Zoufalý Melka ve vazbě v Ruzyni
„Nechte mě být!“
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Někdo se dívá. Slavný americký erotický thriller by se klidně mohl točit na záchodcích prostějovského nádraží. Jen krásnou Sharon Stone by v roli sledované
osoby u nás vystřídali čůrající muži....
2x foto: Martin Zaoral, koláž Večerník
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Čůráte na záchodě?
Prostějov/mls
Návštěvníka záchodků na
prostějovském nádraží zaujmou poničené dveře. Jsou
na nich díry, které někdo
způsobil boxováním či kopáním. Kromě nich jsou tu i
takové, které vypadají jako
po průstřelu pistolí. Podle
provozovatele
záchodků
tady už několik měsíců řádí
úchyl!„Bojujeme s ním, jak

můžeme. Dveře neustále
opravujeme, ale on si stále znovu a znovu navrtává
nové dírky. Ty mu zřejmě
slouží ke šmírování našich
zákazníků. Když jsme do
dveří dali dřevěnou fošnu,
tak nám ji provrtal, když
kovovou výplň, vrtal jinudy,“ sdělil Večerníku provozovatel záchodů pan Ali,
který nás na celý případ
upozornil.

O tom, za jakým účelem si
díry ve dveřích vrtá, svědčí
také další nálezy přímo na
pánských záchodech. „Ve
stejné době, kdy se objevily
navrtané díry, jsme v kabince
našli robertka či lubrikační krémy,” pokračoval Ali,
který má podezření na to,
že muž na záchodech tráví
delší čas. „Napovídalo by
tomu to, že jsou zde i kelímky od kávy či obaly od
čokolády...,“ doplnil pro-

vozovatel veřejných
záchodků na hlavním nádraží v Prostějově,
ějově, který
slyšel i o tom, že s podobnými případyy šmírování
rovozovatelé
bojují také provozovatelé
záchodků v Olomouci.
Voyer přesto stále uniká,
stská policie
přestože městská
mu je na stopě. „Velmi
dobře spolupracujeme
pracujeme se
eří na nádraží
strážníky, kteří
pravidelně dochází. Informujeme je o všech problé-

ilustrační foto: internet

mech, které nás trápí. Přistihnout však šmíráka přímo
při činu je téměř nemožné,
má vždy dost času na to, aby
se začal chovat jako normální člověk. Může to být někdo,
do koho byste to v životě neřekli,“ nechal se slyšet Ali.
Prostějovští strážníci se s
obdobnými individui občas setkávají. Začátkem tohoto měsíce se potýkali se
sedmačtyřicetiletým mužem,
který opakovaně masturboval na veřejnosti před ženou,
jíž navíc několikrát obtěžoval
sprostými návrhy. K velmi
podobnému případu jako na
prostějovském nádraží do-

šlo před nějakým časem na
záchodcích v jednom hypermarketu.„Muž seděl v jedné
kabince a pomocí zrcátka
sledoval ženy ve vedlejší kabince. Jedna paní se polekala
a zavolala nás. Zadrželi jsme
muže, který byl přibližně
ve středních letech. Nebyl
nebezpečný, pouze se neustále omlouval, že se se svojí
úchylkou léčí, ale že si prostě
nemůže pomoct. Přesto jsme
o něm už od té doby neslyšeli...,“ zalistovala v paměti
Jana Adámková z prostějovské městské policie.
Pokračování na straně 6
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Zatoulaný králík
V noci před druhou hodinou
nahlásil muž na linku 156
nález zakrslého králíka světy s dlouhou
le hnědé barvy
srstí v Čechovicích u rybníka. Strážníci zvíře naložili
do přepravní klece a odvezli
na služebnu. Do čtvrtka 19.
července se majitel nepřihlásil. Proto byl hlodavec
po domluvě s pracovnicí
zverimexu přemístěn do
prodejny.

„Zabiju tě,“ řval lupič na barmanku
Maskovaný muž s pistolí přepadl bar v Západní ulici

Po třinácté hodině nahlásil dvacetiletý muž na linku 156 fyzické napadení.
Hlídku čekal před domem.
Stěžoval si na bolest tváře.
Vypověděl, že k němu přišel
na návštěvu jeho kamarád,
ovšem po vstupu do bytu mu
uštědřil dvě rány do obličeje a poté zmizel. Strážníci
útočníka v okolí nenalezli.
Pokusili se ho zkontaktovat
v místě bydliště, ale ani to
se nepovedlo. Zraněný sice
neměl viditelnou újmu na
zdraví, ale bylo mu doporučeno ošetření u lékaře, což
následně učinil. Za přestupek proti občanskému soužití hrozí násilníkovi až 20
tisíc korun pokuty.

Udání z pomsty
Tři nezletilí Romové nebyli
vpuštěni dovnitř a tak anonymně jeden z nich oznámil na
linku 156, že v jednom z prostějovských barů je prodáván
alkohol osobám mladším 18
let a postěžoval si na obsluhu,
která jim zabránila ve vstupu
pro barvu jejich pleti. Strážníci
prověřili toto sdělení a podnik
zkontrolovali. Po třiadvacáté hodině sedělo v místnosti
sedm hostů, všichni zletilí. K
žádnému protiprávnímu jednání ze strany zaměstnanců
nedošlo. Obsluha znala omladinu, která se snažila dostat
dovnitř, ale pro jejich nízký
věk jim přístup neumožnila.

Rvačka na „férovku“
Společné posezení v baru
přešlo v potyčku před provozovnou. Před desátou hodinou
ráno spolu tři muži ve věku
23, 28 a 31 let přátelsky seděli
u jednoho stolu a popíjeli alkohol. Jeden z nich najednou
přistoupil k nejstaršímu ze
skupiny a vyzval ho: „Pojď se
mnou ven, tam si to rozdáme!“
Nato všichni tři odešli z vnitřních prostor na ulici. Vyzvaný
se snažil skrýt před útočníkem.
Nejmladší ho chtěl chránit a
snažil se svým tělem zabránit
přímému fyzickému kontaktu.
Při příjezdu hlídky osoby zmateně pobíhaly a mezi sebou
se strkaly. Strážníci přítomné
zklidnili, ale při výzvě k předložení občanského průkazu se
agresor pokusil utéci. To se mu
nepovedlo. Za pomocí donucovacích prostředků, hmatů a
chvatů, byl zadržen a následovalo i nasazení pout k zamezení útěku. Dechovou zkouškou
u něj strážníci naměřili 1,94
promile alkoholu. Ke škodě
na majetku ani k poškození
zdraví nedošlo. Z důvodu, že
osmadvacetiletý muž podezřelý z přestupků neuposlechnutí
výzvy úřední osoby a porušení
občanského soužití odmítl akceptovat udělenou blokovou
pokutu ve výši 1 000 korun,
byla celá záležitost postoupena
správnímu orgánu k dořešení.
Ten může výše uvedenou částku zdvacetinásobit!

„V pondělí těsně před zavírací
dobou, tedy v sedm hodin
ráno, vstoupil do herny - baru
v Prostějově na ulici Západní
neznámý pachatel, který v ruce
držel krátkou střelnou zbraň. Po
dvacetileté barmance požadoval
vydání finanční hotovosti a mladou ženu pak pod pohrůžkou
zabití uzavřel na toaletě s tím, že
nesmí vycházet. Z herny odešel s
předběžně zjištěnou částkou 39
tisíc korun,“ popsala nám loupež
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

Asi o hodinu později našel
vyděšenou mladou dívku na
WC majitel baru, který vše
také oznámil na policii. „Při
loupeži ke zranění osob naštěstí
nedošlo. Podle vyjádření obsluhy se jednalo o muže ve
věku od 35 do 40 let, měl
střední, asi 165 centimetrů
vysokou postavu a byl oblečený
do modrých riflí a světlé bundy.
Na hlavě měl kuklu a na ní
kšiltovku. Mluvil plynně česky
bez přízvuku. Jak posléze bylo
zjištěno, muž přišel do baru
od Plumlovské ulice,“ dodala
Miluše Zajícová.

Místo činu. Maskovaný lupič s pistolí přepadl v pondělí ráno
tuto hernu - bar v Západní ulici. Foto: Michal Kadlec + internet
Majitele baru se nám bohužel
nepodařilo
zkontaktovat.
Z jiných zdrojů jsme se však
dozvěděli, že mladá barmanka
je psychicky na dně. „Měla
tady ráno ještě pár hostů, ti však
asi o půl sedmé odešli. Těsně
před sedmou, kdy se chystala
zavírat, však přišel ten chlápek

Zběsilá honička jako z filmu

v kukle. Měl hrozně tenké nohy,
ale na sobě měl několik vrstev
oblečení, takže to budilo dojem,
že je tlustý,“ sdělil nám náš zdroj,
který si nepřál být jmenován.
Policie žádá občany o pomoc při pátrání po pachateli této závažné násilné
trestné činnosti, kteří by mohli

poskytnout jakékoliv informace k osobě pachatele, případně
si v inkriminovanou dobu
na uvedeném místě všimli
něčeho neobvyklého, aby tyto
poznatky předali policistům
na telefonním čísle 974 781 336
nebo na lince 158, případně na
kterékoliv policejní služebně.

Pátek plný ZLODĚJEN

Z kanceláře zmizelo 220 tisíc!
Policistům neujel, v kufru měl kilo marihuany Prostějov/mik
- Kriminalita škoda byla předběžně vyčís-

Prostějovsko/mik - K neuvěřitelné
policejní
honičce
došlo v úterý v jižní části
Prostějovska.
Policejní
hlídka zastavila v Brodku u
Prostějova k běžné kontrole
řidiče, který obcí projížděl
zvýšenou rychlostí. Ten
nejprve zastavil, poté se však
rychle rozjel.
Policistům ujížděl více než
stokilometrovou rychlostí po
silnici, polních cestách i zahradách. V Žešově byl však
polapen. „Řidič ujížděl po
zpevněných i nezpevněných
komunikacích nepřiměřenou
rychlostí, kdy i při jízdě v obcích jel rychlostí 120 až 130
kilometrů za hodinu,“ uvedla
k honičce Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Z muže se však
nevyklubal pouhý pirát silnic.
„Při kontrole se šestadvacetiletý
řidič nechoval standardně. Bylo
zjištěno, že se jedná o muže,
který minimálně ve čtyřech

Podezřelý balík. V kufru auta řidiče, který ujížděl policejní hlídce,
byl nalezen zhruba jeden kilogram marihuany. Foto: Policie ČR
případech porušil trest zákaz
činnosti spočívající v zákazu
řízení motorových vozidel, který
mu uložil soud. Tím se dopustil
trestného činu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání,
za který mu hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi. Proti obviněnému
bylo zahájeno trestní stíhání a ve
čtvrtek byl na okresní státní za-

ze soudní síně...

stupitelství dán podnět k návrhu
na jeho vzetí do vazby. Ten byl
v pátek soudem akceptován,“
uvedla Miluše Zajícová.
Policisté v souvislosti s tímto
mužem prověřují také okolnosti
další možné trestné činnosti,
neboť ve vozidle, které bylo
zajištěno, nalezli přibližně jeden
kilogram marihuany.

v Prostějově houstne. V pátek policie řešila hned dvě
krádeže, z nichž hlavně ta
druhá je velmi zásadní. Z firmy v Letecké ulici zatím neznámý poberta šlohnul přes
220 tisíc korun v hotovosti!
„Někdy v době od pátku do
soboty se neznámý pachatel
vloupal do trafiky na ulici Dolní v Prostějově. Poškodil skleněnou výplň výlohy a z nepřeberného množství zboží odcizil
z prodejního regálu půllitrové
plechovky s pivem. Celková

lena na 8 600 korun,“ uvedla
k prvnímu případu Marie Štrbáková, mluvčí krajské policie.
Mnohem zásadnější krádež
však policisté řešili v Letecké
ulici. „V pátek v dopoledních
hodinách odcizil z uzamčené
kanceláře v budově na ulici
Letecká v Prostějově neznámý
pachatel příruční pokladnu s finanční hotovostí. Společnosti
způsobil krádeží škodu za více
jak 220 tisíc korun. Policisté po
pachateli pátrají,“ řekla Marie
Štrbáková.

Autobus srazil seniorku

Prostějov/mik - K závažné nehodě došlo ve středu odpoledne před budovou hlavního nádraží v Janáčkově ulici. Řidič
autobusu tady na přechodu
pro chodce srazil důchodkyni.
„Řidič autobusu jel ve směru z
centra a na vyznačeném přechodu pro chodce přehlédl pětasedmdesátiletou chodkyni, která

přecházela komunikaci směrem
k nádraží. Po střetu poškozená
upadla na zem a následně byla
převezena do nemocnice,“ popsala Večerníku nehodu Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Podle lékaře utrpěla seniorka
lehké zranění a v nemocnici byla
hospitalizována na pozorování.

MYSLIVEC VYRAZIL DO LESA. ALE NA LUP!
Pětadvacetiletého Michala Kučeru načapali při řezání dřeva

Vranovice-Kelčice,
Prostějov/mls
Mladý člen mysliveckého
spolku byl v úterý u soudu obviněn z krádeže dřeva v lese.
Škoda, kterou měl způsobit,
byla odhadnuta na třiasedmdesát tisíc korun. O její výši
se však vede tuhý boj. Michal
Kučera se sice přiznal, že si nějaké dřevo chtěl z lesa odvézt,

s nemalým sebevědomím však
popřel, že by zde nějaké stromy kdy kácel.
„Pouze jsem ořezával větve u
stromu, který jsem předchozí den
našel v lese pokácený. Dřevo z
něj jsem si chtěl skutečně vzít
domů, ale jen aby nepřekáželo.
Další dřevo, které u mě policie
našla, jsem však koupil od známého. Chtěl jsem jej prodat dál,“
hájil se Michal Kučera, jehož ver-

zi potvrdil i kamarád z posilovny,
který mu měl dřevo prodat.
Proti tomu však stojí výpovědi dalších svědků. „Strom,
který obžalovaný ořezával,
musel být čerstvě pokácený.
Jeho listy ještě nestihly zvadnout, jak by se to stalo u stromu, který v lese leží už nějaký čas,“ vypověděl Jaroslav
Burget, správce Lesů města
Prostějova, který Kučeru na-

čapal s „motorovkou“ přímo
u pokáceného habru.
Policisté si však lámali hlavu ještě
s dalším problémem. Jak dokázat,
že habrové dřevo, které měl Michal Kučera na dvorku, skutečně
pochází z patnácti dalších stromů,
jejichž pařezy zůstaly v tomtéž
lese. „Každý dřevorubec má svůj
vlastní rukopis, který se projevuje
v tom, jak kmen při kácení nařezává. Dovolím si tvrdit, že všech pat-

náct stromů pokácel jeden a tentýž
člověk. Díky své třiatřicetileté praxi si to mohu dovolit,“ vypověděl
Jaroslav Burget.
O tom, kolik dřeva si Michal Kučera z lesa odnesl, a kolik peněz
tedy městským lesům dluží, soud
zatím neurčil. Stejně tak dosud
nerozhodl ani o jeho vině i výši
případného trestu. Rozsudek totiž dosud nepadl, neboť jednání
bylo odročeno...

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

ČERNÁ KRONIKA
Kapsáři mají žně
Dvaašedesátiletý muž se vypravil na nákup do marketu
v Prostějově na ulici
Plumlovská. Neznámý lapka mu
z kapsy vesty odcizil peněženku i
s osobními doklady, platební kartou
a finanční hotovostí šest set
korun. Hned následující den
po své peněžence začal pátrat sedmadvacetiletý muž,
který se nacházel v baru na
ulici Svatoplukova. Pár minut po půlnoci ji odložil na
stůl a nechal ji tam volně ležet. Také on v ní měl osobní
doklady, doklady k vozidlu,
platební kartu a sto korun.

Nějak se nám v Prostějově loupeže v barech
nebezpečně množí. Po přepadení barmanky
v Plumlovské ulici vyšetřuje kriminální policie v krátké době druhý podobný případ. A
z jejího popisu vyplývá, že mnohem brutálnější. Maskovaný chlápek s pistolí v ruce
vyhrožoval dvacetileté barmance z herny
v Západní ulicí smrtí. Uzamknul ji na záchodě, sebral peníze a utekl!
Prostějov/mik

Agresivní návštěva
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Pět piv a panáků…
Policisté ráno zastavili v ulici Kralická vozidlo Škoda
Felicia, které řídil sedmapadesátiletý řidič. Při kontrole
vozidla zjistili, že má neplatnou technickou kontrolu,
navíc nadýchal
ý
,
ppro0,99
mile alkoholu. Řidič hlídce
uvedl, že předchozí večer
vypil pět piv a pět panáků
tvrdého alkoholu.

Srazil kočárek a ujel!
Chvíle strachu si v pondělí
prožila třiatřicetiletá maminka ročního dítěte. Dopposud nezjištěný
j
ý řidič osobního vozidla Škoda Forman
couval s autem ppo ulici
Úprkova. Při tomto manévru narazil do kočárku, ve
kterém se nacházelo dítě a
došlo k jjeho ppřevrácení na
levý bok. Řidič z místa nehody odjel, aniž by poskytl
pomoc. Matka odešla s dítětem ihned do nemocnice,
kde bylo zjištěno naštěstí
jen lehké zranění dítěte.
Policisté žádají o pomoc
případné svědky této události, ke které došlo kolem
12.00 hodin. Volejte linku
158 nebo na telefonní čísla
974 781 251 a 974 781 580.

Lehká kořist
Z pondělí na úterý neznámý
pachatel odcizil z linkového
autobusu 240 litrů motorové
nafty. Vozidlo veřejné dopravy bylo odstaveno v obci
Drahany na odstavné ploše a
pachatel se do nádrže dostal
bez použití násilí, protože nádrž nebyla uzamčena. Majiteli
vznikla škoda zhruba 8,5 tisíce korun. Policisté vyšetřují
případ jako trestný čin krádež.

Vykradl bistro
Na bistro ve Wolfových sadech v Prostějově se zaměřil
neznámý pachatel, který do
něho násilím vnikl. Zloděj
vytrhl ochrannou mříž, vypáčil okenici a otevřel si
výdejní okénko. Z bistra pak
odcizil cigarety, cukrovinky
a finanční hotovost deset
tisíc korun. Celková škoda
včetně poškození byla vyčíslena na 43 tisíc korun.

Drahá pomsta!

LUDĚK KŘUPKA

IRENA MALCHEROVÁ

TEREZA MATEČNÁ

IVO GUZDEK

se narodil 26. srpna 1978 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 17. července 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
33 do 34 let, měří mezi 170 až
180 centimetry, má hubenou
postavu a hnědé vlasy.

se narodila 24. července 1964
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
17. července 2012. Její zdánlivé stáří je 48 let a měří mezi
165 až 170 centimetry. Bližší údaje v policejní databázi
nejsou k dispozici.

se narodila 13. prosince 1988
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
už dne 20. června 2012. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od
23 do 25 let, měří 170 centimetrů, má hubenou postavu a
plavé blond vlasy.

se narodil 6. prosince 1972
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějově. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
už dne 11. března 2011. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
37 do 42 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu a
hnědé rovné vlasy.

Ve čtvrtek ve večerních hodinách pětačtyřicetiletý muž
poškodil vozidlo svého známého, se kterým měl osobní
spory. Podezřelý zaútočil na
osobní vozidlo citroen, odstavené na ulici Cyrila Boudy v
Prostějově na parkovišti před
domem. Rozlícený muž rozbil čelní sklo, rozbil zpětná
zrcátka, promáčkl zadní dveře a poškodil lak. Celková
škoda byla vyčíslena na 20
tisíc korun. Případ je vyšetřován jako trestný čin poškození cizí věci.

Zpravodajství
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Náš „výkvět“ BIL A OKRÁDAL DŮCHODCE S NÁKUPEM AŽ DOMŮ
Bezcitní lupiči z Prostějovska stráví ZA MŘÍŽEMI 37 LET!

Celkem sedmatřicet roků stráví za mřížemi pětice
lupičů z Prostějovska: Zdeněk Dočkal (28), Jan
Klváček (26), Lukáš Klváček (27), Luboš Staněk
(38) a Radim Žondra (27). Na svědomí mají
nejméně šestnáct případů přepadení důchodců
v jejich bytech, přičemž seniory surově bili a záhy
je připravili dohromady o více než milion korun!
To vše se dělo právě zejména v našem regionu...

Kauflande,
vozíky máš u
„Parlamentu“!

Vůdci grázlů. Nejhorší z pětice zločinců - Luboš Staněk (v červené košili - 8,5 roku kriminálu) a Jan Klváček (hnědošedá bunda
- 9,5 roku kriminálu)
Foto: František Omasta
Olomouc/lef

To jsou oni! Eskorta přivádí zločince, kteří bili a okrádali důchodce
na celé střední Moravě a ve východních Čechách. Ve žluté košili
Radim Žondra (dostal 7,5 roku) za ním v červené košili Luboš Staněk (8,5 roku kriminálu).
Foto: František Omasta

aneb

Lupiči vnikali do domů seniorů od roku 2008 a celkově si
za šestnáct trestných činů přišli
na 1 158 000 Kč. Jak jsme již
zmínili, na svědomí mají skutky na Prostějovsku, ale také
na Hodonínsku, Vsetínsku,
Havlíčkobrodecku.
Brněnsku, Břeclavsku, Uherskohradišťsku, Olomoucku, Blanensku, Šumpersku a ve Žďáru
nad Sázavou. Podle obžaloby
důchodce většinou nejprve
zbili, svázali a tak je donutili
vydat naspořené a doma schované peníze. V řadě případů
způsobili přepadeným těžká
ublížení na zdraví.

Zločinci se v závěru uplynulého
týdne u Vrchního soudu v Olomouci domáhali zproštění obžaloby. Vrchní soud však jejich
odvolání jako nedůvodná zamítl
a tresty Krajského soudu v Brně
víceméně potvrdil.
Dočkal tak stráví za mřížemi
sedm let ve věznici s ostrahou,
Jan Klváček 9,5 roku se zvýšenou ostrahou, Lukáš Klváček
4,5 roku s ostrahou, Lukáš
Staněk 8,5 roku se zvýšenou
ostrahou a Radim Žondra 7,5
roku s ostrahou! Právě jemu
jako jedinímu byl trest o půl
roku snížen. Všichni pak musí
jednotlivým poškozeným zaplatit náhradu škody.
Co dodat? Snad jen, dobře jim tak!

Prostějov/mik - Proč
by se někdo tahal s nákupem v taškách, když si může
zajet s plným vozíkem jídla a
pití až rovnou před barák? Nevadí, že jde o vzdálenost pěti set
metrů a během cesty jste plnohodnotným účastníkem dopravy. Vždyť vracet ho by bylo
hodně namáhavé... A Kaufland
má vozíků asi dost!
Tento snímek pořídil redaktor Večerníku před sociální
ubytovnou v ulici Šárka, které Prostějované říkají trefně
„Parlament“. „Jo, to kluci sem
vozí rodičům nákup, nemají
to jinak jak pobrat,“ prozradila nám bezelstně asi osmiletá
snědá dívenka hrající si před
„Parlamentem“. Jak holčička
ještě dodala, její kamarádi používají vozíky nejenom k dopravě nákupu z Kauflandu....

Parkování pod stromy. Rodiny bydlící v
„Parlamentu“ mají dovoz nákupu zajištěn až
do domu. Vozíky parkují přímo před vchodem pod stromy....
Foto: Michal Kadlec
„Kolikrát tady pořádají závody.
Jeden si sedne do vozíku a druhý ho tlačí. Říkají tomu Velká
cena Formule 1 a je to hrozná
sranda,“ popisovala Večerníku
malá dívka.

Zřejmě tak dáváme tip
strážníkům městské policie,
kteří v poslední době řeší vícero podobných krádeží nákupních vozíků. A nejenom
u Kauflandu...

Neskutečné! Počet odvozů opilců
na záchytku je letos DVOJNÁSOBNÝ
Pravidelní „zákazníci“? Ženy, a to často na pokraji otravy alkoholem...

Podle statistických čísel se Prostějov stává městem opilců a zároveň výtržníků. Nevěříte? Věřte! Tak nějak to totiž bude, neboť za posledních pět let enormně vzrostl počet opilých lidí, kteří v doprovodu
strážníků městské policie museli být sanitkou převezeni na záchytnou
stanici. Buďto budili veřejné pohoršení, nebo se chovali agresivně a
tropili výtržnosti. Zatímco v roce 2007 bylo těchto nezvladatelných notoriků celkem jedenáct, letos je jich jenom za první pololetí dvaatřicet!
Prostějov/mik
Lidé výrazně zmožení alkoholem ležící v křoví, na chodnících, ve vchodech domů
či dokonce na silnici. To je
častý obrázek současného
Prostějova, se kterým se skoro denně setkávají strážníci
městské policie. Přitom odvoz těchto osob na záchytku
je až úplně ta poslední alternativa, která se používá. Za
posledních pět až do konce
pololetí letošního roku bylo
na záchytnou stanici odvezeno 178 Prostějovanů. Nezdá
se vám to moc? Jiným tedy
rozhodně ano!

60 a 77
Nejstarší žena a muž,
kteří vloni alkoholové
radovánky přehnali
a z ulice putovali na
záchytku!

2,52/4,55
Obě hodnoty v promilích
patří k rekordům
roku 2011.
Tu první nadýchala
dvaapadesátiletá žena,
druhou o dva roky
mladší muž...

Počet odvozů
na záchytku

44

Nejenom muži. Mezi Prostějovany, kteří nezvládnou alkoholové opojení, tropí
vvýtržnosti nebo jsou přespříliš agresivní, patří čím dál tím více ženy. Ty pak rovněž
končí na záchytce.
Koláž Večerníku
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RADARY: Magistrát nabere
nové lidi na vymáhání pokut

Prostějov/mik - Některými médii proběhla informace, že prostějovský magistrát už vyhlásil
výběrové řízení na provozovatele stacionárních radarů na měření rychlosti vozidel. Večerník
však přišel na to, že jde o HOLÝ
NESMYSL!
„Výběrové řízení teprve připravujeme. Ředitel městské policie
dostal za úkol připravit varianty
řešení, které má předložit na červencové jednání Rady města,“ poopravil poplašné a především nepravdivé zprávy Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějov. Podle něj stále
platí, že snahou města je spustit
radary k 1. říjnu 2012. V tom
případě ale magistrát bude muset
zaměstnat nové pracovníky.

„Počet odvozů alkoholem výrazně ovlivněných osob má od
roku 2007 vzestupnou tendenci, s výjimkou roku 2011. A je
pravda, že přibývá i žen, které
neznají míru toho, co pozřou a
jejichž přestupky stále častěji
rovněž řešíme odvozem na záchytku. Navíc opilé ženy bývají
často velmi agresivní, některé
dokonce více než muži,“ sděli-

„Samozřejmě bude nezbytné
přijmout úředníky, kteří budou
agendu okolo vymáhání pokut vyřizovat. Ministerstvem
dopravy byla ale zřízena nová
přístupová funkce v centrálním
registru vozidel. Je to pozice referenta přestupků, který
může pouze nahlížet a zjišťovat provozovatele dopravního
prostředku, které bylo zachyceno při měření radarem,“
prozradil druhý muž prostějovského magistrátu s tím, že na
základě této možnosti budou
zřízeny přístupy zaměstnancům přestupkového oddělení.
„Průtahy se zjištěním majitele
vozidla se tak zkrátí a nebudou
zatěžovat zbytečnou agendou,“ věří Jiří Pospíšil.

KONEC STRACHU!

PRO KAŽDODENNÍ SERVIS
V.CZ
KLIKNĚTE NA WWW.VECERNIKP
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1500 a 2600

la Večerníku exkluzivně Jana
Adámková z Městské policie
v Prostějově.
Částky v korunách,
„Například v loňském roce
které si účtují strážníci
byly na záchytnou stanici do
za převoz na záchytku
Olomouce převezeny čtyři
a zdravotnické zařízení
ženy ve věku 28, 37, 52 a 60 let.
za nocleh
Z tohoto důvodu dvaapadesátiletá žena nadýchala úctyhod- ce ještě horší. Během prvního
ných 2,52 promile alkoholu! pololetí bylo registrováno dva„Co se týká žen, letos je situa- atřicet převozů, z toho v sedmi

případech se jednalo o dámy.
Jedna z nich byla na záchytku
dopravena hned třikrát. Mužů
v roce 2011 na záchytku putovalo z Prostějova šestatřicet.
Nejmladšímu bylo devatenáct
let, nejstaršímu sedmasedmdesát. Nejvíc nadýchal padesátiletý muž, a to 4,55 promile,“
uvedla nás do statistické řeči
čísel Jana Adámková.

125 000
Tolik korun dluží prostějovští opilci strážníkům
za jejich doprovod na
záchytnou stanici. Nikdo
si nedělá iluze, že se tyto
peníze podaří vymoci...
Dokončení na straně 20

ŠVÉDOVÉ DALI Prostějovu KOŠEM Rekonstrukce Olomoucké
V čem je Jeseník pro oděvní investory lepší? bude mít ZPOŽDĚNÍ...

Prostějov/mik - Zklamání, a
obrovské! Ještě nedávno se vedení města chlubilo, že intenzivně jedná se švédskými investory, kteří chtějí zachránit
tradici oděvnictví v Prostějově
a vrátit zde práci zhruba třem
stovkám šiček či krejčích. Minulý týden však šíbři ze severu
Evropy vyhráli u insolvenční
správkyně bývalou pobočku
Oděvního podniku v Jeseníku.
A Prostějov tak utřel!
Švédská firma Cavaliere tak
dá práci třem stovkám šiček
v tomto městě na severu Olomouckého kraje. Proč ale nakonec neměla zájem investovat
v Prostějově, kde chtěla původně postavit zbrusu novou
fabriku?
„Firma projevila zájem o zakotvení v našem městě, dokonce
uvažovala nejen o nové výstavbě, ale i o koupi měřenek od
správkyně konkurzní podstaty

Oděvního podniku. Pokud vím,
nakonec se do výběrového řízení firma vůbec nepřihlásila. To
město samozřejmě ovlivnit nemůže,“ krčí rameny Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora města
Prostějov.
Prostějovský magistrát si teď
ale láme hlavu nad tím, jak je
možné, že Švédové našli lepší
podmínky v Jeseníku. „Při vytvoření nových pracovních míst
mohou firmy čerpat státní dotace
jak na pracovníky, tak i na strojní
vybavení. Vzhledem k tomu, že
v Jeseníku nová pracovní místa
vytvoří, mohou dotaci získat. V
Prostějově by pouze koupili fungující podnik i s pracovníky, dotace by jim v tomto případě stát
neposkytl,“ objasnil možné důvody náměstek Pospíšil. „Město
nemá možnost zajistit státní dotace pro soukromé firmy. Může
pouze nabídnout pozemky
k vybudování výrobního areálu

nebo může nabídnout objekt pro
výrobu. Udělali jsme pro to maximum. Leč bohužel...,“ uzavírá
toto téma Jiří Pospíšil.
Novou šanci na práci tedy
budou zaměstnanci bývalé pobočky Oděvního podniku Prostějov v Jeseníku.
O tamní areál přitom projevilo
zájem hned několik investorů,
z nichž nejaktivnější byla právě švédská firma Cavaliere. Její
představitelé mají nyní třicet dnů
na zrealizování obchodu. V případě, že částka nebude zaplacená
a celý kontrakt uzavřen, vrátí se
kolečko zpět insolveční správkyni. „Podmínky prodeje a proč
švédská firma dala přednost Jeseníku před Prostějovem nebudu
zveřejňovat,“ uvedla pro Večerník Miloslava Horská, insolvenční správkyně OP Prostějov.
Názor veřejnosti na celou záležitost si přečtete v rubrice Hlas
lidu na straně 4.

Olomouc, Prostějov/mik Už se dávno mělo začít! Termín zahájení rekonstrukce
vozovky v Olomoucké ulici
je ale zatím pořád nejasný.
Podle vedení Krajského
úřadu Olomouckého kraje
za to mohou průtahy ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby.
Jak Večerník před časem jako
první informoval, během
prázdnin se bude frézovat starý asfaltový povrch komunikace v Olomoucké ulici a po
úpravě krajnic se položí nový
asfaltový koberec. „Výběrové
řízení už probíhá, ale jelikož
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky dodnes
nevydalo prováděcí vyhlášku
k novele zákona o veřejných
zakázkách, celý proces se
zdržuje. Každopádně budeme usilovat o to, aby zmíněná

rekonstrukce proběhla během
prázdnin, kdy je menší provoz
a uzavírka Olomoucké ulice
nezpůsobí až tak veliké komplikace,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Alois Mačák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který má dopravu na
starosti.
Kdy a jak tedy bude celá
akce realizována, je v tuto
chvíli nejisté... Stále však
platí to, že generální oprava
silnice v Olomoucké bude
rozdělena na dvě etapy. Nejprve se zrekonstruuje úsek
od Vápenice po železniční
přejezd, druhá etapa bude
následovat ve směru od kolejí po rondel u čerpací stanice OMV.
Schéma objízdných tras s jejich přesným vyznačením a
další aktuální novinky vám
přineseme v příštím vydání.

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

352

+

Hřiště každému. Magistrát otevřel všechna
školní hřiště nejširší veřejnosti. A co
Lékaři víc, sportuchtiví občané mohou kvalitní
tuneláři? Jestli je
zařízení navštěvovat i o víkendech.
skutečně pravda, co VeZbývá snad obava, zda dospěčerníku tvrdí letitá čtenářka,
lí některá vybavení hřišť
tak pánbůh opatruj naše zdravotnezplundrují. Radnictví. Jeden z prostějovských zubařů
ní ale nemají
obavy.
jí vloni vyplnil děravý zub jedinou plombou. Pojišťovně však vykázal
k úhradě osm!

Přesně tolik dopravních nehod se stalo na Prostějovsku
během prvního pololetí tohoto roku. Je to o sedm případů více, než tomu bylo za
stejné období předchozího
roku. Podle odborníků má
na tento počet karambolů
čím dál tím větší vliv alkohol
a dokonce i drogy.

-

Výrok týdne

JAROMÍR
BOHAČÍK

„Cyklisto,
C kli t
sesedni z kola!
To se lehko řekne,
ale já když sesednu,
tak už zpátky
nenasednu...“

Mladý prostějovký basketbalista
byl tahounem české reprezentace do dvaceti let, která se po
dvou letech vrací mezi elitu!
Z postu trenéra k postupu z mistrovství světa divize „B“ přispěl
i exprostějovský Miroslav Marko.

hořekovala před
dopravní značkou dáma
v hodně pokročilém věku

DNES KAPKU VÍCE MÉNĚ NEVOŇAVĚ
Tak nám zase fungují veřejné záchodky na hlavním prostějovském hřbitově. Řeknete si, co je na
této zprávě tak zajímavého, ale domnívám se, že
důstojnost celého hřbitovního místa by mělo doplňovat i důstojné WC a tak tomu tedy dříve opravdu
nebylo, tudíž je tato zpráva potěšující a voňavá.

Analýza
Martin Mokroš
Velmi nevoňavě pak ovšem
působí další informace, že ke
kompletní revitalizaci rybníka
v Drozdovicích nakonec nedojde a bude zrekonstruována
pouze hráz. V jedné z minulých
analýz jsem nadšeně jásal, že by
se do celé oblasti po revitalizaci
mohl vrátit i společensko-kulturní život, bohužel dnes musím

konstatovat, že bublina splaskla. Nepřišly totiž ony slibované
dotační peníze, jak překvapivé
v dnešní době, že? Hrozí tedy,
že i nadále budeme pozorovat na
okrajích rybníka jakési nevábné
naplaveniny, ve kterých si budou
libovat pouze podivné čtyřnohé
existence, tedy potkani a krysy.
Do Prostějova vtrhlo začátkem
července léto, a kupodivu i velké
horko, a znovu musím konstatovat, že v oněch horkých dnech i
město působilo tak nějak nevoňavě a to myslím v plném smyslu
tohoto slova. Jít okolo některých
míst se opravdu rovnalo útoku na
čichové orgány a estetické sebe-

vraždě. Bohužel to nebyla místa
okrajová, ale například Smetanovy sady a ulice vzdálené jen pár
metrů od centra. Celkem snadným analyzováním jsem zjistil,
že za vším je prostě a jednoduše
špína a nepořádek a ve zmiňovaných sadech i mrtvá zvířata,
po pár lokálních bouřkách hnijící
větve, rozházené odpadky z evidentně přeplněných popelnic, a
to i u sběrných míst na tříděný
odpad atd. Myslím, že každý i
minimálně vzdělaný jedinec ví,
že v horku se rozkladné procesy urychlují a bakterie, které je
způsobují, vytváří při tomto procesu onen nevábný odér. Jedinou

Koho byste poslali do emigrace?
Martin Zaoral
Emigrace není
na první pohled
něčím pozitivním. Obvykle se
jedná o špatné
vysvědčení pro
zemi, odkud lidé odcházejí. Pokud se stěhují „za lepším“, pak
se dá celkem logicky předpokládat, že dosud žili v „horším“.
V tuto chvíli nikomu z nás v emigraci nikdo a nic nebrání. Podle
převládajících řečí o zemi, kde
„pravdě pšenka nekvete a člověk
vyvinul se z prasete“, by se jeden
divil, že u nás ještě někdo žije a
že od nás všichni neutekli někam
hodně daleko. Jelikož tomu tak
není, zřejmě to s námi nebude zas
tak špatné. Ostatně stále platí, že
nadávají hlavně ti, kteří nemají
nic lepšího na práci.

Přesto, obzvláště ti podnikavější
z nás za hranice opravdu odchází.
Často tak činí mladí lidé, kteří v
zahraničí za stejnou práci dostanou výrazně vyšší plat. Za lepšími
službami i zdravotní péčí se však
od nás například do Německa
už stěhují i movitější důchodci.
To rozhodně není nic, čím by se
mohla naše republika chlubit.
Na druhou stranu existuje poměrně početná skupina lidí,
jejichž emigrace je pro nás
spíše požehnáním. V první řadě
mezi ně patří psanci utíkající před
zákonem. Do této kategorie patří
například Jiří Večeř, který svého
času utekl do Jugoslávie, Jindřich
Šimon, skrývající se dlouhá léta
na Slovensku či Jaroslav Melka
a Robert Kovařík, kteří zmizeli
až za velkou louži. Posledně jmenovaný v USA dokonce udělal
kariéru na stříbrném plátně! Pod

glosa týdne

pseudonymem Robert van
Damme se bývalý hokejista
a zloděj aut stal hvězdou homosexuálního porna...
Každý z nás však ze svého okolí
zná někoho, koho by poslal někam daleko za hranice. Zloděje,
násilníky, příživníky, podvodníky, zkorumpované politiky, líné
úředníky či nepříjemné sousedy bychom určitě nepostrádali.
Právě tihle holomci velice často
nadávají, že se u nás nedá žít.
Přitom se jim emigrovat bohužel nechce. Nenechme se jimi
otrávit! A pokud se tak stane, pak
nezbývá, než si sbalit svých pár
švestek a někde za hranicemi
ukázat, co v nás dřímá. Tam už
se totiž nebudeme mít na co vymlouvat!

Konečně se pár známých a kamarádů vrátí z dovolené, takžee
město znovu trošku ožije. Konečně tak budete moci po delším čase zajít s kamarády do oblíbené hospůdky nebo na
přehradu na koncertní vystoupení. Prostějov bude žít kulturou a také sportem, tož neflákejte se doma a rychle ven!

pomocí je úklid a začínám mít
pocit, že zde je zcela zásadní problém. Až na vyjímečné případy
nepozoruji, že by se úklid prováděl nějak pravidelně a hlavně
systematicky a v horkých dnech
především intenzivněji, a tak se
zcela logicky ptám, kde či lépe
u koho je chyba? Myslím si, že
zodpovědní by si měli předvolat
ty, které za úklid města platí a přátelsky s nimi pohovořit, že takhle
by to nešlo. Tok peněz z turistického ruchu totiž neznásobí jen
opravy památek či propagační
akce, i když oboje je jistě důležité.
První, co návštěvník uvidí, je čistota nebo nečistota daného místa
a zatím tedy bohužel u nás vítězí
spíše to druhé.
A teď se obracím k některým
našim spoluobčanům, kteří jsou
sami o sobě v horkých letních
dnech nevoňaví. Ano, pocení je
sice přirozenou reakcí lidského
těla na vysoké teploty, ale jeho

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Možná vás trápí prázdná
kapsa, ale to je to nejmenší, čím si tento týden
projdete. Bohužel vás čekají zdravotní problémy v rodině. A aby toho nebylo málo, v zaměstnání nad vámi visí hrozba vyhazovu.
Štíři - 24.10.-22.11. Netvařte se pořád jako hromádka neštěstí! Jestli chce, aby lidé s vámi vycházeli, tak se aspoň párkrát usmějte. Uvidíte,
že to pak se vším půjde lépe, hlavně při seznamování s důležitými lidmi. Věřte tomu!
Střelci - 23.11.-21.12. Čekají vás krásné dny plné
romantiky a pohody s partnerem. Sice tu a tam se
může na nebi objevit mráček, ale dokud z něho
nezaprší, nemáte se čeho obávat. O víkendu se
dočkáte i tolik slibovaného hodnotného daru.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Ztrácíte přehled o
svých milostných záležitostech. Ne že byste
byli do větru, ale mnozí vás považují za velmi
nerozvážné sexuální objekty. Co naplat, budete
muset tento týden všechny zlé pověsti zbourat.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Čekají vás problémy s úřady, které si na vás doslova zasednou. Máte na
výběr, buď všechna předvolání hodit do koše a
dělat mrtvé brouky, nebo sebrat odvahu a všechny úředníky osobně navštívit. Radíme to druhé.
Ryby - 20.2.-20.3. Ve schránce vás bude čekat
podivný dopis, ze kterého moc radosti mít nebudete. Nebude divu, protože musíte sáhnout
pořádně hluboko do kapsy. Čekají vás výdaje,
se kterými jste nepočítali. Dosti zchudnete.

o obou pohlavích, neboť emancipace dosáhla svého i v této
oblasti. Proto vzkazuji některým
„dámám“- styďte se! Nikdo neříká, že musíme být společenstvím
modelek, které jdou až tak daleko, že si nechávají vyoperovávat
potní žlázy, a navoněných metrosexuálů, ale přece jen, neobtěžujme se navzájem svými pachy a
buďme v tomto ohledu soudní a
ohleduplní, když už to neumíme
v mnoha jiných věcech.
Uznávám, že dnešní analýza
nebyla zrovna nejvoňavější,
ovšem souhra náhod nebo spíše
zkušeností z poslední doby mne
vedla k jejímu napsání. Věřím
však, že se dočkáme minimálně voňavého uklizeného města,
jednou i voňavého opraveného
Drozdovického rybníka, že nám
dlouho vydrží voňavé záchodky
na hřbitově a že spoluobčané
„čuňátka“ se sebou také něco
udělají.

soko
lím okem ...

CHVÁLA SOKOLA

Opravdu jsem nepodlehl sebechvále, jak by si
někdo po přečtení titulku mohl myslet. Nechci
chválit sebe, své příbuzné a dokonce ani žádného svého jmenovce. I když s tím jmenovcem
to vlastně tak úplně neplatí. Dnešní „sokolí
oko“ bych totiž rád věnoval Sokolu - přesněji
řečeno České obci sokolské. V minulých několika týdnech se uskutečnil její tradiční všesokolský slet, který byl již patnáctým v pořadí a
který vyvrcholil slavnostním vystoupením na
stadionu v Praze-Edenu.

a městech středobodem nejen sportovního, ale i
kulturního a společenského života.
Být Sokol je proto „in“, a to zvláště v době,
kdy spoustu z nás a hlavně našich dětí tráví
volné chvíle jen u televize nebo obrazovky počítače. Proto si všichni, kteří slet připravovali
a aktivně se ho na všech úrovních zúčastnili,
zaslouží velkou pochvalu. Organizace, jako je
Sokol, mají velký smysl, protože sdružují lidi ke
společné aktivitě a to v době silného individualismu stojí za to.

Být Sokol je „in“
Osobně jsem se jako divák zúčastnil jak župního
prostějovského sletu, tak závěrečného vystoupení
v hlavním městě. Obě vystoupení musela každého vtáhnout a byla zároveň reklamou na fakt, že
Sokol není žádnou zastaralou organizací, která žije
jen ze své - letos stopadesátileté - historie. Kdo
mluví o zastaralosti Sokola, dívá se na svět kolem
nás „pražskýma“ či velkoměstskýma očima. Přitom zapomíná na to, že Sokol je v mnoha obcích

Kde byl prezident?
Osobně mne na sletu jen trochu nepříjemně
překvapilo, že tisíce sokolských cvičenců na
pražský stadion nepřišel pozdravit prezident ani
premiér naší země. Kde jinde se shromáždí tolik aktivních občanů a jakou jinou akci by měla
hlava státu nebo šéf vlády navštívit?
Tak snad to napraví za šest let, až se bude konat
další slet...
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

fejeton
Berani - 21.3.-20.4. Nedávejte se do kupy s lidmi, které neznáte. Zaprvé by to mohlo mít nedozírné následky na vaše finance, zadruhé byste
mohli utrpět šok. Jednejte jen s těmi, kteří se už
osvědčili a jsou naprosto spolehliví.
Býci - 21.4.-21.5. Do žádných finančních transakcí se nepouštějte, neriskujte svoji budoucnost.
Ostatně všechno, co bude jenom trošku zavánět
penězi, odkopněte jako shnilou bramboru! Naopak v soukromí budete jedničkami!
Blíženci - 22.5.-21.6. Vy si klidně můžete vsadit, hvězdy vám budou přát. Případné výhry si
můžete užít, nikdo vám nebude kecat do utrácení. Pokud ale hodláte udělat něco užitečného,
investujte do své rodiny. Zaslouží si to.
Raci - 22.6.-22.7. Nedomlouvejte si pracovní
schůzky na neznámých a liduprázdných místech.
Hrozí vám nebezpečí, které nedokážete rychle vyhodnotit. Pokud si chcete vyřešit životně důležité
záležitosti, poraďte se s odborníkem.
Lvi - 23.7.-23.8. Vy se tento týden moc nehrňte do sportování. Hrozí vám totiž zřetelná újma
na zdraví, což byste mohli pocítit v zaměstnání.
Neriskujte zbytečně a věnujte se jiným zálibám.
Co kdybyste tak konečně doma poklidili?
Panny - 24.8.-23.9. Až příliš se spoléháte na
druhé a neuvažujete vlastním rozumem. To se
vám v nejbližších dnech vymstí, protože se stanete obětí velmi důkladné a promyšlené léčky.
A podrazí vás dlouholetý kamarád!

nevoňavým projevům se dá zabránit různými způsoby. Ať už
například pomocí kosmetických
přípravků, především antiperspirantů, úpravou pitného režimu
a stravování (omezení těžkých
jídel), ale hlavně zcela základní
hygienou. Pozor, jsou manuální
profese, kde nadměrnému pocení
zabránit nelze, ale zde je na zaměstnavatelích, aby své zaměstnance před horkem různým způsobem chránili a za tímto účelem
existují i paragrafy v Zákoníku
práce. Jak však omluvit, že brzy
po ránu kolem mě projde spoluobčan, který, řečeno bez vytáček,
prostě a jednoduše smrdí?
Asi je dobré si v onom horkém
létě kapku přivstat a dát si rychlou sprchu. Základní hygienické
návyky také ukazují na úroveň
člověka a pokud se jedná o někoho, kdo celý den jedná s klienty či
zákazníky, pak by to snad měla
být povinnost. Mluvím, prosím,

Rostislav Kocmel
Časy se mění.
Zločinci z let
devadesátých se pomalu vracejí
na svobodu
a podezřelí
z nového tisíciletí pomalu míří do kriminálu. Zatímco ti první
patřili do vrstev středních
a nižších, kradli a kšeftovali s auty a lehkými topnými oleji, ti noví, zatím
ještě čekatelé na spravedlnost, se rekrutují z vrstev
vyšších a v poslední době
i politických. Kriminál
hrozí lékaři - hejtmanovi,
právničce - ministryni a u
nás bývalému fotbalovému
bossovi. A to ještě nevíme,
co nás čeká. Při této příležitosti jsem si vzpomněl
na slova jednoho z předlistopadových disidentů:
„Každých zhruba dvacet

Těžko říct,
ale je to mela!
let se u nás něco semele!“
Zůstává otázkou, zda jsme
svědky nové kulturně politické revoluce nebo zažíváme náhodné trestní kauzy
ve stylu „jeden, dva obětní
beránci zprava, jeden, dva
zleva, něco z kultury, něco
ze sportu, něco z justice,
pět, deset odsouzených celebrit a hlavounů... stačí a
jedeme dál“. A tady se nabízí další otázky: „Snaží se
to někdo řídit? Má někdo
zájem na kriminalizování
a souzení politických špiček?“ Nejsem přítelem takových konspiračních teorií. Přesto nemohu vyloučit
angažovanost mnoha politiků a jiné elity na této činnosti. Všichni se snaží, aby
něco vyšlo najevo. Samozřejmě na ty druhé, z opačného politického spektra.
Na ty zlé nebo kariérně
konkurující u těch nepolitiků, celebrit a bossů. Těžko říct, ale je to mela!

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

A co my šičky
z rozkradeného OP?!
Nedá mi, abych se nevyjádřila
k situaci kolem údajného
zahájení výroby švédskou
firmou Cavaliere. Magistrát
města Prostějova před časem
sliboval, že se postará, aby
tato firma začala vyrábět
v Prostějově a tím by se
vyřešila nezaměstnanost žen
v našem městě. Dnes jsem
se ale dozvěděla, že firma
kupuje areál v Jeseníku. A
tím jsme my, které jsme ne
vlastní vinou přišly o práci,
ztratily naději, že se situace
zlepší. Zvláštní podle mě je,
že mělo vše proběhnout zcela
regulérně. Ale jak je tedy
možné, že jsme skoro všichni
bývalí i současní zaměstnanci
slyšeli, že si pan Koryčan
chce ´přetáhnout´ výrobu do
svého bydliště. Jistě si tak on
i jeho paní potřebují udržet
svůj standard...
Mám dojem, že je to vina i
našeho magistrátu. Nestarají se o pracovní místa, ale
jen o sebe a své platy. Na co
by se pan primátor staral o
šičky z rozkradeného OP?!
On má své jisté a my, které
jsme na úřadě práce, jsme
mu ukradené! Pokud se na
magistrátu nezačnou zajímat
o obyčejné lidi a nebudou
vytvářet slušnou pracovní
nabídku, bude situace stejná,
ne-li horší.
Doufám, že chápete, proč se
nepodepisuji...
S pozdravem bývalá
pracovnice Oděvního podniku

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!

Agentura
Zlaté záchodky na Rudém

náměstí v Moskvě
Agentura Hóser si letos o
prázdninách libuje. Zatímco
jiné noviny se utápí ve velkých
kauzách s Rathem, Parkanovou a Kalouskem, mohou se
k smrti upsat o vojenských
letadlech, které nelétají a jsou
o pár kaček dražší, Večerník
se pustil do záchodků všech
typů, druhů a kvalit. A dělá
dobře! Bez Kalouska se většina z nás obejde, ovšem bez
dobrého záchodu už skoro
nikdo. Velkým propagátorem
veřejných WC byl ve své době
i Vladimír Iljič Lenin, vůdce
Velké říjnové revoluce, která
proběhla v listopadu. Ten prohlásil, že až bude v Sovětském
svazu komunistický blahobyt, nechá strana na Rudém
náměstí v Moskvě vybudovat

veřejné záchodky ze zlata.
Moc dobrým prorokem nebyl,
poněvadž zlata je sice v Rusku
dost, ale neexistuje Sovětský
svaz a podle posledních zpráv
se v nejbližší době ani zlaté
„hajzlíky“ budovat nebudou.
Ovšem k záchodkové činnosti
nemusí být člověk prorokem.
Stačí mít jen trošku toho „pokakanýho štěstíčka“. Záchodky na Hlavním nádraží v Prostějově provozuje firma muže,
jenž v mládí v daleké zemi
určitě netušil, jak nádherné
jméno má pro svou budoucí
pracovní aktivitu – Naser Mohamed Elbarins Ali.
Agentura Hóser vám i dnes přeje
báječnou dovolenou a krásné
léto!
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK
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Kozorohové - 22.12.-20.1.
Prostějov - Pavlína Vitásková, studentka
Letní kino v Mostkovicích bylo vybudováno v polovině sedmdesátých let jako víceúčelový amfiteátr.
Pod promítací plochou je zděné pódium, na jehož ploše v
minulosti vystupovali například Waldemar Matuška, Karel
Kryl či taneční soubory a hudební skupiny různých žánrů.
Pod jevištěm jsou vybudovány šatny pro účinkující s hygienickým zázemím. V současnosti slouží areál především k
promítání filmů. Do mírně stoupajícího hlediště s plastovými sedáky s opěradly se vejde přes tisíc diváků. Svou polohou přímo nad plumlovskou přehradou patří mezi nejkrásnější letní kina v České republice. Zda-li už Prostějované
navštívili letní kino, jsme se ptali v ulicích Prostějova...

BYLI JSTE NĚKDY
V LETNÍM KINĚ V MOSTKOVICÍCH?
Silvie SERVUSOVÁ,
mateřská dovolená, 31 let,
Prostějov

Renata MAREČKOVÁ,
OSVČ, 37 let,
Prostějov

ANO

ANO

„Ano, v letním
kině jsem byla a
moc se mi tam
líbilo. Byla jsem
tam však pouze
jednou před devíti lety se svou
kamarádkou. Dnes už do kina
nechodím, raději si stáhnu
film na internetu a podívám se
na něj doma. Ráda se dívám
na komedie, historické filmy
a preferuji českou kinematografii.“
napsáno před
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lety

BYT po zavražděném

ZÍSKAJÍ DĚDICI
Jak už Večerník podvakrát v této rubrice avizoval, pustili jsme se v minulých
dnech do zjišťování informací, co bude s místem, kde byl nalezen zavražděný senior (81)? A dnes už víme, že prázdný prostějovský byt v Okružní
ulici, kde došlo začátkem letošního března k nejhrůznějšímu trestnému činu, státu nepropadne. Přestože ubohý muž zřejmě neměl žádné přímé
potomky, ozvali se jeho další příbuzní. A právě těm by měl byt připadnout!
Prostějov/mik

„V letním kině
v
Mostkovicích jsem byla
naposledy před
dvaceti lety s
manželem. V současnosti už
do kina nechodím, dáváme
s rodinou přednost divadlu.
Zejména máme rádi činohry a
komedie. Nejvíce se nám líbila hra Sluha dvou pánů a nenecháme si ujít žádné představení Divadla Járy Cimrmana.“

„Asi před měsícem mě kontaktovala notářka, opuštěný byt už je v tuto chvíli v dědickém řízení. Odhaduji, že tak za tři měsíce
bude mít nového majitele,“ sdělila Večerníku Zdenka Mildová, předsedkyně bytového
družstva Okružní 125-131, které má zmíněné domy ve společné správě. Starý pán byl
zavražděn v pátek 2. března, přičemž coby
hlavní podezřelí byli do vazby vzati Roman
Mička a David Brauner. A právě podle jeho
slov měli oba jít v osudný den společně
do domu krást. Zatímco Brauner hlídal na
chodbě, Mička vešel dovnitř, kde chtěl staříka obrat o sbírku mincí, kterou měl údajně

POTKANI opět útočí!

Věčné potíže obyvatel
Polské ulice s potkany vyvrcholily v uplynulých dnech.
Desítky a desítky hlodavců
vylézají hlavně ve večerních

hodinách ze svých úkrytů a
doslova terorizují obyvatele
zdejších rodinných domů.
Značný výskyt potkanů, kteří likvidují úrodu zeleniny
i ovoce na zahrádkách, po-

bíhají po chodbách domů a
rovněž si dovolí požírat květiny za okny, má na svědomí
osmdesátiletá důchodkyně
z polorozpadlého a plevelem
zarostlého domku. „Tato žena

muž mít. Jenže ten nic takového nevlastnil.
A Roman Mička pravděpodobně chtěl peníze ze starého muže přesto „vytlouct“... Celá
situace se mu však vymkla z rukou, a aby
pán nekřičel, přikryl mu hlavu polštářem,
kterým jej zadusil! Když na místo dorazili
hasiči, byl vrah stále v bytě. Zachoval však
chladnou hlavu a z místa činu se mu podařilo uniknout. Dopaden byl až týden po vraždě i za pomocí Večerníku, v jehož redakci
se odehrálo svědectví přímo druhého pachatele. A bylo to právě včas. další den se totiž
oba chystali znovu loupit...
V současné době oba čeká proces u Krajského soudu v Brně, podle posledních informací však obžaloba stále nebyla podána...

zde žije v otřesných hygienických podmínkách. Navíc
vědomě rozmnožené potkany
krmí a ti se pak ze sklepních
prostor tohoto domku dostávají do sousedních objektů,“
sdělil nám jeden ze sousedů
v Polské ulici. Čtyři roky
s tímto problémem úřady
nic nedělaly, ani na základě
j ch
četných stížností zdejších

obyvatel. „Městská policie
nemůže vniknout do domu
stařenky a vystěhovat ji,
což okolní občané požadují.
S důchodkyní se navíc špatně komunikuje, buďto není
doma nebo nám nechce otevřít. Budeme si s problémem
ale i nadále lámat hlavy,“
uvedl prostějovský místostaPišťá
šťá
ťťák
ák.
k.
rosta Miroslav Piš
Pišťák.

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......
Na rozdíl od mnoha jiných věříte na horoskopy a dáte
na to, co odborníci vidí ve hvězdách. To samé se
týká i sexu. Většinou se řídíte radami druhých, místo
abyste poslechli svá srdce a hlavně - vyhověli svému
chtíči. Pokud si necháte poradit i od nás, tak vězte, že
v případě vaší touhy po tvrdém sexu se nutně musíte
zaměřit na Střelce nebo Raky. To jsou milenci, kteří
se s erotikou nepářou a dokáží vás pěkně rozpálit.
Pravý opak se týká Vodnářů a Ryb, kteří jsou chladní přesně jako voda, která je s nimi spojená. Jestli
zatoužíte po romantickém milování, nesmíte minout
Býky, kteří k sexu potřebují i srdce a něžnosti. Pokud
jste mladí a nezkušení, hodně se v sexu naučíte
od Blíženců a Beranů. Jenomže prvně jmenovaní
vás mohou zneužít, a to v pravém slova smyslu.
V posteli by vám to mohlo klapat se Štíry, ovšem jen
do té doby, než by došlo k prvním slovním rozepřím.
S jedinci tohoto znamení si skutečně budete rozumět
pouze v erotické poloze, ale v názorech nikoliv. Krásné chvíle po všech stránkách vás čekají se Lvy, kteří
splní každé vaše přání. A jelikož v posteli dokážete
být hodně nároční, tyto protějšky by vás mohly zaujmout. Divoké sexuální orgie vás čekají s Pannami.
A pozor, nejzáživnější a nejpestřejší sex si užijete
s protějškem z vlastního znamení Kozorohů!

Příště: Vodnáři

Návrat ke

„starým” případům

Mladíkova SMRT není
ani po roce zcela objasněna

jak šel čas Prostějovem ...

Prostějov/mls

Nerudova ulice

PONDĚLÍ 25. ČERVENCE 2011

V případě tragického úmrtí devětadvacetiletého Marka Fagoše z Lešan
jsou známa pouze některá fakta. Jak se ovšem ve skutečnosti vše seběhlo, dosud nikdo neví. Jisté je, že Marek byl v neděli 26. června před
osmou hodinou ranní nalezen mrtvý. Jeho tělo leželo u železniční trati
mezi Olomoucí a Prostějovem poblíž stanice Nové Sady. Jednalo se o
nešťastnou náhodu, či surovou vraždu? To je otázka, která pozůstalým
nedávala spát. Nad Markovou smrtí totiž viselo příliš mnoho otazníků.
Večerník se díky exkluzivním výpovědím nejbližších vydal po stopách
případu, avšak světlo na konci tunelu se ani nezablesklo...
Fungoval tu nevěstinec. Ulice získala pojmenování podle českého básníka a spisovatele Jana Nerudy (1834-1891). Do roku 1946
se nazývala Hloučelní ulice, podle směru k nedaleké říčce Hloučele. Na rohu s Plumlovskou
ulicí jsou naproti sobě situovány dvě známé restaurace, z nichž v tradičním Hanáckém šenku
fungoval během první republiky a protektorátu
veřejný dům. V roce 1985 byl v Nerudově ulici otevřen rozsáhlý areál domova důchodců.
Dnes je v Nerudově ulici převážně bytová
zástavba, v rodinných domcích sídlí řada menších firem.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Úprkova ulice

INZERCE

ČERVENEC 2012

Nad celým případem se i po roce stále vznáší obrovský otazník. „Doposud se neobjevila žádná nová informace, která by Markovu smrt
věrohodně objasnila. Na syna přitom stále myslím, moc mi chybí,”
posteskl si minulý týden otec mrtvého mladíka Zdeněk Fagoš. Obrovský otazník se stále vznáší především nad tím, jak se Marek
dostal na místo, kde byl nalezen mrtvý. To se totiž nachází více jak
kilometr od hlavního olomouckého nádraží, kde jej kamarádky viděly
naposledy. O hodinu později už ale strojvůdce spatřil Markovo bezvládné tělo ležící u kolejí. Sama policie připouští, že nebylo zjištěno,
proč a jak se mladík na místo své smrti dostal.
Vyšetřováním bylo vyloučeno alespoň to, že by Marka srazil vlak.
Bezprostřední příčinou jeho smrti bylo zadušení zvratky. „Proč by
Marek, proboha, šel kolem kolejí? Vždyť plánoval, že z olomouckého
nádraží odjede vlakem do Prostějova,” ptá se stále jeho otec Zdeněk
Fagoš, který naznačil, že ho snad mohl někdo pronásledovat. Pro potvrzení této varianty by však bylo třeba svědků. Ti se však policii neozvali. Kriminalisté případ odložili už loni na podzim.
Po roce od Markovi smrti je tedy téměř jisté, že už nikdy nebude
důvěryhodně vysvětlena.
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“
Propesko
Kapsičk
konzerva pro psy Whiskas balíček
1240 g
400 g

Darling
kuřecí granule
pro psy 10 kg

Pedigree
Schmackos
43 g

... tentokrát ze sortimentu:

POTRAVA PRO PSY A KOČKY

Friskies granule Kitekat konzerva
pro kočky
s hov. masem
2 kg
800 g

-

45,90

-

-

144,90

42,90

46,50

42,90

324,90

24,90

149,90

42,90

42,90

46,90

224,90

24,90

139,90

41,90

24,90

43,90

-

-

139,00

41,90

-

-

-

-

139,00

-

47,90

48,90

299,00

26,90

89,90

42,90

Naše RESUMÉÉ
Tentokrát jsme vyrazili za
potravou pro naše čtyřnohé
miláčky. Konzervu Propesca pro psy kupte v Kauflandu, kapsičku Whiskas
pro kočky však v Bille a psí
Darling granule v Intersparu. U posledně jmenovaných mají shodně nejlevnější Pedigree Schmackos
a konzervu Kitekat. Pro
dvoukilové granule pro
kočky Friskies si zajeďte
do Teska.
Tak ať vašim miláčkům
chutná a peněženka tolik
netrpí...

Zpravodajství
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Comeback „starých zločinců“ do Prostějova vyvolal vlnu reakcí a široké diskuse

Zoufalý Melka vzkazuje z Ruzyně: „DEJTE MI TEĎ POKOJ!“
Po svém propuštění
slíbil Večerníku
exkluzivní rozhovor!

Hon na dlouhá léta hledané zločince pokračuje. V minulém čísle Večerník
informoval o propuštění Prostějovana Jiřího Večeře po dlouhých letech
z vazební věznice na svobodu. Současně s tím
m jsme přinesli
i exkluzivní zprávu o dopadení Jaroslava Melky z Prostějova,
Prrostějova,
kterého zatkla americká policie v Los Angeles a ok
okamžitě
kamžitě
ho dopravila do Vazební věznice v Praze-Ruzyni!! Tento
T
článek vyvolal obrovské reakce nejen z řad našich
h čtenářů, ale i široké veřejnosti. A po městě se začaly
rodit
y ro
odit
spekulace nejrůznějšího druhu: od štěbetání hodného
né
ého
těch nejkřiklavějších vrabců až po šepoty v místním
tníím
podsvětí... Co je v tuto chvíli jasné a jak se má situtu-ace s Jaroslavem Melkou, který podle slov policie
e
určitě nebude posledním Prostějovanem, jehož doostihla spravedlnost, byť se kdokoliv a kdekoliv deset
sett i
více let skrývá, se vydal Večerník zjišťovat přímo do
o
prostředí, odkud tento člověk vzešel...
Praha, Prostějov/mik, mls
V první řadě jsme se snažili
oslovit samotného Melku, jehož američtí lovci lebek přivezli z Kalifornie do Prahy a nyní
si odpyká již dříve uložený trest
za podvody s auty. Večerník tak
požádal o zprostředkování rozhovoru vedení Vazební věznice
v Praze-Ruzyni.
„Pokusíme se, nemusel by
to být až takový problém,“
odpověděla po vyslechnutí
naší žádosti Pavla Bohatová,
komisařka Vězeňské služby
České republiky a zároveň
tisková mluvčí Vazební věznice v Praze Ruzyni. V pátek
ovšem informovala o zamítavém stanovisku Jaroslava
Melky. „Byla jsem za odsouzeným Melkou, který nedal souhlas s uveřejňováním
jakýchkoli informací k jeho
osobě. Toto jeho vyjádření
mám i písemně, takže nemohu odpovědět ani na vaše
otázky týkající se okolností

jeho zatčení, neboť jsou příliš konkrétní,“ nepotěšila nás
Pavla Bohatová.
Podle jejích slov se Jaroslav
Melka, jakmile se dozvěděl, že
Večerník stojí o jeho vyjádření, dokonce rozplakal! „Mám
vám vyřídit, že až bude propuštěn, chce se s redakcí Prostějovského Večerníku spojit a
svůj příběh podrobně popsat!
Momentálně je ale v zoufalé situaci, kdy si kvůli rodině
nepřeje, aby se jeho případ
probíral v médiích. Pan Melka
děkuje za respektování jeho
rozhodnutí,“ shrnula kontakt
s Prostějovanem mluvčí ruzyňské vazební věznice Pavla
Bohatová.
Jaroslava Melku jsme tak měli
skoro nadosah, nakonec ale
snahy vyzněly marně. Byť úplně nás tedy neodmítnul. Slíb, že
Večerníku poskytne exkluzivní
rozhovor, jakmile ho pustí, je
svým způsobem navnazující
a určitě zajímavý. Jenomže to
může být až za deset let...

Je na tom špatně. V Americe zachycený Jaroslav Melka není podle vedení Vazební věznice v Praze-Ruzyni
v dobrém psychickém stavu.
Koláž Večerníku

Dlouholetý kamarád Jaroslava Melky říká:

„Třeba mi ´Meloun´ ty peníze někdy vrátí!“
Zpráva o zadržení Jaroslava Melky v daleké Kalifonii skutečně zaujala. A je jisté, že
řadě lidí se pořádně oživila paměť se všemi
vzpomínky... Redakci Večerníku se podařilo zkontaktovat Radka Z. z Prostějova.
Ten před rokem 1997, kdy Melka zmizel
do USA, býval jeho dobrým kamarádem.
Dodnes mu však tento zločinec dluží peníze, přesto na něj ale Radek Z. nevzpomíná
vůbec ve zlém...
„Jardovi jsme říkali Meloun. Prodával auta a
nadělal se hodně leváren. Ale já si ho pamatuju jako dobrého kamaráda a člověka, který
byl šikovný na práci. Co vím, tak si v Americe založil svůj vlastní autoservis a ve své
branži byl celkem úspěšný,“ nechal se slyšet
jistý Radek Z.

Ten na rozdíl od Jaroslava Melky, který zmizel až za velkou louží, žije stále v Prostějově.
Podle Radka Z. Melka alias Meloun doplatil na
špatné přátele. „Spřáhl se s Ivošem Otrubou,
který ho ale podrazil a naprášil kriminálce.
Toho teďka policajti taky hledají,“ pokračoval
Radek Z., který je mimo jiné stále v kontaktu
s maminkou Jaroslava Melky, jenž dosud žije
v Prostějově. „Když však začneme mluvit o
Jardovi, hned se rozbrečí,“ poznamenal v této
souvislosti.
Zároveň byl překvapen, že by jeho dávný kamarád se měl vrátit zpět do vlasti. „Třeba mi ty
peníze, co mi dluží, někdy vrátí... ,” zasnil se
na závěr Radek Z. z Prostějova. Dál se už však
o celé věci bavit nechtěl. Asi proto, že stejně
jako většina dalších, neví, co vše může nastat...

Melka, Večeř, Kovařík.
A co ti další?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl zmapovat situaci
okolo nejhledanějších pachatelů trestné činnosti z celého
regionu, kteří jsou dlouhodobě na útěku a policie je stále
nemůže dopadnout. Zatímco Jaroslavem Melkou se zabýváme už v tomto vydání, o dalších sbíráme podrobnější a
především konkrétnější informace, které nebudeme držet
„pod pokličkou“. Budeme se podrobně zabývat i zločinci,
kteří jsou několik let marně hledáni prostějovskou policií
a Interpolem...
V uplynulých dnech nám několik osob potvrdilo, že v Prostějově byl skutečně viděn Jiří Večeř. Nedávno propuštěný muž
z vazby, je znám podílem na vraždách spojených s krvavými
obchody s LTO a právě jeho minulosti, ale i současnosti se
budeme věnovat už v příštím čísle Večerníku!

Viděli jste JIŘÍHO VEČEŘE?
Máte s ním, nebo s jinými muži, kteří skouzli na
šikmou plochu zákona, jistou osobní zkušenost?
Napište na redakce@vecernikpv.cz , případně
adresu Olomoucká 10, Prostějov a podělte se s
našimi čtenáři o své zážitky!
Novinky se dočtete už v příštím čísle!

PODVÁDÍ
prostějovští
lékaři?
Jiří Kvapil napsal do Večerníku:
DOPIS Z VĚZENÍ!
Í!

„Peníze z loupeže jsem

chtěl dát tátovi na bydlení!“
Prostějov/mls - Do redakce Večerníku přišel v uplynulém
týdnu dopis devatenáctiletého Jiřího Kvapila, který byl
prostějovským soudem nedávno „odvelen“ na třicet měsíců nepodmíněně za mříže. Důvodem byla skutečnost, že se
dvakrát s pistolí v ruce pokusil vyloupit benzínku, o čemž
jsme vás podrobně informovali v čísle 26. Odsouzený mladík se nyní přímo z vězení ozval s tím, že není spokojen s
jistou interpelací...
„Ve své poznámce na straně 6 si
redaktor Martin Zaoral pokládá
otázku, proč jsem měl potřebu se
dopustit loupeže a sám na ni odpovídá, že jsem to u soudu zdůvodňoval touhou osamostatnit se
a že jsem chtěl otci dokázat, že se
o sebe dokážu postarat. Ovšem
ve všech mých výpovědích se
píše, že se můj táta zlobil a docházely mu nervy kvůli mému
chování. Peníze z loupeže jsem
chtěl dát tátovi na bydlení, aby-

chom se udobřili, nehádali a aby
mě táta nevyhodil z domu. Bohužel jsem nemyslel na následky
a bylo mi jedno, kde ty peníze
vezmu...,“ píše Jiří Kvapil přímo
z věznice.
„Dále autor v článku naráží na
mé značkové ošacení. Peníze na
něj jsem však rozhodně nezískal
z trestné činnosti. Pravda je, že
krádežemi jsem si dohromady
vydělal asi čtyři sta korun, což
je zřejmé i ze soudních zápisů.

Značkové oblečení mi kupovala máma, nebo já sám z vydělaných peněz za vykonanou
práci, kdy jsem dělal zedníka,
ochranku či rozvážel pizzu. Tyto
věci jsem chtěl uvést na pravou
míru,“ napsal Kvapil, kterému
jsme na jeho list odpověděli a
nyní očekáváme, jak se k celé
věci postaví...

„Vloni mi zubař dělal plombu, pojišťovně
jich vykázal osm,“ diví se pacientka

Prostějov/mik - Podvádí prostějovští lékaři při vykazování svých úkonů zdravotním
pojišťovnám? Podle čtenářky
Večerníku ano! Jak si jinak
vysvětlit, že jeden z místních zubařů (jehož jméno
má redakce k dispozici, ale
z důvody ochrany osobních
údajů jej nemůže zveřejnit),
si na její jméno vykázal osm
plomb, přestože implantoval pouze jednu?! Podobnou
zkušenost má žena z Prostějova i se svým praktickým
lékařem. Ten si nechal od
pojišťovny proplatit ošetření
seniorky, které vůbec neprovedl…
„Celá rodina jsme si nechali
udělat výpis od zdravotní pojišťovny za minulý rok. A nestačili
j
jsme
se divit! To, co jsem tam
viděla, mi pořádně hnulo žlučí.
Já i manžel jsme byli vloni jedinkrát u jistého prostějovského
zubaře. Každému z nás ošetřil
kaz na jednom zubu a vyplnil

Pakují se? Pokud chce
zubař podvést stát, zdravotní pojišťovna mu v tom
nezabrání. Nelze mu to
dokázat! Ilustrační foto

ho novou plombou. Jenomže
z výpisu od pojišťovny jsme
se dočetli, že tento zubař si na
každého z nás vykázal k úhradě
osm plomb,“ neskrývala rozhořčení žena, která si prozatím
nepřála zveřejnit své jméno.
Její výpověď měla neblahé pokračování. „Dále jsem zjistila,
že můj praktický lékař si na mě
připsal léčbu skrytého krvácení
a preventivní prohlídku. Nic

takového jsem ale u něho v loňském roce neabsolvovala,“ napsala do redakční pošty.
Jak je vůbec možné, že lékařům projdou tyto falešné
a vymyšlené úkony, které si
vykazují a pojišťovna jim je
proplatí? „I přesto, že naše pojišťovna má rozsáhlý kontrolní
systém na vykázanou zdravotní péči, můžou se tyto případy
objevit. Nemusí se však hned

jednat o falešné nebo vymyšlené výkony. Může to být i administrativní chyba při vykazování poskytnuté zdravotní péče
lékařem,“ objasnil Večerníku
Tomáš Svrčina, specialista marketingu a komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
se sídlem v Ostravě.
„V případech, kdy nejde o
administrativní chybu, lze falešné, respektive vymyšlené
výkony odhalit pouze ve spolupráci s pojištěncem. Podvod,
kdy si lékař vykáže nějakou
péči, kterou neprovedl, je
možno zjistit pouze ze zdravotní dokumentace pacienta,
a to je možno prokázat jedině
tehdy, není-li o tom proveden
záznam v dokumentaci. Pokud je záznam v dokumentaci
pojištěnce pořízený, pak nelze
lékaři dokázat, že výkon neprovedl,“ popsal hodně složitý
systém Tomáš Svrčina.
Jinými slovy, pokud lékař
chce získat od zdravotní pojišťovny peníze za práci, kterou neodvedl, není to vůbec
žádný problém a jen těžko se
mu na podvod přijde. Ať žije
náš systém zdravotnictví!

Nádražní záchodky asi budou mít obsluhu...

V MÍSÁCH KONČÍ VLOŽKY, SLIPY I PONOŽKY NA NÁDRAŽÍ

Prostějov/mls - V minulém
vydání Večerníku jsme upozornili na katastrofální stav,
ve kterém se dlouhodobě nachází veřejné záchody ve vestibulu hlavního vlakového nádraží v Prostějově. Zároveň
jsme si položili otázku, jak je
možné, že jinde jsou záchody
na nádražích relativně čisté,
zatímco v Prostějově nás po
vhození pětikoruny za jejich
dveřmi čeká děs a hrůza?!
Odpověď jsme hledali i u
provozovatelů záchodů. Byli
jsme neúspěšní, jejich mobilní telefon uvedený na dveřích toalet zůstával hluchý.
Po uveřejnění článku se nám
však sami ozvali a redakci Večerníku osobně navštívili. Při
této příležitosti jsme se dozvěděli ledacos zajímavého...

Proč se tedy záchodky na prostějovském nádraží nachází v takovém stavu, v jakém se nachází?
„Záchody jsou plně automatické.
Hlavní problém vězí v tom, že na
ně nechodí tolik lidí, aby se vyplatilo zaměstnat u nich obsluhu. Její
přítomnost by snad většinu vandalů odradila. Takhle však tihle nepřizpůsobiví občané mají dostatek
klidu k tomu, aby si tam dělali, co
chtějí. Současný stav záchodů nás
však nutí přemýšlet o tom, jestli
přece jen nebude ekonomičtější
někoho u nich zaměstnat,“ reagoval exkluzivně pro Večerník Naser
Mohamed Elbarins Ali, jehož firma záchody provozuje a je zodpovědná za jejich úklid.
Pan Ali nám také donesl ukázat
fotobuňku sloužící k automatickému splachování pánského
záchodu. Tu někdo opálil za-

Dělají, co umí. Vandalové ničí kliky, dveře i kohoutky na nádražních záchodcích. Podařilo se jim už odmontovat i celý pisoár. Foto: N. M. E. Ali
palovačem, čímž ji zcela zničil. „Nechápu, proč to někdo
udělal. Její cena je deset tisíc
korun. Všechno je to v lidech,“
posteskl si Ali, který má s hodně divným chováním některých
lidí opravdu bohaté zkušenosti.

„Lidé dokáží mísy ucpat snad
úplně vším. Ženy tam pravidelně hází vložky, muži zase
kondomy, slipy, ponožky,
kalhoty, svetry. Dveře pánských záchodů jsme dali na
opravu, protože byly v oprav-

du hrozném stavu. Dnes už
jsou opět zpátky. Boxování do
nich se zde stalo jistým druhém
sportu,” zmínil se Ali.
Provozovatel se věc snažil řešit
umístěním kamer u vchodu na
záchodky. „Neuplynuly ani dva
týdny a někdo je ukradl...,“ posteskl si. Člověka jdoucího na
záchod však nemusí tyto skutečnosti zajímat. Ten chce za
pětikorunu pouze vykonat svoji
potřebu, aniž by ho u toho stihla
žaludeční nevolnost. „Záchody
se uklízí třikrát denně, ale je to
boj s větrnými mlýny. Proč to
tedy děláme? Současně s provozováním toalet zajišťujeme
úklid celého nádraží. Chceme
to s obsluhou zkusit, uvidíme,
jak to půjde, ale nemůžeme si
dovolit provoz záchodků dotovat,” uzavřel provozovatel.

ŘÁDÍ ÚCHYL!

Tuto zkušenost potvrzují i sexuologové. „Voyerství je poměrně
běžné. Mívají například dalekohledy v oknech paneláku,
šmírují v převlékárnách na koupališti, na záchodcích a dalších
veřejně přístupných místech. Tito
lidé většinou pro druhé nebývají
nebezpeční, ke štěstí jim stačí,
pokud se mohou dívat,“ reaguje
olomoucký sexuolog Pavel Turčan, který sám měl v péči hned
několik voyerů. „Bylo to vždy v
případě, že byli někde opakovaně
přistiženi a léčba jim byla nařízená. Že by přišli sami o své vůli,

to se příliš nestává,“ prozradil odborník. Úspěšnost léčby v těchto
případech ovšem hodně závisí na
ochotě pacienta spolupracovat.
„Tato úchylka se však dá potlačit pomocí psychoterapie, pokud
není úspěšná, pak je třeba sáhnout k práškům snižujícím sexuální apetit,“ dodal Pavel Turčan.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
hodlá celý případ podezřelého
šmíráka na veřejných WC v
prostorách hlavního nádraží v
Prostějově sledovat. Jak bude
pokračovat, a jestli jej konečně někdo odchytne přímo při
činu, vás budeme okamžitě
informovat prostřednictvím
portálu www.vecernikpv.cz!

Téma Večerníku
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Pár vtípků na udici
Rybář chytí zlatou rybku, vytáhne ji na břeh, a rybka
najednou promluví lidským hlasem:
„Když mě pustíš, splním ti tři přání....“
Rybář na to kouká jako zjara a ještě než se vzpamatuje z překvapení, vykoukne z vody jiná ryba a povídá:
„„Nepouštěj ji, kecá...“
Jeden vášnivý rybář tráví u vody každý víkend od
časného rána až do noci, a to v každém počasí. Jednou ráno odejde k vodě jako vždy, ale počasí je tak
hrozné, že to hned zabalí a jde domů. Je ještě brzo
ráno, a tak se znovu svlékne a vleze si do postele k
probouzející se ženě. „Miláčku, dnes tam je opravdu
šeredné počasí.“
„No vidíš, a ten můj blbec šel na ryby...“
Chytá policajt na ledě ryby…vyvrtá si dírku, nahodí a za chvíli slyší: „Tady nic nechytíš!“ Polda kouká,
přemýšlí, jestli není blázen. Za chvíli mu to ale nedá
a tak popojde o pár metrů dál, vyvrtá další dírku a
chytá. Za chvilku zase slyší: „Tady nic nechytíš!“ To
už kouká pořádně, otáčí se zleva doprava, ale pořád
nikoho nevidí. Tak zase popojde, udělá díru a loví dál.
Za chvilku potřetí slyší větu, že nic nechytí. To už policajt nevydrží a z plných plic zakřičí, jak nejvíc umí:
„Sakra, kdo to na mě mluví?“ „No já, správce zimního stadionu!“
Po hodině marného lovu rybář chytí zlatou rybku a ta
mu slíbí splnit jedno přání, když ji pustí.
„Dobře, když ubalíš dva jointy a zakouříme si spolu,
tak tě pustím.“
Tak se stalo. Druhý den po dlouhé době chytí znova tu
rybku a vše se opakuje. Třetí den přijde rybář k vodě,
rybka kouká z vody a volá: „Hééééééj, ani nenahazuj,
já už mám ubaleno.“
INZERCE

První rybáři žili už kdysi
v dávných dobách, konkrétně asi před 40 000 lety.
Byli však vybaveni jen jednoduchou harpunou, primitivní kostěné háčky začali používat až v pozdější
době, s příchodem háčků
souvisely i vlasce - nejdříve
rybářům sloužily šlachy a
žíly, později zvířecí žíně.
Nejlepší rybáři, kteří zpočátku lovili jen pro vlastní
potřebu a obživu, byli ve
starověkém Egyptě a Řecku.
Dokládají to nejen písemné prameny, ale také kresby

na papyru a náhrobní malby. Mohutná řeka Nil totiž
skýtala netušené množství
nejrůznějších druhů ryb.
Masivnější rybolov se rozvinul především kvůli obchodním cestám až později. Jeden
z nejvýznamnějších obchodů,
který přetrval dokonce až do
dnešní doby, začali již Vikingové, když prodávali tresky
z Norska do jižní Evropy.
Tento řetěz trvá už více než
1000 let a je pořád stejně důležitý jako tehdy.
Co se týká prvních rybníků,
tak ty byly zakládány asi od

čtrnáctého století. Tehdy bylo
rybářství a rybníkářství na
velmi vysoké úrovni. Ryby se
ve světě chytaly pouze za pomoci tradičních technik, čímž
rozumíme lov na živočišnou
nástrahu a udičku s „číhátkem“ nebo splávkem. Tuto
mnoho let starou praxi začíná vytlačovat moderní doba,
která s sebou přináší především technické vymoženosti,
jako jsou elektronické signalizátory záběru, sonary apod.,
které novodobým rybářům
po celém světě práci výrazně
ulehčují.

JAK ZAČÍT CHYTAT?
Pokud se chystáte začít
s rybařením, nestačí jenom
nakoupit nějaké udice a vyrazit k nejbližšímu rybníku.
Prvním a zásadním krokem
by mělo být vaše členství
v Českém rybářském svazu a zakoupení rybářského
lístku s povolenkou.
Co se týká nákupů rybářského vybavení, vždy budete
potřebovat podběrák na vytahování ryb z vody a peán na
vyndání háčku rybě z tlamy.
O tom, jaké vybavení si koupíte, rozhoduje především
vaše peněženka. Prut může
stát několik stovek, ale i desítky tisíc. Záleží na značce,
materiálu a zpracování.

Další nákladnější záležitostí
je naviják, jeho cena totiž
začíná cca na osmi stech
korunách. Pak je také určitě potřeba pořídit háčky,
návnady, splávky, vidličky,
nějakou tu židličku a můžete směle vyrazit k vodě a
naučit se nahazovat. Pokud
však chcete chytat opravdu jen rekreačně, bude asi
výhodnější vyrazit na výlet
do soukromých rybářských
revírů, kde vám za určitý
mírný poplatek půjčí i vše
potřebné. To vše už záleží
jen na vás.
V každém případě vám
s celou redakcí Večerníku
přejeme „Lovu zdar“!

TIP DO KUCHYNĚ

Kapřík s cibulí a slaninou
Potřebujete: 6 menších kousků kapra, 1 rajče, 1 cibuli, sůl, mletý
kmín a zelenou cibulku podle chuti, 1/2 citronu, 6 plátků másla,
asi 5 plátků anglické slaniny, cca 50 ml vody na podlití
Postup: na dno menšího pekáčku rozložte slaninu a posypejte půlkou nadrobno nakrájené cibule. Vložte kapra, kterého jste omyli, osušili, pokapali citronovou šťávou, osolili
a okmínovali. Dosypejte cibuli, přidejte na kolečka nakrájené rajče a na každý kousek kapra položte plátek másla. Vše
dejte péct do předem vyhřáté trouby, nezakrývejte! Pečte asi
na 180 stupňů a během pečení přidejte ještě kousek másla
pro zjemnění. Rybka je velmi rychle hotová, stačí v troubě
nechat cca pětadvacet minut a můžete konzumovat. Skvělou
přílohou jsou šťouchané nebo opékané brambory, ale také
Dobrou chuť!
bramborový salát.
INZERCE

Levné

Ubytovna JP
Hradská 107, 789 83 Loštice

ubytování

Kontakt: Havelková Věra
Tel.: +420 583 445 211
Mobil: +420 602 165 046
E-mail: ubytovnaJP@seznam.cz,
info@ubytovani-morava.cz

- Olomoucký kraj

levné i luxusní ubytování
ubytování vhodné pro turisty, kolaře, rekreanty
vhodné také pro montážní dělníky i managery
možnost dlouhodobého ubytování
lokalita 30 km od Olomouce, po dálnici 20 minut
společenská místnost
na všech pokojích možno připojení na internet
dovybavení pokojů TV, lednicemi

barskepot
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JEDETE NA DOVOLEN
NEVADÍ, PŘEHLED
NEZTRATÍTE...
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V ZAHRANIČÍ BUDETE

ČI

Otevírací doba:
pondělí až pátek 8 - 16 hod.

STRACHU!

A

Prodejna a velkosklad
Hradská 107,
Loštice 789 83
tel: +420 583 445 288
mob:+420 723 312 745

r e b y .c z

KONEC

STAČÍ KLIKNOUT NA

WWW . VECERNIKPV . CZ

#!5('77,#4,%8
Jaký druh
ryby jíte nejraději?

RYBOLOV!

UŽ Z AUSTR
Á

 

Kde se vzal, tu se vzal…

AŤ

Vážení a milí čtenáři Večerníku,
jak jste si mohli zvyknout, více jak rok je naší
pravidelnou rubrikou tematická strana, v níž se
vždy zaměřujeme na jedno odvětví a snažíme
se vám přinést jak rady, tak i nějakou tu zábavu.
Dnes snad potěšíme všechny čtenáře - rybáře.
Prozradíme vám, jak s rybařením začít, přinášíme vám informace z historie rybaření i zajímavý
recept na úpravu kapra. Navrch se pak můžete
pobavit u várky vtipů z okolí vod a rybníků.
Přejeme vám příjemné počteníčko a další úspěšný týden!
Dvoustranu připravila
Nikol Hlochová
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Prvorepubliková
Prvorepubl
blik
ikovvá vil
vila
ila
v Hamrách kupce nenašla
Hamry/mls - Prvorepubliková
vila v Hamrech, ve které před
lety sídlila mateřská školka,
kupce nenašla. A to ani po více
jak roce, co ji město Plumlov
nabídlo k prodeji. Plumlovští
radní jednali se třemi zájemci,
dohoda ale ztroskotala na
údajně vysoké kupní ceně,
která se má pohybovat kolem
dvou milionů korun. Stavba je
zajímavá nejen velkou střešní
terasou, ale i pohnutou historií.
Před druhou světovou válkou
patřila jednomu z movitých
brněnských právníků. Zástupci
Plumlova nyní uvažují o
snížení ceny.
Ptenská kopaná oslaví 55 let
Ptení/mls - FC Ptení pořádá v
sobotu 28. července na hřišti
ve Ptení oslavy 55 let místní
kopané. Od dvou hodin se
uskuteční zápas mezi místním týmem a kosteleckým
„béčkem“. Od pěti se pak
utkají staří pánové ze Ptení a
Smržic. V přestávce mezi zápasy proběhne divácká soutěž.
Vstupné je dobrovolné.

Potravinářská inspekce odhalila další závažné pochybení v malém obchůdku

V PŘEMYSLOVICÍCH PRODÁVALI PLESNIVÉ PÁREČKY!
„Kdo by je nechtěl, tomu bych je neprodala...,“ hájí se majitelka

„Oslizlé, lepkavé, netypicky svraštělé, zkažené a
zapáchající. K lidské spotřebě naprosto nevhodné.“
Takto charakterizovali kontroloři z České potravinářské inspekce párečky delikates, které prodávala
ve svém malém obchůdku v Přemyslovicích Marie
Kubová. Úplně stejně pak dopadly také špekáčky,
nabízené ve stejné prodejně. Sama provozovatelka
si je pochybení vědomá. Ví, že ji pokuta nemine...
Přemyslovice/mls
„Obchod tady mám už osmnáct
let a nikdy se mi nic podobného
nestalo. Šlo o zbytky uzenin, které jsem neměla ani vystavené, ale
uschované v ledničce. A víte, jak
to chodí na vesnici. Každý mě tu
zná a dobře vidí, co mu nabízím.
Kdo by něco vysloveně nechtěl,
tomu bych to neprodala,“ hájila
se při naší návštěvě Marie Kubová, jejíž malý obchůdek je jeden
z pěti, které v Přemyslovicích
fungují.

Právě ve vesnických koloniálech se více než kde jinde
citelně projeví kolísavý počet
zákazníků. „Některý týden by
mi lidé ruce utrhli, jak všechno
kupují a jindy je to velká bída.
To pak musím některé prošlé
věci nabízet buďto se slevou,
nebo vyhazovat. Naštěstí mám
psa a ten si s tím poradí,“ zmínila se Kubová o tom, jak obvykle zachází s prošlými potravinami. Oslovení zákazníci jsou
se službami jejího obchůdku
dlouhodobě celkem spokojeni.

„Protože to mám blízko, chodím
do něj přibližně třikrát týdně. A
nikdy jsem s žádným výrobkem,
který jsem tam koupila, problémy neměla,“ vyjádřila se pro
Večerník například důchodkyně
Eva Šmehlíková.
Obchodnice Marie Kubová
z Přemyslovic rozhodně není
sama, která takto dopadla.
Problémy s prošlými potravinami zjistila inspekce nedávno
i v dalších menších provozovnách na Prostějovsku. Například v potravinách společnosti
Folget v Konici nabízeli sedm
druhů uzenin s prošlými či přepsanými daty použitelnosti. K
něčemu podobnému docházelo také v prodejně Hruška ve
Smržicích, kde tak navíc činili
opakovaně. Drobnější problémy
inspektoři objevili také v obchodech v Dobromilicích a Ochozu.
Mnoho malých obchůdků na
vesnicích se dostává do problémů

Hasiči ze Zdětína oslavili 130 LET EXISTENCE
Sbor drží nad vodou tradice i aktivní ženské družstvo

Zdětín/mls - Sbor dobrovolných hasičů ze Zdětína patří
k těm s nejdelší tradicí v regionu. Uplynulou sobotu oslavil
už 130. výročí svého založení.
„Ještě dva roky před námi
vznikl sbor ve Ptení, ten ve
Zdětíně pak zakládali v podstatě ti samí lidé,“ zalovil v
historii starosta zdětínského
SDH Jaroslav Trnečka, který
zároveň působí jako místní
kronikář.
Sobotní oslavy založení sboru
začaly mší svatou u kaple svaté Anny, po slavnostní členské
schůzi v sokolovně pokračovaly na místním fotbalovém hřišti,
kde byl k vidění, mimo mnoha
jiného, i požární útok místních
žen.
„Máme celkem čtyřiatřicet členů, z čehož je deset děvčat. Ty
jsou nebývale aktivní. Na druhou stranu střední generace se
k hasičům bohužel skoro vůbec
nehlásí a dětí na vesnicích také
ubývá. Poskládat tak mladé
družstvo není vůbec jednoduché,“ nechal se slyšet Jaroslav
Trnečka.

Půvabné požárnice. Starosta
hasičů ze Zdětína Jaroslav Trnečka se může pochlubit aktivním
ženským družstvem. Historickou
stříkačku, před kterou jsme je zastihli, dovezli kolegové z Pěnčína.
Foto: Martin Zaoral
Ženské družstvo však dokazuje, že hasiči ve Zdětíně
mají svoji budoucnost. „Ve
Zdětíně jsem žila pětadvacet
let a i poté, co jsem se před
čtyřmi roky odstěhovala do
Prostějova, zůstávám dobrovolnou hasičkou tělem i duší.
Dokonce jsem do našeho sbo-

ru přivedla i svoji kamarádku
Marcelu, která původně pochází z Orlickoústecka. Účastníme
se soutěží v požárním útoku
a společně s chlapy pomáháme organizovat různé kulturní
akce ve Zdětíně,“ nechala se
slyšet devětadvacetiletá Veronika Mikulášková.

představujeme regionální podnikatele

ZAHRADY ŠMEHLÍK: komplexní řešení i pro vaši zahradu
Přemyslovice/pr - Hledáte někoho, komu můžete bez obav
svěřit péči o svou zahradu?
Máte krásný nový dům, ale
pozemek kolem vypadá stále
jako staveniště? Nemáte možnost nebo čas vrtat se v hlíně,
set trávu a sázet stromky?
Jednoduché a zároveň komplexní řešení vám přináší firma
Zahrady Šmehlík z Přemyslovic. Její majitel pan Petr Šmehlík má spoustu zkušeností a
znalostí z praxe v zahradnických oborech a oblastech jim
příbuzných. Vztah k přírodě
zdědil zřejmě po své matce,
která se práci v zahradnických
firmách věnuje celý život, a již
od dětství se o tento obor zajímá.
Firmu založil v roce 2002 a její
nabídka se neustále rozšiřuje
a zkvalitňuje. Zabývá se kompletní realizací okrasné zahrady
od návrhu po samotné fyzické
zpracování. Založí trávník,
okrasnou zahradu, vysadí stromy, zajistí zavlažování, v zimě

Ke kulatému výročí přijeli zdětínským hasičům pogratulovat také
kolegové z Prostějova, Kostelce na
Hané, blízkých Lešan i Pěnčína,
kteří dorazili i s krásnou starou stříkačkou a historickou výzbrojí. Celé
oslavy pak zakončila taneční zábava
v místní sokolovně trvající, jak už to
bývá, do brzkých ranních hodin...

kvůli tomu, že si velké množství
lidí v produktivním věku, pracujících ve městě, zvyklo jezdit
autem za nákupem do velkých
obchodních řetězců v Prostějově.
Na druhou stranu pro starší lidi,
kteří auto nevlastní, jsou koloniály jedinou možností, jak sehnat
potraviny. Jejich krach by pro ně
znamenal nenahraditelnou ztrátu.
„Vím, že v Prostějově seženeme
některé potraviny levněji. Když
však k ušetřené částce připočtu
náklady na benzin, tak nám to
vyjde výhodněji nakupovat u nás
v Přemyslovicích. Do Prostějova pak zajedeme tak jednou do
měsíce,“ vyjádřili se k problému,
který řeší asi každá domácnost
na vesnici, manželé Škrabalovi z
Přemyslovic.
Přitom ani při nákupu ve velkém hypermarketu nemáte
vždy jistotu, že kupujete stoprocentně čerstvé potraviny.
Svědčí o tom pochybení, které

odklidí sníh. Do jejich nabídky
patří i tesařské a stolařské práce, vyrobí vám na vaši zahradu
pískoviště, pergolu či lavičku.
Vzhledem k tomu, že firma
Zahrady Šmehlík jde s dobou,
zajistí vám například i speciální neviditelné obrubníky, které
kopírují jakýkoliv tvar trávníku, či zatravňovací dlažbu.
K úpravám terénu používají
specializovanou techniku, mají
k dispozici například mobilní
katrovačku, mininakladač či
bagr.

Za dobu své existence již firma
realizovala řadu velkých projektů,
například se stará o zeleň v obcích
Rakůvka, Lipová, Křenov, Jesenec, o střešní zahradu na Krajském úřadě v Olomouci. Realizovala zahradu ve Svatebním studiu
Caxa Olomouc či u domu služeb
v Náměšti na Hané. Zároveň se
však rádi postarají i o vaši soukromou zahrádku nebo i hrob.
Veškeré informace najdete
na www.zahradysmehlik.cz
nebo na tel.: 774 581 324.

Česká potravinářská inspekce
zjistila ve stejném týdnu jako
případ v Přemyslovicích. „Týkalo se to nabízeného holandského sýru Gouda Pesto Rosso,

www.vecernikpv.cz

Devatenáctero řemesel. Václav Obr do Čech pod Kosířem pozval řemeslníky devatenácti cechů, kteří se podíleli na výrobě historických kočárů.
Foto: Martin Zaoral

Řemeslnický JOSEFKOL 2012 potvrdil pověst AKCE ROKU
Mistři svého řemesla přitáhli do zámeckého parku tisíce lidí
mistrům a zároveň všem představit
umění současných řemeslníků.
Nezlobte se, nechci, aby se pozor-

„Jarmark z toho nebude!“

Organizátor VÁCLAV OBR
má o myšlence akce jasno

nost lidí zbytečně tříštila,“ takto
zdvořile odmítl majitel muzea kočárů a hlavní organizátor letošního
Josefkolu Václav Obr dva muže,
kteří mu nabízeli oživení oblíbené
akce prostřednictvím stánkového
prodeje. Tím asi bezprostředně
vystihl podstatu celé akce, na kterou letos dorazily tisíce lidí nejen
z Prostějovska, ale zřejmě i celé
republiky.
Po loňském husitském období
se letošní JOSEFKOL 2012
zaměřil na devatenácté století.
„Byl to zlatý věk nejen pro stavitele kočárů, ale i začátek různých

Fotoreportáž

Legenda s kytarou. Na Josefkolu se představil i Pavel Žalman Lohonka se svoji kapelou.
Foto: Martin Zaoral

vynálezů, které se uplatňovaly ve
všech směrech lidského umu v
této zemi,“ vyjádřil se v této souvislosti Václav Obr. Návštěvníkům parku se pak prostřednictvím
scénky postupně představili mistři
všech devatenácti řemeslnických
cechů. „Ve scéně jsem hrál hraběte Emanuela Silva-Tarouca II.,
který si u patrona všech řemeslníků, svatého Josefa, objednal
kočár. Ten tímto těžkým úkolem
pověřil Václava Obra a všechny jeho hosty. Ti následně lidem
předvedli, z čeho všeho je kočár
složen a jak se staví,“ nechal se
slyšet jeden ze spoluorganizátorů
Michal Mucha.
Řemeslníci se do Čech pod Kosířem sjeli skutečně ze všech
koutů republiky. Letos nechyběl ani jediný výrobce lamp do
kočárů u nás. „Když jsem s tímto
řemeslem začínal, nikdo u nás historické lampy a lucerny do kočárů
nedělal. Musel jsem se všechno

ŘEMESLNÍCI NA JOSEFKOLU 2012
3x foto: Martin Zaoral

ŽENU OKRADL MILENEC JEJÍ DCERY!
Kostelec na Hané/mik - Přišla domů a zjistila, že ji někdo okradl. Zprvu záhadný
případ nahlásila žena z Kostelce na Hané, které zmizely
peníze i šperky, ovšem žádné
násilné vniknutí nebylo zjištěno. Policie nakonec záhadu
rozlouskla!
„Na konci měsíce května
šestačtyřicetiletá žena z Kostelce na Hané zjistila, že jí neznámý pachatel odcizil věci, které
měla v místě trvalého bydliště.
Ke krádeži došlo i přesto, že

nebyly poškozeny vstupní dveře do bytu a ani okno. Z bytu jí
zmizela finanční hotovost sto
eur, čtyři tisíce korun a zlaté
šperky. Celková škoda přesáhla třináct tisíc korun,“ přiblížila
Večerníku nahlášený případ
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Policisté po obhlédnutí místa
činu, které bylo takřka nedotčené, se pustili do vyšetřování
případu, jež byl zahalen šerem
tajemství... „Šetřením policistů
se podařilo jako pachatele usta-

novit sedmadvacetiletého muže,
který vzal klíče od jejího bytu
své družce a s jejich pomocí
se dostal dovnitř, kde následně
kradl. Odcizené šperky prodal
a peníze utratil. V těchto dnech
mu bylo sděleno podezření ze
spáchání trestných činů krádeže
a porušování domovní svobody,
za což mu hrozí až tříletý pobyt
za mřížemi,“ prozradila Miluše
Zajícová.
Inu, ne nadarmo se vyplatí pořádně si svého budoucího zetě
proklepnout...

Muž z Březska našel na zahradě
část granátu ze druhé světové války
Březsko/mik - Zahradní
práce v pondělí předčasně
ukončil pětašedesátiletý muž
v Březsku na zahradě rodinného domu. Při likvidaci keře
lísky nalezl pod jeho kořeny
ležet předmět o průměru čtyři centimetry a čtvrt metru
délky, který připomínal munici.

Ilustrační foto
„Na místo přivolaná policejní hlídka vyhodnotila, že by se mohlo
jednat o spodní část minometného
granátu. Proto byl na místo povolán policejní pyrotechnik a místo

bylo do jeho příjezdu zajištěno.
Podle pyrotechnika se jednalo o
stabilizátor dělostřelecké miny,
který pocházel ze druhé světové
války. Předmět si převzal a odvezl
k dalšímu opatření,“ prozradila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak dodala,
ke zranění osob ani škodě na majetku nedošlo.

V sobotu startuje konický triatlon
se ujala a počet účastníků příjemné akce stále roste. Triatlonisté
během svého soupeření uplavou
800 metrů na Nákle, ujedou 55
kilometrů z Nákla do Konice a
na závěr uběhnou 6 kilometrů
v okolí Konice. První závodníci by se v sobotu do cílového
prostoru u konické multifunkční

haly měli dostat někdy před polednem.
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník
bude u toho. A to dokonce naživo, neboť jeden z redaktorů se
vydá osobně na trať jako člen
startovního pole! Z akce tak v
příštím vydání najdete exkluzivní reportáž přímo z centra dění...

Dětkovice obnovují aleje a mění osvětlení
Dětkovice/jim – Vysadit desítky
třešní, hrušní a švestek v horní
i dolní části obce plánují pro letošní rok v Dětkovicích. Při pokračování obnovy krajinných
prvků, zaniklých před desítkami let při socializaci zemědělství,
navážou na předloňských čtyřicet hrušní pod lesem. Cílem je
upravit ráz krajiny a zachovat
přírodní dědictví.
„Krom toho pokračujeme ve výměně veřejného osvětlení, loni
jsme udělali asi dvě stě metrů z
vlastní kapsy. Chceme zpracovat

region@vecernikpv.cz

Čechy pod Kosířem/mls - V celých Čechách pod Kosířem to po
oba víkendové dny hučelo jako
v úle. Malá obec se proměnila
v jedno velké parkoviště a vozy
stály ještě daleko před značkou
označující její začátek. Tisíce návštěvníků sem přitáhla možnost
strávit příjemné odpoledne na
pátém ročníku mezinárodního
srazu mistrů řemesla kolářského a kočárnického. V zámeckém
parku při této příležitosti vyrostla doslova řemeslnická vesnice.
V ní mohli lidé obdivovat mistry
všech devatenácti cechů, kteří se
podíleli na stavbě historického
kočáru.
„Žádné stánkové prodavače s jakýmikoliv výrobky tady nechceme.
Před vámi jsem už měl nabídky od
spousty lidí. Chápu, že by se tady
toho hodně prodalo a že bychom z
na jehož povrchu byly zjištěny toho i něco měli. Nechci ale, aby se
viditelné kolonie nežádoucích z této akce stal jarmark. Nám jde
zelených a bílých plísní,“ prozra- hlavně o to, složit poklonu dávným
dil tiskový mluvčí České potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Záhada z Kostelce na Hané objasněna

Konice/mls - Už čtrnáct
ct
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„
dva zaregisdní před startem musetrovaných
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li organizátoři uzavřít
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je již hodně
ít
to
příjem přihlášek naa
za hranicí našich
desátý ročník tradičmožností,“
prozradil
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ního triatlonu amatérských
hlavní pořadatel Milan Dvosportovců VETERAN STEEL řák. Právě při příležitosti oslav
MAN! Ten odstartuje už tuto jeho narozenin akce před deseti
sobotu na Nákle.
lety vznikla. Zajímavá myšlenka

Foto: www.zahradysmehlik.cz

Typický vesnický koloniál.
Malý obchůdek Marie Kubové se
nachází poblíž hřbitova v Přemyslovicích. Párečky tam ale dobré
nebyly...
Foto: Martin Zaoral
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projekt a provést to aspoň na hlavním úseku od křižovatky ke kapli,
tedy asi čtyři sta metrů,“ informoval starosta Dětkovic Josef Hýbl.
Důvodem je nejen nutnost přesunu světel na obecní sloupy,
ale i zavedení kabelů do země
a snížení výšky z osmi na čtyři
metry, aby bylo za tmy lépe vidět. „Dnes je obec zadrátovaná.
Po jedné straně vysoké napětí,
po druhé rozvody do obytných
domků, dále ještě telefony. Vypadají jako vytahané šráky,“ postěžoval si Hýbl.

Požádal proto Telefónicu, aby
zabudovala vedení pod povrch.
Odpovědí ovšem bylo, že na to
nemá firma peníze. „Přestože
jsme navrhovali, že bychom se
na tom finančně podíleli,“ doplnil Hýbl.
Veřejné osvětlení by nejraději
rozvedl po celé obci, obává se
ale vysokých nákladů spojených
s přeložkami inženýrských sítí.
„Obcí vede část silnice III. třídy
a jejím středem hlavní vodovodní řád pro Prostějov. Víme, co
nás potkalo, když jsme opravo-

vali vozovku. Plánky jsou jedna
věc, ale skutečnost je zcela jiná,“
vzpomněl si na trable.
Letošní rekonstrukce navazuje
právě na loňskou opravu průtahu obcí, financovanou Olomouckým krajem, kdy obec
za téměř tři miliony postavila
chodníky. „Zažádali jsme o dotaci ze Státního zemědělského
a intervenčního fondu (SZIF) a
zhruba 1,6 milionu jsme dostali.
Papírování bylo bohatě, ale stálo to za to,“ vrátil se k nedávné
akci starosta.

učit od píky. Nyní vyrábím osm
typů luceren podle starých originálů,“ dal nám nakouknout pod
pokličku dávného řemesla Zdeněk Zmydlený, kterému se už
podařilo k tomuto netradičnímu
řemeslu přitáhnout i svého jedenadvacetiletého syna Jakuba. „V
současné době děláme lucerny na
největší smuteční kočár všech dob
pro Václava Obra. Výroba jedné
z nich trvá i měsíc. Nejtěžší je vytvořit kovová kopyta, podle nichž
se lampa tvaruje. Jen na vrch jedné lampy potřebuji sedm různých
kopyt,“ vyprávěl Zmydlený.

Pro všechny, kteří do parku zavítali, byl připraven i bohatý doprovodný program, ve kterém v
sobotu vynikal především koncert legendy českého folku Pavla
Žalmana Lohonky. Celé setkání
pak zakončila hudební vložka v
podání jednoho z řemeslníků. „S
pánem bohem idem od vás, s pánem bohem idem od vás, neublížil
jsem žádnému z vás,“ zanotoval
kolař Augustin Krystyřík z Nového Hrozenkova na závěr.
Ten však nebude trvat až tak dlouho. Příští rok by se řemeslníci měli
do parku opět vrátit...

ANKETA: Proč jste se vypravili
na letošní Josefkol a jak se vám tu líbí?
Martin Císař, 32 let, Prostějov
„Přijel jsem sem s přítelkyní strávit příjemné odpoledne, což se nám podařilo. Program byl fajn,
těšili jsme se i na koncert Pavla Žalmana. Škoda,
že pódium letos nebylo právě šťastně umístěné...“
Ivana Vašková, 56 let, Přemyslovice
„Jsem tu poprvé, dorazila jsem proto, že jsem loni
v novinách četla, že to tu bylo výborné. A Večerník
určitě nelhal, je to tady skvělé! Jen mě překvapilo,
jak těžké bylo zaparkovat...“
Kamil Žáček, 36 let, Prostějov
„Byli jsme si letos s celou rodinou prohlédnout
muzeum kočárů a pan Obr nás pozval na tuto akci.
Program nás nezklamal, horší už to bylo s parkováním a dlouhými frontami u občerstvení.“
Robert Navrátil, 39 let, Zlaté Hory
„Akci nám doporučil kamarád z Prostějova a tak
jsme se sem vypravili až z Jeseníků. Původně jsme
se chtěli vypravit do ZOO. Tady sice bylo zvířat
méně, ale určitě nelitujeme, že jsme přijeli!“

Jediný lampář v ČR. Zdeněk Zmydlený z Prahy obnovil už dávno za- Nositelé tradic. Na Josefkolu nemohli chybět ani umělečtí kováři. Alfred Stawa- Řemeslnický potěr. Václav Obr prezentuje Josefkol i jako poselství pro nastupomenuté řemeslo. Nyní je učí svého jedenadvacetiletého syna Jakuba.
ritsch a jeho synové to z Kostelce na Hané, kde mají svoji kovárnu, neměli daleko. pující generace. Děti si na akci mohly zasoutěžit v zatloukání kolíku do špalku.

Nový starosta Alojzova se hodlá věnovat dostavbě kanalizace a opravě obchodu

MIROSLAV GRULICH: „S Elmo-plastem bojovat nechci!“
jekt ještě do roku 2014 zateplit.
Náklady na rekonstrukci zřejmě
ppřesáhnou tři miliony korun.“
Čeká vás také změna
územního plánu. Jak to
vypadá?
„Návrh změny územního plánu
v té podobě, v jaké se jím zabývalo předchozí zastupitelstvo, v
současné době leží na stavebním úřadě. Ten se k němu dosud
yj
nevyjádřil...“
K tomuto plánu měla
řada občanů připomínky,
a to především v souvislosti s
m průmyslové zóny. To
rozšířením
nilo další rozšíření firschopni se domluvit na společ- by umožnilo
plast. Jak se na situaci
ném postupu. Naší prioritou je my Elmo-plast.
dokončení splaškové kanaliza- kolem tétoo společnosti díváte?

Alojzov - Pětapadesátiletý Miroslav Grulich je služebně
nejmladším starostou v regionu. Do křesla usedl až ve
středu 9. května letošního roku, když ve funkci nahradil
Pavla Nohu. A situaci neměl vůbec jednoduchou. Zvolilo
jej zastupitelstvo, které vzešlo v pořadí z už třetích voleb, které se v obci s 232 obyvateli konaly, přičemž ještě
předtím vznikly dva tábory, které by se daly zjednodušeně
označit jako „starousedlíci“ a „přistěhovalci“... Lišily se v
názorech na mnoho věcí, mezi jinými i na fungování firmy
Elmo-plast. Rozvoj úspěšné společnosti na výrobu plastových kanalizačních trubek výrazně zasáhl do fungování
celé obce...
Martin Zaoral
Jak jste se k pozici starosty vlastně dostal?
„Ambici dělat starostu jsem nikdy neměl. Nikdo to však od nás
nechtěl dělat. Dá se tedy říct, že
tahle funkce na mě prostě zbyla...“ (lehký úsměv)
Jste neuvolněným starostou, živí vás především vaše autodoprava. Jak se
vám daří skloubit veřejnou
funkci a soukromé podnikání?
„Podnikání se sice věnuji naplno, na druhou stranu mám
jednu velkou výhodu v tom, že
jsem ve velké míře pánem svého
času. Když je potřeba něco zařídit, nejsem vázaný na to, jestli
mě někdo pustí z práce.“
Kvůli dvěma opakovaným volbám dlouho žila
obec v rozpočtovém provizoriu. Co chcete do roku 2014,
kdy by se měly konat další
řádné volby, ještě stihnout?
„Zastupitelstvo už funguje
normálně. Věřím, že budeme

„Ambici dělat starostuu jsem nikdy
neměl. Nikdo to však odd nás nechtěl
dělat. Dá se tedy říct, žee tahle funkce
na mě prostě a jednoduše
duše zbyla...“

„K tomu řeknu jediné: u každé
věci jsou kritici obvykle více
slyšet než zastánci. Osobně jsem
však pro to, abychom s touto firmou spíše spolupracovali, než
s ní bojovali. Myslím, že by to
mohlo být pro obě strany výhodné. Svědčí o tom například vybudování dětského hřiště v obci,
na které Elmo-plast přispěl sto
čtyřiceti tisíci. Samozřejmě, že
stejně jako každá jiná společnost
musí dodržovat zákonem dané
normy tak, abychom omezili negativní dopad jejího provozu na
občany.
naše občany.“

Konečně zvolený starosta Alojzova
ojzova Miroslav Grulich
o tom, jak se dostal na pozici
zici prvního muže obce
ce. Projekt na ni je hotový už od
roku 2005. Původně se počítalo
s rozpočtem tří milionů korun,
ale doufám, že díky konkurenci
stavebních firem nás to nakonec
bude stát méně. Vůbec nejdůležitější je však pro nás udržet v
Alojzově obchod. Problém je
v tom, že jeho provozovatelku,
která jej má od obce v nájmu,
táhnou ke dnu velké náklady
na vytápění. Proto chceme ob-

Co říkáte na námitky,
že další tovární haly
změní charakter obce a budou
zde ´strašit´ i poté, co Elmo-plast výrobu ukončí...?
„S tímto argumentem nesouhlasím! Jezdím například často do Alp. Takoví Rakušené či
Švýcaři si chrání své životní
prostředí až úzkostlivě, přesto
jsou u nich podobné továrny
také k vidění. Když už u nás
tato firma jednou je, určitě je
dobře, že se jí daří. Rozhodně je
to lepší, než kdyby na jejím místě stála zřícenina starého kravína, jako tomu bylo dříve...“
Co si myslíte, že
by mohlo lidi do
Alojzova přilákat?
„Máme tu zdravý
vzduch i pěkné prostředí... (úsměv) Do
Alojzova vždy jezdilo
mnoho chatařů. To, že
se tu nyní často natrvalo usazují, je pro
obec myslím ta vůbec
nejlepší reklama!“

Olga a Adéla Studené, 58 a 25 let,
Prostějov a Praha
„Byly jsme zvědavé na to, jak se staví kočár. To nám pan Obr s dalšími řemeslníky
ukázal. Určitě to bylo poutavé, přišlo nám
to zajímavé, i když to mohlo být i kratší.“

V Němčicích slavili hody
Němčice nad Hanou/red Velká sláva pohltila po celý
uplynulý víkend Němčice
nad Hanou. Vedení tohoto
města totiž mělo na programu tradiční hody, které stejně jako v minulých letech
nabízely veskrze bohatý program.
Sobota se nesla v duchu hudby,
kdy starousedlíky i návštěvníky
potěšil koncert historických nástrojů i hodový večer s country
skupinou Náhoda, případně zábava, na níž bude hrát kapela
Galaxy. Neděli zahájila výstava
drobného zvířectva, přičemž po
celý den byla ke shlédnutí výstava fotografií Michal Wolfa.
Následovala mše svatá za účasti
krojovaných, který skončil položením kytice na hrob Boženy
Kostkové. Vrcholem zajíma-

Ilustrační foto
vého víkendu bylo slavnostní
ocenění občanů i fotbalový
zápas starých pánů proti olomoucké Sigmě, kterého se zúčastnili i slavní rodáci jako Luděk Mikloško, Radoslav Látal,
Petr Podaný či David Hodinář.
Reportáž z exhibičního mače
najdete na straně 24 dnešního vydání, to nejzajímavější z
celého víkendu si pak můžete
přečíst na internetových stránkách www.vecernikpv.cz!

NAMOL opilého cyklistu

srazila v Obědkovicích škodovka
Obědkovice/mik - Může si za to sám! Ke střetu mezi osobním vozidlem a třiačtyřicetiletým cyklistou došlo ve středu v
Obědkovicích. Chlápek si však za zranění, které utrpěl při srážce,
může sám. Policistům nadýchal skoro dvě a půl promile…
„Cyklista náhle vybočil ze své jízdní dráhy a přejel do protisměru, kde v
té době projíždělo osobní vozidlo Škoda Fabia. Došlo ke střetu, cyklista upadl na vozovku a pak na travnatou plochu, kde zůstal ležet. Na
místo přivolaná sanitka převezla sraženého muže do nemocnice s lehkým zraněním,“ popsala Večerníku karambol Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Následné vyšetřování prokázalo, že
cyklista bude mít s policií další oplétačky. „U obou účastníků nehody
byla provedena dechová zkouška, která byla u řidiče vozidla negativní.
Opačný výsledek se však dostavil u cyklisty, kterému bylo naměřeno
2,45 promile alkoholu v dechu. Celková škoda přesáhla deset tisíc korun,“ uvedla mluvčí prostějovské policie. Jak záhy dodala, cyklista je
podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což
mu hrozí až jednoletý pobyt za mřížemi.

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

A GRATULUJEME!!!

Večern

hlasujte

le
O krá ho
cké
haná u
gril

Představujeme vám
čtvrté kvarteto kandidátů!

Veronika Lišková
15. 7. 2012 49 cm 2,90 kg
Vícov

Julie Mráčková
16. 7. 2012 52 cm 3,50 kg
Prostějov

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

Alice Césarová
17. 7. 2012 47 cm 2,65 kg
Němčice nad Hanou

Matěj Vidlář
15. 7. 2012 50 cm 3,55 kg
Prostějov

Lukáš Wichterle
15. 7. 2012 52 cm 4,15 kg
Prostějov

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

OBČERSTVENÍ
NA SPLÁVKU

HOSTINEC
U DUDKA

Domamyslice

J. V. Sládka 2a, Krasice

Specialita:

Specialita:

Richard Chupáň
15. 7. 2012 52 cm 4,20 kg
Plumlov

Jan Kumstát
16. 7. 2012 50 cm 3,40 kg
Šlapanice u Brna

Špíz z panenky
_________________
Další speciality:
* Kuřecí steak
* Makrely

Martin Šoustal
16. 7. 2012 52 cm 4,0 kg
Smržice

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov.
Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji
na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.

Grilovaná
vepřová panenka
_________________
Další speciality:
* Vysoké vepřové žebro
* Kuřecí špíz se zeleninou

RESTAURACE
LÁZNĚ

RESTAURACE
NA RYBNÍČKU

Floriánské náměstí 1, Prostějov

Říční, Vrahovice

Z NEMOCNICE ...

KURIOZITA: v prostějovské porodnici se
narodil stejný počet děvčátek i chlapečků!

Je to zatím fifty fifty. Naprosto vyrovnaný je počet
děvčátek a chlapečků, kteří se v prostějovské nemocnici, která je členem skupiny AGEL, narodili
v prvním pololetí letošního roku. Mezi celkovým
počtem 480 dětí se objevilo 240 holek i kluků,
přičemž hned šestkrát se rodiše těšili z dvojčátek. Mezi nejoblíbenější jména patřila u holčiček
Terezka, Eliška, Kateřina a Anička. U chlapců
pak vedou Jakub, Tomáš, Jan, Adam a Lukáš.

*Grilované sele
_________________
Další speciality:
* Domácí klobása

Ve 3. kole naší velké letní soutěže „O krále hanáckého grilu“ zvítězil Pensinon
Lada v Repechách, který získal celkově 370 hlasů. Na druhém místě se
umístila Zahrádka na Sportovní se 117 obdrženými hlasy. OBĚ TYTO
RESTAURACE ZCELA PŘESVĚDČIVĚ POSTUPUJÍ DO VELKÉHO
FINÁLE, které začne v pondělí 30. července. Na nepostupových místech se
umístil Penzion Na Splávku se 62 hlasy a Hospoda U cukrovaru s 20 hlasy.
Duu úspěsných gratulujeme a dvojici neúspěšných děkujeme za účast.
1. PENSION LADA
Repechy 60, Bousín

3. Penzion NA SPLÁVKU
Domamyslická 79, Domamyslice

2. ZAHRÁDKA NA SPORTOVNÍ
Sportovní ulice, Prostějov

4. HOSPODA U CUKROVARU
Cukrovarská 23, Čelechovice na Hané

370 hlasů
117 hlasů

JEDETE NA DOVOLENOU? NEVADÍ, BUDEME PRO VÁS MÍT SERVIS
KAŽDÝ DEN KLIKNĚTE NA

Grilovaná kuřecí křídla
_________________

VÝSLEDKY TŘETÍHO KOLA:

I přesto, že se tak většina rodičů rozhodla
pojmenovat své dítě tradičně, objevilo se
několik rodičů, kteří pro své potomky zvolili exotičtější jméno.
Prostějovští porodníci tak pomáhali na svět například malému Onurovi, Matteovi, Justinovi či Tonymu. Mezi holčičkami
s méně obvyklým jménem pak byla například Wendy, Melissa,
Mia či Tea. Několik dětí dostalo rovněž starší české jméno Melichar, Josef či František.
„Součástí prostějovské porodnice jsou tři samostatné, klimatizované porodní boxy s úplným sociálním zázemím, k vybavení
patří porodní vana a polohovatelná porodní lůžka. Pro rodičky v
šestinedělí má Nemocnice Prostějov celkem deset pokojů s úplným sociálním zázemím. Již v prosinci 2005 získalo zdravotnické zařízení za podporu zdravého vývoje novorozenců a propagaci kojení významné ocenění Baby Friendly Hospital - ´přátelsky
nakloněná k dětem´,“ uvedla mluvčí holdingu AGEL, do která
Středomoravská nemocniční patří, Hana Szotkowská.

STRACHU!

Specialita:

Další speciality:
* Kuřecí prsíčka na grilu
* Steak krkovička

Prostějov/pk

KONEC

Specialita:

WWW.VECERNIKPV.CZ

62 hlasů
20 hlasů

Hlasovat můžete
na webu www.vecernikpv.cz

Ze života města
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ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ OTEVŘENA. Nepoškodí je dospělí?
„Nemám z toho obavy,“ reaguje náměstkyně primátora Ivana Hemerková
Základní školy v Prostějově svá hřiště přes
prázdniny nezavřely. Naopak, jejich provoz je
rozšířen i na víkendové dny. Proč? Z jednoduchého důvodu. Veřejnost, i ta dospělá, může
sportovat, jak se jí zamane. A to zadarmo!

Prostějov/mik
V provozu jsou v Prostějově
hřiště u ZŠ Dr. Horáka, ZŠ Melantrichova, ZŠ Valenty, RG a

ZŠ ve Studentské ulici, ZŠ Jana
Železného na Sídlišti Svobody,
ZŠ Palackého, ZŠ Majakovského ve Vrahovicích, ZŠ v
Čechovicích, dále hřiště na Husově náměstí a od srpna hřiště v
Rejskově ulici.
„Všechna školní hřiště jsou o těchto prázdninách skutečně otevřena.
Dokonce jsme jejich provoz zajistili

nejen ve všední dny, ale i o sobotách
a nedělích. Každá škola má vypracovaný svůj provozní řád hřiště. Ten
je umístěn na viditelném místě a návštěvníci se jím většinou řídí. Provoz
hřišť zabezpečují jednotlivé školy a
město jim na to přispívá částkou
bezmála půl milionu korun,“ potvrdila Večerníku Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora Prostějova.

První CHODNÍKY jsou OPRAVENY,
pod dozorem začala už druhá etapa
Prostějov/mik - Před časem
jsme informovali o rekonstrukci chodníků, k níž město v letošním roce přistoupilo. První
etapa oprav, v jejímž rámci se
podařilo zrekonstruovat 3 342
metrů čtverečních chodníků
za cenu 2,2 milionu korun, je
v tuto chvíli už dokončena.
Oprav se dočkaly chodníky
v ulicích Martinákova, Wolkerova, Janáčkova, Svatoplukova,
Okružní a Riegrova. „Prováděli
jsme pravidelné denní kontroly
a mohu konstatovat, že firma,
která zvítězila ve výběrovém řízení na první etapu rekonstrukce
chodníků, si vedla velmi dobře.
Jsme s odvedenou prací spokojeni. Nyní nás tak čeká už druhá

etapa oprav,“ říká první náměstek primátora statutárního města
Prostějov Jiří Pospíšil.
Podle našich informací započala druhá etapa v polovině minulého týdne. Na řadu přichází
chodníky v ulicích Brněnská,
Čechovická, Vrahovická, Fanderlíkova a na náměstí Spojenců. „Celkem by se tentokrát
mělo zrekonstruovat 3 430 metrů čtverečních chodníků za přibližně dva miliony korun. Doufejme, že i tato etapa proběhne
bez problémů,“ dodává Pospíšil.
Pod dohledem. První náměstek
primátora Jiří Pospíšil při jedné
z kontrol opravených chodníků.
Foto: Magistrát Prostějova

Radní pod palbou

Otázkou teď je, zda veřejnost
využije nabídky města a bude
školní hřiště opravdu využívat.
„Občané mají vstup na tato sportoviště zdarma. Návštěvnost se
pochopitelně liší. Velký vliv na
ni má především počasí. Já bych
osobně přivítala, kdyby zájem
veřejnosti byl trochu větší. Pochopitelně reagujeme na podněty
občanů a snažíme se vycházet
vstříc jejich potřebám. Zabývám
se všemi i návrhy,“ uvedla Hemerková s tím, že v těchto měsících zaměřuje svoji pozornost
také na všechna sportoviště i rekreační zóny. „Své poznatky na

Hrát si budou i dospělí. Zatímco od září do konce června využívaly školní hřiště děti, během prázdnin budou otevřena široké
veřejnosti...
Foto: archív ZŠ Melantrichova

konci prázdnin vyhodnotím. Určitě mi dále poslouží pro zlepšení
nabídky k trávení volného času
všech Prostějovanů,“ dodala náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova. A jak následně
dodala, ona sama nemá strach
z toho, že by zejména dospělí lidé
školní hřiště ničili. „Nemyslím si,
že při běžném provozu dochází k
nějak výraznému poškození hřišť
či jejich zařízení. Sportovní hřiště
jsou přece otevřena proto, aby si
lidé mohli zdarma zasportovat a
mohli příjemně využít svůj volný
čas,“ uzavírá toto téma Ivana Hemerková.

Zastupitelé zítra rozhodnou o pozemku v průmyslové zóně

Radnice chce využít předkupního práva

Prostějov/mik - Na úterý 24.
července svolal primátor Prostějova Miroslav Pišťák mimořádné jednání Zastupitelstva
města. Důvodem je odkup
pozemku v průmyslové zóně,
který před lety radnice prodala
firmě Galva.
„Hlavním bodem je skutečně
odkup pozemku v průmyslové
zóně. Městu koncem června přišla nabídka na jeho zpětný odkup od firmy, která upustila od
svého záměru výstavby areálu.
Podle smlouvy má město předkupní právo, to znamená, že dle
smlouvy musí firma nabídnout
k odkupu pozemek městu jako
prvnímu,“ vysvětlil důvody Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
„Rada města minulý týden doporučila zastupitelstvu využít
tohoto předkupního práva a

odkoupit zpět pozemek, který
bychom do budoucna mohli
nabídnout novému investorovi.
Protože musíme dodržet smluvní podmínky i my a k nabídce
se do dvou měsíců vyjádřit, nezbývá, než se sejít a rozhodnout
v zastupitelstvu,“ objasnil situaci Pospíšil s tím, že konkrétně jde o pozemek o rozloze 9
500 metrů čtverečních a firma Galva ho městu nabízí za
3 219120 korun.
V Radě města panuje údajně
jednomyslná shoda, proto se nepochybuje o tom, že zastupitelé
zpětnou koupi pozemku schválí.
Otázkou však je, zda by nebylo
jednodušší předkupního práva
nevyužít a pozemek ponechat
ve vlastnictví firmy, ať s ním
naloží po svém. „Jednodušší by
to určitě bylo, ale nechceme, aby
pozemky ležely dlouho ladem.

Chtěli bychom v co nejkratší
době nabídnout pozemek novým investorům. Naším cílem je
podpora vytvoření nových pra-

covních míst, maximální snížení nezaměstnanosti a tím zvýšení kupní síly našich občanů,“
dodal na závěr Jiří Pospíšil.

Budou PRO? Zastupitele čeká v úterý na mimořádně svolaném jednání
hlasování o koupi pozemku v průmyslové zóně. Foto: archiv Večerníku

DO MĚSTSKÝCH BYTŮ SE NEINVESTOVALO UŽ ČTYŘICET LET
„Mám radost z každého sportovního úspěchu, kterého dosáhnou Prostějované,“
“
dodává radní Pavel Smetana a zároveň předseda Komise mládeže a tělovýchovy
Prostějov - Dlouholetý známý podnikatel Pavel Smetana (na archivním
snímku) je dosti činným v politickém životě a tak bylo nabíledni, pozvat k
prázdninovému rozhovoru právě jeho. Jako člen Rady statutárního města
Prostějova, předseda dozorčí rady Domovní správy a zároveň místopředseda dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov má co říct k vývoji a chodu města. Mimo to navíc vykonává funkci předsedy Komise mládeže a tělovýchovy a je členem Komise koncepce a rozvoje města Prostějova.
A právě zejména na problematiku sportu a záležitosti Domovní správy jsme
se v rozhovoru s Pavlem Smetanou zaměřili nejvíce...
Michal Kadlec
Pane radní, co se
týká sportu v Prostějově, jak jste spokojen s jeho
úrovní?
„Naše město je na sportovní
mapě České republiky zapsáno
výrazným způsobem. Máme to
štěstí, že v Prostějově působí
marketingová společnost TK
PLUS, která zastřešuje nejen extraligové oddíly basketbalu a volejbalu, jež se pravidelně umísťují na nejvyšších příčkách, ale
INZERCE

v poslední době se zaměřuje také
na rozvoj fotbalu. Svými tenisovými turnaji výrazně přispívá
k reprezentaci města Prostějova
nejen u nás, ale v celém světě.
Vedle těchto sportovních aktivit se daří též prostějovskému
boxu v rámci DTJ, úspěšní jsou
také cyklisté, hokejisté, plavci, parašutisté, raftaři a mnozí
další. Vedle těchto vrcholových
sportovních odvětví se rozvíjí i
rekreační a mládežnický sport,
především pak v jednotlivých
tělovýchovných jednotách i so-
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kolských oddílech. Za tuto práci
všem organizátorům a sportovním aktivistům patří velký dík.“
Jaký prostějovský sport je vaší
prioritou, nebo který se vám
nejvíce líbí?
„Mám radost z každého úspěchu, kterého dosáhnou prostějovští sportovci v jakékoliv
soutěži či závodě. Mám za to,
že ať se jedná o vítězství Petry
Kvitové ve Wimbledonu nebo
úspěch sportovních tanečníků
v rámci republiky, každá výhra

má svou cenu. Je motivací pro
děti a mládež v tom nejlepším
slova smyslu.“
Nejožehavější otázkou bývá financování sportu. Město na začátku
roku rozdělilo veřejné finanční
podpory, myslíte, že byly dostačující?
„Peněz není nikdy dost! Jako
předseda sportovní komise bojuji za každou korunu na jeho
podporu, ovšem všichni chápeme, že v současné ekonomické
situaci je udržení výše veřejné
finanční podpory města velmi
obtížné. Statutární město Prostějov je díky ´strážci pokladny´,
primátorovi Miroslavu Pišťákovi, v otázce městských financí
velmi zodpovědné. Trvale udržitelný rozvoj našeho krásného
města se ani v dnešní době, kdy
se potýkáme se stagnující ekonomikou, kterou podle mého
názoru škrtí nepromyšlená opatření současné vlády, neobejde

bez investic. V posledních dnech
projednáváme rozšíření veřejné
finanční podpory města v letošním roce z výtěžku provozu
výherních hracích přístrojů. Absolvoval jsem se zástupci sportovních oddílů společné jednání,
na němž jsme probírali rozdělení
těchto financí. Zatím to však bohužel vypadá, že předpokládaný
objem výnosu nedosáhne cifer,
jež na začátku roku slibovalo
ministerstvo financí.“
Je podle vás dobře,
že město více podporuje pětici prioritních sportů?
„Jak jsem již uvedl, město musí
hospodařit s prostředky, které jsou
kvůli ekonomické krizi omezené.
Nemůžeme přispět všem žadatelům o veřejnou finanční podporu v
celé výši jejich žádostí, na druhou
stranu je zodpovědné zachovávat kontinuitu z minulých let.“
Nedávno zkrachoval projekt pronájmu městských bytů opravených

vlastním nákladem. Co si o tom
myslíte a jaký bude podle vás
další postup města ohledně bytů,
v nichž nikdo z občanů nechce
bydlet?
„Rozhodně nelze hovořit o tom, že
zkrachoval projekt pronájmu bytů
na vlastní opravy. Tento projekt
běží už šest let a za tu dobu se takto pronajaly desítky bytů. Rovněž
v poslední vlně se z nabízených
devíti bytů pronajaly na opravu tři.
Zájem není pouze o byty v domě
na Palackého ulici, a to z důvodu
jeho polohy a vysokých nákladů na
opravy.“
Před časem se Domovní správa stala
terčem kritiky za to, že nechala
zchátrat desítky městských bytů.
Myslíte, že tato kritika byla
oprávněná? A proč k tomu vůbec
došlo?
„Domovní správa rozhodně nenechala zchátrat byty. Jako správce
provádí údržbu z finančních prostředků, které jí schválí majitel, tedy

město Prostějov. Zde je třeba si
uvědomit, že velká část domů byla
v totálně zanedbaném stavu, neboť
se do nich neinvestovalo čtyřicet let.
V prvé řadě je třeba provést práce,
které třeba nejsou tak vidět, jako
výměna rozvodů, opravy střech a
podobně. Je třeba si rovněž uvědomit, že nájemné ještě nedávno bylo
osmnáct korun za metr čtvereční,
tedy ani město nemělo k dispozici
prostředky na nějakou výraznou investici do bytového fondu.“
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna...

Hledáte informace ze světa módy?
H
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?

Klíšťata na zahradě?

Pryč s nimi!

Pak jste na správné adrese!
Milé dívky, slečny a ženy Večernice,

Samozřejmostí je i další zajímavý rozhovor.
Příjemné prožití letních dnů a třeba i poučné čtení přeje
(na snímku).

rády vám poradíme...

Když dítě přestane mluvit...

Máte dítko, které je doma až
nadmíru aktivní, pusu nezavře ani na minutu a pak jde
do školky, školy nebo do nějakého kroužku a najednou
přestane mluvit? Nebo se
vám stalo, že jste šli na návštěvu či někam za kamarády a vaše dítě nebylo schopné vydat ani hlásku, i když
s vámi ještě před chvilkou
úplně normálně mluvilo? A
po odchodu od „cizích“ lidí
s vámi zase komunikuje a
dělá, jakoby se nic nedělo?
V tomto případě může jít o
tzv. mutismus. Jedná se o diagnózu, o které se příliš nemluví, ale patří mezi ty běžnější.
Nelekejte se, není to žádná
porucha centrální nervové
soustavy, nýbrž „výběrová nemluvnost“, kdy dítě v
neznámém prostředí zcela
přestane mluvit. Dítě zkrátka mluví s určitými lidmi a v
určitých situacích. Většinou
nekomunikuje s učitelkami

ve školce, ve škole, s lékařem, se svými vrstevníky,
ale i s rodinnými příslušníky,
které nevidí pravidelně atd.
Proč ale? Tento problém je
výrazně podmíněn emoční
stránkou dítěte, ale někdy i
dospělých...
Porucha se projevuje již raném dětství, kdy dítě začíná
asociovat. Vyskytuje se přitom
shodně u obou pohlaví. Mezi
příčiny mutismu se řadí
psychicky zatěžující okolní
prostředí, vysoké nároky na
řečový výkon, ale i všeobecně chování dítěte. Zjednodušeně řečeno, místo nebo osoba
v dítěti vyvolává nervozitu,
strach, úzkost, proto přestane
mluvit. U některých dětí se
mutismus může objevit i po
překonání traumatického nebo
velice nepříjemného zážitku,
které prožije.
Mnohdy je příčinou i smrt v
rodině, nepřiměřené tresty,
ale i konflikty v rodině nebo

zvířata. Tyto „pijavice“ se řídí
pouze čichem a udržují se při
zemi. Trávník tedy sekejte na
co nejkratší výšku. Vytvořte
také nárazníkové zóny, které
jim znesnadní přesouvání na
hostitele.
Hranice nárazníkové zóny
by měla být nejméně 70 cm
široká a 10 cm hluboká. Pomůže stříhat trávu i u okrajů
chodníků, stejně tak zkracujte
tu přečnívající a zkracujte i
okrasné dřeviny. Vhodné je
vydláždit chodníčky a přístupové cesty, cestičky vysypte

zdraví nade vše...

SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ
vyžaduje TRÉNINK
časté stěhování, takzvaně nestálost. Uvádí se, že některé
děti přestaly mluvit proto, že
když byly malé, promluvily
na veřejném místě na domnělou matku nebo blízkou
osobu, k níž stály zády. Když
se však osoba otočila, dítě
zjistilo, že člověk, na kterého
mluvilo, je naprosto cizí.
Pro samotné dítě to není vůbec nic jednoduchého, protože je tak často vyloučeno
z kolektivu. Většinou však
tyto problémy odezní samy.

Podstatné je, aby dítě nebylo do hovoru příliš nuceno.
Ze začátku postačí, když dítě
používá posunky, gesta, zvuk
či jen úsměv. Hlavně jej nezapomeňte pochválit, jedině tak
začne mluvit. Tímto nenásilným způsobem se naučí, že je
jeho reakce žádaná a postupně se rozmluví. Poskytněte
dítěti oporu, dostatek času a
trpělivosti a uvidíte, že potíže
odezní. Pokud by však přetrvávaly, vyhledejte logopeda či dětského psychologa.

styl a svět módy

Zdravá móda aneb není nad korek

Po krátké módní pauze vás
opět informuji o nejžhavějších trendech, které musíte
mít. Tuto sezónu se mimo
len, háčkované oděvy a velké klobouky nosí i korková
obuv. Korek frčí nejen u
obuvi, ale nosí se i kabelky,
bižuterie či pásky vyrobené z korku. Tento materiál,

Klíšťata jsou noční můrou
snad úplně všech. Nevyskytují se jen v lesích, ale i na
našich zahrádkách. A jak
s nimi tedy bojovat?
Vyhněte se různým postřikům,
které jsou jednak barbarské
a hlavně neúčinné. Dbejte na
to, abyste neměli na zahradě
vysokou trávu - v ní se klíšťatům nejvíce daří. Zapomeňte
na pověru, že klíšťata číhají
na stromech či dokonce, že
na vás skočí. Klíšťata neskáčou ani nelétají, jsou slepá, do
vzdálenějších míst je přenášejí

kamínky nebo štěrkem. Taktéž
plochu kolem vstupních vrat
zabezpečte tímto způsobem,
to zabrání vniknutí klíšťat na
pozemek domu.
Zahradní posezení i hrací plochy pro děti umístěte raději dále
od plotu, ptačích krmítek (ptáci
přenášejí klíšťata) i převislých
keřů. Děti by si neměly hrát
pouze na trávě, jako prostor pro
hraní mohou sloužit také prvky
ze dřeva nebo písku. Zbavte se
kapradin a ostatních přízemních
rostlin, které přerůstají do vaší
zahrady z jiných pozemků. Co
nejdříve odstraňujte zbytky trávy i listí a také kompost. Mezi
trávníkem a porostem keřů vytvořte bariéru z dřevěné štěpky
či kamínků.

který je šetrný k přírodě a
životnímu prostředí, je ideálním pro výrobu obuvi.
Korek jako měkký a odolný
materiál dokáže nohám poskytnout to největší pohodlí,
dokonce je vhodný pro dlouhou chůzi. To je také důvod,
proč většina firem používá
k výrobě ortopedické obuvi

právě korek, který poskytuje
odpružení klenbě a pohlcuje
otřesy vznikající při dopadu
chodidel na zem, čímž chrání kosti a klouby. Korek se
pro výrobu obuvi používá
od čtrnáctého století a i dnes
jej obuvnický průmysl umí
přizpůsobit těm nejnovějším
trendům a požadavkům.

rozhovor se zajímavou osobností...

Dýcháme všichni, dýchání je
náš život, dech je zcela přirozenou součástí našeho života.
A právě proto se většina z nás
nezamýšlí nad tím, jak vlastně dýchá. Není výjimečné, že
spousta lidí dýchá úplně špatně
a vůbec nevnímá negativní dopad této činnosti na naše tělo.
Divili bychom se, kolika chyb
se při dýchání můžeme dopustit...
Skryté dušení, dřívější nádechy než výdechy, povrchní dýchání či zastavování dechu na
hrudníku. To jsou některé příklady špatného dýchání, které
si jen málokdo z nás uvědomuje. Nevadí, dýchat se můžeme
naučit všichni. Tato věta zní
trochu absurdně, ale skutečně
je tomu tak. Naši dýchací soustavu představuje hrtan, průdušky, hrudní a břišní svalstvo
a zejména bránice. Pokud dýcháme špatně, nejsou všechny
škodliviny vypuzeny z těla a
ukládají se v našem organismu, kde činní velké potíže. Pro
naše tělo je důležitá bránice a
pro ni je důležitý správný dech.
Bránice spolu se srdcem je jedním z nejvýkonnějších a nejaktivnějších svalů v těle. Pokud
bránice nefunguje správně, odráží se to na střevech, břišních

útrobách, trávení i krevním
oběhu a samozřejmě na okysličení celého těla.
Správné a plné dýchání přes
bránici bychom měli provádět
následovně: dýchejte jakoby
od močového měchýře směrem do krku, výdech provádíme do široka. Pokud chcete
pročistit a vyprázdnit své plíce,
na místě je tento účinný dechový trénink: posaďte se na
polštář do tureckého sedu a
zavřete oči. Nejdříve se zhluboka několikrát nadechněte
(viz. dýchání výše). Následně
si pravým palcem zmáčkněte
pravou nosní dírku a levou na-

dechujte po dobu čtyř sekund.
Břicho se tak vyklene dopředu,
plicní laloky se ze tří čtvrtin zaplní vzduchem. Poté prsteníčkem stiskneme i levou nosní
dírku a na další čtyři sekundy
zadržíme dech. Uvolníme pravou nosní dírku a osm sekund
vydechujeme. Plíce se přitom
téměř vyprázdní. Teď opakujeme celé cvičení v opačném
sledu. Nadechneme se pravou
nosní dírkou, zadržíme dech,
levou vydechneme. Opakujeme alespoň pětkrát.
Tímto dechovým tréninkem
pro své tělo uděláte více, než
si vůbec dovedete představit...

„Pigmentovými skvrnami trpí stále více žen,“
upozorňuje kosmetička RADKA PŘIKRYLOVÁ
Prostějov - I v dalším dílu pravidelného seriálu rozhovorů Večernice tentokrát zabrousila do vašich
dotazům. Stále se totiž ptáte, jak zabránit vzniku pigmentových skvrn, jak pečovat o pleť v létě či jak vybírat vhodnou kosmetiku a podobně. Proto Večernice
pohovořila s kosmetičkou Radkou Přikrylovou z
nejmenovaného prostějovského studia..
Aneta Křížová
Paní Přikrylová, poraďte nám, jak o pleť
pečovat v letních měsících?
„V letních měsících je velice důležitá ochrana před
UV zářením, která by měla
spočívat v používání kvalitní
kosmetiky. Denní krém by
měl obsahovat přírodní UV
filtry, které jsou na přírodní
bázi. Jsou šetrnější k pleti
a hypoalergenní, neboť obsahují bambucké máslo či
kolagen N. S. Tyhle filtry
mají sice nižší ochranu, ale
nesnižují další účinky krému.
Je důležité vyhýbat se mi-

nerálním filtrům, které jsou
vyrobeny z ropy a způsobují
alergie. Působí jen povrchně, nepronikají do spodních
vrstev pokožky. Letní krémy
by měly být lehčí a hydratační, regenerační a měly by být
na pružnost pleti a cév, když
mají kyselinu hyaluronovou,
kolagen, Elastin, pantheno.“
Co muži, je nutné,
aby o svou pleť pečovali?
„Určitě. I muži by měli pečovat o svou pokožku, přestože
ji mají odolnější. Především
by se měli zaměřit na čištění
pleti například čisticí pěnou,
ošetření hydratačním sérem

či krémem. Dále pak používat
zklidňující přípravky po holení, které brání podráždění a
zanícení pokožky.“
Když se zaměříme na
trh s kosmetikou, platí pravidlo, že cena odpovídá

kvalitě, či nikoli?
„V dnešní době je na trhu
spousta kosmetických výrobků, ale stává se již pravidlem,
že platíme za reklamu, nikoliv
za kvalitu. Výrobci využívají
více chemických přídavků,

které jsou levnější, neboť přírodní technologie a zpracování
jsou poněkud nákladnější, ale
pro pleť daleko účinnější a
šetrnější. Tyto přípravky totiž
dokáží proniknout do hlubších
vrstev pokožky.“
Stále větším problémem jsou u žen
pigmentové skvrny. Jak jim
můžeme předejít?
„Máte pravdu, že pigmentovými skvrnami trpí stále více žen.
To souvisí s nadměrným opalováním a návštěvou solárií,

hormonálními výkyvy i antikoncepcí, parfemací, ale také
konzervanty v kosmetických
produktech a oslabením či nemocí jater. Je důležité vyvarovat se všeho výše uvedeného
a pročišťovat a posilovat játra
přírodními produkty.“
Je tedy možné pigmentové skvrny odstranit?
„Bohužel odstranění pigmentů
je velice individuální a záleží
na tom, v jak hlubokých vrstvách pokožky je pigment ulo-

„Pro pleť je důležitá i kvalitní strava,
životospráva, pitný režim a také
pravidelná návštěva kosmetického salonu
Neméně významné je i pozitivní myšlení...“
Majitelka studia RADKA PŘIKRYLOVÁ
mluví nejen o kosmetických tajemstvích...

žen. Pokud pigmenty již jsou,
je dobré používat přípravky
pro ně určené, které jsou na
bázi přírodních kyselin a k
pleti šetrné, navíc mají bělící
účinek. Také pomůže návštěva
kosmetických bělících ošetření. V dermatologických zařízeních se používají silnější
koncentrace kyselin, jenž jsou
agresivnější, a také lasery, které pigmentace odstraňují.“
Závěrem nám prozraďte tajemství, jak
mít krásnou pleť bez ohledu
na věk?
„Tajemství krásné pleti spočívá hlavně v pravidelné každodenní péči, která by měla
zahrnovat používání kvalitní
kosmetiky. Ta musí odpovídat
věku, ročnímu období, různých projevům na pleti i alergiím. Důležitá je také kvalitní
strava a životospráva, pitný
režim a pravidelná návštěva
kosmetického salonu, alespoň
jednou měsíčně. Neméně významné je pozitivní myšlení.“

Co, kdy, kde, kam ...?
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Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Český svaz ochránců přírody
– Ekocentrum Iris
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky, Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
např. polohovací lůžka, ortopedické
tel: 582 338 278
vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. vycházka s aktivitami pro děti
Bližší informace v kanceláři č. 106 čtvrtek 26. července Studánky na
Záhoří
nebo na tel. č. 588 000 167.
Od 9.30 do 14.00 odjezd v 9.30
Půjčovna rehabilitačních a autobusem z aut. nádraží do
kompenzačních pomůcek LA- Alojzova.Vycházka s hravými
ZARIÁNSKÉHO SERVISU aktivitami pro děti za lesními
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortope- studánkami mezi Alojzovem,
dické vozíky, WC křesla, chodítka Určicemi a Seloutkami. Najde– pevná, pojízdná, podpažní, ser- me několik studánek, vystoupívírovací stolky a polohovací lůžka me na vrchol Chlum a sejdeme
(mechanická, elektrická). Kontakt do Seloutek. Návrat autobusem
po telefonu pí. V. Zapletalová 776 ze Seloutek ve 14.00 hod.
054 299.
MC Cipísek – komunitní
Regionální pracoviště Tyflocentrum pro rodinu
Centra Olomouc v Prostějově
Sídliště svobody 6, Prostějov,
nadále poskytuje služby nevido- www.facebook.com/cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
mým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339
nebo 602 364 874
„SEMTAMNÍK“
pro členy OO SONS Prostějov V průběhu letních prázdni neprobíhá v MC běžný provoz.
čtvrtek 26. července
Výlet do Ostružné. Procházka Příměstské tábory pro rodiče s
nádhernou přírodou s možností dětmi
poledního oběda. Odjezd z PV Pohádkové týdny a Okolo kolem
vlakem v 8.35. Odjezd z Ost- s Cipískem
všechny termíny jsou obsazeny.
ružné v 15.29.
Pravidelný provoz začne opět v
Program MC Srdíčko
září: 3. 9. až 14. 9 vždy 8.30 Informace o akcích i výletech 12.00, 5. 9. a 10. 9. také 15.00
na tel.: 739 246 019, e-mail: - 17.00 proběhnou dodatečné zácharita.srdicko@centrum.cz,
pisy na volná místa v programech
www.mcssrdicko.eu
MC a volné herny. Vydávání
Pravidelný program
formulářů pro prodávající na podo prázdninách:
zimní burze oblečení pro děti.
Prázdninový program pro
všechny od 8.00 do 16.00:
Výstava Jaromíra Svozilíka
středa 25. 7. Rákosníček ekolo- RETROSPEKTIVA probíhá
gem
od 7. června v hlavní budově
pátek od 8.00 do 13.00
muzea na nám. T.G. M. 2, ProProgram pro rodiče a děti
stějov. Výstava trvá do 9. září.
Od čtvrtka 14. června probíhá výstava obrazů 2005 – 2012
pražského výtvarníka Roberta
Musila a potrvá do neděle 29.
července, u Špalíčku, Uprkova
18, Prostějov.

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.

Blokové čištění
v Prostějově
24. července 2012, blok č. 40: J. Hory, M. Majerové, M.
Pujmanové, M. Pujmanové – parkoviště, M. Pujmanové –
vnitroblok, Z. Wintra.
26. července 2012, blok č. 41: sídliště Svornosti, sídliště
Svornosti – parkoviště, Kpt. J. Nálepky (Tovární – J. Rokycany), Smetanova, Zátiší, B. Martinů, V. Talicha, Tovární (Olomoucká – Vrahovická), Tovární – parkoviště, Zátiší – plocha.

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

Nejsou již mezi námi...
Bedřich Ježek 1942 Prostějov Marie Spurná 1921
Dobrochov
Hedvika Pechová 1929 Lešany
Rudolf Macko 1948
Marie Snášelová 1911
Domamyslice
Vřesovice
Aleš Vlach 1931
Prostějov Anna Brablecová 1935
Mostkovice
Zdeněk Strupek 1937 Prostějov
Miloslav Cit 1934 Prostějov Josef Novotný 1933
Kostelec na Hané
František Hadra 1924 Prostějov
Ferdinand Slavotínek 1931
Stanislav Holinka 1942
Prostějov
Olšany u Prostějova
Josef Vlček 1944
Alexander Ceconík 1928
Brodek u Prostějova
Plumlov
Dagmar Kocourková 1953
Aloisie Hlaváčová 1931
Doloplazy
Repechy
Jaroslav Pelikán 1923 Prostějov
Miroslav Formánek 1929
Malé Hradisko
Rozloučíme se...
Středa 25. července 2012
Alena Fenclová 1950 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Josef Novák 1922 Hrubčice
12.40 Obřadní síň Prostějov
MUDr. Jan Bartoušek 1955 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 26. července 2012
Marie Adamová 1927 Otaslavice
14.00 kostel Otaslavice
Pátek 27. července 2012
Marie Doleželová 1932 Vrahovice 11.20 hod. Obřadní síň Prostějov

U!
KONEC STRANOCUH
?

JEDETE NA DOVOLE
O VÁS SERVIS
NEVADÍ, BUDEME MÍT PR
TE NA
KAŽDÝ DEN! KLIKNĚ
WWW.VECERNIKPV.CZ

TIP Večerníku
LEGENDY SE VRACÍ V.
KDE: PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA
KDY: V SOBOTU 28. ČERVENCE OD 16.00 HODIN
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! Ten
byl u zrodu této slavné české
superskupiny a působil v ní
od roku 1988 do roku 1991.
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
Díky finanční pomoci
MINISTERSTVA KULTURY ČR
(50 000 Kč), OLOMOUCKÉHO
KRAJE (105 000 Kč) a města
PROSTĚJOV (200 000 Kč) řád
milosrdných bratří pokračuje
i v tomto roce 2012 s opravou
fresek v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově.

od 6. 8.
do 10. 8. 2012
Informace
na tel.: 602 966 222
nebo na e-mailu:
olomoucka.tanecniklub
@seznam.cz

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.
Jste-li fanoušky rockové hud-

by, tak neváhejte a přijďte si
poslechnout koncert revivalových skupin. Startuje se už ve
čtyři odpoledne!
V případě nepříznivého počasí
se koncerty konají ve Víceúčelové haly-zimním stadionu v
Prostějově.
VÍCE O AKCI
ČTĚTE NA STRANĚ 19

SDH Dětkovice pořádá divácky atraktivní hasičskou soutěž
v požárním útoku. Soutěž se
uskuteční na hasičském cvičišti U lip v sobotu 28. 7. 2012 od
13 hodin. Kategorie muži, ženy,
mládež. Akce bude doprovázena
komentářem. Dále je připraveno
bohaté občerstvení. SHD Dětkovice také pořádá hodovou zábavu
v sobotu 28.7. 2012 na hřišti za
obecním domem. Hraje skupina
Pandora. Začátek od 20.00 hod.
Pro návštěvníky bude připravené
občerstvení a tombola.

ho sochařského sympozia Hany
Wichterlové.

úterý 24. července
18.30 Konfident
21.00 Iron Sky

Muzeum
Prostějovska

VETERAN STEEL MAN
10. ročník se koná
v sobotu 28. července
v Konici. Zahájení a registrace
od 8.00 do 9.00 v Tyršově ulici u
Rehabilitačního centra v Konici.

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 23. DO 29. 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.
Ve dnech 24. až 25. 7. uvidíte na večerní obloze nad západním
a jihozápadním obzorem seskupení Měsíce, Marsu. Saturnu, dne 26.7. je Měsíc v první čtvrti, vhodný k pozorování.
Výstavy „VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI“ a „Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ lze shlédnout na začátku výše uvedených pozorování.
Avizo: ve dnech 30. 7. – 3. 8. vždy v 10:00 hodin školička
pro mladší děti zaměřená na sluneční soustavu, ve dnech 6. –
11. 8. Letní škola astronomie od 20:30 hodin zaměřená na
Perseidy.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Obec: Prostějov
Dne: 7. 8. 2012 od 7:30 do
11:00 hod
Vypnutá oblast: Sídliště svobody 3505/6, 3501/2, 3500/1,
3503/4, 3502/3, 3501/2,
3503/4, B. Šmerala 3766/5
Obec: Přemyslovice
Dne: 8. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Přemyslovice včetně všech podnikatelských
subjektů v obci (mimo spodní část obce včetně chat po
č.361 a č.30,) dále celá obec
Růžov.
Obec: Protivanov
Dne: 8. 8. 2012 od 7:45 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce „Bařina „ od č. 82
až 160 a 171, od č. 96 a 107
po č. 247 a chaty.
Obec: Prostějov
Dne: 8. 8. 2012 od 7:45 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: ulice: Vencovského č.p. 4502 a 4554,
Vrlova 19-33, Kotěrova 1a3,
Neumannovo nám. č.3.
Obec: Prostějov
Dne: 9. 8. 2012 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Brněnská od č. o.12-

pátek 27. července
18.00 Temný rytíř povstal 3D
21.00 Temný rytíř povstal 3D
sobota 28. července
18.30 Madagaskar 3
americká animovaná komedie
21.00 Temný rytíř povstal 3D
neděle 29. července
18.30 Madagaskar 3
21.00 Temný rytíř povstal 3D

Program KČT Konice na
prázdniny 2012
neděle 29. července Ludéřov – odjezd autobusem 12.05
hod. po zelené značce, Keltská
svatyně a památník Sv. Čecha,
do Laškova, Krakovce, po žluté ke Kyselce, Ochoz, Konice
(15 km).

inzerce

Z
důvodu
plánovaných
prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Ptení
Dne: 5. 8. 2012 od 12:00 do
18:00 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Ptenský Dvorek: Agrop a Javořice
Obec: Seloutky
Dne: 6. 8. 2012 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce od č. 169 včetně celé
chatové oblasti.
Obce: Domamyslice, Čechovice
Dne: 6. 8. 2012 od 8:00 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice: Jasanová, Růžová, Borová, Jasmínová,
Družební,Ořechová, Kaštanová, Vrbová, ul. Na blatech od
ul. Domamyslická, po č.320 a
č.5 včetně. ul. Domamyslická
od ul. Plumlovské po č 129,
88 včetně, ul. Šeříková od ul.
Domamyslické po č. 17 a 14
včetně, ul. 5 května od ul. Domamyslické po č. 226 a MŠ
včetně, ul.V zahradách č. 1-6,
ul. V loučkách č.2.

sobota 28. července
od 21.00 DJ Iceman

Stálé expozice:
Z prostějovského ghetta
Wolker
Národopis
Geologie
Hodiny

čtvrtek 26. července
18.00 Temný rytíř povstal 3D
americký fantasy thriller
21.00 Temný rytíř povstal 3D

Příměstský tábor

v Tanečním klubu
Jiřího Šindlera

pátek 27. července
od 21.00 DJ Doktor

pondělí 23. července
18.30 Konfident
česko-slovenská tragikomedie
21.00 Iron Sky
koprodukční sci-fi

středa 25. července
18.30 Konfident
21.00 Iron Sky

Oznámení obyvatelům ulie
OLOMOUCKÁ č 2-34. Od
25. července budou zahájeny
práce na opravě chodníku před
domy. Lze očekávat, že v průběhu prací bude zhoršen přístup k
jednotlivým nemovitostem v Ve středu 1. srpna od 17.00 hod.
tomto úseku. Pro bližší informa- proběhne u Špalíčku vernisáž
ce se obraťte na Ing. Pořízku, 10. výročí založení mezinárodnítel. 582 302 746.

TANEC
PRO DĚTI

Simetrix

Kino Metro 70

46, 57,59, 64 - 88, 92, 99,
920, č.p. 3131,3130, 3122,
ul. Krokova, č.4 -10, Okružní
153, Žeranovská 3,
(fa.ASA, Auto Rolný, Mimosa a další podnikatelské
subjekty.)
Dne: 9. 8. 2012 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
ul. Demelova 32/1, 51/2,
Filipcovo nám.0/3, 20/4,
Kramářská ul. č.4, Pekařství
M+M, Reals, E. Huserla,
č. 1a 18, Sv. Čecha č.3-6,
T.G.Masaryka 0/1, 7/2, 26 a
27, Netušilova č.1-15.
Obec: Prostějov
Dne: 10. 8. 2012 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
ulice Kojetínská s fa.: INSTA, Melzer, Aragotex, JMP,
Pneukar, ul. Kralická: Pneu
Florýk, Peršan, Mechanika,
ul. Dolní č.115, Fa. Sebranka.
Obec: Mostkovice- chaty
Dne: 10. 8. 2012 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
chatová oblast „U školícího
střediska vymezená chatami
1025, 1051,1026, 1011, 6871083, 1092, 667, 670, 1079,
1031, 924.
E.ON Česká republika, s.r.o.

PŘEHLED

kulturních
akcí najdete
také na
www.vecernikpv.cz

www.letnikino.cz
pondělí 23. 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.
úterý 24. července
21.30 Kocour v botách
středa 25. července
21.30 Tady hlídám já
Česká rodinná komedie o tom, jak vám změní zvíře život…k lepšímu!
čtvrtek 26. července
21.30 Saxana a lexikon kouzel
pátek 27. července
21.30 Prci, prci prcičky: Školní sraz
sobota 28. července
21.30 Alvin a Chipmunkové 3
Chipmánkové jsou zpět a o vánocích
to pěkně roztočí. Rodinná komedie s českým dabingem.
neděle 29. července
21.30 Čtyři slunce
Nový český film režiséra Bohdana Slámy. Příběh jedné rodiny
a jejich přátel. V hl. rolích K.Roden, A. Gaislerová, J.Plesl

PRÁZDNINOVÁ

SOUTĚŽ

S LETN ÍM KINE M MOS TKOV ICE
Jak už měsíc víte, PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro všechny
přichystal novou soutěž, která
vás bude provázet po celé léto.
Každý týden je 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 pak
zveřejníme v následujícím
vydání.
Potřetí jste mohli soutěžit v
minulém čísle Večerníku. Do
slosování byli zařazeni ti, kteří správně věděli či odtušili, že
pokračování úspěšného filmu
„Líbáš jako Bůh“ se jmenuje
„LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL“!
Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky do letního kina natolik
zaujal, že se v losovacím osudí
sešlo rekordních 312 správných
odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali již třetí výherkyni, kterou se stala
Markéta KLEMENTOVÁ,
Brodek u Konice 250.
Pro rodinnou vstupenku se
může zastavit přímo v redakci
PV Večerníku, a to od ÚTERÝ
24. ČERVENCE!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO ČTVRTÉ KOLO:
„Máš-li mamku čarodějkou, dej si pozor s čím si hraješ“ - toto
je hlavní slogan volného pokračování českého filmu pro děti
i dospělé, který bude promítán v týdnu od 23. 7. 2012.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ: O JAKÝ ČESKÝ FILM SE JEDNÁ?

Své odpovědi, či tipy zasílejte DO PÁTKU 27. 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.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovskou rodačkou a osobností českého divadla, muzikálu i operety

„O ČEM JE ÚSPĚCH? V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ O ŠTĚSTÍ, ALE TO JE AŽ NA KONCI!“
Irena Pluháčková zběhla ze školství k divadlu a říkalo se jí ´BRUTÁLNÍ NIKITA“...

Prostějov - Jméno prostějovské rodačky Ireny
Pluháčkové je v odborném hudebním světě pojem. Je
spjato zejména s uvedením nejznámějších muzikálů,
podílí se na jejich nastudování, spolupracuje s nejproslulejšími muzikálovými a operetními herci. Oproti nim
však není na mediálním výsluní. „My sbormistři a dirigenti nejsme tak vidět. Jdeme se akorát poděkovat po
premiéře na jeviště a tím to končí. Jsme takoví ti vzadu...,“ říká skromně a s úsměvem Irena Pluháčková a
odmítá mluvit o mnoha svých oceněních, která za svou
práci získala. S hudebním divadlem je přitom spojen
celý její život. I když vystudovala pedagogiku. „To, že
jsem zběhla ze školství k divadlu, byla ode mě jediná
rozumná věc v životě,“ směje se s nadsázkou Irena
Pluháčková. To vše a ještě více se dočtete v exkluzivním interview přímo pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Zbyněk Klíč
Paní Ireno, po kom jste
zdědila hudební talent?
„Tak to opravdu nevím.
Nikdo z naší rodiny k hudbě neinklinoval. Ale to mohlo být dáno
také tím, že na to neměli podmínky,
celý život se museli ohánět. Rodiče
pocházeli z chudých vesnických
poměrů, kde neměl nikdo možnost
svůj případný talent ukázat nebo
studovat. Moje maminka byla nejstarší z deseti dětí, otec ze sedmi, ale
jeho rodinu vůbec neznám, protože
po válce byla odsunuta do Německa. Ale nějaké předpoklady jsem
určitě podědila. Moje matka byla
velmi šikovná, jak se říká, měla
přirozenou inteligenci a o všechno
měla zájem. Neexistovalo u ní, že
by něco nešlo udělat, byla pro mě
docela nedostižným vzorem. Byla
strašně cílevědomá a houževnatá.“
A vaše cesta k divadlu?
„Od dětství jsem hrála na
klavír a již na prostějovském gymnáziu mi tehdejší ředitel
říkal, jestli bych nezkusila konzervatoř. Když jsem zjistila, kolik hodin denně musí cvičit profesionální
klavírista, šla jsem raději studovat
do Olomouce na pedagogickou
fakultu, kde mě však stejně nejvíc
bavila hudební výchova. Po absolutoriu jsem dostala umístěnku do

pohraničních Vlčic u Javorníka na
Jesenicku. Za rok jsem se vrátila
do Olomouce na specializovanou
základní školu, která jako jediná v
republice byla zaměřená na rozšířenou výuku hudební výchovy. Po
několika letech, kdy tento ojedinělý projekt s příchodem nového
vedení začal skomírat, jsem se
začala poohlížet po jiné práci. Do-

klavíru, dirigování, hodně jsem
se učila. Přitom jsem sama začala vyučovat na konzervatoři.
Pořád jsem si říkala, jak se mezi
Pražáky, což je zvláštní kasta lidí,
prosadím. Přijdete jako ženská z
Moravy a ještě moravsky mluvíte. Dělali si ze mě srandu, když se
mi něco povedlo, dirigent mi řekl:
´Na Prostějov dobrý...´ Musela
jsem dokázat, že všechno umím,
že je na mě stoprocentní spoleh,
všechno naplno sedí. Uspět v
tomto prostředí bylo obtížné, ale
můžu se vší skromností říct, že
jsem pyšná na to, že ve své době
jsem byla jediná sbormistryně v
českých divadlech, všichni ostatní byli muži.
Poté následovalo tříleté
´odskočení´ do Národního divadla v Brně a do
Karlína jste se zase vrátila...
„Ano, po nástupu Ladislava Županiče do funkce ředitele jsem se stala
znovu sbormistryní a nově zástupkyní ředitele.“
Takže Prostějované vedli
největší hudební divadlo
v tehdejším Československu,
nsku, kterým byl Karlín…

„Stala se z nás taková prostějovská
dvojka... (úsměv) Naše spolupráce byla jednoduše skvělá. Byla to
taková doba zalitá sluníčkem. V
Praze jsem opět začala učit na konzervatoři a tehdy začala má spolupráce s produkcemi muzikálů.“
O vás se říká, že naučíte
roli každého, i člověka,
který neumí zpívat. Jak
to děláte?
„Jo, říká se o mně, že naučím i
vrátného (smích). Čím to je? Jsem
tvrďák. Víte, jaké byly moje přezdívky? Brutální Nikita, nebo Karel Vlach mi říkal ´agresivní žena
z Prostějova´. Po všech jsem tvrdě
jela, vyžadovala jsem maximum.
Co je zajímavé a moc mě těší, že se
všemi i po letech, kdy už v divadle
nejsem, vycházím dobře. A tak jak
to bývá, nejlíp s těmi, po kterých
člověk jel nejvíc...“
Takže jste byla hodně
přísná?
„Petr Novotný, proslulý muzikálový režisér, vždycky
hercům říkal:
al: ´Dejte si na ni pozor, nepatříí k nejlaskavějším. ´
Ano, byla jsem
sem strašně přísná. Ke

mně museli na zkoušku chodit
všichni na vteřinu přesně, já sama
to dodržuji. Když se řekne, že
zkouška bude od desíti do jedné,
tak úderem jedné končí, žádné
přetahování. Vezměte si, že tehdy
v Karlíně se hrálo třeba třiatřicet
představení za měsíc, pro sbor to
byly galeje. Znamenalo to být v
divadle sedm dnů v týdnu, proto
přesnost musela být.“
V roce 2006 jste z karlínského divadla odešla
na volnou nohu, co za
tím stálo?
„V Hudebním divadle Karlín
jsem zažila krásnou dobu, ale
třeba i tu strašnou povodeň v
roce 2002 a naše nucené stěhování do Kongresového centra.
Do rekonstruované budovy se už
Županič nevrátil, neboť nové vedení magistrátu se ho zbavilo. Já
jsem to ještě nějaký rok vydržela,
ale nebylo to ono. Už jsem byla v
důchodovém věku, takže jsem si
z toho nic nedělala. Vedle muzikálových produkcí začala má dosavadní spolupráce s Divadlem
Pod Palmovkou.“

dvojka... A spolupráce byla jednoduše
uše
sluníčkem. Moc ráda vzpomínám...
vzpomínám...“

Sbormistryně IRENA
NA PLUHÁČKOVÁ
aničem, s nímž vedla
o spolupráci s L. Županičem,
dlo v Československu
největší hudební divadlo

stala jsem nabídku z olomouckého
Divadla Oldřicha Stibora na angažmá sbormistra. Po třech a půl
letech jsem zkusila konkurz do
Hudebního divadla Karlín v Praze
a k mému překvapení jsem uspěla.
Ani jsem tomu nevěřila, ale prostě
se podařilo.“
Jaké to bylo, dostat se do
Prahy?
„Když jsem přišla do
Prahy, chodila jsem na hodiny

Prostějovská dvojka. Ladislav Županič a Irena Pluháčková, rodáci z Prostějova, řídili
největší hudební divadlo v tehdejším Československu.

INZERCE

AKTIVNÍ DEN ZDRAVÍ v Lázních Slatinice
Slatinice/pr - V sobotu 14. července bylo pod Kosířem živo.
Lázně Slatinice pořádaly za
přispění Olomouckého kraje již
druhý ročník dne otevřených
dveří s názvem AKTIVNÍ DEN
ZDRAVÍ.
Návštěvníci se mohli nechat proškolit fyzioterapeuty, jak správně
používat hole na Nordic Walking
a pod jejich dohledem si projít
místa, kudy chodil Josef Mánes, či
navštívit pomník letecké havárie
z roku 1998. Po procházce si pak
bylo možné zacvičit jógu, tai-chi,
power jógu se zkušenými instruktory v lázeňských parcích nebo se
zchladit v bazénu a vířivce.
V knihovně lázeňského domu
Morava probíhaly přednášky
lékařů na témata revmatoidní
artritida, osteoporosa a totální
endoprotéza, následované Mgr.
Podhornou s povídáním o gemmoterapii.
Velký zájem byl o mobilní ordinaci pojišťovny Metal-Aliance,

kde lékaři zdarma prováděli
preventivní vyšetření kůže, osteoporosy a očí. „Zvláště u osteoporosy a nemocí kůže je včasné
zjištění nemoci velmi důležité
pro další léčbu,“ poznamenal člen
představenstva lázní Tomáš Vysloužil.
Děti také nepřišly zkrátka a mohly si zadovádět na skákacím hradu, trampolíně nebo s pejsky paní
Kočí, vycvičenými pro canisterapii. V parku Ladislava Foltýna
pak každého upoutala výstava
dílek dětí, které se zúčastnily
soutěže „Nakresli lázně“. „Mám
velkou radost, kolik dětí se při-

hlásilo. Tato soutěž bude mít určitě své pokračování,“ přislíbil
Vysloužil.
Soutěžní klání proběhlo i mezi
dospělými, a to v soutěži „O
Hanáckou specialitu“. Ti nejúspěšnější byli vyhlášeni ještě
během dne, oceněni ale byli také
všichni účastníci tohoto klání.
Ceny vítězům předala manželka
majitele lázní paní Vybíralová.
Tečkou za celým dnem byla tři
vystoupení taneční školy Pirouette z Prostějova a muzikálové
představení Divadla Slunečnice
z Brna.
Akce se zúčastnily na dvě stovky návštěvníků, kteří si za splněné úkoly mohli odnést milou
vzpomínku v podobě diplomu
„Aktivního človíčka“.
„Aktivní den zdraví není o masové návštěvě jako u jiných akcí,
které pravidelně pořádáme, ale
o osvětě. Zdraví totiž máme jen
jedno a musíme o něj pečovat,“
dodal Tomáš Vysloužil.

Vracíte se , do rodného
Prostějova?
„Do Prostějova pořád jezdím. Donedávna jsme tam měli
dům a město i okolí mám projeto
na kole. Těch přátel tam už mám
méně, ale tak jako Laďa Županič, on tedy daleko víc než já: oba
máme k Prostějovu silný vztah.“
Víte o tom, že Ladislav Županič kandiduje za Prostějovsko do Senátu?
„Samozřejmě o tom vím. Já o něm
můžu říct jen to dobré, moc bych to
přála jemu i všem Prostějovákům.
My se známe již od gymnázia, Laďa
chodil o rok níž. Naše dráhy se protkly v osobní i pracovní rovině. Je
to velký prostějovský patriot, jeho
kořeny doma jsou opravdu hluboké.
I když pracovní kariéru prožil v Praze, na Prostějov nikdy nezapomněl.
Laďa je inteligentní, schopný člověk
a opravdu umí. Veřejnosti je znám
jako vynikající herec z filmu, televize a divadla, já znám jeho manažerské schopnosti z doby, kdy řídil největší hudební divadlo v republice,
obrovský kolos s několika stovkami
zaměstnanců. Má správnou dávku
sebevědomí, a když se po něm chtějí
věci, které jsou mu proti mysli, tak

je prostě neudělá. Má pevné názory,
za kterými si stojí, proto ´byl odejit´
z karlínského divadla. Je podobného
ražení jako Tomáš Töpfer. Pokud se
stane senátorem, bude to pro Prostějovsko znamenat obrovský přínos.“
Jako prostějovská rodačka jste se ve svém oboru
dostala na vrchol. Naše
povídání budou číst lidé z Prostějovska, poraďte jim, o čem to je,
jak toho dosáhnout?
„O čem je úspěch? V neposlední
řadě o štěstí, ale to je až na konci.
Musí tam být talent, bez toho to
nejde, ale zase znám spoustu talentovaných lidí, kterým chybí výdrž,
píle, sebekázeň. Ovšem být jenom
pilný, to nestačí. Musí to být proporcionální kombinace, a hlavně
velikánská snaha se sebou něco
udělat. A být také vytrvalý. Na druhou stranu jsem si vždycky nechala
poradit, hlavu jsem měla otevřenou. Čím jsem starší, tím víc vidím,
jaké štěstí jsem měla, že jsem mohla potkat lidi, jako jsou Miroslav
Homolka, Arnošt Moulík, Karel
Vlach, Milivoj Uzelac, opravdové
dirigentské kapacity. Když člověk
dá na rady těch nejlepších odborníků, nehraje machra, tak se mu to
vždycky vyplatí. Takže dosáhnout
úspěchu, to je kombinace talentu,
píle, vytrvalosti, pokory a štěstí...“

kdo je
irena pluháčková
narodila se 19. října 1942 v Prostějově, patří mezi nejvýznamnější české sbormistry a korepetitory (korepetitor - hudebník,
zpravidla klavírista, studující se zpěváky nebo tanečníky jejich
role, při zkouškách nahrazuje orchestr). Po maturitě na gymnáziu v Prostějově studovala hudbu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a tam také nastoupila do Divadla
Oldřicha Stibora jako sbormistryně operetního souboru. Operetnímu a muzikálovému žánru se věnuje celou svou kariéru – z
olomouckého angažmá přešla do Prahy do Hudebního divadla
v Karlíně, kde se podílela na celé řadě vynikajících inscenací.
Pražskému angažmá, s výjimkou několika sezón, kdy vedla
sbor souboru Zpěvohry Národního divadla v Brně, zůstala věrná. V Praze také spolupracuje se soukromými produkcemi na
uvádění světových muzikálových titulů - Bídníci, Jesus Christ
Superstar
p
(koncertní
(
provedení),
p
), Miss Saigon,
g , Evita,, Chicago
g
a další. Řadu let učila na Konzervatoři Jaroslava Ježka, posléze
na Mezinárodní konzervatoři Praha.
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Fotbal
KONEC DOVOLENÝCH!

Už o tomto víkendu
startují soutěže
OFS Prostějov
čtěte
na stranách

22 a 23

Cyklistika
DO MIN AN CE NA RE PU BLI CE

Tucet medailí SKC
z mládežnického
šampionátu
čtěte
na straně

Prostějov/lv

JAK SE PROSTĚJOVSKÉMU VEČERNÍKU PODAŘILO ZJISTIT, BASKETBALISTÉ PROSTĚJOVA PRÁVĚ V TĚCHTO DNECH DOLADILI SVŮJ ORCHESTR PRO
NOVOU SEZÓNU. A DNES UŽ JE JISTÉ, ŽE ANI V PŘÍŠTÍ SEZONĚ NEBUDE
NA SOUPISCE BASKETBALOVÝCH ORLŮ CHYBĚT HRÁČ ZE SPOJENÝCH
STÁTŮ AMERICKÝCH. Z UNIVERZITY V COLORADU DO KABINY MÍŘÍ PIVOT
AUSTIN DEFAULT.
VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 26

rozhovor
Veselého přerod v muže!

Exkluzivní interview
s velkou nadějí
českého tenisu

!

NĚMČICKÉ HVĚZDY

28

fotbal

BK PROSTĚJOV MÁ
SVÉHO AMERIČANA
Vedení Orlů sehnalo náhradu
za odcházející duo pivotů

26

čtěte
na straně

TRHÁK TÝDNE

se vrátily na rodnou hroudu

STŘEDA 25. 7.

18:00

Bojovník. Austin Default se vrhá do bitvy pod košem proti dvěma hráčům Texas Southern.
Foto: internet

Skvělá forma Veselého,
vítězí na dalším turnaji

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
1.SK PROSTĚJOV "B"
Fotbalový areál v Klenovicích

fotbal

SOBOTA 28. 7.

14:00

EXHIBIČNÍ ZÁPASY

Foto: Zdeněk Pěnička

OSLAVY 55 LET KOPANÉ VE PTENÍ
Čtěte na straně 8

fotbal

Fotbalový areál ve Ptení

SOBOTA 28. 7.

17:00

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

SOKOL URČICE
FK NOVÉ SADY
Sportovní areál v Určicích
požární útok

SOBOTA 28. 7.

13:00

VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA

PO HÁ R ST AR OS TY
OB CE DĚ TK OV ICE
Hasičské cvičiště U Líp v dětkovicích

malá kopaná

SOBOTA 28. 7.

10:00

NEJSTARŠÍ TURNAJ V REGIONU

CHACHAR CUP

DY 777
PRO PŘIHLÁŠENÍ VOLEJTE DO STŘE

439 528

Fotbalový areál v Kobeřicích

Ze škváry až do repre. Rodáci z
Němčic nad Hanou začínali na škvárovém plácku v místním klubu, aby pak
svou vůlí, pílí, ale také talentem dosáhli
obrovských úspěchů na světové úrovni.
Foto: Josef Popelka

Volejbalistky mají nového kondičního trenéra:

Stal se jím LUKÁŠ KLÍMA!
Prostějov/son - Zatímco hráčský kádr VK AGEL Prostějov prošel během uplynulých
měsíců razantními změnami,
realizační tým ženského áčka
zůstal stejný. Až na jednu
výjimku, kterou je příchod
nového kondičního trenéra
Lukáše Klímy. Ten nahradil
Tomáše Malého.
„Věděli jsme už delší dobu,
že musíme situaci na tomto
postu nějak řešit. Jakmile se
Tom v zimě stal členem realizačního týmu fotbalové Sparty
Praha, bylo prakticky jasné, že

v našem klubu nebude moci
pokračovat. Proto jsme hledali vhodnou náhradu a také
ji našli,“ popsal hlavní kouč
VK Miroslav Čada s velkým
poděkováním Tomáši Malému za vše, co v průběhu své
tříleté spolupráce s hanáckým
oddílem pro naše volejbalistky
vykonal.
„Teď máme Lukáše Klímu,
což je bývalý atlet a mladý
perspektivní kouč zaměřující
se jak na vedení brněnského
atletického klubu, tak na speciální kondiční přípravu. Vze-

šel z brněnského Sportovního
gymnázia Ludvíka Daňka a
zatím jsme ho angažovali na
zkušební dobu. Uvidíme, jak
se osvědčí, ale já věřím, že při
jeho schopnostech bude všechno fungovat velice dobře,“ řekl
Čada.
Klíma v pondělí 23. července, tj. dnes odcestuje
s nekompletním družstvem
Agelek na soustředění do
Liptovského Jána, kde zažije
ostrou premiéru ve svém novém volejbalovém působišti.
O volejbalovém soustředění si

Praha/Prostějov/jp - Člen prostějovského TK Agrofert, Jiří
Veselý, který minulý víkend
smetl všechny své protivníky
na domácích kurtech a zaslouženě zvítězil, pokračoval ve své
spanilé jízdě i na dalším mezinárodním turnaji ITF Men´s
Circuit s dotací 15.000 USD,
který včera vyvrcholil na
pražských antukových dvorcích TK Sparta Praha.
Osmý nasazený Veselý si po vítězství na Prostějov Open 2012
rozhodně odvezl i potřebnou

formu na pražské dvorce, která
jej celým turnajem provázela.
V prvním kole si poradil s Davidem Šimůnkem, druhé kolo
bylo o poznání těžší, přesto
jej proti Tiagu Fernandesovi
zvládl. I nadále pokračoval ve
skvělých výsledcích, korunováno především ve druhém
setu včerejšího finále, když
slovenskému soupeři nadělil
kanára. Po triumfu na domácích kurtech se tak vzápětí raduje i z celkového vítězství na
turnaji v Praze.

přípravná utkání lhk jestřábi prostějov
před sezónou 2012-2013
úterý 7. 8. 2012

VSK Technika Brno - LHK Jestřábi Prostějov

čtvrtek 9. 8.2012

LHK Jestřábi Prostějov - IHC Břeclav

úterý 14. 8.2012

LHK Jestřábi Prostějov – VSK Technika Brno

úterý 21. 8. 2012

Břeclav - Prostějov

pátek 24. 8. 2012 Prostějov - Toruň
úterý 28. 8. 2012

Přerov - Prostějov

pátek 31. 8. 2012 Frýdek Místek - Prostějov
úterý 4. 9. 2012

Prostějov - Přerov

čtvrtek 6. 9. 2012 Sareza Ostrava - Prostějov
pátek 14. 9. 2012 Prostějov - Frýdek Místek
všechna utkání mají stanovený shodný začátek na 18.00 hodin

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 29 na snímku byl dům na Vojáčkově
námestí 5. Vylosovanou výherkyní je Zdeňka HAVLÍKOVÁ, Finská 9, 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 27. ČERVENCE 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 30. ČERVENCE 2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje
firma Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Ani dnes nevynecháváme vaše
oblíbené zápolení, které můžete
pravidelně nacházet na stránkách nejčtenějšího regionálního
periodika v rámci již zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ již více jak
rok! Také v tomto čísle se tudíž
opětovně setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného
života, která je graficky mírně

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

Profitex Prostějovv

naproti čerp. st. Shell

Polokošile
Trička
Šortky
Velký výběr
zza
a sskvělé
k
ceny!
www.profitexprostejov.cz

VYHRAJTE NĚCO
PRO SVÉ MILÁČKY...
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
BUDE TO PECKA, NA PŘEHRADU SE V RÁMCI
PLUMLOVSKÉHO LÉTA VRÁTÍ ...

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

TIP
k obrazovce
DĚDICTVÍ ANEB
KURVAHOŠIGUTNTAG
FILM, ČR (1992)

PÁTEK 27. 7. 2012

20:20 HODIN

BŘEVNA, CEDIT, ČENICH, DRNY, DRŽKA, FÁRO,
GOLF, KATI, KMEN, LAIK, LÁTKAŘ, LYNČ, META,
OKTANTY, OTISKY, OTOK, PASY, PLNO, PTÁK,
ŘÍCI, SODA, STOA, TRAŤ, TŘICET, ÚKOL, VEČEŘE,
VETO, VÍNO, VYŽLE
... znění tajenky nám zašlete na e-mail

SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adre-

su PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a
to do pátku 27. července 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„STO“. Dalším vylosovaným výherce se stal Libor BUŘT,
J. Zrzavého 3975, Prostějov, jenž se tak může těšit na POUKÁZKU V HODNOTĚ 300 Kč, kterou věnovala PRODEJNA „DOMÁCÍ UZENINY a CHLAZENÉ DRŮBEŽE“, sídlící v Kravařově ulici v Prostějově! Vyzvednout si
ji lze přímo v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 23.
července 2012.
Dnes můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou znovu věnoval obchůdek CHOVATELSKÉ POTŘEBY SHUR-GAIN v Prostějově. Jméno dalšího šťastného výherce, který obdrží tuto HODNOTNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 30. července 2012.

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

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

Vyhrazené parkování u prodejny
www.shurgain.cz Tel. 733734553
Kanadská kvalita - přímo od dovozce.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. července 2012

HO PARTNERA této soutěže,
kterým se stala RESTAURACE
PÁCL v Plumlově!
V minulém, v celkovém součtu
již šestašedesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Michaelu Jelínkovou. Tvář jedné z
posil nově skládaného družstva
volejbalistek VK AGEL, která
již jednou v Prostějově působila,
poznala celá řada soutěžících,
načež se v osudí objevilo přesně 355 správných odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Jiřího ZELENKU, Česká 26, Prostějov.
Výherce od nás obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč, která jej už od
dnešního dne čeká přímo v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do politických vod a mírně poupravili
snímek jednoho z někdejších
nejvyšších představitelů našeho
města, který je znám i jako spoluprovozovatel velkého hotelu v
centru města...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z osmašedesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 27. 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
vůbec POPRVÉ obdrží zmíněnou cenu od RESTAURACE PÁCL, zveřejníme opět v
příštím čísle, které vyjde znovu za týden, a to v PONDĚLÍ
30. ČERVENCE 2012.

Režie: Věra Chytilová
Hrají: Bolek Polívka, Dagmar Věškrnová-Havlová, Jozef Kroner, Arnošt Goldflam,
Pavel Zatloukal, Anna Pantůčková, Miroslav Donutil,
Ivana Chýlková, Jiří Pecha
Rázovitý vesnický chlapík
Bohuš Stejskal žije sám v
rozpadající se chalupě, pracuje jako dřevař, většinu času morálka zaměstnanců. Bohuš
tráví s kumpány popíjením také navštíví s kamarádem
slivovice a povalováním v Košťálem masážní salón, kde
trávě. Jeho vcelku spokoje- je tak nadšen službami proný život se změní, když mu stitutky Ireny, že ji přesvědčí,
advokát Ulrich oznámí, že aby se k němu nastěhovala.
zdědil obrovský majetek. Všichni mu závidí a každý
Bohuš je nadšený a hned si něco chce... Pak se ale objeví
jede prohlédnout část své- zuřivý Ulrich se zprávou, že
ho majetku - hotel, několik Bohuš nic nezdědil, protože
domů v Brně a cihelnu, kde byl jen nevlastní syn, kamaho rozčiluje špatná pracovní rádi se od něj odvrátí...
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

A DRŮBEŽ OPĚT V AKCI...

Po jedenácti dílcích klání v
číselné hře dostává toto zápolení opět novou motivaci.
V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme znovu
oživili nabídku pro všechny
soutěžící a mírně poupravili
atraktivní galerii výher. Partnera sudoku, kterým byl sám
legendární DR. OETKER,
střídá pro toto číslo PRODEJNA „DOMÁCÍ UZENINY a CHLAZENÉ DRŮBEŽE“, sídlící v Kravařově ulici
v Prostějově!
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
poukázka v HODNOTĚ 300
Kč právě od výše uvedené
prodejny z Kravařovy ulice,
kde nakoupíte nejen zaručeně nejčerstvější a nejlevnější
drůbež....

Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká
10, Prostějov. Lze také telefonovat do redakce na číslo
582 333 433 a to do PÁTKU
27. ČERVENCE 2012, 12:00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 4 - 1 - 3, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově devětapadesátým výhercem stal Jan
ŠPAČEK, Hradčany 87, jež
si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout zmíněnou
výhru věnovanou naším
partnerem, kterým v minulém kole byl DR. OETKER!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vyjde v PONDĚLÍ
30. ČERVENCE. Tak nezbývá, než abyste začali již
luštit...

Nabídka realit a nemovitostí

Reality Kocourek
TRADICE KVALITNÍCH

KvSLUŽEB
alitní UŽ OD ROKU 1992
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
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

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, 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.

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

Nabízíme:
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

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

RD – PRODEJ

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.

Te
Prodej
RD 246
Držovice
TEL:
775
321,
776 294 498

777 251 878

Rodinné domy:

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

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

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

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

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

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

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

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,-

Petra Sedlářová
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

604 487 707

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

BYTY – PRODEJ:

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

DOMY – PRODEJ:

2

POZEMKY

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

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

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
vytápění v přízemí.
Cena: Kč 3.149.000,-

Exkluzivní vydavatel

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

Prodej RD, Brodek u Prostějova
Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova - SLEVA!

Prodej RD 2+1, 3+1 s garáží,
hospodářskými přístavbami a zahradou,
cena: 1690000,-Kč
Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!

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

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

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

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

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

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

1.650.000,-Kč

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

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

POZEMKY – PRODEJ:

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

1.500.000,-Kč
350.000,-Kč
410.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:

2+1, Plumlovská, po rekonstrukci

6.400,-Kč

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

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

POZEMKY - PRODEJ
Štarnov, Konice – zemědělské pozemky o celkové
výměře 19565 m2.
Cena v RK.
Štarnov, Budětsko – lesní pozemky o celkové výměře
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

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

Prodej RD Držovice

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

Tel.: 606 922 838
REKREAČNÍ
A R E Á L
ČUBERNICE - pozemky celkem
11274m2, 32 ubytovacích míst, restaurace se zázemím, společenský sál. CENA: 4.800.000Kč.
PROSTĚJOV - RD
4+kk, přízemní, samostatně stojící, zast. plocha 185m2, okr. zahrada 436m2, garáž, kolaudováno v září 2011.
CENA: 3.990.000Kč.
MALÉ HRADISKO RD 3+1, pozemek
celk. 320m2, vodovod,
el.220V/380V,plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep. CENA: 550.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA- rekreační chata 1+kk, dřevěná, zastavěná plocha
25m2, zahrada 235m2. Blízko k vodě - IDEÁLNÍ
PRORYBÁŘE!!!
CENA:470.000Kč.
PROSTĚJOVIČKY rozlehlý stavební pozemek, oplocený, výměra 4600m2, kopaná
studna, elektřina 30m a plyn 50m od pozemku.
CENA: 1.250.000Kč.
PLUMLOV - stavební
pozemek, oplocený,
výměra 981m2, jižní
orientace,
JEDINEČNÝ VÝHLED NA
PLUMLOVSKOU
PŘEHRADU.
POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
CENA:
1.070.000Kč.
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY,
CHATY,
POZEMKY!

www

NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,

FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …
www.reality-domino.cz

Ol

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Pronájem nebyt. prostor 245m 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
--------------------------------------------------------

NOVINKA! Prodej RD Dobromilice

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

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

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

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

Pozemky:

SLEVA!

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.

Nabízíme:

Telefon: 608 960 042

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

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

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

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
2.450 tis.Kč
17) Vilka 2x2+1, v Pv, 220 m , 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

REALITY

REALITY

SLUŽBY

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 5+1 Čechovice
3 450 000 Kč
* RD 4+2 Žeranovská 2 500 000 Kč
* RD 5+1 Trávnická
cena v RK
* RD 2+1 Nerudova
1 500 000 Kč
* RD 2+1 Vrahovice
799 000 Kč
* RD 1+1 Doloplazy
360 000 Kč
* Byt 2+kk, nám. Spojenců 690 000 Kč
* Byt 3+1+garáž, Niva
390 000 Kč
* Chata Seč
490 000 Kč
Pro klienty aktuálně hledáme:
* byt 2+1 nebo 3+1 do 900 000 Kč
* pěknou chalupu u lesa
Poskytujeme poradenství
a právní služby v oblasti
převodu domů, bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

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

ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Kučerova 3 200 Kč vč. ink.
1+1 Lužická
4 900 Kč vč. ink.
1+1 Šlikova
5 000 Kč + ink.
2+kk Čechovice 3 500 Kč + ink.
2+1 Západní
4 400 Kč + ink.
2+kk J. Rokycany 6 000 Kč + ink.
2+1 Daliborka
6 000 Kč + ink.
2+1 Karlov
6 000 Kč + ink.
2+1 T.G. Masaryka7 000 Kč + ink.
3+1 Západní
6 500 Kč + ink.
3+1 Křížkovského 6 700 Kč + ink.
3+1 J.B. Pecky
7 000 Kč + ink.
3+1 Netušilova
7 600 Kč + ink.
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851

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

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
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu byt 1+1 v ul. Dobrovského. 4 900 Kč + inkaso. Tel.:
602 756 488
Prodám RD 4+kk s garáží, ul. Ohrozimská, Plumlov. Cena 2 450 000 Kč.
Tel.: 608 813 222 RK ne!
Pronajmu 1+1 na Sídl. svobody.
Telefon na majitele: 603 469 575.
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 byt 2+1 v PV. Tel.: 605
535 194
Pronajmu byt ul. Pujmanova
1+1, cena 5 500 Kč/měsíc. Tel.:
777 655 080
Prodám st, pozemek v Mostkovicích, výměra 1 000m2, rozměry 21
x 47m, komunikace zpevněná, veškeré ing. sítě před pozemkem, pěkné klidné místo. Cena 1 695 000 Kč.
Tel.: 608 601 719
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !
B Y T Y prodej
p
j
2+kk nám.Spojenců 53m2 ,
2+1,OV,Žeranovská,58m2
2+1,OV,Dolní ,58m2
2+1,DB,Suchardy,58m2
2+1,DB,Šárka,65m2
2+1,DB,Okružní,58m2
2+1,DB,V.Špály,58m2
3+1,DB,Dolní,68m2
3+1,DB,Mozartova

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

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

Tel: 605 011 310

NOVINKA!!!
3+1,OV,Žižkovo nám.PV,2.p.prostorný po rekonstrukci,
700.000,-Kč
100m2
3+1,OV,Bulharská,PV,3.p.velmi pěkný, balkon, velký sklep
1.150.000,-Kč
3+kk,OV,Palacká,PV,1.p. po kompletní rekonstr, nízké
měsíč.nákl.
1.550.000,-Kč
3+1,dr.Finská, PV, po rekonstrukci, lodžie,1.p.,velmi nízké
měsíč.nákl.2.500,-Kč!!! Velmi pěkný! 1.050.000,- Kč
4+1,Belgická, PV,dr.5.p.,velmi pěkný-po komplet.
rekonstrukci možno i s garáží
1.340.000,-Kč
5+1,Fandrlíkova,PV ,dr.1.p.,velmi pěkný, po zdařilé
rekonstrukci!
DOHODA !!!
DOMY prodej
RD 5+1,Brodek u Konice,zahrada, krásné prostředí
2.590.000,-Kč
Činžovní dům,Šafaříkova,Prostějov
5 bytových jednotek
3.090.000,-Kč
SLEVA !!!
RD 4+1,3+kk Lešany u PV zahrada, garáž 2.450.000,-Kč
RD 2+1, Konice, zahrada, započatá rekonstrukce, možnost
rozšíření do podkroví
699.000,-Kč
RD 3+kk,Křenůvky,dvůr,zahrada
450.000,-Kč
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd, po rekonstrukci
1.350.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda část.
rekonstrukce
850.000,-Kč
RD 3+1,Držovice, zahrada 1690m2, klidná část,
k rekonstrukci
DOHODA!!!
NOVINKA!!!
RD 2+1,4+1,PV-VRAHOVICE
po kompletní rekonstrukci,velmi pěkný
2.500.000,-Kč
- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1,PV,E.Valenty ,35m2
3.900,-Kč
1+kk,cihla,centrum od 1.7.
3.600,-Kč
1+kk,PV,centrum,44m2
4.800,-Kč
2
6.000,-Kč
2+kk,PV,cihla,pěkný,70m
4.900-Kč
2+1, PV,A.Slavíčka,57m2
3+1, PV,Mozartova ul.,
5.900,-Kč
3+1, sídl.Svobody,zařízený
5.500,-Kč
4+kk,Na Hrázi,luxusní,nadstandard, zařízený, terasa 11.500,-Kč
PRONÁJEM LUKRATIVNÍHO
OBJEKTU V CENTRU,
jedná se o třípodlažní objekt, vila v secesním stylu
-možno na kanceláře-INSOLVENČNÍHO
SPRÁVCE, EXEKUTORA, BANKY……
-Pronájem nebytových prostor:
Wolkerova ulice – kadeřnictví- 50m2
Plumlovská ulice- obchod 50m2, Vápenice –obchod
40m2-výloha, Svatoplukova ulice –obchod, výloha, rampa,
kancelář, sociální zázemí, 40m2-ihned volné…… 8.000,-Kč
Netušilova ulice – obchod.prostory 25m2,
Volné od 1.7.2012….. 6.000
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

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

605 011 310

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 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 byty 1+1. Tel.: 723
646 209
Pronajmu byt 3+kk, ve středu města. Tel.: 774 340 437
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje 3. kolo
výběrového řízení na prodej nemovitostí v k.ú. Niva – budovy Niva, č.p.
125 na pozemku parc. č. st. 150 a Niva,
č.p. 158 na pozemku parc. č. st. 43/2,
včetně pozemků parc. č. st. 150 a parc.
č. st 43/2 za min. kupní cenu ve výši
190 000,00 Kč. Další informace poskytne p. Zettelová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 593,
e-mail: katerina.zettelova@uzsvm.cz,
www.uzsvm.cz .
Pronajmu 3+1 v PV. 608 839 131
Pronájem vytápěných místností, 150
m2, světlá výška místnosti 3,1 m, el.
380/220, včetně. soc. zařízení, k podnikání nebo skladování materiálu, v
obci Určice. Tel.: 603 832 796
Hledáme ke koupi dům nebo
bývalou zemědělskou usedlost
v okrese Prostějov. Nemovitost může být i k rekonstrukci.
Realitky prosím nevolat. Tel.:
774 414 525
Prodám RD v Bedihošti, byty 2+1,
4+1, garáž, dílna, zahrada. Tel.:
737 112 123
Pronajmu 3+1, 3+kk. 723565897
Pronajmu byt 3+1, ul. Moravská, lodžie, částečně zařízený,
cena dohodou. Tel.: 777 694 385
Prodám pole ve Vrahovicích celkem 20 945 m2, 3 parcely, 2 z
pozemků přímo sousedí s komunikací do Vrbátek, znalecký odhad
43,37 Kč/m2 celkem 908 384 Kč.
Prodejní cena 418 000 Kč. Tel.
773 631 631
Nabízím pronájem jednoho pokoje
v zařízeném bytě 2+1 v PV osamělé ženě, studentce nebo starší paní.
K dispozici pračka, kuchyň, koupelna. Cena 3 100 Kč/měs. Tel.:
776 632 474
Pronajmeme v centru Prostějova,
1. patro, jednopokojový a větší
dvoupokojový byt - terasa, sklep.
603 546 705
Koupím cihlový RD se zahrádkou,
jen v PV! Cena dohodou, hotově.
Nabídněte. Tel.: 739 663 381
Pronajmu nebytové prostory v centru PV, 86 m2 a 136 m2. Vhodné
na restauraci, vinárnu, jídelnu.
Tel.:776 808 064
Pronajmu 1+1. Tel.: 608 861 656
Prodám dr. byt 3+1, 72 m2,
ul. Šmeralova, dům po rekonstrukci, nízké provozní náklady,
cena dohodou. Tel.: 724 151 950
Prodám 3+1 v PV. 608 839 131
Reality BEZ - STAROSTI
Mlýnská 16, 796 01 Prostějov
Tel.: 77 44 222 60
* Byt 3+1, sídl. Svobody, 1 050 000 Kč
* RD se zahradou, Kostelec na Hané,
Cena v RK
* St. pozemek Vrahovice, 700 000 Kč
www.bez-starosti.cz
REKONSTRUKCE BYTOVÉHO
JÁDRA ZA 99 900 Kč
Prodám cihlový byt 3+kk, v os.,
80 m2 + lodžie, 2. patro, po celkové rek., nová kuchyň a koupelna, plov. podlaha, nová elektrika, ul. Kotěrova, 1 460 000 Kč,
tel.: 775 904 146

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,
Pronajmu obchod, 150 m2, v cent- výkopové a terénní práce.
ru PV, na hl. ulici, cena 13 000 Kč.
Zednické práce, zateplení, nátěry
Tel.: 724 337 984
fasád, práce s plošinou. Tel.: 723
Hledám RD nebo pozemek v Pro- 522 369
stějově a okolí, stav, cena nerozZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? Přijedu,
hoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
opravím, poradím. Tel.: 722 668 334
T.: 605 011 310 i SMS.

FINANCE

Zednické práce. Levně a rychle.
Tel.: 602 941 681
Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte 723 522 369

Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytvyklízení.
Tel.:
něte auto, dům, plot či poze- Stěhování,
mek pro reklamu. Volejte ihned 775 132 134
841 111 148 za místní sazbu.
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHOD- OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
NOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN, VOLEJTE 723 522 369.
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459
Malířské a natěračské práce
i s úklidem. Levně. 777 818 463
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Kompletní pokládka zámkové
dlažby, kvalitně za rozumné ceny.
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu Tel.: 723 522 369
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL Nabízím opravy a montáže elektro.
6 měsíců a účet. Pracuji pro více Tel.: 608 730 983
věřitelů. Tel.: 608 744 459
Čištění hrobů z terasa přebrouVyplatím dluhy na nemovitosti. šením přímo na místě. Tel.:
Tel.: 773 579 975
721 817 009
Dlužíte? Máte problémy se splácením? Nebojte se a vyhlaste na sebe
osobní bankrot!!! Konzultace zdarma. 777 947 136

Nepřehlédněte! Broušení nožů.
Vaše nože budou jako břitva.
Kontakt: Kravařova 8. Tel.:
582 332 226, 603 818 856

Rychlá půjčka 10 – 50 000 Kč. Výkopové a pomocné práce, odPracuji pro více věřitelů. Více mož- voz kartonů a železa. Cena dohodou. Tel.: 776 878 006
ností. 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
Poskytuji půjčky bez poplatku.
Jen seriozní jednání.
Tel.:774 119 937

Kultura v Prostějově a okolí
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NA PLÁŽ U VRBIČEK SPADNOU HVĚZDY Z CELÉHO SVĚTA
Pět revivalových kapel na jednom místě... Buďte u toho!
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 velkolepé události
LEGENDY SE VRACÍ V. Ta
se uskuteční již tuto sobotu 28.
července od 16 hodin.
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!

Kabát Revival pochází ze severočeského Varnsdorfu. Je jediným
revivalem jediném revivalem
této české megakapely, ve kterém působí a hraje na kytaru její
opravdový bývalý člen a spoluzakladatel Kabátů Jiří Bušek.
Ten byl u zrodu této slavné české superskupiny a působil ví od
roku 1988 roku 1991. Po tříletém
angažmá musel z vážných rodinných důvodů skupinu opustit a na
jeho post přišel tehdy mladičký
Ota Váňa. Natočil ještě s Kabáty
u Petra Jandy album Rockmapa
(např. skladby Koleda, koleda a

Spadla klec) a skladbu Za trest z
Ultrametal natočeného u Radim
Pařízka ve studiu Citron, která
byla dlouho vysílána i v televizi.
Exkluzivní rozhovor s tímto muzikantem najdete na jiném místě
této strany, vězte, že stojí za to.
Jako předkapely na sobotní akcí
LEGENDY SE VRACÍ V. 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 Petr Zlámal, majitel pořádající
agentury HITTRADE. „Když
zpívají Bon Jovi, nepoznáte rozdíl mezi pravým zpěvákem a
tímto revivalem. Po celé Evropě
pak jezdí tato ABBA a skutečnou
špičkou jsou i Rolling Stones.
Pravidelným návštěvníkem této
akce pak je Deer Purple, o Kabátu již byla řeč. Myslím, že fakt je,
se na co těšit...,“ dodal Zlámal.
Připomeňme, že v případě
nepříznivého počasí se celá
akce přesouvá do Víceúčelové
haly-zimním stadionu v Prostějově.

Silná dvojka. Kamil Střihavka (vlevo) a Jiří Bušek se i po letech vždy rádi sejdou. Foto: archív Jiřího Buška

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 i V.
ročníku mimořádně úspěšného rockového festivalu ROCK MEMORY OF se
na pláži „U Vrbiček“ plumlovské přehrady uskuteční další velkolepá a mezi fanoušky oblíbená akce „LEGENDY
SE VRACÍ V.“, a to už tuto SOBOTU
28. července od 16 hodin! A vy můžete být přitom díky Večerníku dokonce
ZADARMO! Stejně jako v předcházejících případech, i tentokrát obdarováváme celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ.
Osm z nich souhrnně ve dvou kolech
(každé číslo po čtyřech) prostřednictvím tištěného vydání a dva na webových 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?
Výherci se pro vstupenky mohou zaNic složitého. Stačí znát správnou stavit přímo v redakci OL Večerníku, a
odpověď na níže položenou otáz- to od ÚTERÝ 24. ČERVENCE!
ku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
do redakce PROSTĚJVSKÉHO
S JAKÝM ZRODEM
Večerníku a pak jen čekat, zda-li se
právě na vás usměje štěstí při losoKAPELY JE SPOJENA
vání z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 16. do čtvrtOSOBA JIŘÍHO BUŠKA?
ku 26. července ve dvou dějstvích.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na eV prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří vě- -mailovou adresu
děli, že KONCERT REVIVALOVÝCH SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
SKUPIN „LEGENDY SE VRACÍ“ s heslem „Koncert Legendy se vrací
SE KONÁ NA PLÁŽI U VRBIČEK- V.“. Můžete nám ale ovšem také volat
PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA! Jsme na známé telefonní číslo 582 333 433,
rádi, že vás „boj“ o vstupenky na kon- zasílat SMS zprávu na mobil 608 960
cert natolik zaujal, že se v losovacím 042, případně se dostavit osobně do
osudí sešlo takřka rekordních 412 sídla redakce v Olomoucké ulici.
správných odpovědí. Děkujeme!
Na odpovědi čekáme v redakci neZ nich jsme vylosovali čtveři- tradičně ČTVRTKU 26. ČERVENCE,
ci: Andrea NAVRÁTILOVÁ, Šárka 12.00 hodin. Jména druhého kvarteta
24, Prostějov * Michal SZYMSA, výherců BUDEME KONTAKTOVAT
Domamyslická 68, Prostějov * Eva TELEFONICKY během pátečního
RATIBORSKÁ, J. Kučery 4, Prostějov dne, proto NEZAPOMEŇTE UVÉST
* Oldřich LOŠŤÁK, Kotěrova 1, VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.
Prostějov

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

Jiří Bušek to na přehradě rozbalí s Kabátem Revival
„Pepa Vojtek je dobrej a upřímnej kamarád. A je s ním legrace!“
Varnsdorf - Jiří Bušek v roce 1988 spoluzakládal
naši současnou nejúspěšnější kapelu Kabát. Po
třech letech ji však z rodinných důvodů opustil.
Dodnes ale nedá na „Kabátníky“ dopustit. Lídra
současných Kabátů, Pepu Vojtka, považuje za
velmi dobrého kamaráda a přiznává, že společně
prožili nejeden flám. Jiří Bušek se v rámci festivalu Legendy se vrací v sobotu představí na pláži
U Vrbiček s vlastní formací Kabát Revival. A vy
se můžete těšit na pořádné kabátovské pecky.
S Jiřím Buškem se nám minulý týden podařilo pořídit exkluzivní rozhovor.
Petr Kozák
* Pane Bušku, jak vzpomínáte na zrod kapely Kabát? Prý
jste byl snad dokonce zakladatelem…
„Nastupoval jsem do počátků
Kabátů v létě 1988 a to tam
byl již Josef Vojtek, Radek
Hurčík, Milan Špalek a Tomáš
Krulich. Krátce potom Tomáš
opustil Kabát a odešel do kapely Motorband, kde zpíval
Kamil Střihavka. Hrál jsem tak
jako kytarista sám, až později
se v kapele Kabát vedle mne
na postu druhého kytaristy vystřídalo pár chlapíků a nakonec
se usadil vedle mne Ota Váňa.
Až později po mém odchodu se
na mé místo vrátil z končícího
Motorbandu původní Tomáš
Krulich.“
* Působil jste v Kabátech od
roku 1988 do roku 1991, tedy
pouhé tři roky. Proč jste toto
angažmá ukončil?
„Je fakt, že pro spoustu lidí je
tato otázka zajímavá, ale byly
to závažné rodinné důvody, které bych nechtěl rozvádět.“

* A rozešel jste se se skupinou
v dobrém či ve zlém?
„To se ani nějak neřešilo, protože náhradou za mě se vrátil Tomáš z Motorbandu, prostě jsme
se v pohodě dohodli.“
* Dodnes ovšem vystupujete
s vlastní kapelou Kabát Revival. Zpíváte na koncertech
čistě skladby od Kabátů nebo
máte i vlastní písně?
„Po delší muzikantské odmlce
jsem se s bubeníkem současného revivalu rozhodl, že uděláme opravdu poplatný Revival
Kabát. S tímto současným bubeníkem jsem hrál již dříve ve
skupině HEJ-VY a VIRUS.
Co se týká skladeb od Kabátů,
tak těch máme podstatně víc,
než se vejde na hodinu a půl
trvající koncert. Vlastní písně
do revivalu nepatří. Lidi přišli
na Kabát a chtěj taky slyšet jen
Kabát.“
* Jaký je váš současný vztah
s lídrem Kabátů Pepou Vojtkem a vůbec jeho dalšími
členy?
„Moc se nevídáme, ale snad se
to zlepší. Jsme od sebe přes sto
kilometrů, ale s Pepou a kape-

Jako originál. Jiří Bušek to váli ve skupině Kabát revival.
lou jsem se viděl nedávno na
fesťáku na severu Čech a Pepa
mě pozval na drink. Měl jsem s
ním nejbližší vztah, neboť jsem
u něj v Teplicích bydlel po víkendech tři roky. Je to fakt dobrej a upřímnej kluk, se kterým
byla legrace. Ale to vlastně byla
se všema a užívali jsme si to.“
* Do jaké míry s několikanásobnými Českými slavíky
dnes spolupracujete?
„My jsme vlastně spolu ještě
mastili trochu tvrdší styl a na
plakátech jsme měli napsáno
Severočeský těžký kalibr. Sice
jsme tam měli také zpěvné hospodské hitovky, ale tehdy spíše
z recese, až později už beze
mne přešel Kabát na současný
styl, který oslovuje širší veřejnost a při koncertech je to díky
návštěvnosti Kabátníků pozitivně znát.“
* Neuvažujete o společném

vystoupení s Kabáty?
„Jó, rád bych, kdyby přišla
nabídka! To bych určitě bral,
snad to co nejdříve vyjde, už se
těším.“
* Jak se vůbec originální
skupiny dívají na své kopie
alias revivaly?
„Jak říkal nedávno Pepa Vojtek
v severočeském rádiu, když
kapela důstojně zvládne repertoár, tak proč ne, ale v některých případech je to k pousmání. Nám asi pomáhá znalost
prostředí tím, že jsem nasáklej
jak nástroji, tak muzikou, ke
které kluci z Kabátů inklinujou, nebo-li jak by to mělo
v konečné podobě muzikantsky od nich znít a navíc k tomu
mám zkušenou a zručnou partu rockových harcovníků, kteří
dávají do hraní celou duši.“
* Když půjdeme k tvorbě,
podílel jste se na nějaké pís-

Foto: archív Jiřího Buška

ni Kabátů, která se nakonec
stala slavnou?
„Za mne jsme natočili u Petra Jandy ve studiu Propast
dvě skladby, Koleda koleda a
Spadla klec na LP Rockmapa.
Pak skladby Má jí motorovou
a Za trest pod firmou Monitor.
Jinak dodnes Kabáti hrají moje
věci, jako například Láďa, Moderní holky a další.“
* Jaký song od Kabátů považujete za nejúspěšnější a
máte jej i vy ve svém repertoáru?
„Nemám favorita, každá
skladba má něco do sebe.
Všechny věci, ač se zdají na
první pohled jednoduší, jsou
promakané, ale snažíme se i
přizpůsobit lidem pod pódiem
a dané atmosféře. Také je zajímavé složení spektra fanoušků
od mateřské školky až po důchodce a všichni si ty skladby

zpívají, což je určitě výhodou
pro kapelu a její zpětnou vazbu.“
* Co říkáte na současnou úroveň české rockové scény?
„Jsem toho názoru, že Česká
republika je hodně ovlivněna
rádiem a televizí a co se tam po
recenzi hraje. V ČR je spousta
dobrejch kapel, o kterých ví jen
malá skupina lidí, ale je dřina se
někam prosadit do již obsazených a zavedených pozic.“
* Jak se těšíte na koncert na
pláži U Vrbiček na plumlovské
přehradě a na co se mají vaši
fanoušci připravit….?
„Těšíme se moc a má to být
zřejmě velká akce v krásném
prostředí. V podstatě se vždy dopředu těšíme na každý koncert
a tento je pro nás také velkou
výzvou v ještě neprobádaném
prostředí. Takže hlavně aby bylo
slušné počasí, dost lidí a dobrej
zvuk. Pak jde vše samo a o super atmosféru, kde si to všichni
užijeme, je postaráno. Poslední
super krásnou atmosféru jsme

zažili před měsícem v Liberci,
kde nás 5 tisíc fanoušků na slavnostech Konráda nechtělo pustit
z pódia a totéž očekáváme na
tomto prestižním festivalu.“
* Máte raději venkovní koncerty a letní festivaly, nebo natřískané haly?
„To je asi jedno, jen s tím rozdílem, že u haly není potřeba
řešit počasí a openair má zase
svou specifickou atmosféru. Ale
nejdůležitější je to, aby se stále
konaly a proto přejeme všem
pořadatelům, ať se daří.“
* Chystáte do budoucna nějaké novinky?
„Zajímavá otázka, tedy pokud
budeme nadále Kabát Revival,
tak s tou novinkou musí přijít
Kabáti, obráceně to moc nefunguje. Rádi uvítáme jakoukoliv
novinku, která od Kabátů vyjde,
výhodou pro nás je také to, že
Kabát až tak často nehraje a je
po něm hlad. Tuto mezeru však
po zkušenostech na fesťácích
umíme beze zbytku vyplnit a
říká se, že ještě s větší energií.“

kdo je
Jiří Bušek
Jiří Bušek se narodil 10. dubnaa 1955 v Rumburku, tedy současném Varnsddorfu. Jak sám
říká, kluci z originálního Kabáttu jsou o deset
let mladší.
Hrál ve skupinách Bohemia, TFC, Presence, Množiny, Test,
Hej-Vy, Kabát, Virus a Kabát Revival. Kluci z Kabátu ho v létě
1988 vlastně na jedné pijatice zlanařili ze skupiny Hej- Vy, že
prý byl nejlepší „sólák“ širokoo daleko. Start kapely zařizoval
jako manažer a první úspěch, který nastartoval kariéru, bylo
natočení dema pro Petra Jandu
u z Olympiku. Potom si Kabátů
všiml Láďa Kočandrle z vydavaatelství Monitor EMI a byla další
deska. V roce 1991 Jiří Bušek Ka
Kabáty opouští a po krátkém čase
zakládá vlastní skupinu Kabát Revival.

Řádková inzerce, zpravodajství
PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

Úklidová firma přijme uklizeč- Firma Lankwitzer ČR spol. s r.
ky na poloviční pracovní úva- o. zabývající se výrobou nátězek. Tel.: 774 149 221
rových hmot pro průmysl hledá
zaměstnance na pozici – skladník.
Vydavatelství Haná Press Své životopisy můžete zasílat na
přijme redaktora pro regio- javurkova@lankwitzer.cz nebo
nální zpavodajství. Životo- volat na tel.: 773 647 626. Nástup
možný ihned.
pisy posílejte
na e-mail: kozak@pv.cz
Firma zabývající se povrchovou
Centrum regenerace v Pro- úpravou kovů přijme brigádstějově. Ihned zapracujeme nice (3. směnný provoz). Tel.:
do různých pozic. Možnost 606 031 220
i VČ. Tel.: 602 810 644.
Bar herna Triga 777, Sídl. svoPobočka v PV hledá referenty/- body přijme servírku (číšníka).
-ky pro práci v kanceláři. Plat Tel.: 725 740 793
25 000 Kč. Zapracování, další
Hledáme vhodného uchazeče
výhody. T.:603 218 330
na pozice
Super přivýdělek z domova. Provozní elektromechanik
Práce na smlouvu. Výplata Práce v mužském kolektivu,
dvakrát do měsíce. Vhodné nepřetržitý provoz – harmonojako přivýdělek i jako HPP, bez gram. Požadavky: SŠ vzdělání,
vstupních poplatků. Jen serioz- praxe v oboru výhodou, vyhl.
ní zájemci. Více info na mailu 50 § 6. Požadujeme: pečlivost,
snajdrova.Kveta@seznam.cz.
flexibilita,
komunikativnost,
nekuřák výhodou. Nabízíme:
Přijmu kosmetičku na ŽL. Zajímavé platové ohodnocení,
Spěchá. Tel.: 775 079 985
práci v moderním závodě, perspektivu
Obsazujeme prac. pozice: tel. Strukturované
životopioperátor/ka, asistent/ka, referent/ sy zasílejte na adresu firmy:
ka, obchodní zástupce, realitní PROFROST a.s., J.B.Pecky 15,
makléř, manager týmu. Nehle- 796 01 Prostějov nebo e-maidáme dealery a prodejce! Výdě- lem: sekretariat@profrost.cz
lek 24-40 000 Kč měs. firemní Obsluha výrobní linky
vůz a benefity. Info na tel. 728 Práce v mužském kolektivu,
958 301
3směnný provoz. Požadavky:
SŠ vzdělání, praxe v oboru výPřijmeme svářeče, zámeční- hodou.
ky, nástup možný ihned. Tel.: Požadujeme: pečlivost, flexibilita,
733 340 484
komunikativnost. Nekuřák výhodou. Nabízíme: Zajímavé platové
Přijmeme do prac. poměru pracov- ohodnocení, práci v moderním záníka informačního centra banky vodě, perspektivu. Strukturované
v PV, muž/žena, zákl. znalost PC. životopisy zasílejte na adresu firInfo.: personální agentura, Kra- my: PROFROST a.s., J.B.Pecky
vařova 9, PV. Tel.: 722 553 345 15, 796 01 Prostějov nebo e-maidenně 9.00 až 16.00 hod.
lem: sekretariat@profrost.cz
KOOPERATIVA
hle- Přijmu
kadeřnici.
dá
obchodní
zástup- 607 634 098
ce. Tel.: 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz

Tel.:

Do zavedeného wellnes studia
přijmeme 2-3 nové spolupracovníky, se zájmem o zdravý
životní styl. Práce v kanceláři.
Zaškolíme. Možnost HČ i VČ.
Tel.: 603 395 755

Přijmu řidiče na mezinárodní
dopravu do 3,5 t (dodávka). Tel.:
608 331 141

KV Prostějov přijme prodejce
knih pro oblast OL, BK, PR,
VY, KM: vlastní os. automobil
podmínkou. Tel.: 777 280 967

Prodám štěně jorkšíra. Levně.
Tel.: 728 239 966
Prodám elektrický vrátek EVL
300. Tel.: 603 832 796
Králičí farma Vícov prodává chlazené králíky 1kg/110
Kč. Objednávky na tel.:
777 936 723.
PRODÁM OPEL ASTRA
CLASIC
V dobrém stavu, garážovaný,
první majitel, najeto 110 000
km. Cena 42 000 Kč. Vč. zimního obutí. Tel.: 581 021 603

Dne 23. července
uplynulo 10 roků
od úmrtí naší drahé
maminky, babičky
a prababičky
paní Marie
KŘÍŽKOVÉ..
KŘÍŽKOVÉ
S láskou vzpomíná
a za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

KOUPÍM
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

Dne 26. července 2012
tomu bude 5 let,
kdy nás opustil pan
Zdeněk JUŘENA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
maminka, bratr Jirka
a kamarádi

SEZNÁMENÍ
Vdova 65 let hledá kamarádku přiměřeného věku, nejlépe
z Pv. Tel.: 739 420 843

Pěstitelská pálenice Kostelec
na Hané oznamuje svým
zákazníkům zahájení provozu. Od 16.7. příjem objednávek. Středa od 16.00
do 18.00 a sobota od 9.00 do
12.00. Tel.: 582 373 358

ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro příští číslo
je v pátek
27. července
10.00 hodin

Dne 20. července 2012
by se dožila
paní Marie
SVITÁKOVÁ
100 let.
Stále vzpomíná
dcera s vnoučaty
Petrem a Lucií.

Tvé místo osiřelo
u našeho stolu,
už nikdy nebudeme
sedávat spolu.
Tvé ruce už nepohladí,
ústa neporadí,
Tvou lásku nikdo
nenahradí.
Jen vzpomínky
nám zůstaly,
na společné dny šťastné,
jsou v srdci ukryté
hluboké a krásné.

DARUJI

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

MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY POPOLINI - zveme Vás
na prezentaci látk. plenek a
doplňků k přebalování, která se
koná ve čtvrtek 26.7. od 13.00
hod. v obchůdku ZELENÝ
DOMOV, ul. Svatoplukova
42, v Prostějově. Prosíme o
předběžné nahlášení účasti na
email: j.provazova@seznam.cz
nebo SMS na tel 604 924 596

Dne 26. července 2012
vzpomeneme 2. smutné
výročí úmrtí
pana Antonína
PŘIKRYLA
ze Ptení.
S láskou vzpomíná
a nikdy nezapomene
nejbližší rodina.

ZVÍŘATA

RŮZNÉ

UZÁVĚRKA

Dne 23. července 2012
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
pana Jiřího KRÁLE
z Vrahovic.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.
Za tichou vzpomínku
všem, kteří si vzpomenou,
děkujeme.

Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky Daruji štěně krátkosrstého jezevčíka. Tel.: 737 065 245
a další. Tel.: 605 138 473

OZNÁMENÍ

Počet odvozů opilců
na záchytku je letos

DVOJNÁSOBNÝ

Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje kva- Prodám štěňátka jorkšíra. Tel.:
litní i méně kvalitní obrazy 604 783 540
a grafiku. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za
nejvyšší ceny. Galerie umění
Prostějov, Školní 49, Jindřich
Skácel, tel. 608 805 775.
SAZENICE JAHOD – objednávky na tel. 607 151 801 nebo
www.jahodarny.cz

Volná pracovní místa na nově
otevřené pobočce vhodné i
jako brigáda k jiné činnosti.
Tel.: 724 792 532
Úspěch, jak víš, záleží především
na tobě. Nabízíme dobré podmínky pro jeho dosažení. Hledáme příjemné, milé, usměvavé
a společenské ženy či dívky na
úrovni profi i nezkušené – rády
poradíme. Vhodné pro studentky, ženy v domácnosti nebo i na
mateřské dovolené. Uvidíš, jak to
funguje a pak se sama rozhodneš,
jestli budeš pokračovat! Možnost
trvalého bydlení zdarma. Pohodové klima v pěkném a čistém
clubu v Prostějově. Dáme kafčo
a vše probereme. Zavolej nebo
napiš do Clubu Portorico na tel.:
728 651 422. Jsme diskrétní a budeme se těšit!

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

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

Přijmu řidiče MKD na vozidla do 12 t. Praxe nutná. Tel.:
777 769 260

VZPOMÍNÁME

PRODÁM

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

Nabízím práci z domu – telefonistka. Vítáme dobrou komunikaci a práci s PC. Na dohodu. Nutno
mít internet. Tel.: 603 844 833
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Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým,
kteří doprovodili
na poslední cestě pana
Zdeňka STRUPKY.
Zároveň děkujeme
Soukromé pohřební
službě pí. Václavkové
z Mlýnské ulice
za důstojné rozloučení.
Dcery Lenka a Hana
s rodinami

.cz

Jak již bylo řečeno, hodně podnapilí lidé bývají často agresivní.
Naproti tomu se dá některým případům i od srdce zasmát. „Letos
byli strážníci nuceni při řešení
případů značné podnapilosti
čtyřikrát použít donucovacích
prostředků, kdy agresivní jedince
museli doprovodit na záchytnou
stanici s pouty na rukou,“ sdělila
Večerníku Jana Adámková.
Častá nadměrná opilost některých Prostějovanů a jejich převoz
na záchytnou stanici je jedna věc,
ovšem co se děje dál? Pak nastává další problém, a to s úhradou
nákladů spojených s převozem.
„Městská policie v Prostějově
si za doprovod opilého člověka,
kterého převáží sanitka, účtuje patnáct set korun. Záchytná
stanice, která je vedena pod Vojenskou nemocnicí v Olomouci,
pak fakturuje za noc strávenou
v tomto zařízení částku dva tisíce šest set korun. Málokdy se ale
stane, že opilý hříšník tyto sumy
uhradí. Jenom my k dnešnímu
datu vykazujeme pohledávky
ve výši stodvacetpět tisíc korun.
Tyto dluhy samozřejmě vymáháme prostřednictvím finančního
odboru Magistrátu města Prostějova. Ovšem řekněme si to na
rovinu, většinou jde o sociální
případy či dokonce bezdomovce,
takže vymahatelnost je takřka
nulová,“ posteskl si Jan Nagy,
velitel Městské policie v Prostějově. Jak ještě šéf prostějovských
strážníků dodal, mnohé případy
opilých lidí se řeší pouhou domluvou. „Odhadem takových

čtyřicet procent osob nadmíru
ovlivněných alkoholem, za kterými na oznámení naši strážníci
vyjíždějí, svoji opilost lidově řečeno rozchodí. Strážníci je buď
doprovodí domů, kde si je převezmou příbuzní, nebo jim doprovod zajistí jiným způsobem,“
řekl Jan Nagy.
„To je pravda, spousta podnapilých osob se většinou probere
sama a odejde po svých nezraněna. Horší situace ale nastává
v zimních měsících. V případech, ke kterým vyjíždějí i naši
lékaři, musíme vždy vyloučit jakákoliv možná zranění, většinou
po pádu opilého muže či ženy na
zem. V drtivé většině takové osoby převážíme do nemocnice na
podrobnější vyšetření, nesmíme
podcenit sebemenší riziko, například vnitřního krvácení. A pokud
se zjistí, že takový člověk neutrpěl žádné poranění, odvezeme ho
na záchytku. Nemůžeme ho nechat opilého zmrznout na ulici,“
přidal k tomuto tématu Radomír
Gurka, ředitel prostějovské záchranky.
Mluvčí Městské policie v Prostějově nám v této souvislosti prozradila na samý závěr i jendu vskutku
zajímavou perličku. „Zaznamenali jsme jeden kuriózní případ s
šestašedesátiletým podnapilým
mužem, kdy hlídka zkontaktovala
jeho manželku, aby si jej převzala.
Ta to však odmítla a měla prohlásit, že ho doma v tomto stavu za
žádnou cenu nechce! Strážníci
tedy zvolili odvoz na záchytku
jako poslední možnost. Muž putoval do Olomouce, kde se vyspal
pod dohledem lékařů...,“ prozradila Jana Adámková.

došlo na naši adresu...
Ad.: Budete staří a bezmocní?
Pak si připravte peněženky!
Chtěla bych reagovat na vámi
vydaný článek ze dne 16. 7. 2012
(strana č. 6), který se týkal domů
s pečovatelskou službou. Pokud se
jedná o situaci domů s pečovatelskou službou a poskytování služeb
v nich, je hlavním problémem nízká informovanost veřejnosti o těchto službách. Domy s pečovatelskou
službou lze mezi sociální zařízení
zařadit pouze částečně. Dům s
pečovatelskou službou je určen
pro starší občany, jejichž zdravotní
stav nevyžaduje komplexní ústavní
péči. Ubytování je poskytováno na
základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku.
Byty v DPS jsou určené pro bydlení starých a zdravotně postižených
občanů, zejména občanů žijících
osaměle, příjemců pečovatelské
služby, občanů, kteří jsou v základních životních úkonech
soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu
věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto
pomoc nebo péči nemohou zajistit
rodinní příslušníci. Zavedení pečovatelské služby pak vzniká na
základě sepsání smlouvy o rozsahu
a způsobu poskytovaných úkonů.

Prázdninová nabídka

v úseku řádkové inzerce

Senior dochází do střediska pečovatelské služby, která může sídlit v
domě, nebo pečovatelka dochází k
příjemci služby do bytu.
Posláním naší pečovatelské služby,
jejímž provozovatelem jsou Sociální služby
Prostějov, p. o., je pomáhat seniorům i zdravotně postiženým občanům, kteří vzhledem ke svému
staří nebo nemoci potřebují pomoc
druhého člověka, aby mohli zůstat
co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí. Sanco ani Charita naší
úlohu v žádném případě nepřebírají, jsme největším poskytovatelem
s největší kapacitou v Prostějově.
Pečovatelskou službu poskytujeme
v době od 6.00 hod do 14.30 hod
v domácnostech našich uživatelů
a ve střediscích osobní hygieny.
Podle požadavků uživatelů je služba v domácnostech poskytována i
v sobotu, neděli a ve svátek. V naší
nabídce služeb je i večerní služba
pro uživatele, kteří kvůli svému
zhoršenému zdravotnímu stavu
potřebují častější péči a kterým tuto
pomoc nemůže zajistit rodina.
Eva Hynštová, DiS
sociální pracovnice
Sociální služby Prostějov

Speciál
ní

AKCE

Za čtyři placené řádky
v tištěném vydání umístíme

váš inzerát i NA WEB
WWW.VECERNIKPV.CZ

ZDARMA!

+ AKCE v tomto týdnu:
tučné písmo ZDARMA!

Večerníkové akce
pro vás od redakce

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

Kultura v Prostějově a okolí

21

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. července 2012

z výstavy…

PROSTĚJOVSKÉ LÉTO

V pořadí už třetí čtvrtek byl ve Smetanových sadech a vlastně celém městě ve znamení kulturního léta. A ten doposud poslední byl zatím opravdu nejnabitější... Po návštěvě botanické zahrady
a večerním promítání filmu o výcviku draka si
mohli minulý týden všichni návštěvníci projít celý
biokoridor řeky Hloučely.
Prostějov/nih
Celá
cesta
vedla
až
k občerstvení „U Abrhámka“, kde se mohli všichni
návštěvníci dát něco dobrého
na zub. Kdo se nechtěl s dětmi
procházet, mohl je vzít na dopravní hřiště. Tady probíhaly
nejrůznější hry a soutěže s dopravní tématikou. Večerní program probíhal už tradičně od 19
hodin ve Smetanových sadech.
Jamajská noc, jak byla akce
pojmenována, přilákala velké
množství návštěvníků. Kdo
dorazil, mohl se zaposlouchat
do reggae rytmů prostějovské
partičky Zion squad.

To ale ještě nebylo všechno! Na
podiu to ve čtvrtek totiž opravdu
žilo. Kromě kapely Zion squad
jste mohli vidět také DJ Richieho
a DJ Tamanna, ti to rozparádili
v rytmu dancehall a reggae.
Mimo to do Prostějova zavítal i
Deadly Hunta, anglický zpěvák
s jamajskými kořeny. Od 19
hodiny byly pro děti, stejně jako
každý týden, připraveny Jamajské hry.
I příští týden se můžete těšit na
další bohatý program, který
se tentokrát ponese v duchu
vesmíru... Ekocentrum IRIS
pak vyráží za „Studánky na
Záhoří“. A PROSTĚJOVSKÝ
Večerník bude opět u toho!

pokračovalo v rytmu reggae

Nadšení a zájem. O letní akce v parku je velký zájem, lavičky se
na místě plní vždy už před sedmou hodinou. Foto: Nikol Hlochová

nejvýznamnější kulturní akce

Znáte slavné stavby Prostějova?

Prostějov/nih - Určitě si teď
říkáte, co je to za otázku.
Městská radnice, sokolovna,
muzeum..., vždyť kdo by
to neznal? Jenže to zdaleka
není všechno! Pokud si chcete udělat ucelený obrázek o
tom, co vše je v Prostějově
důležité a zajímavé, zajděte
se podívat do Regionálního informačního centra na
Pernštýnském náměstí.
Ve výstavním sále zámku
máte totiž jedinečnou možnost shlédnout reprízu výstavy
„Slavné stavby Prostějova“,
a to po celý tento týden až
do pátku 27. července. Naše

Jedenáctý ročník frčel po zajetých kolejích

Plumlov/mls
Tomáše Somra, který festival
zahájil, vystřídala na pódiu
kapela Maidens of Samhaim.
Zraky všech přítomných čas od
času od zalétly k zatažené obloze, ze které sem tam spadlo
pár těžkých kapek. „Festivalu
bych do začátku popřál hlavně to, aby nám vyšlo počasí a
nestalo se nic neočekávaného,“
zvolal k nebesům Tomáš Somr,
který festival společně se svým

týmem půl roku intenzivně
připravoval. Jeho hlavní přání
se letos splnilo. Po několika
ročnících, které zkomplikoval
déšť, počasí letos vydrželo a
z temných mračen po oba dva
dny mnoho kapek nevypadlo.
Samotný festival i letos vsadil na tradiční dramaturgii.
„Novinkou letošní noci byl
páteční keltský folkrock v podání španělské kapely Street
wings. Vrcholem prvního dne
festivalu pak popůlnoční na-

F o t o ree p o r tá
áž

šláplý koncert folkmetalové
skupiny Cruadalach, při kterém se lidi dokázali pořádně
odvázat,“ zmínil se Večerníku
Tom Somr.
Sobota i letos přinesla nejen
více lidí, ale také koncert velice oblíbeného Tomáše Kočka
a jeho orchestru. Vrcholem
ovšem opět bylo vystoupení
špičkové irské kapely Sliotar,
které by už na břehu Podhradského rybníka měli postavit sousoší. Přesto, se zdálo, že lidé na tradiční pokřik
„Píííííívo“ neslyší tak bujaře
jako v minulých letech...
Keltská noc však nebyla jen
o muzice, kromě ní byly v
kempu k vidění ukázky tradičních irských tanců, řemesel i
spirituality. „Léto v Plumlově
si bez keltské noci nedokážu
představit. Jsem tu asi popáté
a většinu skupin jsem už slyšel

KONEC

STRACHU!

JEDETE NA DOVOLENOU?
...
NEVADÍ, PŘEHLED NEZTRATÍTE
V LÉTĚ
KULTURNÍ ZPRAVODAJSTVÍ I

WWW . VECERNIKPV . CZ

Pozvánka na akci
ci

Matadoři. Sobotní Keltská noc vyvrcholila koncertem irské kapely Sliotar, která už má za sebou dva tisíce vystoupení. Foto: Martin Zaoral
hrát. Jednou za rok si to vždycky moc rád zopakuju,“ prohlásil například Marek Otruba.
Podle údajů pořadatelů si do
kempu našlo cestu přibližně
šest stovek platících návštěvníků. Některé z nich mohlo
odradit vyšší vstupné. „Na
Keltskou noc bych vyrazil i s
přítelkyní. Ale šest stovek za
dvě vstupenky na muziku, kte-

rá se nám sice líbí, ale není tak
úplně naší srdeční záležitostí,
mi přijde docela dost,“ vyjádřil se například Martin Císař,
který popíjel pivo u jednoho z
občerstvení na břehu Podhradského rybníku.
PODÍVEJTE SE! OBSÁHLOU FOTOGALEIRII Z
OBOU DNŮ NAJDETE NA
WW.VECERNIKPV.CZ

JAKÁ BYLA KELTSKÁ NOC 2012...

3x foto: Martin Zaoral

Pííívo. Jakmile člen irských Sliotar vyslovil své zaklínadlo, Více než ozdoby. Keltská noc je i o keltské spiritualitě za- Vítané oživení. Díky festivalu výrazně ožil autokemp Žrapřispěchal okamžitě Tom Somr s pěnivým mokem.
kleté do kamenů a všeho, co můžeme v přírodě najít.
lok, který se v posledních letech potýkal s nižší návštěvností.
INZERCE

jako o městu mluví již od konce čtrnáctého století.
Mnoho zajímavostí se tak
můžete dozvědět například
o městských židovských domech, prostějovských kostelích, Domu U Měsíčka, ale
také třeba o hlavním vlakovém
nádraží nebo zámku.
Přijďte nakouknout do historie i současnosti městského
stavitelství a architektury, ať
už jste místní nebo přespolní,
určitě nebudete litovat! Otevřeno pro všechny návštěvníky je každý všední den od
9 do 17 hodin, v sobotu do 12
hodin.

Informační panely. Více či méně známá fakta o prostějovských stavbách se můžete dozvědět při návštěvě výstavy. Foto: Nikol Hlochová

PLUMLOVSKÝ VÍKEND PATŘIL KELTŮM
„Hello everybody!!!“ Tímto tradičním pozdravem
zahájil v pátek pět minut před čtvrtou hodinou odpolední starý Viking Tom Somr jedenáctý ročník
mezinárodního hudebního festivalu KELTSKÁ
NOC. Pod plumlovským zámkem se hned na to
rozezněly první irské melodie, v kempu Žralok vyrůstaly první stany, narážely se první bečky piva a
ve stáncích se rozfrčel prodej klobás i korálků...

město totiž zaujímá v dějinách
české a moravské moderní
architektury zvláštní postavení. V průběhu první poloviny
dvacátého století zde vznikalo
mnoho novostaveb, které byly
z velké části projektovány domácími architekty. Dalo by se
tedy mluvit o samostatném architektonickém vývoji našeho
města. Na výstavních panelech
jsou prezentovány všechny budovy, které jsou pro Prostějov
významné. Více než polovinu
objektů tvoří budovy postavené po roce 1900. Zastoupeny
jsou zde i stavby původně středověké, vždyť o Prostějově se

k sousedům
Tradiční hudební
bníí ffestival
estiival
ŠTERNBERSKÝ KOPEC 2012
napíše již IX. ročník
Dnes již pravidelná hudební událost našeho regionu se
uskuteční v sobotu 28. července v areálu státního hradu. Devátý ročník festivalu
„Šternberský kopec 2012“
bude pop-rockovou hudební
přehlídkou, která odstartuje
přesně ve 14 hodin. V letošním roce se můžete znovu těšit na to nejlepší co v současnosti nabízí česká a slovenská
hudební scéna.
Hlavním lákadlem letošního
ročníku bude zajisté populární a známá slovenská kapela
Horkýže Slíže, která si od svého vzniku v roce 1992 získala
velké množství fanoušků v Čechách i na Slovensku. Program
dále zpestří a rockovou krev
všem rozproudí legendární
a žádaná Tublatanka. Svoje umění předvede anglicky
zpívající ostravské kvarteto
mladíků říkající si FiHa nebo

populární skupina Eddie Stoilow. Těšit se také můžete na
Rock and roll band Marcela
Woodmana. Dále se na festivalové půdě představí všem
příznivcům úspěšná pražská
kapela Wohnout a americká
sólová zpěvačka Tonya Graves.
Kvalitní a energií nabitou muziku uslyšíte v podání přerovské
kapely Ginger. Se známými
interprety budou sdílet pódium
i nově začínající The Shapes ze
Šternberka. Celým festivalem
vás provede, stejně jako v loňském roce, známý hudební publicista Jaroslav Špulák.
Vstupenky na festival zakoupíte v Informačních centrech
v Olomouci, Šternberku a Uničově, dále také v CK Bavi v Litovli a ČD centru v Olomouci.
Všechny potřebné informace
o programu festivalu
naleznete na
www.sternberskykopec.com

ZTRATIL SE PEJSEK!
Neviděli jste ho?
Ve středu
18. července 2012
se v okolí
plumlovské přehrady
ZTRATIL KŘÍŽENEC
NĚMECKÉHO OVČÁKA
menšího vzrůstu.
Na krku má béžový obojek
s očkovací známkou.
Pokud o něm máte
nějaké info,
ozvěte se nám prosím
na telefon 777 077 476.

Finále již 18. ročníku
celorepublikové soutěže
MISS LÉTO 2012
proběhne v rámci
velké společenské akce
LETNÍ PÁRTY
HOTELU FLORA
v sobotu 28. července 2012
od 18:00 hodin
před hotelem Flora v Olomouci.

Fotbal

NEJVYŠŠÍ OKRESNÍ SOUTĚŽ BY MĚLA ZDOBIT VYROVNANOST Změna předpisů Fotbalové asociace

Již o tomto víkendu se rozběhne nový ročník Přeboru
Okresního fotbalového svazu Prostějov. Díky reorganizaci systému se můžeme těšit na větší porci
zápasů, kdy celá šestnáctka týmů našeho okresu
bude bojovat o příčky nejvyšší, znamenající postup
do dalších pater fotbalových soutěží. Kdo se nakonec bude radovat z postupu, případně který z týmů
nemine sestup, se dozvíme až po odehrání třiceti kol,
jež nás v tomto ročníku čekají. Pojďme však pár dnů
před prvním výkopem nahlédnout pod pokličku jednotlivých týmů...
Do nového ročníku Přeboru
OFS-II.třídy 2012/2013 bude
zapojeno celkem šestnáct týmů
z prostějovského regionu.
V uplynulé sezóně se pouze
Protivanov kvalifikoval do I.B
třídy Olomouckého KFS, mužstvo Dobromilic postihl naopak
sestup a také tuto skupinu opustilo. Zbývající družstva byla
doplněna hned čtveřicí nováčků
ze III.třídy, která se ovšem netají svými ambicemi a tak toto

nám také zajistí i městské derby, Přemyslovice bude pokračokteré můžeme v tomto ročníku vat ve svých jarních výkonech
očekávat. Soupeřem „Benfiky“ z uplynulé sezóny, můžeme jej
nebude nikdo jiný, než již zmí- také předpokládat na prvních
něný rival z 1.SK „B“. I díky pozicích. Dalším ambiciózním
této skutečnosti můžeme oče- nováčkem jsou Smržice, které
kávat opravdu vyrovnané boje se prezentovaly největší útočpo celou sezónu, na vítěze II. nou silou na okrese, tudíž můtřídy OFS Prostějov si budeme žeme očekávat i gólovou smršť
ovšem muset ještě nějaký ten v nadcházejícím ročníku. Do
třetice všeho dobrého nám zbýměsíc počkat.
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vá další z nováčků a sice tým TJ
však pro vás již teď připravil Haná Prostějov „B“. K dispoziněkolik aspirantů na nejvyšší ci má velice široký kádr, navíc
příčky. 1.SK Prostějov „B“ je je tu také možnost využít služeb
kvarteto rozhodně nebude jen sice nováčkem, mužstvo má některých hráčů z „A“ mužstva.
do počtu.
však velký potenciál, navíc pro Vítězem se však může stát kteNa podzim čeká tým velká por- ně hraje možnost zapojení hrá- rýkoliv tým, šance celé šestnáctce zápasů, odehráno by mělo být čů z „A“ mužstva. Pokud Sokol ky jsou víceméně vyrovnané
hned sedmnáct kol, na jarní polovinu pak zůstane tedy třináctPřipravili jsme pro vás malou anketu
ka. Lákadlem bude jistě hned
a představitelům jednotlivých klubů
zápas úvodního kola mezi celky
jsme položili tři otázky:
1.SK Prostějov „B“ a Vrahovicemi a vekou rivalitu slibuje 1. Jak za tu poměrně krátkou dobu probíhala příprava na nový
i souboj Sokola Zdětín s pro- ročník?
stějovskou Hanou „B“. Právě 2. Prošlo vaše mužstvo nějakou výraznou obměnou?
posledně zmiňované mužstvo 3. S jakými ambicemi vstupujete do nového ročníku?

?

?

Fotbalová asociace České republiky upozorňuje všechny
členské kluby a členy – jednotlivce, že od 1. 7. 2012 platí
nové předpisy o členství, tj.
především Směrnice pro vedení členské evidence FAČR
a Prováděcí směrnice k ustanovení čl. 3 odst. 3 Stanov
FAČR. Obě jsou ke stažení na
clenstvi.fotbal.cz, stejně jako
formulář změny členství. Dále
VV FAČR schválil nový zápis
o utkání, který je ke stažení
na: www.fotbal.cz.
Mimo jiné platí, že hráč, jehož
identifikační číslo (ID) není
uvedeno v zápise, nemůže být

připuštěn ke hře. Vzhledem k
tomu, že řada hráčů dosud nemá
své členství ve FAČR vyřízeno, přestože stanovené lhůty již
dávno proběhly, vztahuje se toto
opatření prozatímně do 31. 7.
pouze na soutěžní utkání. Jinými
slovy, v přátelských a turnajových
nesoutěžních utkáních mohou nastoupit i hráči bez ID; do zápisu se
tak jako dosud uvede rodné číslo.
Obdobné opatření se vztahuje i
na trenéry, rozhodčí, delegáty,
hlavní pořadatele, vedoucí družstev; na lékaře a zdravotníky jen
pokud jsou uváděni do zápisu o
utkání. Z důvodu toho, že registrace může být vydána pouze

Kromě informací na internetových stránkách zavedla FAČR i tzv. linku členství
– telefon: 233 029 233 a také na emailové
adrese: clenstvi@fotbal.cz, kde lze rovněž
získat potřebné informace.
Před využitím telefonní linky nebo e-mailu vás žádáme o prostudování dokumentů
na internetové adrese:
www.clenstvi.fotbal.cz.

členu fotbalové asociace, žádáme kluby, aby poštou zasílali
prvoregistrace hráčů současně s
přihláškou za člena FAČR v jedné obálce na registrační úsek Praha. Povinnost členství neplatí
pouze při prvoregistraci, ale
též i při přestupu a hostování.
Proto kluby upozorňujeme, že
i přestup a hostování může být
realizováno až poté, kdy bude
mít daný hráč platné členství
ve FAČR. Registrační úsek má
na zpracování přihlášek ke členství 20 pracovních dnů. Z tohoto
důvodu je potřeba dbát zvýšené
pozornosti k přihláškám osob,
zejména hráčů za člena FAČR.

Členství FAČR

Od 4.6.2012 je otevřena databáze členů FAČR.
Lze ji nalézt na stránkách www.fotbal.cz v sekci
členství FAČR
Po otevření této sekce si najdete na levé straně odkaz databáze členů a veškeré potřebné informace
vám budou k dispozici.
Pavel Peřina , sekretář OFS Prostějov

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV: Kdo bude vítězem? Každý chce hrát poklidný střed tabulky
Sokol ČECHOVICE „B“
Martin Bilík
- zastupující trenér)
1. „Přípravu na novou sezónu
začalo mužstvo v pátek 20. července a zítra by mělo sehrát přátelské utkání v Protivanově. Na
toto utkání by mělo nastoupit i
několik hráčů z prvního týmu.“
2. „Dá se říci, že se do mužstva
vrátili někteří staronoví hráči,
do jaké míry se podaří celek
sehrát, je otázkou několika
kol. V těch prvních je tu však
možnost využití hráčů z ´áčka´.
V současné chvíli je mužstvo
bez trenéra, osobně jsem tuto
nabídku již dále nevyužil.“
3. „Vzhledem k situaci, která je
vážná se na tým nekladou vysoké
nároky. Snažit se hrát pro lidi a držet se v poklidném středu tabulky
by mělo být určitou prioritou.“
Sokol PŘEMYSLOVICE
Josef Kučera
- předseda oddílu
1. „S mužstvem trénujeme třikrát
týdně, máme za sebou dvě přípravná utkání s remízou v Jesenci a výhrou ve Ptení. Do prvního mistrovského utkání zvládneme ještě jeden
přípravný zápas.“
2. „Došlo k několika hráčským
změnám, ale i ke změně na trenérském postu, kde Lišku nahradil Švehla, který v loňském ročníku trénoval mužstvo Hvozdu.“
3. „Budeme se určitě snažit o co
nejlepší umístění, až čas ukáže, jak
na tom opravdu budeme...“

Foto: archív
3. „Určitě bychom nechtěli mít
sestupové starosti, chceme hrát
v poklidném středu tabulky a bavit diváky i sebe.“

ninky. Kluci byli na dovolené,
první kola prokáží, jak na tom
jsme..“
2. „Nedošlo k žádné změně,
obnovujeme některá hostováFC HVOZD
ní, ale vše by mělo zůstat jako
Jiří Poles - předseda oddílu
v minulém ročníku.“
1. „S tréninkem jsme již začali, 3. „Nemít sestupové starosti a
morálka je dobrá, odehráli jsme hrát klidný střed tabulky.“
vítězné utkání v Mladči, ještě nás
Sokol DRŽOVICE
čeká přátelák s Brodkem u Konice.“
Marek Valenta
2. „Tým omladili dorostenci,
- předseda oddílu
kteří přechází do seniorské ka- 1. „S tréninkem jsme začali
tegorie, takže se snažíme čer- v pátek 13. července, kluci se
pat ze svých zdrojů. Kádrově začínají vracet z dovolených a
jsme dobře zabezpečeni.“
ve středu bychom měli odehrát
3. „Nerad bych mluvil o něja- přípravný zápas s Nedvězím.“
kých prognózách, každý tým 2. „Nově k nám přichází dvoby měl mít ty nejvyšší ambice, jice z TJ Haná Prostějov:
pokud chce dělat dobrý fotbal. Popelka a Fréhar, jinak kádr
Snažíme se zajistit co nejlepší zůstává beze změn.“
podmínky, v areálu dochází k ně- 3. „Chtěli bychom hrát spíše
kolika opravám, tak věříme, že horní polovinu tabulky, vysoké
se i toto vložené úsilí odrazí na cíle si neklademe, chceme se
výkonech.“
fotbalem bavit.“

FC KRALICE NA HANÉ „B“
Ladislav Horák – trenér
1. „S tréninkem jsme začali v pátek 20. července, včera naše mužstvo odehrálo přípravný zápas
s Novými Sady ´B´.“
2. „Jeden hráč projevil zájem
hrát v jiném týmu, vše je zatím
v jednání, rádi bychom jej v naTJ Sokol ZDĚTÍN
šem mužstvu i nadále udrželi.
Jaroslav Navrátil
Do nového ročníku se k nám
- předseda klubu
připojuje pět dorostenců: Bilický, Adamec, Troneček, Novotný 1. „Moc se toho za tak krátkou
a Prokop, jinak zůstává kádr dobu opravdu stihnout nedalo,
beze změn.“
v podstatě nebyl čas ani na tré-

SK Sokol VRAHOVICE
Petr Mudrý - předseda klubu
1. „Chtěli jsme dát hráčům nějaké volno, takže tréninků tolik nebylo. Hráli jsme přípravné utkání
v Drahlově, kde jsme podlehli

III. třída OFS Prostějov: Šest nováčků, větší porce
zápasů, vyrovnané boje o špici tabulky

Loňský ročník byl z pohledu
nezaujatého diváka zcela
jednoznačný. Pětice týmů se
na úvod odpoutala od svých
protivníků a tento náskok
si udržela až do samotného
závěru. Mezi pátým a šestým
týmem bylo propastných
patnáct bodů.
Čtyřka nejúspěšnějších se
kvalifikovala do Okresního
přeboru, nahrazena celou
šesticí týmů z obou skupin
IV. třídy OFS Prostějov. Nový
ročník, který startuje již o
tomto víkendu, tak dostal
opět nový rozměr. Namísto
čtrnácti týmů bude, stejně jako
v Okresním přeboru, svádět
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své boje hned šestnáctka týmů,
z toho již zmiňovaných šest
nováčků.
Můžeme tedy očekávat vyrovnané boje od úvodních kol.
Šestka snad bude magickým číslem tohoto ročníku.
V soutěži můžeme nalézt šest
„B“ mužstev, která tak mohou
využít služeb svého prvního
mužstva. Vzhledem k rozšíření
a působení několika nováčků
je těžké odhadnout favorita
nového ročníku. Nicméně je
tu několik aspirantů, kteří by
měli potvrdit předpoklady hrát
o špici tabulky. TJ Haná Nezamyslice „B“ nebyla v minulé
sezóně daleko od postupu.

Základem byly výborné výsledky na domácí půdě, na které
by mohla opět navázat. Sokol
Bedihošť snad vinou úzkého
kádru bodově několikrát ztratil
dobře rozehraná utkání. Potenciál týmu je však mnohem výše,
než co mužstvo nakonec uhrálo.
TJ Horní Štěpánov se netají
vysokými cíly, do jaké míry
však naplní své ambice, nám
prozradí až průběh sezóny. Prim
by také mohli hrát oba loňští
vítězové ze IV. tříd, TJ Sokol
Pivín „B“ a FC Ptení. Posledně
jmenovaný tým obstará bezesporu zajímavý šlágr hned
v úvodním kole, když nastoupí
proti „Béčku“ z Kostelce.

DVOUSTRANU PŘIPRAVILI JOSEF POPELKA a MARTIN DRÁBEK

1:3, o uplynulém víkendu jsme
se zúčastnili turnaje v Biskupicích.“
2. „Stále jednáme o změnách
v kádru. Nejsme ale vůbec
spokojeni s rozhodnutím OFS,
kdy nebyl v podstatě čas něco
řešit...“
3. „Snažíme se stabilizovat kádr,
chtěli bychom hrát zase o něco
výš než v loňském ročníku. To
znamená horní polovinu tabulky,
ale zbytečně vyvíjet tlak na hráče
nechceme.“

Sokol BRODEK
U PROSTĚJOVA
Jaroslav Kaplánek
- předseda klubu
1. „Za tak krátkou dobu se toho
potrénovat moc nedá, opravdu
velký nerozum OFS.... Včera
jsme sehráli přípravné utkání
v Opatovicích, o víkendu nás již
čeká první mistrovské utkání.“
2. „Končí nám hostování jednoho hráče, naopak se vrací
dorostenec Chvojka, jinak zůstává stejný kádr i do dalšího
ročníku.“
3. „Držet se ve středu tabulky,
hrát v poklidu a bavit naše věrné
diváky.“

Předpokládané sestavy
aspirantů na postup
v Okresním přeboru
1.SK Prostějov: Ballek, Gryglák,
Komárek, Krátký, Lakomý, Martinek, Ošlejšek, Ovčáček, Pořízka,
Zelina, Peka, Sedláček, Laník,
Olejník
TJ Smržice: Suchý, Sivec , Sadílek, Studený, Martinák, Vychodil,
Studený V., Doseděl, Ježek, Strupek, Štěpánek, Klus, Kotlár, Dušek,
Filgas, Bošek, Bokůvka,
Sokol Přemyslovice: Bezslezina,
Konečný J., Konečný K., Kučera,
Lužný, Mucha L., Mucha M., Rozsíval, Růžička, Ryp, Slavíček, Tyl
L., Tyl T., Vévoda, Vinkler,
TJ Haná Prostějov „B“: Hlávka,
Jančiar, Ondráček, Glausch, Bartoš,
Masný, Doležal, Frnka, Novák, Vybíhal, Kolář D., Hradečný, Ociepka
S., Ociepka P., Hupšil, Levinský,
Křížek, Lošťák, Rek, ,

TJ Sokol URČICE „B“
David Mudrý - trenér
1. „V minulém týdnu jsme
začali trénovat, příprava bude
bez přátelského utkání, porce
sedmnácti zápasů na podzim
je dostatečná.“
2. „Kádr zůstává v podstatě
stejný, přichází k nám z Výšovic Tomáš Kaprál a vrací
se z hostování dva dorostenci
Plišťák a Dreksler.“
3. „Chtěli bychom hrát klidný
střed tabulky a předvádět pěkný fotbal. Postupové ambice
určitě nemáme.“
Sokol OLŠANY U PROSTĚJOVA
Tomáš Hrdlovič - trenér
1. „Určitě to byl šok pro všechny oddíly, vedení OFS mělo
rozhodně dřív upozornit kluby
na tyto závažné změny. Nastoupíme rovnou do mistráků,
nerad bych, aby se někdo před
začátkem sezóny zranil.“
2. „Těžíme z domácích hráčů, nikdo neodešel, prozatím
ani nepřišel. Ale nějaké posily máme přece jen v jednání...“
3. „Určitě bychom nechtěli
hrát hodně vzadu. S omlaze-

ným týmem se budeme chtít 3. „Nerad bych mluvil předem
prezentovat pohledným fotba- o ambicích, mužstvo bude určilem v klidném středu tabulky.“ tě silné. Je tu možnost posílení
z „A“ mužstva, bude záležet na
TJ Sokol OTASLAVICE
prvních kolech.“
Jiří Klobouk
TJ SMRŽICE
- předseda oddílu
1. „S přípravou jsme začali
Jaroslav Řehák - trenér
před čtrnácti dny, v sobotu ode- 1. „Moc se toho opravdu nehráli přípravné utkání v Dobro- stihlo, vše v rámci možností.
milicích. Více se toho opravdu V přípravě jsme porazili Nedvězí 8:3 a na turnaji v Topolné
stihnout nedá...“
2. „K žádným změnám nedo- uhráli 4. místo, i když jsme za
chází, kádr zůstane pohroma- celý turnaj paradoxně nedostali
dě jako v minulém ročníku.“ ani branku. Zítra nás čeká přá3. „Vzhledem k příznivému telské utkání v Pivíně, ještě jedlosu bychom chtěli hrát v po- no utkání je v jednání.“
klidném středu tabulky. Sílu na 2. „S fotbalovou kariérou
končí Žouželka, v jednání
to mužstvu má.“
máme dva nové hráče.“
TJ OTINOVES
3. „Myslím si, že tým je docela
solidní, soutěž bude velice vyLuboš Sekanina
rovnaná. Chtěli bychom hrát
- předseda oddílu
1. „Opravdu nebylo mnoho v poklidném středu tabulky.“
času, začali jsme trénovat v prvFC VÝŠOVICE
ním týdnu v červenci. Minulý
víkend jsme sehráli přípravné
Emil Škultéty
utkání s Protivanovem, ve kte- předseda klubu
rém jsme podlehli 2:3.“
1. „Kluci trénují individuálně,
2. „Dochází ke změně na postu spousta z nich se vrací z dovotrenéra, namísto Ladislava lené, máme za sebou přípravné
Zukala přichází Ladislav Frň- utkání s nově vznikajícím mužka. Pro nás bude velice těžké stvem ze Skalky.“
začít sezónu, vše je v jednání, 2. „Odešli bratři Glozarové,
snad se nám to díky novému jednáme samozřejmě i o posilách a hlavně na postu trenésystému podaří stihnout.“
3. „Vyhnout se záchraně, hrát co ra. Pan Trnečka nám přislíbil
alespoň jedenkrát týdně výnejlepší fotbal a bavit lidi.“
pomoc.“
1.SK PROSTĚJOV „B“
3. Chtěli bychom se udržet a výDavid Mezuliánek - trenér hledově stabilizovat kádr.
1. „Trénujeme od čtvrtéTJ Haná PROSTĚJOV „B“
ho července, a i když jsme
Pavel Ociepka - trenér
to moc nepřeháněli, dost se
toho naběhalo. V sobotu jsme 1. „Trénink začínáme 24. čerodehráli přípravné utkání vence, takže do sezóny skáčeme
v Mostkovicích, ve středu po hlavě...“ (úsměv)
nás čeká zápas v Klenovicích 2. „Z kádru odchází Popelka,
a v pátek místo tréninku ex- naopak po zranění by se k nám
hibiční utkání v Kostelci na měl přidat Igor Glausch. Další změny by se neměly našeho
Hané.“
2. „Přichází odchovanci To- týmu dotknout.“
máš Peka a Petr Sedláček, 3. „Rád bych, aby si kluci dobře
někteří u nás ukončili hos- zahráli, udrželi se v dobré nálatování, jiní si budou muset, dě a potvrdili tak postup z loňbohužel, díky širokému ká- ského ročníku. Nechtěli bychom
mít určitě sestupové starosti.“
dru najít jiné angažmá.“

IV. třída OFS Prostějov: Namísto dvou skupin pouze
jedna. Můžeme očekávat větší atraktivitu?
Rozšířením III. třídy OFS
Prostějov změnila svůj systém i nejnižší soutěž našeho
regionu. Týmy, hrající ve
dvou skupinách, se od nového
ročníku utkají pouze v jedné,
čtrnáctičlenné skupině. Ta
odstartuje svou pouť již tuto
sobotu.
Většina mužstev se tak
z
předchozího
působení
v nejnižší soutěži nezná,
dá se tedy očekávat její vyrovnaný průběh. Šest týmů
si v uplynulém ročníku zajistilo postup do III. třídy OFS
Prostějov, do toho dalšího
se přihlásily hned dva nové
týmy. Staronovým týmem

v prostějovském regionu je
„B“ mužstvo z Protivanova.
Již dříve pod tímto názvem
působilo, dokonce hrálo 1.B
třídu, sk. B. Znalci však vědí,
že po existenčních problémech prvního týmu zaniklo
i „Béčko“, respektive začalo
hrát pouze pod názvem TJ Sokol Protivanov. Po několika
letech se tak vrací na fotbalovou mapu. „Chceme
především zapojit hráče z blízkého okolí a dorostence, kteří
pomalu přecházejí do mužské
kategorie, bohužel ne všichni
mají na to hrát v prvním týmu.
I zde však chceme dosáhnout
dobrých výsledků a prokázat

kvalitu,“ vyjádřil se o vzniku
první muž oddílu Antonín
Krátký.
Úplným novicem je mužstvo
FK Skalka 2011, na jehož
vzniku se podíleli kluci ze
Skalky, kteří fotbalově působili
v různých klubech v okolí.
Za podpory obce a dalších
sponzorů byli schopni zajistit
veškeré náležitosti potřebné
k registraci klubu do systému
FAČR. Hrajícími trenéry tohoto nováčka jsou Lukáš
Mráček a Roman Pinkava.
„Tým se poskládal během
posledního půl roku, takže
neočekáváme nějaké zázraky.
Chtěli bychom zformovat

tým, vybudovat sílu mančaftu
a časem postoupit do vyšší
soutěže. V současnosti na
kluky v této věci netlačíme.
Trénujeme ve Skalce, zápasy
budeme hrát ve Výšovicích.
Máme příslib od starosty,
pokud obec získá potřebné
dotace, že by se tu v dalších
letech mohlo vytvořit vlastní
zázemí. Uvidíme, jak to vše
dopadne, není to opravdu nic
jednoduchého,“ promluvil o
vzniku nového klubu předseda
oddílu Stanislav Prečan. Je
tedy vidno, že i nejnižší soutěž
na Prostějovsku bude pro fotbalového fajnšmekra pořádnou
lahůdkou.

LOS PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA, SEZÓNA 2012/2013 - PODZIMNÍ ČÁST
předehrávané
15. kolo - neděle 29. 7. 2012, 16:30
FC Výšovice - Sokol Otaslavice
TJ Sokol Zdětín - TJ Haná PV „B“
FC Kralice na Hané „B“ - Sokol Přemyslovice
(Přemyslovice)
Sokol Olšany - FC Hvozd
(FC Hvozd)
TJ Otinoves - TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Určice „B“ - TJ Smržice
(sobota 28. 7., 16:30)
TJ Sokol Držovice - TJ Sokol Brodek u PV
(sobota 28. 7., 16:30)
1.SK Prostějov „B“ - SK Sokol Vrahovice
(28. 7., 16:30 - Vrahovice)
předehrávané
14. kolo - neděle 5. 8. 2012, 16:30
FC Hvozd - TJ Otinoves
Sokol Přemyslovice - Sokol Olšany
TJ Sokol Brodek u PV - 1.SK Prostějov „B“
TJ Smržice - TJ Sokol Držovice
Sokol Otaslavice - TJ Sokol Zdětín
SK Sokol Vrahovice - FC Kralice na Hané „B“
(sobota 4. 8., 16:30)
TJ Haná PV „B“ - TJ Sokol Určice „B“
(sobota 4. 8., 16:30
- UT - SCM, Za Místním nádražím)
TJ Sokol Čechovice - FC Výšovice
(sobota 4. 8., 16:30)
1. kolo - neděle 12. 8. 2012, 16:30
TJ Otinoves - Sokol Olšany
FC Hvozd- FC Kralice na Hané „B“
(Kralice)
Sokol Přemyslovice - 1.SK Prostějov „B“
TJ Smržice - TJ Sokol Zdětín
Sokol Otaslavice - TJ Sokol Čechovice
SK Sokol Vrahovice - TJ Sokol Držovice
(sobota 11. 8.,16:30)
TJ Sokol Brodek u PV - TJ Sokol Určice „B“
(sobota 11. 8., 16:30)
TJ Haná PV „B“ - FC Výšovice
(sobota 11. 8., 16:30
- UT-SCM, Za Místním nádražím)
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2. kolo - neděle 19. 8. 2012, 16:30
Sokol Otaslavice - TJ Haná PV „B“
FC Výšovice - TJ Smržice
TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol Brodek u PV
1.SK Prostějov „B“ - FC Hvozd
(UT-SCM, Za Místním nádražím)
FC Kralice na Hané „B“ - TJ Otinoves
TJ Sokol Určice „B“ - SK Sokol Vrahovice
(sobota 18. 8., 16:30)
TJ Sokol Držovice - Sokol Přemyslovice
(sobota 18. 8., 16:30)
TJ Sokol Čechovice - Sokol Olšany
(sobota 18. 8., 16:30)
3. kolo - neděle 26. 8. 2012, 16:30
TJ Otinoves - 1.SK Prostějov „B“
FC Hvozd - TJ Sokol Držovice
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Brodek u PV - FC Výšovice
TJ Smržice - Sokol Otaslavice
TJ Haná PV „B“ - TJ Sokol Čechovice
(UT - SCM, Za Místním nádražím)
Sokol Olšany - FC Kralice na Hané „B“
(sobota 25. 8., 16:30)
SK Sokol Vrahovice - TJ Sokol Zdětín
(sobota 25. 8., 16:30)
4. kolo - neděle 2. 9. 2012, 16:00
Sokol Otaslavice - TJ Sokol Brodek u PV
FC Výšovice - SK Sokol Vrahovice
TJ Sokol Zdětín - Sokol Přemyslovice
1.SK Prostějov „B“ - Sokol Olšany
(UT- SCM, Za Místním nádražím)
TJ Sokol Určice „B“ - FC Hvozd
(sobota 1. 9. 2012, 16:00)
TJ Sokol Držovice - TJ Otinoves
(sobota 1. 9. 2012, 16:00)
TJ Sokol Čechovice - FC Kralice na Hané „B“
(sobota 1. 9. 2012, 16:00)
TJ Haná PV „B“ - TJ Smržice
(10:00 - UT - SCM, Za Místním nádražím)
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5. kolo - neděle 9. 9. 2012, 16:00
FC Kralice na Hané „B“ - 1.SK Prostějov „B“
Sokol Přemyslovice - FC Výšovice
FC Hvozd - TJ Sokol Zdětín
TJ Otinoves - TJ Sokol Určice „B“
TJ Sokol Brodek u PV - TJ Haná PV „B“
TJ Smržice - TJ Sokol Čechovice
Sokol Olšany - TJ Sokol Držovice
(sobota 8. 9., 16:00)
SK Sokol Vrahovice - Sokol Otaslavice
(sobota 8. 9., 16:00)
6.kolo - neděle 16. 9. 2012, 16:00
TJ Smržice - TJ Sokol Brodek u PV
TJ Haná PV „B“ - SK Sokol Vrahovice
(UT - SCM, Za Místním nádražím)
Sokol Otaslavice - Sokol Přemyslovice
FC Výšovice - FC Hvozd
TJ Sokol Zdětín - TJ Otinoves
TJ Sokol Určice „B“ - Sokol Olšany
(sobota 15. 9., 16:00)
TJ Sokol Držovice - FC Kralice na Hané „B“
(sobota 15. 9., 16:00)
TJ Sokol Čechovice - 1.SK Prostějov B
(sobota 15. 9., 16:00)
7. kolo - neděle 23. 9. 2012, 16:00
1.SK Prostějov „B“ - TJ Sokol Držovice
(UT-SCM, Za Místním nádražím)
FC Kralice na Hané „B“ - TJ Sokol Určice „B“
TJ Otinoves - FC Výšovice
FC Hvozd - Sokol Otaslavice
Sokol Přemyslovice - TJ Haná PV „B“
Sokol Olšany - TJ Sokol Zdětín
(sobota 22. 9., 16:00)
SK Sokol Vrahovice - TJ Smržice
(sobota 22. 9., 16:00)
TJ Sokol Brodek u PV - TJ Sokol Čechovice
(sobota
obota 22.
222. 9.,
9., 16:00)
9.
16:0
16
:00)
:0
0))
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FOTBALOVÉ AKTUALITY
NAJDETE NA WEBU

III. LOS III. TŘÍDY OFS PROSTĚJOV,
předehrávané
15. kolo - neděle 29. 7. 2012, 16:30
Němčice n. H. - Brodek u K., Pavlovice - H.
Štěpánov ,Vícov - Nezamyslice „B“, Ptení - Kostelec n. H. „B“ (sobota 28. 7. 2012,
14:00), Mostkovice „B“ - Dobromilice (sobota
28. 7. 2012, 16:30), Ivaň - Pivín „B“ (sobota
28. 7. 2012, 16:30), Zdětín „B“ - Tištín (sobota 28. 7. 2012, 16:30), Bedihošť - Vrahovice
„B“ (10:00)
předehrávané
14. kolo - neděle 5. 8. 2012, 16:30
Kostelec n. H. „B“ - Mostkovice „B“, Vrahovice „B“ - Ivaň, Brodek u K. - Bedihošť, Tištín
- Vícov, H. Štěpánov - TJ Sokol Zdětín „B“,
Dobromilice - Pavlovice (Pavlovice), Pivín „B“
- Ptení (sobota 4. 8. 2012, 16:30), Nezamyslice „B“ - Němčice n. H. (10:00)
1. kolo - neděle 12. 8. 2012, 16:30
Tištín - Pavlovice, H. Štěpánov - Dobromilice,
Brodek u K. - Vícov, Vrahovice „B“ - Němčice
n. H., Kostelec n. H. „B“ - Ivaň, Pivín „B“ - Bedihošť (sobota 11. 8., 16:30), Mostkovice „B“
- Ptení (sobota 11. 8., 16:30), Nezamyslice
„B“ - Zdětín „B“ (sobota 11. 8., 16:30),
2. kolo - neděle 19. 8. 2012, 16:30
H. Štěpánov - Tištín, Pavlovice - Nezamyslice „B“, Vícov - Vrahovice „B“, Němčice n. H.
- Pivín „B“, Dobromilice - Ptení (Ptení), Zdětín
„B“ - Brodek u K. (sobota 18. 8., 16:30), Ivaň
- Mostkovice „B“ (sobota 18. 8., 16:30), Bedihošť - Kostelec n. H. „B“ (10:00),

5. kolo - neděle 9. 9. 2012, 16:00
Ptení - Němčice n. H., Kostelec n. H. „B“ - TJ
Sokol Zdětín „B“, Brodek u K. - Tištín, Vrahovice „B“ - H. Štěpánov, Ivaň - Bedihošť
(sobota 8. 9., 16:00), Mostkovice „B“ - Vícov
(sobota 8. 9., 16:00), Pivín „B“ - Pavlovice
(sobota 8. 9., 16:00), Nezamyslice „B“ - Dobromilice (10:00)
6. kolo - neděle 16. 9. 2012, 16:00
Tištín - Vrahovice „B“, H. Štěpánov - Pivín
„B“, Pavlovice - Kostelec n. H. „B“, Vícov
- Ptení, Němčice n. H. - Ivaň, Dobromilice Bedihošť, Zdětín „B“ - Mostkovice „B“ (sobota
15. 9., 16:00), Nezamyslice „B“ - Brodek u K.
- (10:00)
7. kolo - neděle 23. 9. 2012, 16:00
Ptení - TJ Sokol Zdětín „B“, Kostelec n. H.
„B“ - H. Štěpánov, Brodek u K. - Dobromilice,
Vrahovice „B“ - Nezamyslice „B“, Mostkovice
„B“ - Pavlovice (sobota 22. 9., 16:00), Pivín
„B“ - Tištín (sobota 22. 9., 16:00), Ivaň - Vícov
(sobota 22. 9., 16:00), Bedihošť - Němčice
n. H. (10:00)
8. kolo - neděle 30. 9. 2012, 16:00
Brodek u K. - Vrahovice „B“, Tištín - Kostelec
n. H. „B“, H. Štěpánov - TJ Sokol Mostkovice „B“, Pavlovice - Ptení, Vícov - Bedihošť,
Dobromilice - Němčice n. H., Zdětín „B“ - Ivaň
(sobota 29. 9., 16:00), Nezamyslice „B“ - Pivín „B“ (10:00)

3. kolo - neděle 26. 8. 2012, 16:30
Ptení - Ivaň, Kostelec n. H. „B“ - Němčice n.
H., Vrahovice „B“ - TJ Sokol Zdětín „B“, Brodek
u K. - Pavlovice, Tištín - Dobromilice, Mostkovice „B“ - Bedihošť (sobota 25. 8., 16:30), Pivín
„B“ - Vícov (sobota 25. 8., 16:30), Nezamyslice
„B“ - H. Štěpánov (10:00)

9. kolo - neděle 7. 10. 2012, 15:30
Němčice n. H. - Vícov, Ptení - H. Štěpánov,
Kostelec n. H. „B“ - Nezamyslice „B“, Vrahovice „B“ - Dobromilice, Ivaň - Pavlovice (sobota 6. 10., 15:30), Mostkovice „B“ - Tištín
(sobota 6.10., 15:30), Pivín „B“ - Brodek u
K. (sobota 6. 10., 15:30), Bedihošť - Zdětín
„B“ (10:00)

4. kolo - neděle 2. 9. 2012, 16:00
Tištín - Nezamyslice „B“, H. Štěpánov - Brodek u K., Pavlovice - Vrahovice „B“, Vícov Kostelec n. H. „B“, Němčice n. H. - TJ Sokol
Mostkovice „B“, Dobromilice - Ivaň, Zdětín
„B“ - Pivín „B“ (sobota 1. 9., 16:00), Bedihošť
- Ptení (10:00)

10. kolo - neděle 14. 10. 2012, 15:00
Vrahovice „B“ - Pivín „B“, Brodek u K. - Kostelec n. H. „B“, Tištín - Ptení, H. Štěpánov
- Ivaň, Pavlovice - Bedihošť, Dobromilice
- Vícov, Zdětín „B“ - Němčice n. H. (sobota
13. 10.,15:00), Nezamyslice „B“ - Mostkovice
„B“ (10:00)

SEZÓNA 2012/2013

11. kolo - neděle 21. 10. 2012, 15:00
Vícov - TJ Sokol Zdětín „B“, Němčice n. H.
- Pavlovice, Ptení - Nezamyslice „B“, Kostelec n. H. „B“ - Vrahovice „B“, Ivaň - Tištín
(sobota 20. 10. 2012, 15:00), Mostkovice „B“
- Brodek u K. (sobota 20.10.2012, 15:00),
Pivín „B“ - Dobromilice (sobota 20. 10. 2012,
15:00), Bedihošť - H. Štěpánov (sobota 21.
10. 2012, 10:00)
12. kolo - neděle 28. 10. 2012, 14:30
Vrahovice „B“ - TJ Sokol Mostkovice „B“, Brodek u K. - Ptení, Tištín - Bedihošť, H. Štěpánov
- Němčice n. H., Pavlovice - Vícov, Dobromilice
- TJ Sokol Zdětín „B“, Pivín „B“ - Kostelec n. H.
„B“ (sobota 27. 10. 2012, 14:30), Nezamyslice
„B“ - Ivaň (sobota 28. 10. 2012, 10:00)

IV.
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8. kolo - neděle 30. 9. 2012, 16:00
TJ Sokol Brodek u PV - SK Sokol Vrahovice
TJ Smržice - Sokol Přemyslovice
TJ Haná PV „B“ - FC Hvozd
(UT-SCM, Za Místním nádražím)
Sokol Otaslavice - TJ Otinoves
FC Výšovice - Sokol Olšany
TJ Sokol Zdětín - FC Kralice na Hané „B“
TJ Sokol Určice „B“ - 1.SK Prostějov B
(sobota 29. 9., 16:00)
TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Držovice
(sobota 29. 9., 16:00)
9. kolo - neděle 7. 10. 2012, 15:30
1.SK Prostějov „B“ - TJ Sokol Zdětín
(UT-SCM, Za Místním nádražím)
FC Kralice na Hané „B“ - FC Výšovice
TJ Otinoves - TJ Haná PV „B“
FC Hvozd - TJ Smržice
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Brodek u PV
TJ Sokol Držovice - TJ Sokol Určice „B“
(sobota 6. 10., 15:30)
Sokol Olšany - Sokol Otaslavice
(sobota 6. 10., 15:30)
SK Sokol Vrahovice - TJ Sokol Čechovice
(sobota 6. 10., 15:30)
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10. kolo - neděle 14. 10. 2012, 15:00
:
TJ Sokol Brodek u PV - FC Hvozd
:
TJ Smržice - TJ Otinoves
:
TJ Haná PV „B“ - Sokol Olšany
(UT-SCM, Za Místním nádražím)
:
Sokol Otaslavice - FC Kralice na Hané „B“
:
FC Výšovice - 1.SK Prostějov „B“
:
TJ Sokol Zdětín - TJ Sokol Držovice
:
SK Sokol Vrahovice - Sokol Přemyslovice
(sobota 13. 10., 15:00)
:
TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Určice „B“
(sobota 13. 10., 15:00)
11. kolo - neděle 21. 10. 2012, 15:00
:
1.SK Prostějov „B“ - Sokol Otaslavice
(UT-SCM, Za Místním nádražím)
:
FC Kralice na Hané „B“ - TJ Haná PV „B“
:
TJ Otinoves - TJ Sokol Brodek u PV
:
FC Hvozd - SK Sokol Vrahovice
:
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Čechovice
:
TJ Sokol Určice „B“ - TJ Sokol Zdětín
(sobota 20. 10., 15:00)
:
TJ Sokol Držovice - FC Výšovice
(sobota 20. 10., 15:00)
:
Sokol Olšany - TJ Smržice
(sobota 20. 10., 15:00)

12. kolo - neděle 28. 10. 2012, 14:30
:
Sokol Přemyslovice - FC Hvozd
:
TJ Sokol Brodek u PV - Sokol Olšany
:
TJ Smržice - FC Kralice na Hané „B“
:
TJ Haná PV „B“ - 1.SK Prostějov B
(UT-SCM, Za Místním nádražím)
:
Sokol Otaslavice - TJ Sokol Držovice
:
FC Výšovice - TJ Sokol Určice „B“
:
SK Sokol Vrahovice - TJ Otinoves
(sobota 27. 10., 14:30)
:
TJ Sokol Čechovice - TJ Sokol Zdětín
(sobota 27. 10., 14:30)
13. kolo - neděle 4. 11. 2012, 13:30
TJ Sokol Zdětín - FC Výšovice
1.SK Prostějov „B“ - TJ Smržice
(UT-SCM, Za Místním nádražím)
FC Kralice na Hané „B“ - TJ Sokol Brodek u PV
TJ Otinoves - Sokol Přemyslovice
FC Hvozd - TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Určice „B“ - Sokol Otaslavice
(sobota 3. 11., 13:30)
TJ Sokol Držovice - TJ Haná PV B
(sobota 3. 11., 13:30)
Sokol Olšany - SK Sokol Vrahovice
(sobota 3. 11., 13:30)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

předehrávané
16. kolo - neděle 11. 11. 2012, 13:30
:
Sokol Olšany - TJ Otinoves
:
FC Kralice na Hané „B“ - FC Hvozd
:
1.SK Prostějov „B“ - Sokol Přemyslovice
:
TJ Sokol Držovice - SK Sokol Vrahovice
:
TJ Sokol Určice „B“ - TJ Sokol Brodek u PV
:
TJ Sokol Zdětín - TJ Smržice
:
FC Výšovice - TJ Haná PV „B“
:
TJ Sokol Čechovice - Sokol Otaslavice
předehrávané
17. kolo - neděle 18. 11. 2012, 13:00
:
TJ Haná PV „B“ - Sokol Otaslavice
:
TJ Smržice - FC Výšovice
:
TJ Sokol Brodek u PV - TJ Sokol Zdětín
:
SK Sokol Vrahovice - TJ Sokol Určice „B“
:
Sokol Přemyslovice - TJ Sokol Držovice
:
FC Hvozd - 1.SK Prostějov „B“
:
TJ Otinoves - FC Kralice na Hané „B“
:
Sokol Olšany - TJ Sokol Čechovice
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předehrávané
15. kolo - neděle 29. 7. 2012, 16:30
Biskupice - Jesenec „B“ (Dzbel), Doloplazy
- Otaslavice „B“, Hrubčice - Želeč, Brodek u
PV „B“ - Kladky, Tvorovice - Přemyslovice
„B“, Malé Hradisko - Skalka, Čechy p. K. Protivanov „B“ (sobota 28. 7. 2012 16:30)
předehrávané
14. kolo - neděle 5. 8. 2012, 16:30
Skalka - Plumlov „B“ (Plumlov), Kladky Hrubčice, Želeč - Tvorovice, Jesenec „B“
- Doloplazy, Otaslavice „B“ - Brodek u PV
„B“ (sobota 4. 8. 2012, 16:30), Protivanov
„B“ -Biskupice (sobota 4. 8. 2012, 16:31),
Přemyslovice „B“ - Malé Hradisko (13:30)

13. kolo - neděle 4. 11. 2012, 13:30
Vícov - H. Štěpánov, Němčice n. H. - Tištín, Ptení
- Vrahovice „B“, Kostelec n. H. „B“ - Dobromilice,
Zdětín „B“ - Pavlovice (sobota 3. 11. 2012, 13:30),
Ivaň - Brodek u K. (sobota 3. 11. 2012, 13:30),
Mostkovice „B“ - Pivín „B“ (sobota 3. 11. 2012,
13:30), Bedihošť - Nezamyslice „B“ (10:00)

1. kolo - neděle 12. 8. 2012, 16:30
Kladky - Doloplazy, Želeč - Brodek u PV
„B“, Plumlov „B“ - Malé Hradisko (Krumsín), Skalka - Tvorovice (sobota 11. 8.
2012, 16:30 - Vyšovice), Jesenec „B“ - Čechy p. K. (11. 8. 2012, 16:30), Otaslavice
„B“ -Biskupice (11. 8. 2012, 16:30), Přemyslovice „B“ - Hrubčice (13:30)

předehrávané
16. kolo - neděle 11. 11. 2012, 13:30
Ptení - TJ Sokol Mostkovice „B“, Ivaň - Kostelec n. H. „B“, Bedihošť - Pivín „B“, Němčice
n. H. - Vrahovice „B“, Vícov - Brodek u K.,
Zdětín „B“ - Nezamyslice „B“, Pavlovice Tištín, Dobromilice - H. Štěpánov

2. kolo - neděle 19. 8. 2012, 16:30
Hrubčice - Skalka, Doloplazy - Želeč, TJ Biskupice - Kladky, Tvorovice - Plumlov „B“ (sobota 18.
8. 2012, 16:30), Brodek u PV „B“ - Přemyslovice
„B“ (18. 8. 2012, 16:30), Čechy p. K. - Otaslavice
„B“ (sobota 18. 8. 2012, 16:30), Protivanov „B“ Jesenec „B“ (sobota 18. 8. 2012, 16:30)

předehrávané
17. kolo - neděle 18. 11. 2012, 13:00
Tištín - H. Štěpánov, Nezamyslice „B“ - Pavlovice, Brodek u K. - TJ Sokol Zdětín „B“,
Vrahovice „B“ - Vícov, Pivín „B“ - Němčice n.
H., Kostelec n. H. „B“ - Bedihošť, Mostkovice
„B“ - Ivaň, Ptení - Dobromilice

3. kolo - neděle 26. 8. 2012, 16:30
Želeč - TJ Biskupice, Plumlov „B“ - Hrubčice
(Krumsín), Malé Hradisko - Tvorovice (Tvorovice), Kladky - Čechy p. K., Otaslavice „B“
- Protivanov „B“ (sobota 25. 8. 2012, 16:30),
Skalka - Brodek u PV „B“ (sobota 25. 8.
2012, 16:30 - Vyšovice), Přemyslovice „B“ Doloplazy (sobota 26. 8. 2012 13:30)
4. kolo - neděle 2. 9. 2012, 16:00
Hrubčice - Malé Hradisko, Doloplazy - Skalka, TJ Biskupice - Přemyslovice „B“, Brodek
u PV „B“ - Plumlov „B“ (sobota 1. 9. 2012,
16:00), Jesenec „B“ - Otaslavice „B“ (sobota
1. 9. 2012, 16:00), Protivanov „B“ - Kladky
(sobota 1. 9. 2012, 16:00), Čechy p. K. - Želeč (sobota 1. 9. 2012, 16:00)

5. kolo - neděle 9. 9. 2012, 16:00
Želeč - Protivanov „B“, Malé Hradisko Brodek u PV „B“, Plumlov „B“ - Doloplazy
(Krumsín), Kladky - Jesenec „B“, Skalka
-Biskupice (sobota 8. 9. 2012, 16:00 - Vyšovice), Tvorovice - Hrubčice (sobota 8. 9.
2012, 16:01), Přemyslovice „B“ - Čechy p.
K. (13:00)
6. kolo - neděle 16. 9. 2012, 16:00
TJ Biskupice - Plumlov „B“, Doloplazy Malé Hradisko, Brodek u PV „B“ - Tvorovice (sobota 15. 9. 2012 13:00), Otaslavice
„B“ - Kladky (sobota 15. 9. 2012, 16:00),
Jesenec „B“ - Želeč (sobota 15. 9. 2012,
16:00), Čechy p. K. - Skalka (sobota 15. 9.
2012, 16:00), Protivanov „B“ - Přemyslovice „B“ (sobota 15. 9. 2012, 16:00)
7. kolo - neděle 23. 9. 2012, 16:00
Hrubčice - Brodek u PV „B“, Malé Hradisko - TJ Biskupice, Plumlov „B“ - Čechy p.
K. (Krumsín), Želeč - Otaslavice „B“, Tvorovice - Doloplazy (sobota 22. 9. 2012,
16:00), Skalka - Protivanov „B“ (sobota 22.
9. 2012, 16:00 - Vyšovice), Přemyslovice
„B“ - Jesenec „B“ (13:00)
8. kolo - neděle 30. 9. 2012, 16:00
Kladky - Želeč, TJ Biskupice - Tvorovice,
Doloplazy - Hrubčice, Otaslavice „B“ - Přemyslovice „B“ (sobota 29. 9. 2012, 16:00),
Jesenec „B“ - Skalka (sobota 29. 9. 2012,
16:00), Čechy p. K. - Malé Hradisko (sobota 29. 9. 2012, 16:00), Protivanov „B“
- Plumlov „B“ (sobota 29. 9. 2012, 16:00)
9. kolo - neděle 7. 10. 2012, 15:30
Hrubčice - TJ Biskupice, Malé Hradisko Protivanov „B“, Plumlov „B“ - Jesenec „B“
(Krumsín), Brodek u PV „B“ - Doloplazy
(sobota 6. 10. 2012, 15:30), Tvorovice Čechy p. K. (sobota 6. 10. 2012, 15:30),
Skalka - Otaslavice „B“ (sobota 6. 10.
2012, 15:30 - Vyšovice), Přemyslovice „B“
- Kladky (12:30)

10. kolo - neděle 14. 10. 2012, 15:00
Želeč - Přemyslovice „B“, Kladky - Skalka,
Jesenec „B“ - Malé Hradisko, TJ Biskupice
- Brodek u PV „B“, Čechy p. K. - Hrubčice,
Otaslavice „B“ - Plumlov „B“ (sobota 13.
10. 2012 15:00), Protivanov „B“ - Tvorovice
(sobota 13. 10. 2012, 15:00)
11. kolo - neděle 21. 10. 2012, 15:00
Doloplazy - TJ Biskupice, Hrubčice - Protivanov „B“, Malé Hradisko - Otaslavice „B“,
Plumlov „B“ - Kladky (Krumsín), Brodek u
PV „B“ - Čechy p. K. (sobota 20. 10. 2012,
15:00), Tvorovice - Jesenec „B“ (sobota
20. 10. 2012, 15:00), Skalka - Želeč (sobota 20. 10. 2012, 15:00 - Vyšovice)
12. kolo - neděle 28. 10. 2012, 14:30
Želeč - Plumlov „B“, Kladky - Malé Hradisko, Jesenec „B“ - Hrubčice, Otaslavice „B“
- Tvorovice (sobota 27. 10. 2012, 14:30),
Protivanov „B“ - Brodek u PV „B“ (sobota
27. 10. 2012, 14:30), Čechy p. K. - Doloplazy (sobota 27. 10. 2012 14:30), Přemyslovice „B“ - Skalka (sobota 28. 10. 2012, 10:30)
13. kolo - neděle 4. 11. 2012, 13:30
TJ Biskupice - Čechy p. K., Doloplazy Protivanov „B“, Hrubčice - Otaslavice „B“,
Plumlov „B“ - Přemyslovice „B“ (Krumsín),
Malé Hradisko - Želeč, Tvorovice - Kladky
(sobota 3. 11. 2012, 13:30), Brodek u PV
„B“ - Jesenec „B“ (sobota 3. 11. 2012 13:30)
předehrávané
16. kolo - neděle 11. 11. 2012, 13:30
Malé Hradisko - Plumlov „B“, Tvorovice Skalka, Hrubčice - Přemyslovice „B“, Doloplazy - Kladky, Brodek u PV „B“ - Želeč,
TJ Biskupice - Otaslavice „B“, Čechy p. K.
- Jesenec „B“,
předehrávané
17. kolo - neděle 18. 11. 2012, 13:00
Skalka - Hrubčice, Otaslavice „B“ - Čechy
p. K., Želeč - Doloplazy, Kladky - TJ Biskupice, Plumlov „B“ - Tvorovice, Jesenec
„B“ - Protivanov „B“ (sobota 17. 11. 2012,
13:00), Přemyslovice „B“ - Brodek u PV „B“
(sobota 18. 11. 2012, 10:30)
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V Němčicích nad Hanou se sešly osobnosti české kopané
Látal, Mikloško, Podaný, Drulák a další zvučná jména v exhibičním utkání

Němčice nad Hanou/jp - Dne 22.
července 2012, v rámci programu němčických hodů, proběhlo
na hřišti FK Němčice nad Hanou
utkání starých gard Sigmy Olomouc a FK Němčice nad Hanou.
V olomouckém týmu se představili bývalí ligový hráči, k domácím
se přidali ještě slavnější kolegové
- Radoslav Látal, Petr Podaný a
David Hodinář. Čestného výkopu
se ujala další hvězda, která zavítala na Hanou, brankář Luděk
Mikloško. Diváci si v oboustranně
ofenzivním zápase přišli na své a
odnesli si tak spoustu skvělých
zážitků.
Fotbalové odpoledne se konalo pod
záštitou města Němčice nad Hanou
a senátorky Boženy Sekaninové.
Před samotným zápasem byly ze
strany města i klubu oceněni odchovanci němčického fotbalu i význační
funkcionáři. Již zmiňovaného Radoslava Látala, Luďka Mikloška,
Petra Podaného a Davida Hodináře
doplnila dvojice funkcionářů Rudolf
Novotný a Jiří Jiříček. Domácí, hnáni zaplněnou tribunou, si vypracovali hned v úvodu několik slibných
šancí, které však nedokázali proměnit. A tak musel zákonitě přijít trest.
K míči se dostal Roman Sedláček a
nechytatelnou střelou ke vzdálenější
tyči poslal hráče Sigmy do vedení.
Odpověď domácích přišla záhy a
opravdu stála za to. Ke střele zpoza
vápna se odhodlal Marek Domanský, jenž trefil vnitřní šibenici. Do
poločasu se skóre měnilo ještě dvakrát. Obě branky vsítili hráči Sigmy
a do kabin tak mohli jít více spoko-

FK Němčice nad Hanou
SK Sigma Olomouc 4:4 (1:3)
Branky: Domanský 2, Látal, Oulehla – Kučerňák 2, Sedláček,
Fiala Jiří
Rozhodčí: Oulehla. Diváků: 300

Sestava Němčic:
Petr, Zgoda, Večerka, Látal R., Látal J., Krejčíř, Bartošek, Domanský, Hodinář, Podaný, Oulehla, Fidra, Škrkánek, Jiříček.
Sestava SK Sigma:
Vít, Matuška, Duda, Navrátil, Fiala Jar., Fiala Jiří, Mrázek, Kučerňák L., Kučerňák M., Kolečkář, Novák, Vyskočil, Sedláček,
Drulák.
jeni. Druhá půle vyšla gólově domácím. Ti se nechtěli smířit s vedením
svého soupeře a začali si připravovat
šance. K radosti domácích se jim
podařilo nejen srovnat, ale také otočit vývoj zápasu ve svůj prospěch.
Když už to vypadalo na výhru Němčic, z levé strany skvěle odcentroval
Roman Sedláček a nikým nehlídaný
Jiří Fiala usměrnil míč do odkryté
branky. Soupeři se tak rozešli smírně, ale každý z nich si odnesl určitě
jen ty nejlepší vzpomínky na toto
památné setkání.
„Dnešní odpoledne jsem začali plánovat zhruba koncem března, kdy
nás napadlo pozvat na němčický
trávník všechny hráče, respektive
čtyři, kteří to dotáhli až do nejvyšší
československé ligy. S naplánováním nebyl vůbec žádný problém,
všichni byli naprosto vstřícní, ochotni dorazit na plácek, kde kdysi začí-

nali s fotbalem. Spokojenost s akcí
je maximální, počasí vyšlo, zápas
skončil 4:4, po průběhu myslím
celkem spravedlivě. Byly k vidění
pěkné akce, pěkné góly, návštěvnost byla velmi dobrá, tolik lidí na
fotbale už nebylo pěknou řádku let,“
neskrýval spokojenost předseda oddílu FK Němčice nad Hanou Josef
Matoušek.

Ohlasy aktérů:

Vícemistr Evropy. Rodák z Němčic nad Hanou Radoslav Látal se po
letech vrátil na hřiště, kde fotbalově vyrůstal. 2x foto: Josef Popelka

Nováček MSFL 1.SK Prostějov se vrátil
ze soustředění, přípravné utkání se nehrálo

POSILA NEPŘIŠLA, V POHÁRU DO BOHUNIC

Bystřice nad Pernštejnem, Prostějov/pk – Nejnáročnější fázi přípravy na novou sezónu, v níž si
fotbalový Prostějov odbude premiéru v MSFL, absolvovali svěřenci Františka Jury. Ten svůj
mančaft vyvezl do Bystřice nad
Pernštejnem, kde 1.SK našel vynikající podmínky. Jedinou vadou na kráse tak bylo nesehrané
střetnutí proti domácímu celku,
proti čemuž se postavil noční
déšť, který podmočil jinak skvěle připravený trávník. „Nechtěl
jsem riskovat zranění hráčů,“
objasnil František Jura, kouč a
GSM prostějovského týmu.
Během pětidenního soustředění
se Jurovi hoši podrobili hned
deseti tréninkovým jednotkám.
„Byla to pořádná makačka, ale
kluci to zvládli. Jejich přístup
byl perfektní, všichni makali na
jedničku,“ chválil své ovečky
Jura. Hlavní náplní byla jak jinak než fyzická kondice, došlo
ale i na práci s míčem. „Měli
jsme k dispozici to, co jsme potřebovali. V Bystřici bylo skutečně vynikající zázemí včetně
perfektních travnatých ploch a

skvělého zázemí a regenerační
linky,“ pochvaloval si zázemí
František Jura. „Jak už bylo řečeno, jediným negativem je neodehrané utkání proti domácím,
které jsme měli sehrát na samý
závěr. Bohužel v novi ze soboty
na neděli tak pršelo, že se to nedalo. Domácí sice hrát chtěli, ale
já jsem to nepovolil. Kluci byli
unaveni a na tom odmáčeném
hřišti vážně hrozili riziko zranění. A to by nestálo za to,“ znělo
rozhodnutí Jury logicky.
Ostatně přípravný zápas sehrají
fotbalisté 1.SK už tuto středu 25.
července v Leštině proti Zábřehu
na Moravě a především v neděli
29. červenci na půdě brněnských
Bohunic. A to půjde už o pořádně důležitý mač! Jedná se totiž o
první kolo Poháru České pošty.
A jak známo, jeho vítěz půjde ve
druhém dějství na konci srpna
proti Sigmě Olomouc, čerstvému
vítězi Superpoháru! Bohunice si
souboj proti 1.SK vybojovali ve
včerejším předkole v Hodoníně,
když po remíze 1:1 uspěli v penaltovém roszřelu. „Abych přiznal,
raději bychom hráli asi proti Ho-

Osobnosti československé kopané. Účastníci exhibičního utkání bavili nejen sebe, ale i všechny přítomné diváky, kteří byli dychtiví
po vítězství svého domácího celku.

donínu, který má snad nějaké potíže a hlavně je tam větší hřiště. V
Bohunicích nás čeká menší plocha,
což našemu technickému týmu až
tak nevyhovuje. Není to ale tak,
že bychom byli zklamaní. Musíme se s tím smířit a co nejlépe se
připravit. Nemá cenu nic zastírat,
jedeme tam vyhrát,“ uvedl lodivod
Prostějova s tím, že případné vyřazení by bylo velkým zklamáním
pro celý klub... „Hrát se Sigmou je
skutečně obrovskou motivací...,“
přiznal Jura.
Ten Večerníku také prozradil, že
avizovaná posila do defenzivních řad nepřijde. Tedy s největší
pravděpodobností... „Na devětadevadesát procent se tak skutečně
nestane. Bohužel jsme se s jeho
mateřským klubem nedohodli a
jiného hráče shánět nebudeme.
Vypadá to, že do sezóny půjdeme
se stávajícím kádrem. Byť jedno
procento naděje ještě existuje...,“
objasnil aktuální situaci muž
zodpovědný v 1.SK Prostějov za
sportovní stránku. Závěrem také
potvrdil, že dvojice Hatle – Matula
bude hrát v Čechovicích a Poláček
zamířil do Rakouska.

Radoslav Látal: „Dnešní den jsem si
užil opravdu krásně. Už včera jsem
přijel za rodiči, jezdívám do Němčic
tak jedenkrát do měsíce, když samozřejmě čas dovolí. Rád si vždy zahraju s kamarády, tato utkání nejsou
vyhecovaná, člověk nemá strach o
vlastní zdraví, naopak si hru užívá a
snaží se předvést i něco z fotbalového umění. Pozvání jsem přijal s ote-

nad rukama ze Sigmy navrch. Takto
budeme muset uspořádat odvetu
(smích). Jsem rád, že jsem mohl být
součástí dnešního setkání, byl to pro
mě opravdový zážitek.“
Roman Sedláček: „Já si myslím,
že to byl moc pěkný den, rozhodně
jsem si jej užil, mám z toho dobrý
pocit. Přes léto takto s klukama hráváme, jsme rádi, když se můžeme
sejít a udělat něco pro svou fyzičku,
pak posedět, poklábosit, něco vypít. I
když jsme dnes nebyli v úplné sestavě, tak si myslím, že jsme to uhráli
dobře, hlavně pobavili diváky.“
Radek Drulák: „Myslím si, že to
splnilo ten účel, že sem tam něco ukážeme lidem. Člověk si vzpomene na
ta svá fotbalová léta, potká kamarády,
se kterými se už tolik nevidí, vždy
vládne dobrá atmosféra jako tady
v Němčicích. Jen mi to tam dnes ne
a ne padnout (smích).“

Přípravné zápasy před novou sezónou
Sokol Určice
- 1.HFK Olomouc „B“ 4:1 (4:0)

TJ Sokol Mostkovice „A“
– 1.SK Prostějov „B“3:2 (2:0)

FC Kralice na Hané
– Sokol Čechovice 3:4 (2:2)

Branky: 3. Vodák, 27. a 28. Los, 30. Vaněk,
68. Kucharčík. Diváků: 85.
Sestava Určic: Nejezchleb - Petržela, Skopalík, Peka, Javořík - Bokůvka, Holly, Vaněk,
Hochman - Los, Vodák. Střídali: Števula, Plajner, Halouzka. Trenér: Evžen Kučera
Za chladného letního počasí se v sobotu
na fotbalovém hřišti v Určicích odehrál
přípravný zápas mezi domácími hráči a
svěřenci trenéra Derca. 1.HFK Olomouc „B“
přijel s kombinovanou sestavou, objevilo se
v ní několik dorostenců, to však nesnižuje
úroveň utkání či samotné vítězství domácích
hráčů. Ti svého soupeře v prvním poločase
jednoznačně přehráli a šli do kabin za stavu
4:0 v jejich prospěch. Hráči, uspokojení tímto
vedením, poněkud polevili v koncentraci a
dovolili soupeři dostat se do zápasu. Žádné
drama se ale nekonalo, mužstvo z Olomouce
dokázalo vsítit pouze jednu branku a zmírnit tak vysokou porážku. Určice tak na úvod
své přípravy pokračují ve skvělých jarních
výkonech.

Branky: Milar, Vojtíšek M., Dadák – Ballek,
Sestava Mostkovic: Lukáš – Vojtíšek V.,
Karafiát, Milar, Zapletal P. – Všetička, Vojtíšek
M., Zapletal O., Kapounek – Dadák, Chmelař.
Trenér: Jiří Kamenov
Sestava 1.SK Prostějov „B“: Hubál – Sedláček,
Zelina, Peka, Martínek – Ballek, Lakomý,
Pořízka, Komárek – Gryglák, Ošlejšek. Trenér:
David Mezuliánek
K dalšímu přípravnému zápasu nastoupilo v sobotu 21. července „B“ mužstvo prostějovského 1.SK
proti Mostkovicím. Domácí tým si zpestřil třídenní
soustředění, které hráči od pátku na vlastním hřišti absolvují. Nováček 2. třídy OFS Prostějov musel po celý
zápas dohánět brankovou ztrátu, kterou se mu v závěru
dohnat nepodařilo. První poločas vyzněl gólově lépe
pro domácí, v tom druhém se naopak prosadili hosté.
Pohledem trenérů:
Jiří Kamenov – TJ Sokol Mostkovice „A“: „Kluci
si zpestřili soustředění, neodchodili to, naopak i po
náročnějším programu předváděli pohledný fotbal
s množstvím šancí. Některé se podařilo využít, jiné
ne, alespoň máme co zlepšovat. Soupeř nás místy
zatlačil, ale jinak jsme měli utkání pod kontrolou a
zaslouženě vyhráli.“
David Mezuliánek - 1.SK Prostějov „B“: „Bylo
to velice otevřené utkání, mohlo to klidně skončit
i větším gólovým výsledkem. Jsem rád, že kluci
po tom našem běhání v přípravě fyzicky vydrželi
celých devadesát minut. Místy jsme soupeře
dokázali přehrát, určitě to splnilo svůj účel.“

Branky: 26. vlastní, 40. Lehký, 82. Pejřimovský –
23. Kvapil, 44. Jáhl, 71. a 74. Janza
Sestava Kralic: Urbánek – Martinec, Martínek,
Neoral, Jano – Petrásek, Pejřimovský, Deutsch,
…. – Lehký, Vybíhal. Střídali: Trnavský, Valtr,
Růžička. Trenér: Petr Gottwald.
Sestava Čechovic: Švéda – Šťastný, Zaoral,
Vinklárek, Prášil – Kolečkář, Kvapil, Hodulák,
Haluza, Hatle – Jáhl. Střídali: Brablec, Chmelik,
Žídek, Mach. Trenér: Jaroslav Liška.
K přípravnému utkání mezi celky Kralic na Hané
a Čechovicemi došlo na neutrální půdě. Přímo
nefotbalové nedělní ráno přineslo na hřišti Vedení hostů z třiadvacáté minuty však netrvalo příliš
dlouho, za další tři minuty si Čechovičtí dali vlastní
branku a bylo srovnáno. Pět minut před poločasem
se Kralice dostaly do vedení, nejlepší střelec Čechovic v uplynulé sezóně gólem do šaten upravil
poločasový stav na 2:2. V druhé půli se obraz hry
příliš nezměnil, šance se přelívaly na obou stranách. Ke změně stavu došlo až v polovině druhé
půle, kdy se Čechovice dostaly do dvoubrankového vedení. Ani snížení ke konci poločasu již neodvrátilo prohru účastníka Krajského přeboru.
Pohledem kouče:
Petr Gottwald – FC Kralice na Hané: „I když jsme
prohráli, vědu z toho nedělám, byl to přípravný zápas
a Čechovice potvrdily svou kvalitu. My už čtrnáct dní
běháme, což se také projevilo na výkonu některých
hráčů. Jsem ale spokojený, zkoušel jsem nové kluky,
jeden zápas je málo, abych mohl dělat nějaké závěry.

Pohledem kouče Evžena Kučery:
„V pátek jsme začali přípravu na novou
sezónu, kluci dostali trošku do těla. O to víc
jsem rád, že utkání zvládli, i když ve druhé
půli již bylo vidět, že jim ztěžkly nohy a
soupeř dokázal vstřelit jedinou branku. Vstup
nám tedy vyšel na jedničku, doufejme, že to
tak půjde dál, pak se můžeme v Určicích těšit
na parádní fotbal.“

Příští zápasy

Úterý 24.července Sokol Protivanov – Sokol Čechovice 17.30
Středa 25.července Kralice na Hané – Dub nad Moravou 18.00 (hřiště Biskupice)

MUŽI ZÁKONA vítězi druhého ročníku Memoriálu Aleše Rusa
Finále obstarali hráči ze složek bezpečnostního systému

Protivanov/jp
Sobotní
odpoledne dne 21. července
patřilo na hřišti protivanovského
Sokola vzpomínce na jeho
bývalého člena, Aleše Rusa,
který bohužel před dvěma lety
prohrál svůj poslední souboj
s těžkou nemocí. To vedlo jeho
spoluhráče a kamarády k uctění
Alešovy památky, jak jinak než
fotbalovým zápasem, jenž se
postupně stává tradicí. Po nultém
a loňském ročníku jsme letos
byli svědky v pořadí již druhého
ročníku Memoriálu Aleše Rusa,
ve kterém se představila čtveřice
týmů.
Ivana Rusová se již tradičně ujala
slavnostního zahájení i čestného
výkopu, kterým odstartovala další
ročník memoriálu, nesoucí jméno
jejího zesnulého manžela. Ani
krátká průtrž mračen či chladné
počasí, jež svými teplotami vůbec
nepřipomínalo
letní
období,
nenarušilo samotný průběh celého
turnaje. První zápas obstaraly týmy
spoluhráčů Aleše Rusa a hasičů
z Prostějova, kteří přehráli svého
soupeře v poměru 3:1 a zajistili
si tak postup do finále. Následné
utkání patřilo hráčům Besedy
Prostějov a mužstvu Policie ČR
Prostějov. Zkušený tým Besedy
bohužel rychlostně nestačil na
své protivníky a podlehl svému
mladšímu soupeři 0:3. Pro nabrání
sil do utkání o třetí místo byla na
programu bohatá tombola, která
mohla vzniknout díky štědrosti
sponzorů této akce. Na pomyslnou
bednu nakonec po vyrovnaném
boji, i když výsledek naznačuje
něco jiného, vystoupalo mužstvo

vřenou náručí, vždyť jsem vlastně na
tomto plácku fotbalově začínal.“
Luděk Mikloško: „Vrátil jsem na
rodnou Hanou snad po dvaceti letech a jsem opravdu mile překvapen,
v jaké podobě se nyní nachází fotbalové hřiště tady v Němčicích. Ani
chvíli jsem neváhal s pozváním na
dnešní vydařenou akci. Snažil jsem
se přizpůsobit si program tak, abych
zde nechyběl. Pamatuji si dobu, kdy
jsem tu s fotbalem začínal a po těch
letech potkal tolik známých lidí.
Mám z toho opravdu velice dobrý
pocit a srdečně děkuji za pozvání.
Bohužel zdravotní stav mi nedovolil
se aktivně zúčastnit, ale i tak jsem si
to užil.“
Petr Podaný: „Setkání s kamarády
po letech je vždy krásným okamžikem, nejinak tomu bylo i dnes v
Němčicích. Škoda jen, že jsme ztratili v závěru vedení, mohli jsme mít

fotbalové aktuality

Trajera následuje i Kiška
Určice/jp – Další ztrátu utrpěl kádr určických fotbalistů. Odchod nejlepšího střelce Michala Trajera do Rakouska jsme již dříve avizovali,
spekulovalo se také o odchodu zkušeného špílmachra Petra Kišky. Jak se
nakonec ukázalo, Petr se rozhodl následovat svého mladšího spoluhráče
a zamířil také na jih. „Ztráta těchto dvou stěžejních hráčů je obrovská,
budeme se s tím muset vyrovnat po svém. Jejich místa by měli zaujmout
noví hráči, kteří do našeho klubu od nového ročníku přichází,“ nezoufá
nad ztrátou kouč Určic Evžen Kučera. První náhradu již mužstvo našlo v podobě zkušeného záložníka, který přichází na hostování z Dolan.
V hledáčku má trenér Kučera ještě dalšího hráče, jeho jméno však zatím
neprozradil.

Muži zákona. Mužstvo Policie ČR Prostějov se z vítězství radovalo až po penaltových kopech.
Spoluhráčů po výhře 5:2. Hráči
Besedy vyhořeli na kráse svých akcí,
kterým chyběl už jen gólový efekt.
Ve finálovém zápase se střetly dva
vcelku omlazené týmy. Vyrovnaný
boj byl vidět po celé střetnutí a
zápas tak dospěl až k penaltovým
rozstřelům. V nich se nakonec
z celkového triumfu radovalo
mužstvo Policie ČR Prostějov a
převzalo vytoužený pohár z rukou
Ivany Rusové. V poraženém týmu
hasičů se prezentovali mimo jiné
i oba synové Aleše Rusa, Adam a
Aleš. Po celou dobu bylo zajištěno
občerstvení, děti měly k dispozici
skákací nafukovací atrakci ve tvaru
fotbalového míče. Noční zábavu
přímo na hřišti obstarala skupina
Tandem.

„Když si uvědomím, kolik lidí si
udělá čas a obětuje tomu celou
sobotu, mám z toho obrovskou
radost, je to opravdu dojemné.
Neberu to jako něco smutného,
ba naopak, pozitivního. Ráda
navštěvuji jeho kolegy, hasiče, kteří

Fotbalistou po tátovi. Oba synové zesnulého
Aleše Rusa jdou v jeho šlépějích, na snímku
mladší z bratrů.
2x foto: Josef Popelka

mě vždy dokážou nabít
novou energií,“ svěřila nám své
dojmy Ivana Rusová.
„Jsme rádi, že se z toho stává tradice,
protože se tu sejde parta lidí, aby
uctila památku skvělého fotbalisty, ale
především člověka. Vše vzniklo před

Výsledky:
Hasiči Prostějov – Spoluhráči Aleše Rusa 3:1
Beseda Prostějov – Policie ČR Prostějov 0:3

O 3. místo:
Spoluhráči Aleše Rusa – Beseda Prostějov 5:2

Finále:
Hasiči Prostějov – Policie ČR Prostějov 1:1 (3:4pk)

dvěma lety, kdy to byl pro nás pro
všechny šok a společně s jeho kolegy,
hasiči, jsme odehráli fotbalové
utkání. Další rok jsme již po společné
domluvě uspořádali tento memoriál,
kde všechny generace mají možnost
nějakým způsobem zapojit se do
této akce. Dnes se tu třeba sešly dva
styly. Byli tu jednak hráči, působící
stále v některém klubu na okrese, ale
i generace hráčů, která patřila k tomu
nejlepšímu v nedávné minulosti.
A právě tito hráči dnes předvedli
nejlepší fotbal, i když už třeba
rychlostně na své mladší protivníky
nestačili. Poděkování patří také
všem sponzorům a představitelům
městysu Protivanov,“ pronesl
závěrem spoluorganizátor Josef
Pospíšil.

Kam míří borci z FK?
Prostějov/jp – Po vydařené sezóně, zakončené postupem do MSFL, se
utvořila nová parta kolem trenéra Jury. Většina hráčů i nadále setrvává
v 1.SK Prostějov, kam však mají namířeno ti, jenž v novém kádru nenašli své místo? Petr Poláček využil svých předešlých zkušeností u jižních
sousedů a zamířil zpět do Rakouska. To Matěj Hatle míří také na jih, ale
jen o pár kilometrů, konkrétně do Vyškova. Věřme, že i tato krátká zkušenost jim byla ku prospěchu a v nové sezóně budou hrdě reprezentovat
prostějovský fotbal i v jiných regionech.

Z Boskovic přes
Kralice do Přerova
Přerov/jp – Odchovanec prostějovského Lerku, se štacemi v Jihlavě,
Vyškově, Lipové, Rousínově a Boskovicích, míří do přerovské 1.FC
Viktorie. Řeč je o brankáři Petru Švédovi, který ukončil své hostování v Boskovicích. „Byl jsem téměř domluven na hostování v Kralicích,
odkud pocházím, pak se mi ozvali z Přerova, pro který jsem se nakonec
rozhodl. Hlavní důvod byl, že hrají divizi,“prozradil nám předsezónní
rošády Petr Švéda.

Šipky
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ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje nejen regionální dění
MČR: Darts Club DRŽOVICE druhým vicemistrem! Známe mistry 2. a 3. ligy ČMŠS v elektronických šipkách
Valdice u Jičína, Prostějov/
pk - Letošní mistrovství České
republiky v moderních elektronických šipkách se uskutečnilo v kulturním sále obce Valdice u Jičína. V hlavní ligové
soutěži se na krásném pátém
místě umístilo prostějovské
družstvo Pitbulls Prostějov. V
play off tento tým podlehl pozdějšímu vicemistru ČR Mexiku Chomutov (3:10).
V konkurenci nejlepších týmu
družstvo Pitbulů jednoznačně
obstálo a do světa šipkových
družstev vyslalo jednoznačný
signál, že s nimi budou muset
ostatní týmy v budoucnu počítat. Na krásném devátém místě
se umístil další tým z Extraligy
Miagi Mohelnice, kterým po
postupu ze skupiny vystavil
STOP tým Podlesáci Králův
Dvůr (4:10). Třetímu zástupci
Olomouckého kraje „Dobrým
Bobrům“ Olomouc se nepodařil
postup ze skupiny a končí tak
na 33. místě. I tento tým si však

Družstvo „Zavadila o jedličku“ je účastníkem příštího extraligového ročníku!

Vicemistr ČR. Darts club Držovice. Foto: ČDS Trading
zaslouží velká slova uznání za
bojovnost a vystupování na turnaji a pevně doufáme, že příští
mistrovství bude ve znamení
lepšího umístění.
Také v kategorii C se nám vedlo na jedničku zásluhou týmu
Darts Club Držovice, který po
tuhém boji obsadil nádherné 3.
místo a stal se II. vicemistrem

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM LETOŠNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MODERNÍCH ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH, KTERÉ SE KONALO V KULTURNÍM SÁLE OBCE VALDICE U JIČÍNA.
Přejeme všem šipkařům a šipkařkám zbytek krásných prázdnin a po nich u šipkových terčů nashledanou.
kompletní fotogalerie týmů je na této adrese:
http://uso.rajce.idnes.cz/

ČR v kategorii „C“. Jedním dechem musíme dodat ještě jednu
skutečnost. Obě semifinálová
utkání o postup do finále se hrála
současně a vedle sebe. Atmosféra, která tyto zápasy a následné
finále provázela byla na cenu
fair-play.
„Povzbuzování při hře, slova
chvály při hodech soupeře se
dnes jen tak nevidí. Následně
když se hrálo finále se obě poražená družstva sešla u finále
a opět potleskem a fanděním
dávala najevo, jak moc je šipky baví. Samotné vyhlašování
nejlepších družstev už bylo jen
třešničkou na dortu,“ vzkázal
Zdeněk Špička, čelní představitel šipkařských soutěží.

Prostějovsko/zš, pk - Každoroční mistrovství družstev 2. a 3.
ligy Českomoravského šipkového svazu se odehrálo v Čelčicích. Na turnaj se sjela nejlepší
družstva uplynulého ligového
ročníku 2011-2012, aby spolu
bojovala o titul Mistr ČMŠS kategorie „2. liga“. Nejlépe se
v tomto turnaji dařilo družstvu
Šipkaři Střížov, který letošní ligový ročník bez porážky završil
prvním místem v tomto prestižním týmovém turnaji. Jediný,
kdo jim trochu komplikoval
cestu za vysněným titulem byl
tým Šipkařů ze Střeně, který
s vítězem turnaje remizoval při
vzájemném měření sil 5:5. Protože si s sebou ale již nesl jednu
porážku, stačila týmu ze Stříteže k vítězství i remíza. Stejně
bojovný úkol čekal ve finále o
třetí místo družstvo Banditos
Hamry, kteří potřebovaly naplno bodovat a to se také stalo.
Dokonce existovala varianta o
druhém místě. Ta však zcela závisela na konečném skóre finálového utkání. V případě, že by
vítězný tým ze Stříteže bodoval
naplno, skončilo by družstvo
Banditos Hamry na celkovém
druhém místě díky lepšímu
vzájemnému zápasu. Jak jsme
již nastínili, napínavé finále

skončilo remízou a posunulo
Banditos Hamry pod vedením
Petra „Stánka“ Stodoly na konečné třetí místo.
Velmi deštivá neděle byla ve znamení turnaje třetích lig a tolik očekávané baráže o nejvyšší soutěž

Elita. Nejlepší týmy 3. ligy ČMŠS.
– Extraligu Olomouckého kraje.
Nejlepší družstva, hrající 3. ligu
v Olomouckém a Zlínském kraji,
které jsou pod vedením Českomoravského šipkového svazu, se zde
utkala o titul Mistra ČMŠS. Nejvýše na pomyslný stupeň vítězů
se podařilo dojít v turnajovém pavouku družstvu Rychlá rota Milenov, který zvítězil před Šenkéři
Blatec a týmem na třetím místě
Kohúti III. Vsetín.

Současně s Mistrovstvím ČMŠS
se odehrála také baráž o postup
do Extraligy Olomouckého
kraje. Systémem každý s každým
zde proti sobě nastoupila prvoligová družstva z nejvyšších příček a
bojovala o dvě postupová místa

Foto: ČDS Trading

do této nejprestižnější soutěže
v Olomouckém kraji. Odtud vede
přímá cesta k finálovému turnaji o
absolutního Mistra ČR. V tomto
velmi důležitém klání zvítězilo
družstvo „Hanácká šipka“, hrající 1. ligu v Olomouci, když jen
o jediný vyhraný leg předstihlo
téměř domácí tým „Zavadila o
jedličku“ Čechovice. Na třetím
místě se umístil tým Jiřina Black
Bears Prostějov, který již mnoho
let patří mezi elitní prostějovské
týmy, které se pravidelně účastní
Mistrovstí ČR.
Prvně dva jmenované týmy
tak od 1. září okusí extraligové
boje a na to, kdo bude tím, který
nad hlavu zvedne Pohár Mistrů
a bude nás reprezentovat na
příštím Mistrovství České republiky, si budeme muset ještě
počkat...

Zavadila o jedličku Čechovice. Účastník příštího ročníku extraligy
Foto: ČDS Trading

Jedna malá vzpomínka za velkou šipkařskou akcí, která skončila obrovským úspěchem

Pohár družstev a stříbrná medaile putovaly z mistrovství Evropy v Turecku na Hanou
Turecko, Turecká riviera,
Kizilagac, Hotel Silence Beach Resort, dějiště konání
Mistrovství Evropy EDU
v elektronických šipkách. To
dopadlo pro českou výpravu tvořenou i zástupci Prostějovska navýsost skvěle.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vám jakožto mediální partner šipkových soutěží a ČDS
Trading přináší jedno autentické ohlédnutí. Pojďte se s
námi vrátit o kus času zpátky a zavzpomínat, jak to v
Turecku vypadalo..
Hotel Silence Beach Resort je
vzdálen 80 km od letiště v Antalyi a je takovým ostrůvkem
dokonalosti v okolním ne zcela
dokonalém světě. Klimatizovaný sál s šipkovými terči byl přímo v areálu. tzn., že z pohledu
hráčů ideální stav. Hráči mají
vše možné i nemožné k dispozici v rámci „ultra All incusive“.
Ztrátové časy neexistují, dlouhé přesuny taktéž ne. Nálada
všech zúčastněných je výborná
a tak zatím přemýšlíme o jediném problému. Jak dostaneme
domů „možné poháry“, když
váha zavazadla do letadla
musí být max. 15 kg?
Pořadatelé připravili pro hráče týdenní program plný turnajů v různých kategoriích a
úrovních od Warm Up až po
mistrovské tituly v jednotlivcích, dvojicích, dvojicích
mixů a také soutěže národ-

Národní tým ČR.
ních týmů. První zahřívací
turnaje v kategorii žen suverénně ovládly naše ženy. Vyhrála reprezentantka Marika
Benešová a na stupních vítězů
ji ještě doplnila spoluhráčka
z reprezentace Lada Kotláriková a Dagmar Komorová. Areál
poskytoval
plno možností k relaxaci a
skladba
turnajů
byla kon-

cipována tak, aby se hráčům
dostalo možnosti nejen hrát,
ale také zaslouženého odpočinku a zábavy.
Třetí den mistrovství bylo provedeno slavnostní rozlosování
národních družstev mužů a
žen. Do oosudí bylo vloženo 8
družstev a do oboustranného
hracího pplánu byla nasazena
čtyři nejl
nejlepší družstva z loňského m
mistrovství. Los nám
jako prvn
prvního soupeře pro předkolo urči
určil tým ze Slovenska.
S tímto lo
losem byl nejvíce spokojen
j neh
nehrající kapitán a kouč
národního týmu Zdeněk Špička
z Olomou
Olomouce, který měl ve svém
pěti člené
členém týmu reprezentantek také ddva nováčky. Družstvo
Slovenska bylo pro nás ideální
soupeř na úvod. Nastupujeme
v sestav
sestavě: Lada Kotláriková, Ma
Marika Benešová, Iveta
Bruská
Bruská, Dagmar Komorová
a Jana Kaňovská.
Po hhladké výhře 11:1 ve
prosp
prospěch našeho týmu,
pokr
pokračujeme v turnaji a
naším dalším soupeřem
jsou hráčky Chorvatska. Naše hráčky jsou

Foto: ČDS Trading

ve výborné herní pohodě a i
toto utkání bylo dotaženo do
vítězného konce. Výsledek 9:3
mluví velmi jasně, ale hráčky
Chorvatska už byly pro naše
reprezentantky tvrdým oříškem.
Bylo by dobré se zmínit o systému hry. „Do utkání mohlo zasáhnout maximálně šest hráček.
Hralo se systémem oboustraného pavouka nebo-li 2x K.O.
Každé utkání se hraje vždy na
16 dílčích zápasů a protože se
hraje systémem 2x K.O. stačí
na pravé straně hracího plánu
uhrát devět bodů a postupujete
v soutěži dále. V případě prohry
by nás čekal pád na levou stranu, kde opět postupujete dále,
pokud uhrajete se svým týmem
minimálně devět bodů v utkání.
V opačném případě je po této
druhé porážce konec v soutěži.
Pevně jsem doufal, že po pravé
straně dojdeme co nejdále,“
řekl nehrající kapitán a kouč
národního týmu Zdeněk Špička.
Dalším týmem na naší cestě
jsou hráčky Německa. Mistryně Evropy z posledních dvou
let. Tým Německa, byl vždy
pro naše hráčky noční můrou.

Z několika posledních měření
sil odešel náš tým vždy s porážkou. Již od úvodu je patrné, že
zápas to bude velmi těžký jak po
herní, tak hlavně po psychické
stránce. Do stavu 4:4 by bylo
jen velmi těžké uhádnout kdo
odejde z tohoto klání jako vítěz,
ale do posledních dvou sérií
nastoupila naše děvčata ještě
s větším klidem a rozvahou a
svou výbornou hrou nedala německým hráčkám šanci. Výsledek 9:4 jen podtrhl jejich velmi
pěkné bojovné úsilí. Teď nás
čeká finále pravé strany, které
se bude hrát druhý den. Odcházíme s pocitem dobře odvedené
práce a myšlenkou, že hůře jak
třetí, už nemůžeme být.
Druhý den ráno nastupujeme
proti nejsilnějšímu soupeři,
který tu může být. Tým Ruska
v čele s mistryní světa Anastasiou Dobromyslovou, kterou
většina hráčů zná ze sportovních televizních přenosů. Hra
se přelévá ze strany na stranu
a po odehrání šestnácti dílčích
zápasů je stav 8:8. O vítězi bude
rozhodovat doplňková čtyřhra.
Proti očekávanému páru Dobromyslová - Nagapetyanz jdou
Dáša s Ivetou. Všem je jasné, že
klíčové budou legy právě s touto ruskou dvojicí. Proti zbytku
Ruska jde Marika a Lada. Tady
naopak nikdo nepochybuje, že
tento leg bude náš. Bude to tak
doopravdy?
Podání má ruské áčko a Marika s Ladou, Po třetím kole mají
Dáša s Ivetou shodně 331. Iveta
přidává 125. Nakonec má Iveta
2 šipky v šestém kole na dabl
a Rusky mají nemalý bodový
odstup. Zatím Iveta nedává.
Nedává ani další kolo. Rusky
jsou pod sto a Iveta dává D10.
Ve druhé dvojici má Marika 32
a Lada 40 a je na tahu. Dává 20
a D10. Vítězíme 9:8. Náš tým je
vítězem pravé strany hracího
pavouka a bez jediné prohry
čekáme na vítěze ze strany poražených.
K titulu Mistra Evropy nám

chybí jediná výhra. Podle předpokladu se nám do finále z levé
strany vrací tým Ruska, který
si velmi rychle poradil s Němkami. Německé tažení se pro
letošní rok musí spokojit pouze
s třetím místem. Naše hráčky se
chystají na nejdůležitější zápas
roku. Úvod máme slabší. Tři
legy jsou soupeřek. Bohužel
i další průběh je v ruské režii. Bod ztrácí Marika, Dáša i
Lada. Iveta má jednu šipku na
vítězství. Nedává a soupeřka
srovnává na 1:1. Doufejme,
že Iveta to ustojí a stav bude
podobný tomu z finále pravé
strany. Také jsme prohrávali
1:3 a nakonec jsme zvítězili.
Obě hráčky se trápí na dablu.
Úleva. V desátém to Iveta zlomila. 1:3. Druhá série opět není
příliš optimistická. I tu prohráváme 1:3. Celkově 2:6. Největším problémem si začínají být
holky samy sobě. Nagapetyanz
s přehledem bere leg s Ivetou.
Marika i Lada nám dávají stále
naději. Dáša hrála vyrovnanou
partii s Dobromyslovou, ale ta
podávala a toho také využila.
Iveta nedala 6 šipek na srovnání svého stavu a prohrává 0:2.
Dáša ve druhém legu vítězí. I
Dobromyslová neumí občas dably. Boduje Lada, Mariká musí
jít do třetího legu. Stále žijeme.
Stav je 3:7. Stav se zhoršuje.
Dáša prohrává 1:2 a my jsme
bod od první prohry. O naději
hraje ještě Marika. Podává a je
o něco lepší.. Marika zavírá 63
a naděje umírá poslední. Ruské
hráčky nám vrátily porážku a
stav je 1:1 na utkání. Bude se
hrát poslední utkání, které vše
rozhodne.
Do zápasu jde místo Dáši Komorové Jana Kaňovská. Stav je
2:2. Bod udělala Marika a Iveta. Druhá série začíná lépe pro
hráčky Ruska. Iveta je poražena
0:2. Marika má 3 šipky na Dobromyslovou a vítězí, Jana nedává dably a prohrává. Lada to
nakonec po pár marných kolech
také urve a stav je 4:4.

Naše holky jsou poslední nadějí
na titul. První bod dělá Dobromyslová s Ivetou a následuje ji
Nagapetyanz s Marikou.. Lada
je na dablu a dává jej. Ve hře je
ještě Jana. Na dabl 6 dává D10.
Ruska nedává a Jana srovnává
na 1:1. Jana má 42 - 10, 0,0.
Ruska 73 a je na 38. Jana zavírá
32 a srovnává tak stav utkání na
6:6.
Jdeme do poslední série a nic
není rozhodnuto ani naznačeno. Dobromyslová je v šestém
kole na dablu, ale zatím čeká.
Ovšem v závěsu s Nagapetyanz
proměňuje. První leg ztrácí i
Marika. Jedinou vlaštovkou je
double Ivety, která jediná vede
1:0. Jana Kaňovská má v 5.
kole dabl. Ovšem Dobromyslová v šestém zavírá. opět společně s Nagapetyanz. Prohráváme
8:6. Musíme vyhrát oba zápasy,
abychom byli stále ve hře. Ruska proti Marice má jednu šipku
na vítězství. Ale místo D12 dává
9. Marika třikrát míjí dabl. Ruska přehrává. Marika jde na D2.
V momentu, když odhazuje, vypadává na sále opět proud. Po
rosvícení je jasné že jdeme do
rozhodujícího legu. Dabl tam
je. Iveta má 32 - 16, D8. Marika může dostat utkání do prodloužení. 1:1 na legy a stav po
šestém kole na dipleji Mariky
32 bodů. Marina Konovova má
na displeji 83 a je na řadě. 19 –
T8 a poslední šipka letí na D20.
Všichni diváci v sále s napětím
sledují tuto bohužel pro nás poslední šipku, která boduje dabl
20. Hráčky Ruska jsou Mistryně Evropy.
Z tohoto místa bych velmi rád
poděkoval našim hráčkám, za
skvělou reprezentaci a ještě
jednou jim poblahopřál ke stříbrným medailým a titulu Vicemistr Evropy v nejprestižnější
kategorii, kterou jsou soutěže
národních týmů. Pohár pro Vicemistra Evropy bude k vidění
od 26. června v Klubu Atlant
v Olomouci.
Zdeněk Špička, ČMSS

partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Také si potěžkal cennou trofej. Zdeněk Špička kouč národního týmu žen.psd
Foto: ČDS Trading
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PŘÍPRAVA STARTUJE: „Agelky“ hned na startu
vyrazí na soustředění do Liptovského Jána
Pondělí 23. července je dnem, kdy volejbalistky VK
AGEL Prostějov zahájí společnou přípravu na sezónu 2012-2013. Na začátku tréninkového cyklu
se navzdory četným reprezentačním povinnostem
sejde pohromadě většina hanáckého týmu.
Prostějov/son
„Díky tomu, že přípravu začínáme
společným soustředěním se slovenským nároďákem, zasáhne do
ní v prvních jedenácti dnech sedm
hráček z dvanáctičlenného kádru. Jsou jimi dvě reprezentantky
Slovenska Solange Soaresová
s Veronikou Hrončekovou a dále
Markéta Chlumská, Michaela
Jelínková, Šárka Melichárková, Flávia de Assisová a Juliana
Gomesová. Zbylá pětice Andrea
Kossányiová, Pavla Vincourová,
Saskia Hippeová, Cvetelina Žar-

ková a Marina Miletičová bude
od počátku v národních výběrech
svých zemí,“ informoval trenér
VK Miroslav Čada.
Výše jmenovaná sedmička během tohoto víkendu dorazí do
Prostějova a v pondělí ji čeká
brzký budíček. „Sejdeme se
v osm hodin ráno a okamžitě vyrážíme na zmíněné soustředění.
Potrvá až do 2. srpna a strávíme jej
ve Vysokých Tatrách, konkrétně
v Liptovském Jánu. Je tam super
zázemí s krásnou novou sportovní
halou, dvěma pětadvacetimetrovými bazény, saunami, perfektní

regenerací i nádherným okolím
krásné přírody. Často tam pobývá
například mužská reprezentace
Slovenska,“ prozradil Čada.
Zaměření poměrně dlouhého
pobytu bude převážně kondiční. „Tréninky věnujeme z osmdesáti procent nabírání fyzičky a
ze dvaceti procent volejbalovým
věcem. Různé způsoby práce na
kondici si zpestříme i třemi horskými túrami, celkově holky čeká
vysoká náročnost. Po většinu času
kolektiv rozdělíme na dvě samostatné skupiny slovenský celek
a VK Prostějov, ale některé jednotky absolvují všechna děvčata
společně,“ vyložil Čada, který již
řadu let koučuje jak české klubové
mistryně, tak reprezentační výběr
bývalého federálního partnera ČR.
Po návratu z Tater budou Agelky pokračovat s přípravou

Příprava je základ. Sedm hráček zahájí přípravu ve Vysokých Tatrách
spolu se slovenským národním týmem.
Foto: www.vkprostejov.cz
v domácím prostředí, přičemž
jich bez členek různých nároďáků zbyde pět (Chlumská,
Jelínková, Melichárková, de
Assisová, Gomesová). „Holky povede můj asistent Luboš
Petráš, který s tím už má z minulých let bohaté zkušenosti.

Kvůli rozdělení obměněného
mančaftu sice půjde o složité
období, ovšem věřím, že až se
v září sejdeme všichni pohromadě, navážeme na kvalitní
práci odvedenou do té doby
rychlým sehráním,“ doplnil
Miroslav Čada.

Orli jsou komplet. Přišel Američan

Novou posilou se stal EVENTS!
Prostějov/lv - Podkošový hráč týmu Coors Events si na
Hané vyzkouší první evropské angažmá. V celku českého
vicemistra BK Prostějov podepsal smlouvu na jednu sezonu a stal se tak posledním kamínkem do mozaiky obměněného výběru kouče Zbyňka Cholevy.
„V minulé sezoně patřil opory svého týmu, který se po devíti
letech probojoval do vyřazovací části elitní NCAA. V soutěži
obsadil pětadvacáté místo a také v doskocích se dostal do třetí
desítky,“ přiblížil novou posilu generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
Default v uplynulém ročníku prestižní univerzitní ligy dal 1076
bodů a přidal 529 doskoků. „Je rychlý při práci s míčem, tvrdý
v osobních soubojích a umí vystřelit z dálky. Bude naší velkou
posilou,“ věří manažer.
Bývalí američtí basketbalisté Prostějova se po úspěšné sezoně rozprchli po Evropě. Svými výkony si vysloužili lukrativní smlouvy: Travis Peterson se upsal ukrajinské Goverle,
Yemi Nicholson má zase namířeno do Polska.
„Je to realita. Nemohli jsme si je dovolit. V našich službách
odvedli kvalitní práci a jsou ve své kariéře dál. Je to potvrzení,
že náš skauting pracuje dobře. Proto doufáme, že Austin bude
stejný případ,“ dodal Fridrich.
Pod košem tak mají basketbalisté Prostějova vystaráno. Trojici Pelikán, Švrdlík a Prášil doplnil americký podkošový hráč.
„Chceme naši hru zrychlit. Tomu Default odpovídá. Naše hra
bude nebezpečná,“ domnívá se Fridrich.

Cyklisté z SCM SKC Prostějov zcela opanovali republikový „mistrák“ mládeže na dráze

TUCET MEDAILÍ VYNESLO KLUBU POSTAVENÍ NEJLEPŠÍHO KLUBU!
Brněnský velodrom minulý týden ožil vynikající cyklistikou, dokonce tou nejlepší v podání cyklistické mládeže. Od pondělí do pátku (16. až 20. července)
se nejlepší mladí cyklisté utkali v rámci republikového mistrovství České republiky 2012 v dráhových disciplínách. Na programu byly všechny dráhové
disciplíny, s výjimkou omnia a madisonu, který se pořádají zvlášť. A mladí cyklisté zařazení do SCM při SKC Prostějov se opět mohou pochlubit tou nejlepší
bilancí. Celkové nasbírali dvanáct zlatých, jedenáct stříbrných a pět bronzových medailí a stali se tak nejúspěšnějšími na celém šampionátu. Dominance
našich cyklistů byla nejpatrnější ve stíhacích závodech družstev, kde družstva
složená z cyklistů SCM zvítězila ve všech třech kategoriích, v juniorech, kadetech i společné kategorii žačky/kadetky. „Jsme maximálně spokojení. Byl
to z našeho pohledu vynikající šampionát,“ liboval si předseda SKC Prostějov
Petr Šrámek.
Brno, Prostějov/oš, pk
V kategorii nejmladších závodníků, tedy žáků se z prostějovských cyklistů nejlépe předvedl Martin Šmída
(SKC Prostějov), který
předvedl vynikající výkon
ve všech disciplínách, v nichž startoval. Ve sprintu získal stříbrnou a v bodovacím
závodě bronzovou medaili.
Ve scratchi a ve stíhacím
závodě jednotlivců obsadil
výborné čtvrté místo, v závodě na 500 p.s. obsadil
místo páté. Z výsledků prostějovských žáků za zmínku
stojí vynikající šesté místo
Dominika Bušiny (SKC Prostějov) v bodovacím závodě.
Ve společné kategorii žákyně/kadetky
výborných
výsledků dosáhla Kristýna
Mráčková (SKC Prostějov),
která v individuálních disciplínách sprint a scratch
získala bronzovou medaili,
a neztratila se ani v dalších
disciplínách. V bodovacím
závodě obsadila výborné,
leč nevděčné čtvrté místo.
Ve stíhacím závodě družstev
pak společně se setry Kaňkovskými získala medaili
zlatou. Sestry Kaňkovské
(Mapei cyklo Kaňkovský,
SCM Prostějov) se staly
největšími hvězdami celého
mistrovství, neboť všechny
disciplíny v jejich kategorii
nemají v kolonce vítěz jiné
jméno než jméno „Kaňkov-

ská“. Sára zvítězila ve sprintu
a 500 p.s. a scratchi, Ema ve
stíhacím závodě a bodovacím
závodě, obě společně zvítězily v týmovém sprintu a společně s Kristýnou Mráčkovou
pak opanovaly stíhací závod
družstev. „Fenomenální výkon, vezmeme-li v potaz,
že soupeřily i s o dva roky
staršími závodnicemi! Emě
Cetkovské (SKC Prostějov)
se nejlépe dařilo ve scratchi,
kde obsadila dvanácté místo.
Ema patří k těm nejmladším
závodnicím, a čas pro její výsledky teprve přijde,“ chválil
první muž SKC Prostějov.
V kategorii kadetů bylo početné zastoupení prostějovských cyklistů největší. Do
jednotlivých disciplín nastoupili Matouš Hynek, Luděk
Helis, Daniel Chytil, Vlastimil Čech a Jiří Šána (všichni SKC Prostějov). Matouše
Hynka zastihlo mistrovství
výborně připraveného, stal se
nejúspěšnějším závodníkem
kadetské kategorie. Zvítězil
ve stíhacím závodě jednotlivců a byl členem vítězné
družstva v týmovém sprintu
a ve stíhacím závodě družstev. V bodovacím závodě po
skvělém výkonu vybojoval
stříbrnou medaili, která má
pro Hynka však poněkud hořkou příchuť. Bodovací závod
byl nesmírně napínavý, závodníci na prvních třech
místech získali stejný počet
bodů, a proto o konečném

pořadí rozhodovalo až pořadí v posledním bodování.
Nejvíce sil zbylo v závěrečném kole Michalu Kohoutovi
z Dukly Praha, který do pásky dorazil před Matoušem,
a tak to byl právě závodník
Dukly, který se mohl radovat ze zisku zlaté medaile.
V závodě si dobře vedli i
další prostějovští závodníci,
bohužel Jiří Šána a Vlastimil
Čech závod nedokončili, neboť se nevyhnuli hromadným
pádům. „Vlastik Čech byl
navíc převezen do nemocnice, naštěstí však jak Vlastik
tak Jirka vyvázli jen s drobnějšími zraněními. Nicméně
pro oba mistrovství skončilo a do dalších disciplín již
nenastoupili. Výkony Jirku
Šány jsou velkým příslibem
do budoucna, neboť Jirka na
dráhových závodech starto-

Fotoreportáž

Všechny nechala za sebou. Kristýna Mráčková v čele vítězného družstva
kadetek.

Družstvo SKC Prostějov pro MČR. Na fotografii chybí Ema Cetkovská, Luděk Helis a Vlastimil Čech.
Foto: archív SKC Prostějov
val vůbec poprvé a například
sedmnácté místo ve stíhacím
závodě jednotlivců a výkony v keirinu jsou důkazem o
talentu tohoto cyklistického
novice,“ prozradil Petr Šrámek, předseda prostějovského cyklistického klubu.
Mezi juniory se kromě jedničky prostějovského týmu
Tomáše Malce, předvedli i
Tomáš Křivánek a Pavel Vik
(všichni SKC Prostějov).
Tomáše Malce mistrovstvím
provázela smůla. Nakonec se

mu nepodařilo dosáhnout na
žádnou medaili v individuálních disciplínách, ačkoliv ve
všech podal velmi kvalitní
výkon a umístil se vždy těsně
za hranicí umístění na pódiu.
V keirinu se po vlastní taktické chybě umístil na čtvrtém
místě, a v pevném kilometru
jej postihl defekt předního
kola. Malec po objetých sedmi set metrech již nezopakoval výborný výkon z první
jízdy a umístil se na osmém
místě. „Je to pro Tomáše ško-

da, neboť průběžné časy signalizovaly, že Tom by mohl
získat bronzovou medaili,“
posteskl si předseda SKC.
Ozdobou mistrovství a dost
možná i nejlepším závodem
se stal bodovací závod juniorů. Závod se odvíjel ve
vynikajícím tempu. Po odváženém úniku zaslouženě
zvítězil Ondřej Ponikelský
(Mapei cyklo Kaňkovský,
SCM Prostějov), před Michaelem Kukrlem (TJ Uničov, SCM Uničov) a Janem

Skálou (Dukla Praha). Tomáš
Malec po dobrém výkonu
obsadil místo páté. Společně
s Pavlem Vikem a Luďkem
Lichnovským (Mapei cyklo
Kaňkovský, SCM Prostějov)
obsadili třetí místo v týmovém sprintu. Ve stíhacím
závodě družstev společně s
Ponikelským, Lichnovským
a Fialou (všichni Mapei cyklo Kaňkovský, SCM Prostějov) zvítězili. „Tom Křivánek
podal svůj nejlepší výkon ve
scratchi, kde obsadil osmé
místo. Bohužel Tomáše Křivánka postihla v druhé polovině mistrovství nemoc,
a tak do některých disciplín
nastoupil hendikepován nebo
nenastoupil vůbec. Pavel Vik,
který stejně jako Jirka Šána
startoval na dráhových závodech vůbec poprvé, k zisku
bronzové medaile ve sprintu
družstev, přidal i solidní deváté místo ze sprintu,“ dodal
Petr Šrámek.
Ačkoli několik medailí
prostějovským cyklistům
doslova proplulo mezi
prsty, jednalo se jak z pohledu SKC Prostějov, tak
i z pohledu celého prostějovského SCM o velmi vydařené mistrovství.
Na výrazné dominanci závodníků SCM Prostějov se
výraznou měrou podíleli i
závodníci z oddílů TJ Uničov a Mapei cyklo Kaňkovský.

Obchodní partneři SKC Prostějov

SKC kralovalo v Brně

Na stupni vítězů. Matouš Hynek se stal vítězem stíhacího závodu jednotlivců.

3x foto: archív SKC Prostějov

Dojeli si pro zlato. Vítězné družstvo kadetů - zleva: Hynek, Toman, Helis a
Brázda.

Sport

27

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. července 2012

VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA - PÁTER CUP 2012 v požárním útoku napsala třetí díl
Události v Lipové: MASAKR v podání plumlovských mužů a ženský atak Otaslavic

Další, v pořadí již třetí kolo Velké ceny Prostějovska v požárním útoku alias „PÁTER CUP
2012“ bylo na programu v sobotu 21. července v Lipové. Tentokrát se závody konaly na
spodním hřišti, které bylo připraveno stejně dobře jako v loňském roce hlavní hrací plocha. Pořadatelé si vypůjčili časomíru z Plumlova, postarali se také o kvalitní ozvučení.
Delegátem rady VCP byl Roman Svoboda ze Stražiska. Ke startovním pistolím se postavili snad nejpřísnější startéři na Velké ceně Prostějovska, kterými jsou Luděk Navrátil a
Martin Doseděl ze Stražiska. Soutěže se zúčastnilo osmnáct družstev mužů a šest ženských výběrů. Po zajímavých bojích se z vítězství radovali v rekordním čase muži Plumlova
a napínavý thriller žen ovládly dívky z Otaslavic, které se také dostaly na vedoucí pozici
průběžného pořadí. Mezi muži se na čelo prodralo družstvo ze Stražiska, v závěsu jsou
Domamyslice a Dětkovice. A jelikož, jak už je známo, PROSTĚJOVSKÝ Večerník je po
roční pauze opětovně hlavním mediálním partnerem celého dlouhodobého seriálu, máme
tu pro vás přímou reportáž...
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.
25.
26.

Stražisko
Domamyslice
Dětkovice
Čelechovice na Hané
Nová Dědina
Loučany
Bílovice
Vícov
Lipová
Brodek u Konice
Seloutky
Dětkovice “B”
Soběsuky
Okrouhlá
Niva
Cholina
Křenovice
Ptení
Buková
Olešnice0
Kelčice
Ludéřov
Karolín
Karolín “B”
Míchov
Plumlov

42
40
40
38
33
32
31
21
21
12
11
11
8
7
6
4
4
3
3
0
0
0
0
0
0

Velká cena Prostějovska 2012

celková tabulka ŽENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otaslavice
Lipová
Krumsín
Soběsuky
Dětkovice
Šošůvka
Černovice

24
21
20
16
11
0
0

Lipová/pk
Po oficiálním nástupu se jako první na start postavili domácí borci
z Lipové. Úvodní útok vyšel hodně
dobře, pravý proudař sestřelil terč
v čase 17,28 sekundy, ale levý zastavil časomíru na slušných 18,21
sekund. Trať v Lipové byla velmi
rychlá, proto se dalo očekávat, že
tento čas bude překonán. A povedlo
se to hned za chvilku Nové Dědině.
Čas 17,85 odsunul domácí na druhé

Výsledky VC - Lipová
muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
29.
30.

družstvo
Plumlov
Stražisko
Dětkovice A
Nová Dědina
Dětkovice B
Loučany
Lipová
Čelechovice n. H.
Okrouhlá
Bílovice
Domamyslice
Seloutky
Soběsuky
Niva
Buková
Ptení
Vícov
Brodek u Konice

LT
16,33
17,59
17,33
17,67
18,07
18
18,21
18,38
18,98
17,74
18,84
19,47
18,63
20,01
27,63
27,68
NP
NP

PT
16,29
17,23
17,68
17,85
18,01
18,13
17,28
18,17
18,14
19,06
19,44
19,51
19,93
21,44
25,47
27,46
NP
NP

čas start. poř.
16,33
08.
17,59
16.
17,68
03.
17,85
02.
18,07
05.
18,13
06.
18,21
01.
18,38
07.
18,98
18.
19,06
09.
19,44
04.
19,51
14.
19,93
11.
21,44
17.
27,63
15.
27,68
13.
NP
10.
NP
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo
Otaslavice
Lipová
Soběsuky
Krumsín
Šošůvka
Černovice

LT
17,87
18,45
20,19
20,64
23,09
26,45

PT
16,92
18,31
20,64
20,43
22,54
18,24

čas start. poř.
17,87
02.
18,45
06.
20,64
01.
20,64
03.
23,09
04.
26,45
05.

ženy

místo. Třetí Dětkovice se ale také
hodlaly posunout v celkovém pořadí a výsledný čas 17,68 vteřin to jen
potvrdil. Na úvod soutěže tak padaly
nádherné časy...
Všichni čekali, jak na to odpoví
průběžně vedoucí tým z Domamyslic. Kluky možná znervózněl první
ulitý start, napodruhé se to už ale
podařilo. Jenže špatně nabraná voda
znamenala zdržení a časem 19,44
sekundy se Domamyslice odsoudily
k propadu v celkovém hodnocení.
Dětkovické „béčko“ už potřebovalo
po dvou neúspěšných vystoupeních
v předchozích kolech bodovat. Vyrovnané sestřiky a čas 18,07 znamenal nakonec pěkné páté místo a
pořádnou porci bodů. Loučany se
vzápětí zařadily časem 18,13 hned
za tento výběr. Další pěkný útok
předvedly Čelechovice na Hané, ale
čas 18,38 znamenal až osmou pozici. Se startovním číslem osm se na
start postavil extraligový Plumlov.
Kluci v Lipové už od rána trénovali, navíc poslední dobou se jim
konečně daří dosahovat na Extralize ČR časy hodné jejich jména.
V Lipové se čekal šestnáctkový
čas, ale to, co předvedl Plumlov,
byl jedním slovem masakr! Diváci
se stali v Lipové svědky jednoho
z nejrychlejších útoků v dějinách
požárního sportu, letos zřejmě
nejrychlejšího útoku v České republice vůbec. Plumlováci ukázali, proč již třikrát vyhráli Extraligu České republiky. Na pravém
terči sestřelil Radim terč v čase
16,29 s a levý proudař Libor zastavil časomíru na fantastických

Hlavně dobře nabrat! Nejrychlejší spolupráci tentokrát předvedli plumlovští a stali se v Lipové zaslouženýmí vítězi.
Foto: www.vcprostejovska.cz
16,33 vteřiny! Plumlov byl odměněn zasloužilým potleskem a bylo
jasné, kdo bude vítězem soutěže
v Lipové.
Po nich se chtěli divákům předvést
kluci z Bílovic. Špatně roztažená
béčka, tím pádem nedotažený rozdělovač a proudy, znamenaly prostřik na pravém terči a byl z toho čas
19,06 s, který znamenal pro Bílovice
až desáté místo. Vícov chtěl navázat
na kvalitní čas z minulého závodu,
ale neroztažená béčka znamenala
konec nadějí a první neplatný pokus.
Soběsuky poté naprosto zbytečně
čekaly s vodou, k proudařům se dostala pozdě a byl z toho čas 19,93 s.
Při útoku Brodku u Konice si vybral
slabší chvilku pravý proudař, který
se zdržel na základně. Strojník nesmyslně pustil vodu do hadic pod
plným plynem a bylo jasné, že pro
Brodek to znamená konec. Pravý
proudař neměl šanci k terčům doběhnout a byl z toho další neplatný
pokus. Průměrný útok potom předvedly Seloutky a se slabšími stroji i
Ptení a Buková. Pak se postavilo na
start Stražisko, zřejmě jediný tým,
který ještě mohl promluvit do pořadí
na předních příčkách. Na základně
se zdržel Radim s rozdělovačem
a zdálo se, že z toho nebude žádný
zázračný čas. Strojník ale kluky nešetřil, Radim zabral co to šlo, ztrátu
dotáhnul a proudaři se činili. Vpravo
bylo sestřeleno v čase 17,23 vteřin
a levý proudař katapultoval časem
17,59 sekund Stražisko na druhé

místo za Plumlov a také do čela
průběžného pořadí Velké ceny
Prostějovska. Niva útok pokazila a
Okrouhlá z okresu Blansko ukončila
kategorii mužů časem 18,98 sekund.
Po úpravě trati a krátké přestávce
se mohla rozjet nesmírně vyrovnaná kategorie žen. První Soběsuky
nasadily laťku časem 20,64 vteřin.
Jenže druhé Otaslavice neponechaly nic náhodě. Rozdílem třídy
holky opět zametly se zbytkem
startovního pole. Vpravo trefila
vypůjčená proudařka z Lipové
Markéta terč v čase 16,92 sekund
a levá proudařka Andrea zastavila
časomíru na skvělých 17,87!

Třetí Krumsín útok opět pokazil. Na
základně se zdržela pravá proudařka, strojnice dala vodu příliš brzy
a byly z toho nedotažené proudy a
čas 20,64 s, naprosto shodný jako
družstvo Soběsuk. Pro Krumsín to
znamenalo ztrátu první pozice a pád
na třetí příčku v průběžném pořadí
Velké ceny Prostějovska. Tým Šošůvky ani tým Černovic z okresu
Blansko nemohl konkurovat prostějovským týmům a holky se podělily
o páté a šesté místo. Jako poslední se
představily domácí ženy z Lipové.
Ty si pro změnu vypůjčily proudařku Andreu z Otaslavic a čas 18,45 s
znamenal druhé místo jak v soutěži,
tak v průběžném pořadí Velké ceny.
„Pořadatelé zvládli soutěž bez problémů. Vzhledem k tomu, že se v červnu
konalo v Lipové jedno z kol Extraligy České republiky v požárním
sportu, kluci museli trošku šetřit na
cenách. Není jednoduché uspořádat
dva kvalitně oceněné závody v jedné
sezóně a sponzoři se v dnešní době
shánějí velmi těžko. Vadou na kráse
soutěže byly také předčasné odjezdy
několika týmů na jiné soutěže, které
se souběžně konaly. Ale s tím bohužel
pořadatelé nemohou nic dělat,“ zhodnotil druhé klání letošní sezóny VCP
Martin Ošťádal.
Další kolo Velké ceny Prostějovska
se koná již tuto sobotu v Dětkovicích (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:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
...ještě

+
HLAVNÍ SPONZOŘI:
INFOS ART, s.r.o.

MARTIN OŠŤÁDAL

RYCHLEROSTOUCITOPOLY.CZ

DALŠÍ SPONZOŘI: FUN RIDES TECH s.r.o.

PROSTĚJOVSKÁ GYMNASTIKA SLAVILA TROFEJE I TITULY MISTRŮ ČR
Řadu skvělých úspěchů vybojovali na závěr sezóny členové
i členky oddílu sportovní gymnastiky TJ Pozemstav Prostějov

Prostějov/son - K tradičním
sportovním odvětvím patří
také gymnastika, kterou v
Prostějově zastupuje oddíl
TJ Pozemstav. Ten měl v posledním předprázdninovém
měsíci pořádně napilno a de
facto každý víkend startovali jeho vyslanci na prestižní
akci. Jak si mladé gymnystické naděje vedly, to pro vás
zmonitoroval PROSTĚJOVSKÝ Večerník...
Zkraje června v Brně proběhlo mistrovství republiky kadetek, juniorek a žen.
Prostějovský klub zastupovala
mezi kadetkami Eva Míčková, která získala nepopulární
bramborovou medaili za čtvrté
místo. Třináctá skončila Markéta Vidmuchová a 24. příčku
zaujala Markéta Vyhlídalová.
Poprvé v kategorii žen se představila patnáctiletá Veronika
Pluskalová, jež závodila po
boku nejzkušenějších českých
gymnastek Jany Šikulové či
Kristýny Pálešové a obsadila
velmi pěknou pátou pozici.
Navíc byla ve finále přeskoku
čtvrtá a na bradlech pátá.

Zlatí gymnasté Prostějova. Družstvo TJ Pozemstav ve složení (zleva) Daniel Navrátil, Šimon Marcin, Filip Kopa, trenér Karel Hemerka, Daniel Ponížil a Jindřich Šafran vyhrálo MČR starších žáků
v Praze.
Foto: archív TJ Pozemstav Prostějov

O týden později, tj. 9. června se konal šampionát České republiky starších žákyň
a žákyň A ve Vysokém Mýtě.
Ve starších žákyních soutěžily Kateřina Nenálová (10.) a
Alžběta Dittmannová (18.),
přičemž pro obě to byl první
start na mistrovství. Jedinou
medaili z této akce zaslouženě
přivezla v kategorii žákyně A
Dominika Ponížilová za bronzový post, Magdaléna Holcová skončila čtvrtá a Kateřina
Vejrostová 31.
V polovině června se pak v
našem městě uskutečnil 8.
ročník závodu „O cenu Prostějova“. První den zápolili
jednotlivci o postup do nedělního finále smíšených dvojic.
Nejlépe se dařilo a účast si
zajistili Eva Mičková (1.), Dominika Ponížilová (4.), Markéta Vidmuchová (8.), Daniel
Ponížil (1.), Lukáš Koudelka
(7.) a Jindřich Šafran (8.).
Každá dívka si pak dle svého pořadí vybrala chlapce do
nedělní soutěže párů. No a
ve finále vybojovalo duo Eva
Mičková, Daniel Ponížil stří-

bro za druhé místo. Dominiku
Ponížilovou doprovázel Martin Fiala z Brna a společně obsadili čtvrtou příčku, Jindřich
Šafran s Marií Nevrklovou
(Šumperk) byli pátí a Markéta Vidmuchová s Lukášem
Koudelkou sedmí. V neděli
odpoledne také proběhl závod
Gymnastických mimin, kde
se nejlépe dařilo v mladší
kategorii Darině Nerušilové
a ve starší kategorii Kateřině
Nenálové - obě se radovaly ze
stříbra. Kompletní výsledky
hledejte na www.gymnastikapv.eu.
O víkendu 23. a 24. června
hostil rakouský Klagenfurt
mezinárodní závod a Českou republiku tam reprezentovali prostějovští závodníci, sourozenci Dominika a
Daniel Ponížilovi. Dominika
bohužel neustála bradla a po
pádu tak skončila pátá v jednotlivkyních. Nicméně české
družstvo i díky jejímu výkonu
obsadilo krásnou druhou pozici a Ponížilová v nedělním
finále na kladině přidala páté
místo. Daniel v základní soutěži neustál dvojné salto při
akrobacii, přesto si vysloužil
cenný bronz. Reprezentační
výběr hochů skončil druhý a
v nedělním finále se Ponížil
objevil hned na čtyřech nářa-

dích, kde předvedl velmi pěkné sestavy. Díky tomu pokaždé stanul na stupních vítězů:
kruhy 1., bradla 1., kůň 1. a
hrazda 3.
Vyvrcholením gymnastické
sezóny následně bylo mistrovství republiky žáků,
kadetů, juniorů a mužů,
které proběhlo v pražském
Tyršově domě u příležitosti
150. výročí založení Sokola. V pátek 29. června zahájil
klání Lukáš Koudelka v kategorii kadetů, kde mu jen těsně
utekly stupně vítězů a odvezl si
bramborovou medaili za čtvrtý
post. Nejvíce medailí posbírali
prostějovští závodníci v sobotu
30. června mezi staršími žáky.
Daniel Ponížil nedal soupeřům
šanci a získal titul přeborníka
ČR, ani ostatní hoši přitom
nezůstali pozadu. Filip Kopa
bral svou první placku z národních šampionátů za třetí místo,
Jindřich Šafran přidal další
čtvrtou příčku, Šimon Marcin
skončil osmý a Daniel Navrátil
sedmnáctý. Družstvo ve složení Ponížil, Kopa, Šafran, Marcin zvítězilo a hoši tak připsali
na své konto již třetí týmový
titul mistrů republiky!
Trenéři Veronika Lukášová,
Miloslav Musil a Karel Hemerka zaslouží velké díky za
přípravu úspěšných svěřenců.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s juniorským mistrem světa v tenise a vítězem Prostějov Open 2012

„BYL TO PRO MĚ V PAŘÍŽI OBROVSKÝ ZÁŽITEK, SNAD SE TAM JEDNOU VRÁTÍM…“
Prostějov - Tenisová hvězdička jménem Veselý se leskne čím dál víc.
Obrovský talent prostějovského TK Agrofert se po svém největším osobním úspěchu prosazuje i v seniorské kategorii. Po skvělém úvodu na začátku tohoto roku si dokráčel pro další vavřín mezi seniory. Z vítězství měl
o to větší radost, že jej dosáhl domácích kurtech, a to jak ve dvouhře, tak
společně s Adamem Pavláskem i ve čtyřhře. Za touto skvělou bilancí jistě
stojí také někdejší světový tenista Jiří Novák, který se v této sezóně stal jeho osobním trenérem a perfektně využívá svých zkušeností ve prospěch
jednoho z největších talentů českého tenisu novodobé historie. Že chytil
Veselý fazónu, dokazoval i v uplynulém týdnu na dalším turnaji v Praze,
kde se taktéž propracoval až do závěrečných bojů... (čtěte na jiném místě
dnešního vydání). Jak si užívá titul juniorského mistra světa, jak hodnotí
dosavadní učinkování mezi seniory a jaké má další plány? To všechno a
ještě mnohem víc ze života vycházející tenisové hvězdičky vám přinášíme
v následujícím exkluzivním rozhovoru…
Josef Popelka
Jak vy osobně jste spokojený s uplynulou
částí sezóny?
„Měl jsem skvělý začátek, když
jsem vyhrál turnaj, poté přišla
určitá krize, prohrál jsem několik zápasů. Myslím si, že jsem
hrál dobrý tenis, ale díky této
krizi se projevila i do jisté míry
psychika, což mě stálo mnoho
úsilí, abych se vydrápal zpět. V
jednu chvíli jsem dokonce začal o sobě pochybovat a prohrál
jsem zápasy se soupeři, které
bych za jiných okolností měl
po á e
porážet...“
Na to navazuje další
otázka, jakého nejvýraznějšího úspěchu jste letos
dosáhl?

Získal jste titul juniorského mistra světa pro
rok 2011. Prozraďte nám,
jaké to je, vydrápat se až na
samotný vrchol?
„Za tímto skvělým oceněním,
kterého si nesmírně vážím,
stálo mnoho úsilí. Druhou polovinu sezóny jsem měl velice
vyrovnanou. Až na Paříž se mi
povedly všechny grandslamy a
završil jsem to vítězstvím v Japonsku, kde jsem si jen pojistil
své postavení v žebříčku. Moc
si toho vážím.“
Jak jste si užil atmosféru při předávání
v Paříži? Byl jste si vědom
tohoto ocenění předem nebo
o
ac a
jste byl pouze v nominaci
hlášen až na
výsledek byl vyhlášen
místě?

zážitek, byl bych rád, kdybych
se tam mohl objevit ještě jednou... (zasní se)
nou...“
Měl jste na juniorském okruhu nějakého hráče, proti kterému jste
nerad nastupoval, měl s ním
zápornou bilanci?
„Byl tam jeden španělský hráč,
se kterým jsem snad třikrát
prohrál. Tento soupeř mi vůbec
neseděl, přesto jsem dosáhl největšíc úspěchů.“
větších
Jaké jsou vaše další
plány, alespoň ty nejbližší a jaký výsledek očekáváte, případně s čím byste byl
spokojený?
„Teď se soustředíme na turnaje
v Čechách,
Slovensku,
Čec ách, naa S
ove s u, v Raa
kousku či v Polsku, zkrátka
spíše tady v okolí. Co

„Ze začátku jsem byl trošku
ošku nervózní,
ale postupem času ta nervozita
ervozita ze mě
opadla, dokázal jsem se s tím skvěle
vyrovnat a nakonecc i zvítězit. “

Talentovaný tenista
sta TK Agrofert JIŘÍ VESELÝ
naji Prostějov Open 2012
uspěl na domácím turnaji

„Nejvýraznější úspěch bylo asi
vítězství v Číně, kde jsem vyhrál patnáctku (dotace 15 000
amerických dolarů - pozn. redakce). Bylo to hned v úvodu
mého přechodu k seniorům,
takže vstup byl opravdu povedený.“ (stejně hodnocený turnaj vyhrál Veselý i v Prostějově
- pozn.red.)

m věděl pře„O vítězství jsem
dem. Dá se říct, že většinou toto
ocenění získává vedoucí hráč,
ení dařilo drmně se toto vedení
žet v podstatě po celou sezónu.
vání jsem si
Slavnostní předávání
c, bylo skvělé
užil opravdu moc,
se potkat se všemi těmi nejlepšími v uplynulé sezóně.
Byl to opravdu velký

pohledem osobního trenéra
jiřího nováka:
„ Jirka byl mezi juniory zvyklý zůstávat v soutěži až do posledních kol. Nyní se musí vyrovnat s jinou pozici. Zápasů
je míň, chybí mu herní praxe. S tím se ovšem musí vypořádat. Naštěstí je to kluk, který to má v hlavně srovnáno,
ví, co chce dokázat a pochopil, že na cestě nahoru nemůže
nic obejít. Přechod z juniorů do mužů je ten vůbec nejtěžší.
To není jako přestoupit ze starších žáků mezi dorostence,
kde zase hrajete s vrstevníky. Mezi muži najednou hrajete
proti o deset let starším hráčům a to jsou z pohledu mládežnických kategorií tři generace. Jste zvyklý vyhrávat
mezi juniory a najednou končíte na turnajích v prvním
nebo druhém kole... Chce to zejména hodně trpělivosti.
Jirka má ale obrovský talent, který když bude rozvíjet,
může hodně dosáhnout. Ne nadarmo byl nejlepším juniorem světa! Věřím, že společná práce nám půjde k duhu a
Jirkovi se brzy podaří dostat do první stovky. To je prvotní
cíl, na který určitě má!“
INZERCE

Svěřenec kouče Nováka Jiří Veselý věří v úspěch
i mezi seniory

se týče očekávání, tak po té menší
krizi nejsou spíš žádná... (úsměv)
Hlavně se budu snažit, hrát co
nejlepší tenis. Myslím si, že na to
teď už mám. I ta psychika je lepší
a tím, že budu hrát dobrý tenis, ty
výýs ed se určitě dostaví.“
výsledky
Jaký pro vás vůbec je
přechod do seniorského tenisu?
„Na začátku se projevila ještě
loňská úspěšná sezóna, poté přišel již zmiňovaný menší útlum.
Možná se projevil ten přechod
do seniorského tenisu, který byl
opravdu těžký. Stále se však
pohybuji kolem pětistého místa
v žebříčku ATP. V mém ročníku
není moc hráčů, kteří jsou přede
mnou. Rozdíl je ve vyrovnanosti,
je tam spousta hráčů, kteří jsou
velice vyrovnaní. Projevuje se to
i po taktické stránce, s většinou
hráčů se neznám a je těžké si na
ně něco připravit. Jsou také mnoe silovější.“
s
hem
Kdo vám turnaje vybírá, případně jak
moc do toho zasahujete vy
osobně?
„Vždy si s trenérem sedneme a
probereme, který turnaj pro nás
bude nnejvhodnější.“
Určitě jako většina tenistů i vy máte oblíbený povrch, případně konkrétní místo, kde se vám
hraje
aje dobře.
dob e. Jak
Ja je to u vás?
„Já osobně nerozlišuji,
j , jjestli
hraji v Čechách nebo v zahraničí. Vzhledem k tomu, že
jsem vyrůstal v Německu, tak jsem do jisté
míry cestovatel, což je
určitou výhodou. Díky
mým fyzickým proporcím preferuji tvrdší
povrch, kde dokážu využít svých výškových
předností a dobrého
servisu.“

Máte za sebou vítězný
turnaj na domácích
kurtech. Jak pro vás bylo těžké dosáhnout tohoto výsledku, co říkáte na kvalitu a organizaci turnaje?
„Musím říct, že jsem tady podal
dobrý výkon, zvláště ve vyrovnaném finále se mi opravdu dařilo.
Ze začátku jsem byl trošku nervózní, ale postupem času ta nervozita ze mě opadla, dokázal jsem
se s tím skvěle vyrovnat a nakonec i zvítězit. Vzhledem k tomu,
že jsem tu několik posledních let
tenisově vyrůstal, tak si tohoto
vítězství nesmírně vážím a děkuji
všem za podporu, v čele s panem
Černoškem, který stál u zrodu
tohoto turnaje. Organizačně bylo
vše na potřebné úrovni a já pevně
věřím, že se tu ještě na nějakém
dalším turnaji předvedu.“
Hrajete i čtyřhru, kde
jste také dosáhl výrazných úspěchů. Kdo je vaším
nejčastějším partnerem ve
čtyřhře?
„Nemám stálého partnera na
čtyřhru. Začínal jsem s jedním
Britem, se kterým jsem vyhrál juniorskou olympiádu a probojoval
se do finále US Open. Jelikož se
poté zranil, mým dalším partnerem byl Slovák Filip Horanský,
s nímž jsem vyhrál Australian
Open. V seniorské kategorii jsem
ača s Adamem Veselým a také
začal
se nám daří. Tady v Prostějově
jsem uspěl s Adamem Pavláskem. Takže jsem schopen hrát s
každýý
každým...“
(úsměv)
Co vy a reprezentace?
„Od svých jedenácti let
jsem hhrál v juniorské reprezentaci, kde jsme dosáhli nemalé úspěCo se seniorského tenisu
chy. C
měl jsem tu čest být součástýče, m
tí tým
týmu v Davisově poháru. Bylo
to v O
Ostravě proti Kazachstánu.
I když
kdy jsem do hry nezasáhl,
přesto to byl pro mě velký zážitek a vvěřím, že se do reprezentace
ještě ppodívám.“
Váš oblíbený hráč a
s kým byste si rád zahrál?
„Můj nejoblíbenější hráč, se
kterým bych si i zároveň rád
zahrá je určitě Roger Federer.
zahrál,
dob kdy jsem tenisově vyV době,
růsta byl právě ve své nejlepší
růstal,
form
o ě, proto i tento výběr.“
formě,
Když zrovna nehrajete tenis, čím se dokážete
káž bavit? Jinými slovy,
jaké jsou vaše koníčky?
„Strašně
„Straš rád hraju golf, jsem
členem jednoho klubu, bavím
se se svými přáteli nebo relaxuji s přítelkyní. Snažím se svůj
vo ý čas vždy nějak zaplnit.“
volný
Veřejnosti jste znám
jako obrovský talent.
Jak vnímáte
v
tuto skutečnost,
d
vaše dosavadní
úspěchy a jak
okolí?
vás vnímá
vn
„Ačko
„Ačkoliv juniorů s takovými
výsle
výsledky
není tolik, přesto se
snaž nepřipouštět si ten tlak.
snažím
Vím že to k tomu samozřejVím,
mě patří, ale vždy chci odvést
tu nejlepší práci, předvádět
do
dobrý
tenis. Je spousta lidí,
kt mi fandí a snaží se mi
kteří

Nad jeho síly. Ani domácí
prostředí nepomohlo Adamovi k lepším výkonům, turnaj
pro něj skončil již ve druhém
kole.
Foto: Josef Popelka
pomoct, předat své zkušenosti,
které mohu později využít. Očekávání jsou určitě obrovská, ale
to samozřejmě patří...“
to k tomu
Vaším trenérem je již
zmiňovaný Jiří Novák.
Tahle spolupráce se zrodila
v nedávné minulosti. Jakým
trenérem je podle vás Jirka,
kdo byl vaším předchozím trenérem a jaké jsou rozdíly?
„Každý trenér je něčím jiný, má
jiný způsob tréninku, jiné názory, každý dokáže vnuknout člověku tu pravou myšlenku a vést
jej správným směrem. Předchozím trenérem byl Jaroslav
Machovský, se kterým jsem
spolupracoval čtyři a půl roku
a dosáhl většiny svých úspěchů.

Jirka Novák hrál tenis na světové úrovni, má více zkušeností,
které mi dokáže předat na kurtu
m něj.“
i mimo
Co vám tenis dal, a naopak případně vzal?
„Tím, že mám velkou šanci
cestovat po světě, navštívit
spoustu zemí, získávám svou
samostatnost, poznávám nový
svět, nové lidi a mám šanci
dosáhnout tenisem i světových
úspěchů. Tím pádem se můžu
nějak zviditelnit ve světě, splnit
si svůj sen. A vzal? Jak jsem trávil spoustu času na tenisovém
dvorci, neměl jsem tolik příležitostí se bavit s kamarády, dělat
běžné věci mých vrstevníků, ale
j
rozhodně toho nelituji.“

kdo je
jiří veselý
P tří k nejv
Patří
Pat
ejvě
j ětš
ě ším
ětší
ím tal
t lent
entů
tů
ům
m čes
českého teni
českéh
enisu
isu
su,
se kterým začínal ve svých čtyřech letech
v Německu, kam se s rodiči přestěhoval.
Díky otci - tenisovému trenérovi - se dokázal
v tomto druhu sportovního
p
odvětví prosap
zovat již od útlého věku. Člen TK Agrofert
Prostějov,
j kterýý hraje
j levou rukou, jje teprve
p
třetím hráčem České republiky, který se stal
mistrem světa ITF (Mezinárodní tenisová
federace),konkrétně za rok 2011 (totéž se podařilo jen Petře Kvitové a Květě Peschkeové ve čtyřhře - pozn.red.).
Devatenáctiletý Veselý (narozen 10. července 1993 v Příbrami) držel nejvyšší příčku mezi juniory po celý rok, když dokázal uspět ve
dvouhře i čtyřhře na Australian Open a byl také finalistou dvouhry
na US Open i finalistou čtyřhry ve Wimbledonu. Získal celkem
tři tituly ve dvouhře i ve čtyřhře. Na prvních Letních olympijských
hrách mládeže 2010 v Singapuru vybojoval zlatou olympijskou medaili ve dvouhře. V únoru 2011 byl ve věku pouhých sedmnácti let
poprvé nominován do daviscupového týmu, jakožto nejmladší český
reprezentant v historii však do hry nezasáhl. V roce 2011 společně se
svými juniorskými kolegy z prostějovského tenisového klubu Adamem Pavláskem a Markem Jaloviecem, pod vedením nehrajícího
kapitána Jaroslava Machovského, získal prvenství v prestižní juniorské soutěži Galeův pohár. Na seniorském žebříčku měl nejlepší
postavení 30. dubna 2012, kdy mu patřila 477. pozice. V současnosti
se pohybuje na 528. místě a jeho posledním úspěchem je premiérový
triumf na seniorském turnaji kategorie Futures v červenci v Prostějově. Osobním trenérem juniorského mistra světa je Jiří Novák,
kondičním pak Jozef Ivanko.

