka.
19. července 2012, blok č. 39: Za Drahou, Průmyslová.

www.letnikino.cz
středa 18. července
21.30 Bitevní loď
Bitva o Zemi začne na vodě. Akční sci-fi s českými titulky. 131 minut.
pátek 20. července
21.30 Lorax
Animovaný rodinný film se spoustou bláznivých akčních gagů
a muzikálových čísel. Český dabing. 86 minut.
sobota 21. července
21.30 Půlnoc v Paříži
Romantická komedie režiséraWoodyho Allena s Owenem Wilsonem
a RachelMc Adamsovou hlavních
rolích. 95 minut. České titulky
neděle 22. července
21.30. Líbáš jako ďábel
Volné pokračování úspěšného filmu M. Poledňákové se stejnými protagonisty J. Bartoškou, K. Magálovou, E. Holubovou,
O. Kaiserem a dalšími.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovským rodákem a mužem mnoha profesí i podob

„NA ALJAŠCE CHODÍ ŽENY ÚPLNĚ NAHÉ...“
Cestovatel a horolezec Zdeněk Vychodil si ze svých výprav pokaždé přiveze nejeden zážitek

Prostějov - V dalším dílu našich rozhovorů se zajímavými osobnostmi jsme se tentokrát vydali za mužem, jež je v Americe známější než v Prostějově! Většina z nás jej vnímá jako správce horolezecké stěny na ZŠ Dr. Horáka, on však naši zemi reprezentoval
na expedicích a výpravách v daleké Asii, Africe, v Kanadě, na
Aljašce, v Mexiku či celé Evropě. Řeč je o Zdeňkovi Vychodilovi,
známém horolezci a cestovateli, horském vůdci a držiteli mistrovského titulu, který pokořil hned několik rekordů a se svou expedicí se zapsal i do Guinessových rekordů. Na horách je známý
pod přezdívkou OPTÁL. Organizoval jednadvacet výprav, o kterých pořádá zajímavé přednášky, v nichž vypráví o starostech,
ale i radostech, které během nich zažil. Jak vypadá polární den?
Jaké to bylo procestovat Ameriku na kole či kolik stojí expedice? To vše a ještě více se dočtete v exkluzivním interview pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Aneta Křížová
Jste horolezec, instruktor, cestovatel i externí pracovník
různých organizací. Co tedy všechno provozujete?
„Dělám, co se dá... (smích). Kromě
všeho vyjmenovaného provozuji hlavně sporty. Od lyžování, lezení, cyklistiky až po bojové sporty. V současné
době provázím po evropských horách.
Mimo jiné dělám kondiční běhy pro
Prostějov a prostřednictvím horolezecké zdi se snažím pomáhat dětem,
aby byly zdravé a upevnily i posílily
své tělo (úsměv)“
Co bylo vaším prvním dobrodružstvím?
„Prvním dobrodružstvím byly zimní
tábory a noční přejezdy na lyžích, což
mě vtáhlo do horolezectví. A tak jsem
začal s horolezectvím. Když se vrátím
do dětství, tak už ve dvanácti letech
jsem vyhledával dobrodružství. Na
horách jsem chodil do nejhoršího počasí, záměrně jsem vyhledával bouřky,
aby to bylo zajímavější. Při jedné na
mě dokonce spadl i strom. Neodradilo
mě to...“
Co už jste všechno procestoval?
„Byl jsem v Asii na Kavkazu, v celé
severní Americe, na Aljašce, v USA a
v Mexiku. Evropu mám procestovanou celou včetně všech Alp. Také jsme
procestovali rovníkovou Afriku v oblasti hor zemí jako Keňa a Tanzanie.“
Máte tedy za sebou spoustu
expedic a výprav, v čem se expedice liší od výprav?
„Výprava je předem přesně naplánovaná, ať už časem, výzbrojí, výstrojí, vybavením a i tím, co, výprava
přinese. Naopak expedice je vlastně
experiment, jdeme do prostředí, které neznáme, nevíme co čekat, co tam
bude, jak to dopadne ani kdy skončí
nebo jak skončí. Expedice je rozhodně
náročnější než výprava.“
S vaší expedicí jste zažili polární den. Většina z nás si
něco takového ani neumí představit, natož aby se k tomu odhodlala,
povězte nám, jaké to bylo?
INZERCE

„Polární den trvá čtyřiadvacet hodin.
Svítí slunce, které je někdy vysoko,
jindy zase níže, ale svítí opravdu
celý den. Zajímavé je, že ve stínu
může být až o dvacet stupňů Celsia
méně než na slunci. Stín tedy vytváří obrovské tepelné rozdíly. Tělo je
dezorientované, nevíme, kdy máme
jít spát, protože světlo je po celý den.
Pro lidský organismus je to velice
nezvyklé.“
S kamarády jste vystoupali
na Mont Blanc, kde si jistě
každý prověří své fyzické síly...
„Určitě, jde zde o velký fyzický
výkon. Začínáme klasickou cestou

ze St. Gervais, odsud se dostaneme
na zubačku do výšky dvou a půl
tisíce metrů, dále se jde po skále a
ledu směrem na horu. Vyhází se kolem půlnoci, abychom se do večera
vrátili zpět na základnu, což je chata
na hraně ledovce. Cesta není ani tak
nebezpečná, jako fyzicky náročná,
ale některé úseky jsou velice nebezpečné. Místy totiž padají kameny
či kusy skal, praskají ledovce a podobné přírodní nepředvídatelnosti.
Člověk musí být stále na pozoru.
Je to ale úžasné... Jednou s námi na
vrchol Mont Blancu vystoupal i čtrnáctiletý chlapec.“
Na horách jste známý jako
„OPTÁL“. Proč právě tahle přezdívka?
„To bylo takhle: organizoval jsem noční přejezdy na běžkách. Spávali jsme
na horské chatě a jednou, když jsme
takhle v noci dorazili na chatu a já měl
oči přimrzlé ledem, chtěl jsem si tedy
oči vypláchnout Opthálem, a zároveň
jsem se potřeboval ohřát. Šel jsem tedy
nad kamna, kde jsem si chtěl oko vypláchnout, ale než se tak stalo, spadla
kapka Opthálu na rozehřátá kamna
a bouchlo to. Řekl jsem: ´sakra, to je
nějaké divné čistidlo na oči!´ Následně
jsem zjistil, že to nebyl Opthál, ale jodová tinktura, kterou mi tam někdo dal.
Takže jsem měl velké štěstí, že kapka
nepadla přímo do oka...“

„Cesta na Mont Blanc je fyzicky
náročná, některé úseky jsou
velice nebezpečné, místy padají
kameny či kusy skal,
praskají ledovce a podobně...“
Horský vůdce ZDENĚK VYCHODIL se nebojí
ani těch nejtěžších překážek při cestě za svými cíly
také i nechvalně známé Údolí smrti, dle čehož jsem knihu pojmenoval.“
Procestovat Ameriku na
kole, to byl bezesporu taktéž
úctyhodný a nesmírně náročný
výkon...
„Ano, cesta byla velice náročná.
Mimo jiné je třeba hodně pít, jinak
se zde umírá na trombózu. Ale měli
jsme velkou a úžasnou podporu od
amerických novinářů, kteří nám po
cestě podávali láhve s pitím. Celkem jsme tehdy ujeli šest tisíc sedm
set metrů za sedmatřicet dní, denně
to bylo stopadesát až dvěstě kiláků.
Byli jsme čtyři a každý z nás měl
zátěž šesti batohů. Díky této zátěži
jsme se dostali do Guinessových
rekordů. Také jsem si při této cestě splnil svůj dětský sen, zastavili
jsme totiž u známé zlaté řeky (Gold
River) a rýžovali jsme zlato.“
Co pro vás bylo dosavadním nezapomenutelným
zážitkem?
„Zážitků bylo mnoho. Hlavně lidi,
hory a příroda. Byli jsme pozváni
do ponorky, viděli jsme téct řeku
do kopce, největší převis na světě
El Capitan atd. Velký zážitek bylo
i to, když se o nás v Americe starali
jako o nějaké celebrity. Přijali nás v
OSN, byli jsme v televizi, v rádiu, v
novinách, pozvali nás na válečnou
loď, do zmíněné ponorky, na hokejový zápas Buffalo Sabres, měli
jsme zde mnoho tiskovek apod.
V každém státě nás čekali a vítali
novináři a televize. Byl tam o naši
expedici velký zájem, to je asi jeden
z největších zážitků.“

Foto: archiv Z. Vychodila

Byl jste i na Aljašce…
lidi přišli úplně o všechno. Byl to straš„Aljaška je strašně krásný stát, ný pohled...“
Při takových cestách většinou
který ještě není tolik postižen civilizaasi člověka neminou zdravotní
cí a na některých místech je dokonce
nulová zločinnost. Je tam nepřed- potíže...
stavitelná emancipace žen, ve všech „Mám obrovské štěstí, protože mě tyto
místních hospodách chodí ženy úpl- potíže prozatím minuly. Před cestou se
ně nahé, a to zcela běžně! Obyvatelé nechávám naočkovat, takže mě žádAljašky o sobě neradi tvrdí, že jsou ná infekce nebo bakterie nepostihla.
Američané, podle nich jsou ´Alja- Nějaké menší úrazy byly, jednou mi i
šani´. Projeli jsme i trans-aljašskou prokousla palec masožravá želva, ale
magistrálu, kde nenajdete jedinou nikdy nic vážného.“
Jak vidíte svou budoucnost, co
duši, takže když vám pokazí auto, nevás čeká?
dovoláte se vůbec nikoho....“
Nemůžu se nezeptat, na kolik „Rád bych pokračoval v přednášení z
vás takové expedice vyjdou cest nevidomým, školám a vůbec všem
generacím. Moje budoucnost je v tom,
peněz?
„Jedna expedice stála řekněme v řádek že pořád něco dělám a budu pokračovat
stovek tisíc korun a další asi desetkrát ve výpravách po evropských Alpách.
tolik. Finanční prostředky se liší podle Láká mě hlavně Antarktida a jižní část
náročnosti akce. Dotoval je stát a polokoule. Zda se to podaří, uvidíme.“
A na konec nám prozraďte něsponzoři. Účastník expedice si platí
jakou vtipnou historku z vapouze přípravu, na kterou se chystáme
šich cest...
v České republice.“
Byly chvíle, kdy vám bylo „Těch bylo taky mnoho... Ale povím
opravdu úzko, kdy jste měl vám tečku za cestou v USA. Přijeli
strach?
jsme do Buffala, kde nás představili dů„Strach mám skoro pořád. Ne o sebe, stojníkovi námořní flotily, s nímž jsme
ale o lidi, co se mnou putují. Ti se prý si podali ruce a on se představil jako
nebojí, protože mají ve mě důvěru, ale František Číslo. My jsme čekali typické
Kolik jste tedy celkem organi- já se bojím o ně. Člověk je neustále ve americké jméno a on tohle, ale přitom
stresu, pořád musí kontrolovat, co, kdo říkal, že je Američan a v Evropě nikdy
zoval výprav?
„Celkem jich bylo jednadvacet. Zde a jak dělá. Úzko mi bylo, když jsme nebyl a ani zde nemá rodinu. Smáli
jsou započteny i expedice po Evropě, projížděli USA, kde zrovna byly obrov- jsme se ještě cestou zpět v letadle... “
ské záplavy, celá města byla zatopená a (smích)
Asii, Americe a Africe.“
To by zasloužilo napsání dalších knih…
„V počítači mám napsané další dvě
knihy, mám také několik deníků, ale
vydání se zatím neuskutečnilo. Třeba
k tomu dojde...“
Jaké máte zážitky z africké
Narodil se v roce 1943 v Prostějově a má dva dospělé syny. Táhne mu již
přírody?
na sedmdesát let, ale vypadá o několik let mladší, snad díky jeho život„Africká příroda je ta, o které se dá
nímu stylu... Od dětství se věnuje cestování a sportům. Absolvoval kurzy
hovořit celé dny. Ve výšce čtyř tisíc
horolezectví, cyklistiky, lyžování, bojových sportů atd. Je také instruktor,
metrů můžete vidět palmy, nádherné
externí ppracovník různých
ý organizací,
g
, ale ppředevším cestovatel a horokvětiny a rostliny, které jinde nerostou.
lezec. Českou republiku reprezentoval na expedicích a výpravách v Asii,
I fauna je zde naprosto úžasná. Člověk
v Kanadě, Aljašce, v Mexiku a celé Evropě. Je Mistrem Turistiky–sportu
se ale nesmí ohlížet dolů, jak zde žijí
(jedinýý titul v regionu)
(j
g
) a členem Adrenalinsport
p klubu a správcem
p
holidé. V Africe jsme také dosáhli nejrolezecké stěny na ZŠ Dr. Horáka. Snaží se zde pomáhat dětem, aby
rychlejšího výstupu na Kilimandžáro
upevnily své zdraví a kondici. Všestranný Zdeněk Vychodil mimo jiné
a Mount Kenya. Na ČT 2 proběhla i
napsal čtyři knihy, dále píše citáty, poezie a prózu.
informace o této expedici.“

„Strach mám skoro pořád, ne o sebe,
ale o lidi, co se mnou putují.“

Nekonečný esprit. Kromě cestovatele, horolezce, instruktora je Zdeněk Vychodil i správcem horolezecké stěny na ZŠ Dr. Horáka, kde se snaží pomáhat
dětem, aby upevnily své zdraví a kondici.
Foto: archiv Z. Vychodila
Mimo jiné jste napsal knihu
„Amerika za plotem“.
O čem pojednává?
„O tom, jak jsme s expedicí projeli
Spojené státy od západu až na východ na horských kolech bez doprovodného vozidla, a to nonstop.
Tato dlouhá cesta vedla ze San
Francisca, přes státy Kalifornie,
Nevada, Arizona, Nové Mexiko,
Utah, Colorado, Missuri, Kansas,
Illinois, Indiana, Ohio, Pensylvánie a New York, až ke slavným
Niagarským vodopádům. Jsou
zde vylíčeny „kuriozitní“ výjezdy
a průsmyky na kole. Projeli jsme

kdo je
zdeněk vychodil

NEJEZDĚTE
JINAM!
M. Záleská: „Tak trochu jiná kampaň...“
Prostějov/red - V ulicích měst a obcí
Olomouckého kraje začíná v těchto
dnech kampaň s názvem „Nejezděte
jinam“. Markéta Záleská - ředitelka
Muzea Olomoucké pevnosti a jediná
žena ucházející se o post hejtmana
Olomouckého kraje - v ní propaguje turistické atraktivity našeho
regionu. Večerník se jí proto zeptal,
co ji přivedlo k tomuto nápadu, a
dostalo se mu opravdu zajímavé
odpovědi:

„Předvolební kampaně něco stojí a
osobně mi připadalo, že vydat peníze
jen za propagaci mojí tváře a volebního
hesla, by bylo trochu málo. Proto jsem
si řekla, že plakáty a inzeráty by měly
přinášet ještě další sdělení.“
Proč jste si vybrala
jako téma turistické
atrakce v našem kraji?
„V cestovním ruchu u nás dřímá stále
nevyužitý potenciál. Vždyť, který jiný
kraj v sobě spojuje rozmanitost Hané a

Jeseníků? Je mi jasné, že o cestovním
ruchu v rámci kampaně se obecně
mluví často, já jsem však chtěla ukázat
na konkrétní místa našeho regionu.
Proto jsem přišla s kampaní ´Nejezděte
jinam!´, která lidi vyzývá, aby nehledali přírodní a kulturní krásy za hranicemi
našeho kraje, protože jich u nás máme
víc než dost. Hodně cestuji a všechny
tipy mám osobně prověřené.“
Co kraji přinese, když
lidé budou objevovat

místní zajímavosti a nepojedou
třeba k moři, nebo do jiného místa v
republice?
„Když se budeme ve volném čase
toulat po Olomouckém kraji a nepojedeme jinam, ušetříme a navíc
poznáme zajímavá místa ve vlastním
regionu. Kromě toho necháváme
peníze doma, a tím přispějeme k tomu,
aby u nás bylo více práce. A pracovní
místa jsou přece tím, co nás tady trápí
nejvíc.“

sportovní menu
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malá kopaná
BEDIHOŠŤ CUP V MOCI ANDĚLŮ

Navštívili jsme
i druhý
největší turnaj
čtěte
na straně
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1.SK PROSTĚJOV MÁ DALŠÍ DVA ŽOLÍKY!
Fotbalisty posílili Kazár a Mazouch, vedení
loví ještě jednoho defenzivního borce

tenis
ZD AŘ ILÁ PR EM IÉR A

Prostějov/pk

PROSTĚJOV OPEN
ovládla domácí naděje
JIŘÍ VESELÝ
čtěte
na straně

26

rozhovorr
JÍ“
„S PETROU MĚ SLEDUJÍ“

Exkluzivní interview
s talentovaným tenistou
Adamem Pavláskem

fotbal

SOBOTA 21. 7.

10:00

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

FC KRALICE NA HANÉ
SOKOL ČECHOVICE
Fotbalový areál v Biskupicích

fotbal

SOBOTA 21. 7.

12:00

MEMORIÁL ALEŠE RUSE
ČŮ PROSTĚJOV,
SPOLUHRÁČI ALEŠE RUSA, TÝM HASI
BESEDA PROSTĚJOV
TÝM POLICIE PROSTĚJOV, MUŽSTVO

Fotbalový areál v Protivanově

požární útok

SOBOTA 21. 7.

13:00

VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA

O PO HÁ R SD H LIP OV Á
Sportovní areál v Lipové

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

... I

V ZAHRANIČÍ BUDETE

AKTUÁLNĚ VĚDĚT ,
CO SE DĚJE

U NÁS DOMA VE SPORTU
STAČÍ KLIKNOUT NA
WWW . VECERNIKPV . CZ

OČEKÁVANÉ SE STALO SKUTKEM! AMBICIÓZNÍ NOVÁČEK
MSFL 1.SK PROSTĚJOV ZÍSKAL DALŠÍ DVĚ POSILY DO
SVÉHO KÁDRU, KTERÝ BY MĚL UŽ VE SVÉ PREMIÉROVÉ
SEZONĚ VE TŘETILIGOVÉ SPOLEČNOSTI BOJOVAT NA ŠPICI. ZE SIGMY OLOMOUC PŘICHÁZÍ NA ROČNÍ HOSTOVÁNÍ
TOMÁŠ KAZÁR, NAPOSLEDY PŮSOBÍCÍ V 1.HFK OLOMOUC.
DRUHOU RADOSTNOU ZPRÁVOU JE VYTOUŽENÝ PŘESTUP
TOMÁŠE MAZOUCHA Z KROMĚŘÍŽE, KTERÝ SE RODIL VÍCE
JAK PŮLDRUHÉHO ROKU. A JAK VEČERNÍKU PROZRADIL GENERÁLNÍ SPORTOVNÍ MANAŽER FRANTIŠEK JURA, VEDENÍ
1.SK MÁ V PALCU JEŠTĚ JEDNO ESO! Z DŮVODU VRCHOLÍCÍCH
JEDNÁNÍ VŠAK JEHO JMÉNO MUSÍ ZŮSTAT JEŠTĚ POD POKLIČ-KOU...
VÍCE O 1.SK PROSTĚJOV ČTĚTE NA STRANĚ 24
4

Do Němčic se sjedou fotbalové osobnosti

28

čtěte

TRHÁK TÝDNE

Němčice nad Hanou/red - Už
tuto neděli 22. července se Němčice nad Hanou ocitnou v lesku
hvězd a centru pozornosti celého regionu. V rámci programu
němčických hodů totiž proběhne na hřišti FK utkání starých
gard Sigmy Olomouc a FK
Němčice nad Hanou!
Před zápasem budou ze strany
města i klubu oceněni odchovanci němčického fotbalu i
význační funkcionáři, jakými
bezesporu byli Luděk Mikloško
(oblékal dresy Baníku Ostrava, West Ham United, Queens
Park Rangers), Radoslav Látal
(vicemistr Evropy 1996, hráč
Sigmy Olomouc, Schalke 04,
Baníku Ostrava), Petr Podaný
(Sparta Praha) či David Hodinář (Drnovice, Příbram), Rudolf Novotný a Jiří Jiříček.
„Jedná se o první společné setkání
odchovanců němčického fotbalu, kteří se dokázali prosadit do
nejvyšších pater republikového
fotbalu a hráli nejvyšší českou,
resp. československou soutěž.

V případě Luďka Mikloška a
Radoslava Látala se navíc jedná
o hráče ověnčené četnými reprezentačními starty, kteří se dokázali
i výrazně prosadit ve špičkových
zahraničních soutěžích,“ mnul si
ruce spokojeností , předseda FK
Němčice nad Hanou. Je fakt, že
na své rodáky může být právem,
a s ním i celé město, hrdý.
Trojice Radoslav Látal, Petr Podaný a David Hodinář se dokonce divákům představí i přímo na
trávníku, když nastoupí v dresu
domácích Němčic proti Sigmě
Olomouc, která přijede s další várkou legend a někdejších skvělých
hráčů. Slavnostní výkop provede
Luděk Mikloško.
Fotbalové odpoledne se koná
pod záštitou města Němčice
nad Hanou a senátorky Boženy
Sekaninové. Program začíná
v 16:30 hodin. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude pochopitelně u toho, takže se v příštím čísle
můžete těšit na přímo reportáž
včetně exkluzivních rozhovorů
a fotogalerie.

Na rodný trávník se vrátí takoví plejeři jako
MIKLOŠKO, LÁTAL, PODANÝ I HODINÁŘ

VK AGEL MÁ HNED DEVĚT POSIL!

V pondělí 9. července těsně před polednem proběhla v prostějovském hotelu Tennis Club úvodní
tisková konference volejbalového oddílu k novému
soutěžnímu ročníku 2011/2012. Jejím hlavním bodem se stalo oznámení skladby hráčského kádru,
s nímž ženské družstvo VK AGEL Prostějov půjde
do nového soutěžního ročníku!
Prostějov/son
„Dvanáctičlenný kolektiv tvoří nahrávačky Pavla Vincourová a Michaela Jelínková,
blokařky Veronika Hrončeková, Flavia de Assisová a
Cvetelina Žarková, smečařky
Juliana Gomesová, Marina
Miletičová, Andrea Kossányiová a Šárka Melichárková,
univerzálky Solange Soaresová a Saskia Hippeová plus
libero Markéta Chlumská,“
vyjmenoval hlavní trenér VK
AGEL prostějov Miroslav
Čada složení týmu pro novou

sezóně, které je ze tří čtvrtin
zbrusu nové!
Znamená to, že z týmu bojujícího v uplynulé sezóně zůstaly jen tři plejerky Soaresová,
Chlumská, Hrončeková, přičemž hned devět hráček odešlo: Šárka Kubínová, Monika
Smáková, Michaela Monzoniová, Vesna Jovanovičová, Helena Horká, Anna Velikiyová,
Tatiana Artmenková, Darina
Košická, Sanja Popovičová. Tř
Pětasedmdesát procent hanáckého souboru tedy tvoří nové
posily, které na úvod kouč
Čada stručně představil. „Te-

prve devatenáctiletá Pavla Vincourová přichází z pozice první
nahrávačky KP Brno a momentálně patří do reprezentačního
výběru ČR. Míšu Jelínkovou
naši fanoušci už znají, neboť
v Prostějově rok působila a teď
se vrací z německého Münsteru.

Obě Brazilky Flavia de Assisová
i Juliana Gomesová jsou mladé,
dosud hrály nejvyšší soutěž své
rodné země a pravidelně tam nastupovaly. Cvetelina Žarková je
v pětadvaceti letech součástí bulharské reprezentace, na klubové
úrovni působila v Itálii, Němec-

Se změnami. Vedení VK AGEL (zleva) trenér Miroslav Čada, předseda Správní rady Petr Chytil a manažer TK PLUS Tomáš Cibulec oznámili, na které hráčky budou nově sázet.
Foto: www.vkprostejov.cz

ku i Turecku. Marina Miletičová
z Chorvatska patří ke zkušenějším volejbalistkám a poslední
sezónu nastupovala za turecký
Galatasaray Istanbul. Dvacetiletá Andrea Kossányiová má
před sebou velkou perspektivu,
dobře ji známe z Olympu Praha
a čerstvě se jako členka základu
podílela na vítězství České republiky v Evropské lize. O dva
roky starší Šárka Melichárková
je naší druhou posilou z Králova Pole, počítáme s ní na smeč
nebo na místo druhého libera.
Saskia Hippe má jednadvacet,
již třetím rokem nastupuje za
německý nároďák a k nám zamířila z italského Chieri,“ shrnul Čada.
Rozhovory s Miroslavem
Čadou i předsedou Správní
rady VK AGEL Petrem Chytilem a podrobnější představení celé devítky posil vám
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
nabízí na STRANĚ 25.

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 27: na snímku byl pohled na Vodní ulici.
Správná odpověď z č. 28 MŠ na Mánesově ulici. Vylosovanými
výherci jsou Ivana Janěková, B. Smetana 3769/11, Prostějov
a Michal Macalík, Sídl. svobody 51, 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 20. 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?
Léto je v plném proudu, ale my
pokračujeme! V čem? No, přece v oblíbeném zápolení, které
můžete pravidelně nacházet na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika v rámci již zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“. Také v tomto
čísle se tak opětovně setkáváte
s fotografií známé osobnosti veřejného života, která je graficky

mírně „poupravena“. A vaším
tradičním úkolem je poznat, kdo
že se to na snímku nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte
šanci na výhru. DNES můžete
přitom JIŽ PODVACÁTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU CENU
v podobě poukázky od firmy

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

POPRVÉ S KUŘATY
O UZENINU
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
MINULÉ VYDÁNÍ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU BYLO HISTORICKÉ REKORDNÍM POČTEM
STRAN. CELKEM JICH BYLO ...

TIP
k obrazovce
SLAVNOSTI
SNĚŽENEK
FILM, ČR (1983)

PÁTEK 20. 7. 2012

20:20 HODIN

POVÍDKA, VTIP, STRH, SÍTA, VRÁŽ, ODIV, TCHOŘ,
RUMBA, RÁMCE, STŘÍVKO, SVAHY, LAUREÁT,
ČÁRY, KECAT, ZÁVALY, ŽÁNR, OSTROH, AKÁT,
RENA, ŽÁRLIT, POUŽITÍ, POLE, SILO, SPOR,
KNÍRAČ
... 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 20.
července 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ROCK MEMORY OF“. Další vylosovanou výherkyní se
stala Zuzana ZEDKOVÁ, Lumírova 52, Ostrava-Výškovice, jenž se tak může těšit na POUKÁZKU V HODNOTĚ 300
Kč, kterou věnoval obchůdek CHOVATELSKÉ POTŘEBY
SHUR-GAIN v Prostějově! Vyzvednout si ji lze přímo v redakci,
a to již od dnešního dne, pondělí 16. července 2012.
Dnes můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou tentokrát věnovala PRODEJNA „DOMÁCÍ UZENINY a CHLAZENÉ DRŮBEŽE“, sídlící v Kravařově ulici v Prostějově.
Jméno prvního šťastného výherce, který obdrží tuto ryze PRAKTICKOU a HODNOTNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 23. července 2012.
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BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již šestašedesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Adolfa
Borna. Tvář jedné z nejvýraznějších postav české scény
se sice neobjevila na zámku v
Plumlově u příležitosti vernisáže vlastní výstavy, která na
uvedeném místě právě probíhá,
i tak jej ale poznala celá plejáda
soutěžících, načež se v osudí
objevilo přesně 567 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Zdeňka
ZAPLETALA,
Polišenského 3, Prostějov. Výherce od
nás obdrží zajímavou cenu v
podobě POUKÁZKY od firmy
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ
300 Kč, která jej už od dnešního dne
čeká přímo v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do sportovních vod a mírně poupravili
snímek jedné z posil nově skládaného družstva volejbalistek
VK AGEL. Nápovědou budiž,
že sympatická hráčka již jednou
v Prostějově působila...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi ze sedmašedesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 20. 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 23. ČERVENCE 2012.

a humor, události veselé, vážné
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Rudolf Hrušínský, Jaro- i smutné, prožívané celou řadou
mír Hanzlík, Josef Somr, Petr více či méně kuriózních postav
Čepek, Miloslav Štibich, Petr a postaviček. Pana France, mlčBrukner, Rudolf Hrušínský ml., ky trpícího pod jhem svých
Eugen Jegorov, Jiří Schmit- výřečných a dobrosrdečných
zer, Libuše Šafránková, Zdena ženských, dobráckého smolaře
Hadrbolcová, Zdeněk Svěrák, Leliho, svérázného policisty
Vyhnálka, podivína Limana,
Zdeněk Srstka
Nedaleko Prahy se v chatové vozícího kozy na pastvu luoblasti Kersko setkávají stálí xusním americkým bourákem,
obyvatelé s majiteli chat, kteří nebo akademického malíře
se sem sjíždějí na víkendy. Spo- Junka, pyšného na své ilustrace
lečně vytvářejí svéráznou ko- pro slabikář.
munitu, která svými velkými i
malými kamínky skládá mozaiku epizod, rámovanou vyprávěním o neplánovaném a nečekaném skolení kance a slavné
myslivecké hostině v místní
restauraci Hájenka. V mozaice
příběhů se pojí poetično s realistickým pohledem, nadsázka
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

S DR. OETKEREM POJEDENÁCTÉ...

Jak jste mohli již desetkrát
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 pojedenácté 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
20. ČERVENCE 2012, 12:00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 9 - 9 - 5, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už celkově osmapadesátým výhercem stal Jiří PAUL,
Šárka 24, Prostějov ,jež si tak
přímo v sídle redakce může
vyzvednout zmíněnou výhru
věnovanou naším partnerem, kterým nově je DR.
OETKER!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vyjde v PONDĚLÍ 23.
ČERVENCE. Tak nezbývá,
než abyste začali již luštit...

HLEDÁNÍ

JE U KONCE

Nabídka realit a nemovitostí
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Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk s terasou, OLOMOUC
5200Kč/měs. + 1500Kč/měs. ink.
1+1, ul. Krasická, PV
4000Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.
2+kk, ul. Palackého, PV, 60m2
5200Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.
2+kk, ul. Palackého, PV, 79m2
5300Kč/měs. + 2150Kč/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

Pronájem objektu bývalé školy v
Držovicích, vhodné na kanceláře, služby,
lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

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

Nabízíme:

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 565.000,2+1, Pv, sídl. Svobody
Kč 899.000,2+1, Pv, Moravská ul.
Kč 899.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Anglická ul.
Kč 1.150.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,3+1, Pv, Netušilova ul.
Kč 1.890.000,4+1, Pv, Moravská ul.
Kč 1.799.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Žeranovská ul. Kč 5.500,-/měsíc vč. inkasa
1+1, Tylova ul.
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, Dykova ul. Kč 5.500,-/měsíc + ink. (2.000)
3+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
Garáž – Šmeralova ul.
Kč 1.500,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

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

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

BYTY – PRONÁJEM

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

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

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

Byty – pronájem

RD – PRODEJ

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

Byty – prodej

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

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

Okružní ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě
bytu.
Cena: 950.000,- Kč

SLEVA!

2x RD v Kostelci na Hané s nebytovým prostorem
- nachází se v centru města, nutná celková rekonstrukce,
vyjednávací cena 1.800 000,- Kč

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

Rodinné domy

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

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

Pronájem cihlového bytu 90m2 s terasou,
zahrádkou a možností garáže,
Cena: 9.900,- včetně inkasa!

Prodej RD Nezamyslice

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

Prodej RD, Kostelec na Hané

2

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

Prodej RD Držovice

Ostatní

NOVINKA! Nabízíme k prodeji garáž na 3 auta v Držovicích

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.
Cena 4.500 000,- Kč
Celková výměra pozemků je 11.050 m2.

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

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a
zahradou o celkové výměře 990m²
Cena 1.550.000 Kč
NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Hospůdka, Prostějov – pronájem „hospůdky“ v Prostějově
na ul. Vrahovická. Sestávající z dřevěného baru s výčepem,
WC pro hosty a skladu. Užitná plocha je 58 m2. Možnost odkupu veškerého vybavení a zboží. Cena 5.000,- Kč + inkaso.
Prostějov, ul. Svatoplukova vhodné jako kanceláře, sklad,
132 m²
cena 1.200 Kč/m²/rok + ink.
Hala s kancelářemi – okrajová část Prostějova, ul. Za Koste2
leckou, užitná plocha 328 m cena 20.000 Kč/měsíc + inkaso
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - pronájem 1.NP, 350 m2, objekt sloužící ke skladování a garážování, cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady
cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…400m² cena 1.000 Kč/m²/rok

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

POZEMKY

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

TEL: 775 246 321,
776 294 498

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

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

Olomoucká 10, Prostějov

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

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

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

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

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

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

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

800 107 014

Byt 3+1 Klenovice na Hané, cena 5.500 Kč+ink.,
podlahová plocha 80 m2, velká terasa 40 m2
Byt 1+1 Prostějov, ul. Svatoplukova cena 5.500 Kč+inkaso

SLEVA!

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

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

BYTY – PRODEJ
Byt 1+1, Prostějov, sídl. Svobody, podlahová plocena 600.000,- Kč REZERVACE
cha 35 m2,
BJ 2+1, Prostějov, Sídl. Svobody - po rekonstrukci,
podlahová plocha 54 m2, cena 5.500,- Kč+inkaso
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 750.000 Kč
REZERVACE
Byt 1+1 Olomouc, I.P.Pavlova cena 820.000 Kč
REZERVACE
Byt 3+1, Plumlov, ul. Lesnická, podlahová
2
plocha 68 m ,
cena 995.000,- Kč
Možnost i pronájmu
5.500+inkaso

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

E-mail: reklama@
reklama@vecernikpv.cz

2+1 Švýcarská, PV, os.vl., 2 NP, po úpravách
Cena: 650 000 Kč
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
2
vl.,cihl, 2. patro, 78m , v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m2.
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 450 000Kč, 2x 2+1
za 560 000 Kč, zahrádka, dvůr, komory k bytům.
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd. SLEVA: 1 100 000 Kč

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

Telefon: 608 960 042

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

Reality Kocourek

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

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

Hněvotín, okr. Olomouc
Prodej novostavby RD 4+kk s terasou, garáží
s úložným prostorem. Možnost výběru podlah,
obkladů, zařizovacích předmětů. Obytná plocha
140 m2, garáž 26 m2, terasa 26 m2. Zast. plocha
116 m2, zahrada 318 m2. V ceně je podlahové
Cena: Kč 3.149.000,vytápění v přízemí.

Exkluzivní vydavatel
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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

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

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

.RQWDNW,QJ3HWU.RPiUHN
7HO
HPDLONRPDUHN#SR]HPVWDYFRP

Nabídka realit a nemovitostí

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

tel.: 607 915 184

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

Novinky :

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

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

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

RODINNÉ DOMY :

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

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

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

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

490 tis.Kč
689 tis.Kč
840 tis.Kč

POZEMKY :

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

SLUŽBY

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

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

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 5+1 Čechovice
3 450 000 Kč
* RD 4+2 Žeranovská 2 500 000 Kč
* RD 2+1 Nerudova
1 500 000 Kč
* RD 2+1 Vrahovice
800 000 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
Pronájem nebytových prostor:
* Prodejna na Krasické 6 000 Kč + ink.
Pro klienty hledáme:
* chaty a chalupy v okolí PV, OC, VY
Ing.Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
* RD 5+kk, novostavba
cena v RK
* RD 5+1 Čechy p/K 1 250 000 Kč
* RD 3+1 Přemyslovice 650 000 Kč
* RD 3+2 Drahanovice 599 000 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 vč. inkasa
Pro klienty hledáme:
* Byty 1+1 a 3+1
* novostavbu RD v PV do 3 mil
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte 723 522 369

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 Anglická po rekonstrukci
699.000Kč
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
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
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
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 3+1 Niva po rek., zahrada 1.245.000Kč
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD Klenovice 5+1 zahrada
3.990.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 4+kk Smržice v rekonstrukci 399.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.349.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Dětkovice velká zahr.
1.639.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.889.000Kč
Volejte:731 541 589
RD 1,5+1 Vitčice dobrý stav
RD 3+1 Doloplazy

230.000Kč
550.000Kč

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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Vodní cihla
4.200Kč +ink
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+1 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+1 V.Špály
7.500Kč 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+1Svolinského 82m2 cihla
8.500Kč vč.ink
3+1 Outraty 90m2 v RD
9.000Kč+ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
2+kk Hvězda suterén 25m2
3.300Kč +el.
1+1 Hliniky 35m2 cihla
4.500Kč+ink.
2+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink
1+1 Kolárova 45m2
5.300Kč vč.ink.
2+1 Česká cihla 50m2
5.300Kč+ink.
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+kk Hvězda podkr.80m2
6.000Kč+ink.
3+1 Olomoucká 80m2 cihla 7.500Kč vč.ink.
3+1 u Němčic, 70m2 garáž
6.000Kč vč. ink.
4+1 Vrahovická 100m2 cihla
8.000Kč+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.

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
9
9
9
9
9
9

VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ
ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP
NA NEMOVITOST NA PRODEJ
VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA
NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189
9 PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

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
Prodám RD 4+kk s garáží, ul. Ohrozimská, Plumlov. Cena 2 450 000 Kč.
Tel.: 608 813 222 RK ne!
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 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 1+1 v RD v PV. Základní
zařízení, lednička, pračka, mikrovlnka, PC, NET. 4500 Kč + inkaso.
Tel.: 728 337 983
Pronajmu byty 1+1. tel.: 723
646 209
Pronajmu byt 2+1 v PV. Tel.: 605
535 194

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 byt ul. Pujmanova
1+1, cena 5 500 Kč/ měsíc. Tel.:
777 655 080
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
Mladá rodina hledá ke koupi byt
3+1 v PV, platba hotově. RK nevolat.
Tel: 603 985 922
Pronajmu 2+1 v PV, 7 500 Kč vč.
ink. Tel.: 775 758 828.
Pronajmu byt 1+1 na Sídlišti
Hloučela, vybavený, s internetem.
Volný od 1.8. 2012, cena 6 000 Kč
včetně inkasa. Tel.: 736 769 509
Pronajmu prostorný byt 2+1 v nájemním RD v PV, neprůchozí pokoje,
velká kuchyně, parkety, vlastní topení.
Možnost užívat dvorek a velkou zahradu. Cena 5 000 Kč + 2000 Kč ink.
Volné od 1.8. Tel.: 731 402 118
Pronajmu byt 1+1 v 1. posch., od
1.8.2012, ul. Šafaříkova. Nájem
4 tis. Kč + ink. Tel.: 582 333 133,
605 510 106.
Pronajmu pěkný byt 1+1, vl. měřiče, střed PV. 732 864 744
Prodám zahradu – stavební pozemek, 480 m2, studna, uprostřed vesnice Myslejovice. Cena
80 000 Kč. Tel.: 739 771 198
Pronajmu levně zrekonstruované byty
1+kk v Mostkovicích. Tel.: 602 745 131
Pronajmu 2+1, 3+1. 723 565 897

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

stějov 604 389 367.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.
Zednické práce, zateplení, nátěry
fasád, práce s plošinou. Tel.: 723
522 369
ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? Přijedu, opravím, poradím. Tel.: 722
668 334

Stěhování,
775 132 134

vyklízení.

Tel.:

STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
VOLEJTE 723 522 369.
Malířské a natěračské práce i
s úklidem. Levně. 777 818 463
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, kvalitně za rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369
Nabízím opravy a montáže elektro.
Tel.: 608 730 983

FINANCE
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN,
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644.
Pobočka v PV hledá referenty/-ky
pro práci v kanceláři. Plat 25 000
Kč. Zapracování, další výhody.
T.:603 218 330
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.
Přijmu kosmetičku na ŽL. Spěchá.
Tel.: 775 079 985
Obsazujeme prac. pozice: tel. operátor/ka, asistent/ka, referent/ka,
obchodní zástupce, realitní makléř,
manager týmu. Nehledáme dealery
a prodejce! Výdělek 24-40 000 Kč
měs. firemní vůz a benefity. Info na
tel. 728 958 301
Přijmeme
svářeče,
zámečníky, nástup možný ihned. Tel.:
733 340 484

Přijmeme do prac. poměru pracovníka informačního centra banky
v PV, muž/žena, zákl. znalost PC.
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu Info.: personální agentura, Kradostupná půjčka i pro vás. K vy- vařova 9, PV. Tel.: 722 553 345
řízení potřebujete pouze: OP, ŽL denně 9.00 až 16.00 hod.
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
KOOPERATIVA hledá obchodvěřitelů. Tel.: 608 744 459
ní zástupce. Tel.: 777 164 309,
Vyplatím dluhy na nemovitosti. jiri.dostal@kooperativa.cz
Tel.: 773 579 975
Do zavedeného wellnes studia přiDlužíte? Máte problémy se spláce- jmeme 2-3 nové spolupracovníky, se
ním? Nebojte se a vyhlaste na sebe zájmem o zdravý životní styl. Práce
osobní bankrot!!! Konzultace zdar- v kanceláři. Zaškolíme. Možnost HČ
ma. 777 947 136
i VČ. Tel.: 603 395 755
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

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
ÚVĚRY A HYPOTÉKY LEVNĚ,
RYCHLE, DISKRÉTNĚ se zástavou nemovitostí. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal.rb@seznam.cz

Přijmeme real. makléře do kanceláře
v PV. Časová flexibilita, obchodní a
komunikativní dovednosti, praxe v realitách není podmínkou, věk nerozhoduje. Nabízíme PC, notebook, telefon,
školení, motivační provize. Možnost i
externí spolupráce. Tel.: 604 821 312
Nabízím práci z domu – telefonistka.
Vítáme dobrou komunikaci a práci
s PC. Na dohodu. Nutno mít internet.
Tel.: 603 844 833
Odbytový referent/ka, Office manager - Požadavky: min. SŠ s maturitou, AJ slovem i písmem, znalost
práce na PC, organizační schopnosti,
schopnost vedení týmu, ŘP skupiny
B, schopnost řešit problémy a účelně
jednat, schopnost samostatné systematické práce, příjemné vystupování.
Náplň práce: Aktivní jednání se zákazníky – vyřizování poptávek/objednávek zákazníků z ČR i zahraničí.
Předávání základ. inf. o firmě - způsobu prodeje, sortimentu, a možnostech
spolupráce obchod. partnerům. Komunikace s oddělením výroby. Sjednávání termínů dodávek. Organizace
spedice hotových výrobků – Zajišťování dopravy, koordinace logistiky.
Fakturace.
Nástup možný: 1/8/2012. Životopis
v českém i v anglickém jazyce spolu
s motivačním dopisem zasílejte na
uvedený email: info@kp-kopro.cz.
Kontakt. osoba: Bc. Pavlišová

Reportáž
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Nejvýznamnější kulturní událost

ROCK MEMORY OF: Rockové palbě nezabránil ani déšť!
Quercus: „Dokud udržíme kytary, žijeme!“
Uskuteční se festival ROCK MEMORY OF na pláži U Vrbiček nebo se přesune na zimní stadion do
Prostějova? Tak tuto otázku si při pohledu na zamračené nebe kladli nejenom fanoušci prostějovských rockových legend, ale pochopitelně také vedení pořadatelské
agentury HITTRADE. V sobotu v poledne se už ale na
internetových stránkách agentury objevil zřetelný vzkaz:
festival bude na přehradě!
Plumlovská přehrada/mik
„Situaci jsem konzultoval
s meteorologickou stanicí
v Přerově, tady mi řekli, že
večer by se oblačnost měla
už protrhávat,“ ohlásil Večerníku, hlavnímu mediálnímu
partnerovi festivalu ROCK
MEMORY OF Petr Zlámal
těsně před sedmnáctou hodinou, kdy na pódium nastupovala první slavná kapela
Kontakt. V tu chvíli však pláž
U Vrbiček zkrápěly provazce
vody z černých mračen. Tomu
odpovídala také aktuální útlá
návštěva. Postupem času se
však u plumlovské přehrady
začalo vyčasovat a davy dobře
naladěných fanoušků začaly houfně přicházet. Právě
včas! Po peckách od skupiny
Kontakt nastoupili na pódium
členové kapely Quercus, kteří
měli to štěstí, že jejich úvodní rockový nářez už pročíslo
sluníčko vykukující z mraků.
„Konečně začínají fanoušci
přicházet. Moc mě to počasí
mrzí, do poslední chvíle jsem
váhal, zda festival nepřeložit
na zimní stadion. Nakonec
jsem se rozhodl pro původní
plán. Ale jak je vidět, počasí
se zlepšuje a nálada obecenstva také. A podívejte se, kolik
už jich tu je,“ poznamenal při
druhé rockové parádě skupiny

Quercus Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HITTRADE. „Jsem ráda, že jsme
s manželem došli. To víte, že
rozhodování bylo těžké, v padesáti už jsme dost pohodlní.
Ale vždyť tyto kapely jsou
kus našeho mládí, vymetli
jsme s nimi každou zábavu,
především v osmdesátých
letech minulého století. Panebože, to už je doba! Hrozně to utíká, ale ti chlapci na
pódiu snad vůbec nestárnou,“
svěřila se Večerníku Ivana
Zatloukalová ve chvíli, kdy
sklápěla deštník a schovávala
ho jednou provždy do kabelky. Až skoro do půlnoci
křepčil pod pódiem už dobře
tisícihlavý dav bujarých fanoušků při nářezech dalších
kapel v pořadí – Keks a Plus.
„Jsem spokojen, na začátku to
vypadalo hodně špatně, o to
více jsme si to všichni užívali v dalším průběhu festivalu.
Díky umoudřenému počasí
byla skvělá i divácká atmosféra a věřím, že borci ze skupin
Kontakt, Quercus, Keks a Plus
nechali na pódiu duši. A jejich
fanoušci to vycítili,“ řekl v samém závěru galapředstavení
prostějovských rockových legend na pláži U Vrbiček Petr
Zlámal z pořadatelské agentury HITTRADE.
Tak zase za rok!

Omluva pořadatelů

Agentura HITTRADE s. r. o. navazuje na dlouholetou tradici kulturního dění na plumlovské přehradě. Již pátým rokem
pořádá koncerty populární a rockové hudby pro širokou veřejnost nejen prostějovského regionu. Koncertů probíhá v celé
sezoně pouze šest a diváky jsou přijímány jako hudební zážitek
zpestřující letní prázdniny. Tím nejdůležitějším prvkem všech
koncertů je vždy naprosto originální atmosféra, která vzniká
jiskřením mezi muzikanty a jejich publikem. Spontánní vlnění rukou nad hlavami a doprovázení jednotlivých interpretů
je jasnou ukázkou toho, že se diváci, naši spoluobčané, dobře
baví, a že po skončení koncertů odcházejí spokojeni a pobaveni. A to je jedním z hlavních smyslů celého Kulturního léta
na plumlovské přehradě. Snaha o kvalitní kulturní akce, které
diváky pobaví a především odreagují. Agentura HITTRADE
s. r. o. každoročně věnuje z výtěžku ze vstupného sponzorské
dary dětem z Dětského domova v Plumlově, dětem z dětského
oddělení prostějovské nemocnice, onkologicky nemocným dětem v Olomouci, Střední škole, základní škole a mateřské škole
Prostějov. Takže naše koncerty a zároveň všichni naši diváci
tak přispívají na dobrou věc.
Všechny chataře prosíme o toleranci, je to pouhých šest večerů, kdy se naši diváci, kapely i my chceme pobavit.
Petr Zlámal, majitel agentury HITTRADE

F o t o ree p o r tá
áž

Rock v něžném podání. Zpěvačka kapely PLUS Lucie Ritterová
to uměla s diváky rovněž rozpálit.
Foto: HITTRADE Prostějov

ROCK NA PŘEHRADĚ

3x foto: Michal Kadlec

Pro všechny. ROCK MEMORY OF jen pro starší generace? No jasně, Quercus! Co na tom, že tato kapela kroutí Skvělá nálada. Postupem doby se pláž U Vrbiček začala
Zapomeňte! I ti nejmladší si našli cestu za rockovými legendami. na pódiích už dvaatřicátý rok. Pořád je v úžasné formě.
zaplňovat rockovými fanoušky. „Bylo to super,“ vzkazují všichni.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... LEGENDY SE VRACÍ V.!
Plumlovské léto je v plném proudu a
fanoušci jsou u vytržení. Po vystoupení rockové legendy Aleše Brichty,
dvojkoncertu Xindla X a Mandrage
a v pátek proběhnuvším V. ročníku
mimořádně úspěšného rockového
festivalu ROCK MEMORY OF, se
opět na pláži „U Vrbiček“ plumlovské přehrady uskuteční další velkolepá a mezi fanoušky oblíbená
akce „LEGENDY SE VRACÍ V.“, a
to v SOBOTU 28. července od 16
hodin! A vy můžete být přitom díky Večerníku dokonce ZADARMO!
Stejně jako v předcházejících případech, i tentokrát obdarujeme
celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ. Osm
ve dvou kolech prostřednictvím tištěného vydání a dva na webových

POZOR, VÝZVA!
Našel se mobil, volejte
Agenturu HITTRADE!

stránkách www.vecernikpv.cz.
Každý přitom vyhraje po jedné vstupence. Připomeňme, že v případě
nepříznivého počasí se koncert
přesouvá do prostor Víceúčelové
haly-ZS v Prostějově.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - váš
mediální partner všech akcí
PLUMLOVSKÉHO LÉTA!
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a
pak jen čekat, zda-li se právě na vás
usměje štěstí při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 16. do čtvrtku 26. července ve dvou dějstvích.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

NA KTERÉM MÍSTĚ SE KONÁ
KONCERT REVIVALOVÝCH SKUPIN
„LEGENDY SE VRACÍ“...?

Své odpovědi, či tipy zasílejte
na e-mailovou adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert Legendy se vrací V.“.
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
PÁTKU 20. ČERVENCE, 12.00 hodin.
Jména prvního kvarteta výherců zveřejníme v příštím vydání, kde také najdete druhou soutěžní otázku!

Pět hvězdných kapel
NA JEDNOM MÍSTĚ!

Plumlov/pk - Agentura HITTRADE letos již popáté zve
všechny příznivce dobré hudby, příjemné nálady a spokojeného relaxu na hudební
festival s názvem „Kulturní
léto na plumlovské přehradě-NOCI PLNÉ HVĚZD“, který i letos přináší posluchačům
opravdu silné muzikantské
zážitky. Tím dalším bezesporu bude již pátý ročník, který
se koná v sobotu 28. července.

Akce LEGENDY SE VRACÍ
V. jsou revivalovým koncertem takových věhlasných kapel jako Deep Purple, Roling
Stones, Bon Jovi, představí
se nejlepší ABBA v Evropě
a ŠPIČKOU VEČERA bude
nejlepší revivalová formace
skupiny Kabát , kterou uvede
zakládající člen originál Kabátů - Jirka Bušek! Jako předkapely vystoupí PV Rock&Roll
Clasic, 3P, CRASH.

„Myslím, že půjde o více než
parádní podívanou. Vždyť vidět
během jednoho podvečera a večera pět takto hvězdných kapel
pohromadě na jednom místě, to se
nestává každý den. Můžu slíbit, že
v každém z těchto pěti případů se
jedná o záruku kvality. Špičková
podívaná je tak zaručena,“ láká
všechny fanoušky nejen rockové
muziky na plumlovskou přehradu
Prostějova Petr Zlámal, majitel
pořádající agentury HITTRADE.
EXKLUZIVNÍ HÁDANKA!

jen ve Večerníku

PROSTĚJOVSKÝ
Večerník
ve spolupráci s agenturou HITTRADE připravil v minulém
čísle pro všechny své čtenáře a
fanoušky exkluzivní hádanku!
Kdo poznal alespoň dva muzikanty ze sestavy skupiny ALTERNATIVA z roku 1974, obdržel od nás příslušný počet lístků
na ROCK MEMORY V. ZDARMA! A to za každého dalšího
odhaleného muzikanta DALŠÍ
VSTUPENKA NAVÍC! Celkem
tedy bylo možno získat na jednu
osobu až pět lístků, současně byli
možní maximálně dva výherci,
kterými se stali: Kateřina Rotterová, žeranovská 5, PV a Ivo Sibr,
Dělnická 11, PV
A kdo že tedy je na výše uvedené
památeční fotografii? (seshora)
Petr Zlámal
Bedřich Václavek
Ota Hrouzek
Jaroslav Kaňák
Milan Skácel

Řádková inzerce, zpravodajství
PRODÁM

KOUPÍM

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

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

Prodej palivového dřeva,
měkké od 750 Kč/m, tvrdé od
950 Kč. Doprava zajištěna.
Tel.: 734 481 013
Prodám pračku Candy nad 3
Kg. Cena 850 Kč a ledničku
Minsk vetší s mrazákem za
odvoz.
Prodám štěně jorkšíra. Levně.
Tel.: 728 239 966

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

SEZNÁMENÍ

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.

Vdova 65 let hledá kamarádku přiměřeného věku, nejlépe Koupím vířivou pračku Roz Pv. Tel.: 739 420 843
mo-combi , el. remosku,
kamna Petry, ledničku. Tel.:
608 539 783

DARUJI

Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje kvaDaruji štěňata krátkosrstého je- litní i méně kvalitní obrazy
zevčíka. Tel.: 737 065 244
a grafiku. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za
Daruji za odvoz vybavení bytu. nejvyšší ceny. Galerie umění
Tel.: 773 999 621
Prostějov, Školní 49, Jindřich
Skácel, tel. 608 805 775.

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Koupím jakoukoli Š - Felicii.
Tel.: 604 118 269

ZVÍŘATA
Prodám štěňátka jorkšíra. Tel..
604 783 540

TŘETÍ KRESTŮV TREST!

VZPOMÍNÁME

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky
a další. Tel.: 605 138 473

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro příští číslo
je v pátek
20. července
10.00 hodin

20

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. července 2012

Bývalý šéf LeRKu má desetiměsíční
podmínku, na místě se však odvolal

Dne 18. července
uplyne 16 roků
ode dne úmrtí
pana Josefa
SMÉKALA
z Přemyslovic.
Stále vzpomínají
a za tichou vzpomínku
děkují manželka,
dcery s rodinami
a sestra s rodinou.

Dne 18. července 2012
vzpomeneme
2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka,
paní Marie
HALUZOVÁ
z Držovic.
S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

Dne 12. července 2012
by se dožil náš tatínek
Vladimír STRAKERLE
90 let.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery Božena
a Vlaďka s rodinami.

Dne 19. července 2012
vzpomeneme 2. výročí
úmrtí maminky,
babičky a tchýně,
paní MILENY
ROLENCOVÉ
ze Žárovic.
S hlubokým zármutkem
v srdcích vzpomínají
syn Jiří s rodinou
a syn Milan s rodinou.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Na hrob Ti kytičku
nemůžeme dát,
zbývá nám jen vzpomínat.

Dne 19. července 2012
by se dožil
náš milovaný tatínek
pan Jaroslav
VŠETIČKA
z Prostějova 55 let.
S láskou vzpomínají
dcera Kateřina
a syn Jan
s rodinami

Dne 14. července 2012
uplynulo 8 roků,
co nás navždy opustil
pan Jan MIČKA
z Čechovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkujeme, synové,
sestry a rodina.

Dne 19. července 2012
vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná
maminka, babička,
sestra, dcera
Olga VIČAROVÁ
ze Stražiska.

Dne 20. července 2012
uplyne
první smutný rok,
kdy nám náhle odešel
náš drahý tatínek,
dědeček, bratr
Jindřich VIČAR
ze Stražiska.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery a sestry
s rodinami.

www.

vecernikpv

.cz

Prázdninová nab
v úseku řádkové ídka
inzerce
Speciální akce
na červenec a srpen!
za čtyři řádky
další dva řádky ZDARMA!
+
v červenci jakékoliv
zzvýraznění
výraznění
razn
aznění Z
ZDARMA!
DAR
ARMA!!

Večerníkové akce pro vás od redakce
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V roce 2006 zpracovávala veškeré účetnictví pro společnost
SK LeRK organizace s podobným jménem LeRK Texas.
Obě řídil jako prokurista právě
Bořivoj Kresta. A podle státních orgánů byl právě tady svár
celého problému.
„Obžalovaný Bořivoj Kresta
jako prokurista SK LeRK Prostějov vystavil a podepsal pět
výdajových dokladů na celkovou částku šestsetosmdesátčtyři
tisíc korun, kterou měl údajně zaplatit společnosti LeRK
Texas za služby při vedení
účetnictví. Tuto částku vykázal
v daňovém přiznání jako náklady a neoprávněně si ji odečetl
z daňového základu, přičemž
v přiznání za rok 2006 vykázal
finančnímu úřadu ekonomickou ztrátu společnosti ve výši
pětašedesáti tisíc korun. Zmíněných šestsetosmdesátčtyři tisíc
však společnost LeRK Texas
nikdy nezaúčtovala, ale v daňovém přiznání přesto figurovala. Bylo to tak celé fingované,
společnost SK LeRK měla za
rok 2006 ve skutečnosti zaplatit finančnímu úřadu daň ve
výši dvěstěčtyři tisíc korun,“
uvedl důvod obžaloby Ondřej
Frgál, státní zástupce. Shrnuto
a podtrženo: Podle něho tedy
byly výdajové doklady uměle
vytvořené a nebyly zahrnuty
do účetnictví.
Navíc existuje podezření, že na
daňovém přiznání společnosti
SK LeRK za rok 2006 figuruje zfalšovaný podpis účetní
firmy LeRK Texas Miroslavy
Freyburgové. „To určitě není
můj podpis, v příjmení se píši
s tvrdým ´y´, kdežto ten, kdo

můj podpis zfalšoval, napsal
měkké ´i´. Zmíněné doklady
na celkovou částku šestsetosmdesátčtyři tisíc korun jsem
nepřijímala, nevystavovala a
už vůbec jsem za společnost
LeRK Texas nepřebírala od
pana Kresty žádnou hotovost.
Ty doklady nebyly zahrnuty
do účetnictví společnosti SK
LeRK,“ nechala se slyšet před
soudem Miroslava Freyburgová, dnes už bývalá účetní firmy
LeRK Texas, která je od roku
2007 v likvidaci.
Bořivoj Kresta v úterý u soudu odmítl vypovídat, stejně
jako jeho bratr Jiří, který
ve vedení SK LeRK figuroval rovněž. Soudce Petr Vrtěl
tak přečetl výpověď Bořivoje
Kresty z přípravného řízení.
„Jako ředitel a prokurista
společnosti SK LeRK jsem
žádný daňový únik nezpůsobil, daňové přiznání jsem sice
podepsal, ale nesestavoval.
Už si nepamatuji, kdo mi ho
k podpisu předložil. Uvedené
doklady jsem nevystavil, kdo
to udělal, nevím. S výsledkem
kontroly finančního úřadu
nesouhlasím. Nepamatuji si,
kdo byl za účetnictví SK LeRK
zodpovědný,“ stojí v protokolu
z výslechu na policii z výpovědi Bořivoje Kresty.
Soud mu ale neuvěřil. Předseda senátu Petr Vrtěl po dvouhodinovém jednání a patnáctiminutové přestávce vynesl
rozsudek. Bořivoj Kresta byl
uznán vinným z trestného
činu krácení daně se škodou
vůči státu ve výši 204 tisíce
korun. Hrozil mu tak až tříletý kriminál. „Obžalovaný se
odsuzuje na deset měsíců odnětí svobody s podmínečným
odkladem na dva roky. Záro-

veň nesmí dva roky vykonávat
funkci prokuristy a působit ve
vedoucích funkcích obchodních společností. Zároveň je
mu uložena pokuta dvacet tisíc korun. Pokud ji v termínu
neuhradí, náhradní trestem
jsou dva měsíce vězení,“ sdělil
svůj verdikt soudce Petr Vrtěl.
Rozsudek je nepravomocný,
Bořivoj Kresta se na místě
odvolal, státní zástupce si
ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Přestože bývalý fotbalový boss nejprve odmítl
Večerníku se k rozsudku vyjádřit, na chodbě okresního
soudu nám nakonec stručně
vyjádřil svoji zlobu...
„Celé je to fraška, vše je naprosto zinscenované. Je to hon
na něco, co vůbec neexistuje. Je
to uměle vykonstruované obvinění a vy víte, že se nejedná
o první případ útoku na moji
osobu. Chtěl jsem v Prostějově
provozovat špičkový fotbal,
každý mi ale vždycky házel
klacky pod nohy. Kdyby se radši každý staral o kopanou a přestal na mě pořád kydat špínu.
Tímto nemám dobrou pověst,
ale vy novináři máte aspoň o
čem psát...,“ nebral si před námi
servítek Bořivoj Kresta.
Muž, který kdysi do Prostějova
přivedl z Brna druholigový fotbal, tak utrpěl třetí šrám na své
pověsti. „Obžalovaný se v roce
2001 dopustil přestupku proti
občanskému soužití a v roce
2004 ho Krajský soud v Brně
odsoudil za trestný čin zpronevěry na tři roky podmíněně
s odkladem na pět let. Jako jednatel firmy KB LeRK způsobil
společnosti OMV Praha škodu
přesahující osm miliónů korun,“ uvedl mimo jiné při jednání soudce Petr Vrtěl....

BRIGÁD MOC NENÍ,
místa jsou hlavně u dělníků

Prostějov/nih - Stejně jako
každý rok, i letos se začátkem prázdnin výrazně
vzrostla poptávka mladých
studentů, ale i lidí v produktivním věku po brigádách
a nejrůznějších sezónních
pracích. Vždyť, kdo by si
nechtěl přivydělat nějakou
tu korunu na letní radovánky. Prostějovský Večerník
pro vás exkluzivně zjišťoval,
jakou máte šanci uspět při
hledání přes prázdniny právě v našem městě.
„Podle mého názoru práce v Prostějově moc není a
hledání je spíše o štěstí. My
sami nabízíme na webu každý měsíc aktualizovanou nabídku brigád na Prostějovsku
i v zahraničí. Aspoň touto
cestou se snažíme studentům
a mladým lidem pomoci, primárně se totiž specializujeme
na trošku jiné věci,“ řekla nám

pracovnice Informačního centra pro děti a mládež. To paní
Lipovská z pracovní agentury
Bauwerk byla jiného názoru:
„Uspokojit můžeme především poptávku studentů a lidí
v dělnické oblasti. Spousta nabídek od různých firem je například v oblasti stavebnictví,
úklidu nebo také v pekárnách.
Bohužel menší nábor je v oblastech těch vyšších odborných profesí. Většinou však
vyhovíme každému, tedy zatím se to vždycky povedlo...“
Všem práce a peněz chtivým
tak nezbývá, než hledat dál,
nebo případně trošku slevit
ze svých požadavků. Práce
ve městě bohužel ubývá, ale
nějaké to místo sehnat nebude nemožné. Samozřejmě, že
větší výhodu mají především
muži. Brigád vhodných pro
ženy a dívky je podstatně
méně. „Obešla jsem místní

firmy, ale všechno je už buď
plné, nabízeli mi místo do kasy
v jednom supermarketu, ale
s penězi se bojím dělat, je to na
nic, když nemám nikde žádné
známé. Jsem z toho už docela
nešťastná, po prázdninách nastupuji na výšku a chtěla jsem
mít aspoň nějaké peníze do začátku...,“ postěžovala si Večerníku devatenáctiletá studentka
Lenka Š. z Prostějova.
A jak je to se zájmem? „Jsme
na trhu asi tři až čtyři roky, takže moc daleko nevidím. Ale za
tu dobu, co fungujeme, je každoroční zájem lidí podobný,
nijak výrazně neklesá ani nenarůstá,“ řekla nám paní Liptovská z pracovní agentury.
Nezbývá nám, než popřát
všem doposud „nezaměstnaným“ hodně štěstí při hledání
a také pevné nervy. A nezoufejte, prázdniny jsou teprve
na svém začátku....

Jak „bezďáci“ vydělávají

na svůj první milion...
O tom, že pětikoruna za použití nemíří vždy do automatu
a následně do kapsy majitele
či provozovatele toalet na hlavním prostějovském nádraží,
svědčí i tato úsměvná historka
jednoho z našich čtenářů.
„Chtěl jsem jít na prostějovském nádraží na záchod. Před
jeho dveřmi stál bezdomovec a
chtěl po mně nějaký ´drobák´.
Odmítl jsem ho s tím, že mám
pouze pětikorunu, která mi
tak akorát stačí na to, abych
se dostal dovnitř. Jaké bylo
moje překvapení, když bezdomovec následně zaťukal

Dámské záchodky.
Jedna kabinka mimo
provoz, druhá ucpaná
a třetí zaneřáděná.
Foto: Linda Nguyen
na dveře, které otevřel jeho
MÁTE I VY NĚJAKÝ
kumpán. Tímto způsobem mě
OBDOBNÝ ZÁŽITEK
oba pustili dovnitř. Docela
TOHOTO DRUHU?
mě to pobavilo a tak jsem jim
NAPIŠTE NÁM
toho ´bůra´ za záchod nakoNA E-MAIL:
nec dal...,“ povyprávěl nám
čtenář, který si přál zůstat v REDAKCE@VECERNIKPV.CZ
anonymitě.

Kultura v Prostějově a okolí
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Prostějovské léto
ZÁVIŠ ŘÁDIL na plumlovském zámku

Prostějov/nih
P
rostějov/nih
ěj / ih

Plumlov/nih - O předminulém
víkendu bylo na Plumlově živo.
O hlavní program se tu postaral
známý nekorunovaný král českého pornofolku Milan Smrčka, který je známější spíše pod
pseudonymem Záviš. Jde o českého písničkáře a básníka, jehož
tvorba má silně autobiografické
prvky. Věřte, že texty, obsahující
často sprostá slova, jsou nezapomenutelné a nezaměnitelné
s kýmkoli jiným...

Sám hudebník
hude
debník
ík see st
tall ttak
aké
ké hhlavním
llaavnníím
Sám
stal
také
motivem filmu známého českého dokumentaristy Karla Vachka,
který byl v roce 2006 natočen pod
názvem ´Záviš, kníže pornofolku´. A není žádným tajemstvím,
že Závišovým velkým fanouškem
je například i Karel Gott. Celkový
Závišův okruh fanoušků se navíc
v posledních letech čím dál tím více
rozšiřuje, o čemž určitě svědčila i
návštěvnost pátečního koncertu.
Zámecký kamenný sál byl zaplněn
do posledního místa.

Vššiicchnii kteří
kteří
ří dorazili,
dorazili
d ilii se skvěle
k ěl bavili,
bbavili
ili
Všichni,
a i když byl hudebník v samém závěru už silně posilněn alkoholem, jako
skutečný profík neztrácel přehled a se
zapálením hrál i zpíval dál... Publikum
tak bouřilo a často bylo slyšet, jak fanoušci provolávají názvy skladeb. Záviš se však držel svého, a tak zazněly
třeba písně ´Já na vojnu nepudu´, ´Zemřel mi kamarád´ a mnohé další.
Mimo písniček jste mohli během
večera slyšet i jeho básnickou tvorbu.
Celý koncert trval skoro dvě hodiny a
ten, kdo dorazil, rozhodně nelitoval....

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

odstartovaly děti

Prostějov/nih – Dva červencové čtvrtky otevřely pravidelný
program „Prostějovského léta
2012“. První akce v rámci každoročních oslav příchodu prázdnin a léta v našem městě proběhla 5. července ve Smetanových
sadech. A snad nikoho nepřekvapí, že si tento program nejvíce
užily děti. O týden později, tj. 12.
července nastal den ve znamení
her a zábavy...
Dopoledne prvního červencového
čtvrtku strávily děti na dopravním
hřišti, kde se zábavnou formou naučily nebo si zopakovaly silniční
předpisy, značky a veškeré

věci, co s bezpečností a zodpovědné jízdy na kolech, bruslích či koloběžkách týká. Úderem sedmé hodiny večerní odstartoval program
s názvem „Mušketýrská noc“,
který byl na programu v městském
parku. Nejen na děti, ale i na jejich
rodiče zde čekalo mnoho her a
soutěžních disciplín pod vedením
klauna Ferdy. Všichni zúčastnění
si pak domů spolu s dobrou náladou odnášeli i mnoho zážitků. Na
ty starší, či vytrvalejší čekala ještě
jedna odměna, a to večerní koncert
finalisty superstar Martina Haricha.
Uplynulý čtvrtek si místní botanická zahrada ve spolupráci s eko-

centrem Iris připravila pro své
návštěvníky zábavné soutěže a hry
s přírodní tématikou. Děti si užily skvělé dopoledne plné zábavy,
během něhož měly spoustu úkolů,
kdy musely třeba poznávat šišky
ze stromů. Vyzkoušely si také třeba
paměť pohmatem a v neposlední
řadě se snažily objevit, kde v zahradě rostou podivuhodné rostlinky,
jako třeba divoženka travní nebo
Trávníček modrý. Večer pak čekalo
na návštěvníky městského parku
ještě jedno překvapení. Mohli se
totiž dozvědět, jak správně vycvičit
draka.
A jaké kulturní vyžití nám přinese ten čtvrtek následující? Večerník bude opět u toho!
Podívejte se, jak vypadá Prostějovské léto na www.vecernikpv.cz.

„Svými obrazy bych prý dokázala zabydlet i liščí noru,“

směje se autorka výstavy Renata KLOGER-ŠTOLBOVÁ
Plumlov - Akademická malířka Renata Kloger
Štolbová, která se narodila před čtyřiapadesáti lety
v Českých Budějovicích, vystudovala Pedagogickou
fakultu UK, obor český jazyk-výtvarná výchova a
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Nyní
se věnuje jak knižním ilustracím, tak divadelní a loutkové tvorbě. Spolu s řezbářem Tomášem Štolbou
vytváří dřevěné malované betlémy, z nichž největší
je vystaven v kostele Panny Marie Bolestné v Dobré
Vodě u Českých Budějovic. Nyní zavítala se svou
výstavou i k nám, její obrazy si můžete prohlédnout
spolu s tvorbou Adolfa Borna na plumlovském
zámku až do 2. září. Co Večerníku, který je
mediálním partnerem výstavy, nejen na sebe v exkluzivním rozhovoru, který jsme vám
minulý týden slíbili, prozradila?
Nikol Hlochová

Jak a kdy jste se ke kreslení dostala? Má výtvarničina ve vaší rodině nějakou delší
tradici?

„Ano, v naší rodině se to táhne
přes generace. Docela výrazná
linie je v tomto směru po mém
dědečkovi z tatínkovy strany,
který měl tiskárnu v Táboře, kde

Milá umělkyně. Povídání s Renatou Kloger-Štolbovou na plumlovském zámku, kde momentálně
vystavuje svá díla, bylo opravdu
příjemné... Foto: Nikol Hlochová

ilustroval
il t
l a připravoval
ři
l kknižní
ižž í
vydání. Mimo to moje maminka
byla také velmi nadaná a krásně
kreslila, ale v tomto směru nebyla
moc podporována rodiči, protože
jim kreslení připadalo zbytečné.
O to víc však maminka podporovala mě...(úsměv)“
Vaše obrazy jsou takové hravé - plno barev a
roztomilých věcí. Berete
svůj život také tak pozitivně a jistým nadhledem?
„U mě je to trošku
složitější... (smích)
Nejsem až tak moc
filmově pozitivní
typ nebo prvoplánově
rozjuchanej
člověk. Ale mám v sobě
nějakou takovou zábranu, že
veškeré špatné situace si v těch
obrázcích snažím nějak polidštit a rozkreslit do těch ´lepších barev´!“

O hlasování v anketě 7 divů Olomouckého kraje

je VELKÝ ZÁJEM

Olomoucký kraj/red Přes tisíc hlasujících se
prozatím zúčastnilo ankety 7 divů Olomouckého kraje. Po úspěšné
premiéře pořádá druhý
ročník stejně jako loniOlomoucký kraj s cílem
upozornit na zajímavá
místa regionu a podpořit
rozvoj cestovního ruchu.

Hlasování probíhá od 1.
července do 31. srpna na
adrese www.7divuOK.cz.
V pátek 13. července ukazovalo počítadlo účastníků číslo 1070!
Prozatím největší podporu získaly pamětihodnosti
z Jesenicka a Přerovska,
naopak o nominované památky z Olomoucka projevují hlasující nejmenší
zájem. Přesné průběžné
pořadí Olomoucký kraj

zveřejňovat nechce, aby
neovlivňoval samotné hlasování.
Námět na pořádání ankety
7 divů Olomouckého kraje
si hejtman Tesařík přivezl
z loňské návštěvy Slovenka. Ještě v roce 2011 se
uskutečnil první ročník
této akce, v němž zvítězila
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Hlasování se tehdy zúčastnilo
4 135 občanů.

Pozvánka na akci

Jedenáctý ročník Keltské noci
vypukne už o tomto víkendu...

Plumlov, Prostějov/nih Již tento pátek a v sobotu se plumlovský kemp
Žralok promění v útočiště všech Keltů a Keltek,
ale i jiných spřízněných
národů. Už pojedenácté
za sebou tady totiž odstartuje oblíbený festival
KELTSKÁ NOC. I když
měli všichni jeho příznivci
zpočátku strach, jestli se
vůbec uskuteční, vše dobře
dopadlo a do jeho zahájení
zbývají už jen hodiny...
„Po vyřešení několika vážných problémů jsem rád,
že naše občanské sdružení
Keltská noc o.s. nepřeruší
tradici keltských nocí na
Plumlově a tímto zveme
všechny naše příznivce na
11. ročník tohoto krásného
festivalu a skvělého svátku
všech, kdo mají rádi hudbu
vycházející z keltských tradic, jako jsou irský tanec,
stará keltská řemesla, bojová umění a nefalšovanou
keltskou spiritualitu,“ vzkazuje Tomáš Somr, hlavní
organizátor letošního ročníku s dvěma jedničkami ve
vínku.

Všechno vypukne v pátek
20. července úderem 16.
hodiny a potrvá až do nedělní druhé hodiny ranní.
Stejně jako v předchozích
letech se můžete i letos těšit
na kvalitní irskou hudbu.
Na festivalu se představí
umělci z České republiky,
ale také Irska, Španělska,
Slovenska či Spojeného
království. Všichni skalní
příznivci a fanoušci se můžou těšit na „své stálice“,
bez nichž by celá akce nebyla tím pravým ořechovým,
mezi které patří například
Sliotar z irského Dublinu,
Bran, Tomáš Kočko, Poitín,
Happy to meet a mnoho dalších. Pořadatelé slibují také
mnohá překvapení v podobě
relativních nováčků, jako
jsou například Street Wings
ze Španělska, skupina Dalách atd. „Chybět ani skvělí
metaloví kelti Cruadalach,
dále Vintage Wine, Gwalarn,
Maidens of Samhain, Kelt
Grass Band, které znáte z
loňska a přijedou také skotští
dudáci a bubeníci The Rebel
Pipers - pipes and drums,“
prozradil Somr..

Kromě zpívání se bude
na festivalu také tančit
a bojovat. V tomto žánru se můžete těšit třeba na
skupiny irských tanců Seamróg a Démáirt, bojová
umění předvedou Bellators
a chybět rozhodně nebude
ani diváky milovaná ohňová show, s níž se představí
Mistr Arkáda. „Všechny
určitě zaujme spirituality,
které se ujme naše keltská
čarodějka Erika Bábková.
Skupina Boiové a Fergunna
postaví svůj keltský tábor,
kde budou předvádět stará
keltská řemesla např. tkaní
látek, šití oděvů a bot, výrobu šperků, odlévání a ražení
mincí a také keltskou zbroj a
zbraně,“ dodal Somr.
Chybět nebude ani pravá
keltská medovina, stánky
s občerstvením a upomínkovými předměty. Ti, kteří
budou chtít prožít festival
v kempu od začátku až dokonce, se mohou ubytovat
přímo na nech, ubytování
ale není zahrnuto v ceně
vstupenky.
„Snad se splní přání nejen
moje, ale i všech z vás, kteří

na Keltskou noc jezdíte pravidelně i těch, jenž se letos
chystáte poprvé, aby nám v
první řadě vyšlo počasí a sluníčkem zalitý kemp Žralok
na Plumlově se stal svědkem
další bezvadné oslavy keltské kultury. Pevně doufám,
že letošní ročník bude super
prožitkem a festivalem, na
kterém se bude nejen hrát,
zpívat a tančit, ale také odpočívat, dobře jíst, pít a milovat...,“ poslal závěrem
Takže neváhejte a vyrazte na
tento ojedinělý svátek všech
příznivců Keltů a keltské
zábavy! Vstupenky jsou
stále ještě v předprodeji, a
to v síti TICKETSTREAM,
nebo v Knihkupectví U
Radnice a v Olomouci ve
W-COPY centru na Masarykově ulici. Držitelé karet
ISIC, IYTC, ITIC, ALIVE
a dále ZTP a ZTP/P mohou
uplatnit slevu na vstupném
(týká se jen vstupenek zakoupených v místě akce).
Více informací najdete na
www.keltska-noc.cz. V plném provozu je i facebook
Keltské noci, který čeká
na vaše příspěvky...

INZERCE

Na plumlovském
N
l l ké
zámku
á k
vystavujete s panem Bornem, který na vernisáž bohužel
nedorazil. Setkala jste se s ním
někdy osobně?
„Ano, a to hned několikrát. Největší stopu ve mně zanechalo to
vůbec první setkání. Dělala jsem
tehdy zkoušky na vysokou školu
uměleckoprůmyslovou a dostala
jsem možnost ukázat panu Borno-

F o t o ree p o r tá
Fotoreportáž
áž

vii sváá díla.
díl T
Tak
k jjsem za ním
í cupii
tala jako pokorná žákyňka k mistrovi, a i když ty moje práce tehdy
nebyly zrovna nejlepší, tak pan
Born byl velice milý a shovívavý.
To mu nikdy nezapomenu...“
Jak se vám zde v Plumlově
líbí? A byla jste tu už někdy předtím?
„Nikdy. Zjistila jsem však, že plumlovský zámek je velice zvláštní

stavba.
Trošku
bizardní,
t b T
šk bi
d í velmi
l i neobb
vyklá, malinko strašidelná, ale když
jsme sem přijeli a já jsem navěsila
svoje obrazy, věděla jsem, že to tady
bude parádní. Mně osobně tohle
naturální prostředí vyhovuje daleko víc, než nějaké leštěné parkety a
mramor, cítím se tady prostě dobře.
Jsem všeobecně takový ´zabydlovací typ´. Říká se o mně, že bych
zabydlela i liščí noru...(smích)“

JAKÁ BYLA VERNISÁŽ NA ZÁMKU...
3xfoto: Nikol Hlochová

Profík. Tomáš Jurenka uchvátil Bylo plno. Zájem o výstavu byl Zájem. Renata Kloger-Štolbová
svým zpěvem doslova celý sál.
opravdu veliký.
odpovídala na dotazy návštěvníků.

Malá kopaná

KRUMSÍN - Šestnáctý ročník krumsínského fotbalového svátku je nenávratně minulostí. Tamní turnaj
v malé kopané HANÁ CUP 2012 poznal své šťastlivce i nešťastníky, vítěze i poražené a hlavně nabídl
opět tři dny plné nejen fotbalové zábavy. Do tamního areálu si to tentokrát netradičně už od čtvrtku 5.
do soboty 7. července přijelo rozdat „jen“ čtyřicet celků, což je sice historicky jedna z nejslabších účastí,
avšak na kvalitě samotných bojů se to neodrazilo. Loňské prvenství obhajoval prostějovský gigant FC
Relax, který se i tentokrát prodral na piedestal nejlepších. Na úplný vrcholek ale výběr kouče Františka
Kocourka nedosáhl. Stejně jako další tradiční účastník FK Peliny Choceň skončily oba týmy po penaltovém rozstřelu v semifinále. O prvenství si to tak nakonec rozdaly výběry z Prostějova - S.K. Haná a Jiřina,
přičemž po výhře rozdílem třídy vystoupal na samý vrchol zelenobílý výběr, který triumfem na prestižním
klání dokonal svoji historickou sezónu, v níž se z postupu o soutěž výš radovalo „áčko“ i „béčko“! Vedle
hodnotných cen si nejlepší týmy odvezly i finanční prémie, přičemž pro ty úplně nejlepší byla připravena
částka ve výši 10.000 Kč.
Stínem klání se stalo osmifinálové vystoupení SK Griffins 98 Prostějov, jejichž poslední zápas na turnaji
provázel jistý stín pochybností... Nakonec ale převážilo vše dobré a při závěrečném hodnocení mohli
nejvyšší představitelé včetně senátorky Boženy Sekaninové, která i letos převzala nad celým podnikem
záštitu, hovořit v pozitivním duchu.
Tečku za letošními bitvami učinil tak jako každý rok Martin Ošťádal. Hlavní organizátor zhodnotil
16. ročník KRUMSÍNSKÉHO HANÁ CUPU2010 opět na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
který byl hlavním mediálním partnerem klání. Jak celý turnaj proběhl očima jeho šéfa?

A je to opět za námi...
Organizoval jsem tento turnaj již
podesáté a celý kolotoč povinností
pro mě začíná již někdy koncem
února, kdy se pomaličku začínají
tvořit pozvánky, dáváme dohromady soupis možných sponzorů, oslovujeme politické subjekty. Letos se
jako nejobtížnější v této fázi ukázalo
sehnat obsluhy do bufetů. Turnaj se
v podstatě koná nonstop tři dny a služby se v bufetech střídají na tři směny.
Účastní se jí nejen členové TJ, ale také
hasiči nebo obyčejní lidé z Krumsína
a z okolí, kteří chtějí při této akci pomoci bez nároku na odměnu. Všem
těmto cca 50 lidem bych chtěl touto
cestou poděkovat. Připravujeme pro
ně v srpnu společné posezení s nějakým dobrým jídlem a pitím jako poděkování za jejich práci na letošním
turnaji. Asi tři týdny před turnajem
se nám podařilo sestavit směny ke
spokojenosti všech zúčastněných.
Konečně...

Jednačtyřicátý tým
se přijel podívat..
Týden před turnajem už má většina z
nás dovolenou. Nejdříve je to na mě,
musím udělat rozlosování a naplánovat
průběh celého turnaje. To je věc velmi
zapeklitá. Většinou si s tím lámu hlavu
několik hodin. Letos zaplatilo startovné
na turnaj celkem jednačtyřicet týmů.
Tím posledním byla Likérka Metelka
Moravské Prusy. Bylo to ale již v době,
kdy byl turnaj uzavřen, proto jsem jim
startovné vrátil. Kluci se objevili na turnaji alespoň jako diváci. Rozlosování
je pro mě uzavřené v neděli před turna-

jem, kdy rozesíláme propozice jednotlivým týmům a také našim mediálním
partnerům.
Od pondělka jsme běhali postupně kolem zboží, které se průběžně naváželo
do chladícího zařízení, lajnovalo se
hřiště, uklízelo se v šatnách a vařilo se
jídlo. Zajímavostí našeho turnaje je, že
veškeré jídlo pro vás připravují výhradně chlapi. Asi proto vám tak chutná...
Turnaj letos začínal netradičně ve
čtvrtek, protože jsme se dohodli, že
vyzkoušíme vrátit se do původního
termínu. Ukázalo se, že to nebyla moc
šťastná volba a je to pro příští rok jeden
z námětů na zamyšlení. Na hřišti jsme
se všichni sešli již v devět hodin ráno.
Pověsily se zbývající reklamy sponzorů, nachystaly se výčepy a bufety.
Kolem poledne bylo vše připraveno a
pomaličku začaly najíždět jednotlivé
týmy. Spousta týmů u nás přespává ve
stanech, v pátek večer jsem jich napočítal rovných čtyřicet!

Čtvrteční „předkrm“
Turnaj se rozeběhl s úderem třetí hodiny odpolední, tedy o hodinku dříve,
než v předchozích letech. Nechával
jsem si prostor pro případné přerušení,
kdyby náhodou zapršelo. Nic takového se naštěstí nestalo. V pátek si to
rozdalo prvních deset týmů ve dvou
pětičlenných skupinách. Ve skupině
„A“ měly být papírovými favority
FK Peliny Choceň a SK Pokop Domamyslice. Oba týmy předpoklady
potvrdily a postoupily překvapivě
s týmem FC Prostějov. Choceň dokonce bez ztráty bodu. Ve skupině
„B“ postoupili také papíroví favorité
AC Zavadilka 2000 PV, FC Relax

Prostějov a FC Pivo. Prostějovský
Relax se ovšem trápil, protože kluci
hráli první den bez brankáře a v bráně
se střídali hráči z pole. Jediným cílem
Relaxu bylo v pátek postoupit a to se
nakonec podařilo. Hřiště jsem opustil
hned po osmé hodině, abych si odpočinul a načerpal síly na páteční hlavní
hrací den....

Páteční „hlavní chod“
Zpět do areálu jsem dorazil kolem
sedmé hodiny ranní. Bylo vidět, že
někteří prožili velmi pernou noc a
teprve se ukládali k spánku. Rychle
jsem připravil tabulky ranních skupin
a čekali jsme na příjezd a registraci
dalších týmů. Před devátou byli na
hřišti všichni, mohlo se začít hrát.
Ve skupině „C“ si pohlídaly postup
týmy Brodku u Prostějova a SK
Griffins 98 Prostějov, překvapivě
s nimi postoupil dobře hrající GD
SPORTSWEAR. Ve skupině „D“
se také nekonalo žádné překvapení,
když postoupilo trio Jiřina Prostějov,
FC FONTIK a Čehovice. I když do
posledních minut sahali po postupu
i Pifní upíři. Šok nastal ovšem ve
skupině „E“. Postup se očekával od
týmů AC ROMA a TJ Mouřínov, a to
se také stalo. Historický výsledek si
ovšem zajistil také Radegast u Zacha
a to bylo překvapení jako hrom! Bylo
jasné, že večer bude veselo...
Lehkým překvapením byla i forma
Zdětína, který ve skupině předčil
i Bexim Paletten a S.K. Haná. Ve
skupině „G“ se určitě nečekalo, že
vypadne tým Montáže Kučera, stejně
jako ve skupině „H“ Hlučín. Turnaj
probíhal v poklidu až do večera.

turnaj očima hlavního organizátora aneb POHLED DO ZÁKULISÍ

Vrchol doprovodnému
programu zhatil déšť
Jenže ještě před koncem hracího dne
se ale začaly nad hřištěm stahovat
mraky a my jsme tušili, že je zle.
V ohrožení byla tolik očekávaná večerní zábava. Kapela přijela, ale nic
se nechystalo a čekali jsme, co bude.
A byl mazec. Zvedl se vítr, začaly lítat
slunečníky, větve, stany, prostě všechno, co nebylo pevně ukotveno. Silný
déšť měl také za následek vypnutí
elektřiny. To bylo asi po osmé hodině.
Volali jsme i poruchovou službu, ale
tam nikdo nic nevěděl. Před desátou
hodinou přestalo pršet. V tu dobu jsme
byli ještě odhodláni zábavu spustit.
Problém byl však s elektřinou, která
stále nešla... Po desáté jsme poslali
kapelu domů a bylo jasné, že letos
na turnaji zábava nebude! Dodávka
elektrické energie byla obnovena
v půl jedné v noci. Takový výpadek
nepamatuji už léta a muselo se to stát
zrovna na našem turnaji...

Sobotní „dezert“
V sobotu ráno jsem opět kolem sedmé
přistál na hřišti, kde už bylo veselo.
Nebo spíš ještě bylo veselo... Vypadalo to, že někteří jedinci ani nespali. Ostatně schylovalo se k začátku
osmifinálových skupin, kde už šlo
o všechno. Z nich postupoval pou-

FK Peliny Choceň navštívily Haná Cup
již popatnácté a těší se na další ročník
„Jako mančaft jezdíme pouze na tento turnaj,“ libuje si prostředí gólman Libor Gerčák

K pravidelným i úspěšným a hlavně
oblíbeným účastníkům Haná Cupu
patří od samého zrodu historie tohoto podniku výběr pod hlavičkou
FK Peliny Choceň. Poprvé celý turnaj vyhráli v roce 1998, o rok později triumf obhájili a třetí prvenství
přidali před dvěma roky. Společně
s Relaxem Prostějov tedy získali doposud nejvíce prvních míst a není
tedy divu, že se do Krumsína vždy
rádi vracejí...
„Zažili jsme tu krásné věci. Máme
tu spoustu kamarádů a právě za nimi
každoročně jezdíme. Známe se se
všemi, co to tady zakládali a místní
nás tu mají rádi,“ vysvětlil rok co
rok se opakující návštěvy nehrající
kapitán a současně předseda klubu Pavel Karpíšek. A s nadsázkou
připojil, čím si získali oblibu mezi
místními: „Když jsme to poprvé
vyhráli, tak jsme jim tady nechali
bečku. Nebylo ji totiž jak odvézt,
protože druhý den potřebovali obal
zpátky,“ vyprávěl se smíchem.
Z původní skvadry zbyl kromě
Karpíška, který si prvních dvanáct
účastí odbyl i v roli hráče, pouze
Libor Gerčák. Jinak prochází sestava postupnou obměnou a každý
rok jede někdo nový. „Peliny jako
mančaft jezdí pouze na tento turnaj,
na ostatních hrajeme za jiné mančafty. Já osobně jsem se do Krumsína
prochytal patnáctkrát,“ usmíval se
Gerčák. Právě stabilní gólmanská
jednička české futsalové reprezentace přitahuje svými zákroky i hrou
dopředu největší pozornost. I jeho
cílem je vždy vyhrát, ale jedním dechem doplňuje, že na Haná Cupu si
mohou i odpočinout.
„Sem se jezdíme vyloženě odreagovat
a zahrát si. Celý rok se velký fotbal
nebo futsal hraje o něco, stále se honí
body a tento turnaj je spíše na odreagování,“ ozřejmil Gerčák. Osobně
hraje futsal za Vysoké Mýto a na kon-
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ze vítěz tříčlenné skupiny. Některé
skupiny měly favority, některé byly
vyrovnané. Vzhledem k tomu, že už
se mi jednou stalo, že celá skupina remizovala stejným výsledkem, nechali
jsme v případě remízy kopnout týmy
proti sobě hned po skončení zápasu
penalty jako pomocný bod, pokud
by se nedalo rozhodnout o pořadí
ve skupině podle skóre, vstřelených
branek a vzájemného zápasu tak, jak
bylo uvedeno v propozicích. Ze skupiny „I“ postoupila podle očekávání
Choceň, stejně jako ve skupině „J“
Zavadilka. To v grupě s označením
„K“ to bylo velké drama. Každý
tým získal tři body a muselo rozhodnout skóre, díky kterému postoupila
Haná. Skupinu „L“ ovládla Jiřina
a skupinu „M“ Mouřínov. Skupinu
„N“ překvapivě suverénně ovládl
Pokop Domamyslice, který postoupil přes dobře hrající Zdětín. Také
obhájce prvenství Relax Prostějov
ve skupině „O“ nezaváhal a s jistotou
postoupil. Největší drama slibovala
skupina „P“, kde se potkal Bexim
Paletten, Indiana Plumlov a SK
Griffins. V prvním zápase remizoval
Bexim s Indianou a získal po penaltách pomocný bod. V dalším zápase
Bexim rozdrtil Griffins a zdálo se, že
o postupujícím je rozhodnuto. Pak
se ale stalo něco, nad čím normálnímu člověku zůstává rozum stát...
Griffins neunesl vyřazení, odchodil
zápas s Indianou, která po vítězství
7:1 přeskočila na skóre Bexim a ti
mohli odejít zklamaní do sprch. Bylo
kolem toho samozřejmě spoustu debat, ale postupový klíč mluvil jasně.
Skóre je předřazeno vzájemnému zápasu a Indiana postupovala. Na kluky
z Griffinsu mě to strašně mrzí, vždy
jsem jim vyšel ve všem vstříc a oni
se mi odvděčili nejhorším možným
způsobem. Nedalo se s tím ale nic
dělat, v tomto případě nemám žádnou šanci nějak zasáhnout. Propozice
hovořily jasně.

Boj o pohár vypukl...
Čtvrtfinále se rozjelo po přestávce ve
čtvrt na dvě. Choceň rozdrtila rozdílem třídy Indianu, stejným výsledkem
3:0 vyhrála i Jiřina s Mouřínovem.
Další dva zápasy nabídly velká dramata a skvělý fotbal. Haná nakonec
ukončila pouť Pokopu Domamyslice až po penaltách, když v normální
hrací době gól nepadl. Relax udržel
v nádherném zápase vedení 1:0 se
Zavadilkou. Do semifinále tak po-

stoupili favorité, které jsem hlásal již
před turnajem. Pro mě se tedy žádné
překvapení nekonalo. Ze čtveřice
Choceň, Jiřina, Haná a Relax mohl
vyhrát kdokoliv.
Semifinále jen dokázalo, jak byly
týmy vyrovnané. V obou zápasech
totiž došlo na penalty. V nich byly
úspěšné týmy Hané a Jiřiny a nás
čekalo čistě prostějovské finále. Choceň byla trošku zklamaná, stejně jako
Relax. I já jsem tipoval právě tyto dva
týmy na finále.
Finále začalo chvilku po šestnácté
hodině. Hrál se vyrovnaný zápas, ale
góly střílela pouze Haná. Porážka 3:0
byla pro tým Jiřiny až příliš krutá. Na
hřišti bylo rozhodnuto a nás čekal ještě
výběr individuálních trofejí....

Kdo byl nej...
Nejlepším střelcem se stal Pavel
Voráč z Relaxu, kterému ale na paty
mu šlapal, světe div se, reprezentační gólman týmu Chocně Libor
Gerčák! Pokud by se vyhlašoval
nejužitečnější hráč turnaje, neměl
by Libor konkurenci. Jako brankář
se zapojuje do útoku, takže Choceň
hraje v podstatě pořád přesilovku.
Takovou trofej ale na turnaji zatím
nemáme. Za nejlepšího brankáře
jsme nakonec vybrali Leoše Prachaře, který svými výkony vytáhnul Jiřinu až do finále. Nejlepším hráčem
se stal Tomáš Mazouch z Hané, i
když velkou konkurenci měl v Ivošovi Zbožínkovi z Relaxu. Nejlepším rozhodčím byl vyhlášen malý
velký muž Petr Motal, který nejlépe
ze všech zvládl vyhecované zápasy
na našem turnaji.

S rozhodčími jsem byl
spokojen!
Po skončení turnaje jsem na internetových stránkách turnaje četl právě
na rozhodčí nějaké nářky. Já k tomu
můžu říct pouze jedno. Během turnaje za mnou nikdo nepřišel a na
rozhodčí si nestěžoval! Pokud měl
někdo nějaký problém, měl za mnou
přijít a já bych sjednal nápravu. Nemohu být všude a u všeho. Osobně
jsem byl s výkonem rozhodčích spokojen. Netvrdím, že byli bezchybní,
ale to nejsme nikdo. Myslím si, že
se svého úkolu zhostili dobře a já
bych jim chtěl touto cestou poděkovat. Snažíme se na turnaj nominovat
každým rokem mladší rozhodčí a
nejinak tomu bylo letos.

DÍKY, na závěr...
Chtěl bych speciálně poděkovat
Radkovi Kocourkovi a Františkovi
Krpcovi, kteří mi celý turnaj pomáhali a díky nim jsme to společně po
organizační stránce bez problémů
zvládli. I když se našeho turnaje letos
zúčastnilo o dvě desítky týmů méně,
práce nijak neubylo a celá organizace turnaje je stejně pracná...
Jak už jsem nastínil úvodem, máme
každoročně velké problémy sehnat
padesátku lidí, která se stará o zajištění
turnaje po celé tři dny. Proto zvažujeme
příští rok uspořádat pouze dvoudenní
turnaj pro čtyřicet týmů. Rok je ale
dlouhá doba, kdo ví, co se ještě do té
doby může stát. Po turnaji jsem četl
články v novinách, přišly mi i nějaké
e-maily od týmů. Všem se na turnaji
líbilo, hodnotili turnaj velmi kladně,
takže já jsem s letošním ročníkem
spokojen. Snad poprvé jsme na turnaj nemuseli volat sanitku, protože
se nikomu nic vážného nestalo. Jsem
moc rád, že si na náš turnaj vždy najdou cestu ty nejlepší týmy z celého
okolí a doufám, že to tak zůstane i
pro příští rok...
Stranu připravili
Petr Kozák a Jiří Možný.

ggaleriee
vvítězůů
1997 - AC Vyprahlo Konice
1998 - FK Pelinyy Choceň
1999 - FK Peliny Choceň
2000 - FC ULTRAS
2001 - FC Relax Prostějov
2002 - FC Relax Prostějov
j
2003 - AC Vyprahlo Konice
2004 - Jiřina Prostějov
j
2005 - SK Skalka
2006 - Olpran
p Olomouc
2007 - FC ULTRAS
2008 - Indiana Plumlov
2009 - FC DREAM Team
2010 - FK Pelinyy Choceň
2011 - FC Relax Prostějov
2012 - S.K. Haná Prostějov

usmíval se nejlepší hráč Haná Cupu TOMÁŠ MAZOUCH
Nejlepší výkony po celou dobu letošního ročníku Haná Cupu podával Tomáš Mazouch. Rozhodli tak
aspoň organizátoři krumsínského
turnaje v malé kopané. Člen výběru S.K. Haná dostal přednost
před zhruba čtyřmi stovkami
svých kolegů a spolu s týmovou
trofejí převzal od pořadatelů i senátorky Boženy Sekaninové také
nejvýznamnější z individuálních
ocenění.

„Našimi ambicemi bylo skutečně
vyhrát. Od začátku jsme šli na vítězství, ceníme si ho a můžeme být
spokojeni. Je tu hodně mančaftů,
takže je těžké projít vyřazovacím
systémem až do finále. Šli jsme
dvakrát přes penalty, což je o štěstí.“

Přesně tak. Ve čtvrtfinále i
semifinále jste Domamyslice a Relax vyřadili až v rozstřelu...
Měli jste na to nějaký recept?
„Musíte si věřit si a nepřemýšlet
nad tím. Je tu málo času vstřelit
branku během hry a remízy jsou
časté...“
Stihnete v létě ještě nějaký
turnaj?
„Ne. tohle byla jediná možnost,
kdy se sejdeme v tomto složení. Na
jiné turnaje jinak nejezdíme.“
Kdy začínáte přípravu na
velký fotbal?
„Se mnou je to trochu složitější,
protože řeším další angažmá. Teď
jsem v Rakousku a zvažuji, zda se
vrátit domů, nebo ne. Je to otázkou
a zatím nevím, kde nastoupím...
(o Tomáše Mazouch dlouhodobě
projevuje zájem 1.SK Prostějov –
pozn.red.“)

„Štěstí jsme si vybrali v semifinále,“
mrzelo gólmanskou jedničku turnaje Leo Prachaře

pochvaloval si. Nakonec to však byl
právě on, kdo neuspěl při rozhodující
penaltě a Choceň přes Jiřinu do finále
neprošla.
Skloubit práci, klubovou sezonu, reprezentaci i letní turnaje dá práci, na
Prostějovsko je to ale každý červenec
přesto táhne. „Celý rok víme, že se
turnaj koná, a většinou si každý dovolenou uzpůsobí tak, abychom na turnaj mohli jet a měli volno,“ popisuje
tvorbu kalendáře. Sportovní úspěchy
tak trošku odnáší rodina, na níž holt
tolik času nezbývá. „V létě budu s rodinou jeden týden. Jedeme na chatu a
to bude celá moje dovolená. Poměrně
dost volna totiž potřebuji na futsal,
takže s ní musím opatrně. Týden přes
léto a týden v zimě,“ smutně konstatoval Gerčák.
S krumsínskými pořadateli mají
Východočeši domluveno, že zá-

kladní skupinu odehrají první den,
pak mají volno a do zbytku turnaje
naskočí opět až v závěrečný den.
Díky tomu mohou čas využít k
výletům po okolí. „Chodíme se k
plumlovskému zámku do restaurace najíst a pak na terásku. Sobota,
letos vlastně pátek, uteče hrozně
rychle,“ poznamenal Gerčák. Koncem pracovního týdne se tak zapojují do stavby dočasného stanového
městečka a Krumsín definitivně
opouštějí až po konci klání.
Většina jeho spoluhráčů z krumsínské
sestavy hraje futsal za Choceň a letos
mohli slavit postup z kraje do divize.
Mimo to si letos celý klub připomněl
35. výročí založení. „Oslava proběhla na fotbalovém stadionu v Chocni.
Svolali jsme všechny hráče, kteří kdy
za Peliny hráli a přijelo na osmdesát
lidí,“ pochlubil se.

O uplynulém víkendu se na čtyřech travnatých hřištích ve fotbalovém areálu v Hrubčicích odehrál již čtvrtý ročník turnaje v malé kopané Bedihošť cup. Podnik
byl do posledního místečka plně obsazen, do skupin
tak byla rozlosována celá osmadvacítka týmů, která
si to v sobotu a neděli rozdala o celkový triumf. A jelikož obhájce loňského titulu do bojů o titul nezasáhl,
bylo jasné, že se bude letos opět měnit jméno v kolonce pro vítěze turnaje. PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto hlavní mediální partner, tohoto podniku byl po
celé dva dny přímo v místě bojů, načež máme pro
vás připravenou podrobnější reportáž...
Hrubčice/jp
Program čtvrtého ročníku byl
odstartován v sobotu 14. července od 8.30 hodin. Na všech hřištích se souběžně utkaly týmy
jednotlivých skupin. Každý si
chtěl zajistit postup do finálové
skupiny o titul, které zajišťovalo pouze první místo v tabulce.
Favorité proto neponechali nic
náhodě a od úvodního hvizdu se
pustili do svých soupeřů. V nabité skupině A se objevil i loňský vítěz, tým z Bedihoště, který se vinou prohry s AC Roma
„A“ umístil na druhém místě
této skupiny. V „béčku“ se vyvíjelo vše dle předpokladů. Tým
DD Sport „A“ zvítězil ve všech

svých střetnutích, když mu soupeři nedokázali vstřelit ani jednu
branku. Ve skupině „C“ si první
postupové místo zajistil pozdější vítěz FC Anděl, který v celkovém hodnocení předčil borce
z Botafogy o pouhý bodík. To
skupina D byla z pohledu diváka nejdramatičtější. Ani tak
ne výsledkově, nýbrž však událostmi, které se během prvního
hracího dne udály. Nejdříve
došlo k předčasnému ukončení zápasu, díky neukázněnému
chování týmu FC Prostějov 1,
aby pak došlo ještě k nepříjemnější situaci. Hráč mužstva FC
Fontík si po střetu s protihráčem
odnesl přetrhané vazy v kotníku
a musel být hospitalizován do

Rekordní počet týmů zkvalitnil úroveň turnaje
Brankář vítězného týmu si ještě
odnesl i ocenění za nejlepšího
brankáře turnaje, individuálního
ocenění za nejlepšího hráče turnaje se po zásluze dočkal hráč
mužstva AC Roma „A“, Viliam
Hangurbadžo.
Ten s trofejí v ruce uvedl: „Myslím si, že jsme měli na víc, ale

byli tu dobří hráči, takže spokojenost určitě je. Mohl jsem hrát
ještě líp, nějaké rezervy tam byly,
každopádně jsem za toto ocenění
velice rád. Budeme slavit, muzika až do rána, večer si rozhodně
užijeme, vždyť je přeci co slavit,“ svěřil se Večerníku se svými
pocity nejlepší hráč turnaje.

pohledem šéfa

Vítězové. Omlazené družstvo FC Anděl si podruhé v historii Bedihošťského turnaje zaslouženě vybojovalo prvenství v jeho letošním ročníku.
Foto: Josef Popelka
nemocnice. Vítězství v této skupině si zajistili hráči Mechechelenu Prostějov, kteří nepoznali
hořkost porážky.
Neděle, druhý hrací den, znamenal těžkou hlavu pro pořadatele
turnaje. Několik týmů se bohužel nedostavilo k bojům o umís-

Fotoreportáž

tění, a tak byl následný program
ke spokojenosti všech aktérů
v rychlosti poupraven. Nejvíce
byla logicky sledovaná skupina o celkového vítěze, ve kterém se mužstva DD Sport „A“,
Mechechelen Prostějov, FC
Anděl a AC Roma „A“, utkala

ve vzájemných utkáních. Vítěz
však mohl být jen jeden a tím
se po urputných bojích stal tým
„Andělů“ z Prostějova. Je to již
jejich druhý triumf na Bedihošť
cupu, když vyrovnali úspěšnost
borců z Bedihoště a střídají se
tak po roce na příčce nejvyšší.

„Oproti předchozím ročníkům tu byl nárůst týmů, což změnilo
celkový náboj turnaje. Hra se zkvalitnila, mohli jsme vidět spoustu pohledných fotbalových momentů. Bylo tu několik nových
týmů, nových poznatků, takže pro mě určitě přínos. Do příštího
roku mám o čem přemýšlet, co vylepšovat, počet maximálně třiceti dvou mužstev je ale strop, aby to nebylo na úkor fotbalové kvality. Vše šlo dle plánu i když trošičku zapršelo, ale hráči se alespoň
trošku osvěžili. Preferuji, aby si hráči co nejvíce zahráli, proto
byl i systém turnaje nastaven takovým způsobem, jakým proběhl.
Co říct k vítězům? Tým poznal spoustu změn, kádr se omladil, je
tam zkušený trenér i hráč. Petr Gottwald, který burcoval kluky
a zaslouženě si došli až k celkovému vítězství. Chci, aby úroveň
turnaje rostla, vše je o sponzorech, díky tomu také lepší ocenění
pro vítěze. Od příštího ročníku by to mělo být pod záštitou obce
Bedihošť, což přispěje určitě ke zkvalitnění celkového zázemí pro
všechny účastníky. Poděkování patří také všem rozhodčím, kteří
to neměli vůbec jednoduché, dále pak obci Bedihošť za podporu,
obci Hrubčice za poskytnutí fotbalového zázemí a v neposlední
řadě sponzorům, v čele s DD Sport Dubany, kterým patří opravdu
velké díky. Už teď se těším na další ročník a věřím, že se opět naplní kapacita turnaje.“
Jiří KRESTA - hlavní organizátor

JAK SE HRÁL BEDIHOŠŤ CUP...

4x foto: Josef Popelka

„Hráli jsme dobře jako tým. Individuální ceny jsou navíc,“

Čím jste si cenu zasloužil?
„Mě samého to hodně překvapilo. Nevím, čím jsem byl jiný
než ostatní, já jsem to nehodnotil.
Osobně jsem se dobře necítil a spíš
jsme hráli dobře jako tým. Individuální ceny jsou navíc.“
S.K. Haná vyhrála krumsínský turnaj poprvé. Bylo to
vašim cílem již před rozehráním?

ci srpna se dozví soupeře do základní
skupiny mistrovství světa v exotickém
Thajsku. „Minulý rok jsem byl v Japonsku, před dvěma lety v Libyi a v
Brazílii. Projel jsem toho celkem dost,
v Thajsku jsem ale ještě nebyl,“ těší se
na neznámé prostředí.
Zbývající členové Pelin jsou ve srovnání s dvojicí Gerčák, Karpíšek spíše
bažanti, byť aspoň titul z roku 2010
pamatují. „Já jsem tady potřetí. Jednou jsme vypadli v osmifinále, jednou
jsme to vyhráli a letos to chceme opět
vyhrát. Je to odreagování, člověk si
zahraje, dá si pivko. Mně se zde hraje
dobře,“ povídal ještě v průběhu turnaje Pavel Novotný.
Obdobně se vyjádřil i David Dostál, který plní nevděčnou roli řidiče.
„Jsem tu počtvrté. Také jsem byl u
jednoho vítězství, to byl zážitek. Je
tu pěkná atmosféra, počasí taky,“

BEDIHOŠŤ CUP přinesl zajímavé boje: pro titul si dolétli Andělé!

Krumsín/jim – Až do semifinále
příliš práce neměl a převážně jistil
útočnou převahu svých spoluhráčů.
Proti Chocni ovšem Leo Prachař
vychytal všechny pokusy kromě
jednoho nacvičeného signálu, uspěl
i při penaltách a dovedl Jiřinu Prostějov až do finále. V posledním utkání letošního Haná Cupu již muž v
oranžovém dresu tak úspěšný nebyl,
aspoň malou útěchou mu ale mohla
být individuální cena. Konkrétně
ta pro nejlepšího brankáře. „Na
letošek budu mít výborné vzpomínky, vyměnil bych ji ale za týmový
úspěch,“ vyřkl klasickou větu.
Během základní skupiny dostal Prachař
ve čtyřech utkáních jen dvě branky,
přičemž jeho spoluhráči se trefili dvanáctkrát a všechno vyhráli. V osmifinále
opět inkasoval jen dvakrát, ale v útoku
přidala Jiřina čtyři branky, čtvrtfinále
proti Mouřínovu vychytal dokonce s

nulou. „Měli jsme štěstí na soupeře,
turnajem jsme procházeli výborně.
Vždy jsme dokázali dva góly dát a postoupit dál. V dalších zápasech jsem již
měl dost práce, ale před tím ne,“ užíval
si velké ofenzivní síly týmu. Mrzel ho
jen závěrečný zápas s Hanou, který
rozhodl o majitelích pohárů. „Škoda
jen, že to nevyšlo ve finále. Chybělo
štěstí při mých zákrocích i v zakončení,“
vzpomněl si Leo Prachař na spoustu
zahozených možností a tři inkasované
branky. Bral to ale tak, že pověstné štěstí
si jeho mančaft vybral o kolo dřív proti
Pelinám Choceň, když dotáhl těsně před
koncem ztrátu a obrat dokonal právě v
penaltách...
Majitel několika startů ve třetí lize za
1.SK Prostějov se již velkého fotbalu
kvůli pracovnímu vytížení vzdal, Haná
Cup tak bral jako vzácnou možnost
zahrát si. „Když se kluci ozvou, tak je
neodmítnu, protože fotbal jsem dlouho

hrál a mám k němu vztah,“ pověděl s
tím, že za rok do Krumsína opět rád
přijede...
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník u
toho pochopitelně chybět nebude!
Takže, fotbalu zdar, a neshledanou
na Krumsínském HANÁ CUPu
2013...

Nepropustná zeď. Vítězný tým FC Anděl svou pevnou obranou hrází Tělo na tělo. Ani jeden z týmů ve finálové skupině nedaroval svému Dravost. Hráči domácího celku Hrubčic, pod názvem Clever, se vyzna- Všemi barvami. Mužstvo Amigos se prezentovalo pestrobarevnými
nepustil soupeře k blízkosti své brány.
soupeři ani kousek prostoru zadarmo.
čovali dravostí a rychlostí.
dresy a bylo tak k nepřehlédnutí.

Kompletní výsledková listina 4. ročníku Bedihošť Cupu 2012:
ZÁKLADNÍ ČÁST
(sobota 14. 7. 2012)

SKUPINA „A“:
1. AC Roma „A“ 13 bodů/
skóre 16:6 (- Lufťáci 4:1, - FC
Shock Prostějov 2:3, - Sokol
Bedihošť 3:0, - Clewer 2:2, Klenovice na Hané 6:0, - „U16“
2:0), 2. Sokol Bedihošť 12/12:5
(- Clewer 1:0, Klenovice na
Hané 4:1, „U16“ 0:1, - Lufťáci
2:0, - FC Shock Prostějov 5:0),
3. Clewer 10/17:5 (-FC Shock
Prostějov 3:1, Klenovice na
Hané 2:0, - „U16“ 2:0, - Lufťáci 8:1), 4. „U16“ 10/4:5 (-Klenovice na Hané 1:0, - Lufťáci
0:0, - FC Shock Prostějov 2:1),
5. Klenovice na Hané 6/5:14
(-Lufťáci 2:0, - FC Shock Prostějov 2:1), 6. FC Shock Prostějov 6/9:14 (- Lufťáci 3:0), 7.
Lufťáci 1/2:19.
SKUPINA „B“:
1. DD Sport „A“ 18/19:0 (Biskupice 2:0, - AC Roma „B“
5:0, - Sázkaři 5:0, - Mačkal-stav 2:0, - MK Medvědi 1:0,
- Brodek u Prostějova 4:0), 2.
AC Roma „B“ 12/11:9 (-MK
Medvědi 1:2, - Brodek u Prostějova 2:1, - Biskupice 3:0,
- Sázkaři 3:0, - Mačkal-stav
2:1), 3. Brodek u Prostějova
12/14:7 (- Biskupice 3:0, Sázkaři 5:1, - Mačkal-stav 4:0,
- MK Medvědi 1:0), 4. MK
Medvědi 7/6:6 (-Sázkaři 1:2,

- Mačkal-stav 1:1, - Biskupice 2:0), 5. Mačkal-stav 5/3:9
(-Sázkaři 1:0, - Biskupice 0:0),
6. Biskupice 4/2:10 (- Sázkaři
2:0), 7. Sázkaři 3/3:17.

Čehovice „B“ 3:0, - Amigos
1:2), 3. DD Sport „B“ 12/9:4
(-FC Bondga Prostějov 1:0, FCL Čehovice „B“ 2:0, - Amigos 2:0, - FC Prostějov 1 3:0),
4. Amigos 8/9:10 (- FC Bondga
Prostějov 2:2, - FCL Čehovice
„B“ 2:2, - FC Prostějov 1 3:2),
5. FC Bondga PV 7/6:4 (- FC
Prostějov 1 3:0, - FCL Čehovice
„B“ 4:1), 6. FCL Čehovice „B“
4/5:13 (- FC Prostějov 1 2:1), 7.
FC Prostějov 1 0/4:10.

SKUPINA „C“:
1. FC Anděl 16/22:5 (- Botafoga 1:0, - FC Ladzimil Čehovice 3:1, - AC Roma amater 7:1, - Trávníky United FC
4:1, - Galerie Umění PV 5:0,
- Sexmeralda 2:2), 2. Botafoga
15/18:3 (-Sexmeralda 3:0, - FC
O UMÍSTĚNÍ
Ladzimil Čehovice 1:0, - AC
(neděle 15.7.2012)
Roma amater 3:0, - Trávníky
United FC 2:0, - Galerie Umění
SKUPINA O 1. - 4. MÍSTO
PV 9:2), 3. Sexmeralda 10/12:7
(-FC Ladzimil Čehovice 0:1, - 1. FC Anděl 7/7:2 (- MecheAC Roma amater 7:0, - Tráv- chelen PV 2:2, - DD Sport
níky United FC 1:0, - Galerie
Umění PV 2:1), 4. Galerie
Umění PV 9/8:17 (-FC Ladzimil Čehovice 3:1, - AC Roma
amater 1:0, - Trávníky United
FC 1:0), 5. FC Ladzimil Čehovice 7/13:9 (- Trávníky United
FC 2:2, - AC Roma amater
8:0), 6. Trávníky United FC
4/5:11 (- AC Roma amater 2:1),
7. AC Roma amater 0/2:28.

„A“ 3:0, - AC Roma „A“ 2:0),
2. DD Sport „A“ 6/4:5 (- Mechechelen PV 2:1, - AC Roma
„A“ 2:1), 3. Mechechelen PV
2/6:7 (- AC Roma „A“ 3:3), 4.
AC Roma „A“ .

„B“ 3:1, - MK Medvědi 0:0,
- Amigos 1:0), 11. DD Sport
„B“ 5/8:6 (- MK Medvědi 1:1,
- Amigos 5:1), 12. MK Medvědi 3/2:7 (- Amigos 1:1), 13.
Amigos 1/2:9.

SKUPINA O 5. - 8. MÍSTO
5. Botafoga 7/6:1 (- Clewer 2:0, AC Roma „B“ 4:1, - Fontík 0:0),
6. Clewer 6/9:3 (- AC Roma „B“
5:0, - Fontík 4:1), 7. Fontík 4/5:7
(- AC Roma -B“ 4:3), 8. AC
Roma „B“ 0/4:13.

SKUPINA O 14. – 18. MÍSTO
14. FCL Čehovice „B“ 12/14:2
(- Ladzimil Čehovice 2:1, - FC
Bondga Prostějov 4:1, - Mačkal-stav 6:0, - Biskupice 2:0),
15. Ladzimil Čehovice 6/7:10
(- FC Bondga Prostějov 1:0, Mačkal-stav 1:7, - Biskupice
4:1), 16. FC Bondga Prostějov
6/6:6 (- Mačkal-stav 2:0, - Biskupice 3:1), 17. Mačkal-stav
3/7:11 (- Biskupice 0:2), 18.
Biskupice 3/4:9.

SKUPINA O 9. - 13. MÍSTO
9. Sexmeralda 10/11:1 (- „U16“
3:0, - DD Sport „B“ 1:1, - MK
Medvědi 5:0, - Amigos 2:0),
10. „U16“ 7/4:4 (- DD Sport

KONEČNÉ POŘADÍ:

1. FC Anděl
2. DD Sport „A“
3. Mechechelen Prostějov
4
4. AC Roma „A“

SKUPINA „D“:
1. Mechechelen PV 18/15:6 (FCL Čehovice „B“ 1:0, - Amigos 1:0, - FC Prostějov 1 2:1, DD Sport „B“ 2:0, - FC Fontík
3:1, - FC Bondga Prostějov 6:4),
2. FC Fontík 12/13:9 (- FC Prostějov 1 4:2, - DD Sport „B“ 2:1, FC Bondga Prostějov 2:1, - FCL

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:

Nejlepší brankář: Ondřej Běhalík (FC Anděl)
Nejlepší hráč: Viliam Hangurbadžo (AC ROMA „A“)

Nejlepší hráč turnaje. Po oba dva dny předváděl Viliam Hangurbadžo
skvělé výkony a po zásluze získal toto ocenění.
Foto: Josef Popelka

Fotbal, tenis

FOTBALOVÝ MEMORIÁL ALEŠE RUSA
V KOPANÉ SE KONÁ UŽ PODRUHÉ...

Světová tenisová stovka přijede do Olomouce

HLAVNÍ HVĚZDOU ZÁHLAVOVÁ-STRÝCOVÁ,
ze zahraničních hráček přijede Rezaiová či Krajiceková

Olomouc/pk - ITS CUP 2012 navazuje na předchozí tři úspěšné ročníky,
přičemž každý rok byla navyšována
dotace na prize money z 10.000 USD
v roce 2009, 25.000 USD v roce 2010
a 50.000 USD v roce 2011. „Naším
cílem je stále zvyšovat kvalitu turnaje,
a proto jsme pro rok 2012 navýšili dotaci turnaje až na sto tisíc amerických
dolarů. ITS CUP se tak zařadí mezi nejlépe dotované turnaje v České republice
v tomto roce, což patří k nejvyšší možné částce turnajů ITF. Tímto krokem
chceme nastartovat novou etapu turnaje
ITS CUP. Vysokou kvalitou turnaje
bychom rádi do Olomouce přivedli
ženský vrcholový tenis a doufáme, že si
hráčky budou termín turnaje rezervovat
i na další roky ve svých kalendářích,“

24

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. července 2012

sdělil pár dnů před prvním fiftýnem
Michal Kadláček, jednatel mezinárodní
tenisové akademie ITS Tennis centre.
„Tradice pořádání již čtvrtého ročníku turnaje, společně s navyšující se
hodnotou prize money, předurčuje
velký zájem médií celostátního rozsahu. Pro letošní ročník máme zajištěny přímé televizní vysílání finálových
zápasů. Novináři již počítají s tiskovou konferencí před startem hlavní
soutěže,“ dodává Jan Petr, hlavní manažer OMEGA centra.
Olomoucký turnaj se může pyšnit
bohatou účastí vynikajících českých
i zahraničních hráček. Hlavním lákadlem turnaje budou světové hráčky
s umístěním kolem padesátého místa
žebříčku WTA. Největší českou nadějí bude Barbora Záhlavová Strýcová. Ze zahraničních top hráček

se diváci mohou těšit na jména jako
například bývalá 30. hráčka světa
Michaella Krajiceková z Nizozemí,
Francouzka Aravane Rezaiová (bývalá 15. hráčka světa), Francouzka
Mathilde Johanssonová (64. WTA)
a Pauline Parmentierová (70. WTA),
Rumunka Alexandra Cadantuová
(84. WTA), švýcarská hráčka Romina Oprandiová (87. WTA), vítězka
2. ročníku ITS CUPu, nebo vítězka
3. ročníku, bojovná Italka Nastassja
Burnettová.
„Ideální termín turnaje nám jistě pomůže přivést do Olomouce hráčky
světové úrovně. Věříme, že areál
OMEGA centra sportu a zdraví svým
prostředím a nabídkou naláká hráčky
z žebříčku TOP 100, které v rámci
turnaje budou moci užívat fitness či
wellness zónu. Rády jistě využijí i
doplňkové aktivity jako například

Protivanov/jp - Spoluhráči, kamarádi, kolegové,
ale i všichni Ti, kteří znali
a měli rádi Aleše Rusa, si
mají možnost zavzpomínat na dalším ročníku memoriálu v kopané. Stejně
jako loni se utkání hraná
na počest zesnulého Aleše
Ruse odehrají na hřišti Sokola Protivanov. V turnaji
se představí hned čtyři
týmy: mužstvo spoluhráčů Aleše Rusa, mužstvo
hasičů Prostějov, mužstvo
Policie ČR Prostějov a
mužstvo Beseda Prostějov.
Utkání jsou na programu
v sobotu 21. července od
12.00 hodin.

Adventure golf, masáže či Thajské
masáže. Přímé propojení koridorem
s hotelem NH Olomouc Congress
ještě zvyšuje prestiž tohoto turnaje,“
nechal se slyšet ředitel turnaje a bývalý
světový hráč Libor Němeček.
Příznivce tenisu jistě potěší přítomnost ambasadorů turnaje, světových hráčů Davida Rikla a Adriany Gerši. Pro diváky je připraveno
také zábavné tenisové dopoledne
pro děti před nedělním finálovým
zápasem dvouhry.
Více informací a fotodokumentace
najdete už nyní na internetových
stránkách www.itscup.cz nebo na
www.omegasport.cz. Na aktuální
informace se můžete těšit v příštím
vydání tištěného Večerníku a sledovat se vyplatí i www.vecernikol.cz,
kde budeme přinášet taktéž veškeré novinky.

V loňském roce sehrála mužstva spoluhráčů, Policie, Hasičů a Rozhodčích svá utkání, ve
kterém nakonec zvítězilo družstvo spoluhráčů nad Hasiči.
Třetí skončili Policisté a na posledním místě Rozhodčí. Ceny
týmům předala žena zesnulého
Aleše Rusa, která bude přítomna i na letošním ročníku.
Utkání se hrají dle pravidel
FA ČR, poražení hrají o 3.
místo, vítězové si zahrají finá-

le. Hrací doba je stanovena na
dvakrát třicet minut. Oceněna
budou první tři mužstva, která
obdrží pohár dle umístění. Na
své si přijdou všichni zúčastnění. Mimo fotbalové parády se mohou těšit na ukázky
výcviku policejních psů, pro
děti je připraven skákací hrad
a další. Občerstvení je zajištěno. Vstupné je dobrovolné,
večerní zábavu přímo na hřišti
obstará skupina Tandem.

Sled utkání:
1-3
13.00 až 14.15 hodin
2-4
14.30 až 15.45 hodin
o třetí místo
16.30 – 17.45
finále
18.00 – 19.10

Na protivanovském hřišti se proháněly ŽENSKÉ FOTBALOVÉ HVĚZDY
Holky ze Slavie a dalších předních českých klubů si zpestřily přípravu

Páteční horký podvečer, 6. července, byl opravdu ve
znamení kopané. V Krumsíně vrcholily základní skupiny
dalšího ročníku Haná cup, na opačném konci regionu si
to v malé kopané rozdaly holky z předních českých fotbalových klubů proti místním nadšencům, hrající tamní
soutěž v malé kopané...
Protivanov/Žďárná/jp
Žďárná na Protivanovsku byla
svědkem skutečně velké podívané. Téměř třístovka diváků, která
dorazila na místní hřiště, hnala za
vítězstvím mužstvo žen. V něm
se totiž objevila místní rodačka
Kamila Veselá, jenž si se svými
spoluhráčkami či kamarádkami z ženského fotbalu užívala
zaslouženého volna. A jak jinak
než sportovně. Pro fanoušky bylo
připraveno po celou dobu zápasu
točené pivo. Hrálo se podle pravidel malé kopané okresu Blansko,
tedy hrací doba byla 2x35 minut.
Na začátku zápasu to vypadalo na
vyrovnanou partii, ale po sezná-

mení se s povrchem to začaly děvčata roztáčet v soupeřově obraně a
zaslouženě vedly po prvním poločase 4:0. „Pro nás to byla obrovská sprcha, protože takový vývoj
zápasu neočekával nikdo. Po poločase jsme vhrli všechny síly do
útoku, jelikož nebylo co ztratit. Po
prospané první půli jsme náskok
děvčat nedokázali stáhnout a prohráli jsme 4:6,“ vylíčil Večerníkudůvody neúspěchu vedoucí oddílu
FC Žďárná, Lukáš Fabiánek.
„S holkama se potkáváme celej
rok na hřišti, jsou to spoluhráčky
jak z týmu tak i třeba z reprezentace. Tahle dovolená není první.
Pokaždé, když máme po sezoně
pár týdnu volna, tak někam spo-

lečně vyrazíme. Letos jsem holky
pozvala k nám na Suchý. Samozřejmě, že jsme celý týden nelenošily, ale chodily jsme hrát nohejbal
a tenis, sportovaly jsme většinou
dopoledne a „odpolko“ jsme se
chodily zchladit do rybníku, kde
jsme odpočívaly. Ve středu jsme
si jely zahrát s klukama do Protivanova fotbálek. Hrály jsme na
velice krásném hřišti, což holkám
vyhovovalo, a proto, když jsem
jim oznámila, že ve Žďárné je prosívka, moc nadšené z toho nebyly.
Některé dokonce nevěděly, co to
je! (smích) No, a v pátek jsme hrály proti našim chlapům. To bylo u
nás na vsi pozdvižení. Kluci to nechali vyhlásit rozhlasem, všichni
se na to moc těšili! Když jsem pak
koukala, kolik se přišlo podívat
lidí, sama jsem tomu ani nevěřila!
Byla jsem ráda, že jsme vyhrály,
vždyť nám také všichni okolo fandili. Klukům jsem říkala ať hlavně
hrají opatrně, aby se nikomu nic
nestalo. Myslím, že někteří byly i

docela překvapení z toho, že holky
umí takhle hrát! Užily jsme si to,
jak my, tak i kluci a doufáme, že
tenhle zápas nebyl poslední,“ prozradila Večerníku o svých plánech
Kamila Veselá.
„Do Žďárné jezdíme už třetím
rokem ke Kamče. Pokaždé jedeme v jiné sestavě. Letos se nám
naskytl pronájem celé chaty, takže
jsme nabraly fotbalistky a vyrazily
na týdenní dovolenou. Každým
rokem trávíme hodně času s místními chlapci. Provozujeme s nimi
sportovní aktivity jako jsou tenis,
nohejbal či fotbal. V hlavě se mi
naskytla myšlenka uspořádat společně s oddílem FC Žďárná exhibiční utkání. Tento nápad se velmi
rychle ujal. Velice nás překvapilo, v
jaké se to pojalo slávě. Byly jsme
vyhlášené i v místním rozhlase, což
nám udělalo velkou radost. Zápas
jsme sehrály na místním hřišti,
kde nás velice nemile překvapil
terén. Na takovém pískovišti jsme
snad ještě nikdy nehrály.. (smích).

Fotbalisté 1.SK Prostějov
vstoupili do přípravy smírně

Na soustředění už jedou obě posily, ve středu se připojí třetí...

Červenka, Prostějov/pk – První týden přípravy na premiéru v MSFL
zakončili fotbalisté 1.SK Prostějov
přípravným utkáním proti svému
novému rivalovi ve třetí nejvyšší
soutěži, týmu SK Uničov. Střetnutí se hrálo na krásně připraveném
pažitu v Července. Oběma celkům
chybělo několik borců ze základní sestavy, přesto se hrál poměrně
kvalitní fotbal. „Na to, že šlo o první přípravu, tak měl zápas velmi
dobrou úroveň,“ souhlasně přikyvoval trenér a GSM 1.SK Prostějov
František Jura. Zajímavostí souboje bylo, že zatímco on využil na hrotu Machálka mladšího, na lavičce
soupeře stál Machálek starší, otec
útočníka 1.SK! Po utkání mohli být
spokojeni oba, neboť vyrovnaný
duel skončil smírem.
„V prvním poločase jsme měli více
ze hry my, ve druhém soupeř,“ konstatoval Jura. Jeho tým měl skutečně
v prvním poločase častěji držel míč
na kopačkách, přesto se jako první
radovali domácí, když ve 20. minutě
otevřel skóre klání Jeřábek. Odpověď
na sebe nenechala dlouho čekat, o necelých deset minut později využil Michal Pospíšil zaváhání uničovské defenzivy a přes vyběhnuvšího Uvízla
srovnal. Ve druhé půlce se začala hra
vyrovnávat a na obou stranách byla k
vidění celá plejáda šancí. Ujaly se ale
jen dvě. V 62. minutě rozehrál přímý
kop Zelenka, kapitán Zbožínek míč
hlavou prodloužil přesně tam, kde stál
Pospíšil a ten skóroval podruhé. Netrvalo však dlouho a na konečných 2:2
srovnal Richter, který je v Uničově na
zkoušce z 1.HFK Olomouc.
„Výsledek není podstatný, spíš jsem
měl radost z toho, že kluci i po náročném týdnu, kdy jsme dost trénovali,
dokázali sáhnout na dno sil. S prvním
duelem jsem spokojen,“ hlásil do telefonu Večerníku F. Jura, který nechal
odpočívat brankáře Bureše, obránce
Hunala, záložníka Papouška i jednu
ze dvou čerstvých posil Kazára. Naopak Mazouch se postavil vedle Zelen-

2:2

SK Uničov
1.SK Prostějov

(1:1)

Branky: 20. Jeřábek, 71. Richter – 28. a 62. Pospíšil. Rozhodčí: Zahradníček. Diváků: 100.
Sestava Uničova:

Uvízl (46. Dragon) - Heinz (46. Richter), Hrubý, Horák (46. Řehák),
Koutek - Nuc, Toman (60. Kuba), Furik, Švajda (60. Obíral) - Krč, Jeřábek. Trenér: Miloslav Machálek.
Sestava Prostějova:

Kofroň - Krejčíř, Zbožínek, Hloch (46. Kocourek), Dostál – Hirsch, Zelenka, Mazouch, Fládr (46. Svozil) – Pospíšil, Machálek (46. Zatloukal).
Trenér: František Jura.

ku a přesně na takovýto střed zálohy
by 1.SK měl vsázet.
„O příchod Tomáše Mzoucha jsme
dlouho usilovali. Jsem rád, že po náročných jednáních, které trvaly více
jak půldruhého roku se to podařilo,“
lebedil si nad posilou z Kroměříže,
která je od středy hráčem 1.SK,
František Jura. Druhým novicem na
soupisce je Tomáš Kazár. Kmenový
hráč Sigmy Olomouc, jenž má na
kontě 34 prvoligových startů, hostoval naposledy v 1.HFK Olomouc, ale
nyní se přesunuje na roční hostování
s půlroční opcí do Prostějova. „Ze
Sigmy jsme měli v hledáčku hned několik hráčů. Nakonec padla volba na

Kazára, za což jsem rád. Je to kvalitní,
levonohý fotbalista, který má charakter a do kabiny zapadl úplně perfektně,“ usmíval se Jura. Ten nám také
prozradil, že na cestě je ještě jeden
fotbalista. „V tuto chvíli jeho jméno
říct nemohu, ale prozradím, že půjde
o defenzivní typ do středu obrany či
na post defenzivního záložníka. Pak
už budeme kompletní.“ Podle Jury
by neměl šatnu 1.SK ani po těchto
příchodech nikdo opustit. „Pouštět
nikoho nebudeme. U některých hráčů
totiž ještě nejsou dotažena jejich působení u nás a například za Klimka si
Karviná řekla přemrštěné požadavky,
takže není jisté, že u nás bude pokračovat?“ uvedl kuč 1.SK Prostějov.
Ten nyní se svými svěřenci odjíždí
na týdenní soustředění do Bystřice
nad Pernštejnem. „Čeká nás tam vynikající zázemí včetně perfektních
travnatých ploch a skvělého zázemí
a regenerace. Mužstvo odjíždí kompletní, jen tři kluci budu dojíždět,
neboť nedostali volno v práci. Hlavní
náplní bude jak fyzická kondice, tak
i práce s míčem. „Dva dny budeme
běhat, ve středu hrajeme přípravný
zápas a pak už budeme jen na hřišti.
Vše zakončíme duelem proti domácímu mužstvu,“ nastínil plán kempu
František Jura.

Samozřejmě jsme se všechny na
to těšily, takže ani teren nám nebyl
překážkou. Náš tým byl složený z
fotbalistek z různých týmů. Největšími oporami byly reprezentantky
České republiky v čele s vítězkou
ankety o nejlepší fotbalistku roku
Veronikou Pincovou. Dále v naší
sestavě byly hráčky ze základní
sestavy reprezentace Klára Cahynová, Tereza Kožárová, Adéla
Odehnalová, Michaela Daněčková. Ze slovenské reprezentace
hrála Denisa Stefanová. V bráně
odchytala svůj nejlepší zápas gólmanka Kristýna Rušnáková (1.FC
Zbrojovka Brno). Tohoto utkání
se také zúčastnily bývalé hráčky
Slovácka, Veronika Juráková (nyní
SK SLAVIA PRAHA), Veronika
Vlasatíková (nyní FC HRADEC
KRÁLOVÉ) s nejoblíbenější a
nejtalentovanější holkou v okrese,
Kamilou Veselou.
„Účast na zápase byla, musím
říct opravdu velká, a to díky již
zmiňované Kamile Veselé. Celá

INZERCE

zápas se odehrál v duchu fair-play.
Celá akce sklidila velký ohlas a
dokonce jsme dostaly pozvání na
další odvetné utkání, které jsme
velice rádi přijaly a tuto vesničku
znovu navštívíme. Před přípravou
na další sezónu to pro nás bylo
velice příjemné zpestření. Tímto
bych chtěla zároveň poděkovat
organizátorům této akce. My se už
těšíme na tu příští,“ podělila se se
svými pocity reprezentantka Michaela Daněčková.
i okolní vesnice se přišly podívat
na dříve největší talent českého
fotbalu, jejíž kariéru zbrzdila těžká zranění. Během celého zápasu
jsme měly velkou převahu, když
po poločase jsme vyhrávaly už
4:0. V druhé půli se hra vyrovnala,
my jsme ve hře polevily a chlapi
vycítili šanci, ale ani to jim nestačilo na výhru. Musím smeknout
klobouk před chlapy, kteří si uvědomovali, že hrají s děvčaty a celý

Seznam hráček:
Kamila Veselá, Klára Cahynová,
Veronika Pincová, Tereza Kožárová, Adéla Odehnalová, Kristýna
Rusňáková, Michaela Daněčková,
Denisa Stefanová, Veronika Vlasatíková, Veronika Juráková
Slavie: Odehnalová, Pincová, Cahynová, Juráková, Daněčková
Sparta:Kožárová
Brno: Rusnáková, Veselá, Stefanová
Hradec Králové: Vlasatíková
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Vedení prostějovského volejbalového klubu prozradilo kompletní složení týmu žen VK AGEL pro sezónu 2012-2013

„ROZPOČET SE SNÍŽIL O JEDNU ČTVRTINU, pracovat budeme
se čtrnácti až patnácti milióny korun,“ neskrýval šéf Správní rady Petr Chytil
Prostějov/son - Na pondělní tiskové konferenci se neřešil pouze
hráčský kádr prostějovského
ženského výběru. Přítomní se
dotkli i řady jiných zajímavých
témat včetně oddílového rozpočtu pro nejbližší sezónu, což
byla parketa předsedy správní
rady VK AGEL Prostějov Petra
Chytila.
„Už během minulého soutěžního
ročníku jsme avizovali změněnou
strategii či filozofii našeho klubu v tom, jak volejbal dál dělat a
jakým způsobem budovat svůj
tým. Platí, že chceme víc pracovat
s mladými talentovanými hráčka-

mi a stavět perspektivní družstvo,
což současnou přestavbou kádru
plníme. Samozřejmě nelze spoléhat pouze na mladé naděje, proto
jsou v kolektivu i některé zkušené
opory,“ řekl Chytil na úvod.
„I s tímto omlazeným mančaftem
jsme se opět rozhodli jít do Champions League a los k nám bohužel
byl ještě krutější, než v minulých
letech. Silné celky v základní skupině jsou pro nás pochopitelně
výzvou a do každého přetěžkého
zápasu půjdeme bojovat, ale je jasné, že jakýkoliv získaný set či bod
bude velkým úspěchem. V takhle
nabité konkurenci nemůže být s na-

ším mladým družstvem postup do
play off zadaným cílem, musíme
se držet reálných možností. Pokud
by se to přece jen podařilo, brali bychom to jako mimořádný úspěch,“
vyložil šéf VK.
Je podle něho alespoň šance skončit
v grupě „B“ třetí a tím si zajistit přechod z Ligy mistryň do závěrečné
fáze CEV Cupu? „I tahle možnost
bude nesmírně obtížná. Rabita Baku
je jedním z nejbohatších klubů světa, čemuž odpovídá její hráčská síla.
Villu Cortese jsme sice, stejně jako
Rabitu, dokázali v minulosti porazit,
ale italský volejbal dlouhodobě dominuje celé Evropě. A Sopoty nám

v uplynulém ročníku Champions
League ve dvou vzájemných utkáních nedovolily uhrát ani set, načež
překonaly období vlastní insolvence, získaly národní titul a teď se na
mezinárodní scénu vracejí v plné
formě. Takže nás čekají extrémně
těžké boje. Každopádně jde o sport,
míč je kulatý a my se budeme prát
o překvapení,“ nehodil Chytil flintu
do žita.
Vzápětí připomněl jednu podstatnou termínovou změnu týkající se
nadcházejícího ročníku evropských
pohárů. „Liga mistryň začíná letos
o měsíc dřív, to znamená už koncem října. Tím pádem budeme

mít ještě méně času na společnou
přípravu než obvykle, což v porovnání s klubovými giganty vnímám
jako další nevýhodu. Ale s tímhle
se musíme co nejlépe vyrovnat,“
pronesl Chytil.
Totéž se týká redukce rozpočtu celého volejbalového oddílu. „Oproti
předchozím sezónám jdeme s penězi dolů přibližně o jednu čtvrtinu,
pracovat budeme se čtrnácti až patnácti milióny korun podle náročnosti cestování a dalších proměnných položek. Snížení rozpočtu je
důsledkem odchodu původního
titulárního sponzora Modřanské potrubní z celého projektu,

čímž celkový objem financí, které
máme k dispozici, klesl. Naštěstí
nám v těžké chvíli podal pomocnou ruku pan Chrenek se svými
firmami AGEL a Moravia Steel,
jež podstatně navýšily svou podporu. Platí to hlavně u společnosti
AGEL coby nového titulárního
partnera, my jsme za tuto pomoc
velice vděční,“ poděkoval Chytil.
V českých luzích a hájích hodlá
Prostějov znovu kralovat. „Myslím si, že i po omlazení máme
dostatečně kvalitní tým na to, aby
vyhrál UNIQA extraligu, Český
pohár i Česko-slovenský pohár.
Možná nemáme tolik zvučných

jmen na soupisce, ovšem mladé
holky by zase měly makat s maximální dravostí, nasazením a chutí
ukázat se. Navíc všechny mají nesporný talent, který mohou v našich
barvách prokázat.“
Na závěr připojil obecný doušek
k vybraným hráčským odchodům.
„Musím přiznat, že mě dost zklamal přístup některých volejbalistek,
pro něž jsme toho za poslední rok či
ještě delší dobu poměrně dost udělali. Myslel jsem si, že s ohledem
na to budou mít k našemu klubu
i městu Prostějov trochu hlubší
vztah, než předvedly. Jmenovat
však nechci...,“ uzavřel Petr Chytil.

Miroslav Čada: „I po omlazení týmu JE NAŠÍ POVINNOSTÍ VYHRÁT
VŠECHNY DOMÁCÍ SOUTĚŽE!“
Prostějov - V poněkud skromnějších ekonomických podmínkách a při nové klubové filozofii je on designérem hráčských změn v kádru směřujících k omlazení, tím pádem k nižší finanční nákladnosti i větší herní perspektivě do budoucna.
Bez ohledu na tyto okolnosti však hlavní trenér volejbalistek VK AGEL Prostějov
Miroslav Čada chce, aby jeho družstvo nadále předvádělo špičkový sport.
Marek Sonnevend
Můžete přiblížit, jak se rodil
téměř zbrusu nový kolektiv?
„Všechno mělo svůj vývoj. Již
uprostřed minulé sezóny proběhla
schůzka vedení týmu, oddílu a titulárního sponzora, na níž jsme řešili, jestli znovu jít do Champions
League nebo zvolit pouze CEV
Cup. Nakonec padlo rozhodnutí opět startovat v Lize mistryň,
ovšem bez nějakých finančních
dostihů při sestavování kádru. To
znamená nepřeplácet hráčky a nepřetahovat se o ně za každou cenu
s kluby z Turecka, Ruska, Ázerbájdžánu či Itálie, které mají k dispozici neporovnatelně víc peněz
než my. My jdeme cestou budování perspektivního celku, v němž

jsou převážně mladé volejbalistky
s víc než jednoletou smlouvou.
Zůstaly jen dvě zkušené opory
přes třicet let, věkový průměr klesnul na 25,7 roku.“
Co rozhodlo, že jste dali
přednost Champions League před CEV Cupem?
„Dva důvody. Za prvé mnohem
vyšší úroveň Ligy mistryň, kde
máme garantovaných šest velmi
kvalitních utkání proti špičkovým
soupeřům, po téhle stránce nechceme ustupovat z maximální
náročnosti nastavené v předchozích letech. Za druhé je při jednání
s hráčkami obrovský rozdíl, zda
klub působí či nepůsobí v Champions League, už jen samotná příslušnost k tomuto elitnímu evropskému
poháru ohromně zvyšuje kredit.“

Z loňského dvanáctičlenného kádru nakonec zůstaly
jen tři plejerky. Počítal jste s tak
výraznou obměnou?
„Pro nás bylo obecně rozhodující, zda
ta která hráčka chce zůstat a jestli se
domluvíme na podmínkách. Některé
volejbalistky z minulé sezóny jsme
přitom chtěli udržet a přesto odešli, u
dalších tomu bylo naopak, tedy že by
rády zůstaly a my jsme s nimi už nepočítali. Nakonec to všechno dopadlo
takhle, obměna je opravdu velká.
Nicméně spokojené musí být vždy
obě strany a vejít se do takových mantinelů není pokaždé snadné.“
Proč v týmu chybí blokařka
Michaela Monzoniová, která ještě před koncem minulého
soutěžního ročníku uzavřela novou smlouvu?

„Je pravda, že jsme měli Míšu podepsanou, ale její manžel dostal na
poslední chvíli práci v Baku. Na
základě toho nás požádala, jestli by
s ním mohla do Ázerbájdžánu odejít, a my jsme jejímu přání vyhověli.
Ačkoliv měla u nás platný kontrakt,
přednost dostalo lidské hledisko.
Vyšli jsme Míše vstříc za to, co pro
nás v uplynulé sezóně odvedla, jakým způsobem za Prostějov hrála a
celý
ý klub reprezentovala.“
Mezi novými posilami je
jedna, která už na Hané
působila. Bude mít Michaela Jelínková v tomhle výhodu?
„Rok tady hrála a dobře zná prostředí, takže určitě. Tehdy před
třemi roky odešla, neboť chtěla víc
hrát, což jsme jí nemohli garantovat. Nyní se vrací a ukazuje, že má
k našemu klubu hlubší vztah, než
některé jiné hráčky.“
Je stávající složení kádru
definitivní?
„Ano. Museli bychom vyloženě
hořet na některém postu či herní
činnosti, aby se do mančaftu ještě
sahalo. Každopádně čeká všechny holky náročná práce, obzvláště
těžké to budou mít nahrávačky.
Volejbalistky, jež k nám přicházejí

z ciziny, jsou zvyklé na určitou herní úroveň a tím se obě děvčata na
nahrávce budou muset vypořádat
s vysokými nároky i větším psychickým tlakem. Věřím, že se s danou situací poperou a zvládnou ji.“
Dojde v souvislosti se změnami v družstvu i k upravení herního stylu?
„Počítám s tím, že to tak částečně
bude. Vždycky jsme se snažili o co
nejrychlejší útok, jenže jsme tady
měli hráčky, kterým tohle pojetí
nesedělo a potřebovaly vyšší nahrávky. Teď vidím šanci, jak hru
zrychlit plošně u všech a držet se
moderního volejbalového trendu,
udělat po této stránce progres.“
Jak složité bude s omlazeným souborem obhájit vítězství v UNIQA extralize, Českém poháru i Česko-Slovenském
poháru?
„Nečeká nás pravděpodobně nic
lehkého, ale bez ohledu na veškeré aktuální změny prostě musíme
všechny zmíněné soutěže vyhrát.
Dávat si nižší cíle není možné, pořád jsme největšími favority a tuhle
roli jje nutné přesvědčivě splnit.“
Více než tři roky jste neprohráli žádný soutěžní duel

s českými soupeři. Dokážete si
představit, že tentokrát přijdou
nějaké porážky?
„Tohle už jsou takové detaily, které
bych dopředu tolik neřešil. Nechci
se teď bít v prsa, že za celou sezónu opět ani jednou nepodlehneme,
každopádně v dlouhé vítězné jízdě
chceme pokračovat.“
Většina hráček na současné
soupisce VK AGEL jsou
reprezentantky svých zemí. Znamená to, že budou většinu přípravy minimálně do poloviny
září chybět?
„Ano, jinak to prostě nejde. Národní výběry mají v první půlce září na
programu dva turnaje kvalifikace
o mistrovství Evropy 2013 a než
je absolvují, budou reprezentantky
trénovat ve svých nároďácích. Ještě
nevíme přesně, kolika děvčat z těch
našich se to bude týkat, záleží na
nominacích. Ale počítáme, že po
celou dobu přípravy nám zůstane k dispozici přibližně polovina
týmu, ostatní se připojí po zmíněných kvalifikačních turnajích. To
se vlastně týká i mě, protože nadále
vedu ženy Slovenska.“
Je už naplánovaný program přípravy?

„Samozřejmě. Sejdeme se
v pondělí 23. července a ještě týž
den z Prostějova odcestujeme na
jedenáctidenní kondiční soustředění do Vysokých Tater, kde se
náš nekompletní mančaft připojí
právě ke slovenskému nároďáku. Tím pádem aspoň tyhle necelé dva týdny stráví pohromadě
trochu větší část kolektivu VK.
Poté bude příprava pokračovat
v Prostějově pod vedením mého
asistenta Ľubomíra Petráše, přátelské zápasy přijdou na řadu až
později, kdy se družstvo zkompletuje. Do té doby budou holky
pouze trénovat, předběžně domluvené máme - stejně jako loni
- společné tréninky s KP Brno.
Jinak se děvčata s přípravou
v nižším počtu musí porvat, byť
je to dost nepříjemné. Na sehrávání vletíme od druhé poloviny
září a už teď máme dohodnutý
start na kvalitně obsazeném mezinárodním turnaji v San Remu,
finišujeme ohledně účasti na dalším turnaji v Německu. Extraliga pak začíná 18. října a Champions League následně o týden
později, tedy mnohem dřív než
v minulých letech.“

představujeme nové posily VK AGEL
PAVLA VINCOUROVÁ

Národnost: Česko
Post: nahrávačka
Narozena: 12. listopadu 1992
Výška: 185 centimetrů
Váha: 66 kilogramů
Dosavadní působiště: KP Brno

Kdo je:
Prošla všemi mládežnickými reprezentacemi České republiky,
s juniorským výběrem ČR předloni
získala bronz na mistrovství Evropy. Jeden z velkých talentů brněnské volejbalové líhně posledních let
vlastní několik medailí z extraligy
kadetek i juniorek. Sestra hokejisty
NHL Tomáše Vincoura.

Charakteristika trenéra
Miroslava Čady:
„Pavla má teprve devatenáct let
a bude tedy naším benjamínkem.
Přichází z pozice první nahrávačky Králova Pole a momentálně
patří do reprezentačního výběru
ČR, naskočila do některých utkání letošní Evropské ligy.“

ŠÁRKA MELICHÁRKOVÁ

Národnost: Česko
Post: smečařka, libero
Narozena: 8. června 1990
Výška: 183 centimetrů
Váha: 65 kilogramů
Dosavadní působiště: KP Brno

Kdo je:
Podobně jako její brněnská parťačka má za sebou působení v mládežnických reprezentacích ČR, ze
kterých už nakoukla mezi dospělou
elitu republiky. Prošla zajímavým
kariérním vývojem ohledně své pozice v družstvu, když se ze smečařky postupně přeškolila na libero.
V létě hraje i beach.

Charakteristika trenéra
Miroslava Čady:
„Šárka je naší druhou posilou
z Králova Pole, kde zpravidla
nastupovala na liberu a někdy
alternovala jako střídající smečařka. Stejně s ní počítáme i my.
Je členkou širšího kádru českého
nároďáku.“

FLÁVIA DE ASSISOVÁ

Národnost: Brazílie
Post: blokařka
Narozena: 7. září 1979
Výška: 183 centimetrů
Váha: 76 kilogramů
Dosavadní působiště: Grémio Mauaense, Sao Caetano, Rexona, EC Pinheiros, OI Campos, Brasil Telecom, EC Pinheiros,
Mackenzie Cia do Terno, Sport Recife, Macaé Sports, Sao Caetano

Kdo je:
Velmi zkušená volejbalistka, která
celou svou zatímní kariéru strávila
v rodné Brazílii. Prošla řadou oddílů tamní nejvyšší soutěže, vedle
bloku alternovala i na smečařském postu.

JULIANA GOMESOVÁ

Národnost: Brazílie
Post: smečařka
Narozena: 3. května 1986
Výška: 182 centimetrů
Váha: 64 kilogramů
Dosavadní působiště: Tocantins, ASBS-Suzano, Macaé Sports, EC Pinheiros, Praia Uberlandia, Sollys/Osasco, BMG/Sao Bernardo

Kdo je:
Stejně jako Flávia dosud neopustila
rodnou Brazílii, kde vyzkoušela angažmá ve více klubech. Největších
úspěchů dosáhla v barvách Sollys/Osasco, s nímž vyhrála ligový
titul 2010 a rok nato postoupila
do finále.

MICHAELA JELÍNKOVÁ

Národnost: Česko
Post: nahrávačka
Narozena: 2. prosince 1985
Výška: 182 centimetrů
Váha: 77 kilogramů
Dosavadní působiště: KP Brno, RC Cannes, Hainaut
Volley, VK Prostějov, USC Münster.

Kdo je:
Poměrně ostřílená harcovnice odešla jako velmi mladá do Francie,
kde získala čtyři mistrovské tituly a
stejný počet tamních pohárových
trofejí. Následné roční působení na
Hané vyměnila za Německo, nyní
míří po třech letech zpět. Dlouhodobě patří do reprezentace ČR,
jejím přítelem je bývalý prostějovský
basketbalista Pavel Novák.

Charakteristika trenéra
Miroslava Čady:
„Míšu naši fanoušci už znají, neboť
v Prostějově rok působila a teď
se vrací z německého Münsteru.
Během své kariéry nasbírala dost
zkušeností, návratem prokázala
určitý vztah k našemu klubu.“

Charakteristika trenéra
Miroslava Čady:
„Brazilská nejvyšší soutěž má špičkovou kvalitu a působí v ní spousta
výborných hráček, které třeba nikdy
nebyly v Evropě, ale přesto dosahují
vysoké herní úrovně. Přesně tohle
platí pro Flávii, která navíc vnese do
našeho týmu potřebnou zkušenost.“

Charakteristika trenéra
Miroslava Čady:
„Také Juliana je hodně kvalitní volejbalistka a já věřím, že to u nás potvrdí. Všude, kde nastupovala, patřila
do základní sestavy. Sice ona ani Flávia nepatří do nabité brazilské reprezentace, rozhodně se však nejedná
o hráčky nějakého druhého sledu.
Naopak se jeví velmi schopně.“

ANDREA KOSSÁNYIOVÁ

Národnost: Česko
Post: smečařka
Narozena: 6. srpna 1993
Výška: 187 centimetrů
Váha: 75 kilogramů
Dosavadní působiště: VK Příbram, Olymp Praha

Kdo je:
Jedna z největších mladých nadějí
ČR byla oporou juniorské reprezentace naší země na bronzovém
mistrovství Evropy 2010, teď už
pravidelně nastupuje za český ženský tým. V dresu Olympu sehrála
během uplynulé sezóny hned devět střetnutí proti Prostějovu, její
otec pochází z Maďarska.

Charakteristika trenéra
Miroslava Čady:
„Dvacetiletá hráčka má před sebou velkou perspektivu, dobře ji
známe z Olympu Praha a čerstvě
se jako členka základní sestavy podílela na vítězství České republiky
v Evropské lize. Prokázala, že již
umí zvládnout těžké zápasy.“

CVETELINA ŽARKOVÁ

Národnost: Bulharsko
Post: blokařka
Narozena: 18. prosince 1986
Výška: 187 centimetrů
Váha: 69 kilogramů
Dosavadní působiště: Akademik Sofia, Levski Sofia,
Raben Vilsbiburg, Lokomotiv Baku, VK Samorodok,
Tomis Constanta.

Kdo je:
Na svůj věk dost zkušená plejerka,
která po Bulharsku, Německu,
Ázerbájdžánu, Rusku a Rumunsku
vyzkouší ve své oddílové kariéře už
šestou zemi. Na kontě má triumf
v bundeslize, německý pohár a
rumunský titul, s národní reprezentací získala dvě stříbra a jeden
bronz v Evropské lize.

Charakteristika trenéra
Miroslava Čady:
„Cvetelina má toho v pětadvaceti
letech docela hodně za sebou,
s adaptací by neměla mít problémy. Dlouhodobě patří do bulharského nároďáku, v jehož základní
sestavě odehrála Final Four letošní
Evropské ligy v Karlových Varech.“

MARINA MILETIČOVÁ

Národnost: Chorvatsko
Post: smečařka
Narozena: 21. února 1983
Výška: 180 centimetrů
Váha: 67 kilogramů
Dosavadní působiště: ZOK Vukovar, ZOK Osijek,
Melun-LaRochette, Le Cannet, ASPTT Mylhúzy, Le
Cannet-Rocheville, KVIG Rijeka, Dynamo Kaliningrad,
Rabita Baku, Sanyer Belediye, Galatasaray Istanbul

Kdo je:
Další volejbalistka s velice pestrou
minulostí. Dvakrát bojovala ve finále CEV Cupu, vyhrála ázerbájdžánskou ligu, je dvojnásobnou vicemistryní Francie a finalistkou tamního i
tureckého poháru.

Charakteristika trenéra
Miroslava Čady:
„Marina si v mezinárodním volejbalu vybudovala určité jméno, o
jejích schopnostech není pochyb.
Přichází z ambiciózního Galatasaraye Istanbul a je pevnou členkou
chorvatské reprezentace.“

SASKIA HIPPEOVÁ

Národnost: Německo
Post: univerzálka
Narozena: 16. ledna 1991
Výška: 186 centimetrů
Váha: 75 kilogramů
Dosavadní působiště: SC Köpenicker, SC Drážďany,
Volley Club Chieri

Kdo je:
Talentovaná zahraniční mladice
vyrostla v německé bundeslize,
poslední sezónu strávila v Itálii.
Coby součást národního výběru
své země se podílela na titulu juniorských mistryň Evropy a stříbru z kontinentálního šampionátu
žen, na klubovém kontě má triumf
v Challenge Cupu 2010.

Charakteristika trenéra
Miroslava Čady:
„Saskia má teprve jednadvacet,
již třetím rokem nastupuje za německou reprezentaci a k nám zamířila z italského Chieri. Je velmi
perspektivní, přitom už v současnosti dosahuje vysoké volejbalové
úrovně.“

Tenis
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Na kurtech si odbyl premiéru mezinárodní tenisový turnaj kategorie Futures pro naděje

PROSTĚJOV OPEN 2012 OVLÁDL DOMÁCÍ VESELÝ
Svěřenec Jiřího Nováka zvítězil jak v singlu, tak i s Pavláskem v deblu

Mezinárodní tenisový turnaj mužů kategorie
Futures s dotací 15 tisíc amerických dolarů odstartoval minulé úterý 10. července svou soutěž v prostějovském tenisovém areálu Za Kosteleckou ulicí.
Hlavnímu programu předcházela kvalifikace, která
započala již o dva dny dříve. Na centrálním dvorci i
zbývajících kurtech se odehrály bitvy ve dvouhrách
a čtyřhrách. Domácí klub TK Agrofert zde měl své
nesporné zastoupení, jenž bylo korunováno vítězstvím prostějovských borců Jiřího Veselého a
Adama Pavláska ve čtyřhře, ale také s finálovou
účastí ve dvouhře.
1. KOLO: Prostějovští hráči
využívají domácího prostředí
Úvodní kolo hlavní soutěže se odehrávalo na prostějovských dvorcích ve dvou dnech. Ani krátká
dešťová přeháňka nenarušila jinak
vedrem rozžhavený antukový povrch samotný program turnaje. Na
kurtu číslo dvě se divákům představil i prostějovský borec Adam
Pavlásek. Vyzyvatelem mu byl
Polák Mateusz Szmigiel. I když
měl polský hráč vysoké procento
úspěšnosti prvního podání (79%),
jeho protějšek však tuto skvělou bilanci eliminoval skvělými returny
a nedopustil žádné drama v utkání.
Životní partner Petry Kvitové tak
vstoupil do utkání vítězně a po
setech 6:3 a 6:3 postoupil do další
fáze turnaje. „Dnes jsem splnil to,
co se ode mě očekávalo. Nebylo to
však nic jednoduchého, soupeř velice dobře servíroval, což se mi ale
dařilo skvěle eliminovat,“ svěřil se
Večerníku Adam Pavlásek.
Ke svému prvnímu zápasu nastoupil i největší talent současného tenisu, juniorský mistr světa, Jiří Veselý. Podporovaný svým osobním
trenérem Jirkou Novákem, vlétl do
utkání jako uragán. Soupeře předčil především v úspěšnosti prvního
podaní, ze kterého těžil a získal
důležité body. Druhý set už nebyl
tolik jednoznačný, soupeř zvedl
hlavu a několika skvělými returny
tak držel své šance vynutit si rozhodující set. To však favorit Veselý
nepřipustil, prokázal své kvality a
už žádné další drama se nekonalo.
Sety 6:1 a 6:4 daly stopku Janu
Šátralovi, naopak propustku do
dalšího kola Jiřímu Veselému.
Že se v Prostějově hraje dobrý te-

nis v prvním kole dokázal i Robert
Rumler, jenž patří k dalším velkým
talentům českého tenisu. Jeho vítězství se však nevyvíjelo zcela
jednoznačně. David Pavlík byl
více než vyrovnaným soupeřem,
oba si drželi svůj servis. V rozhodujících chvílích se projevil tenisový um a potřebné štěstí v koncovce. Tu v obou setech nakonec
zvládl Robert, když svého soupeře
porazil v poměru 6:4 a 6:4.
Uplynulo jen pár hodin a na kurtu číslo jedna se k dalšímu zápasu
postavil opět Jiří Veselý, tentokrát
šlo však o čtyřhru. Jeho deblovým
partnerem byl další prostějovský
tenista Adam Pavlásek, na kterého
se přišla podívat i jeho partnerka
Petra Kvitová. „Využila jsem volna a alespoň na chvíli přišla Adama podpořit k lepším výkonům,“
svěřila se nám česká tenisová
jednička Petra Kvitová, která po
konci prvního setu musela opět
za svými povinnostmi. Prostějovským tenistům dokázali jejich soupeři vzdorovat jen v prvním setu.
Ve druhém se projevila sehranost
Adama a Jirky, který především
svým důrazným podáním válcoval své protivníky a společně jim
nadělili pomyslného kanára. Oba
prostějovští tenisté po výhře 6:4 a
6:0 tak postoupili do další fáze i ve
čtyřhře.

2. KOLO: Veselý jde dál,
Pavlásek nepostupuje
Dalším kolem pokračoval turnaj
mužů na dvorcích tenisového klubu Prostějov. Druhé kolo patřilo
zejména favoritům, kteří potvrdili
papírové předpoklady a vybojovali si postup do další fáze turnaje.
Povětrnostní podmínky opět připomínaly nedávno ukončený lon-

Výsledkový servis čtyřhry
1.kolo: Hrabec/Nebojsa - Krček/Rumler 6:3 6:4, Bellotti/Thiem [4] - Masar/
Weinhandl 6:4 6:3, Kubis/Novodomec - Stakhovsky/Vrňák 4:6 6:1 10:5, Smola/
Szmigiel - Jaloviec/Šafránek 7:6(4) 6:4, Pavlásek/Veselý [3] - Horanský/Kovalík
6:4 6:0, Fabián/Partl - Bulant/Farkaš 6:3 6:2
ČTVRTFINÁLE: Pavlásek/Veselý - Smola/Szmigiel 6:4 6:4, Bellotti/Thiem Hrabec/Nebojsa 6:4 6:2, Kubis/Novodomec - Amado/Sikora 6:3 6:4, Fabián/
Partl - Jebavý/Šátral [1] 6:1 6:3
SEMIFINÁLE: Bellotti/Thiem - Fabián/Partl 7:6(2) 7:6(3), Pavlásek/Veselý - Kubis/Novodomec 6:4 6:1
FINÁLE: Pavlásek/Veselý - Bellotti/Thiem 7:6(2) 6:3

I.ČLTK Praha), který obdržel
od pořadatelů divokou kartu. V
třísetovém mači prokázal větší
kvality žebříčkově výše postavený Thiem, který zejména díky
lepšímu servisu a větší úspěšnosti na returnu dotáhl střetnutí
do vítězného konce po sadách
6:4, 2:6 a 6:4. Ve stejnou dobu
se proti sobě na „jedničce“ pustili osmý nasazený Jiří Veselý z
TK Agrofert Prostějov a sedmý
nasazený Slovák Adrian Sikora,
který trénuje v Praze na Štvanici. Vyrovnaný první set získal
pro sebe Veselý až v tie-breaku,
aby druhou sadu ovládl již naprosto jednoznačně. Po vítězství
7:6(3) a 6:1, kdy svěřenec Jiřího
Nováka byl lepší takřka ve všech
herních činnostech, bylo zřejmé,
že ve finále bude mít Prostějov
komu fandit.

FINÁLE: VESELÝ ZVLÁDL
KONCOVKY SETŮ
A RADUJE SE Z TRIUMFU
Ocenění pro vítěze. Nejen body do žebříčku ATP si odnesl domácí tenista z turnaje v Prostějově.
dýnský Wimbledon, ale ani téměř
hodinové přerušení vinou deště nijak nenarušilo průběh samotného
turnaje. Ani Petra Kvitová či Lucie
Šafářová v hledišti nepřinesly štěstí prostějovskému hráči Adamu
Pavláskovi. Ten ve druhém kole
bohužel nestačil na zkušenějšího
a lépe hrajícího Romana Jebavého.
První set byl zcela v režii Adamova soupeře, který úspěšně servíroval i returnoval a zaslouženě
vyhrál v poměru 6:0. Ve druhém
setu se prostějovský borec sebral,
lépe umísťoval míčky, čímž se dostal do slibného vedení 4:2. Toto
vedení bohužel nedokázal využít,
soupeř záhy vyrovnal a dovedl i
druhý set do vítězného konce –
6:4. Vystavil tak stopku domácímu borci a sám se kvalifikoval do
čtvrtfinále prostějovského turnaje.
„Adam dnes nevyužil šanci domácího prostředí, špatně servíroval,
Jebavý svou razancí, především
ve forhendu, zaslouženě zvítězil. Adam má ještě šanci v deblu
s Jirkou Veselým, tak věřím, že
využije alespoň této příležitosti,“
našel příčiny Adamova neúspěchu
ve dvouhře kouč Jaroslav Navrátil.
V souběžně hraném utkání se na
kurtu číslo jedna utkali hned dva
prostějovští borci, Jiří Veselý a Roman Rumler. Prvně jmenovaný byl
mírnějším favoritem, což potvrdil
v průběhu celého zápasu. Výborným servisem dostával svého
soupeře pod tlak, který dokázal ve
většině případech využít. „Utkání
bylo prestižní pro oba dva, jelikož
spolu trénujeme a navíc jsme hráli
před domácím publikem. Chtěli
jsme se divákům předvést, ale vítěz může být jen jeden. Jsem rád,
že se mi podařilo postoupit už do

čtvrtfinále, kde to bude určitě zase
o něco těžší,“ podělil se se svými
pocity bezprostředně po zápase Jiří
Veselý. Svého soupeře porazil ve
dvou setech 6:3 a 6:0.

Předehrou mužskému singlu bylo
sobotní finále ve čtyřhře. Ta za
prvenství ve čtyřhře skončila k
radosti všech domácích v rukou
talentů z TK AGROFERT. Dvojice Jiří Veselý-Adam Pavlásek
byla nasazená jako číslo tři a proti
„čtyřkám“, italsko-rakouskému

ČTVRTFINÁLE: VESELÝ
VYŘADIL NASAZENOU
DVOJKOU
Zamračené počasí, pátek třináctého, to vše naznačovalo, že ani na
kurtech to ve čtvrtfinále nebude
nic jednoduchého. Domácí borec
Jiří Veselý chtěl všem ukázat, že
není třeba vnímat tyto negativní
vlivy. Proti nasazené dvojce, Argentinci Juanu-Pablu Amadovi,
pokračoval ve své dobré formě, se
kterou se v Prostějově prezentoval.
Důrazným a přesným servisem
nedal svému soupeři mnoho šancí.
V prvním setu mu dovolil uhrát tři
sady, druhý dokonce zahrál s nulou
a radoval se z postupu do semifinále. O několik hodin později měl
opět napilno. Po postupu do semifinále dvouhry jej ještě čekalo semifinále čtyřhry. Společně s Adamem Pavláskem i zde byl úspěšný
a po setech 6:4 a 6:1 postoupil do
sobotního finále. Čtvrtfinále dvouher zvládl i další český tenista,
který dokonale využil přidělenou
divokou kartu a po vítězství nad
Václavem Šafránkem se radoval
z postupu do semifinále.

SEMIFINÁLE: FINÁLE
S PROSTĚJOVSKOU STOPOU...
Obě semifinálová utkání slibovala napínavou podívanou. V tom
na centrálním dvorci na sebe narazili Rakušan Thiem coby šestý
nasazený, a Jan Kunčík (1993,

Slavnostní vyhlášení. Ocenění finalisté spolu se zástupci organizačního výboru.
2x foto: Josef Popelka
páru Bellotti-Thiem potvrdila svoji suverenitu, se kterou procházeli
celým pavoukem až do sobotního
finále. V něm byl k vidění obdobný průběh jako při Veselého
semifinále. První set dospěl až do
tie-breaku, ve kterém dominovali
prostějovští hráči, kteří také ovládli druhou sadu. Výsledek 7:6(2) a
6:3 pro prostějovské duu mělo za
následek první historické vítěze
PROSTĚJOV OPEN, kterými
se stali k velké radosti domácího
klubu i organizátorů Jiří Veselý a
Adam Pavlásek!

Hrací pavouk PROSTĚJOV OPEN
Riccardo BELLOTTI (ITA) [1]
Jakub HADRAVA (CZE) (Q)
Adrian PARTL (SVK)
Jan KUNCIK (CZE) (DK)
Filip HORANSKY (SVK)
Vaclav SAFRANEK (CZE) (DK)
Pavel KRCEK (CZE) (DK)
Michal SCHMID (CZE) [5]
Roman JEBAVY (CZE) [4]
Marek JALOVIEC (CZE) (DK)
Mateusz SZMIGIEL (POL)
Adam PAVLASEK (CZE)
Jakub LUSTYK (CZE)
Robin BULANT (CZE) (Q)
Marcus WEIGLHOFER (AUT)
Dominic THIEM (AUT) [6]
Adrian SIKORA (SVK) [7]
Otakar LUCAK (CZE)
Leonard STAKHOVSKY (UKR) (Q)
Tomas HRABEC (CZE) (Q)
Maciej SMOLA (POL)
Gvidas SABECKIS (LTU)
Viktor FARKAS (SVK) (Q)
Jozef KOVALIK (SVK) [3]
Jiri VESELY (CZE) [8]
Jan SATRAL (CZE)
David PAVLIK (CZE)
Robert RUMLER (CZE)
Miroslav HERZAN (CZE) (Q)
Lukas WEINHANDL (AUT) (Q)
Juraj MASAR (SVK) (Q)
Juan-Pablo AMADO (ARG) [2]

R. BELLOTTI [1] 6-1 6-2
J. KUNCIK (DK) 6-4 3-6 6-3 |
J. KUNCIK (DK) 6-3 2-6 6-2

J. KUNCIK (WC) 4-6 7-6(4) 6-1

V. SAFRANEK (DK) 6-3 7-6(2)
V. SAFRANEK (DK) 7-6(3) 2-6 6-4
M. SCHMID [5] 6-4 6-4
D. THIEM [6] 6-4 2-6 -6-4
R. JEBAVY [4] 6-4 7-5
R. JEBAVY [4] 6-0 6-4
A. PAVLASEK 6-3 6-3
D. THIEM [6] 6-2 6-1
R. BULANT (Q) 6-4 7-5
D. THIEM [6] 6-3 6-2
D. THIEM [6] 6-4 6-4

J. Vesely [8] 6-4 6-4

A. SIKORA [7] 7-5 6-2
A. SIKORA [7] 6-1 7-6(4)
L. STAKHOVSKY (Q) 6-1 6-3
A. SIKORA [7] 6-0 4-6 6-3
M. SMOLA 6-0 6-4
M. SMOLA 7-6(4) 4-6 6-3
J. KOVALIK [3] 6-1 6-3

J. VESELY [8] 7-6(3) 6-1

J. VESELY [8] 6-1 6-4
J. VESELY [8] 6-3 6-0
R. RUMLER 6-4 6-4
J. VESELY [8] 6-3 6-0

L. WEINHANDL (Q) 7-6(2) 6-3
J. AMADO [2] 4-6 7-5 6-0
J. AMADO [2] 7-5 6-2

V nedělním souboji o vítězství se
na centrálním kurtu setkali bezesporu borci, kteří po celou dobu
turnaje předváděli nejlepší tenis.
Na jedné straně to byl člen domácího TK Agrofert, Jiří Veselý, na
straně druhé pak rakouský tenista
Dominic Thiem. Oba soupeři se
setkali i ve finále čtyřhry a tak se
dala očekávat vyrovnaná bitva.
Tato prognóza se do puntíku naplnila. Před zraky české tenisové
jedničky Petry Kvitové a několika
věrnými diváky si oba hráči drželi
svá podání a předváděli tenis na
opravdu vysoké úrovni. I když to
v několika případech vypadalo na
beznadějný pokus zahrát míček
zpět na polovinu soupeře, nakonec
z toho byla taková výměna, že se
diváci nestačili divit nad uměním
obou tenistů. Malá vtipná vsuvka,
kdy jednomu z diváků do naprostého ticha začal vyzvánět mobilní
telefon, se možná ukázala jako
negativní faktor pro rakouského
mladíka. Ten za stavu 4:4 při svém
podání vyrobil dvě dvojchyby a
nabídl tak vedení svému soupeři.
Ten jen samozřejmě neodmítl a
dotáhl set do vítězného konce –
6:4. Mírně navrch měl v tu chvíli
domácí tenista, který hned v úvodu druhého setu využil dalšího
zaváhání soupeře a využil další
z brejkbolů. Následně však ztratil

i on své podání, stav se tak rázem
opět vyrovnal. Scénář druhé sady
se podobal tomu z té první, když
za stavu 4:4 využil Jiří Veselý
nabídnutou šanci a byl jen několik míčků od celkového triumfu.
Závěrečná sada už byla naprosto
v jeho režii, odevzdaný soupeř dokázal uhrát jen fiftýn a mohla tak
vypuknout opravdu nespoutaná
radost mladého tenisty z TK Agrofert, který za hodinu a osmadvacet
minut zvítězil po setech 6:4 a 6:4.
Jiří Veselý si tak připsal 27 bodů do
žebříčku ATP a za celkový triumf
převzal i zaslouženou finanční odměnu. „Podal jsem dnes neskutečný výkon, za který vděčím celému
týmu v čele s panem Černoškem,
díky kterému celý turnaj vznikl.
Zvládl jsem obě koncovky setů,
dokázal jsem zabojovat a donutil soupeře k chybám. Nesmírně
si tohoto vítězství vážím, jsme
s Domem velcí kamarádi, ale já se
navíc chtěl vytáhnout před domácím publikem, což se mi nakonec
podařilo,“ zhodnotil finálový boj
vítěz turnaje Jiří Veselý. Oba hráči
si při slavnostním vyhlášení převzali poháry a další věcné ceny z rukou
náměstka primátora města Prostějova Mgr. Jiřího Pospíšila, předsedy
Jihomoravského tenisového svazu
Ing. Jiřího Veselíka, zástupce spolupořádající agentury TK PLUS
PhDr. Josefa Váni a ředitele turnaje
Petra Flašara, kteří předali finalistům poháry a věcné ceny.

očima ředitele turnaje Petra Flašara:
„Tento turnaj dal možnost hlavně mladým hráčům uhrát své první
body do žebříčku ATP. V hlavní soutěži se objevilo hned sedmnáct
českých hráčů, deset jich bylo ze Slovenska. Dále tu byli hráči z Polska, Rakouska či Argentiny, proto jsem velice spokojen s hráčským
složením, které se v Prostějově prezentovalo. Jirku jsem sledoval celý
turnaj a můžu říct, že byl před jeho startem docela nervózní. V úvodních dvou kolech to bylo na Jirkovi docela znát, navíc hrál proti soupeřům, které zná i z tréninku a to se vždy špatně hraje. Po těchto
vítězstvích z něj však nervozita opadla, začal si více věřit, pomohla
tomu i výhra ve čtyřhře s Adamem Pavláskem a bylo na něm vidět,
že se lepší. Ve finále si myslím, že podal jeden z nejlepších výkonů a
zaslouženě celý turnaj vyhrál. Jsem nesmírně rád, že tomu bylo právě
před domácím publikem.“
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VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA - PÁTER CUP 2012 v požárním útoku napsala druhý díl
V Bílovicíích se štěstí usmálo na muže STRAŽISKA a ženy LIPOVÉ
V sobotu 14. července se v Bílovicích uskutečnilo v pořadí druhé
kolo Velké ceny Prostějovska v požárním útoku alias „PÁTER CUP
2012“. A jelikož od prvního kola
uběhl celý měsíc, týmy měly čas
potrénovat, takže byli všichni zvědaví, jaké budou padat časy. Trať
Velká cena Prostějovska 2012

celková tabulka MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Domamyslice
Čelechovice naHané
Bílovice
Dětkovice
Stražisko
Loučany
Vícov
Nová Dědina
Brodek u Konice
Lipová
Seloutky
Soběsuky
Cholina
Niva
Křenovice
Ptení
Buková
Olešnice
Dětkovice “B”
Kelčice
Ludéřov
Karolín
Karolín “B”
Míchov

35
30
25
25
25
22
21
20
12
12
7
5
4
4
4
3
2
0
0
0
0
0
0
0

Výsledky VC - Bílovice
muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Velká cena Prostějovska 2012

celková tabulka ŽENY
1.
2.
3.
4.
5.

Krumsín
Otaslavice
Lipová
Dětkovice
Soběsuky

v Bílovicích byla dobře připravena. Delegát, kterým byl tentokrát
Martin Ošťádal z Krumsína, k ní
neměl žádné námitky. Celý závod
byl přenášen přímým přenosem
hasičskou televizí HASICI150.
tv. Domácí měli připraveno kvalitní občerstvení a spoustu cen.
Soutěže se nakonec zúčastnilo
sedmnáct družstev mužů a pět
ženských týmů. Po napínavém
boji se z vítězství radovali muži ze
Stražiska a ženy Lipové, přičemž
v průběžném pořadí vedou Domamyslice a Krumsín. A jelikož
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je po
roční pauze opětovně mediálním

14
14
13
11
6

1.
2.
3.
4.
5.

družstvo
Stražisko
Čelechovice n. H.
Dětkovice A
Domamyslice
Vícov
Lipová
Nová dědina
Bílovice
Loučany
Brodek u K.
Soběsuky
Křenovice
Niva
Buková
Dětkovice B
Míchov
Cholina
družstvo
Lipová
Otaslavice
Soběsuky
Krumsín
Dětkovice

LT
17,30
17,41
18,05
17,98
18,14
17,39
17,86
18,53
17,64
19,31
19,04
20,14
19,89
27,50
NP
NP
NP

PT
17,15
17,91
17,86
18,05
17.55
18,28
18,31
18,53
18,71
18,32
19,82
19,1
21,04
27,05
NP
NP
NP

ženy

LT
18,84
18,48
20,03
19,96
43,80

PT
17,37
19,18
20,35
21,40
41,96

čas start. poř.
17,30
05.
17,91
11.
18,05
04.
18,05
06.
18,14
07.
18,28
13.
18,31
08.
18,53
01.
18,71
03.
19,31
10.
19,82
09.
20,14
14.
21,04
17.
27,50
16.
NP
17.
NP
15.
NP
12.
čas start. poř.
18,84
02.
19,18
05.
20,35
01.
21,40
03.
43,80
04.

partnerem celého dlouhodobého
seriálu, máme tu pro vás přímou
reportáž...
Jako první se v Bílovicích na start postavily domácí, jež obhajovali loňské
vítězství na domácím závodě. Letos
se však útok nepovedl podle jejich
představ a oba proudaři srazili terče
ve shodném čase 18,53s. Pak se na
základnu postavilo „béčko“ Dětkovic. Klukům se ale letos zatím nedaří. Rozdělovač se zdržel na základně
a proudaři mu odtáhli jeho náčiní.
Strojnice navíc pustila vodu do neroztažených hadic a byl z toho neplatný pokus. Třetí Loučany zastavily časomíru na čase 18,71 vteřin, ale levý
proudař dosáhl času 17,64 s. A pak už
přišla na řadu trojice velkých favoritů.
Dětkovice dosáhly po pěkném útoku
času 18,05, který je katapultoval do
čela průběžného pořadí. S tím se ale
nechtělo smířit Stražisko, strojník tradičně napálil vodu, proudaři parádně
trefili terče a byl z toho výsledný čas
17,30! Pravý proudař Pavel Popelka
dosáhl dokonce nejlepšího sestřiku
dne v čase 17,15 sekund. To byla hozená rukavice pro Domamyslice, které vyhrály první kolo v Čelechovicích
na Hané. Domamyslice ale Stražisko
nepřekonaly a byl z toho čas 18,05,
naprosto shodný s týmem Dětkovic.
Potom vystrčil růžky také Vícov, který překvapil časem 18,14, vpravo dokonce 17,55! I Nová Dědina se chtěla
posunout v celkovém pořadí, ale čas
18,31 nakonec stačil pouze na sedmé
místo. Soběsuky a Brodek u Konice
zaběhly průměrné útoky se sestřiky
v devatenácté vteřině. Se startovním
číslem 11 se na start postavily na start
Čelechovice na Hané a všem přítomným vyrazily dech časem 17,91, vle-

vo 17,41! Tento čas je katapultoval na
druhé místo za vedoucí Stražisko. Do
celkového pořadí pak promluvila už
pouze Lipová, která se časem 18,28
zařadila na šesté místo.
Zatímco během soutěže mužů občas
spadlo pár kapek, před začátkem soutěže žen ovšem začalo pršet... Jako
první se v ženské kategorii postavily
na start Soběsuky a zahájily soutěž
vyrovnaným sestřikem a dobrým
časem 20,35. Potom došlo na galapředstavení žen z Lipové. Útok téměř
bez chyb zastavila časomíra na čase
18,84. Pravá proudařka dosáhla nejlepšího sestřiku dne v čase 17,37!
Nikdo další již tento čas nepřekonal.
Třetí Krumsín útok hodně pokazil,
po spoustě chyb a prostřiku z toho
byl čas 21,40, který je hodně vzdálený možnostem tohoto týmu. Ženy
z Dětkovic nezvládly na základně
zapojit rozdělovač, ale sportovně
útok dokončily v čase 43,80. Pak už
se čekalo, jak se s nástrahami místní trati poperou Otaslavice. Jenže
proudařky dostaly pozdě vodu a ještě
lehce prostříkaly. I tak z toho byl čas
19,18s, který stačil na celkové druhé
místo. V celkovém pořadí kategorie
žen se všechny týmy poskládaly do
pouhých čtyř bodů, takže na dalších
závodech se dá očekávat jistě parádní
a dramatická podívaná.
„Pořadatelé z Bílovic si zaslouží určitě pochvalu, svoji úlohu zvládli na
jedničku. Škoda jen toho počasí, ale
tomu prozatím poručit neumíme,“
zhodnotil druhé klání letošní sezóny
VCP Martin Ošťádal.
Další kolo Velké ceny Prostějovska
se koná již tuto sobotu v Lipové
(viz. pozvánka na vedlejším místě
strany).

sponzoři Velké ceny Prostějovska v požárním útoku
Patron Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku v kategorii mužů
ING. RADIM FIALA
poslanec Parlamentu ČR

VELKOU CENU PROSTĚJOVSKA
V POŽÁRNíM ÚTOKU
VÝZNAMNĚ PODPORUJE:

Patronka Velké ceny Prostějovska
v požárním útoku v kategorii žen
BOŽENA SEKANINOVÁ
senátorka Parlamentu ČR
GENERÁLNÍ SPONZOR:

Rychlé starty. Nejen družstvo Dětkovic (na snímku) muselo vydat to nejlepší ze svého hasičského umění. Konkurence byla v Bílovicích velká a nikdo
nechtěl propadnout.
Foto: www.vcprostejovska.cz
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Páter cup
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HLAVNÍ SPONZOŘI:
INFOS ART, s.r.o.

MARTIN OŠŤÁDAL
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DALŠÍ SPONZOŘI: FUN RIDES TECH s.r.o.

V sokolovně probíhají opravy

Prostějov/red - V době
prázdnin, kdy oddíly, trenéři, cvičitelé a cvičenci tráví
zaslouženou dovolenou, je
v prostějovské sokolovně stále
živo. Jak Večerníku prozradil
starosta TJ Sokol I Richard
Beneš, tato doba je využita
na větší i menší opravy nutné

k dalšímu provozování sportu v této kulturní památce
České republice. „Především
se jedná o rekonstrukce-repase druhé části oken, částečně
jsou prováděny opravy v suterénu sokolovny a provádí
se další úklid před zahájením
cvičení v září,“ uvedl Beneš.

Hlavní část oprav- repase oken
je prováděny s významnou dotací města Prostějova a Olomouckého kraje, za což starosta
a výbor jednoty oběma organizacím děkuje. „Bez jejich pomoci by bylo mnohem složitější
tak rozsáhlé opravy provádět,“
přiznal Richard Beneš.

Prázdninový tenisový kemp se vydařil

Prostějov/red - Ve dnech 2.
až 6. července se v Areálu
Dušana Běhala konal 1.ročník kempu Gabriely Markové pod záštitou prvního
náměstka primátora statutárního města Prostějov
Mgr. Jiřího Pospíšila. Kemp
je rozdělen do dvou turnusů, přičemž ten druhý bude
probíhat v měsíci srpnu.
Trénink je veden bývalou
závodní hráčkou, nyní tenisovou trenérkou Gabrielou

Markovou. „S průběhem
prvního kempu jsem velice
spokojená. Jsem ráda, že si
děti odnesly první tenisové
zkušenosti, že se společně
zabavily a já osobně jsem
si vyzkoušela práci s dětmi.
Chtěla bych také poděkovat
za podporu náměstkovi primátora Jiřímu Pospíšilovi a
Dušanu Běhalovi,“ svěřila se
trenérka Marková.
„Každou takovou aktivitu je
třeba podporovat. Děti by měly

Brno, Prostějov/pk - V letošním roce to bylo prvně
v historii, kdy se „Memoriál
Vlastimila Moravce“ jel jako
bodovací závod na dráze.
Závod byl pořádán Duklou
Brno v rámci prvního ročníku závodů Velká cena
hejtmana Jihomoravského
kraje, které jsou svým charakterem sprinterským podnikem, nicméně jako závod,
který by měl udržovat vzpomínku na Vlastimila Moravce byl zvolen právě bodovací
závod na 40 km.
Bodovacího závodu se účastnilo
rovněž i prostějovské družstvo
SKC Prostějov „U23“, které

nastoupilo v sestavě Jakub Filip,
Tomáš Salaj, Ondřej Tkadlec,
Martin Cetkovský a Jirka Matoušek. Pro zranění stále nebyli
trenéru Michalu Mráčkovi staršímu k dispozici Michal Mráček
mladší a Viktor Vrážel. David
Babiánek s Dominikem Hynkem se orientují spíše na silniční
cyklistiku, a tak se raději připravovali na nedělní závod Českého
poháru v Luhačovicích.
Závod se odvíjel ve velice slušném tempu, o které se postarali
závodníci pražské Dukly.Jejich
družstvo k závodu nastoupilo
v plném počtu, tj. v síle více než
patnácti závodníků, nicméně
svého dominantního postave-

Rozhovor s gólmanem prostějovských házenkářů TJ Sokol II.

JIŘÍ HRUBÝ: „Pokud budeme na sobě pracovat, potenciál je tu velký“
Prostějov/jim – Zahrál si nejvyšší dorosteneckou soutěž
v Přerově, podílel se na zlaté
medaili z akademického mistrovství republiky, nyní prožil
úspěšný rok ve svém kmenovém oddílu Sokol II Prostějov. Čtyřiadvacetiletý gólman
Jiří Hrubý se stabilními výkony podílel na konečném
třetím místě v jihomoravské
skupině druhé ligy, před pár
dny se navíc stal držitelem
magisterského titulu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

mít maximum nabídek tak, aby
smysluplně využily svůj volný
čas. Tenisový kemp byl ideální příležitostí se seznámit se
základy bílého sportu. Slečně
Markové patří dík. Zájemcům
mohu srpnový kemp vřele Jiří Možný
doporučit,“ poznamenal první
Ve vašich utkáních
náměstek primátora Jiří Pospíšil. „Jsem rád, že se k nám do
padá vysoký počet braareálu vrací opět mladá genenek na obě strany. To
race,“ dodal provozovatel kur- se asi v brance moc nenudíte.
tů Za Kosteleckou ulicí Dušan „To opravdu ne (smích). Z
Běhal.
pozice gólmana nevidím moc
rád, že dostáváme hodně gólů,
ale je to oběť moderní házené.
Hrajeme hlavně pro diváky a
nejatraktivnější jsou vstřelené
ní nezneužila a netaktizovala. branky. Vsázíme na rychlostní
Výsledkem byla velice atrak- házenou s rychlým přechodem,
tivní podívaná i značně prořídlé snažíme se soupeře uběhat. Z
startovní pole a pouhopouhých toho pramení i obdržené góly.
šestnáct klasifikovaných závod- Na jaře se nám to ale povedlo
níků v cíli. Z prostějovských trošku eliminovat a i díky tomu
závodníků dokončili a klasifi- jsme vyhrávali.“
Během sezony se v
kováni byli pouze Jakub Filip
na šestém a Tomáš Salaj na patbrance prostřídalo něnáctém místě.
kolik gólmanů. Jak
„Výsledky to nejsou „žádná spolu vycházíte?
sláva“, ale kluci do závodu šli Až do podzimu jsem takřka
z plné přípravy,“ konstatoval po celou svoji kariéru chytal se
závodech kouč prostějovského Štěpánem Kameným, který se
týmu SKC „U23“ Michal Mrá- pak přestěhoval kvůli práci do
ček starší.
Prahy. Byli jsme vždy vyrovnaná dvojice a jakmile to někomu
Celkové výsledky:
nešlo, cítili jsme, že to půjde
1. Milan Kadlec, 2. Marek tomu druhému. Odrazilo se to
Mixa, 3. Vojtěch Hačecký i na naší spolupráci a trenéři
(všichni ASC Dukla Praha), ... do toho nemuseli nijak zasa6. Jakub Filip, 15. Tomáš Sa- hovat. Na jaře už to bylo horší,
laj (oba SKC Prostějov)
na pozici dvojky se střídali jiní

Jakub Filip šestý na Memoriálu
Vlastimila Moravce
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gólmani, to už jsem nechával na
trenérech.“
Letos jste si připsal i
jednu
proměněnou
sedmičku. Povedlo se
vám to poprvé?
„Mezi muži ano, ale i v žácích
a dorostencích jsem se párkrát k
této možnosti dostal. Byla to ale
spíš jen taková legrace, abych
mohl dát něco do klubové pokladny. (smích) Asistent Svaťa
Ordelt na mě zavolal, že bych
na to mohl jít. Takové výzvy se
neodmítají. Příliš to ale nezkouším, na trénincích totiž bývám
z gólmanů jediný a kluci chtějí
spíše střílet na mě.“
Převládá i u vás se třetím místem spokojenost?
„Stoprocentně je to úspěch,
konkurence byla vysoká.
Spadlo Nové Veselí, Hustopeče
hrají dlouhodobě kvalitní házenou. Tyto dva týmy jsou bezkonkurenční a držet se za nimi
pro nás bylo velkým úspěchem.
Hlavně jsme chtěli hrát svou
házenou a bavit se jí. Vyvarovat
se záchranářským starostem a
nejlépe se umístit v první polovině.“
S vedoucím duem jste
ovšem neuhráli ani
bod.
„Oni jsou kvalitativně někde
jinde. Hustopeče jsou zkušenější, mají ještě extraligový kádr
a dokáží si to pohlídat. Dostali
jsme se na dvougólový rozdíl,
ale jsou tak zkušení, že dokáží koncentraci udržet po celý
zápas. To jsme my oproti nim
nedokázali. Sice jsme se na ně
dotáhli, ale nepovedlo se nám
to nikdy zvrátit.“
Co vás nejvíce potěšilo?
„Dokázali jsme dvakrát
porazit Kostelec, to je velké pozitivum. Jaro se nám opravdu

podařilo, i přes docela nepříjemný los jsme uhráli celkem
dost bodů, včetně těžkých zápasů, což by od nás na podzim
nikdo nečekal. Tahle sezona
pro nás byla hodně náročná, dohrávali jsme ji jen v pár lidech,
protože spousta hráčů byla krátkodobě i dlouhodobě zraněná.
Takže jsme se těšili na konec
sezony.“
Zejména druhá polovina jara vám vyšla.
Změnili jste něco?

Jak se vám dařilo skloubit
házenou, práci a školu?
„Je to docela problematické, ale když se na to člověk připraví, tak se to dá zvládnout. Je to o
tom, jak si uspořádám svůj volný
čas. Předpokládám, že i nadále
budu pracovat v Olomouci a hrát
za Prostějov.“
Neuvažoval jste o změně
dresu?
„Hrát v Brně by bylo
jednodušší, ale vždy se nás tam
sešlo více vysokoškoláků, takže

„Byla to ale spíš jen taková legrace,
abych mohl dát něco do klubové pokladny.
Svaťa Ordelt na mě zavolal
a takové výzvy se neodmítají.“
Gólman Sokol II Prostějov Jiří HRUBÝ
o vstřelené brance do sítě Telnice
„Příprava byla stále stejná, jen
jsme trochu změnili obranu.
Tento nový styl nám začal
více vyhovovat, lépe to pasovalo jednotlivým hráčům. A
díky zlepšené obraně jsme se
mohli více prosazovat v útoku
a chodit do rychlých brejků.
Možná chvilku trvalo, než
jsme se po pauze opět sehráli.
Máme trošku horší tréninkovou účast, takže jsme se do
toho postupně dostávali až v
zápasech.“
S házenou jste začínal
jako žáček. Hned od
počátku jste si stoupl
do branky?
„Jo. Byla to celkem jasná volba. Nejen kvůli tělesné konstituci, ale i proto, že potřebovali
obsadit post. Prostějovští žáci
těžili z toho, že jich spousta
chodila do stejné školní třídy.
Všichni kamarádi hráli házenou, tak jsem se k nim přidal.
A s některými hraji dodnes.“

jsme autem jezdívali na tréninky.
Neustále jsme udržovali partu
a nikomu se to nechtělo trhat.
Chtěli jsme hrát za Prostějov, vyrostli jsme tam. A chceme tam i
nadále pokračovat, přestup nebyl
na pořadu dne. Maximálně jít
na hostování jako před lety do
jiných klubů. Ale to bylo ještě v
době, kdy jsme hráli první ligu a
já vypomáhal i ve druhé lize. Díky
tomu jsem měl větší zápasové
vytížení a mohl jsem se vyhrát.“
Máte velmi mladý kádr.
Jaký má potenciál?
„Ve srovnání s ostatními týmy nebo Prostějovem
před několika lety máme hodně
mladý kádr. Pokud hráči budou
chtít a budeme na sobě pracovat,
potenciál je velký. Hráči jsou
talentovaní, jen je potřeba, abychom se naučili hrát kolektivněji
a takticky vyzráli. Dříve to bylo
jiné. Byli tu hráči se spoustou
zkušeností a díky nim dokázali
rozhodovat spoustu utkání.“

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s talentovaným tenistou a přítelem ženské jedničky Kvitové

„KDYŽ JSEM S PETROU, LIDÉ NÁS DALEKO VÍC SLEDUJÍ...“

Prostějov - V uplynulém týdnu se v prostějovském tenisovém areálu uskutečnil mezinárodní
turnaj mužů kategorie Futures, který byl zrozen
pro lepší adaptaci mladých talentů do seniorského
okruhu. Mezi českými tenisty se v pavouku objevil
také jeden z největších talentů současnosti Adam
Pavlásek, hájící barvy TK Agrofert Prostějov.
Věkem stále ještě junior startoval jak v singlu
(vypadl ve 2. kole - pozn.red.), tak i v deblu, který společně s klubovým parťákem Jiřím Veselým
ovládli. Přestože mu osmnáct roků teprve bude, v
letošním roce se již rozloučil s juniorským tenisem
a postupně přechází na profesionální dráhu. Adam
Pavlásek je znám jako jeden z talentů českého tenisu, jeho jméno je však spojováno i s nejlepší českou hráčkou Petrou Kvitovou, která se vloni stala
jeho životní partnerkou. Jak se mu na domácích
kurtech dařilo, jsme v celém průběhu turnajového týdne monitorovali (viz. strana 26), postřehy
a dojmy tohoto nadějného tenisty vám přinášíme
v následujícím exkluzivním rozhovoru...
Josef Popelka
Petr Kozák
Půl roku je doba, kdy již
můžeme mluvit o nějakém úspěchu či neúspěchu a
určité dílčí bilanci v letošní sezóně. Jak jste vy osobně spokojený s první uplynulou částí?
„Vezmu to ze dvou hledisek,
nejdříve z toho juniorského.
Zúčastnil jsem se dvou grandslamů, na Australian Open jsem
se dostal do semifinále dvouhry,
ve čtyřhře dokonce do finále, na
French Open jsem měl v singlu dokonce finále nadosah... S
tímto můžu hodnotit sezónu
jako povedenou, převládá spíše
spokojenost. V seniorech působím zatím jen krátce, v žebříčku
se pohybuji kolem 750. místa,
s čímž jsem prozatím spokojen.
Je určitě co zlepšovat, ale to chce
samozřejmě čas.“
Naváži na první otázku.
Jakého nejvýraznějšího
úspěchu či výsledku si ceníte?
„I zde bych to rozdělil. V juniorech to byl určitě Australian
Open, v seniorech to bylo finále
čtyřhry s Jirkou Veselým, kde
nám od zisku titulu chybělo
opravdu jen pár míčů...“ (v tu
chvíli ještě Adam nevěděl, že na
vytoužený titul dosáhne o tři dny
později právě v Prostějově!-pozn.red.)

Jak jste sám zmínil, byl
jste velice blízko i finále
juniorů na Rolland Garros ve
dvouhře. Po vyhraném prvním setu jste druhý prohrál až
v tie-breaku! Kde byl ten
zlom, že jste na něj nakonec
nedosáhl?
„Máte pravdu, chybělo opravdu jen kousíček a mohl jsem
si zahrát finále grandslamu...!
Servíroval jsem na vítězství
v zápase, bohužel vlastními
chybami jsem dostal svého
kanadského soupeře na koně,
který začal hrát výborně. No
a ve třetím, rozhodujícím setu
mi nedal vůbec šanci. Já byl
naopak psychicky dole a už se
z toho nestačil vzpamatovat.“
Jaké jsou vaše další plány a s jakým výsledkem
byste byl spokojený?
„V nejbližších týdnech mě čekají tři turnaje Futures s dotací jako
v Prostějově, kde bych chtěl
pochopitelně uhrát co nejlepší
výsledky. Chci hrát dobrý tenis,
abych mohl být já i trenér spokojený. Nějaké zápasy vyhrát
určitě musím.“
Jaký pro vás zatím je
přechod do seniorského
tenisu?
„Pro mě určitě nejtěžší a bezesporu také největší krok. Hráči
jsou zkušenější, dokáží více taktizovat a je to mnohem silovější

pohledem osobního trenéra
jaroslava navrátila:
„Mohli jsme vidět, že Adam nevyužil šanci domácího prostředí. Přechod do seniorského tenisu je velice těžký, jezdit
na turnaje po Evropě stojí mnoho úsílí i finančních prostředků, hráči nebo sponzoři musí hradit veškeré náklady, proto jsme s Adamem absolvovali tento prostějovský
turnaj. Druhý zápas mu vůbec nevyšel, hrál velice špatně,
naproti tomu Jebavý je zkušenější, předvedl razantní hru.
První set byl z Adamovi strany velice špatný, v tom druhém za stavu 4:2 jsem myslel, že se to zlomí, nicméně i z tohoto slibného vedení prohrál 4:6. Jeho výkon byl takový
nemastný, neslaný. Vzhledem k tomu, že hrál v Prostějově,
tak mohl více zabojovat. Bude potřeba zrychlit hru, ale určitě zapracujeme na servisu, což je Adamův dlouhodobější
problém a v seniorském tenise velice důležitý faktor. Čeká
nás turnaj v Praze a Liberci, tak věřím, že výkonnostně
půjdeme nahoru.“
INZERCE

Adam Pavlásek opustil juniorský tenis a snaží se již prorazit mezi muži

Nad jeho síly. Ani domácí
prostředí nepomohlo Adamovi k lepším výkonům, turnaj
pro něj skončil již ve druhém
kole.
Foto: Josef Popelka
než v juniorech. Rozhodli jsme
se však s trenérem do toho jít, i
když bych mohl ještě sbírat vavříny mezi juniory. Chci ovšem
mít tu možnost, prosadit se, dříve. Věřím, že mi to pomůže lépe
se adaptovat v mužském tenise.“

Rozhodující je i místo konání.
Spíše vybíráme podniky, které
jsou poblíž a není tolik toho
cestování, což samozřejmě
stojí nejen potřebnou fyzickou
kondici, ale i nemalé finanční
p
prostředky.“
Na právě skončeném
domácím
turnaji
v Prostějově jste se ve dvouhře dostal pouze do druhého
kola. Kde vidíte příčiny tohoto umístění?
„V prvním zápase to nebyl
špatný výkon, rozhodně bylo
co zlepšovat. Bohužel druhý
soupeř byl zkušenější a agresivnější, na což jsem nestačil
včas zareagovat. Měl jsem
sice druhý set dobře rozehraný, nakonec však protihráč
prokázal lepší koncovku a
zaslouženě zvítězil. Nešlo mi
podání, kazil jsem zbytečně
moc míčků.“
Určitě jako většina tenistů i vy máte oblíbený povrch, případně místo,
kde se vám hraje dobře. Jak
je tomu u vás?
„Nejlépe se mi hraje samozřejmě na domácích dvorcích
v Prostějově. Tím pádem můj
oblíbený povrch je antuka a
beton.“

hráli evropské turnaje. Těch
úspěchů tolik nebylo. Zlom
nastal až během loňského roku,
kdy se mi začalo dařit. A na
tu seniorskou, až to přijde, se
opravdu těším. Zahrát si Davis
p to je můj sen!“
Cup,
Jaký je váš oblíbený
hráč?
„Každý hráč je něčím výjimečný, snažím se sledovat všechny
a od každého si něco vzít. Nejvíce se mi asi líbí styl Rogera
Federera.“
Když zrovna nehrajete
tenis, čím se dokážete
bavit? Jinými slovy, jaké jsou
vaše koníčky?
„Rád si zahraju fotbálek, snažím se co nejvíce trávit volný
čas s přáteli a plnohodnotně jej
y
využít.“
Veřejnosti jste znám
jako velký talent, ale
také životní partner Petry
Kvitové. Jak vnímáte tuto skuNa co se nyní v tréninku a dalšími. Téměř každý týden
tečnost a jak vás vnímá okolí?
zaměřujete nejvíce? A jsou pak nějaké turnaje, takže
„Samozřejmě, že to registrukdo utváří váš harmono- harmonogram je často uprají a nejde to jen kolem mě...
gram?
vován právě na základě mých
(úsměv). Petra je českou žen„Trénuji takové tři hodinky výsledků.“
ý
skou jedničkou a kdekoliv jsme
denně, z toho půldruhou hodiKdo vám turnaje vybíspolu, lidé nás vnímají a mnorá, případně jak moc do
nu se mi věnuje osobní kouč.
Další část bývá spojována toho zasahujete vy osobně?
hem víc sledují. Snažím se ale,
s některým tréninkovým kole- „S trenérem Navrátilem vždy
tolik si to nepřipouštět a chovat
gou, nejčastěji Jirkou Veselým konzultujeme vhodné turnaje.
se přirozeně. Chci, aby lidé věděli, že i já jsem něco dokázal a
hlavně, že ještě něco dokážu. A
to jde jedině tak, že se mi bude
dařit na kurtu.“
Doprovázel jste Petru
na jejich velkých akcích.
Jak jste si užíval atmosféru?
„Pro mě to byl obrovský zážitek! Vidět všechny ty osobnosti
světového formátu, být jim nablízku... S Petrou jsem byl například na předávání Sportovce
roku i na další akcích mimo
naši republiku. A bylo to fajn.“
Oba jste velmi zaneTalentovaný ADAM PAVLÁSEK o tom,
prázdněni, jak dokážejak se o něco dřív vydal do seniorského tenisu
te skloubit váš společný život?
„Je to velmi těžké, protože kažCo vy a reprezentace? dý hrajeme na jiných akcích.
Myslíte na Davis Cup? Když máme oba volno, tak se
„Do reprezentace jsem náhlédl vídáme a užíváme si společné
v juniorské kategorii, kdy jsme chvíle.“

„Pro mě určitě nejtěžší a bezesporu také
největší krok. Hráči jsou zkušenější,
dokáží více taktizovat a je to mnohem
silovější než v juniorech. Rozhodli jsme
se s trenérem do toho jít, i když bych mohl
ještě sbírat vavříny mezi juniory... “
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Prostějov, který v říjnu tohoto roku oslaví tepprve své osmnácté narozeninyy ((* 8. října
j 1994
v Bílovci). Úspěšný junior, mistr České republiky staršího dorostu ve dvouhře. S tenisem
začal již v pěti letech, jeho doposud nejlepším
žebříčkovým umístěním je sedmá příčka mezinárodního juniorského žebříčku ITF (leden
2012). Na seniorském žebříčku ATP mu před
prostějovským kláním náležela 750. pozice. V
letech 2007 a 2010 se v anketě Zlatý kanár stal Talentem roku. V
roce 2009 se stal vítězem Olympijského festivalu evropské mládeže
z finského Tampere, loni triumfoval na prestižní Pardubické juniorce a ve čtyřhře vyhrál Galeův pohár. Na US Open to dotáhl do
čtvrtfinále juniorky, což letos na Australian Open i French Open
vylepšil semifinálovým úspěchem. V deblu pak dokonce postoupil
do finále, stejně jako už na seniorském podniku Prosperita Open
v Ostravě. Tento výsledek pak předčilo prostějovské vystoupení, kde
po boku Jiřího Veselého čtyřhru vyhrál. Osobním trenérem tohoto nadějného tenisty je Jaroslav Navrátil, kondičním koučem Jozef
Ivanko. Od loňského roku je také partnerem nejlepší české tenistky
Petry Kvitové.

