P o st o p á ch
zl o či n u .. .

„RANDAP“

Vše o Večeřovi

DO PŘEHRADY!
strana 8

Součástí
vydání je
celobarevný

strana 6

...ještě

TV PROGRAM
Cena Ročník

od soboty 4. 8.

15 Kč 16

/ 31 30. července 2012
Číslo

Pondělí

60

strann

s pohodou

Zoufalý osud dvacetiletého Lukáše

VNITŘNOSTI MU SŽÍRÁ

OBROVSKÝ
NÁDOR,
,
na operaci nemá
NECHÁME HO ZEMŘÍT?
Tomu se snad ani nedá říkat
život. Těžkými zkouškami
prochází už delší období
dvacetiletý Lukáš Pokorný
z Prostějova. Bez cizí pomoci mu zbývají poslední okamžiky jeho doposud krátkého života. Za celým jeho trápením stojí neuvěřitelně obrovský nádor, který doslova
sžírá Lukášovy vnitřnosti.

INZERCE

9 771212 667008

1

Prostějov/mik

Možná si říkáte, proč mu nepomůžou lékaři? Jsou bezmocní! Zdravotní pojišťovna, u které je dvacetiletý invalidní důchodce registrován, totiž odmítá hradit nákladnou operaci. Ta by mu mohla výrazně prodloužit život,
podle předběžných odhadů by však stála až půl milionu
korun! „Peníze neseženu, to je zbytečné na to vůbec jen
pomyslet. Vyzkoušel jsem všechno, ale půjčku mi nikdo
na můj devítitisícový důchod nedá. Navíc, když mám cejch člověka, který má zakrátko umřít. Jsem zoufalý, ale
přitom se mi chce tak hrozně žít,“ svěřuje se Večerníku
zajíkavým hlasem a se slzami v očích Lukáš Pokorný.
Pomůžeme mu, nebo ho necháme zemřít?
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Potřebuje pomoc. Lukáš Pokorný má teprve dvacet let a už myslí na blízkou smrt. Má jedinou
šanci, sehnat peníze na náročnou a drahou operaci.
2x foto: Michal Kadlec

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Močil na peróně
Ve středu dopoledne
p
zavolala pracovnice Českých drah
na linku tísňového volání
s žádostí o příjezd hlídky k
opilci, který se pohybuje po
nástupišti a má rozepnuté
kalhoty. Strážníci od přítomných cestujících zjistili, že
chlapík na nástupišti i močil.
Tímto jednáním vzbuzoval
veřejné pohoršení. Sedmapadesátiletý muž opojený
lihovinami celou skutečnost
potvrdil. Přestupek proti
veřejnému pořádku byl vyřešen na místě v blokovém
řízení.

Honička za zlodějem
Předminulý pátek pracovník
bezpečnostní agentury pronásledoval pachatele. V odpoledních hodinách bylo přijato oznámení na linku 156 o
muži, který v supermarketu
odcizil z kabelky nakupující ženy peněženku. Vytáhl z
ní finanční hotovost a pak ji
odložil v prodejně neznámo
kam. Poté z obchodu odešel
a oznamovatel se vydal za
ním. Strážníci oba muže dostihli v okrajové části města.
Po zadržení se muž k činu
doznal a uvedl místo, kam
prázdnou šrajtofli uschoval.
V supermarketu označil krabici od bot, kam vložil odcizenou peněženku. Poté byl
i s lupem
p
ppřevezen na služebnu Policie ČR k dalším
úkonům.

Věčný útěkář
Strážník okrskové služby
si povšiml v centru města
volně se pohybujícího psa.
Z místní znalosti znal majitele tohoto křížence. Zvíře
se nepodařilo odchytit, ale
bylo nasměrováno do místa jeho bydliště. Ze strany
„pánečka“ se jedná o porušení vyhlášky. Z důvodu
neschopnosti zabránit psu v
jeho útěku jde o porušení zákona na ochranu zvířat proti
týrání. Věc byla předána příslušnému správnímu orgánu.
Upozornění pro pejskaře: Na celém území města
Prostějova je na veřejných
prostranstvích
zakázáno
volné pobíhání psů, kromě
míst, která jsou uvedena ve
vyhlášce města. Porušením
tohoto právního předpisu se
dopouští majitel psa přestupku a může být sankcionován.
Strážník má možnost udělit
blokovou pokutu do výše tisíc korun, u správního orgánu až do výše 50 tisíc korun.

Děti skákaly po autě!
V pondělí před půl dvanáctou v noci sdělil muž
na linku 156, že viděl, jak
někdo skáče po zaparkovaných vozidlech poblíž Kolářových sadů. Oznamovatel
nasměroval hlídku, kde se
podezřelé osoby skrývaly.
Poté strážníci zadrželi dvě
dívky ve věku 12 a14 let.
Slečny uvedly ještě další
tři spolupachatele, jež se na
této činnosti podíleli. Jeden
vůz byl částečně poškozený.
Podle stop bylo patrné, že se
omladina prošla po kapotě i
střeše auta. Celou událost si
na místě převzala hlídka Policie ČR.
Městská policie děkuje občanovi za rychlé zavolání.
Svým počínáním rozhodně
přispěl k zadržení vandalů.
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ze soudní síně...
„LITR NAFTY ZA DVACKU? Na OMV není problém!“
S takto výhodnou nabídkou vyrukoval Radek Spilka
Při dnešních cenách benzínu a nafty se nemůžeme divit, že se s nimi čím dál více kšeftuje. Sen
Martina Š. o naftě za dvacet korun za litr, kterou by
„pod rukou“ sehnal na benzínce OMV u Žešova,
vzal rychle za své. Napálil ho čtyřicetiletý recidivista
Radek Spilka! A celá švanda skončila u prostějovského okresního soudu...
Prostějov/mls
Ve svých čtyřiceti letech má
Radek Spilka v trestním rejstříku už neuvěřitelných šestnáct
záznamů. Posledních sedm let
strávil ve vězení, ze kterého byl
propuštěn koncem října loňského roku. Od té doby bydlel
hlavně u svých rodičů ve Vrahovicích. Pobyt na čerstvém
vzduchu mu ale očividně asi
nevyhovoval, a tak se na svobodě pustil do velice průhledného podvodu. Po domluvě s
dalšími lidmi sehrál roli zaměstnance benzínky OMV v
Žešově, který měl svému zá-

kazníkovi načepovat tisíc litrů laciné nafty po dvaceti korunách za litr. To však Spilka
nikdy neměl v úmyslu. Poté,
co od koupěchtivého Martina
Š. vybral dvacet tisíc korun,
tak se z místa vypařil! Nemohl
se ani příliš divit, že za chvilku
v domě jeho rodičů zaklepali
policisté. „Proč to děláte? To
se vám opravdu ve věznici tak
líbí?” ptal se bezdětného Spilky
soudce Petr Vrtěl. Odpovědi se
od výřečného, ale jinak ne zrovna bystrého Spilky nedočkal...
Kromě mnoha podvodů a krádeží se tento recidivista také
rád prohání v autech nejrůz-

nějších značek. V jeho případě
to však má jeden „malý“ háček. U soudu se v této souvislosti dlouze řešilo, zda Spilka
věděl, že mu po propuštění z
věznice běží soudem nařízený
zákaz řízení. „Říkal jsem si,
že asi řídit nemůžu a že mi ten
zákaz platí. Ve věznici si totiž
moc nezařídíte. Jistě jsem to
však nevěděl, a tak jsem se šel
zeptat na dopravku. Tam mi
řekli, že žádný zákaz řízení na
mě není vedený. To samé mi
potvrdili i policisté, kteří mě
zastavili. Proto jsem v klidu
jezdil dál, a to skoro každý
den,“ hájil se Spilka. Kupodivu se ukázalo, že mohl mít
i pravdu. Jenže onen „malý“
háček spočíval v tom, že on
sám nikdy neměl řidičák!
„Auto jste řídil i tehdy, když
jste například jel na policii
na výslech. Můžete mi vysvětlit, jak můžete opakovaně
sedět za volantem, když jste si
nikdy neudělal řidičák?“ do-

tazoval se soudce Petr Vrtěl.
„Tak to vám bohužel přesně
vysvětlit nemůžu. Ale mohlo
to být tím, že autoškola je příliš drahá...,“ reagoval bezprostředně Radek Spilka, který
směsicí naprostého ignorantství a překotné snahy vše co
nejpodrobněji vysvětlit, bavil
celou soudní síň.

O jeho osudu zatím prostějovský soud nerozhodl,
jednání bylo odročeno. Dá
se však předpokládat, že i
vzhledem ke svým dalším
prohřeškům, kterých se měl
dopustit v jiných koutech
republiky, Radek Spilka velice brzy poputuje zpět do
vězení...

na ulici. Za bílého dne!

Prostějov/mik - Ze zatím nepochopitelného důvodu zavinil závažnou havárii v Dolní
ulici osmašedesátiletý řidič
dodávkového auta. Možná
nepozornost či náhlý zkrat v
chování staršího muže měly
za následek nehodu, kdy po
čelním střetu dvou vozidel
musela být třiatřicetiletá řidička škodovky převezena
do nemocnice.

„V úterý v ranních hodinách jel
osmašedesátiletý řidič s dodávkovým vozidlem po ulici Dolní
v Prostějově ve směru do centra.
V prostoru křižovatky Jezdecká
přejel s autem do protisměru,
kde se čelně střetl s osobním
vozidlem Škoda Felicia, které
řídila třiatřicetiletá žena. Ta utrpěla středně těžká zranění a z
vozidla musela být vyproštěna
za pomoci hasičů, kteří následně

provedli také úklid vozovky z
důvodu úniku provozních kapalin,“ popsala nám havárii Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.
Z místa nehody byla mladá
žena převezena do nemocnice.
„Oba řidiči se podrobili dechové
zkoušce, která byla negativní.
Hmotná škoda byla vyčíslena na
40 tisíc korun,“ dodala Miluše
Zajícová.

Prostějov/mik - Loupežná
přepadení se v Prostějově
bohužel stávají každotýdenním koloritem. Tentokrát
přímo na ulici a za bílého
dne zatím neznámý pachatel
přepadl jednapadesátiletou
ženu a brutálním způsobem
ji okradl o kabelku.
„V úterý 24. července ve večerních hodinách neznámý
pachatel přistoupil v Kotěrově
ulici v Prostějově k jednapadesátileté ženě a vytrhl jí z
ruky klíče od domu. Pak se
snažil strhnout jí kabelku z ramene, ale tomu se poškozená
bránila. Při přetahování poškozenou pachatel shodil na
chodník a otvíracím nožem
přeřízl ucho kabelky, kterou
ženě vytrhl z ruky a utekl
pryč. Nacházela se v ní peněženka s finanční hotovostí
sedm set korun, dále v ní byly
osobními doklady, platební

karta, dioptrické brýle a mobilní telefon. Celková škoda
byla vyčíslena na téměř čtyři
tisíce korun,“ uvedla k případu Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. Policisté případ vyšetřují
pro trestný čin loupeže a neoprávněné opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku. „Pachateli v případě
dopadení hrozí až desetileté
odnětí svobody,“ dodala Miluše Zajícová.

O jeho činnosti neměli sousedé ani potuchy...

Smržice, Prostějov/mik

Místo pěstírny. V tomto domě v ulici Blíšťka ve Smržicích pěstoval čtyřicetiletý muž ve velkém marihuanu. V noci z úterý na středu vtrhla dovnitř policie. A začala konat... Foto: Michal Kadlec a 2x Policie ČR

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.

Razie na řidiče
Ve středu a ve čtvrtek proběhla na Prostějovsku policejní
akce zaměřená na kontrolu
nákladní dopravy a autobusů. Bylo zkontrolováno 75
vozidel, přičemž bylo zjištěno
dvanáct přestupků. Jedenáct
z nich bylo vyřešeno blokovou pokutou v celkové částce
9,2 tisíce korun a jeden přestupek byl oznámen správnímu orgánu. U jednoho řidiče
se prokázalo požití alkoholu
před jízdou. Osm vozidel
nemělo v pořádku technický
stav, z toho bylo šest vozidel
nákladních. Jedno vozidlo nebylo označeno dálniční známkou a jeho řidič dostal pokutu
ve výši pět tisíc korun.

Šel po železu

Muž pěstoval ve Smržicích MARIHUANU ve velkém
Nikdo o tom neměl ani potuchy, dokonce ani sousedé. Muž ze Smržic pěstoval v rodinném domě
v ulici Blíšťka konopí. A nebyl to žádný troškař.
Policie totiž zjistila, že za poslední dva roky vypěstoval bezmála 800 rostlin. Navíc našli tři kilogramy
sušené marihuany připravené k prodeji! Chlápkovi,
u kterého nejde o první
škraloup se zákonem, nyní hrozí až pět let „basy“...
Dokončení na straně 8

Odlepil známku
Neznámý pachatel vnikl bez
zjevného poškození do osobního vozidla Opel, které bylo zaparkované
v Prostějově na parkovišti u obchodního domu OBI.
Z čelního skla pak
odcizil nalepenou
celoroční dálniční známku v
hodnotě dvanáct set korun.
Případ policisté vyšetřují pro
přečin krádeže.

Jako doma. Radek Spilka u soudu není žádným nováčkem. Z
jeho chování na svobodě to vypadá, že se mu ve vězení asi náramně líbí...
Foto: Martin Zaoral

HAVÁRIE na Dolní. Co šofér dělal? GRÁZL oloupil ženu

Vážný karambol. Po čelní srážce dvou vozidel musela být Dolní ulice zhruba na hodinu uzavřena.
Hasiči vyprostili ze škodovky těžce zraněnou řidičku.
Foto: Lukáš Bezoušek

ČERNÁ KRONIKA

Neznámý pachatel vnikl v blíže nezjištěné době do budovy
bývalé základní školy v Lidické ulici v Prostějově V přízemí a v prvním patře demontoval z uchycení radiátory, které
zanechal na místě. Pak vytrhal
elektrické vedení v délce zhruba sto metrů a to odcizil. Předběžná škoda byla vyčíslena na
56 tisíc korun.

Už neujede!
Notorického újezdáře od čerpacích stanic bez zaplacení
natankovaného benzínu lapili
minulý týden policisté. Jednadvacetiletý mladík z Určic
natankoval u čerpací stanice
v Protivínově 41,5 litru naturalu v hodnotě patnáct set korun
a ujel bez placení. Vzápětí však
byl vypátrán policejní hlídkou.
Ta navíc zjistila, že mladík měl
soudní zákaz řízení.

Loupež kvůli dluhu
V pondělí ve večerních hodinách přistoupil sedmadvacetiletý muž na ulici Západní v
Prostějově k o pět let mladšímu poškozenému, po kterém
chtěl vrátit dluh ve výši dvě stě
korun. Vše bylo v pořádku až
do té doby, než mladíka chytil
pod krkem, přitom mu roztrhl
košili a vyhrožoval újmou na
zdraví, pokud mu nedá peníze. Napadený mu řekl, že mu
jje dá,, ale nyní
y jje nemá u sebe.
Útočník se ho pokusil dvakrát
udeřit do obličeje, což mladík
vykryl. Pak odešel k jízdnímu
kolu, na kterém poškozený přijel a sdělil mu, že si ho bere a to
až do doby, než mu vrátí dluh.
O kolo se pak oba přetahovali.
Mladší z nich pak ustoupil a
kolo pustil, protože se obával o
své zdraví. Podezřelý i s bicyklem z místa odešel. Ke zranění
nedošlo. Policisté celý případ
prověřují pro trestný čin loupeže, pachateli hrozí až deset
let vězení.

Straka v bytě

TOMÁŠ DOKLÁDAL

PETR KOČÍ

DANA TOMANOVÁ

TOMÁŠ MORÁVEK

se narodil 4. července 1986
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 26. července 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od
25 do 30 let, měří mezi 175 až
180 centimetry, má šedozelené oči a černé vlasy.

se narodil 6. března 1975 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
11. května 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do
40 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu a hnědé
kudrnaté vlasy.

se narodila 3. května 1963 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání už 6.
listopadu 2006. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 47 do 50
let, měří 170 centimetrů, má
hubenou postavu, šedé oči a
hnědé vlasy.

se narodil 18. září 1975 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
2. února 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do
36 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu a hnědé
rovné vlasy.

Předminulý víkend se neznámý
pachatel vloupal do bytu na
ulici Wolkerova v Prostějově.
Dovnitř se dostal bez použití
násilí a po jeho prohledání si z
něho odnesl dvě kamery, fotoaparát a zlaté šperky. Majitelce
věcí tak způsobil škodu 42,5
tisíce korun.

Zpravodajství
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Všechno je jinak: TRŽNICE BUDE V PLUMLOVSKÉ!
Náměstkyně našly zapomenuté místo mezi Kubusem a Starorežnou...
Nečekané rozhodnutí. Tak by se dala charakterizovat
zpráva o nových plánech Rady města Prostějova na
přemístění současné tržnice. Posunout ji jen o pár desítek metrů k cukrárně U Kocourka? Zapomeňte! Dvě
náměstkyně primátora, Ivana Hemerková s Alenou
Raškovou, našly zcela jiné místo. V Plumlovské ulici
mezi obchodním domem Kubus a Starorežnou! A zdá
se, že toto místo se líbí všem radním, takže k realizaci
projektu chybí už jen málo...
Prostějov/mik
„Jde o téma, které bylo diskutováno několikrát. Před časem
jsme vyhlásili anketu, ve které
se objevily možnosti, jak zachovat tržnici na současném místě,
tak přestěhovat jinam. Z hlasu

lidu zejména vyplynulo, že
občané si přejí zachovat tržnici
v centru města. Její umístění
například před kavárnou Kocourek však není vhodné z důvodu
očekávaných prací při výstavbě
obchodní galerie společností
Manthellan na místě dnešního

Společenského domu,“ uvedl
na středeční tiskové konferenci
Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Dvě
nejvyšší
dámy
prostějovského magistrátu ovšem
přišlo s jiným řešením, které
se ihned zalíbilo všem radním.
„Našli jsme lokalitu, která je od
radnice vzdálena přibližně stejně
jako dnešní tržnice. Pozemek
mezi Kubusem a Starorežnou
patří městu a je podle našeho názoru i vhodnější než současný trh. V
blízkosti budoucí tržnice jsou pro
zákazníky dvě parkoviště, a to na

Plumlovské ulici u Kubusu a na
Jiráskově náměstí u Žudru. Pár
kroků odtud se nachází zastávka
MHD a zastávky příměstské autobusové dopravy. Tohle řešení
navíc umožňuje vjezd trhovcům
s auty bezprostředně ke stánku,“
objasňuje nové rozhodnutí Rady
města Prostějova náměstkyně
primátora Ivana Hemerková.

S přípravou a rekonstrukcí prostoru pro novou tržnici mezi Kubusem
a Starorežnou se začne
ve chvíli, kdy společnost
Manthellan zahájí práce na
výstavbě nového obchodního centra u Špalíčku.
Mohlo by k tomu dojít už
na začátku roku 2014.

KOLO zaparkované
NA ZNAČCE!
Fórek neznámého hecíře
však zůstal bez jakéhokoliv
svědectví. „Nic o tom nevíme. A to se stalo tady? Kola
dáváme všichni do stojanů
před hospodou. Třeba už
byly plné, tak ho někdo pověsil na značku,“ smál se nad
naším dotazem jeden z hostů
zdejší hospody. Žádný případ
podobné výtržnosti neměli
hlášený ani strážníci. „Nic takového jsme neřešili, snad to
kolo nebylo kradené. A také
doufáme, že nebyla poškozena dopravní značka, zjistíme
to,“ reagovala pro Večerník
Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.
Snímek jízdního kola zavěšeného na dopravní značce
na Husově náměstí nám do
redakce exkluzivně zaslal náš
pravidelný čtenář Jiří Toman.
Nazval ho „Poslední parkovací místo“.

Prostějov/mik - Nemilé překvapení čekalo nedávno
zřejmě na štamgasta místní
hospody na Husově náměstí.
Nějaký neznámý vtipálek mu
„zaparkoval“ jízdní kolo až na
vrcholku dopravní značky!

Podívejte se, kde budeme mít novou tržnici!
Ve čtvrtek těsně po poledni jsme z prostějovského magistrátu
obdrželi podrobný plán a znázornění cesty k současné tržnici
u Špalíčku a zároveň popsanou přístupovou cestu k nové
tržnici v Plumlovské ulici.
Nyní máte možnost porovnat i vy, zda umístění nové tržnice
bude výhodné či nikoliv. PIŠTE NÁM SVÉ NÁZORY na
e-mail: redakce@vecernikpv.cz , nebo komentujte přímo
na internetových stránkách www.vecernikpv.cz!

Hospodská sranda?

Pravé místo? Prostor mezi Kubusem a Starorežnou je podle radních přímo ideální pro novou městskou tržnici.
Foto: Michal Kadlec

Disponujete podobnými zajímavými fotografiemi?
Neváhejte a pošlete je na e-mailovou adresu:
redakce@vecernikpv.cz!

BIČ na notorické „BOTIČKÁŘE“: Odtahy aut i při blokovém čištění!
Radnice vyhlásí výběrové řízení, řidiči zaplatí až 3 500 korun

Počet odtahů vozidel v Prostějově
ZDROJ:

MĚSTSKÁ POLICIE PROSTĚJOV

VÍME, ZA KOLIK SE ROZPRODALO OP!
Měřenky za 58, konický areál za 9 milionů korun

Proč to nebylo více?

Prostějov/mls - Dosavadní rozprodej někdejšího oděvního gigantu přinesl desítky milionů korun. Určitě to ale mohlo být o mnoho více... Na vině je ovšem právní bitva, která
se rozzuřila mezi dvěma největšími věřiteli Oděvního podniku. Svoji roli v boji mezi
Českou spořitelnou a společností Pyrghos Lefkos sehrál i brněnský soudce Jan Kozák,
jehož to málem stálo i samotný talár. Žaloby na bývalé vedení OP Prostějov po jeho
více čtěte na straně 6
odvolání bohužel skončily u ledu...
INZERCE

Zvýší se respekt?
ktt? Odtahy autt see brzy vrátí
do našeho města. Kolik potom strážníci budou řešit přestupků? Foto: archiv Večerníku

Počet nasazených „botiček“
1 230

1 244

1 263
997
667

(do 30. 6.)

v provozu. Samozřejmě tyto
případy řešíme přiložením
botiček, za což se od 1. dubna
tohoto roku účtuje poplatek
tři sta korun. Bez ohledu na to,
zda přestupce se vymlouvá na
osobu blízkou a podobně,“ přidal svůj názor Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.
„Věřím, že konečně se najde
firma, která se odtahů ujme.
A snad z vysokých poplatků za
tuto službu budou mít občané
respekt. Rozhodně by to mělo

pomoci při blokovém čištění
města. I když zas až takový
optimista nejsem. Také v době
prováděných odtahů jsme registrovali během zmíněného
čištění i přes šest stovek odtahů
ročně,“ poznamenal dále šéf
strážníků, na nichž bude ležet
hlavní tíha kontroly,.
Podle našich informací, pokud výběrové řízení proběhne
v pořádku, mělo by se s odtahy aut začít ještě v letošním
roce na podzim.

Město se topí V HOVNECH
Prostějov/mik - Darmo mluvit. Nejsou všichni stejní, ale
mnozí pejskaři by zasloužili pár facek! Jak jinak
nazvat jejich chování,
kdy bez povšimnutí nechají své čtyřnohé miláčky
kálet v parcích či na chodnících, aniž by nevábně vonící“
dáreček“ po nich uklidili?
„Desítky takových případů se
nám daří zpozorovat a majitele psů pokutovat. Na místě
jim za neodklizení psího ex-

Ročně je z města
vyvezeno
2,6 tuny psích
exkrementů!
krementu hrozí tisícikorunová
pokuta, při správním řízení až
dvacet tisíc korun,“ uvedl Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově.

Tím, kdo šlápnul do psího lejna
byl v uplynulém týdnu i jeden
z našich redaktorů, a to ve
Smetanových sadech. Po
chvíli o kousek dál mladá
dívka nechala vlčáka vykálet a lhostejně pokračovala i se
psem v procházce parkem..
Denně jezdí po Prostějově vozítko technických služeb s vysavačem. „Úklid psích exkrementů provádíme pravidelně,
ročně likvidujeme zhruba 2,6
tuny. Roční náklady na úklid

psích exkrementů činí zhruba
dvěstěpadesát korun,“ prozradil
Večerníku Vlastimil Uchytil, jednatel společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově.
Takže, to je pěkná bilance: čtvrt
milionu zbytečně zaplacených
z městské kasy za nesvědomité
pejskaře...

VÍCE O TOMTO TÉMATU
ČTĚTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

KONEC

STRACHU!

JEDETE NA DOVOLENOU?
NEVADÍ, BUDEME MÍT

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

CHORVA
T

A ČI SLOV
SK

Z AUSTRÁ

seznámila Večerník s dalšími aspekty nového rozhodnutí
prostějovských
konšelů Alena Rašková,
náměstkyně
primátora
zodpovědná za dopravu ve
městě.

UŽ

„Rada města schválila nařízení, kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah
vozidel a za instalaci ´botiček´.
Navrhované ceny jsou v souladu s příslušnými cenovými
předpisy, jež jsou zakotveny
v českém právním řádu,“
prozradil Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města
Prostějov.
„Cena za samotný odtah auta
bude odstupňovaná podle toho,
zda dojde k úplnému odtažení
nebo v době nakládání vozidla se ke strážníkům dostaví
majitel a začne svůj přestupek
řešit na místě. Tyto ceny se budou pohybovat v rozmezí od
1 500 korun do 3 500 korun.
Maximální cena za přiložení

a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu
vozidla se stanoví na 300 korun.
Cena za umístění odtaženého vozidla na odstavné ploše se určuje
jako cena obvyklá a činí za každý
i započatý den na 200 korun,“

• AŤ

Prostějov/mik

Stanovení maximálních cen
souvisí s připravovaným výběrovým řízením na provozovatele služeb odtahů vozidel.
„I když je cena stanovena jako
maximální, neznamená to,
že případný zájemce o veřejnou zakázku musí akceptovat
maximální cenu. Může samozřejmě nabídnout cenu nižší,“
dodal další z primátorových
náměstků Jiří Pospíšil.
„Já kvituji rozhodnutí Rady
města o znovuobnovení odtahu aut. Už rok a půl zůstávají vozidla tam, kde parkují
v zákazu nebo tvoří překážku

SKA
EN

Naprostí ignoranti dopravního značení budou muset sáhnut velmi
hluboko do peněženky. Je totiž už jen otázkou krátkého času, kdy
se v Prostějově zase začnou odtahovat vozidla tvořící překážku v silničním provozu, ale hlavně ta, která překáží pracovním četám technických služeb při blokovém čištění města. Po půldruhém roce, kdy
se ze známých důvodů tato represivní opatření nekonala, tak město
obnovuje obávaný bič na notorické porušovatele zákazů stání...

auta?
Kolik bude stát odtah vašeho
korun
000
3
Úplný odtah
korun
500
2
Neúplný odtah
500 korun
1
ah
odt
tý
oča
Zap
Odtah + vrácení vozidla
500 korun
zpět na původní místo 3
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Číslo týdne

3 500

+

Geniální nápad. Celá anketa, vyhlášená prostějovskou radnicí ohledně umístění tržExkrementy
nice, zřejmě padla vniveč. Proč? Protože
v parku. Pejskaři,
dvě náměstkyně primátora našly
jste normální? Při projiné a velmi výhodné místo
cházce Smetanovými sady, a
pro novou tržnici. A to
nepochybujeme o tom, že podobmezi Kubusem a
ný stav je i v jiných parcích, narazí ProStarorežnou!
stějované na neúnosné množství
psích exkrementů. Jejich páníčci si s tím
ale hlavy nelámou...

Prostějovští radní vyhlásili
výběrové řízení na odtahy
vozidel. Ten nejdražší odtah
zavazejícího vozidla bude
stát občany tři a půl tisíce
korun! Zdá se vám to moc?
Tak si, milí Prostějované,
dávejte bacha na dopravní
značky, abyste věděli, kde
nemáte parkovat. Hlavně
při blokovém čištění!

-

Výrok týdne

LUKÁŠ
POKORNÝ

„Říkala
Řík l jjsi,i žže d
dneska
k
budeš mlčet jako hrob,
a zas ti to
hrozně plká!“

Mladý dvacetiletý muž z Prostějova
prožívá těžké životní chvíle. Lékaři
mu předpovídají maximálně pár
let života, protože náročná operace
obrovského nádoru v břiše je finančně náročná. Lukáš ale bojuje,
pomůže mu někdo?

Náměstek primátora
Zdeněk Fišer
zpražil před tiskovou
konferencí
Rady města svoji kolegyni
Ivanu Hemerkovou...

JEDNA LETNÍ, „LUFŤÁCKÁ“...
Martin Mokroš

Analýza
Asi všichni víte, kdo je to
lufťák, ale kdyby náhodou
ne, tak se jedná o člověka, který odjíždí někam na
„luft“, tedy na vzduch. V našem pojetí pak nejspíše na
chatu, která je pochopitelně umístěna někde mimo
jeho město, nejlépe pak na
venkově, kde po většinu
roku trvale nežije.

Z toho tedy vyplývá, že i my,
Prostějované, se v určitém
okamžiku, tedy o víkendech
a svátcích během roku a teď
v době dovolených, na delší
dobu stáváme také „lufťáky“.
Pochopitelně
vlastníme-li
nějakou chatu jako majetek
nemovitý, případně si stavbu
tohoto nebo podobného typu
pronajmeme.
Během svého „lufťáctví“ se
tedy dostáváme do prostředí
nám odlišného a do kontaktu
s místními starousedlíky, což
může vytvářet různé situace
a ty nejsou vždy jen pozitivní. Měl jsem možnost mluvit
s několika občany z blízkého
okolí, ve kterém se vyskytují prostějovští lufťáci. Asi
nepřekvapí, že většina byla
z okolí plumlovské přehrady,
která, ač stále bez vody (jak

dlouho ještě?), je místem rekreačně vhodným a chatek je
zde jak naseto. A na trochu
vody již také přece jen došlo,
a to v Podhradském rybníku, i
když mršky sinice jsou tu zase
nenápadně zpět (kdepak se
stala chyba?).
Pokud si myslíte, že celkové
hodnocení chování prostějovských lufťáků vyznívá nějak
pozitivně, tak se šeredně mýlíte. Existuje na to onen klasický
výrok: „Spas se, kdo můžeš,
už jedou lufťáci!“ Zcela zásadní věcí je, že přinášíme do
klidných oblastí svůj městský
hluk. Vyřvávají rádia, hudební
aparatury, motory aut, motorek, sekaček, v horším případě
stavebních strojů, to když si
někdo dělá z chatky pevnost.
Starousedlíky ruší hurónský
řev při takzvaných párty akcích, kde jedinou střízlivou postavičkou v určité chvíli bývá

Takové obyčejné jméno: ANTONÍN HOLÝ
Martin Zaoral
Když jdete po
ulici a míjíte
lidi, nepoznáte,
kdo je kdo,
jestli potkáte
milionáře nebo
prodavače párků. Většinou
vás vyvedou z míry jen celebrity, jež znáte díky fotkám z časopisů nebo díky
televizním záběrům. V tomto ohledu jsem měl na profesora Holého štěstí. Před
několika lety jsem pracoval
v Olomouci a setkal jsem
se s ním v jednom obchodě.
Pozdravil jsem ho a podržel
mu dveře. V té době ho milióny Čechů neznali...
Dnes pana profesora Holého,
celým titulem Prof. RNDr.
Antonína Holého, DrSc., Dr.

glosa týdne

h. c. Mult., zná každý. Bohužel
si s ním už nikdo nepromluví.
Najednou všichni víme, jak
byl dobrý, proč měl získat úmrtím dvou celebrit s taNobelovu cenu, že byl vynika- kovými obyčejnými jmény jícím virologem a organickým Václav Havel a Antonín Holý.
chemikem. V domácnostech,
na pracovištích a v restauracích si povídáme o tom, kolik zachránil lidských životů,
poněvadž vynalezl lék na
zpomalení HIV, a kolik miliard by měl náš stát, kdyby zde
byl pořádek a tento lék se otestoval a „dodělal“ tady u nás.
Tohle všechno svědčí o tom,
koho naše společnost pokládá za „celebritu“. Já osobně
mám jiná kritéria nejlepších
a největších osobností než
většinová populace. A podle
nich byla česká společnost
hodně ochuzena za posledních několik měsíců, a to díky

Kultury je teď najednou všude po městě plno, takže vyražtee
na koncerty, do divadla nebo na premiérové filmy do kina.
Nemusíte pořád sedět doma, když počasí pořád ještě stojí za
starou belu. I když na druhé straně aquapark se ve druhé
půli týdne zaplní také.

Berani - 21.3.-20.4. Navenek působíte velmi inteligentně, tak si to nepokažte nějakým přebreptem nebo nemístnou poznámkou. Ovšem to neznamená, že budete mlčet a neřeknete svůj názor.
Jen tvrdě do všech, kteří nemluví pravdu.
Býci - 21.4.-21.5. Klid na duši tento týden mít
nebudete asi nikdy. Neustále vás bude někdo
upomínat kvůli nesplněným úkolům. Bude vás
to štvát, ale co uděláte pro to, abyste se nestávali
terčem kritiky? Zamyslete se nad tím.
Blíženci - 22.5.-21.6. Neustále budete vymýšlet
nové plány, budete mít obrovskou chuť něco záslužného vykonat. Tak trochu vás ale bude brzdit
v elánu rodina, která už má plné zuby toho, že
neustále nejste doma. Zvolte kompromis.
Raci - 22.6.-22.7. Čeká vás romantický týden
plný lásky a vášnivých polibků. Možná neskončí
jen u nich, protože náklonnost bude oboustranná. Konečně totiž vaše letitá známost přeroste ve
vážný vztah. Práce bude muset jít stranou.
Lvi - 23.7.-23.8. Nepohodnete se s jedním z kolegů. Budete mít rozdílný názor na další vývoj
společnosti, ve které pracujete. Musíte se ale hodit do klidu, protože doma vás budou čekat mnohem náročnější problémy. Hlavně s potomky.
Panny - 24.8.-23.9. Nedokážete se okamžitě rozhodnout, z čehož může pramenit velký průšvih.
Jestliže to bude opravdu zapotřebí, poraďte se
s odborníkem. Pokud to nespěchá, dejte si záležet
na tom, co vypustíte ze svých úst.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Osloví vás blízký kamarád
se žádostí o finanční půjčku. Jelikož nejste žádní
lakomci, budete se mu snažit vyhovět. Jenomže
vaše kapsa je taky prázdná a druhá vysypaná.
Máte ale hodně movitých známých!
Štíři - 24.10.-22.11. V tomto týdnu prožijete několik bujarých večírků. Ne že byste byli nějací
flamendři, ale několik takových pozvání se sejde
dohromady a odmítnout by byla neslušnost. Problém budete mít doma při vysvětlování.
Střelci - 23.11.-21.12. Budete mít týden blbec.
Zklame vás partner, na kterého budete enormně
žárlit. Do sporů se dostanete i s rodiči, kteří se
vám neustále míchají do života. Tomu všemu se
můžete vyhnout, jen když sami opustíte město.
Kozorohové - 22.12.-20.1. S veškerou činností
si dáváte na čas, takže se logicky dostanete do
sporu s nadřízenými. Budete muset svoji práci
zrychlit. Pokud se vám to podaří, každý šéf vás
bude plácat po rameni. Inteligenci na to máte.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Uprostřed týdne si dávejte pozor na nečekaná setkání. Může vás oslovit
člověk, kterého sice znáte, ale který s vámi bude
mít nekalé úmysly. Než někomu skočíte na špek,
podrobte ho křížovému výslechu.
Ryby - 20.2.-20.3. Neutrácejte zbytečně ani jednu korunu. V nejbližších dnech vás totiž čekají
úsporná opatření v zaměstnání, která pocítíte i
na vlastní peněžence. Možná bude líp, ale do té
doby se musíte za každou cenu uskromnit.

snad jen zahradní trpaslík,
dovezený odkudsi z pohraničí
a postavený zcela neesteticky
v zahradě. Své chování omlouváme tím, že přece potřebujeme vypustit páru po městském celoročním honění se a
že musíme chatky zvelebovat,
aby bylo vidět, že se snažíme,
v některých případech, že na to
máme (nepočítám samozřejmě
nutné údržbové práce).
Stručně řečeno, pro místní občanstvo pak vyzníváme jako
arogantní, hlučná individua,
která by bylo nejlépe nakopati do zadní části těla a nikdy
v životě je již neviděti. Samozřejmě existují i výjimky, kdy
sousedské vztahy přecházejí
v dlouholetá přátelství celých
rodin a generací. Ze sousedů se
stávají životní partneři nebo si
vzájemně svědčí na svatbách,
ručí při půjčkách a podobně.
Jenže daleko častěji dochá-

zí k hádkám, naschválům a
obecní, případně státní policie
je také mnohdy do sporných
situací zatažena a musí je řešit.
Spoustě věcí by se dalo předejít, ovšem obě strany by musely
kapku ustoupit. Větší díl ústupku by měla přinést pochopitelně strana lufťácká, tedy cizí a
odněkud přicházející vlastně na
návštěvu. Prostě je třeba se nad
sebou zamyslet a nejlépe změnit své chování již během roku
přímo ve městě, ona by totiž
šla ta hlučnost snížit již přímo
zde, a to během každodenního
životaběhu. Opravdu netuším,
proč si někteří jedinci myslí, že
jim patří svět a že my ostatní
tomu budeme jen trpně přihlížet. Prostě přichází doba, kdy
bude třeba těmto rozežrancům,
a je jich bohužel stále víc, „zatnout tipec“. A že na to máme
prostředky minimálně ve formě
Občanského zákoníku (mimo

jiné paragraf 127 o sousedských
vztazích), Zákona o veřejném
zdraví (stanovení doby nočního
klidu). Jen je potřeba se nebát
začít je důsledně dodržovat a
prosazovat. A pokud to nejde
jinak, opět za asistence represivních složek.
V dnes již kultovním filmu Vesničko má středisková říká jedna
z postav: „Ona se nám vesnice,
mladý muži, změnila.“ A tak si
myslím, že až budeme vyrážet
z našeho města, bylo by dobré si
tuto větu připomenout a kapku
se jí řídit. Předejdeme tak řadě
konfliktních situací a volné dovolenkové dny, například na oné
výše zmiňované a snad někdy
zase plně napuštěné plumlovské
přehradě, si pak všichni budou
užívat v klidu a ve vzájemné
pohodě. A pokud se svou převýchovou a převýchovou druhých
začneme už ve svém vlastním
městě, bude to ještě lepší...

soko
lím okem ...
Šetřit musí všichni,
a politici zvlášť!

V létě zřejmě některým politikům nedělá dobře,
když je moc horko. Jak jinak totiž vysvětlit návrh
ministra práce a sociálních věcí Drábka (TOP
09), podle kterého by se poslancům a senátorům
měly zvyšovat platy...
Drábek s ním přišel potom, co ústavní soud zasáhl do zákona, který upravuje pravidla pro odměňování soudců i celostátních zákonodárců.
Pro některé poslance a senátory proto může být
lákavé využít této příležitosti a navýšit si platy.
Samozřejmě, kdo z nás by nechtěl mít vyšší plat.
Jenže poslanci i senátoři jsou placeni z našich
daní, a i proto by měli být vzorem šetrnosti. Ještě
důležitější je tento požadavek u politiků v situaci, kdy nám vláda a parlament ordinují úsporná
opatření. Ta jsou nutná, pokud nechceme následovat Řecko nebo Španělsko. Zároveň nám
však odpovědní politici nemohou najednou říkat:
„Šetřte!“ a vedle toho navrhovat navýšení svých
platů. Není možné jedněm státním zaměstnan-

cům platy krátit či „zmrazit“ a politikům mzdy
zvyšovat. Obzvlášť to nemohou dělat pravicoví
politici, jejichž programem je stát, který nás, občany, bude na daních stát co nejméně.

Nešetříš, odejdeš
Osobně mne napadlo, že druhý den po Drábkově
návrhu ho měl premiér odvolat. Vždyť ministr,
který přijde s podobným návrhem, očividně svůj
rezort nezvládá. A šetrnost je přece navíc hlavní podmínkou pro setrvání ministrů v Nečasově
vládě. Ministr Drábek by se proto měl o svoje
křeslo třást a zmíněné soudní rozhodnutí pro něj
není žádnou výmluvou.
Doufám, že až návrh přijde do parlamentu, žádný z prostějovských poslanců a senátorů pro něj
ruku nezvedne. Musela by je přece hanba fackovat.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

HLEDÁNÍ
JE U KONCE

Agentura
DĚDA MRÁZ, SANTA KLAUS a okurková
k k á sezóna
Létu říkají novináři „okurková
sezóna“. Většinou se nic neděje
a píše se tak akorát o těch okurkách a o autonehodách. Letos je
to výjimečné. Pořád se něco děje.
Chytají se lupiči a loupežníci,
krade se a zavírají se hejtmani
a stíhají ministři. A pokračuje to
dál. V minulém Večerníku jsme
si přečetli o myslivci, který kradl dřevo. No, tak tímto tempem
se brzy dozvíme, jak majitelé

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

Bacha na nové
auto s bradavicí!
Připadám si jako agent ěkterých
rádií, kterářidičům práskají místa, kde stojí policejní hlídky nebo
kde se měří rychlost. Nicméně
toto se hlásit musí! Chci tak všem
dát vědět, že prostějovská policie
si opatřila náhradu za nedávno
nabouranou Octavii s radarem.
A ta náhrada? Zelená Škoda Felicia! Její „služby“ jsem pocítil na
vlastní kůži, když mě její policejní osádka zastavila v Bedihošti
s tím, že mi naměřila 58 kilometrů v hodině místo předepsaných
padesáti. To by jednoho naštvalo,
vždyť ta Felicia vypadá tak nenápadně, jako běžné tuctové auto.
Ale pozor, skutečně má bradavici
na přední masce!

Byznys pro Romy?
Vím, že se o tomto tématu psalo už
několikrát, proto se můj příspěvek
může zdát být omšelý. Jenomže
já se pokaždé, když míjím ve
Vrahovicích na Sídlišti Svornosti
kontejnery na staré ošacení, pořádně naštvu. Jde o to, že skoro denně
se u něj zastavují členové romské
komunity a vybírají z něho všechno prádlo a oblečení, které do něj
lidé naházeli. Copak se neříkalo,
že toto šatstvo má sloužit buďto
potřebným nebo se má ekologicky
zlikvidovat? A těmi potřebnými se
přece rozhodně nemyslely romské
rodiny z Husova náměstí! Přece si
z toho nemůže jen tak někdo dělat
byznys nebo z těch ukradených
šatů oblékat celou svoji rozvětvenou rodinu! Nešlo by kontejnery
zabezpečit tak, aby si z nich nikdo
nemohl nic brát? Věřím, že by se
řešení našlo!

Jana Doleželová, Vrahovice

Proč se bojí prodeje?
Pořádně mi hnul žlučí váš článek
o tom, že jeden soukromý podnikatel vycouval z koupě domů
v Rozhonově ulici, které obývají
romské rodiny. Vůbec nepochybuji o tom, že mu Romové
vyhrožovali, stejně tak jako se
snažili zastrašit úředníky města
a snad dokonce některé radní.
Otázkou je, proč se Romové
tak vehementně brání tomu, aby
domy, ve kterých žijí, vlastnila
soukromá osoba místo současné
Domovní správy. Žiji v nemovitosti, jejímž majitelem je soukromá firma a všichni nájemníci
jsme maximálně spokojeni.
Pravda, o nějakou stovku skutečně podražil nájem, ale nikdo ani
necekl, protože za těch pár korun
navíc máme opravenou fasádu,
nově je vymalovaný celý barák
a navíc jsou nově zabezpečené
všechny vchody. Toto by nám
Domovní správa nikdy neudělala. Takže mi řekněte, proč se
Romové tolik bojí soukromého
vlastníka? Nebude v tom něco
jiného?
Radim Vaněk, Prostějov

Máte něco na srdci?
obchodů „vybírají“ provozovny
konkurentů, bankéři vykrádají
cizí i vlastní banky a úředníci
EU si přiklepnou dotace na svoje
vlastní, Evropskou unií financované, úřady.
Inu, ve všem je vidět pokrok. Jak
už jsme jednou z Agentury Hóser psali, nad bývalým novinářským letním klidem - okurkovou
sezónou - se stahují mračna! Za
několik let si nebudou moci no-

vináři brát přes léto dovolenou a
okurková sezóna se přesune na
období vánoční. Redaktoři budou mít volno a psaní obstarají
svatý Mikuláš s Ježíškem. Politické zprávy zastanou SANTA
KLAUS s DĚDOU MRÁZEM.
Ti budou pěkně ostří, poněvadž
je tady prý už nikdo nemá rád...
Hezký srpen vám za Agenturu
Hóser přeje Rosťyk!

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

VECERNIK@PV.CZ!
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V letních měsících se na Prostějovsku
koná mnoho kulturních akcí. Pomyslnými letními centry
kultury jsou Plumlov a samotný Prostějov. U vypuštěné přehrady se konají různé koncerty, z nichž nejnavštěvovanější
jsou akce „U Vrbiček“ a také Keltská noc, která tradičně
probíhá u Podhradského rybníka. Na kulturu a zábavu láká v letních měsících i plumlovský zámek. V Prostějově se
koná již tradiční „Prostějovské léto 9+1“, které myslí i na ty
nejmenší. Pozadu nezůstávají ani letní zahrádky, restaurace
a sportoviště, které nabízejí hudební produkci a zajímavé
koncerty. Jak lidé vnímají kulturu v letních měsících, jsme
se ptali v prostějovských ulicích...

Policie stále čeká na znalecké posudky

„Je to ACHILLOVA PATA vyšetřování,“
říká krajská státní zástupkyně z Brna
Ani 136 dnů po brutální vraždě jednaosmdesátiletého důchodce z Okružní ulice nemá krajská policie případ došetřen. A to ani přesto, že oba dva
muže, Romana Mičku jako hlavního podezřelého i jeho komplice Davida
Braunera, předala redakce Večerníku kriminalistům už týden po spáchání činu takřka na zlatém podnose...

KONÁ SE NA PROSTĚJOVSKU DOSTATEK
KULTURNÍCH AKCÍ V LÉTĚ?
Hana GREPLOVÁ,
40 let, učitelka,
Prostějov

Olomouc, Brno, Prostějov/mik

Miluše PROCHÁZKOVÁ,
65 let, důchodkyně,
Štětovice

ANO

ANO

„Myslím,
že je tu v
létě dostatek akcí, a
to hlavně
v
okolí
Plumlovské přehrady. Momentálně na ně nechodím
kvůli malému, ale jinak
když se tu v okolí koná něco
zajímavého a mám čas, tak
se těchto akcí účastním a
vždy jsem spokojená.“

„Podle toho,
co různě čtu
v novinách
nebo slyším, si myslím, že se
v Prostějově v létě koná mnoho zajímavých akcí. Ale kulturní akce pořádané městem
mi spíše připadají vhodnější
pro mladší ročníky, a proto se
jich neúčastním. Raději pracuji na zahrádce.“

Když jsme před měsícem a půl zjišťovali na
Krajském ředitelství Policie ČR v Olomouci i na
Krajském státním zastupitelství v Brně podrobnosti ohledně vyšetřování, dozvěděli jsme se, že
policejní vyšetřovatelé pilně pracují a čekají na
znalecké posudky ohledně stop zajištěných na
místě činu. „Pokud to dobře půjde, koncem
července bych mohla mít ze strany policie
ukončený vyšetřovací spis na stole a začít
připravovat soudní projednávání případu,“
uvedla v polovině května JUDr. Iveta Eichlerová, krajská státní zástupkyně.
Bohužel, vyšetřování od té doby nepokročilo ani
o píď...
„V současné době jsou oba muži vazebně stíháni.
Zároveň probíhá intenzivní vyšetřování a další policejní úkony. Stále čekáme na výsledky z oboru
kriminalistické techniky ohledně zajištěných
stop a znaleckých posudků. Jakmile obdržíme

všechny výše uvedené výsledky, bude celý spis
zkompletován a bezodkladně postoupen ke krajskému státnímu zastupitelství. Momentálně tak
skutečně nelze říci konkrétní termín, jedná se řádově o měsíce,“ uvedl minulý čtvrtek na aktuální
dotaz Večerníku Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
„Bohužel, i já se s touto zprávou musím smířit.
Čekání na znalecké posudky. To je Achillova pata
tohoto případu...,“ reagovala JUDr. Iveta Eichlerová z Krajského státního zastupitelství v Brně.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník celý případ i nadále sleduje. Týden co týden se vám snažíme
přinášet ty nejaktuálnější informace... A čekáme, že se zapojíte i vy, což se zatím v přílišné
míře nestalo. Pokud byste nám tedy chtěli
cokoliv sdělit, nebo máte jakýkoliv dotaz, napište do redakce na e-mail: vecernik@pv.cz.
Žádná indicie, ani zajímavost nesmí zůstat
skryta!

PE
S KÝM VÁM TO KLA
v posteli......
Možná si to neuvědomujete, ale vaší zásadní chybou je, že sex berete až příliš vážně a zásadově.
Nejdete do postele s nikým, kdo chce erotiku provozovat jen pro zábavu nebo pouze z okamžité
tělesné potřeby. Vy se prostě musíte zamilovat,
pak teprve jste v ložnici výkonní. V tom případě
si, proboha, nic nezačínejte se Střelci nebo Raky.
Těm na nějakém vztahu nezáleží, ti souloží na potkání s kdekým a jen by vám kazili iluze. Neskákejte do peřin ani s Býky, ti mají v létě problémy s
potencí... Naopak, věrnost vám zachovají Kozorohové a Váhy. Jenomže pozor, ti zase vyžadují tvrdý
sex bez jakékoliv romantické předehry. Prostě
svlíknout a hurá na to. Jenomže na to vy nejste.
Takže musíte hledat dál. S Rybami sice může
přijít trvalejší vztah plný úcty a erotické harmonie,
ovšem s lidmi narozenými v tomto znamení byste
šťastní rovněž nebyli. A to z toho důvodu, že Ryby
potřebují k životu spoustu peněz, rády se nechají
vydržovat a sex je pro ně sice zavazující, ovšem
požadují za něj hmotné statky. Jestli hodláte být
šťastní ve všech směrech, rozhodně si začínejte
všímat Blíženců nebo Štírů. Jde o pohodové lidi,
sice se značným zájmem o sex, nikoliv však za
každou cenu a hlavně ne bez lásky. Jde jen o
to najít s těmito znameními i společné názory, a
to nejenom na ložnici nebo sexuální polohy při
souloži. Lvi se k vám nehodí vůbec v ničem, Panny jsou zase nespolehlivé. Ale výběr sexuálního
partnera, a ve vašem případě i toho životního, je
jenom a pouze na vás.

Příště: Ryby

jak šel čas Prostějovem ...

Návrat ke
„starým” případům

Uprkova ulice

Sochaři po deseti letech nedorazí,

SOCH NAOPAK UBYDE
Prostějov/mls
Bývala to městská tepna. Uprkova ulice se
nachází v historickém centru města v bývalém
židovském ghetu. Pojmenování získala podle
malíře Joži Uprky (1861-1940). Od roku 1881
se původně jmenovala Koželužská, od roku
1926 Brecherova (podle významného lékaře
Dr. Gideona Brechera), od roku 1939 krátce
Perkova a od listopadu 1940 nese dnešní
název. V 70. letech minulého století byla převážná část Uprkovy ulice (stejně jako jiné části
bývalé židovské čtvrti) zbourána. Ve východní
části ulice byl později postaven kulturní dům.
Foto_ SOkA a Martin Zaoral
Příště: Martinákova ulice
INZERCE

8. SRPNA 2011
Kvarteto soch vytvořených během letošního desátého ročníku
prostějovského sochařského sympozia bylo ve čtvrtek předáno městu. Co
s nimi bude dál však bylo velkou otázkou. Stejně jako nepanoval jednotný
názor na to, kde sochy skončí, byla po deseti letech nejistá i další budoucnost
této akce. Existovaly možnosti, že se sympozium bude konat jednou za dva
roky, pět let nebo vůbec.
SRPEN 2012
Letos poprvé se po deseti letech Smetanovými sady nerozléhají zvuky
motorových pil, sekyr a dlát sochařů, kteří se vždy v polovině prázdnin do
Prostějova sjeli ze všech koutů světa. Město totiž nakonec rozhodlo, že mezinárodní sochařská sympozia budou pouze jednou za tři roky. Důvodem bylo
především to, že na opravy celkově už šestašedesáti dřevěných soch z deseti
předchozích ročníků sympozia muselo město každoročně dát přibližně sto
dvacet tisíc korun. Tyto náklady byly neúměrně vysoké, navíc investovat
do oprav některých soch se už nevyplatilo. Nejvíce poškozené skulptury
by měly být odstraněny a zřejmě nakonec skončí v kamnech. „Přibližně
do čtrnácti dnů by měli odborníci projít a zkontrolovat všechny sochy.
Následně dají městské radě návrh na odstranění těch, které se nacházejí v
takovém stavu, že jejich záchrana už není možná. Kolik jich bude, to zatím
nevím, odhaduji, že tak kolem pěti,” sdělila nám minulý týden náměstkyně
prostějovského primátora Ivana Hemerková.
napsáno před

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

BRAMBOROVÉ LUPÍNKY
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Šéf HC Prostějov Robert Kolář:

„Letos nemáme extraligové
ambice, ale v budoucnu
se jich nezříkáme!“

Kompletní archiv hledejte na www.vecernikpv.cz

smažené br.
lupínky, solené
75 g

Bohemia Chips,
pikantní paprika
150 g

Bersi snack,
uherák 60 g

cracker sýrový
105 g

Bohemia SUPER
Hearts 65 g

Lays, solené
77 g

17,90

36,90

13,90

-

-

-

13,90

29,90

-

-

19,90

22,90

9,90

37,90

-

15,90

21,90

22,90

9,90 (80g)

44,90 (230g)

-

18,90 (125g)

-

-

13,90

-

-

-

-

-

6,70

36,90

12,90

20,90

21,90

23,90

Naše RESUMÉÉ
V pátek nám v Londýně oficiálně
začaly olympijské hry, u kterých
bude v nejbližších dnech řada
nejen ryze sportovních fandů
trávit moře času. A k tomuto
sledování se hodí, něco dobrého
zakousnout. Pro nejlevnější smažené bramborové lupínky a Bersi
snack si můžete zajet do Teska,
paprikové Bohemia chipsy kupte
v Bille, stejně jako Super Hearts
od stejné značky a solné Lays. Ty
nabízí za stejnou cenu také Interspar, kde mají velmi výhodné
sýrové crackery...
Takže, si toho nakupte dle libosti a stravte příjemné chvíle u
televizních obrazovek...

Do čtvrté sezony povede hokejový klub z křesla nejvyššího
představitele Robert Kolář.
Pro Večerník se předseda HC
Prostějov vyjádřil jak k přípravě na nadcházející sezonu,
tak i k ambicím do budoucna.
„Jsme jeden z mála klubů
v první lize, který opravdu funguje na profesionální úrovni!
Soudím tak z ohlasu ze zákulisí ostatních oddílů a z faktu,
že HC Prostějov neměl a nemá
existenční problémy. Spíše se
snažíme posunout hokej v Prostějově zase o něco dál. Letní
příprava A mužstva měla dva
vrcholy. Ten první se odehrával
na soustředění ve Zlatých horách, ten druhý v zahraničí, což

považuji na úrovni druhé nejvyšší soutěže za nadstandardní.
Doufám, že v podobném duchu
se bude odvíjet dění na ledě tak,
abychom byli na nový ročník
připraveni po všech stránkách,“
řekl Prostějovskému Večerníku
Robert Kolář, který se také vyjádřil k tolik diskutované otázce ohledně případných ambicí
klubu na postup do extraligy.
„Přiznám se, že letos nemáme extraligové ambice, ale
v budoucnu se jich nezříkáme.
Když bychom se usadili ve špici prvoligové tabulky, proč ne?
Myslím si, že mančaft, který se
stabilně pohybuje mezi první
čtyřkou, by si měl potom říct,
co dál,“ řekl Robert Kolář.

Zpravodajství
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Vydali jsme se po stopách propuštěného vraha

JIŘÍ VEČEŘ POTŘEBUJE PENÍZE. KDE JE VEZME?
Někdejší majitel diskotéky Relax se vypořádává
také se sebevraždou blízkého přítele...

Jak jsme v minulém vydání avizovali, zaujala nás v rámci novinářské profese osoba Jiřího Večeře, který si odseděl dvanáctiletý trest za zprostředkování vraždy obchodníka s lehkými topnými oleji Lubomíra Holého a přípravu vraždy novináře Stanislava Čecha, načež byl propuštěn na svobodu
(Večerník taktéž informoval). Kromě toho je Večeř stále obžalován ze zprostředkování vraždy dalšího podnikatele s LTO Marka Lehkého. Ten zahynul
po výbuchu na břehu řeky Moravy u Kvasic. V tomto případě jej ještě čeká
další z řady soudů. Nyní se však Jiří Večeř ocitl na svobodě. Velmi často je
údajně viděn i v našem regionu.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník se tedy zajímal o to, jaká je současnost
muže s temnou minulostí...
Prostějov/mls
Všechny výpovědi, které se nám
podařilo zajistit, mluví o jediném.
Jiří Večeř, který svého času přičichl k opravdu velkým penězům,
se na svobodě ocitl zcela bez prostředků. „Nyní obchází své bývalé
přátele či obchodní partnery a chce
od nich získat peníze, které mu
dluží,” prozradilo nám nezávisle
na sobě hned několik lidí, kteří si
z pochopitelných obav nepřáli být
jmenováni. Pokud by tito údajní
dlužníci peníze Večeřovi vrátili, mohl by se z něj zřejmě stát
nadprůměrně zámožný muž. A
to zcela bez práce!

„Nejen on, ale i jeho přátelé a
partneři vlastnili hodně aut. Některá z nich dostali darem právě od Jiřího, stejně jako byty,
v nichž dodnes bydlí,“ svěřila
se Večerníku například novinářka Jana Lorencová, která o
Večeřovi natočila televizní dokument „Můj přítel vrah“. Lorencová, kterou s Večeřem pojí
přátelství, pochybuje, že by se
bývalý voják věnoval objíždění
dlužníků více než hledání nové
práce. „Vím, že zaměstnání si
usilovně hledá,“ tvrdí Lorencová. Zda tomu tak skutečně je, to
ví jen Jiří Večeř sám... Jisté je,
že s cejchem dvanáctiletého

kriminálu se mu zaměstnání
nebude hledat vůbec snadno.
Navíc je třeba si uvědomit, že
před svým zavřením byl zvyklý
na docela jiné měsíční příjmy,
než je průměrná dělnická mzda.
Faktem rovněž je, že pro člověka, který strávil dlouhou
dobu ve vězení a už si na život
za mřížemi zvykl, může být
návrat do normálního života
hodně složitý i bolestivý. Své o
tom věděl i Večeřův kamarád z
rodného Zábřehu Radek Jašek.
Ten spolu s ním seděl dlouhou
dobu na Mírově. Po přibližně
půldruhém roce na svobodě se
Jašek letos v červenci oběsil. Po

Zábřehu jdou v této souvislosti
fámy, že si Jašek hodně sliboval
právě od Večeře, s nímž spojoval svoji budoucnost. Po Večeřově propuštění však měl být
zklamán.
Faktem zůstává, že Jiří Večeř
je jedním z mála lidí, kteří promluvili v souvislosti s vraždami provázejícími miliardové
obchody s lehkými topnými
olejemi. Bez něj by policie neodhalila řadu vztahů mezi lidmi, kteří se na těchto vraždách
podíleli. Svoji původní výpověď na policii, kterou učinil po
svém návratu ze zahraničí, však
Jiří Večeř už u žádného soudu
nikdy nezopakoval...

Vypořádá se se svobodou? Jiří Večeř strávil za mřížemi věznice na Mírově dvanáct dlouhých let. Nyní
po svém propuštění shání peníze i novou práci.
Foto: Jana Lorencová

O VEČEŘOVI NA ROVINU!
Jméno Jiří Večeř je pojem nejenom v místní galérce, ale i mezi
určitými podnikateli, kteří mají i dnes obavy, zřejmě oprávněné, z jeho propuštění. O tom všem a o dalších podrobnostech
ze života Jiřího Večeře se můžete dočíst v našem exkluzivní
rozhovoru s novinářkou Janou Lorencovou, který najdete už
v příštím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Jde o investigativní reportérku, která jako jediná pronikla hlouběji pod
kůži vrahovi, jenž si odseděl dlouhý trest na Mírově. Nezapomeňte si zajistit příští číslo Večerníku. Novinám, kterým
Jana Lorencová neodmítla na rovinu říct, co si o Večeřovi
myslí ona sama!

NEJHLEDANĚJŠÍ GRÁZLOVÉ...

Myslíte, že Jiří Večeř je jediný člověk, který má spojitost s
prostějovským regionem a jenž má bohatou trestní minulost? Omyl! PROSTĚJOVSKÝ Večerník se vydal po stopách i dalších zločinců. Hlavně těch, kteří oprávněně sedí
v kriminále, ale hlavně po těch, které prostějovská policie
už dlouhá léta marně hledá. Kovařík, Otruba, Kment,
bratři Škopové a další. To jsou lupiči, podvodníci a zloději, kteří se s největší pravděpodobností skrývají před
českou spravedlností v zahraničí. A někteří už více než deset let! Co vůbec mají na svědomí a jaké tresty jim hrozí?
To všechno si přečtete v příštím čísle Večerníku!

Romské rodiny oslavují předčasně

Do radnice už podruhé ŠLEHNUL BLESK DOMY v Rozhonově ulici BUDOU PRODÁNY!
Prostějov/mik - Radnice
zřejmě přitahuje hromy a
blesky. Těžko říct, zda je to
způsobem rozhodování prostějovských konšelů, nicméně
do historické budovy znovu
praštilo! Před čtyřmi lety při
bouřce a krupobití uhodil do
střešní kopule blesk, to samé
se přihodilo ve čtvrtek v podvečer. Centrum města na
chvíli obepnula panika, co že
se to děje...
Naštěstí nešlo o nic vážného a
pár desítkách minut byl opět

na náměstí T.G.Masaryka
klid. „Podle všeho prostějovskou radnici okolo osmnácté
hodiny skutečně zasáhl blesk,
což mělo za následek zahoření v transformátoru. Požár se
naštěstí nerozšířil, ovšem poškození elektrické sítě mělo za
následek technické problémy.
Na magistrátu částečně přestal
fungovat internet, vypadl kamerový systém a nefungovaly
některé telefonní linky. Došlo
také k zakouření sklepního
prostoru, hasiči museli pro-

Koupání v městských kašnách?
VYHLÁŠKA TO NEZAKAZUJE!
Prostějov/mik - Nedávno jsme
informovali o romských dětech
koupajících se v parném počasí
v kašně na Petrském náměstí. Marie Hájková z Domovní
správy událost vyřešila striktně
a děti z chladné vody vyhnala.
Měla na to ale právo, podpořené vyhláškou města o zákazu
koupání v kašnách? Večerník
zjistil, že NE!
Jak jsme se totiž dozvěděli z úst
velitele prostějovských strážníků,
vyhláška města vůbec nezakazuje
tuto letní radovánku. Byť to někomu může připadnout neestetické.
„Často je nám vyčítáno, že v letních měsících s tímto problémem
nic neděláme a že občany ovlažující se v parných dnech v kašnách
necháváme bez povšimnutí. Ono
je to ale složité, když městská
vyhláška tuto činnost nezakazuje,
a tudíž se nejedná o žádný přestupek,“ prozradil Večerníku velitel
Městské policie v Prostějově Jan
Nagy, za kterým jsme zašli poté,

co nám do redakce volal další čtenář s upozorněním, že přímo před
radnicí se koupou malá ´cikáňata´.
Ať se vám to zdá jakkoliv divné,
nebo pobuřující, ničeho nedovoleného se nedopouštějí. „Přece
nebudeme postihovat někoho,
kdo se chce v horku zchladit. A
to se může jednat o děti, ale například i o seniory. Zasáhneme
jedině v případě, že někdo bude
v kašně tropit výtržnosti nebo
koupáním obtěžovat jiné občany,“ dodal Jan Nagy.
„Já ale koupání v městských
kašnách považuji za nepřípustné.
Tato zařízení byla přece vybudována a také nákladně opravena za
úplně jiným účelem...,“ oponuje
přesto Marie Hájková z Domovní správy.
A JAKÝ NÁZOR MÁTE NA
TUTO
PROBLEMATIKU
VY, NAŠI ČTENÁŘI? NAPIŠTE NÁM na e-mail: redakce@
vecernikpv.cz, případně komentář na www.vecernikpv.cz!

STIHNE SE REKONSTRUKCE

Olomoucké do konce prázdnin?
Prostějov/mik - V tomto čísle jsme občanům Prostějova chtěli
přinést podrobný rozpis uzavírek a objízdných tras v souvislosti
s připravovanou rekonstrukcí silnice v Olomoucké ulici. Bohužel, kompetentní lidé ani odbor dopravy magistrátu jím ale stále
nedisponuje!
„Rád bych vám tento rozpis a podrobný seznam poskytl, ale zatím
jsme ho neměli možnost vypracovat. Krajský úřad jako investor
s námi totiž v souvislosti s rekonstrukcí komunikace v Olomoucké ulici pořád nijak nekomunikuje. Nevíme tak, kdy celá akce začne, která
etapa dostane přednost a jak dlouho budou rekonstrukční práce trvat.
Nedokážeme tak přesně určit, v jakém termínu tu kterou ulici uzavřeme a odkdy budou muset řidiči Olomouckou ulici objíždět,“ uvedl
pro Večerník Miroslav Nakládal, vedoucí odboru dopravy Magistrátu
města Prostějova. „Začínám se obávat toho, že rekonstrukce Olomoucké vůbec v srpnu nezačne..,“ dodal šéf prostějovské „dopravky“.
„Výběrové řízení se sice zdrželo, ale práce v Olomoucké ulici by skutečně měly v srpnu začít a v tomto měsíci by měly být také ukončeny.
Uděláme pro to maximum,“ trvá si na svém Alois Mačák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.
Uvidíme. PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude vývoj této záležitosti pochopitelně pozorně sledovat a jakmile budeme mít vytoužené schéma objízdných tras k dispozici, okamžitě jej zveřejníme.

vést odvětrání těchto prostor,“
shrnul o den později vše podstatné Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Vedení magistrátu tato událost
přiměla k myšlence větší represe.
„V rámci současné rekonstrukce
radnice provedeme taková opatření, aby se něco podobného při
silných bouřkách už nestalo,“
sdělil Večerníku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora statutárního
města Prostějov.

Rána! Ve čtvrtek práskl do radnice blesk... Koláž Pv Večerníku

Prostějov/mik - V předminulém
čísle Večerníku jsme přinesli
reportáž o odstoupení prostějovského podnikatele od kupní
smlouvy na domy v Rozhonově
ulici číslo 2 a 12. Romské rodiny, které zde žijí, začaly údajně
oslavovat, neboť do rukou soukromého majitele a tržního hospodářství se jim pochopitelně
příliš nechce. Jak se však Večerník dozvěděl, předčasně. Město
tyto domy totiž stejně prodá, a s
největší pravděpodobností právě soukromé osobě!

„O dalším postupu prodeje
uvedených nemovitostí bude
rozhodovat Rada města Prostějova. Osobně jsem pro co
nejrychlejší vyhlášení nového
záměru prodeje obou domů
v Rozhonově ulici. A myslím,
že tento názor sdílí většina
radních,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního města Prostějov. Podle jeho
dalších slov odstoupením kupce od smlouvy přišla městská
kasa zhruba o tři miliony korun.

„Všichni si všímáme, že potom, co se většina bytového
fondu v Prostějově převedla
do soukromých rukou družstvům, společenstvím vlastníků a jiným soukromým
subjektům, došlo k modernizaci bytových domů,
Prostějov se jednoznačně
změnil k lepšímu. Proto zastávám názor, aby bylo maximum domů ve vlastnictví
města prodáno právě do
osobního vlastnictví,“ míní
Jiří Pospíšil.

VÍME, ZA KOLIK SE ROZPRODAL ODĚVNÍ PODNIK PROSTĚJOV
Zákulisní „bitvy“ věřitelů a ztracené miliony...
Hlavním trumfem rozprodeje někdejšího gigantu OP
Prostějov byl prodej měřenkové výroby. Společnost
AMF Reece ji koupila za 58
milionů korun, přitom ještě
před rokem byla hodnota
„měřenek“ odhadnuta na 80
milionů korun. Podle předchozího znaleckého posudku
z roku 2010 to bylo dokonce
o dalších 100 milionů více!
Enormní ztrátu způsobilo
především zrušení prvního
konkurzu zkrachovalé oděvní fabriky. Ten tehdy vedl
zkušený brněnský soudce
Jan Kozák, který však byl
z celého případu odvolán.
A následně málem i zbaven
soudcovského taláru...
Jan Kozák totiž vyloučil Českou spořitelnu coby největšího
věřitele z insolvenčního řízení.
Jako důvod uvedl její propojení s bývalým managementem
OP Prostějov, který stál za krachem podniku a na nějž byly
podány i žaloby. Kozák měl
v mnohém pravdu a do celé
věci byl velmi dobře zasvěcen.
Otázkou, kterou šetřilo i ministerstvo spravedlnosti a která
jej málem stála zmíněný talár,
bylo, zda nebyl přímo napojen
na společnost Pyrghos Lefkos.
Ta totiž v krizové době nakoupila pohledávky dvou velkých
bank a tím se stala druhým
největším věřitelem Oděvního
podniku! Peníze z rozprodeje
pod Kozákovým vedením by
určitě nějaké získala. Přitom
soudce Jan Kozák vedl i insolvenční řízení pily ve Ptení, v
němž v hlavní roli rovněž vystupoval Pyrghos Lefkos. Byla
to tedy jen náhoda? To už dnes
nikdo nezjistí...

Jisté je, že po odvolání Jana
Kozáka Česká spořitelna
zcela ovládla insolvenční řízení a žaloby na Františka
Tuhého, Romana Hanuse a
další vrcholné manažery OP
Prostějov skončily u ledu.
Peníze z rozprodeje jdou
nyní výhradně České spořitelně coby největšímu věřiteli, Pyrghos Lefkos ostrouhal.
Nepomohly mu ani opakovaná udání na současnou
insolvenční správkyni, která
dělá hlavně to, co chce Česká
spořitelna.
Než se však právníci a soudci
domluvili, klesala nejen hod-

o...?
Za kolik se co prodal

nota měřenkové výroby, ale
všech nemovitostí. Snižoval se
Výrobní areál Konice
9 000 000 Kč
i počet zaměstnanců bývalého
Rekreační středisko Čubernice
1 990 000 Kč
gigantu. Ten se v tuto chvíli
vé
20 555 000 Kč
Ubytovna M. Pujmanové
zastavil na více jak stovce lidí.
5 540 000 Kč
Ubytovna Olomoucká
„Po prodeji je ke konci minulého měsíce na měřenkách
1 445 000 Kč
Pozemky Mostkovice
zaměstnáno přesně stošestnáct
1 102 000 Kč
Pozemky Partyzánská
lidí, a to včetně mateřských a
8 500 000 Kč
Sklady
Sladkovského
rodičovských dovolených,”
Rekreační středisko Karlštejn
10 300 000 Kč
informovala
insolvenční
správkyně Miloslava Horská o
Výrobní areál Uherské Hradiště
38 150 000 Kč
situaci v areálu, kde dříve praVýrobní areál Uherský Ostroh
3 072 000 Kč
covalo až deset tisíc zaměstVýrobní
areál
Loštice
5 500 000 Kč
nanců. Není bez zajímavosti,
Prodej měřenkové výroby
58 000 000 Kč
že díky prodeji měřenek si
na své přišla i zprostředkovatelská firma Deloitte, která inkasovala provizi ve výši tři Rozprodej OP bude stále pokramiliony korun.
čovat. Brzy by tak mohly najít
Měřenky nakonec koupila je- své majitele i výrobní areály v
diná firma, která o ně projevila Drahanech a Brodku u Konice.
zájem. V Prostějově působící Úplně na závěr by měl přijít
společnost AMF Reece záro- na řadu prodej hlavního areálu
veň přislíbila, že chce výrobu v Prostějově. V tomto případě
ve městě udržet. V oblasti vý- však bude třeba nejdříve rozroby oděvů ovšem nikdy ne- prodat zásoby a stroje, které se
podnikala... Její hlavní náplní tu nacházejí. Původně měla být
je výroba šicích strojů a ná- nemovitost, o jejíž prodejnosti
hradních dílů, čímž navazuje mnoho lidí pochybuje, nabídna bývalou prostějovskou Mi- nuta ve veřejné dražbě.
nervu. V roce 2010 měla tato „Jelikož není možné stanovit
firma obrat 89 milionů korun, přesný začátek dražby, navrhla
což bylo o třetinu více než o jsem prodej prostřednictvím
rok dříve. Ve stejném letopoč- společnosti Knight Frank, ktetu dosáhla zisku milion korun, rá se už úspěšně podílela na
o rok dříve to bylo necelých prodeji ostatních nemovitostí.
sedm a půl milionu; v roce Věřitelský výbor můj návrh
2008 ale hospodařila se ztrátou přijal,” informovala Večerník
sedmdesáti milionů...
insolvenční správkyně MiloslaNejdražší nemovitostí z ma- va Horská.
jetku OP byla ubytovna v Většina financí, které se v tuto
ulici Marie Pujmanové, kte- chvíli z rozprodeje OP podařilo
rá se prodala za 20,5 milionů získat, jde největšímu zajištěkorun. Ostře sledovaný byl nému věřiteli, kterým je Česká
také prodej areálu v Konici, spořitelna. Zda se dostane i na
který získala konická firma někoho dalšího, zůstává otázK-Electric za 9 milionů ko- kou. Co je však jisté už nyní,
run, nebo prodej rekreač- že ani po rozprodeji celého OP
Vystihuje smutnou realitu. Nového majitele našlo i bývalé hoteního střediska Čubernice, nebude všech 555 věřitelů, ktelové ubytování OP v ulici Marie Pujmanové. Jeho současný stav je
který připadl Jindřichovi rým zkrachovalý podnik dluží
charakteristický pro konec kdysi hrdého a úspěšného podniku, na
Skácelovi za necelé dva mili- přes dvě miliardy korun, uspokterém si pár lidí pěkně „namastilo“ kapsu. Foto: Michal Kadlec
kojeno. To je více než jisté...
ony korun.

Téma Večerníku

Není nic lepšího, než si parné a horké letní dny
zpříjemnit posezením na letní zahrádce. Vůně
grilovaných masíček, uzených makrel, pohled
na orosené pivo či studená kofola. To je to,
co máme tak rádi na zahrádkách. V Prostějově
najdeme slušný počet zahradních občerstvení. Stačí si jen vybrat. Pokud nevíte, kam jít, nebo vám došly nápady, vypátrali jsme pro vás
přehled míst, kde si hladový žaludek a žíznivé
hrdlo přijdou na své. Přejeme vám příjemné
čtení na další tematické straně, která je tentokrát věnována právě letním zahrádkám...
A aby toho nebylo málo, na straně 10 dnešního vydání vrcholí VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ
Večerníku „O KRÁLE HANÁCKÉHO GRILU“!
stranu připravila: Aneta Křížová

Za jakým účelem navštěvujete
letní zahrádky?
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Symbol léta - zahradní občerstvení
Chcete si zajít s přáteli na
pivečko či s kamarádkou na
kávičku? A něco malého k
tomu zakousnout? Nesnášíte
zakouřené hospody? Pokud
je krásné počasí, není nad
posezení na zahrádce pod
širým nebem. Pokud nevíte
kam, nebo vám došly nápady,
přinášíme vám několik vyzkoušených tipů na příjemné grilovací, restaurační či
kavárenské zahrádky v Prostějově. Někdy jsou zahrádky skryté a musíme po nich
trošku pátrat, jiné máme zase
přímo před nosem. Vypátrali
jsme pro vás přehled míst,
kde si hladový žaludek a žíznivé hrdlo přijdou na své...
V Prostějově najdete téměř šedesát letních zahrádek všeho druhu.
Zavítat můžete na kavárenskou i
cukrárenskou zahrádku, kterých
máme přímo v centru města hned
několik. Zde se můžete osvěžit
letním koktejlem či zmrzlinou
a oboje doplnit výborným zákuskem. Pokud hledáte to pravé
letní osvěžení, které stoprocentně
zažene žízeň, není nic lepšího než
zajít na zahrádku, kde dostanete

pořádně vychlazené pivo. Nejen
k pivečku, ale i ke „kofči“ pak
nejvíce přijde vhod nějaká pochoutka. Grilované koleno, žebírka, jazyk, sele, cigáro, klobásy,
krkovička a podobně jsou k dostání snad ve všech restauračních,
ale i nerestauračních zahrádkách.
Ty prvně jmenované nabízejí většinou klasické pokrmy,
které patří na jejich stálý jídelní lístek. Některá zahradní
občerstvení však lákají i na
další speciality pro labužníky.
Například na zahrádce Garso
v Plumlovské ulici si můžete
pochutnat mimo klasických
grilovaných dobrot i na mořských plodech, hned vedle
v nově otevřené Kolibě u Tří
králů na haluškách či v hospůdce Sali v Krasicích na výborných špízech.
Rodiče s dětmi jistě potěší i zahrádky s atrakcemi pro děti, kterých je v Prostějově také spousta.
Pozor, ne vždy jsou tyto atrakce
zrovna bezpečné a odpovídající
normám EU, proto raději svá dítka neustále sledujte.
Určitě jste si všimli, že v posledních letech se místní za-

hradní posezení rozrostla jako
houby po dešti. Za nejstarší
snad můžeme považovat občerstvení Na Splávku nebo U Abrahámka, postupem času se začala
objevovat další a další zahradní
občerstvení a i v době krize vnikají stále nové zahrádky pod
širým nebem. Provozovatelé
totiž dobře vědí, že jídlo a pivo
budou chtít lidé úplně vždy, ať se
děje co se děje...

Zahradních občerstvení je
v Prostějově poměrně dost.
Jsou ale vyhovující, poskytují
dostatečný výběr jídla a pití,
je jídlo podávané na zahrádkách kvalitní? Na to jsme se
ptali našich spoluobčanů, když
jsme v závěru uplynulého týdne vyrazili v rámci tématu Večerníku na takovou miniaturní
inspekci...
Při monitorování zdejších zařízení jsme na Plumlovské ulici

zastavili Pavlínu Konečnou,
která právě shodou okolností
mířila do Koliby U Tří králů.
„Ke Třem králům chodíme
pravidelně, bydlíme totiž hned
naproti, takže když je možnost
a čas, zajdeme s manželem na
pivo nebo nějakou dobrotu.
Pivo tam mají dobré a jídlo se
taky dá, ale asi záleží, na jakého
kuchaře narazíte. Někdy je jídlo
výtečné, jindy zase nic moc.“
Koliba U Tří králů má zatím od

prvního dne otevření stále narváno, tak uvidíme, jestli si tento
trend udrží...
Jako dalšího jsme se zeptali pana
Jaroslava Vágnera, který se svou
rodinou chodí na zahrádku Na
farmě a na zahrádku Garso. „Na
tyto zahrádky chodíme nejraději,
výborně grilují a jsou zde i houpačky a různé ´blbosti´ pro děti.
Dříve jsme chodili i do Národního domu, ale tam se podle nás
hrozně zhoršili. Dětský koutek

Závěrem bychom měli jen
jednu výtku, tedy kromě
některých
nebezpečných
dětských atrakcí. Ani v jedné zahrádce jsme nenašli
„ochlazovače“ vzduchu, tzv.
adiabatické chlazení, které
by se v úmorných vedrech
určitě hodilo. Jsou to přístroje pracující tak, že přeměňují
vodu v páru, která na vás následně padá. Tento přístroj po-

skytuje úžasné osvěžení a ještě
lepší pocit.
V každém případě nabídka
zahradních posezení je v Prostějově velká, jen si vybrat. Ale
rychle, protože jakmile se teplota vyhoupne nad dvacet stupňů, což je v posledních dnech
více než pravděpodobné, zahrádky všemožných podniků
se začnou plnit a na vás pak
nezbyde volné místo..

Jak jste spokojeni s místními letními zahrádkami?

HLEEDÁ
HLEDÁNÍ
ÁNÍÍ
JE U KO
KONCE
ONCEE

tam sice je, ale ten špatné jídlo a obsluhu nenahradí,“ uvedl
Vágner s tím, že Na farmě mají
dokonce i kozičky, které úžasně
zabaví menší ratolesti.
Na všech třech zmíněných
zahrádkách si navíc můžete
i zatancovat, buď zde hraje
živá kapela nebo DJ, který
pouští diskotékové hity. „Vyrazím na kole a někde zastavím.
Při cestě jsem snad už vyzkoušel všechny zdejší zahrádky.

Nemám vyloženě žádnou oblíbenou, nebo naopak neoblíbenou. Pro mě je důležité dobré
pivo, takže tam, kde mají dobré
pivo, to je moje místo a když se
najde i něco k zakousnutí, tím
lépe,“ popisuje zkušenost s letními zahrádkami Jan Krupička.
A my jen závěrem dodáme:
„Přesně tak, je-li velká žízeň
nebo hlad, nemůžeme vzdorovat, je pak jedno, kde jsem a nebudu si stěžovat...“

„Na podzim chystáme nové nestandardní pokrmy,
které v Prostějově nikdo nevaří,“
Jelikož se tentokrát věnujeme letním zahrádkám,
rozhodli jsme se tuto tematickou stranu zpestřit
rozhovorem s majitelkou jedné z nejoblíbenějších
restaurací v Prostějově, U krále Ječmínka. Pocítila
restaurace ekonomickou krizi? Jaká jídla mají hosté nejraději či co se chystá U krále Ječmínka nového, se můžete dočíst v následujícím rozhovoru
s Miriam Vysloužilovou…
Aneta Křížová
Paní Vysloužilová, prozraďte nám, co si u vás
lidé nejraději objednávají
k jídlu?
„Nejvíce hostům chutnají pikantní křidélka, pivovarský guláš,
Ducháčkova plněná kapsa nebo
kachna. Ale na co se lidé stále
vracejí, je uzené koleno a svíčková, ta je dle slov hostů nejlepší na
světě, což mohu opravdu potvrdit.
Kromě jídla k nám samozřejmě
INZERCE

návštěvníci chodí na pivo. Nejoblíbenější je dvanáctistupňovou višeň. Velké oblibě se také těší ovocné speciály jako borůvka, malina,
citron nebo hruška.“
Sedí hosté restaurace raději venku nebo uvnitř?
„To záleží na počasí.. Když je
venku horko, lidé si sednou spíše
na zahrádku, kterou jsme teď nově
rozšířili. Populární je však i nekuřácká místnost, ta je stále plná. Někteří hosté mají už po několik let
oblíbená místa, takže vždy když

přijdou, sednou si ke svému nejj
milejšímu
stolu.“ (úsměv)
Chodí k vám stálí hosté,
vracejí se?
„Máme stálé hosty a nové hosty,
kteří se vracejí. Někteří hosté mají
i celoroční rezervaci. S velkou oblibou k nám chodí rodiče s dětmi,
protože o víkendu máme akci na
dětské menu, které stojí jen jednu
korunu. Dokonce k nám pravidelně jezdí i různé celebrity, které
v Prostějově vystupují nebo jím
jen projíždějí, ale nezapomenou se
u nás zastavit. Z nejvíce známých
mohu jmenovat například Marii
Rottrovou, Julii Jurištovou, Báru
Basikovou, Richarda Genzera,
Ivanu Andrlovou, Marka Ebena,
Lou Fanánka Hagena a další.“
Podle pravidelné obsazenosti je vidět, že jste nepocítili ekonomickou krizi…
„Ekonomická krize sice postihla
všechny obory včetně gastrono-

mie, návštěvnost nám však neklesla ani navzdory těmto faktům
či nově otevřeným restauracím.
Jsme rádi, že se těšíme takovéto
oblibě, neustále na sobě pracujeme a budeme se nadále snažit
nezklamat naše hosty.“
Chystáte nějaké novinky
v jídelním lístku?
„Naší snahou je nabízet stále něco
nového, kvalitního a originálního.
Každý týden máme akční nabídku, takzvanou specialitu, která je
mimo stálý jídelníček, ale je cenově výhodná. Kromě toho každého půl roku obměňujeme jídelní
lístek. Kolektivně vyvíjíme originální recepty, které pak vaří náš
výborný šéfkuchař. Na podzim
plánujeme zase další obnovení
jídelního lístku. Chystáme nové
nestandardní pokrmy, které v Prostějově ještě nikdo nevaří a které
jsme si přivezli ze světa. Hosté se
mají určitě na co těšit!“

prohlašuje majitelka restaurace U krále Ječmínka

MIRIAM VYSLOUŽILOVÁ
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Kladivo je fuč!

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Irisáci se pustili
do záchrany studánek
Prostějovsko/mls - Trojici
studánek se v rámci zajímavého ekologického projekut
zavázali obnovit členové prostějovského svazu ochránců
přírody Iris. Jako první se
pustili do záchrany studánky
u pramene Špraňku. Ten se
nachází v lesích mezi obcemi
Ponikev, Ludmírov a Kladky.
Ze studánky Irisáci nejprve
odčerpali vodu, načež vybrali metrový nános bahna,
pod kterým objevili původní
kamennou studánku, kterou
opravili. Na úplný závěr pak
nad studánkou postavili stříšku a vedle ní malou lávku a
stolek s posezením.
Divadla se setkají na zámku
Slatinky/mls - Na nádvoří
konického zámku proběhne
v neděli 5. srpna od 14.00
hodin čtvrtý ročník festivalu
„Divadla na zámku“. V rámci
něj se představí celkem čtveřice souborů. Letos budou
představení zaměřena především na dětského diváka.

www.vecernikpv.cz

DŽUNGLI NA PŘEHRADĚ ZNIČÍ I ROUNDUPEM! Veteran steel man příští rok možná už nebude!
Herbicid způsobuje vyrážky a je toxický pro pulce...
Na dně vypuštěné plumlovské nádrže vyrostla neprostupná džungle. Bují tu už i dvoumetrové akáty.
Růst zde budou po celý rok, k jejich likvidaci dojde
až v zimě před plánovaným napouštěním v roce
2013. A jak Večerník zjistil, pro odstranění vegetace v nepřístupných lokalitách bude využit i herbicid
Roundup!
Plumlov/mls
Zemědělci v okolí plumlovské
přehrady na svých polích dál využívají hnojiva a postřiky, která
se mohou dostávat do vyčištěné
nádrže. Přímo na dně nádrže specializovaná firma využije známý
herbicit určený pro ničení plevele. „Dle žádosti Povodí Moravy
bylo zahájeno řízení o aplikaci
Roundupu pro odstranění vegetace v nepřístupných lokalitách
přehrady,“ potvrdil Večerníku zajímavou informaci Adolf Sušeň,
starosta města Plumlov.

připravena stát se staronovou
starostkou,“ sdělila Večerníku Jarmila Pospíšilová, která má v Prostějově vlastní advokátní kancelář
a zároveň je známá jako autorka
detektivních románů.
„Věřím, že nové zastupitelstvo
začne fungovat tak, jak má. Bohužel nějaký čas tomu tak nebylo.
Na toto období vzpomínám nerada,“ uvedla Jarmila Pospíšilová,
která upozorňuje, že zastupitelstvo bude muset dohánět především administrativní záležitosti.
„Kromě toho bychom se rádi vrhli například na opravu budovy
hasičské zbrojnice,“ nastínila děj
příštích dnů Pospíšilová.
O přesném složení vedení obce
Vincencov vás budeme informovat v příštím čísle Večerníku.

Vesnička. Ve Vincencově žije trvale 125 obyvatel.

Foto: archiv.

Roundup, byť se vykládá cokoliv, není pro člověka toxický a z půdy poměrně rychle
mizí. Na druhou stranu u lidí
tato látka způsobuje vyrážky a podle mnoha odborníků
představuje nebezpečí pro
obojživelníky. Jeho použití už
posvětili úředníci z Odboru životního prostředí Olomouckého kraje. „Od Krajského úřadu v
Olomouci jsme skutečně obdrželi povolení k aplikaci Roundupu.
Kdy konkrétně k němu dojde,
záleží na dodavateli,“ sdělil nám
David Čížek z Povodí Moravy.

Pěstitele konopí ovšem musel
někdo, lidově řečeno, prásknout.
V úterý v noci totiž do domu
vtrhla policie. „Na základě předchozího rozpracování a operativního šetření byl policisty
zajištěn čtyřicetiletý muž. Na základě příkazu okresního soudu
byla v místě jeho trvalého bydliště v obci na Prostějovsku provedena v noci z úterý na středu
domovní prohlídka. Při ní bylo
zajištěno 398 rostlin konopí,
které byly pěstovány za použití
technického zařízení, takzvaně
´indoorovým´ způsobem. Dále
zde byla zajištěna také sušená
marihuana, kterou podezřelý
vyrobil z nejméně čtyř stovek
rostlin,“ prozradila Miluše Zajícová, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
„Cože? Drogy tady vedle v baráku? To snad ne, tomu nemůžeme ani uvěřit ,“ tvářili se ne-

AREÁL „ČERTOVY RYBNÍKY“RYBNÍKY“- RÁJ PRO RYBÁŘE I LOVCE
zajít do občerstvení na výborné
pivečko od „Krále Ječmínka“ i
Starobrno „Medium“ a uzenou či
grilovanou specialitu.
Rybníky mají dva a půl roku
nového majitele, který se snaží,
aby zde milovníci rybaření našli
oázu klidu, ale zároveň měli
k dispozici veškeré potřebné
zázemí. A protože si uvědomuje,
že na ryby často jezdí i celé
rodiny a děti nevydrží hodiny
v klidu sedět na břehu, už před
časem se začalo pracovat na vybudování dětského koutku. Zatím děti můžou využít pískoviště
a prolézačky, ale do budoucna se
počítá například i s bazénem.
Vzhledem k tomu, že byl areál
rozšířen o velký kus lesa, v budoucnu zde bude i možnost
adrenalinového
vyžití
pro
milovníky honů. V nádherných
lesích nad říčkou Romží nabízí
možnost individuálního odlovu
srnčí a černé zvěře pro jednotlivce, resp. menší lovecké skupiny 2 – 4 lovců. V podzimním

Rondup nebude aplikován na
celé ploše přehrady, ale pouze tam, kam se mechanizace
nedostane. Přesto ochránci
přírody nabádají k opatrnosti. „Při boji s plevelem na některých loukách Roundup-Bioaktiv
občas využíváme také. Poměrně

i co je to ROUNDUP? i
Roundup je registrovaná ochranná známka pro skupinu totálních
herbicidů a v současnosti nejpoužívanější herbicid. Jeho účinnou
složkou je glyfosát nebo jeho sůl, které většinou tvoří čtyřicet až
padesát procent hmotnosti herbicidu. Zbytek směsi je tvořen surfaktanty (polyoxy-ethylenamin POEA), plnidly a dalšími látkami
usnadňujícími aplikaci. Vlastní glyfosát je považován za zdraví
neškodnou chemikálii, ale takzvané „inertní látky“ jsou spojovány
s negativními zdravotními dopady používání Roundupu, jako jsou
kontaktní a systémové vyrážky, podráždění očí a respirační potíže.
Surfaktant POEA je zřejmě toxický pro pulce, což může být jednou
z příčin světového dramatického úbytku obojživelníků. Roundup
má poměrně krátký poločas rozpadu v půdě (firma Monsanto udává
dvaatřicet dní), ale skutečná hodnota hodně závisí na teplotě, vlhkosti a bakteriálním složení půdy.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Džungle na přehradě. Na dně nádrže tyto prázdniny roste bujná
zeleň. Některé akáty jsou i víc jak dva metry vysoké. Růst tu budou
až do letošní zimy.
Foto: Martin Zaoral
rychle se v půdě vstřebá a ze
všech dostupných chemikálií je
k přírodě nejšetrnější. Stříkáme
jím však pouze plevelné rostliny
v těch nejnutnějších případech a
ve větší vzdálenosti od vodních
zdrojů,“ uvedla pro Večerník
předsedkyně
prostějovského
svazu ochránců přírody Eva Zatloukalová.

Než bude Roundup využitý,
džungle na dně nádrže určitě
poporoste. Letos se dosud sekala pouze jednou a to v lednu. Posečená tráva skončila
v kompostárnách. Podobný
postup se plánuje až na letošní zimu před plánovaným
napouštěním vyčištěné přehrady.

Muž pěstoval ve Smržicích Chmatáci ukradli
v Seči dřevo
MARIHUANU ve velkém

představujeme regionální podnikatele

Stražisko/pr - Pokud jezdíte
přes Stražisko směrem na
obec Čunín, jistě znáte výhled,
který se vám naskytne, když
vyjedete z lesa. V krásném
prostředí zde leží dva rybníky
určené ke sportovnímu rybolovu. V současné době lze
nonstop rybařit na větším rybníku o rozloze třech hektarů,
druhý se používá jako sádka,
kde v rámci jeho biotopu žijí
kachny. V rybníku je navezeno
několik set kilo trofejních ryb
(např. kapři nad 90 cm, nejsou
výjimkou amuři, okouni, štiky,
jeseteři…). Rybáři zde chytají
kapry i okolo 110 cm, jesetery
přes metr i větší sumce. Pokud
je příhodná teplota vody,
naváží se pstruzi duhoví pro
přímý výkup.
Rybáři mají na Čertových rybnících veškerý servis a komfort.
Pokud začne pršet nebo příliš
pálit slunce, jsou jim zde k dispozici přístřešky, a pokud by je
přepadl hlad nebo žízeň, stačí

region@vecernikpv.cz

REKORDNÍ POČET TRIATLONISTŮ ZÁVODIL V KONICI

Povodí Moravy zvolilo pro své plány radikální řešení:

Vincencov bude hledat
hlavu obce
Vincencov/mls - Po opakovaných volbách se v pátek 3.
srpna poprvé sejde obnovené
zastupitelstvo ve Vincencově. V
malé obci přišlo k volbám osmdesát ze stopěti voličů, kteří do
pětičlenného zastupitelstva vybrali tři zástupce z kandidátky
sdružení Šance pro Dvorek a
dva z KDU-ČSL.
A hned v pátek bude ve Vincencově na programu volba starosty.
V tomto případě nejspíše starostky. S největší pravděpodobností
se hlavou obce opět stane Jarmila
Pospíšilová. „Vážím si toho, kolik
lidí k volbám přišlo. Pokud dostanu také důvěru zastupitelů, jsem

776 159 120

Kralice na Hané/mik – V pátek řádil
v Kralicích na Hané zloděj. Před
místní školkou okradl stavbaře.
„Trestného činu krádeže se dopustil
neznámý pachatel, který dne v pátek
27. července v dopoledních hodinách v
Kralicích na Hané odcizil bourací kladivo. To bylo odloženo před mateřskou
školkou. Tímto jednáním tak způsobil
škodu přes 40 tisíc korun,“ uvedl Josef
Bednařík, mluvčí krajské Policie ČR.

chápavě sousedé z ulice Blíšťka
ve Smržicích. Jak vidno, čtyřicetiletý muž velkopěstírnu konopí ve svém domku dost dobře
utajoval. „Dalším šetřením bylo
přitom zjištěno, že této trestné
činnosti se podezřelý věnuje
od roku 2010 a za tu dobu vypěstoval minimálně 798 rostlin.
Pěstírna včetně rostlin byla zajištěna a rostlinná hmota byla
zaslána ke znalecké expertíze.
Majitel těchto věcí s policisty
spolupracoval a ke své činnosti se plně doznal,“ sdělila dále
mluvčí prostějovské policie Miluše Zajícová.
Muž ze Smržic je podezřelý z
trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy, za který mu hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi.
Nutno také podotknout, že je až
zarážející, kolik pěstíren a varen
se v našem regionu nalézá. Není
bez zajímavosti, že neuplyne
ani týden, aby nějaká pěstírna
konopí či varna tvrdých drog

nebyla prostějovskými policisty odhalena! Ostatně vloni po
svém příchodu stanovil vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavel Novák právě
potírání kriminality související
s drogami jako jednu z priorit. „Odhaleny byly už pěstírny
v bytech, sklepech domů i na
chatách. V několika případech
policisté zabavili i marihuanu
pěstovanou na volných prostranstvích. Každopádně za
každou podobnou realizací je
spousta práce, příprav a po odhalení pěstírny následují ještě
další úkony,“ poznamenal pro
Večerník Pavel Novák, šéf prostějovské policie. „A jak vidno,
nese to ovoce..,“ usmál se.

Policisté dopadli zloděje

V Kostelci na Hané vykradl bar,

HROZÍ MU TŘI ROKY

Foto: www.certovyrybniky.cz
období nabízí možnost honů na
divoké kachny a bažanty a také
společné naháňky na černou zvěř
či celodenní čekané se slíděním
pro lovecké skupiny 8 – 15
lovců. Atraktivní možností jsou
také dvoudenní kombinace jednotlivých loveckých akcí.
Veškeré informace o podmínkách rybolovu či o všech
ostatních možnostech, které
vám Čertovy rybníky skýtají, se
dozvíte na webových stránkách
www.certovyrybniky.cz.

Kostelec na Hané/mik - Spadla klec! Chmaták, který se
před necelými dvěma měsíci vloupal do baru v Kostelci na
Hané a ukradl tady co mohl, byl vypátrán a zatčen! Nyní
mu hrozí až tříletá dovolená v kriminále.
„Začátkem května tohoto roku tehdy ještě neznámý pachatel
vnikl násilím do baru v Kostelci na Hané. Za barovým pultem
odcizil dva trezorky, kdy v jednom z nich se nacházelo tisíc korun a ve druhém nebyla uložena žádná finanční hotovost. Nalezl
zde také peněženku, ve které našel dva tisíce korun a ty si také
nezákonně přisvojil. To mu ale nestačilo, proto v prostoru baru
vypáčil tři výherní automaty, ze kterých odcizil finanční hotovost ve výši 4 826 korun. Celková škoda jak na odcizení peněz,
tak i na poškození zařízení byla vyčíslena na necelých dvacet
tisíc korun,“ popsala tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově
Miluše Zajícová chování pachatele, kterého se nyní policistům
podařilo dopadnout.
Jakmile policie zjistila, o koho jde, vyšlo najevo, že poberta má
za sebou bohatou kriminální minulost. Vloni byl soudem poslán
do vězení, ale nepoučil se. V lumpárnách pokračoval dále.
„Šetřením byl jako pachatel zjištěn dvaačtyřicetiletý muž z Prostějova, který byl již v loňském roce pravomocně odsouzen pro
majetkovou trestnou činnost. Nyní mu hrozí za trestné činy krádež a poškození cizí věci až tříletý pobyt za mřížemi,“ prozradila nám aktuální novinku mluvčí prost ějovské policie.

Lipová-Seč/red - Pracovníci
skládky přišli v předminulém týdnu na to, že jim někdo ukradl smrkové dřevo i
uskladněnou vlákninu. Policie po krátkém pátrání dopadla dva zloděje.
„Ve třetím červencovém týdnu neznámý pachatel odcizil
ze skládky vytěženého dřeva
v katastrálním území obce Lipová-Seč celkem 5,35 metrů

krychlových kulatiny smrku a
jedle a také 1,2 metru krychlových vlákniny stejných druhů stromů. Okradené firmě
vznikla škoda 11 720 korun.
Policisté začali okamžitě celý
případ šetřit a podařilo se jim
jako pachatele ustanovit dva
muže ve věku 30 a 31 let, kteří
jsou podezřelí z trestného činu
krádeže,“ prozradila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově s tím, že
pachatelům hrozí až dvouleté
vězení.

Konice/mls - Filozofie triatlonu
Veteran steel man byla vždy více
než na špičkových sportovních
výkonech založena na setkání s
přáteli, překonání sebe samého
a sportování pro radost i chuť
na pivo či výborná uzená žebra
v cíli. To se potvrdilo i tuto sobotu, kdy se v okolí Konice na trase
800 metrů plavání, 40 kilometrů
na kole a šest kilometrů běhu
utkalo zatím nejvíce účastníků
v desetileté historii této skvěle
zorganizované akce. Nicméně
i ti nejamatérštější ze sportovců v momentě, kdy se postavili
na start, opět dokázali, že i oni
ze sebe dokážou vymáčknout
opravdu vše...
Oproti minulým ročníkům letos
triatlonistům přálo počasí. Pokud
se tedy téměř bezmračná obloha,
pálící slunce a vysoké teploty, díky
nimž se jazyk lepí na vyprahlé
patro, dají považovat za příznivé
podmínky. „Jsem velice rád, že letošní ročník proběhl přesně tak, jak
měl. Sice jsem na trati zkolaboval,
ale to se holt může stát,“ nechal se
v této souvislosti slyšet hlavní organizátor a duše celého konického
triatlonu Milan Dvořák.
Triatlonu se zúčastnil rekordní
počet závodníků. „Letos jsme
museli uzavřít příjem přihlášek už
v polovině července. Sto dva zaregistrovaných sportovců bylo již
hodně za hranicí našich možností,“
prozradil Dvořák. Někteří z těch,
kteří byli na startovní listině,
však nakonec nedorazili, a tak
se na start v pěti kategoriích postavilo 79 závodníků.
Na tradiční distanci byl nejrychlejší Víťa Plhal, který 800 metrů na
Nákle zaplaval za necelých 17 minut, 40 kilometrů z Nákla do Konice zvládl za hodinu a 23 minut a

šest kilometrů na krásném okruhu
v okolí Konice zaběhl za necelých
sedmadvacet minut. Jeho celkový
čas pak byl 2 hodiny 6 minut a 35
vteřin.
Letošní novinkou bylo, že organizátoři ty nejlepší z předchozích
ročníků sdružili do kategorie „elite“. Kromě toho jim prodloužili
plaveckou trať o dvě stě metrů a
tu běžeckou pak hned o čtyři kilometry. V kategorii těch nejlepších
triumfovala už z předchozích ročníků osvědčená trojice Lipenský,
Barabáš, Franc.
Všichni, kteří v sobotu náročnou trať zvládli, si určitě zaslouží
uznání. Dva výkony však mezi
ostatními určitě vynikaly. První z
nich předvedl Jaroslav „Bedford“
Skácel, který ve svých šestašedesáti letech zvládl triatlon ve velmi
dobrém čase a nechal za sebou
řadu podstatně mladších borců.

Ještě neuvěřitelnější se však jeví
výkon čtyřiačtyřicetileté Štefánie
Šrámkové. Přestože by tato žena
už mohla být babičkou, na klasické trati skončila celkově na neuvěřitelném čtvrtém místě! Porazili
ji pouze dva nejlepší muži a další
„železná” žena, jednadvacetiletá
Denisa Vraštilová.
Kromě tradiční radosti ze skvělých časů, překonání sebe samého, bezproblémového průběhu,
skvělých žeber či radosti ze setkání
s přáteli měl letošní desátý ročník Veteran steel manu i smutný
podtón. Nad další budoucností
triatlonu totiž visí velký otazník.
„Chtěl bych opravdu moc poděkovat všem účastníkům a především
svým četným spolupracovníkům a
sponzorům, bez nichž by se akci v
takové podobě určitě nepodařilo
připravit. Její přípravou tráví dost
aj do ní i vlastní
vlas peníčasu a dávají

Fotoreportáž

Na Nákle. Na start triatlonu Veteran steel man se letos postavila osmdesátka amatérských sportovců.
ze, aniž by z toho něco měli. Bojím
se však, že na organizování dalšího
ročníku už zřejmě nebudu mít dost
sil,“ prohlásil Milan Dvořák, generál armády pořadatelů v typických
žlutých tričkách. Z jeho třesoucího
se hlasu bylo přitom jasně patrné,
že pro něj osobně to rozhodně ne-

3x foto: Martin Zaoral

V loňském roce jste dokončili
pokládku kanalizace v Hablově a další místní části Pijana. Jak náročná to byla akce?
„Museli jsme vybudovat dvě přečerpávací stanice. Jednak k překlenutí rychlostní komunikace R46, stejně tak jsme
museli vyřešit kanalizaci přes říčku
Blatu. Celá akce přišla na téměř dvacet milionů, z programu ministerstva
zemědělství jsme obdrželi necelých
jedenáct milionů. Zbývající finanční
pprostředky šly z rozpočtu obce.“
Co dokončení této etapy pro
obec znamená?
„Jedná se o další krok ke zlepšení životního prostředí v obci a jejím nejbližším
okolí. Ale neznamená to, že máme vyřešeny všechny problémy s kanalizací.
S rostoucím počtem obyvatel je třeba
provést intenzifikaci vlastní čistírny odpadních vod a již existující kanalizační
sítě. Nyní provádíme monitoring rizikových úseků a v některých částech i
rekonstrukci kanalizační stoky.“
Vybudovali jste loni či letos
něco dalšího?
„V ulici pod kostelem jsme opravili vozovku, kanalizační stoku a vybudovali

parkovací místa u mateřské školy. Půl
milionu jsme dostali z Programu obnovy venkova (POV) Olomouckého
kraje. Dalších čtyři sta tisíc nám poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj na
rekonstrukci zahrady mateřské školy.
Kromě instalace nových herních prvků
jsme provedli také výsadbu nové zeleně a úpravu té stávající. Celkové náklady dosáhly výše 1,4 milionu korun.
ekonVe spolupráci se silničáři jsme zrekonblově.
struovali silnici třetí třídy v Hablově.
ěkteré
Snažili jsme se do ní začlenit některé
chlost
prvky, které by měly omezit rychlost
ýšení
projíždějících aut a přispět ke zvýšení
p
bezpečnosti.“
Co máte v plánu pro zbytek
tek
letošního roku?
kci
„V červnu jsme zahájili rekonstrukci
nic
kanalizace v úseku křižovatky silnic
nec.
vedoucích na Třebčín a Studenec.
Poté opravíme vozovku. Jelikožž je
stále více dětí v předškolním věku,
rozhodli jsme se pro přestavbu domu
v sousedství základní školy na čtvrté
pu
oddělení mateřské školy. První etapu
jsme dokončili v dubnu, přišla
obec na skoro čtyři miliony.
Nyní je tedy kapacita naší školky šestaosmdesát dětí a máme
ji plně obsazenu. Ve spoluprá-

ale ani nebyl poslední... Nalistujte stranu 27 dnešního vydání.
Více fotografií pak hledejte na
www.vecernikpv.cz!

Výsledky
Veteran steel man 2012

Muži elite:
1. Lipenský Martin
2. Barabáš Jan
3. Franc Pavel
Muži free
1. Plhal Víťa
2. Kovanda Jan
3. Kašpar Jaroslav
Muži 50 plus
1. Veselý Alexandr
2. Mikita Pavel
3. Komínek Jaroslav
Ženy free
1. Vraštilová Denisa
2. Skácelová Naděžda
3. Neumanová Martina

Trojice nejlepších. V nejsilnější kategorii elite zvítězil Martin Lipenský Nezničitelný Bedford. Obdivuhodný výkon předvedl i nejstarší účastník Dojemný okamžik. Za organizaci předchozích deseti ročníků dostal Mi(uprostřed), kterého na stupních vítězů doplnili Jan Barabáš a Pavel Franc. triatlonu šestašedesátiletý Jaroslav „Bedford“ Skácel.
lan Dvořák od závodníků pohár. Při jeho převzetí nedokázal zakrýt dojetí...

„Jsou tady lidé ochotní udělat pro obec mnoho
bez ohledu na svůj čas a osobní zisk!“
Jiří Možný

týmu příští rok opět nedá a že budou mít šanci se na konickém triatlonu opět všichni setkat...
Jaký byl Veteran steel man 2012
„NA VLASTNÍ KŮŽI“ si můžete přečíst v autentické zpovědi redaktora Večerníku, který
nejenže dojel, doplaval a doběhl,

JAKÝ BYL TETERAN STEEL MAN 2012...

Starosta Olšan u Prostějova Milan Elfmark:

Olšany u Prostějova - Nejvíce hlasů ze všech kandidátů obdržel
před dvěma lety v Olšanech u Prostějova Milan Elfmark. Držitel titulu RNDr. a vyučující na Univerzitě Palackého se tak stal starostou
a blíží se k polovině prvního funkčního období. Zdědil agendu věnující se rozsahu zamoření po Sigmě Lutín, podařilo se položit zbytek
kanalizace, nyní na řadu přichází oprava nejpotřebnějších úseků...

bylo snadné rozhodování.
Tato zpráva všechny, kteří si už
poslední červencový víkend bez
Veteran steel manu nedokáží představit, určitě zasáhla. Všichni do
jednoho se pak v sobotu domů
rozcházeli s tím, že to snad Milanu Dvořákovi i jeho bezvadnému

Foto: Martin Zaoral

ci s Regionem Haná rekonstruujeme
školní hřiště, částečně je to financováno z ROP Střední Morava. Vznikne tu
víceúčelové hřiště, odpočinkové zóny i
dětské hřiště pro již zmíněnou třídu mateřské školy. Chtěli bychom též zahájit
opravu chodníků v Hablově, v nejbližší
době vypíšeme výběrové řízení.“
Počet obyvatel Olšan se stále
zvyšuje. Jaké společenské vyžití jim můžete nabídnout?
„V současné době má obec tisícšestsettřicet obyvatel. Navíc se rychle staví
v lokalitě Za farou, kde brzy vznikne
dalších pětadvacet domů, a evidujeme
další zájemce. V obci máme slušně vybavený sportovní areál TJ Sokol, kde se
odehrává i většina kulturních a společen-

ských akcí. Snažíme se rovněž vytvářet
odpočinková místa a při tvorbě obsáhlého kulturního kalendáře spolupracujeme
s místními spolky, základní a mateřskou
školou. Pořádáme plesy, dětský den,
setkání seniorů, rozsvěcení vánočního
stromu, setkání u Betléma, koncerty komorní a duchovní hudby. Naši zahrádkáři připravují Adventní jarmark, výstavy
vlastní pěstitelské činnosti. Několik
představení pro naše nejmladší sehraje
každoročně loutkové divadlo.“
Jste starostou teprve krátce, o
čem vás úvodní necelé dva
roky přesvědčily?
„V obci se najdou lidé, kteří jsou ochotni udělat pro obec mnoho, bez ohledu
na svůj čas a osobní zisk. Mrzí mne ale,
že se najdou tací, kteří jim házejí klacky
po
pod nohy, za vším hledají něco neka-

Dvakrát do týdne zaměstnanci obecního úřadu obcházejí a uklízejí vesnici.
A pořád máte pocit, že to nestačí. Pro
někoho je těžké udělat dva kroky a hodit papír do odpadkového koše. Je to
lenost, pohodlnost, nebo neúcta k okolí
p
a společnosti
vůbec?“
V posledních letech se hodně
napsalo o dědictví po Sigmě.
Jaká je aktuální situace ohledně zamoření spodních vod?
„V letošním roce byl dokončen projekt
´Doprůzkum znečištění v okolí obce
Olšany a ověření vhodných sanačních
technologií´, financovaný z Operačního programu Životní prostředí. Celkové
náklady přesáhly čtyřiadvacet milionů,
dva jsme dostali i od Olomouckého
kraje. Vymezili jsme území, které je
v současné době kontaminováno a

„Dvakrát do týdne zaměstnanci obecního úřadu
obcházejí a uklízejí vesnici. A pořád máte pocit,
žže to nestačí. Pro někoho je těžké udělat dva kroky
a hhodit papír do odpadkového koše. Je to jen lenost?“
První muž Olšan Milan ELFMARK o tom,
že by ocenil lepší vztah k veřejnému prostoru
lého, stále vymýšlí, jak prospěšné
přetavit v něco hodné odsouzení.
Do konce volebního období ještě
zbývají dva roky, ale jedno bych
si přál určitě už teď. Aby se u občanů naší obce a zvláště mládeže
zlepšil vztah k veřejnému prostoru.

ověřili technologie použitelné pro sanování. Součástí závěrečné zprávy je
také analýza rizik obsahující hodnocení zdravotních a ekologických rizik a
doporučení nápravných opatření. Teď
jednáme o dalším postupu, jak zmírnit
následky této ekologické zátěže.“

Ženy 40 plus
1. Štefánia Šrámková
2. Soldánová Karin
3. Karásková Marcela

U Ludmírova budou BOUŘIT DOMAMONTY
Prestižní závody startují v sobotu dopoledne

Ludmírov/mls - Skvělou akci, kterou loni navštívilo přes sedm stovek
diváků, opět po roce připravují v
Ludmírově. V sobotu od deseti hodin
zde proběhne šestý ročník oblíbeného
Tructortrialu. Díváci se tak mohou
znovu těšit na klání těch nejlepších a
nejrychlejších malotraktorů.
Závodníci všech věkových kategorií by
na místo měli v sobotu dorazit už o půl
desáté. Čeká na ně náročná trialová trať,
která si nezadá s těmi, které zdolávají
závodní speciály. Všichni účastníci se s ní
vždy poprali jako profesionálové, a proto
inzerce

na konci závodu stanou na pomyslných
stupních vítězů jen ti nejlepší z nejlepších.
A podívaná to bude vskutku výjimečná,
během celého dne bude pořád na co
koukat. Traktory a jejich piloti budou
soupeřit v couvání na přesnost, podívají
se i do terénu svažitého a zalesněného a
na závěr i do rozblácené bažiny. Právě
velký závod Jožina z Bažin dokonale
prověří sílu strojů i jejich řidičů. Kromě
toho letos bude v sobotu připraven i
opravdu bohatý doprovodný program.
„K vidění bude výstava Harley Davidson, RC modelů letadel, zemědělské

techniky i motokrosová exhibice. Na své
si přijdou i děti, pro které bude připravena
jízda na ponících, skákací hrad, nafukovací skluzavka, pěna, ve které budou
moci dovádět a spousta dalších atrakcí.
Rodiče určitě potěší, že všechny budou
dostupné zdarma,“ láká organizátor
závodů Jan Kopečný. Samozřejmostí
bude i bohaté občerstvení včetně velkého
výběru dobrot z udírny. Akce se koná za
každého počasí!
Další informace se dozvíte
na internetových stránkách
www.trucktortrial.cz

Společnost a soutěž
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Velká letní soutěž

Prostějovského Večerníku

Jdeme do velkého finále! Chceme vědět, kde vám chutná!

V uplynulých čtyřech semifinálových kolech jste vybírali grily,
které připravují ty nejlepší pochoutky v Prostějově a okolí. Do
velkého finále se dostala osmička hospůdek. Nyní stojí všechny na stejné startovní čáře. Bude záležet jen na vás, která z
těchto osmi hospůdek se stane králem hanáckého grilu pro
letošní rok! Hlasovat budete moci až do soboty 11. srpna do
20.00 hodin. V pondělí 13. srpna pak zveřejníme konečné výsledky. Proto neváhejte a podpořte svými hlasy právě tu svoji
hospůdku. Určitě si to zaslouží!
Pro zajímavost vám přinášíme i počet hlasů, který naši finalisté obdrželi v základních kolech.
Tři vítězné hospůdky se mohou těšit na prezentaci v
Prostějovskem Večerníku. Příjemné odměny čekají i na vylosované hlasující.

VÝSLEDKY čtvrtéHO KOLA:

Ve 4. kole naší velké letní soutěže „O krále hanáckého grilu“ zvítězilo Občerstvení na splávku,
které získalo celkově 447 hlasů. Na druhém
místě se umístil Hostinec u Duduka s 221 obdrženými hlasy. OBĚ TYTO RESTAURACE
ZCELA PŘESVĚDČIVĚ POSTUPUJÍ DO
VELKÉHO FINÁLE, které právě začíná. Na nepostupových místech se umístila Restaurace na
rybníčku s 95 hlasy a Restaurace Lázně s 32
hlasy. Duu úspěsných gratulujeme a dvojici
neúspěšných děkujeme za účast.
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1. OBČERSTVENÍ NA SPLÁVKU
Domamyslice

3. RESTAURACE NA RYBNÍČKU
Říční, Vrahovice

2. HOSTINEC U DUDKA
J. V. Sládka 2a, Krasice

4. RESTAURACE LÁZNĚ
Floriánské náměstí 1, Prostějov

447 hlasů
221 hlasů

95 hlasů
32 hlasů

Hlasovat můžete na:

webu www.vecernikpv.cz, e-mailu souteze@vecernikpv.cz , telefonních číslech 582 333 433 nebo 608 960 042

OBČERSTVENÍ
NA SPLÁVKU

POD KOPCEM

SOLNÁ KRČMA

PENSION LADA

Domamyslice

Stichovická 48, Mostkovice

Drozdovice 64, Prostějov

Repechy 60, Bousín

447

Specialita:

Specialita:

Špíz z panenky

Uzená makrela

Další speciality:
* Kuřecí steak
* Makrely

Další speciality:
* Uzené koleno
* Uzený vepřový ocásek

430

ZAHRÁDKA
SALI

Kostelecká 48, Prostějov

Krasická ulice, Prostějov

Specialita:

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

299
Specialita:
Talíř vepřových specialit
Další speciality:
* Tradiční makrely

Specialita:

Specialita:

ZAHRÁDKA
NA SPORTOVNÍ

HOSTINEC
U DUDKA

Sportovní ulice, Prostějov

J. V. Sládka 2a, Krasice

Specialita:

370

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

Grilovaná
krkovice
v česneku.
Další speciality:
* Kuřecí steaky
* Makrely

U CHMELŮ

320

411

117

221

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

Specialita:

Grilovaný vepřový steak
s mozzarellou
v hořtičné omáčce,
vařený brambor

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

A GRATULUJEME!!!

Bára Daňková
22. 7. 2012 50 cm 3,40 kg
Biskupice

Veronika Látalová
23. 7. 2012 54 cm 4,10 kg
Smržice

Karolína Taberyová
23. 7. 2012 49 cm 2,75 kg
Prostějov

Jakub Tabery
23. 7. 2012 48 cm 2,95 kg
Prostějov

Lucie Antlová
24. 7. 2012 51 cm 3,35 kg
Kralice na Hané

František Hrabal
23. 7. 2012 52 cm 3,50 kg
Jesenec

Matias Orish Tomaštík
23. 7. 2012 50 cm 3,25 kg
Prostějov

Vojtěch Hofman
24. 7. 2012 52 cm 3,70 kg
Vrahovice

Lukáš Toufar
24. 7. 2012 50 cm 3,80 kg
Plumlov

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.

Ze života města
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s komínem
ODBOČOVACÍ PRUH TRAMPOTY
Co s památkou v havarijním stavu?
Z OLOMOUCKÉ SE PRODLOUŽÍ!

Podle projektu by se do něho mělo vejít osm vozidel
Prostějov/mik

Už se o tom dlouho hovoří a dlouho se plánuje. Nyní už ale konečně
nastal čas zrealizovat
rozšíření odbočovacího pruhu z Olomoucké
ulice na Vápenici. Ten
je zoufale úzký a krátký, čímž blokuje dopravu na celé křižovatce...

Prostějov/mik - Před třemi
týdny došlo v centru města
k požáru, kdy zřejmě neopatrností nájemníka zcela vyhořel jeden z městských bytů.
Hasičští vyšetřovatelé si při
zjišťování příčin požáru všimli
mimo jiné i nepříliš vzdáleného komína, který je v havarijním stavu. Jeho zbourání bude
svízelné, protože jde o památku. Co ale s ním?
„Ve dvorním traktu objektu na
náměstí T. G. Masaryka číslo 22,
který je ve vlastnictví města, se
nachází objekt bývalé cihelny,
jehož komín je ve špatném technickém stavu. Dvůr je přístupný
ze Školní ulice, kde nedávno
došlo k požáru. Z komína, který
je doslova v havarijním stavu,

odpadávají kusy cihel a mohou
ohrožovat kolemjdoucí,“ seznámil Večerník se situací Zdeněk
Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov „Nyní
zadáme statický posudek, na
jehož základě rozhodneme, co
s komínem dál. Buď proběhne
demolice, nebo rekonstrukce. Situace je komplikována tím, že se
jedná o historickou konstrukci na
území městské památkové zóny,
tudíž nás čekají jednání s památkáři,“ vysvětluje Zdeněk Fišer.

pouze jedno větší nebo dvě Co se týká termínu uskutečněmalá auta. Po rozšíření a pro- ní, je zatím jasné pouze to, že
Na základě jednání představite- dloužení na čtyřiapadesát met- se tak stane ještě letos. Zřejmě
lů města Prostějova s Krajským rů počítáme s kapacitou sedmi ale až po avizované srpnové
úřadem v Olomouci rozhodli až osmi vozidel,“ dodala Ale- rekonstrukci vozovky v celé
prostějovští radní prodloužit na Rašková.
Olomoucké ulici.
odbočovací pruh na křižovatce
ulic Olomoucká a Vápenice.
„Město nechá zpracovat projektovou dokumentaci, samotnou
investici bude provádět majitel
Co s ním? Komín staré cihelny
komunikace, tedy Olomoucký
v centru města bude těžké
kraj. Investiční náklady na pozbourat. Poslední slovo budou
řízení projektové dokumentace
mít památkáři.
pro stavební povolení budou
Foto: Magistrát Prostějova
činit pětačtyřicet tisíc korun,“
prozradila ve středu po poledni
na tiskové konferenci náměstkyně primátora statutárního
města Prostějov Alena Rašková. Problémové místo. Do odbočovacího pruhu z Olomoucké ulice
„Všichni víme, že zmiňovaný doprava na Vápenici se dnes vejdou maximálně dvě auta. To by se
odbočovací pruh je strašně už brzy mělo změnit...
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Je už zbytečné připomínat, že a proběhne oprava omítek a fasád. Na projekt žádáme
krátký a úzký. Vleze se sem
prostějovský zámek prochází dlouhodobou re- dotaci z Regionálního operačního programu Středkonstrukcí. Jak Večerník nedávno uvedl, oprava ní Morava, z něhož můžeme čerpat až pětaosmdesát
za uplynulé roky spolykala už zhruba 150 milionů procent nákladů,“ upřesnil náměstek primátora statukorun. A to není všechno. Konšelé se rozhodli dát tárního města Prostějov Zdeněk Fišer s tím, že o dotaci
do nového hávu i samotné nádvoří, na němž má požádá město už v nejbližších dnech.
vzniknout letní scéna pro amatérská divadla!
Náklady na tuto ambiciózní akci, díky níž se zámek
Město Prostějov chce na nádvoří zámku opravdu vy- v létě může stát dějištěm mnoha kulturních a spotisíc metrů čtverečních s vytvoře- Renomovaná švédská firma ale jako změnit strategické rozhodbudovat letní scénu. Ta zahrnuje pódium s pohyblivým lečenských akcí, mají činit jedenáct milionů korun.
ním pracovních míst až pro pět svůj ambiciózní záměr přehodno- nutí privátní firmy, však není
zastřešením, lavice a židle pro publikum, osvětlovací a „Vznikne zde amatérská scéna s hledištěm, které pojset zaměstnanců. Vyšli jsme jim tila. Před výstavbou továrny ´na v silách radních a zastupitelů.
ozvučnou techniku. „V rámci projektu zároveň prove- me zhruba sto padesát diváků,“ doplnil první náměstek
maximálně vstříc. Jejich požadav- zelené louce´ v Prostějově dala Evidujeme zájem šesti potendeme stavební úpravy nádvoří, bude zde nová dlažba primátora Jiří Pospíšil.
ku na prvotní nikoliv koupi, ale přednost koupi výrobního závodu ciálních investorů do průmyspronájem pozemku pro výstavbu v Jeseníku od správce konkurzní lové zóny s příslibem vytvoření
továrny jsme předběžně vyhověli. podstaty Oděvního podniku. Podle tří set až třistapadesáti nových
Ve vazbě na řešení vysokého počtu veřejně dostupných informací pracovních míst. V zájmu Prouchazečů z oborů krejčích a šiček plánuje zahájit výrobu pánských stějovanů učiníme opět vše pro
v evidenci zdejšího úřadu práce po obleků v jesenickém závodu v po- to, abychom je přesvědčili, že
zkrachovalém Oděvním podniku měrně malém rozsahu, ze začátku naše město je pro ně tou nejlepší
jsme byli připraveni poskytnout přibližně s třiceti zaměstnanci.
destinací.“
nadstandardní podmínky. Na Jako volení zástupci občanů há- Jiří Pospíšil, první náměstek
společné jednání jsme iniciativně jíme vaše zájmy při všech jedná- primátora statutárního města
pozvali i ředitelku úřadu práce.
Prostějov
ních. Poručit větru a dešti, stejně

NÁDVOŘÍ ZÁMKU má být jako lusk!
Za jedenáct milionů zde vznikne letní scéna

Ad.: Švédové dali Prostějovu košem

První náměstek primátora doplňuje informace
„Město bylo v minulém čísle Prostějovského Večerníku nařčeno z
toho, že pochybilo, když švédský
oděvní výrobce Cavaliere dal při
vstupu na český trh přednost Jeseníku před Prostějovem. Není to
pravda, statutární město Prostějov
udělalo maximum! Nemůže však
změnit podnikatelský plán privátní
společnosti...
Oděváři ze Švédska, bývalí zákazníci OP Prostějov, se na nás
v únoru tohoto roku obrátili se
záměrem vybudovat v průmyslové
zóně výrobní závod na rozloze šest

Radní pod palbou

Místo pro kulturu. Nádvoří zámku zatím vypadá nevábně. Město ale do jeho rekonstrukce a vzniku
letní scény napumpuje s podporou dotace jedenáct milionů korun.
Foto: Michal Kadlec

DO MĚSTSKÉ KASY UŽ TEČOU PENÍZE Z HAZARDU
Prostějov - Výsledky hospodaření města za první pololetí
tohoto roku ještě nejsou známy, ovšem podle slov primátora
Prostějova Miroslava Pišťáka (na snímku M. Kadlece) si zřejmě nebude na co stěžovat. Možná také proto, že Ministerstvo
financí České republiky konečně poslalo, byť s bezmála
dvouměsíčním zpožděním, do městské pokladny prvních
JEDENÁCT milionů korun. Jedná se o část z výnosů výherních automatů za první čtvrtletí. A pokud by to šlo takto dále,
radnice by mohla do sportu a kultury investovat víc peněz, než
se původně čekalo! A právě na téma financí Večerník v rámci
pravidelného seriálu s radními vyzpovídal přímo primátora statutárního města Prostějov...
Michal Kadlec
Pane primátore, znáte již výsledky hospodaření města
za uplynulé pololetí?
„Teprve se na nich pracuje, v tuto
chvíli ještě konkrétní údaje nemám. Podle předběžných odhadů ale můžeme být s úrovní veřejných peněz spokojeni. Nerad
bych ale předbíhal, na konečná
čísla si musíme ještě počkat...“
INZERCE

Celostátními
médii proběhla zpráva o tom, že zásluhou nového systému přerozdělování daní vydělají
města a obce. Konkrétně
Prostějov si údajně polepší
o 28 milionů korun. Je
tomu skutečně tak?
„Nejdříve musím říct, že
konečně došlo k úpravě rozpočtového určení daní. A
je tu teoretický, a to slovo

„Stát poslal prvních jedenáct milionů,“ potvrdil primátor Miroslav Pišťák
teoretický zdůrazňuji, předpoklad, že město Prostějov
v porovnání s předcházejícími lety vydělá šestadvacet až osmadvacet milionů
korun. S touto informací je
ale potřeba zacházet velmi
opatrně, protože jde pouze
o předpoklad. Nikdo z nás
neví, jak se bude státu dařit
vybírat daně. V současné
době se začíná projevovat
velký problém, protože se
podle původních předpokladů nedaří vybírat daň z přidané hodnoty. Navíc dřívější systém zaručoval všem
městům jednadvacet procent
z vybraných daní. Dnes je to
už pouhých devatenáct procent. Je otázkou, zda se skutečně vybere více daní, jak
to deklaruje současná vláda
a ministerstvo financí.“

Vy tomu nevěříte?
„Jak
říkám,
pokud se vybere více daní,
zbude více peněz i pro
naše město. Mám ale
obavu, a budu rád, když
se budu mýlit, jestli ta
optimistická očekávání
jsou na místě. Mě osobně už opouští
i te
en mírný
ten
opti
i mismus,
optimismus,

který jsem měl ještě na začátku tohoto roku... Já budu rád,
když do městského rozpočtu
přijde od státu tolik peněz jako v loňském
roce. A neříkám to
proto, abych mezi
lidmi šířil nějakou blbou náladu.

Říkám to proto, abychom neměli příliš velká očekávání a
pak nebyli zklamáni...“
Nedávno jste si
postěžoval, že
stát ještě neposlal slibované
peníze z výtěžku provozu
výherních automatů. Jak je
tomu dnes?
„Musím potvrdit příznivou
zprávu, že Ministerstvo financí České republiky konečně poslalo podíl z výtěžku za
hazardní hry ve výši jedenácti
milionů korun, a to jako zálohu za první čtvrtletí. Je to o
něco více, než jsme předpokládali, z čehož pramení má
spokojenost. Ne že bych byl
rád, že lidé se více utápějí v hazardu a my z toho máme více
peněz, ale když už jsou tyto
finance příjmovou stránkou
našeho rozpočtu a my je vyu-

žíváme pro veřejnou finanční
podporu, tak mě to pochopitelně zajímá...“
Znamená
to
tedy, že za celý
rok město vyinkasuje od státu z hazardních her odhadem 44 milionů korun?
„Uvedených jedenáct milionů
nemůžeme násobit čtyřmi, protože peníze za poslední čtvrtletí
dostaneme až na začátku příštího roku a nebudou tedy zahrnuty
do rozpočtu pro rok 2012. Přesto
budeme moci potěšit sportovní
kluby, kulturní a sociální organizace. Na veřejnou finanční podporu jsme pro letošek schválili
částku okolo sedmnácti milionů
korun, takže zatím nám chybí
šest milionů. Jestliže přijdou další peníze, pak se teprve můžeme
bavit o tom, že dáme na podporu
něco navíc...“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna...

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

Dejte promáčeným
tričkům červenou!

Vážené a milé přítelkyně naší pravidelné rubriky Večernice,
moc ráda se s vámi setkávám i v prázdninových měsících a také tento
týden vám tudíž mohu přinášet spoustu zajímavých rad a tipů. Dnes
se podíváme na nejoblíbenější letní ovoce - melouny, začneme seriál
o hubnutí podle krevních skupin a dozvíte se také, jak účinně zmír-

Potíme se všichni a během letních měsíců daleko více než
v průběhu roku. Potu se úplně
nezbavíme, ale můžu vám v následujícím článku poradit, jak se
dá pocení alespoň trochu omezit. Zajímá vás jak? Čtěte dál!
pravidelné sprchování každý
večer a po každé větší námaze
a tělesné zátěži
vhodná volba oblečení; v parných dnech je lepší vsadit na
bavlnu než na silon, snad samozřejmostí je pak denní výběr čistého oblečení a prádla

zrovna v tomto letním období...

1)

sluníčka a druhé poloviny prázdninových dní plnými doušky!
To všem vám přeje Večernice Nikol Hlochová (na snímku).

2)

rády vám poradíme...

KREVNÍ SKUPINY...

velký pomocník při hubnutí

Možná se vám bude zdát
hloupé hledat souvislost mezi
hubnutím a krevními skupinami, ale věřte, že to opravdu
funguje. Celá dieta přitom není
nijak složitá, hlavní je vzdát se
určitých typů potravin, ale váš
jídelníček rozhodně nezůstane
omezený jen na zeleninu nebo
cereálie. Průměrný váhový
úbytek je u této diety cca tři kilogramy za měsíc. V tomto malém seriálu o hubnutí vám postupně představím jednotlivé
typy krevních skupin a dozvíte
se také něco o jejich významu
a historii. V prvním dílu se podíváme na krevní skupinu A...

Skupina A - zemědělci
Tato krevní skupina byla objevena před patnácti až pětadvaceti tisíci lety v Asii. Charakterizuje lidi s domáckým a usedlým
životem. Lidé pěstovali obilí
a chovali dobytek, což souviselo s postupným usazováním
kočovných kmenů. Strava se
z masité změnila převážně na

rostlinnou, což se odráží i v náplni diety. Mezi lidmi s krevní
skupinou A je nejvíce vegetariánů. Pokud se snažíte zhubnout
nebo očistit organismus, možná
by byl tento způsob výživy pro
vás tím pravým.
Lidé s touto krevní skupinou
mají sklony ke gastritidě, často
je trápí také chronické a vleklé
záněty žaludku nebo poruchy
látkové výměny.

3) dnech je nejvhodnější z jídeljezte zdravě, v letních horkých

níčku vyloučit kofein, alkohol, kořeněná a příliš slaná jídla a omezit
kouření
udržujte se v kondici, v letním parnu nemusíte jen sedět
doma v obýváku s hadrou na čele,
běžte si třeba zaplavat
Používejte antiperspiranty,
kuličkové nebo tuhé deodoranty a toaletní vody. Vůně nemusí
být určena jen k výletu do společnosti, důležité je, abyste se vy sami
cítili během dne dobře. Pamatujte

4)
5)

však na to, že žádná kosmetika nedokáže zabránit pocení úplně, jde
přece o běžný fyziologický projev
těla
Pokud máte pocit, že se potíte více než ostatní a než je
zdrávo, vyhledejte raději lékaře,
samotné pocení může totiž také
upozorňovat na nemoc, například
na nedostatečnou funkci štítné žlázy, hyperhidrózy apod.
Pryč s ochlupením, v letních
parnech je vhodné ochlupení
například v podpaží oholit (hlavně
u žen) nebo zkrátit (u mužů)

6)

7)

zdraví nade vše...

1.DÍ
L

cizrna, fazole ledviny nebo lima
boby. Zdraví a tělu jsou prospěšné i buráčky nebo vlašské a lís- zavodnit organismus.
kové oříšky. Na pití si dopřejte Příště vám představíme skupimimo šťáv také čistou vodu a nu “střídmých lidí“, a to krevzelený čaj, pomůže vám očistit a ní skupinu B...

MELOUNY, VŠUDE
JSOU MELOUNY
Meloun je bezesporu nejtradičnější a nejvíce konzumované letní ovoce. Nejen pro jeho
skvělou sladkou chuť (v případě, že si v obchodě dobře vyberete), ale také proto, že nás
v letních dnech nejen osvěží,
ale také zasytí. A jaké melouny
známe?

A co je dobré jíst?
Místo masa soustřeďte pozornost hlavně na ryby. Co se týká
ovoce a zeleniny, můžete mlsat
téměř cokoliv, vzhledem k vašemu zemědělskému původu, ale
i tady se mějte na pozoru. Příliš
vám totiž neprospívají rajčata
a výrobky z nich. Z ovocných
a zeleninových šťáv si můžete,
kromě už zmiňované tomatové a pomerančové, dopřát také
jakoukoliv dle libosti. Důležitý
je pro vás také příjem bílkovin
z luštěnin. I tady se však mějte
na pozoru, nevhodná je pro vás

Vodní meloun
Ovoce nebo zelenina? Nejčastější otázka u melounů... B je
správně, jedná se totiž o tykvovitou zeleninu. Ta obsahuje velké
množství vody a tím pročišťuje
naše močové cesty. Je také bohatá na řadu minerální látek a
vitamínů, které blahodárně působí na náš organismus. Vodní
meloun obsahuje pouze šest
procent cukrů, proto může být
považován za nízkokalorickou
potravinu, navíc skvěle zasytí.

Plody vybírejte podle velikosti.
Melouny vážící okolo dvou kilogramů jsou prý nejchutnější.

Meloun Gallia
Malý cukrový plod chutná jako
nektarinky. Meloun Gallia chutná nejlépe chlazený, ovšem dejte
si pozor na jeho trvanlivost - v
ledničce ztrácí chuť.
Žlutý cukrový meloun
Jak už z názvu plyne, poznáme
podle nápadné žluté kůry. Má
jemně nasládlou chuť. Vhodný
je zejména do ovocných salátů.
Ananasový meloun
Má stejnou slupku jako meloun
vodní. Rozdíl je v barvě - uvnitř
je ananasový meloun jasně žlutý
a chutná jako zralý ananas. Je
vhodný při dietách jako náhrada
sladkého.

Mimo tyto známé odrůdy existují i méně typické melouny, jako
například meloun Honeydew,
meloun Kantalup, Charentais
meloun nebo meloun Ogen.

V čem jsou melouny
prospěšné?
Jsou silně močopudné, mají i vysoký podíl vitamínu A, dále pak
vitamíny řady B (B1, B2, PP či
P), vitamín C a další minerální
prvky, blahodárně působí i na
stimulaci krevního oběhu, na
organismus působí také jako antioxidanty. Pozor si však dávejte
na velkou konzumaci melounů
spolu s vychlazenými nápoji a
mléčnými výrobky, mohly by se
pak dostavit výrazně projímavé
účinky, což určitě nechcete...

„RÁDA EXPERIMENTUJI. Nebojím se barevných

a veselých kombinací, ať už s použitím techniky air brush či malby,“
říká mladá nehtařka LUCIE EYEROVÁ z Horního Štěpánova
Prostějov - V pravidelné rubrice Večernice vám
dnes přinášíme další exkluzivní rozhovor. Lucie
Eyerová z Horního Štěpánova se nehtařině věnuje už čtvrtým rokem, a to hlavně díky svému příteli.
Ráda sleduje ve své praxi nové trendy a snaží se
být odlišná od ostatních nehtařek či nehtových
studií. Mimo jiné ráda experimentuje a zkouší nové styly. Nejšťastnější však je, když od ní odchází
spokojená zákaznice. Co nám prozradila nejen
o tvorbě nehtů?
Nikol Hlochová
Je nehtařina náročná
činnost? A jak jste se
k ní vůbec dostala?
„K nehtařině jsem se dostala asi
před čtyřmi roky. Bylo obtížné
najít salon, kde bych byla spokojená se solidní cenou, proto jsem
musela jezdit do Brna, což bylo
velmi zdlouhavé. Postupně jsem
se dostala k velice solidní nehtařce
ze Šebetova u Boskovic, která mě
inspirovala k tomu, abych se nehtům věnovala. Řekla bych, že nehtařina je vcelku náročná činnost,
protože pokud chcete, aby odcházela spokojená zákaznice, musíte
pro to hodně udělat. Není to jen
o tom, jak je člověk zručný, ale i
tomu, jak je komunikativní. Občas
si připadám jako vrba, co naslouchá lidem, kterým se po návštěvě
u mě mno
mnohdy uleví.“(úsměv)
Co všechno musí člověk podstoupit, než se
naučí nehty profesionálně dělat,
existují nějaké kurzy nebo školení?

„V dnešní době je velice jednoduché se k této profesi dostat. Na
internetu si najdete, kam zajít na
kurz, kdo ho pořádá, co je obsahem a jaká je cena. Existuje široká škála nabídek. Profesionální
nehtařka by určitě měla mít alespoň základní kurz nehtové modeláže či rekvalifikační kurz. Ty
se různě liší podle stupně obtížnosti a zaměření, jako například
One stroke, 3D design, Air Brush,
akvarel a další. Nedávno jsem se
dokonce dozvěděla, že u nás existují už i střední školy, které se touto profesí začínají zabývat.“
Co všechno ke své
praxi
potřebujete,
musíte mít nějaké speciální vybavení? A jak moc je obtížné jej
sehnat?
„K nehtařině potřebuji určitě speciální vybavení, kdybych měla
vyjmenovat, co všechno mám,
byl by to nekonečný článek.
Základem jsou určitě věci jako
gely, štětce, lampa, tipy nebo šablony, nehtové lepidlo, pilníky,
desinfekce, odlakovače, cleaner,

primer, bloky, gilotina, odstraňovač kůžičky, zdobení a laky. Samozřejmě je toho daleko víc, ale
aspoň tohle by mělo být obsahem
sady pro začátečnici.“
Věnujete se nehtové modeláži gelem
i acrylgelem? Který z těchto
způsobů je podle vás lepší a
proč?

„Nehty pod gelem dýchají lépe
než pod akrylem. Aplikace gelu
je bez zápachu, na rozdíl od takového akrylu. Akrylové nehty
bývají někdy nazývány také
porcelánové nebo pryskyřicové.
Jejich předností je, že jsou velmi
pevné a nepotřebujete k nim UV
lampu, jelikož se jedná o prášek,
který se namáčí do speciálního

tvrdidla. Když to vezmu stručně,
nejpevnější a nejtvrdší je akryl,
gel je spíše pružný, existuje také
akrylgel, jde o kombinaci pevnosti a pružnosti. Je to ale hodně
všeobecně, každá firma má specifické vlastnosti svých materiálů. Nejlepší je vyzkoušet si oba
materiály a zjistit, co vyhovuje
přímo vám. Já osobně se věnuji
hlavně modeláži gelem, která se
mi i osvědčila a nemohu si ji vynachválit
nachválit.“
Dělala jste někdy nějaké kuriózní nehty,
třeba extrémně dlouhé, vícero
barevné? Nebo případně máte
nějaký jiný, zajímavý zážitek se
zákaznicemi?

Air Brush. Kromě letního zdobení, razítek nebo ruční malby letí i
tato technika.
Foto: internet
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zdraví a životního stylu. Pokud
kouříte, budete je mít zažloutlé,
pokud nepřijímáte dostatek potřebných vitamínů a živin, budou
se vám třepit a lámat. Při úpravě
nehtů začněte u nehtové kůžičky.
Dřívkem, které najdete v každé
manikúře, zatlačte kůžičku kolem
nehtového lůžka. Poté upravte
pilníkem, nejlépe papírovým
nebo keramickým, nehet do požadovaného tvaru, stále módní
je takzvaný hranatý tvar nehtu.
Před lakováním je dobré použít
zpevňovač nehtů, který koupíte
v každé drogerii. Ten pak můžete
přetřít barevným lakem a nehtovou dekoraci nakonec sjednotíte
lakem bezbarvým. Gelové nehty pravidelně ošetřujte vrchním
bezbarvým lakem, díky tomu
prodloužíte životnosti nehtů na
maximum. Pokud manuálně pracujete s chemickými prostředky,
nebo na zahradě či podobně, je
vhodné si při práci nasadit rukavice a tím chránit nehty.“

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka,
WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky,
WC křesla, chodítka – pevná, pojízdná, podpažní, servírovací stolky a polohovací
lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299.

MC Cipísek - komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874
V průběhu letních prázdni neprobíhá v MC běžný provoz.
Příměstské tábory pro rodiče
s dětmi
Pohádkové týdny a Okolo kolem s Cipískem - všechny termíny jsou obsazeny.
Pravidelný provoz začne
opět v září.
3. 9. až 14.9 vždy 8.30 - 12.00,
5. 9. a 10. 9. také 15.00 - 17.00
proběhnou dodatečné zápisy
na volná místa v programech
MC a volné herny. Vydávání formulářů pro prodávající na podzimní burze oblečení pro děti.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále
poskytuje služby nevidomým a
slabozrakým občanům na adreProgram MC Srdíčko
se: Kostelecká 17, Prostějov.
Informace o akcích i výletech
na tel.: 739 246 019, e-mail:
„SEMTAMNÍK“
charita.srdicko@centrum.cz,
pro členy OO SONS Prostějov www.mcssrdicko.eu
čtvrtek 2. srpna
Pravidelný
program
o
od 13.00 do 16.00 hodin. prázdninách:
Prázdninové pletení z pedigu úterý od 9.00 do 11.00 Setkání
pro těžce zrakově postižené a pro věřící maminky (první útenevidomé pod vedením pí Věry rý v měsíci)
Šenkové. Materiál podobný středa od 8.00 do 16.00 Prázdproutí, ze kterého pleteme mis- ninový program pro všechny
ky, zvonečky a různé dekora- pátek od 8.00 do 13.00 Protivní předměty pro potěšení a gram pro rodiče a děti
rozvíjení jemné motoriky.
Prázdninový program pro
všechny od 8.00 do 16.00:
Český svaz ochránců přírody středa 1. srpna - Bylo, neby- Ekocentrum Iris
lo… městečko Konice
Husovo náměstí 67, Prostějov, Prázdninové výlety pro celé
www.iris.cz, iris@iris.cz,
rodiny:
tel: 582 338 278
čtvrtek 2. srpna Poplujeme
aktivity pro děti
spolu - Bělecký mlýn 2012
čtvrtek 2. srpna
čtvrtek 9. srpna Šipkovaná
od 19.00 do 21.00 hod. Hrátky ve Smetanových sadech. Výstava HOLD SKLU se
koná od 7. června do 4. září
v budově Muzea Prostějovska
Program KČT Konice
na nám. T.G.M. 2, Prostějov.
na prázdniny 2012
sobota 4. srpna Malé Hradisko - odjezd vlakem v 11.12 Dětské dopravní centrum
hod., na Ptenský Dvorek, Na pořádá ve čtvrtek 2. srpna od
Pohodlí. Dále na Malé Hradis- 9.00 do 11.00 Hry s dopravní
tématikou
ko a do Seče.

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail:
vecernik@pv.cz

TIP Večerníku

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
KDY: V SOBOTU 4. SRPNA, OD 19.00 HODIN
KDE: PLÁŽ U VRBIČEK PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA
Už popáté se na pláži „U
Vrbiček“ rozezní nejslavnější hity, jako jsou ´Stín katedrál´, ´Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě´, ´Lékořice´ či
nesmrtelný ´Mýdlový princ´
od českého popového zpěváka Vaška Neckáře, který přijede i se svojí doprovodnou
skupinou Bacily působící
od roku 1971. A zcela jistě
neopemene ani svůj velký
poslední hit ´Půlnoční´, který
jej vrátil na vrchol scény.
Václav Neckář není jen famózní zpěvák, ale i herec,
který si zahrál v hlavních
rolích ve filmech, jako jsou
například ´Skřivánci na niti´
nebo ve slavné pohádce ´Šíleně smutná princezna´.
Předprodej lístků vrcholí
v prostějovských prodej-

nách: Gama Expert, Klenoty Eva a Koliba u Tří králů
nebo si také můžete zasoutěžit o vstupenky, a to jedině
na stránkách Večerníku.
Že půjde v sobotu o opravdu
grandiózní koncert, dokazu-

Divadla na zámku
Výstava Jaromíra Svozilíka REneděle 5. srpna
TROSPEKTIVA probíhá od 7.
na Zámku Konice
června v 17.00 v hlavní budově
muzea na nám. T.G. M. 2, Prostě- 14.00 Mrazík – Ochotnický
spolek z Březáka
jov. Výstava trvá do 9. září.
15.00 Pohádka o Héraklovi –
Svaz tělesně postižených v Divadlo Tramtárie Olomouc
ČR, o.s., Prostějov, Kostelec- 16.00 Džungle – Balet ZUŠ
ká 17 má ještě několik volných Konice
míst do Podhájské 17. až 23. 16.30 Miloš Havelka – One
září a do Luhačovic 22. až man show
29. září - ozdravné rehabili- 17.00 Divadelní spolek TJ Sotační pobyty. Bližší informace kola Boskovice
v kanceláři č. 106. nebo na tel.
Knihovna pro děti
č. 588 000 167, 724 706 773
od 10.00 do 11.00 Čtení poPříměstský tábor – TANEC hádek a příběhů
PRO DĚTI v Tanečním klu- od 12.00 hodin Pizza kvíz bu Jiřího Šindlera od 6. 8. do Smetanovy sady
10. 8. 2012. Informace na tel.: od 19.00 Revivalová noc
602 966 222 nebo na e-mailu: s Roxette a Queen
od 19.00 do 20.00 Roxette revival
olomoucka.tanecniklub
od 21.00 do 22.00 Princess
@seznam.cz

je i fakt, že skupina slaví 41
společných let!
Nenechte si tak ujít galakoncert, který začíná od 19.00 hodin a v případě nepříznivého
počasí se uskuteční ve Společenském domě Prostějov.
Na zámku Plumlov v neděli
12. srpna v 15.00 hodin
proběhne přednáška PhDr.
Marka Vařeky Ph.D. s názvem
Lichtenštejnové na panství
Plumlov. Po přednášce bude
umožněna zájemcům komentovaná prohlídka vysokého
zámku, včetně běžně veřejnosti
nepřístupných prostor.
Svaz Seniorů Prostějov pořádá od 15. 9. - 22. 9. 2012
ozdravný pobyt v lázních
LUHAČOVICE. Je možno se
přihlásit na tel.č. 607 227 935.
Svaz Seniorů Prostějov pořádá
od 15. do 22. září 2012
ozdravný pobyt v lázních
LUHAČOVICE
(lázeňský dům Praha). Je možno
se přihlásit na tel. č. 737 719 604

inzerce

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 30. Č
ČERVENCE DO 5. SRPNA 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 od 22:30 hodin a ve čtvrtek od 21:30 hodin.
V pondělí je vhodný k pozorování Měsíc, který bude ve čtvrtek
2. 8. ve 4:27 hodin v úplňku.
Ve dnech 30. 7. – 3. 8. vždy v 10:00 hodin školička pro mladší děti
zaměřená na sluneční soustavu, ve 14:00 hodin Díváme se na Sluníčko, povídání o Slunci, promítání pohádek.
Výstavy „VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI“ a „Z DĚJIN
PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“, epozici „OPTIKA“ lze
shlédnout na začátku výše uvedených pozorování.
Avizo: ve dnech 6. - 11. 8. Letní škola astronomie od 20:30 hodin
zaměřená na Perseidy.

KONEC STRACHU!

JEDETE NA DOVOLENOU? S
NEVADÍ, BUDEME PRO VÁ

MÍT SERVIS
KAŽDÝ DEN!
KLIKNĚTE NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

inzerce

Oznámení o vypnutí elektrické energie
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...
Marie Adamová 1927
MUDr. Jan Bartoušek
Otaslavice
Prostějov
Marie Doleželová 1932
Alena Fenclová 1950
Vrahovice
Prostějov
Věra Buňková 1940
Josef Novák 1922
Klopotovice
Hrubčice

Rozloučíme se...
Středa 1. srpna 2012
RNDr. Anna Švécarová 1936 Prostějov
11.00 kostel Povýšení svatého kříže Prostějov
Ing. Bohuslav Horn 1919 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
Hedvika Kozáková 1946 Kobylničky
13.00 kostel Myslejovice
Pátek 3. srpna 2012
Josef Mucha 1931 Prostějov
11.00 kostel P+P Prostějov
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Z
důvodu
plánovaných
prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Plumlov
Dne: 10. 8. 2012 od 11:00
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: část města s celými ulicemi: Na Aleji, Podhradská,
Bližník, Zámecká (mimo
zámek), U Parku, část ul.
Boskovická od č. 46 jednostranně po ul. Na Aleji,
č.110, nákupní středisko na
Hl. náměstí, Tyršovo nám.
vč. pošty, Policie,obchodu,
tel. ústředny (mimo část od
rest. Pácl až Kamenictví
Otruba), č. 294, oboustranně část ul. Svat. Čecha od č.
223, 11 a 195 po č. 229 a 297
a oboustranně část ul. Krátká
od č. 172 a 178 po č. 323 a
265.
Obce: Laškov, Kandia,
Dvorek, Krakovec, Pěnčín
Dne: 13. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:

celé obce včetně podnikatelských subjektů: Laškov,
Kandia, L. Dvorek, Krakovec, celá horní část obce
Pěnčín po č. 55, 46 a 218
včetně.
Obec: Držovice
Dne: 14. 8. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice: Levandulová,
Šípková, Smržická od č 468
po konec obce a část s č. 213.
Obec: Kladky
Dne: 15. 8. 2012 od 6:30 do
8:30 hod. Vypnutá oblast:
vysílač Vodafone Kladky
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 15. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast:
Jakubské náměstí a Na Rynku, Za humny.
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 15. 8. 2012 od 8:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
vysílač Vodafone Horní Štěpánov
Obec: Bedihošť
Dne: 15. 8. 2012 od 10:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
vysílač Vodafone Bedihošť

Obec: Kostelec na Hané
Dne: 16 8. 2012 od 7:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Kostelec na Hané
s celými ulicemi: Palackého,
Pod Kosířem včetně bývalé
sýpky, celé sídliště Sport s ul.
Sportovní ohraničené domy
848, 869, 864, 865, MŠ, kostel,
Jakubské nám s č. 105, fara, po
č. 98 včetně. (ZŠ a „Kamenosochařství“ bez omezení)
Obec: Držovice
Dne: 16. 8. 2012 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: ulice: Smržická od č 495 po č. 213,
chata v zahrádkářské kolonii.
Obce: Držovice, Olšany
Dne: 17. 8. 2012 od 7:30 do
16:30 hod. Vypnutá oblast: fa.
Nekr Držovice, část obce Držovice s ulicemi:SNP celá od č.
2 a 3 po č. 56 a 69 mimo školu
č. 36 a výrobu konfekce č. 32,
celá ul. Zd. Fibicha (mimo fa.
Aquastyl), areál cihelny Držovice, celá ulice Za branou, část
obce Olšany – sídliště Trávníky
a celá fa. Murdter Dvořák.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70

pátek 3. srpna
18.30 Až vyjde měsíc
21.00 American Translation
sobota 4. srpna
18.30 Až vyjde měsíc
21.00 Dva dny v New Yorku
americko-francouzská
komedie
neděle 5. srpna
18.30 Až vyjde měsíc
21.00 Dva dny v New Yorku

pondělí 30. července
18.30 Do Říma s láskou
americká komedie
21.00 Temný rytíř povstal 3D
americký fantasy thriller
úterý 31. července
18.30 Do Říma s láskou
21.00 Temný rytíř povstal 3D
středa 1. srpna
18.30 Do Říma s láskou
21.00 Temný rytíř povstal 3D
čtvrtek 2. srpna
18.30 Až vyjde měsíc
americká romantická komedie
21.00 American Translation
francouzské drama

Simetrix

pátek 3. srpna
od 21.00 DJ Iceman
sobota 4. srpna
od 21.00 DJ Doktor

www.letnikino.cz
pondělí
po
nděl
nd
děl
ělíí 30
30. červ
ččervence
erven
ence
ce
21.30 Muži v černém 3
agenti jsou zpět a opět v čas. Akční film s českými titulky.
úterý 31. července
21.30 Okresní přebor: Poslední zápas Pepíka Hnátka
Film vychází z populárního
televizního seriálu Okresní
přebor. Jak, sám název naznačuje, ve filmu se objeví
legendami opředená postava trenéra s licencí – Josefa
Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž
vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí i ve své
živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu je tak situován do
doby jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal
celý jeho život. Dokonce víc než život. Titulní roli houslické
persóny ztvární divadelní režisér, umělecký šéf pražského Dejvického divadla a příležitostný herec Miroslav Krobot.
středa 1. srpna
21.00 Okresní přebor: Poslední zápas Pepíka Hnátka
čtvrtek 2. srpna
21.00 Sněhurka a lovec
Pohádka skončila! Křehká princezna vyrazí s mečem na zlou
macechu. Výpravná fantasty podívaná s českým dabingem
pátek 3. srpna
21.00 Tohle je válka
Jak lehce jde ze souboje o vysněnou dívku udělat „třetí světovou válku“. Akční komedie s českými titulky.
sobota 4. srpna
21.00 Líbáš jako ďábel
Volné pokračování úspěšného filmu M. Poledňákové se stejnými protagonisty: J. Bartoškou, K. Magálovou, E. Holubovou, O. Kaiserem.
neděle 5. srpna
21.00 Líbáš jako ďábel

PRÁZDNINOVÁ

SOUTĚŽ

S LETN ÍM KINE M MOS TKOV ICE
Jak bezesporu víte, můžete se
už více jak měsíc stránkách
Večerníku zapojit do nové soutěže, kterou pro vás nejčtenější
regionální periodikum připravilo ve spolupráci s Letním
kinem Mostkovice a jež bude
trvat 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 právě 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.
Počtvrté jste mohli soutěžit
v minulém čísle Večerníku.
Do slosování byli zařazeni ti, kteří správně věděli či
odtušili, že v duchu hlavního sloganu: „Máš-li mamku
čarodějkou,dej si pozor s čím
si hraješ“, se volné pokračování českého filmu pro děti i
dospělé jmenuje: SAXANA
A LEXIKON KOUZEL.
Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky do letního kina natolik
zaujal, že se v losovacím osudí
sešlo velice solidních 265 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali v pořadí čtvrtého výherce, kterým se
stal David KOPECKÝ, Sídl.
svobody 18/66, Prostějov.
Pro rodinnou vstupenku se
může zastavit přímo v redakci
PV Večerníku, a to od ÚTERÝ
31. ČERVENCE!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO PÁTÉ KOLO:
KTERÝ MÍSTNÍ FOTBALOVÝ TÝM SI ZAHRÁL
VE FILMU OKRESNÍ PŘEBOR?
Své odpovědi, či tipy zasílejte DO PÁTKU 3. SRPNA, 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 hvězdným zpěvákem a členem Síně slávy tuzemské populární hudby

VÁCLAV NECKÁŘ: „KDYŽ FANOUŠCI BUDOU CHTÍT, DÁM I PŮLNOČNÍ!“
V sobotu zavítá k Vrbičkám Doktor Dam di Dam...
Praha, Prostějov - Začínal zpívat na začátku šedesátých let minulého století, pamětníci ho znají i
z několika slavných českých filmů a pohádek. Nyní
Václav Neckář vystoupí se svými věrnými parťáky ze
skupiny Bacily už tuto sobotu na plumlovské přehradě, konkrétně na jinak opuštěné pláži „U Vrbiček“. A
hádejte, jaký věkový průměr spočítáme jeho fanouškům? Že nevíte? Tak přijďte a uvidíte sami, koncert
Václava Neckáře rozhodně bude stát za to! Ještě
předtím ale legendární zpěvák ochotně odpovídal na
dotazy Večerníku. Co všechno na sebe v exkluzivním interview prozradil?
Michal Kadlec

o hodně obtížněji než dřív. Co je
ještě horší, já byl vždycky ukecaPane Neckáři, dovolte na nej, mezi písničkami jsem hodně
úvod obligátní otázku. Jak mluvil, a to teď jde ztuha. Mluse těšíte na svůj koncert na vím, ale dělá mi potíže výběr
vhodných slov, nenapaplumlovské přehradě?
„Kdo by se netěšil, doufám, že dají mě synonyma,
bude hezké počasí a že si to tam občas mi vypadne
společně užijeme...(úsměv) Vy- zvratné zájmestupuji na přehradě poprvé a sám no.“
jsem zvědavý na atmosféru, kterou dokáží vytvořit fanoušci z Prostějova a okolí.“
Z vašich webových stránek jsme zjistili, že letní
prázdniny máte koncertně hodně nabité…
„Ano, myslím, že odehrajeme
nějakých patnáct nebo šestnáct
koncertů. Ale bývaly doby, kdy
jsme vystupovali i třiatřicetkrát
do měsíce. Takže je to v normálu
a dané našemu věku. To víte, už
nejsme nejmladší a potřebujeme
mezi koncerty nějaký ten den na
vzpamatování…“
Zdá se ale, že po nedávných zdravotních problémech jste chytil druhý dech, je
to tak?
„Ano, ale zdravotní problémy
byly před rokem a půl. To už si ani
nepamatuju!“
Když jsme u toho zdraví,
cítíte se už naprosto v pořádku?
„Přijďte se podívat a posuďte sám.
Ne, vážně, paměť mi pořád dává
zabrat a třeba nové texty se učím

INZERCE

Na které osvědčené hity se
mohou fanoušci z okolí
Prostějova těšit při vašem vystoupení na pláži U Vrbiček?
„Určitě dám Ša-la-la-la-li, Doktor
Dam di Dam, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Čaroděj dobroděj,
Lékořice, ale třeba i rockové pecky Láska ztracená, Planetárium,
Odejdu. A když budou fanoušci
moc chtít, tak i Půlnoční…“
Chystáte v blízké budoucnosti i nějaké novinky? A
mohou se vaši příznivci těšit i na
zbrusu nové „cédéčko“?
„Novinka Dobrý časy vyšla
v dubnu a prodalo se jí už více než
10 tisíc kusů.“

Hodně se v posledních letech psalo a hovořilo o
soudním sporu Heleny Vondráčkové a Marty Kubišové.
Můžete našim čtenářům nyní
s odstupem času říct, jak se na
celou kauzu díváte vy?
„Nezlobte se, ale k tomu mám jediné: no comment!“
Tak jinak, myslíte, že lidé
ještě někdy při společném
koncertu uvidí trio Neckář,
Vondráčková, Kubišová?
„Rád bych tomu věřil, ale zatím
to nevypadá. Po vámi zmíněném
soudu je hodně vazeb zpřetrhaných. Ale opravdu o tom nechci
mluvit.“
Koncertujete raději v sálech nebo venku, jako
Bude Půlnoční? Václav Neckář se po zdravotních probléprávě na plumlovské přehramech cítí už v pořádku a na pláž U Vrbiček se i se svojí kadě?
pelou
Bacily hodně těší. Všichni věří ve skvělou atmosféru
„Koncertuji nejraději tam, kde
a snad zazpívá svůj nedávný hit. Foto: archív V. Neckáře
přijde dobré publikum. To máte
jako s fotbalisty, také se jim lépe
Skupina Bacily vás prová- „Sedmdesát? Já počítám dvakrát
hraje před zaplněnými tribunami
zí už desítky let. Prozradí- pětatřicet... (směje se) Šňůru vela před diváky, kteří fotbalu rozumí a tu a tam jim zatleskají. Při te recept na tak dlouhou a úspěš- kých koncertů plánujeme již letos
před Vánocemi.“
koncertech je to stejné, pokud je nou společnou kariéru?
Můžeme se na závěr zeptat, čím se zabýváte ve

„Paměť mi pořád dává zabrat
a třeba nové texty se učím
o hodně obtížněji než dřív...

Legendární zpěvák Václav Neckář o svém stavu
při návratu na pódia po mozkové mrtvici
výborná a jiskřivá atmosféra, tak
vůbec nezáleží na tom, jestli jde
o sál, sportovní halu nebo se hraje
venku u vody.“
Jak byste zhodnotil současnou úroveň české pop-music? A jak by dopadlo vaše
porovnání s dobou, ve které jste
začal být slavný vy?
„To je na dlouhou debatu a nevím, jestli by to někoho dnes zajímalo...“

„Vydržať, vydržať, vydržať, ale
hlavně tolerance, zdraví a dobré
nápady! Ponorkovou nemoc jsme
za ta desetiletí měli jen párkrát. A
hádky? V tomhle věku už nezvyšujeme hlas, jedině při vystoupení
do mikrofonu…“
Příští rok oslavíte významné životní jubileum - sedmdesáté narozeniny. Připravujete
na rok 2013 za tímto účelem nějakou speciální šňůru koncertů?

chvílích volna, pokud se vůbec
nějaká chvilka pro relax vyskytne?
„Právě si povídám s vámi, ale jinak jsem nejčastěji doma u své
rodiny.“

kdo je
václav neckář
Narodil se 23. října 1943 v Praze. Zprvu tíhl k herectví, ale
brzy se vrhl na dráhu zpěváka pop music. Už v triu Golden
Kids s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou se z něho
stal generační idol a to pokračovalo i poté, co začal zpívat sólově. Desítky hitů se táhnou od šedesátých po osmdesátá léta.
Namátkou jmenujme například Stín katedrál, Má něco s jedním pánem, Lékořice, Nautilus, Mýdlový princ, Podej mi ruku
a projdem Václavák. Vedle konzumní pop music usiloval i o
hlubší výpovědi jako alba Planetárium, Atlantida 99. Památné
jjsou jeho
j
herecké role v oscarových
ý Ostře sledovaných
ý vlacích,
ale i ve Skřiváncích na niti či v Šíleně smutné princezně. Po revoluci částečně zmizel z výsluní, situaci ještě umocnila mozková mrtvice v roce 2002. Raketový nárůst popularity vyvolala až
loňská píseň Půlnoční z filmu Alois Nebel, na jejímž základě
připravil nové album se skupinou Umakart a která mu vynesla
dvě ceny Anděl: za píseň roku a za klip roku. Souběžně s nimi
byl uveden i do Síně slávy tuzemské populární hudby.

sportovní menu
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Fotbal

TRHÁK TÝDNE

DERBY PRO "BÉČKO" 1.SK

Navštívili jsme duel
Přeboru OFS
ve Vrahovicích
čtěte
na straně

POZOR, komplikace s plísní
na novém trávníku!
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volejbal
VK AG EL NA SO US TŘE DĚ NÍ

Kouč Čada drtí
své ovečky
na Slovensku...

Prostějov/son

Na hlavním hřišti v areálu SCM
Prostějov v ulici E. Valenty probíhá rekonstrukce trávníku i výstavba nové tribuny. Oddíl 1.SK nutně
potřebuje, aby bylo vše hotovo do
konce srpna, kdy mužský „A“-tým
čekají dva důležité domácí zápasy. Hladký scénář je však momentálně ohrožen.
Dokončení na straně 22

26

čtěte

POŠTY:
POHÁR ČESKÉ
1.SK Prostějov
h
si v Bohunicíc
vyhrál Sigmu!

rozhovor
Dvacet let od Barcelony

Exkluzivní interview
s účastníkem LOH 1992
Martinem Hámorem
čtěte
na straně

fotbal

BOXEŘI DALI PŘÍPAD KONTUMACE V ÚSTÍ K SOUDU!

28

NEDĚLE 5. 8.

Bude se hrát? Trávník stánku SCM Za místním nádražím dostal v létě novou podobu, což se neobešlo bez
komplikací. Vzhledem k blížícímu se startu sezóny musí bý vedení klubu v pozoru. Foto: Zdeněk Penička

Kádr BC DTJ Prostějov se pro novou sezónu omladí,
p
kapitán
Novotný asi bude reprezentačním asistentem

Prostějov/son - Kupu zajímavých novinek prozradil Večerníku hlavní trenér prostějovských rohovníků Pavel Duda. Nejzávažnější zpráva se týká
zkontumovaného zápasu posledního kola uplynulého ročníku mužské extraligy družstev, který
boxeři BC DTJ vyhráli v Ústí nad Labem 10:8 a
výsledek byl posléze změněn na 18:0 pro domácí.
Hanáci tím klesli na třetí místo konečné tabulky,
což je přimělo k ráznému kroku!

16:30

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ

FC KRALICE NA HANÉ
SK SIGMA OLOMOUC U18
Fotbalový areál v Kralicích

koláž Večerníku

Oly
Olympijské zamyšlení Miroslava Černoška
boss TK PLUS a České sportovní píše
z dějiště LOH 2012 v Londýně
pro

Stalo se už příjemnou tradicí,
že při každý olympijských
hrách, ať už v létě či zimě,
vám přinášíme bezprostřední
a autentické pocity jednoho
z mužů, který se pohybuje
v bezprostředním zákulisí,
kde je nejenže nadosah všem
sportovním hvězdám a dalším
důležitým veličinám tak tahá
za nitky českého olympismu.
Ano, hádáte správně. Řeč je o
Miroslavu Černošek, spolumajiteli marketingové společnosti
TK PLUS Prostějov a majiteli
agentury Česká sportovní,
která je oficiálním partnerem
ČOV. Po celou dobu konání
Letních olympijských her
v Londýně 2012 vám tak v

každém vydání Večerníku
přímou zpověď muže, který je
u všeho podstaného...
„Jak ten čas letí... Už jsem na sedmých olympijských hrách. Mám
za sebou tři letní - v Sydney,
Aténách, Pekingu a tři zimní - v
Salt Lake City, Turíně a Vancouveru. Teď sedí,na těch sedmých v
Londýně. Asi budou na cestování
z Česka velice výhodné, ale na
cestování na sportoviště velice,
velice obtížné.
Český olympijský výbor se rozhodl pro skutečně exkluzivní pojetí Českého olympijského domu
(viz. foto). Je na výborném místě,
velmi dobře členěn i rozměrově
optimální. Má zde sídlo i Česká
televize. A taky moje maličkost...

boje na zelených trávnících aneb
II. TŘÍDA – 14. KOLO
SK SOKOL VRAHOVICE
FC KRALICE NA HANÉ „B“
SOBOTA 4. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE VRAHOVICÍCH

...ještě

Office České sportovní, které
představuji na fotografiích zrovna, když byli přítomni Tomáš
Berdych a Radek Štěpánek. Jsem
rád, že budu mít výtečné a taky
prestižní podmínky pro svoji
práci. Protože mým cílem není
jen se LOH zúčastnit, ale získat i
nové kontakty na firmy, světové

sportovní hvězdy a významné
funkcionáře světového sportu.
Za sebe i město Prostějov jsem
rád, že jsou v Londýně a na
wimbledonském pažitu i Tomáš
Berdych, Petra Kvitová, Radek
Štěpánek, Lucka Šafářová i Petra
Cetkovská. Tedy ti, co vyrostli
na prostějovských dvorcích, co

KAM ZA F TBALEM

II. TŘÍDA – 14. KOLO
TJ SMRŽICE
TJ SOKOL DRŽOVICE
NEDĚLE 5. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE SMRŽICÍCH

II. TŘÍDA – 14. KOLO
TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
1.SK PROSTĚJOV „B“
NEDĚLE 5. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V BRODKU U PV

III. TŘÍDA – 14. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE „B“
FK NĚMČICE NAD HANOU
NEDĚLE 5. 8. 2012 10:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V NEZAMYSLICÍCH

šíří slávu také města Prostějova.
Začátek se nám v tenise moc
nepovedl, výpadek Berdi nebyl
plánován! Bohužel výkon i kvalita trávy udělaly své a firma NIKE
musela vysvětlovat, že to nebylo
díky jejich botám...
Věřím, že v příštím čísle vám
všem přineseme samé pozitivní zprávy, protože na tenisových dvorcích ve Wimbledonu
fandím i s Jardou Jágrem, který
je tady na pár dní se mnou.“
Miroslav ČERNOŠEK,
spolumajitel TK PLUS a majitel Česká sportovní a.s.

III. TŘÍDA – 14. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ „B“
TJ SOKOL MOSTKOVICE „B“
NEDĚLE 5. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V NEZAMYSLICÍCH

IV. TŘÍDA – 14. KOLO
SOKOL OTASLAVICE „B“
TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA „B“
SOBOTA 4. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V OTASLAVICÍCH

IV. TŘÍDA – 14. KOLO
FK SKALKA 2011
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV „B“
NEDĚLE 5. 8. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PLUMLOVĚ

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 30 na snímku byl dům v Rozhonově ulici č. 12. Vylosovanou výherkyní je Marie PÁLENÍKOVÁ, Křenůvky 64. 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 3. SRPNA 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 6. SRPNA
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 můžete UŽ
POJEDNADVACÁTÉ usilovat
o ZAJÍMAVOU CENU v podobě poukázky od firmy BRUTUS

Profitex Prostějovv
Wolkerova 37,

naproti čerp. st. Shell

Oděvy pro

volný
čas...
www.profitexprostejov.cz

DNES PODRUHÉ
S KUŘATY O UZENINU
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
A JE TO TADY! NA PLUMLOVSKOU PŘEHRADU
ZAVÍTÁ VÁCLAV NECKÁŘ ALIAS...

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

TIP
k obrazovce
VINNETOU - RUDÝ
GENTLEMAN

Dobrodružný film v koprodukci
Německo-Francie-ItálieJugoslávie (1964)

SOBOTA 4. 8. 2012

20:05 HODIN

ABYSS, ADOBE, AGENT, ASUÁN, BEETLE, CLÍTI,
DIARY, EFEKT, EIFEL, ENZYM, CHRLIT, CHYTÁK,
KARTY, KLOAKA, KOKTA, KRKAT, KRULY, LAHTI,
LETKA, MENTA, MOTTO, OHRÁT, PINIE, SPOTY,
STONY, ZPŮLI
...znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a to do
pátku 3. srpna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„LEGENDY“. Další vylosovanou výherkyní se stala Ladislava SOLDÁNOVÁ, Lískovec 338, Brodek u Prostějova,
jenž se tak může těšit na POUKÁZKU V HODNOTĚ 300
Kč, kterou věnoval obchůdek CHOVATELSKÉ POTŘEBY SHUR-GAIN v Prostějově! Vyzvednout si ji lze přímo
v redakci, a to již od dnešního dne, pondělí 30. července 2012.
Dnes můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku, kterou znovu věnovala PRODEJNA „DOMÁCÍ UZENINY
a CHLAZENÉ DRŮBEŽE“, sídlící v Kravařově ulici v
Prostějově. Jméno dalšího šťastného výherce, který obdrží
tuto HODNOTNOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 6. srpna 2012.
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NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již sedmašedesátém pokračování tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Jana Tesaře. Tvář jednoho z někdejších
nejvyšších představitelů našeho města, který to dotáhl až na
starostu a je znám i jako spoluprovozovatel velkého hotelu v
centru města, poznala celá řada
soutěžících, načež se v osudí
objevilo přesně 396 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Janu NENÁLOVOU, Dobrovského 32,
Prostějov. Vůbec premiérová
výherkyně od nás obdrží zajímavou cenu v podobě poukázky
OD NOVÉHO PARTNERA
této soutěže, kterým se stala RESTAURACE PÁCL v Plumlově, která ji už od dnešního dne
čeká přímo v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do kulturních
vod a mírně poupravili snímek
jedné z největších hvězd historie
české pop-music, která už o tomto víkendu navštíví Prostějovsko!
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z devětašedesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 3. SRPNA 2012,
12.00 hodin - volejte 582 333
433, pište SMS na 608 960
042, či e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží zmíněnou cenu od
OBČERSTVENÍ BRUTUS,
zveřejníme opět v příštím
čísle, které vyjde znovu za týden, a to v PONDĚLÍ 6. SRPNA 2012.

Režie: H. Reinl
Hrají: P. Brice, L. Barker,
K. Dor, A. Steel, K. Kinski, T. Hill a další. Režie
H. Reinl
Indiánské kmeny vykopaly válečnou sekyru, náčelník Apačů a jeho bratr Old
Shatterhand chtějí naopak
mezi Indiány a bílými
uzavřít příměří. Pokrevní
bratři vypracují mírový
plán s vojáky a Indiány kmene Assiniboi, což
však není po vůli Forrestovu gangu. Ti se pokoušejí překazit plán všemi
prostředky. V době mise
se Winnetou zamiluje do
náčelníkovy dcery Rybanny, která je však slíbená
jako důkaz přátelství vojákovi Merrillovi...
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM SNÍMKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ZNOVU S DR. OETKEREM...

Po týdenní pauze se v číselné hře, která si v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ získala své věrné a
početné publikum, vracíme
k zápolení s legendárním
DR. OETKERem!
A jelikož pravidla této hry zcela jistě všichni znáte, můžete
se tak znovu a bez zbytečného ostychu pustit do bádání,
čímž současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je
dárkový balíček právě od společnosti DR. OETKER, jenž
obsahuje teflonové nádobí,
kuchařku a malé překvapení
v CELKOVÉ HODNOTĚ
500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete posílat
na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat

do redakce na číslo 582 333
433 a to do PÁTKU 3. SRPNA
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 6 - 7 - 8 - 3, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově JUBILEJNÍ ŠEDESÁTOU výherkyní
stala Dagmar ŠRÁMKOVÁ,
J.B. Pecky 8, Prostějov, jež si
tak přímo v sídle redakce může
vyzvednout zmíněnou výhru
věnovanou naším partnerem,
kterým pro minulé vydání
byla PRODEJNA „DOMÁCÍ
UZENINY a CHLAZENÉ
DRŮBEŽE“, sídlící v Kravařově ulici v Prostějově! Od
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku navíc získává PŘEDPLATNÉ NA PLNÝCH ŠEDESÁT TÝDNŮ!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vyjde v PONDĚLÍ
6. SRPNA. Tak nezbývá, než
abyste začali již luštit..

HLEDÁNÍ

JE U K
KONCE
ONCE

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

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk s terasou, OLOMOUC
5200Kč/měs. + 1500Kč/měs. ink.
1+1 s lodžií, Tylova, PV
6000Kč/měs. vč. inkasa
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
1+1 s lodžií ul.Tylova, 7. patro s výtahem,
plast. okna
570 000Kč
2+1 Švýcarská, PV, os.vl., 2 NP, po úpravách
SLEVA: 599 000 Kč
2+1 V.Špály, PV, os.vl., po úpravách
Cena: 895 000Kč
3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
2
vl.,cihl, 2. patro, 78m , v ceně garáž ve dvor.
traktu
SLEVA: 1 400 000Kč!
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
2
Cena: 1 300 000 Kč
sklep 20m .
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 450 000Kč, 2x 2+1
za 560 000 Kč, zahrádka, dvůr, komory k bytům.
Pronájem objektu bývalé školy v
Držovicích, vhodné na kanceláře, služby,
lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

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

Nabízíme:

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 565.000,2+1, Pv, sídl. Svobody
Kč 899.000,3+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,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+kk, Školní ul. Kč 5.000,-/měs. + inkaso (1.500)
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

BYTY – PRODEJ
Byt 1+1, Prostějov, sídl. Svobody, podlahová plocena 600.000,- Kč REZERVACE
cha 35 m2,
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
cena 995.000,- Kč
plocha 68 m2,
Možnost i pronájmu
5.500+inkaso

BYTY – PRONÁJEM
BJ 2+1, Prostějov, Sídl. Svobody2- koupelna po rekonstrukci, podlahová plocha 54 m ,
cena 5.500,- Kč+inkaso
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

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

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

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.

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.

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

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,-

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

Byty – pronájem

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

lodžie, volný ihned

Byty – prodej

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

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

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

Ostatní

NOVINKA! Nabízíme k prodeji garáž na 3 auta v Držovicích

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.

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

777 251 878

Rodinné domy:
KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
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.
2
2
CENAv RK
plocha 256 m , zahrada 650 m .
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 poCENAv RK
zemku 293 m2.
BRODEK U PV RD 6+1 - KLASIK
12 7 s garáží a zahrádkou. Celková
užitná plocha činí
230 m2. Dům je užíván od kolaudace v roce 1999.
Celková výměra pozemku je 966 m2. CENA v RK

Pozemky:
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

SNP 6/9, Držovice
tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz
BYTY

Prodej bytů v novostavbě 4+kk
Hradební OV, 113 m2 s terasami v centru
města
Cena v RK
Prodej bytu 3+1 Kotěrova, OV/cihla,
komplet rekonstr.
1 600 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 A.Slavíčka, DB/panel, 58
m2, komplet. rekonstrukce 1 100 000,- Kč
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/panel,
lodžie, 58 m2
950 000,- Kč
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/panel,
lodžie, 58 m2
830 000,- Kč
Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39
m2, 1.p
590 000,- Kč
Pronájem bytu 1+kk, 60 m2 v podkroví
RD. Nové, samostatný vchod. 7 500,- Kč

Rodinné domy
RD Smržice
5+1 se zahradou.
V původním udržovaném stavu
1 650 000,- Kč
RD Kelčice 4+1,
koncový řadový, zahrada 1067 m2.
K rekonstrukci.
720 000,- Kč

Komerční prostory
PRONÁJEM

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

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

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

TEL: 775 246 321,
776 294 498
RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem a
zahradou o celkové výměře 990m²
Cena 1.550.000 Kč

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

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

SLEVA!

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

Nové Losiny, okr. Šumperk
Prodej pozemku o výměře 2.947 m2 s projektem
výstavby apartmánového domu nebo chalupy
v Jeseníkách u skiareálu Přemyslov.
Cena: Kč 1.190.000,-

800 107 014

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

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

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

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, 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

Tip týdne: Pronájem bytu 2+1,
Prostějov, ul. Šárka

Pronájem prostorného bytu 2+1, 70m2,
cena: 4500,-Kč

Prodej bytu 2+kk, Prostějov,
ul. Tylova

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Prodej cihlového mezonetového bytu
cena: 1250000,-Kč
58m2,
Pronájem nebyt. prostor 245m2 na
malovýrobu v Kostelci na Hané.
Cena: 320Kč/m2/rok
Pronájem kanceláří v centru města PV:
2
- 25m , sam. měření energií
Cena: DOHODOU
- 45m2, sam. měření energií
Cena: DOHODOU
--------------------------------------------------------

Prodej RD, Brodek u Prostějova
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.

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 dvou st. pozemků
v Bedihošti na výstavbu RD. Výměry
pozemků 1197m2 a 2x 972m2. V lokalitě
již probíhá výstavba RD. Klidná lokalita,
5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2

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,-

Penzion Kubíček, Prostějov - prodej penzionu s restaurací v klidné části Prostějova, po kompletní rekonstrukci.
Penzion se nabízí včetně zařízení, celkem 9 pokojů. Náleží k němu parkovací plocha. Cena informace v RK

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

POZEMKY - PRODEJ

Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem. SLEVA! Cena: 2 300 000Kč
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s
podílem 100m2 na komunikaci ve Vrahovicích.
SLEVA: 645 000Kč
Prodej pozemku 956 m2 na RD v
Prostějově Vrahovicích. Voda, kanalizace,
el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2

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

Exkluzivní vydavatel

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

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

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

Pronájem cihlového bytu 90m2 s terasou,
zahrádkou a možností garáže,
Cena: 6.900,- Kč

Prodej RD Nezamyslice

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

Prodej RD, Kostelec na Hané

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

Za čtyři placené řádky
v tištěném vydání

UMÍSTÍME VÁŠ
INZERÁT I NA WEB
WWW.VECERNIKPV.CZ

ZDARMA!

+ AKCE v tomto týdnu:

rámeček
ZDARMA!

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
2
3) 2+1 DR, Kostelecká, 56 m
650 tis.Kč
4) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
5) 3,5+1 DR, Svatoplukova, 92 m2
1.050 tis.Kč
2
6) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m
680 tis.Kč
2
7) 2+1 DR Finská, 44 m
680 tis.Kč
8) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
9) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
10) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
2
11) 3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.260 tis.Kč + garáž
12) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
1.350 tis.Kč
13) RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
720 tis.Kč
142) RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
15) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
1.590 tis.Kč
2
16) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m
1.790 tis.Kč
17) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
2
18) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný 2.460 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.
1+1 v RD, Nerudova
4,5 tis.+ ink.
1+kk Dr.Horáka
2 tis.+ ink.
2x 1+1 Vodní, 4,2 a
4,5 tis.+ ink.
2
2+kk Daliborka, podkr.byt, 56m
5,3 tis.+ ink.
2+kk Daliborka, podkr.byt, 80m2
6,5 tis.+ ink.
2
2+1 Daliborka, příz., 80m
6 tis.+ ink.
2
2,5+1 Olomoucká, 80m
7,5 tis.+ 600,- el.a plyn
2+1 Bulharská, po rekon.
7,5 tis.Kč vč.ink.
2+1 Síd.E.Beneše
7,5 tis.vč.inkasa
2
2+1 Huserl.nám., 85 m
5 tis.+ ink.
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
2
3+kk Olomoucká, příz.85m
6,5 tis.+ ink.
3+kk Olomoucká,1.P., 92m2
6,5 tis.+ ink.
3+1 Sladkovského, s garáží
9 tis.vč.inkasa
3+1 Husserl.nám., 110 m2
6 tis.+ ink.
2
3+1 Husserl.nám., 140 m
7 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY :
3+1 okál, Pěnčín
300 tis.Kč
3+1 okál, Přemyslovice
300 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
700 tis.Kč
2
2+1 OV cihla, Konice, 55 m
780 tis.Kč
2+1 DR Holandská, 44 m2
680 tis.Kč
2
2+1 DR Finská, 44 m
680 tis.Kč
2
2+1 OV, Svatoplukova, 80 m
880 tis.Kč
2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.025 tis.Kč
3+1 DR, Belgická
1.150 tis. Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
1.150 tis.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m
1.150 tis.Kč
2
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.260 tis.Kč + garáž
2
3+1 OV, Okružní, 82 m , 2 lodžie
1.350 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč
RODINNÉ DOMY :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
349 tis.+ provize.
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
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
940 tis.Kč
RD 3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 tis.Kč
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 mil.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
2
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m
1.850 tis.Kč
2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m
1.880 tis.Kč
2
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m
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
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.300 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 :

CHATY A CHALUPY :

490 tis.Kč
689 tis.Kč
840 tis.Kč
1.150 tis.Kč

POZEMKY :

Vrahovice - 578 m2, zasíťovaný Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Vrahovice - 2000 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky za
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

Volejte: 739 322 895
1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie 480.000Kč
1+1 Tylova 44m2
540.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
570.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 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
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
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
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+kk Kostelec po rek.
790.000Kč
RD 3+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2+1 Vápenice
695.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.500.000Kč
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
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 Olomoucká cihla
5.000Kč+ink
1+1 Sidl. Svobody 44m2
5.500Kč vč.ink
1+1 M. Pujmanové po celk rek. 5.500Kč vč. ink
2+kk Vrahovická 56m2 po rek. 6.000Kč+1.700ink
2+1 V.Špály
7.500Kč vč.ink
2+1 Vrahovická celk. zařízen 5.600Kč+2.700ink
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
1+1 Hliniky 35m2 cihla
4.500Kč+ink.
2+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink
1+1 Kolárova 45m2
5.300Kč vč.ink.
1+1 Kostelecká 45m2 zařízený 5.800Kč vč. 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 Hvězda 80m2 cihla
6.500Kč+ink.
3+1 u Němčic, 70m2 garáž
6.000Kč vč. 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

- Novinka : Pronájem garáže na ul.B.Němcové - 1 tis.Kč/
měs.
- Pronájem v dalších lokalitách : Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej v lokalitách : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u
nové nemocnice, Myslbekova.
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
3+1 Seč, zděná, 102 m2
2+1 Raková

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

Volejte:731 541 589
RD 1,5+1 Vitčice dobrý stav
RD 3+1 Doloplazy

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
750 tis.Kč
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
600 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.000 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
880 Kč/m2
375 Kč/m2
450 Kč/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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Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

REALITY

REALITY

REALITY

SLUŽBY

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

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 1+1, v RD, v PV. Základní
zařízení, lednička, pračka, mikrovlnka, PC, NET. 4 500 + inkaso. Tel.:
728 337 983

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

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová, 774 409 430
Aktuálně nabízí:
* RD 5+1, Čechovice 3 449 000 Kč
* RD 4+2, Žeranovská 2 499 000 Kč
* RD 5+1, Trávnická
cena v RK
* RD 2+1, Nerudova
1 499 000 Kč
* RD 2+1, Vrahovice
799 000 Kč
* RD 1+1, Doloplazy
359 000 Kč
* Byt 2+kk, nám.Spojenců 689 000 Kč
* Byt 3+1+garáž, Niva
389 000 Kč
* Chata, Seč
489 000 Kč
Pro klienty aktuálně hledáme:
* byt 2+1 nebo 3+1 do 900.000 Kč
* RD do 1 200 000 Kč v PV
* pěknou chalupu u lesa
* větší RD se zahradou - PV, OL
Ing. Marie Vymazalová, 774 101 818
Aktuálně nabízí:
* RD 5+kk, novostavba
cena v RK
* RD 5+1, Čechy p/K 1 250 000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 650 000 Kč
* RD 3+2, Drahanovice 599 000 Kč
* RD 3+1 Brodek u PV 450 000 Kč
* chata Seloutky
300 000 Kč
* Byt 2+1, OV/P, rekonstr 1 100 000 Kč
* Byt 3+1,98 m2,garáž.st. 1 980 000 Kč
Pronájem bytu:
* 3+1, 98 m2,garáž.st.
10 000 Kč
vč.inkasa
* 1+1,po rek.,centrum
7 000 Kč
vč.inkasa
Pro klienty hledáme:
* Byty 1+1 a 3+1
* novostavbu RD v PV do 3 mil
Poskytujeme poradenství
a právní služby v oblasti
převodu domů, bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ
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!
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 ,
750.000,-Kč
2+1,OV,Dolní ,58m2
1.100.000,.Kč
2+1,DB,Suchardy,58m2
899.000,-Kč
2+1,DB,Šárka,65m2
699.000,-Kč
2+1,DB,Okružní,58m2
699.000,-Kč
2+1,DB,V.Špály,58m2
700.000,.Kč
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 !!!

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!!!
2+1,OV s lodžií na SÍDL.SVOBODY,
2.p.neprůchozí pokoje…….
750.000,-Kč
3+1, OV,C.BOUDY s garáží,cihla,2.p.,
84 m2,po rekonstr.,pěkný ….
1.699.000,-Kč
3+kk, dr.STUDENTSKÁ ulice, lodžie,
105 m2, velmi pěkný…….
1.550.000,-Kč
3+1,OV PARTYZÁNSKÁ ulice,1.p.
balkon,garáž, 78 m2………
info v RK
3+1, OV, MLÝNSKÁ ulice, 105 m2, prostorný,
velmi pěkný,…
1.700.000,-Kč
3+1,, OV,, KRASICKÁ ulice, 77 m2, lodžie, 1.pp 1.200.000,-Kč
,
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
g
RD 2+1, KONICE, zahrada, započatá rekonstrukce,
možnost rozšíření do podkroví
699.000,-Kč
RD 3+kk,KŘENŮVKY,dvůr,zahrada,
centrum obce
450.000,-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!!!
RD 4+1, OHROZIM, zahrada,vjezd,
studna,počásteč.rekonstrukci
1.150.000,-Kč
,p
,
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,48m2
4.800,-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
áj
ý 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 v PV. Tel.: 605
535 194

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

Prodám st, pozemek v Mostkovicích, výměra 1 000 m2, rozměry 21
x 47m, komunikace zpevněná, veškeré ing. sítě před pozemkem, pěkné klidné místo. Cena 1 695 000 Kč.
Tel.: 608 601 719
Prodám stavební pozemek v Určicích
19 x 106 m, na hranici pozemku voda,
plyn, elektřina. Velmi klidná část
obce. Veškerá občanská vybavenost.
Cena 1 550 000 Kč. Tel.: 777 722 719
Pronajmu byt 2+1 se šatnou na
V. Špály, část. zaříz. 7 500 Kč vč. ink.
Volný ihned. Tel.: 777 163 747
Mladá rodina hledá ke koupi byt
3+1 v PV, platba hotově. RK nevolat.
Tel: 603 985 922
Pronajmu 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
Pronajmu 2+1 v PV. 608 839 131
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
Prodej pozemku ke komerčním
účelům na ul. Kojetínská, cel. pl.
1 319 m2 z toho 700 m2 zpevněná plocha – beton. panely, rozměry
10x70 m, 2 vjezdy, přípojka elektro, voda, u sjezdu dálnice Brno –
OL. Tel: 773631631
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
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
ASISTENT REALITY NABÍZÍ
PRONÁJEM BYTŮ
PROSTĚJOV:
(tel.: 777 089 860)
Pokoj Kučerova 3 200 Kč vč. ink.
1+1 Šlikova
5 000 Kč + ink.
2+1 Západní
4 400 Kč + ink.
2+kk Domamyslická
6 500 Kč + ink.
2+1 T.G. Masaryka
7 000 Kč + ink.
3+1 Západní
6 500 Kč + ink.
3+1 Křížkovského 6 700 Kč + ink.
3+1 J.B. Pecky
7 000 Kč + ink.
Kompletní nabídku najdete:
www.asistent-reality.cz
Fanderlíkova 10, Prostějov
tel.: 777 089 860, 582 330 851
Hledám RD nebo pozemek v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu levně nově zrekonstruované byty 1+kk v Mostkovicích.
Tel.: 602 745 131

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

Prodám RD 4+1 Hvozd, možnost
rozšíření, garáž, zahrádka, kachlová kamna po rek., nové el. rozvody,
220 – 380 plyn před domem. Cena
450 000 Kč, rychlé jednání sleva. stějov 604 389 367.
Tel.: 774 035 931
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Prodáme výrobní a skladovací 721 344 771. Práce strojem UNC,
prostory v Otaslavicích, včetně výkopové a terénní práce.
kanceláře, šaten a garáží. Součástí je rodinný dům o dvou Zednické práce, zateplení, nátěry
bytových jednotkách 4+1 a 1+1. fasád, práce s plošinou. Tel.: 723
Ihned k uvolnění. Bližší info 522 369
731 471 123, 737 563 847.
Zednické práce. Levně a rychle.
Pronajmu garáž na Svatoplukové Tel.: 602 941 681
ulici 56. Tel.: 777 010 323
Demolice, zemní práce. Levně!
Pronajmu byt 1+1, 50 m2, ul. Šli- Volejte 723 522 369
kova, PV, po rekonstrukci, vlastvyklízení.
Tel.:
ní měřidla a plyn. kotel, internet, Stěhování,
sklep. Cena 5 000 Kč + 1 500 Kč 775 132 134
inkaso. Tel.: 604 820 358
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
Pronajmu 2+1 v PV, 7 500 Kč vč. OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
VOLEJTE 723 522 369.
inkasa. Tel.: 775 758 828
Pronajmu byt 1+kk novostav- Malířské a natěračské práce
ba – Krasická, zařízený. Tel.: i s úklidem. Levně. 777 818 463
732 457 331
Kompletní pokládka zámkové
Pronajmu garáž na ul. Wolfova. dlažby, kvalitně za rozumné ceny.
Tel.: 723 522 369
Tel.: 776 777 625
Nebytové prostory k pronájmu.
Nabízím k pronájmu nově zrekonstruované 2 místnosti + soc.
zařízení s vlastním vchodem
vedle kosmetiky Sedmikráska,
Ječmínkova ul. č. 9. Samostatné
měření el. + plyn. Volné ihned
nebo dle dohody. Klidné místo
poblíž centra, bezproblémové
parkování před objektivem.
Cena 4 000 Kč + inkaso / měsíc.
RK NE! Tel.: 733 327 915

FINANCE

Nabízím opravy a montáže elektro.
Tel.: 608 730 983
Čištění hrobů z terasa přebroušením přímo na místě. Tel.:
721 817 009
Nepřehlédněte! Broušení nožů.
Vaše nože budou jako břitva.
Kontakt: Kravařova 8. Tel.:
582 332 226, 603 818 856
Výkopové a pomocné práce, odvoz kartonů a železa. Cena dohodou. Tel.: 776 878 006

Výcvik psů a ubytování psů v době
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskyt- dovolených. Tel.: 604 188 648
něte auto, dům, plot či pozemek pro reklamu. Volejte ihned Provádíme dokonalé stroj. čištění
841 111 148 za místní sazbu.
koberců a sedacích souprav. M. Revay. Tel.: 604 439 302, 582 382 325
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN, Vodo topo plyn a veškeré instalapro zaměstnané a důchodce. Pracuji térské práce. Tel.: 608 747 788
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459
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

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 3. srpna 10.00 hodin
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TĚŽCE NEMOCNÝ LUKÁŠ POKORNÝ PODLÉHÁ SMRTELNÉMU PESIMISMU
Zdravotní pojišťovna namítá, že zatím jeho léčbu vždy proplatila...

Zoufale se mu chce žít, ale moc dobré vyhlídky
nemá. Dvacetiletý Lukáš Pokorný z Prostějova
trpí nádorovým onemocněním, které sice zatím
není zhoubné, ale už na první pohled musí trpět
silnými bolestmi. Obrovský nádor v břiše mu totiž
sžírá vnitřnosti. Potřebuje rychlou operaci. Ta však
může stát až půl milionu korun a Lukáš Večerníku
tvrdí, že pojišťovna ji nechce proplatit. Ta to však
naší redakci rezolutně popřela a zdá se, že řešení
by mohlo existovat!
Proč tak trpí? Lukáš Pokorný
tvrdí, že pojišťovna mu nechce
proplatit životně důležitou operaci, při které by mu lékaři vyndali obrovský nádor z břicha.
Pojišťovna to však odmítá, prý
žádnou žádost o operaci neobdržela. Kde je tedy pravda?
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik
V případě Lukáše Pokorného se
jedná o nádorové onemocnění,
které sžírá měkké tkáně a svalstvo převážně v břišní dutině.
„Mám už nádorem prorostlou
celou vnitřní břišní stěnu, což mě
bezprostředně ohrožuje na životě.
Bez operace tady už do roka být
nemusím, lékaři mi ale aktuálně
předpovídají dva roky až pět let
života. Přes den trpím nesnesi-

telnou bolestí a musím brát silné
opiáty,“ popsal exkluzivně pro
Večerník svůj současný zdravotní stav a pocity Lukáš Pokorný
z Prostějova.
Otázkou nyní je, proč Lukáš
tak trpí a jak je možné, že lékaři ho nechávají žít s nádorem
v břiše velkým jako házenkářský míč. „Pojišťovna mi prý
nechce operaci zaplatit, lékaři
v Brně mě na to konto odmítli
operovat. Naději jsem měl ve Fakultní nemocnici v Olomouci.
Tady by mi nádor vyjmuli z břicha, ale následně by po mně prý
nemocnice vymáhala stovky tisíc
korun. A jak bych jim to splácel,
když mám invalidní důchod devět tisíc korun? To bych opravdu nezvládl, a půjčku mi nikdo
nedá,“ krčí bezradně rameny
Lukáš. Jenomže jeho vyjádření
se diví vedení Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České
republiky, u které je Lukáš Pokorný registrován. „Naše pojišťovna dosud neobdržela žádnou
žádost o úhradu speciální operace
pro uvedeného pojištěnce, tudíž
ji nemohla ani odmítnout. A musím zdůraznit, že veškerá zdravotní péče, kterou pan Pokorný
do dnešního dne absolvoval,
byla ze strany naší pojišťovny
uhrazena,“ odpověděla na přímý
dotaz Večerníku Alena Brázdová,
vedoucí zdravotnického oddělení
pobočky Zdravotní pojišťovny
Ministerstva vnitra České republiky v Olomouci. Co má však
Lukáš teď dělat a jak se doprosit
někoho, kdo by ho operoval a dal
mu tak naději na život, to už nám
nesdělila. „Případ pana Pokorného je velice složitý a komplikovaný. Jestliže máte jeho svolení, rád
vám jeho stav popíšu,“ řekl nám
do telefonu MUDr. Marek Svoboda, Lukášův ošetřující lékař
z Masarykova onkologického
ústavu na Žlutém kopci v Brně.
Jak ovšem dodal, z důvodu svého pracovního zaneprázdnění
nám poskytne rozhovor až do
příštího vydání Prostějovského
Večerníku.
V tuto chvíli tak netušíme, co
ve skutečnosti stojí za nečinností našeho zdravotnického
systému. Přesvědčili jsme se
jen o tom, že dvacetiletý Lukáš
Pokorný z Prostějova trpí doslova jako zvíře. Navíc celá jeho
rodina je na pokraji sociální
propasti a zároveň postižena
závažnými chorobami. „Nádor,
v jakém je nyní stavu, stačil vyrůst
za poslední rok a stále se zvětšuje.
Jsem zoufalý. Žiji z invalidního

důchodu, pobírám devět tisíc
korun měsíčně. Stačí to tak tak
na léky, pár stovkami přispívám
mamince na bydlení. Otec je nevyléčitelně nemocný, zbývají mu
poslední měsíce života, maminka
trpí depresemi a bratr je mentálně
postižený po silném epileptickém
záchvatu. Jediná třináctiletá sestra
se drží, jediná z naší rodiny je zdravá,“ popsal nám další podrobnosti
ze svého života plačtivě Lukáš Pokorný z Prostějova.
Během tohoto týdne se Večerník bude snažit získat veškeré
podrobnosti o lékařské péči,
která je Lukáši Pokornému
věnována. Jak už ovšem bylo
zmíněno, bude také zapotřebí
zjistit, proč nechávají lékaři
Lukáše tak trpět a už dávno
ho neoperovali. Prostějovský
Večerník je případně ochoten
zaštítit veřejnou sbírku na velmi drahou operaci, která by
mohla dvacetiletému mladíkovi z Prostějova výrazně pomoci a prodloužit jeho život.
Případ Lukáše Pokorného
budeme sledovat a oceníme
každý váš názor, či postoj!
Další informace přineseme
v příštím vydání tištěného
Večerníku!

SLOVO ODBORNÍKA
Nezhoubné (benigní) nádory

Nezhoubné nádory se vyznačují nekontrolovaným a většinou pozvolným růstem a po chirurgickém odstranění jsou
v naprosté většině případů vyléčeny a
nevyžadují žádnou další onkologickou
léčbu.
Co jsou nádory?
Tělo produkuje celou řadu různých typů
buněk. Normální zdravé buňky rostou a
MUDr. Jiří Tomášek
dělí se na nové podle potřeb organismu, a
tento proces udržuje tělo zdravé. Někdy se však buňky začínají nekontrolovaně dělit a vznikají nové, i bez potřeby organismu. Vzniká tak masa nové
tkáně, kterou nazýváme nádorem. Široce vžitý a stále hojně užívaný pojem
rakovina považují onkologové z více důvodů za nešťastný. Odjakživa jej totiž obklopuje představa nevyléčitelnosti a neodvratné smrti, které předcházejí
kruté bolesti a jiná utrpení. Ač tomu tak už delší dobu není, obestírá nádorová
onemocnění mýtus, jehož vyvrácení je jedním z hlavních, přitom však velmi
obtížně řešitelných úkolů současných onkologů. Pojem v sobě navíc zahrnuje
několik set onemocnění, která se však svými vlastnostmi a dopadem na osudy
nemocných zásadně liší.

Jak probíhají jednotlivé typy léčby?
U lokalizovaných nádorů je základem léčby chirurgickou cestou odstranit veškeré známé onemocnění. Provádí se takzvaná radikální nefrektomie s odstraněním
spádových lymfatických uzlin v dutině břišní. Někdy, pokud jsou anatomické
vztahy příznivé, se provádí jen odstranění části postižené nádorem. U pokročilého nádoru je terapie rovněž obvykle zahájena chirurgickou léčbou, jeho odstraněním, poté následuje další léčba.
V případě neztišitelného krvácení například u ledviny postižené nádorem, kde
z nejrůznějších důvodů nelze ledvinu odstranit, se někdy používá takzvaná arteriální embolizace, tj. zavedení malých kousků speciálních materiálů do cévního řečiště ledvin, což vede k zastavení přítoku okysličené krve do ledviny.
MUDr. Jiří Tomášek, Masarykův onkologický ústav Brno

Prostějované, pojďme
Lukáši Pokornému pomoci!
Skutečnost, že současný systém zdravotnictví této republiky nechá dvacetiletého mladíka bez pomoci zemřít, je otřesná. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tímto pomocnou ruku podává a zaštiťuje i případnou finanční pomoc, která
by Lukáši Pokornému zajistila neodkladnou operaci a tím i šanci na život.
Každý z vás, kteří byste pocítili potřebu a chuť připojit se k této pomoci,
hlavně té finanční, kontaktujte redakci Večerníku (582 333 433, 608 723
851, redakce@vecernikpv.cz) nebo posílejte peníze na účet Lukáše
Pokorného - 240 133 929/0300.
Každý, kdo se bude podílet na záchraně mladého života, bude mít
možnost prezentace na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. O Lukášově vděčnosti a jeho prodlouženém životě nemluvě!

VYHRAJTE LÍSTEK NA... VÁCLAVA NECKÁŘE A BACILY!
Plumlovské léto je v plném proudu a fanoušci jsou
u vytržení. Po vystoupení rockové legendy Aleše
Brichty, dvojkoncertu Xindla X a Mandrage a V. ročníků mimořádně úspěšných rockových festivalů ROCK
MEMORY OF a „LEGENDY SE VRACÍ V.“ se na pláži
plumlovské přehrady „U Vrbiček“ trochu uklidníme.
Další velkolepou událostí totiž bude „KONCERT
VÁCLAVA NECKÁŘE A SKUPINY BACILY“! Ten se
uskuteční UŽ TUTO SOBOTU 4. srpna od 19 hodin! A vy můžete být přitom díky Večerníku dokonce
ZADARMO! Stejně jako v předcházejících případech,
i tentokrát obdarujeme celkem DESET ŠŤASTLIVCŮ
a to hned během jednoho týdne. Každý přitom vyhraje po jedné vstupence. Připomeňme, že v případě
nepříznivého počasí se koncert přesouvá do prostor
Společenského domu v Prostějově.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník - váš mediální partner
všech akcí PLUMLOVSKÉHO LÉTA!

pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí
při losování z osudí...
Soutěž probíhá od pondělí 30. července do čtvrtku 2. srpna.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

JAK SE JMENUJE VELKÝ HIT,
KTERÝ VRÁTIL VÁCLAVA NECKÁŘE NA VÝSLUNÍ
TUZEMSKÉ POP-MUSIC A ČESKÝM DOMÁCNOSTEM
ZPŘÍJEMNIL SVÁTKY VÁNOČNÍ...?

Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert
Václava Neckáře“. Můžete nám ale ovšem také volat
na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS
zprávu na mobil 608 960 042, případně se dostavit
osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.
Na odpovědi čekáme v redakci netradičně ČTVRTKU
2. SRPNA, 12.00 hodin. Šťastné výherce zveřejníme
ještě v tentýž den na internetových stránkách www.veCo je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na ní- cernikpv.cz a následně je BUDEME KONTAKTOVAT
že položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způso- TELEFONICKY během pátečního dne, proto
bem do redakce PROSTĚJVSKÉHO Večerníku a NEZAPOMEŇTE UVÉST VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.

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

WWW . VECERNIKPV . CZ
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Řádková inzerce
PRÁCI NABÍZÍ

PRÁCI NABÍZÍ

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

Firma zabývající se povrchovou
úpravou kovů přijme brigádnice (3 směnný provoz). Tel.:
606 031 220

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644.
PobočkavPVhledáreferenty/-ky
pro práci v kanceláři. Plat 25 000
Kč. Zapracování, další výhody.
T.:603 218 330

PRODÁM

Pila K+L s.r.o., Doloplazy
u Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, krácené. 1prm. /600 Kč. Doprava
zajištěna. Od 15.6. akce za 500
Hledám elektrikáře s vlastním ŽL Kč/1prm. Kontakt: 582 388 101.
nebo brigádně tel. 774 989 007
Prodám štěně jorkšíra. Levně.
Zavedená kosmetika přijme kos- Tel.: 728 239 966
metičku na ŽL. Tel.: 734 213 936
Prodám kamení ze zídky. Tel.:
Hledáme barmany a vstupenká- 723 303 016
ře do disko klubu v PV. Více informaci na tel. čísle 602 545 530

Přijmeme na letní zahrádku
Super přivýdělek z domova. v Držovicích pracovníka/-ci
Práce na smlouvu. Výplata ke grilu na vpp. Praxe nutná.
dvakrát do měsíce. Vhodné Spěchá. Tel.: 603 882 881
jako přivýdělek i jako HPP, bez
vstupních poplatků. Jen seriozní zájemci. Více info na mailu
snajdrova.Kveta@seznam.cz.
Pěstitelská pálenice Kostelec
KOOPERATIVA hledá obchod- na Hané oznamuje svým
ní zástupce. Tel.: 777 164 309, zákazníkům zahájení projiri.dostal@kooperativa.cz
vozu. Od 16.7. příjem objednávek. Středa od 16.00
Do zavedeného wellnes studia do 18.00 a sobota od 9.00 do
přijmeme 2-3 nové spolupra- 12.00. Tel.: 582 373 358
covníky, se zájmem o zdravý
životní styl. Práce v kanceláři. MODERNÍ
LÁTKOVÉ
Zaškolíme. Možnost HČ i VČ. PLENY POPOLINI - zveme
Tel.: 603 395 755
Vás na prezentaci látk. plenek
a doplňků k přebalování, která
Přijmu řidiče MKD na vozi- se koná ve čtvrtek 7.8. od 13.00
dla do 12 t. Praxe nutná. Tel.: hod. v obchůdku ZELENÝ
777 769 260
DOMOV, ul. Svatoplukova
42, v Prostějově. Prosíme
Nabízím práci z domu – telefo- o předběžné nahlášení účasti na
nistka. Vítáme dobrou komunika- email: j.provazova@seznam.cz
ci a práci s PC. Na dohodu. Nutno nebo SMS na tel 604 924 596
mít internet. Tel.: 603 844 833
Palírna Otaslavice nabízí kvalitní
KV Prostějov přijme prodejce služby za příjemné ceny. Za jeden
knih pro oblast OL, BK, PR, litr 50%-ní slivovice u nás celkem
VY, KM: vlastní os. automobil zaplatíte jen 122,50Kč. Objedpodmínkou. Tel.: 777 280 967 návky přijímáme na tel. číslech
582 370 058, 777 340 485.
Přijmu
kadeřnici.
Tel.:
607 634 098
Do salonu v centru PV hledáme kadeřnice/ky, nehtovou disainerku , pedikérku a
kosmetičku na ŽL. Více info
na tel. 608 200 295
Bar herna Triga 777, Sídl. svobody přijme servírku (číšníka).
Tel.: 602 588 617

Přijmeme pracovníky/-ce do
nových poboček. Nabízíme
zaškolení, praxe není podmínkou. Výdělek od 30 000 Kč.m.
Info na tel. 728 958 301.
Přijmeme muže na ŽL na montáž plastových oken a drobnější manuální práci. 773 500 473
Přijmu číšníka/-ci, samostatnost, spolehlivost. Volejte do
redakce PV Večerníku na tel:
582 333 433. Volat do 17.00.

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

Hledám paní na přípravu dcery
do školy (2. ročník gymnázia)
a drobnou výpomoc v domácnosti od 1.9.2012. Kontakt
733 782 279.

DARUJI

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

Darujeme tříbarevné kotě. Tel.:
602 557 327
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 NON STOP ODTAHOVÁ tel.: 736 127 661 p. Simon.
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623 Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje kvaKoupím jakoukoli Š - Felicii. litní i méně kvalitní obrazy
Tel.: 604 118 269
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

AUTO - MOTO

RŮZNÉ

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

Hledám kamarádku na volný
čas ve věku od 40-ti do 50-ti
Přijmu brigádníky na pomoc- let. Zájmy vycházky se psem,
né práce ve stavebnictví tel. příroda, poslech country. Tel.:
605 491 615 nebo SMS.
774 989 007

VZPOMÍNÁME

Těžko se s Tebou
loučilo, těžko je
bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 31. července 2012
uplyne první smutný rok
od úmrtí
paní Jiřiny
CHYTILOVÉ
ze Smržic.
Kdo ji měl rád,
ať vzpomene.
S láskou vzpomínají
manžel a synové
s rodinami.

OZNÁMENÍ

Hledáme vhodné uchazeče na
pozici Skladník mrazírenského
skladu.
Práce v mužském kolektivu.
Požadavky: VZV, RETRAK,
praxe v oboru výhodou. Požadujeme: pečlivost, flexibilita, komunikativnost, nekuřák výhodou. Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte na
adresu firmy: PROFROST
a.s., J.B.Pecky 15, 796 01
Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz
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Dne 28. července 2012
uplynuly 4 roky,
co nás navždy opustil
pan Stanislav KORDEK
z Prostějova.
Vzpomíná bratr
Vladislav s rodinou.

Dne 1. srpna 2012
uplyne 25 let od úmrtí
pana Bohumila VRBY
z Prostějova,
bývalého vedoucího odboru
školství v Prostějově.
Vzpomeňte s námi
rodina Novákova.

Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Miloslava CITA.
Zároveň děkujeme
Soukromé pohřební službě
pí Václavkové
z Mlýnské ulice
za důstojné rozloučení.
Manželka a syn s rodinou

Utichly Tvé kroky,
utichl Tvůj hlas, ale Tvůj
obraz zůstává v nás.
Dne 3. srpna 2012
vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Františka
NAVRÁTILA
z Kralic na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a synové s rodinami.
rodinami.

Těžko se s Tebou
loučilo, těžko je
bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě navždy
budeme mít.

Dne 30. července 2012
vzpomene 1. smutné
výročí od úmrtí
pana Aloise SOLDÁNA
z Plumlova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina
Soldánova.

Dne 27. července 2012
uplynulo 5 let,
co nás navždy opustil
pan Jaroslav HRUBÝ
z Prostějova.
Vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

Navždy žije ten, koho
nosíme ve svém srdci.

Dne 18. července
uplynulo 16 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná
maminka a babička
paní Terezie
KOMÍNKOVÁ
z Přemyslovic.
Všem, kdo vzpomněli
s námi, děkují dcery
Draha a Marie
s rodinami.

Ruce Tvé už nikdy
nepohladí,

Dnes 30. července 2012
by oslavila své
32. narozeniny
naše kamarádka
Ivuška HÁJKOVÁ.
Měli jsme ji moc rádi
a stále nám chybí.
Za všechny,
kteří vzpomínají,
kamarádka Ája.
Ája.
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dne 2. srpna 2012
uplyne 1. smutný
rok od úmrtí
paní Bohumily
ZBOŘILOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
dcera Ludmila,
vnučka Markéta a Vít.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
Dne 4. srpna 2012
uplyne 1. rok od úmrtí
paní Květoslavy
BUREŠOVÉ,
Knollové
a dne 11. srpna 2012
uplyne 15 let od úmrtí
paní Evy ŠENKOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste je znaly,
vzpomeňte s námi.

Dne 24. července 2012
jsme si připomenuli
2 roky od úmrtí
pana Petra PALIČKY.
PALIČKY.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina

Prázdninová nabídka

v úseku řádkové inzerce

Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomíná
rodina.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…

V neděli 29. července 2012
jsme si připomenuli
smutných 14 roků
od nešťastného dne,
kdy nás předčasně
a navždy opustil
Tomáš DRMOLA.
Za tichou vzpomínku
děkuje nejbližší rodina.

Dne 1. srpna 2012
vzpomeneme první
smutné výročí úmrtí
pana Karla PAVLÍKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

Speciál
ní

AKCE

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE

pro příští číslo

je v pátek
3. srpna
10.00 hodin

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

Sháníte práci a chcete být zcela nezávislí?
Prostějov/pr - Také vás trápí
s každým ranním vstáváním
otázky typu: Kdy a kde konečně seženu práci? Jak a kde
vezmu na nečekané výdaje? Z
čeho doplatím kontokorento? A
mnoho dalších únavných myšlenek ztrpčujících život? Bohdan Buzek z České pojišťovny
radí, jak všechny tyto problémy
vyřešit jednou provždy: Přijďte
na výběrové řízení pro pozici:
KONZULTANT, která zajišťuje dlouhodobý servis pro
stávající klienty.
„Touto činností máte možnost
práce v moderní a prosperující

společnosti, čeká vás růst jak
finanční, tak kariérní a navíc získáte bezplatný systém vzdělávání, zvýhodněný tarif na mobilní
volání, možnost dotace na notebook a tiskárnu,“ říká úspěšný finanční poradce pro Olomoucký
kraj Bohdan Buzek.
„Nejenže máte možnost získat
lukrativní práci v oboru finančního poradenství, ale i naopak
se můžete dozvědět spoustu důležitých a vzácných rad ohledně
nabízených produktů, jako jsou
hypotéky, investice, penzijní připojištění, pojištění osob,majetku
a mnoho dalšího,“ přidává další

důvody, proč jen tak nesedět
doma, Bohdan Buzek.
Jestliže tedy máte alespoň středoškolské vzdělání, průměrnou
znalost práce na PC, čistý trestní
rejstřík a hlavně vám nechybí
zápal pro úspěšnou práci, jste srdečně vítání právě u manažera
skupiny Bohdana Buzka, na
Kostelecké ulici 417/ 5 v Prostějově, nebo na čísle 773 998
887, či e-mailové adrese bohdan.buzek@ceskapojistovna.
cz .
Veškeré informace se také dozvíte na /www.fpcp.cz/bohdan.
buzek/o-mne.

Do dodat závěrem? Nejenže
tedy můžete získat finanční
nezávislost v podobě paušálu
85.000 Kč na šest měsíců a
stát se odborníkem v oblastí
finančního poradenství, ale
hlavně můžete ráno vstávat
bez obvyklých myšlenek obtěžujících váš život, což je
určitě věc hodná nad samotné
zlato...

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Ohromili diváky. Sedmiletá Míša zahrála se svým učitelem mimo jiné
i známou skladbu Vltava od Bedřicha Smetany. Foto: Nikol Hlochová

Plumlovská přehrada/mik
Crash, PV Rock & Roll Classic, 3P,
Rolling Stones, Deep Purple, Kabát
Revival, Bon Jovi a ABBA. Co název skupiny, to pojem. V takovém
pořadí vystoupily na již pátém ročníku festivalu Legendy se vrací na
pláži „U Vrbiček“ na Plumlovské
přehradě. Milovníci dobré hudby se
na přehradu začali trousit už okolo
šestnácté hodiny, kdy skupinu Crash zanedlouho vystřídali prostějovští klasici z PV Rock & Rollu. „Na
rozjezd docela dobrý, věřím, že to
všechno bude gradovat. Snad ale
přijde víc lidí,“ svěřil se Večerníku
těsně po sedmnácté hodině Jindřich

vacího spolku Adolf Born a
Renata Klogner Štolbová či ve
Špalíčku fotografie pod názvem
„Prostějov (černobíle)“ fotograf
Jiří Peka.

miluju, s Pepou Vojtkem jsem si
kdysi dopisovala. Ale musím říct,
že tito mládenci jsou naprosto
věrnou kopií skutečných Kabátů,“
kvitovala výkony chlápků s kytarami okolo Jiřího Buška paní
Marie, která ve svých zhruba padesáti letech křepčila s manželem
u pódia jako zamlada.
„Jeli jsme za vámi v tom hnusným vedru autem pět a půl hodi-

BOUŘLIVÉ SETKÁNÍ LEGEND...

Keltové v nás
Na všechny letní akce kolem
plumlovské přehrady by mi snad
ani moje kulturní okénko nestačilo. Červencovým vrcholem této
sezony ale bezesporu byl originální a již také tradiční festival
Keltská noc, který v nás každoročně probouzí vzpomínky na
to, že i Morava má svou keltskou
minulost a že mnohým z nás v
žilách koluje i trocha keltské krve.
Zatím jsem se zmiňovala jen o
„venkovní“ kultuře. Jenže kolotoč prostějovských výstav a vernisáží se nezastavil ani o prázdninách. Například na Plumlově
vystavují s podporou Okrašlo-

Kdo zná všechny
Prostějovany
Většina prostějovských výstav
se může pochlubit jen slavnostním otevřením – vernisáží.
Výstava fotografií Boba Pacholíka „Who is who“, která u
příležitosti mistrových čtyřicátin
představila jeho portréty Prostějovanů, se ovšem mohla honosit
i slavnostním zakončením. Na
něm byly vyhlášeny výsledky
soutěže o to, kdo pozná nejvíce
vystavených. Vítězství si odnesla paní Hana Lužná, též známá
prostějovská osobnost.
Milada Sokolová,
radní a předsedkyně
kulturní komise při
Radě města Prostějova

KONEC

STRACHU!

VÍCE
KULTURNÍHO

ZPRAVODAJSTVÍ
NAJDETE
JÍŽ TEĎ NA

WWW.VECERNIKPV.CZ
E,
LI

CHORVA
T
A ČI SLOV
SK

Kultura pod letním nebem
„Již pošestnácté se s vámi setkávám na stránkách nejčtenějšího
prostějovského periodika, kde pravidelně na konci měsíce otevírám své kulturní okénko. S radostí mohu i nadále konstatovat,
že i nadále se setkávám především s pozitivními reakcemi, a tak
doufám, že jako předsedkyně kulturní komise Rady města Prostějova je vám moje přibližování novinek a aktualit z prostějovské
kulturní scény i nadále přínosem...“

INZERCE

fanoušků. „Máte co pít? My ano,
tak to rozjedem,“ uvedl palby Kabátů zpěvák revivalové skupiny
Láďa Tomko. Pecky jako Burlaci,
Bára, Malá dáma a mnoho dalších
přiváděly fanoušky k opravdovému šílenství. Přestože se na konci
vystoupení revivalových Kabátů
proháněly po obloze hromy a blesky, ani jednoho z vystupujících i
diváků to nevykolejilo. „Kabáty

ny. Ale teď toho rozhodně nelitujeme, jste fantastičtí,“ loučili se
členové skupiny Kabát Revival
se svými fanoušky na Plumlovské přehradě.
Festival zakončili perfektním revivalovým vystoupením Bon Jovi
a ABBA. Tu a tam spadlo z nebe
pár kapek, ale zhruba pětistovka
návštěvníků odcházela z pláže U
Vrbiček s velmi dobrými pocity.

2x foto: Michal Kadlec, Hittrade

Jako zamlada. V seskupení 3P exceloval za bicími Petr Neotřelá atmosféra. Pivečko a úsměv, to samozřejmě na ABBA naživo. Zlatým vyvrcholením pátého ročníku festiZlámal, který se tak na hodinku odreagoval od pořada- pláži U Vrbiček nesmělo chybět. Zvláště pak, když na pódiu se valu Legendy se vrací bylo vystoupení revivalové skupiny
ABBA. Jakoby po všech stránkách Švédům vypadla z oka…
střídala jedna legenda za druhou.
telských starostí.

prostějovské kultury

přehradě. V rámci oživování
centra města se totiž letos koná
pod taktovkou města už čtvrtý
ročník akce „Prostějovské kulturní léto“. Díky ní zpestřila
náš život třeba jamajská noc,
na které chyběl snad jen Usain
Bolt. Asi se už musel připravovat na olympiádu...

Fanoušky přivedli k šílenství. Revivaloví Kabáti v čele s Jiřím Buškem (úplně vlevo) a zpěvákem
Láďou Tomkem nabili atmosféru přímo amokovou energií.
2x foto Michal Kadlec

F o t o ree p o r tá
áž

OKEM „ŠÉFKY”

Kulturní dění během léta je
v Prostějově na první pohled
spojeno zejména s akcemi
pod otevřeným nebem. Pěkné
letní počasí v kombinaci se
zajímavým programem už tradičně láká jak do Smetanových
sadů, tak k nedaleké (nyní bohužel vypuštěné) plumlovské

Zapletal. Ve chvíli, kdy se do toho
na pódiu opřeli 3P s bubeníkem a
hlavním organizátorem celé akce
Petrem Zlámalem, začaly se nad
přehradou rozprostírat zlověstné
mraky. „Na závěr dáme song Járy
Cimrmana s názvem Perpetum
Debile. Věnujeme ji všem politikům, kteří ničí tuto zemi...,“ ohlásil
přídavek grupy s názvem 3P Petr
Zlámal.
Pak ještě předvedly své umění
originálně napodobovat své vzory kapely Deep Purple a Rolling
Stones. A čekalo se na Kabáty! Ti
už vstupovali na koncertní pódium
ve chvíli, kdy se před ním tísnilo
dobře pět stovek rozdychtěných

Z AUSTRÁ

Celá akce vypukla úderem půl
šesté večerní. Zcela zaplněná
místnost galerie se utišila a všichni
se zaujetím poslouchali hudební
vystoupení v podobě hry na zobcovou flétnu, kterou předvedla
teprve sedmiletá Míša Ptáčková
se svým učitelem, odkud jinud
než z Němčic nad Hanou. Poté
následoval krátký proslov starostky Němčic Ivany Dvořákové. Ta
autorovi poděkovala především
za přínos pro město a za krásnou
výstavu. „Michale, tvoje fotografie mají své kouzlo a náboj
hlavně proto, že se ti daří zachytit
situace, ve kterých jsme sami sebou, bez jakéhokoli aranžování
a úmyslu,“ pronesla na začátek.
Poté se ujal slova i samotný autor, poděkoval za hojnou účast,
pozval návštěvníky na raut a
uvedl další hudební vystoupení.
Tentokrát se místností linuly

libé zvuky saxofonu, které celou
vernisáž definitivně zahájily.
Michal Wolf fotografuje od
roku 2005, kdy absolvoval roční
kurz v ateliéru Modrý Anděl
v Prostějově. Autor sice není
rodilý Němčičák, ale tento kraj
přijal za vlastní. Přestěhoval se
sem v roce 2008 a už o dva roky
později uspořádal první výstavu
fotografií s názvem “Němčice,
tam domov můj.“ Další výstavy
a prezentace na sebe nenechaly
dlouho čekat, a tak jste jeho
fotografie mohli vidět tentýž rok
na výstavě Salón německých
fotografů, loni prezentoval bohatý kulturní a společenský život
Němčicka expozicí Němčické
okamžiky a letos samostatnou
výstavou Haló, tady Němčicko,
na kterou se můžete zajít podívat
až do čtvrtka 30. srpna. V galerii
U Hanáka mají otevřeno každé
úterý a čtvrtek, a to vždy mezi15.
až 17. hodinou.

UŽ

Prostějov/nih

Další hudební galaparáda, další skvělá atmosféra
a pláž „U Vrbiček“ nabitá elektřinou. V sobotu se
na Plumlovské přehradě uskutečnil už pátý ročník
festivalu Legendy se vrací. Návštěvnost sice mohla být větší a samotné pořadatele trošku zklamala,
ovšem menší počet fanoušků skvělé muziky nahradilo jejich neskonalé nadšení, kolikrát hraničící
až s amokem! Zejména revivaloví Kabáti s Jiřím
Buškem dokázali dav pod pódiem přivést málem
až k šílenství!

• AŤ

V prostějovské galerii probíhá od pátku 27. července výstava Michala Wolfa s názvem: „Haló,
tady Němčicko....“, která se už při úvodní vernisáži setkala s obrovským ohlasem. Účast byla
hojná a nikoho z návštěvníků neodradilo ani všudypřítomné horko a dusno.

„Jeli jsme k vám pět a půl hodiny autem v tom hnusným vedru, ale teď už toho nelitujeme,“
pochválil nadšené fanoušky Láďa Tomko, zpěvák KABÁT REVIVAL

SKA
EN

ukazuje
Galerie U Hanáka
u
život na Němčick

LEGENDY se skutečně vrátily, zaplnily pláž „U Vrbiček“

očima organizátora
a bubeníka jedné z kapel
„Jsem maximálně spokojený, co se týká kvality vystoupení jednotlivých účastníků festivalu. Všichni podali maximální výkony, navíc revivalové skupiny byly od těch
originálních k nerozeznání. Osobně pro mě bylo příjemným překvapením vystoupení Kabátů Revival v čele s kytaristou Jiřím Buškem. S pravými Kabáty si určitě v ničem
nezadali a od jejich koncertu se rapidně zlepšila atmosféra
celého festivalu. Den po tomto vystoupení navíc zpěvák
tohoto seskupení Láďa Tomko přijal nabídku ke společnému koncertu s Danielem Landou. Ostatně všechny zúčastněné revivalové skupiny mě mile překvapily. Třeba
ABBA, to byl neskutečný nářez. Na rozdíl od jiných, rádoby revivalových „umělců“ jsme v sobotu viděli profesionální kapelu, která veškeré hity švédské legendární skupiny zpívala naživo. Tím se odlišovali od jiných podobných
seskupení, která mají všechny písně ABBY nahrané přes
počítač a takto je také prezentují na pódiích. Musím ale
přiznat, že mě zklamala sobotní návštěvnost. Je pravda, že
počasí bylo vrtkavé a hrozila bouřka. Očekávali jsme ale
více fanoušků .Snad v sobotu při koncertu Václava Neckáře bude jasná obloha a plná pláž nadšených příznivců této
další legendy české pop music.“
Petr Zlámal, majitel pořádající agentury HITTTRADE

Fotbal

22 - 23
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

MUŽI 1.SK VYŘADILI BOHUNICE A VYZVOU SIGMU OLOMOUC!
Zveme na
poslední fotbal Prostějovský favorit splnil svou povinnost, čímž si zajistil Tatran Brno Bohunice
1:3
(0:2)
před mistráky pohárové derby proti jednomu z nejlepších týmů ČR 1.SK Prostějov
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL URČICE
STŘEDA 1. 8. 2012 18:00 HOD.
Fotbalový areál v Klenovicích
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
FK KOZLOVICE
SOKOL KONICE
SOBOTA 4. 8. 2012 17:00 HOD.
Fotbalový areál v Kozlovicích
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 5. 8. 2012 14:30 HOD.
Fotbalový areál v Plumlově
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
TJ SIGMA LUTÍN
SOKOL KONICE „B“
NEDĚLE 5. 8. 2012 16:30 HOD.
Fotbalový areál v Plumlově
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ
TJ SOKOL URČICE
FC MORKOVICE
NEDĚLE 5. 8. 2012 17:00 HOD.
Fotbalový areál v Určicích

Fotbalisté 1.SK Prostějov si nenechali utéct lákavou šanci změřit síly se špičkovým prvoligovým
klubem, navíc z hanáckého regionu. V 1. kole
Poháru České pošty bezpečně zvítězili na hřišti
Bohunic a utkání druhého dějství této soutěže sehrají 29. srpna doma proti Sigmě Olomouc. Což
bude derby jako řemen!
O vítězství favorizovaného nováčka MSFL na půdě podprůměrného divizního celku šlo trochu pochybovat jen v úvodních
dvaceti minutách. „Zpočátku
jsme hráli poněkud nervózně,
chyběla lehkost a větší jistota. Vše změnil první vstřelený

POHÁR
ČESKÉ POŠTY
2. KOLO
Vítězstvím v Bohunicích si fotbalisté Prostějova zajistil vrchol
sezóny hned na začátku podzimu.
Na zrekonstruovaný stánek SCM
za místním nádražím dorazí prvoligový klub a obhájce Poháru
České pošty SK Sigma Olomouc.
Prestižní hanácký souboj se odehraje ve středu 29. srpna 2012.

zpráva
OFS
Prostějov
Rozhodnutí STK k režimu
nastupování hráčů
v podzimní části SR :
Na základě zjištěného stavu
členské registrace FAČR a
vzhledem ke změně předpisů
FAČR, STK OFS PV umožňuje hrát soutěžní utkání u
klubů bez IDČ, které jako
celek podaly přihlášky a řádně zaplatily členský poplatek
FAČR a momentálně nejsou
v databázi FAČR. Tyto kluby
mohou utkání odehrát s tím,
že na STK doloží potvrzení o
odeslání a uhrazení požadovaného poplatku do termínu
jednání komise STK tj každou středu. Kluby musí řádně písemně zdůvodnit, proč
nebyly zaregistrováni v termínu požadovaném FAČR.
Součástí tohoto odůvodnění
bude termín, do kdy nedostatky klubu budou odstraněny. Režim nastupování
hráčů bude řešen po každém
odehraném kole.Jedná se o
tyto kluby : Sokol Vrahovice,
Čechy pod Kosířem,Sokol
Otaslavice,FC
Ptení,TJ
Smržice,Sokol Tvorovice a
Sokol Vícov. . Do tohoto termínu registrace a platná hostování kterými byla dohrána
jarní část SR 2011/2012 jsou
v platnosti.
Oddíly,které
obdrží
nová
IDČ(nové
registrace,hostování) mohou
od termínu platnosti nastoupit.
STK doporučuje komisi
rozhodčích uvést u výše
uvedených klubů do zápisu informaci, že klub nemá
IDČ a do kolonky hráčů
musí kluby uvést první 4
čísla rodného čísla hráče z
registračního průkazu.

gól, po kterém z kluků všechno
spadlo a zbytek střetnutí jasně
ovládli,“ spokojeně konstatoval
kouč eskáčka František Jura.
Skóre otevřel v 21. kanonýr
Machálek, zanedlouho náskok
pojistila úspěšnou penaltovou
exekucí jedna z top hvězd pro-

stějovského souboru Pospíšil.
„Do přestávky jsme z velkého
tlaku měli několik dalších vyložených šancí, ale bez efektu. Až
pět minut po změně stran přidal
třetí trefu Papoušek a tím definitivně rozhodl,“ popsal Jura.
Následně všem aktérům duel zpestřily prudké živly. „Chvíli po brance na 0:3 se spustila hrozná průtrž
mračen, kvůli níž muselo být utkání na čtvrt hodiny přerušeno. Tohle
soupeře zachránilo od debaklu, neboť spoustu našich tutovek zhatil
mizerný terén s množstvím kaluží,
voda doslova stála na několika
místech hřiště. Místo zaslouženého navýšení výsledku tak domácí

v úplném závěru zkorigovali, což
však na našem postupu nemohlo
nic změnit,“ pokračoval Jura.
Svůj tým pochválil za kvalitní
výkon. „Hráli jsme velice dobře
a důležitý souboj zvládli na jedničku. Jediný problém spočíval
v horší produktivitě, zahodili jsme
příliš moc jasných příležitostí.
Snad šestkrát šli chlapi sami na
bránu, což se prostě musí proměňovat. Jinak nemám celému
mančaftu co vytknout,“ zdůraznil
kormidelník 1.SK.
Ze srdce mu spadl obří balvan.
„Všichni jsme si uvědomovali, že
prohrát tenhle zápas a připravit
se tím o derby se Sigmou by byla

„První poločas nebyl z naší strany špatný, v úvodních dvaceti až
třiceti minutách jsme si vypracovali tři nebo čtyři slibné šance.
Bohužel jsme nedali gól, dvakrát
Tomáš Machálek ani Lukáš Zelenka v dobrých pozicích nedokázali zúročit náš tlak. Naopak
přišla inkasovaná branka do
šatny po hrubé chybě stoperů,
když se domácí prosadili do své
jediné možnosti a hned ji proměnili,“ popisoval František Jura,
trenér a GSM 1.SK Prostějov .
O přestávce oba týmy dost prostřídaly sestavu, čímž se asi
čtvrt hodiny fotbalově hledaly.
„V téhle pasáži byl soupeř lep-

ší a zvýšil náskok, načež jsme
opět zabrali a zbytek utkání
ovládli. Bohužel znovu bez využití několika velkých příležitostí, zakončení nám na rozdíl
od Zábřehu vázlo,“ posteskl si
Jura. Samostatnou kapitolou
byli podle něho sudí. „Asi nemá
smysl si na rozhodčí nějak stěžovat, zvlášť pokud šlo o přípravu.
Tím víc mě však udivuje, proč
se za každou cenu snažili pomáhat domácím, když vlastně o
nic nešlo. Každopádně druhý gól
padl poté, co si střelec evidentně zpracoval míč rukou. Kluci
následně cítili křivdu a závěr
střetnutí byl zbytečně vyheco-

běh letní přípravy trenér ´eskáčka´
František Jura.
Stěžovat si nemůže ani na zdravotní stav svých oveček. „Momentálně chybí pouze Tomáš
Hunal, kterému na soustředění
trochu otekl kotník a domluvili
jsme se, že vynechá přátelák se
Zábřehem. Nejde však o nic vážného. Jinak občas někoho trápí
různá nakopnutí, namožené svaly
či větší únava, což je ale zcela normální. Hlavně že se nám vyhýbají
těžší zranění,“ oddechl si Jura.
Co vrtkavé počasí, nenarušilo
výrazněji tréninkové plány? „Naštěstí vůbec ne. Na závěr soustře-

POZOR,
komplikace s plísní
na novém trávníku!
(dokončení ze strany 15)
„Co se nové trávy týče, dostali
jsme se, bohužel, do dvoutýdenního skluzu. Část povrchu
totiž chytla plíseň, musela být
přeseta a znovu zapískována.
Kde k tomuhle nedošlo, je už
teď trávník v dobrém stavu a
za čtrnáct dní bude nachystán
k hraní. Ty přeseté části však
nabraly časový skluz, takže
celková připravenost hřiště
na první mistrák není úplně
jistá,“ přiznal generální sportovní manažer a hlavní trenér
„eskáčka“ František Jura.
Zmíněnými duely budou 25.
srpna vstup v rámci 3. kola
MSFL proti Frýdku-Místku a
následný pohárový šlágr se Sigmou Olomouc. „Samozřejmě
všichni doufáme a věříme,
že navzdory komplikacím
se všechno stihne tak, aby-

chom Frýdek-Místek i Sigmu v daných termínech bez
problémů přivítali. Vyjde to ale
jen tak tak,“ odhadl Jura.
Naopak přesně dle plánu
naopak probíhá výstavba tribuny podél východní strany
hřiště, kde již znatelně roste
nová konstrukce pro necelých
pět stovek diváků.

dění nás déšť sice připravil o jeden
přípravný zápas, ale jinak nám
počasí během pobytu v Bystřici
nad Pernštejnem naopak přálo a
po návratu domů všechno běží
dál bez větších problémů,“ ujistil
kormidelník.
Mužstvo se prý dobře vyrovnává i
s tím, že kvůli rekonstrukci hřiště
v areálu E. Valenty musí makat na
náhradní ploše za Hloučelou, poblíž haly Sportcentra DDM. „Kluci si na to rychle zvykli. Vždycky
před tréninkem dáme my trenéři
všechny věci do auta a převezeme
je, zatímco chlapi ten kilometr a
půl běží v rámci jakési rozcvičky.

Není to sice úplně standardní, ale
myslím, že každý danou situaci
bere takovou, jaká je,“ přemýšlel
Jura.
Pro hráčský kádr zatím platí
tři odchody (Petr Poláček, Matěj Hatle, Tomáš Matula) a tři
příchody (Pavel Krejčíř, Tomáš
Mazouch, Tomáš Kazár), ovšem
navíc hrozí, že Hanáci přijdou
o Pavla Klimka. „Ohledně prodloužení jeho hostování u nás
z Karviné jsme se dosud neposunuli ani o krok dopředu, mateřský
klub za Pavla stále požaduje příliš
mnoho peněz. Navíc se Klimek
trvale potýká s pochroumaný-

Zábřeh na Moravě
1.SK Prostějov

2:0
(1:0)

Branky: 40. a 65. Bačík

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš (46. Kofroň) - Krejčíř, Zbožínek, Kocourek, Kazár - Hirsch (46. Dostál), Zelenka (46. Fládr), Mazouch, Papoušek (56.
Svozil) - Pospíšil (46. Zatloukal), Machálek (66. Kopečný).
Trenér: František Jura.
vaný,“ mrzelo prostějovského
kouče. „Důležité je, že jsme
herně nepropadli a kromě finální
fáze akcí odvedli slušný výkon.

Víme o svých nedostatcích, na
kterých je potřeba zapracovat,
zápas maximálně splnil účel,“
doplnil Jura.

mi kotníky, jeho další působení Aktuální hráčský kádr fotbalistů
1.SK Prostějov
v Prostějově nevidím moc reálBrankáři
ně,“ připustil Jura.
Tomáš Bureš, Zdeněk Kofroň,
Také angažování poslední pláMartin Hubál
nované posily na post defenzivObránci
ního štítu je hodně nepravděpodobné. „Trvá jedno procento Pavel Krejčíř, Ivo Zbožínek, Tomáš
naděje, že se nám tohoto borce Hunal, Ondřej Dostál, Pavel Hloch,
Roman Kocourek, Marek Liška,
podaří získat. Už s tím moc nepoStanislav Šmíd
čítám, ale protože jde o fotbalistu,
Záložníci
který v uplynulé sezóně působil
v první lize, pořád se nechceme Lukáš Zelenka, Petr Papoušek, Martin Svozil, Martin Hirsch, Zdeněk
své naděje úplně vzdát. Znamenal
by výrazné zkvalitnění mančaftu, Fládr, Tomáš Mazouch, Tomáš Kazár
Útočníci
na druhou stranu i bez něho je koMichal Pospíšil, Tomáš Machálek,
lektiv dostatečně silný,“ doplnil
Tomáš Zatloukal, Vít Kopečný
František Jura.

Tomáš Bureš: V MSFL nás čeká kvalitativní skok nahoru
Ostřílený brankář „eskáčka“ uzdravil operované koleno
a vedle chytání za A-tým se podílí i na vedení klubové mládeže
Ve třiatřiceti letech patří k nejzkušenějším hráčům 1.SK
Prostějov, navíc zastává post
gólmana a tím větší na něm leží
zodpovědnost. Tomáš Bureš si
je své role jednoho z lídrů mužstva dobře vědom a tak jako se
podílel na postupu z divize, chce
týmu zásadně pomoci i k co nejlepším výsledkům v MSFL.
Na úvod bych se ještě vrátil k závěru minulé sezóny,
kdy jste kvůli zranění vynechal
poslední tři utkání. O co šlo?
„Před domácím zápasem proti
Slavičínu jsem si během rozcvičky hloupě přisedl nohu a poškodil
chrupavku v koleni. Nebylo to nic
hrozného, šlo s tím chytat dál. Ale
v momentě, kdy jsme měli jistý
postup, jsem šel hned na operaci.“
Jak dlouho trvala rekonvalescence? Už jste v pořádku?
„Na můj vkus trvalo uzdravení
dost dlouho – v podstatě čtyři týdny. Teď mi ještě trochu chybí síla,
postupně se však do toho plně do-

stávám.“
Měl jste v úvodu přípravy
nějaké úlevy?
„Trenér mi dovolil začít trochu
volněji, ale já jsem se snažil dělat všechno normálně a naplno.
Docela to šlo, jen první přátelák
s Uničovem jsem radši vynechal.
Do brány jsem po delší době šel
až ve středu proti Zábřehu na jeden
poločas.“
Jak se vám zamlouvá dosavadní průběh přípravy?
„Je náročná a za to jsem rád, protože moje tělo je za dlouhé roky ve
fotbale zvyklé na velkou námahu
a bez ní bych si připadal divně.
Hodně mě potěšilo skvěle vydařené soustředění v Bystřici nad
Pernštejnem, kde bylo naprosto
fantastická hřiště a také tréninková
náplň měla vysokou úroveň. Srovnatelnou s tím, na co jsem zvyklý
z nejvyšších soutěží.“
Naopak v Prostějově musíte trénovat na náhradní
ploše za Hloučelou. Nakolik se
srovnáváte s touto komplikací?

SK Lipová
FC Kralice na Hané

2:5

Branky: Liška, Spáčil – Lehký 2, Valtr, Cibulka, Bross

Sestava Kralic:
Urbánek – Trnavský, Martinka, Martinec (70. Bross) – Vybíhal,
Jano, Valtr, Neoral, Cibulka – Lehký, Šín (46. Pejřimovský).
Trenér: Petr Gottwald.
pořád není uzavřený,“ podotkl lipovský trenér Jaroslav Ullmann.
„Byl to po všech stránkách náš nejlepší zápas v přípravě. Hráči plnili
taktiku, disciplínu, konečně se na

nich začíná projevovat trénovanost
ve formě čtrnácti dní hrubé přípravy.
Devadesát minut zvládli všichni a
patřičně to okořenili góly,“ chválil si
trenér hostí Petr Gottwald.

Plumlov mění gólmany, přichází Piták

„Eskáčko“ v přátelském duelu podlehlo Zábřehu

Leština, Prostějov/son - Po
úvodní remíze 2:2 na hřišti
Uničova absolvovali prostějovští fotbalisté svůj druhý
přípravný zápas tohoto léta
v Leštině se Zábřehem na
Moravě. Dalšímu kvalitnímu
účastníkovi MSFL podlehli
0:2, když nezužitkovali herní
převahu ani řadu vyložených
příležitostí.
I ve druhém přáteláku borci
„eskáčka“ na vlastní kůži poznali, co je čeká po postupu do
třetí nejvyšší soutěže. Zábřežští
během posledních let patří k lepšímu průměru v této soutěži a
Hanáky vyškolili z produktivity.

www.vecernikpv.cz

Derby v Lipové pro Kralice

Ani bouřka těsně před utkáním nezabránila v sehrání přáteláku mezi
Lipovou a Kralicemi. Domácí kouč
Jaroslav Ullmann se po odchodech
mnoha hráčů musel spokojit s jen
dvanácti jmény, to jeho protějšek
Branky hostů: 21. Machálek, 27. Pospíšil z penalty,
Petr Gottwald měl navzdory několi50. Papoušek.
ka zraněním z čeho vybírat. Rozdíl
dvou soutěží a absence gólmanské
Sestava 1.SK Prostějov:
jedničky Lipové Jiřího Abraháma
Bureš – Krejčíř, Zbožínek, Hunal, Kazár – Hirsch (81. Svozil),
byly znát a po jasném výsledku zvíMazouch, Zelenka, Papoušek (64. Dostál) – Machálek, Pospíšil
tězili hráči Kralic.
(72. Zatloukal).
Trenér: František Jura.
„Vypadl nám gólman a kdybychom
ho měli, zřejmě bychom tolik gólů
nedostali. Jirka ale musel do práce a
obrovská škoda, kterou by nám Aktuálně však jeho svěřence chytal hráč. Sestavu jsme ale nějak
vedení klubu i veřejnost těžko čekají ještě dva přípravné mače dali dohromady, zkoušeli jsme a měli
odpouštěli. Naštěstí k ničemu ta- v rychlém sledu: 1. srpna od jsme i jednoho hráče na střídání. Kádr
kovému nedošlo, podařilo se nám 18.00 hodin nastoupí v Drnovispolehlivě naplnit roli favorita. cích proti Vyškovu a 4. srpna od
A za odměnu se můžeme těšit na 11.00 hodin ke generálce před
špičkový tým Olomouce,“ zarado- startem Moravskoslezské ligy
Plumlov/jim – Na roční hos2012/13 na hřišti Kroměříže.
val se Jura.
tování z Otinovsi získal plumlovský oddíl brankáře Milana
Pitáka. Ten v pozici jedničky
A-mužstva nahradí velkou

„Příprava má zatím vysokou úroveň,“ kvituje kouč a Jura
Prostějov - Dva a půl týdne už
fotbalisté 1.SK Prostějov společně trénují na novou sezónu.
Díky postupu z divize ji stráví
v Moravskoslezské lize, čemuž
odpovídá intenzita i celková
kvalita přípravné práce.
„Kluky musím pochválit, jak zatím vysokou zátěž zvládají. Makají na sto procent, jejich přístup
je příkladný a nikdo se nešetří.
V mužstvu panuje pozitivní atmosféra, k čemuž přispívá, že je kádr
už víc než půl roku pohromadě.
Vzájemně jsme si na sebe zvykli a
víme, co jeden od druhého očekávat,“ pochvaluje si dosavadní prů-

sport@vecernikpv.cz

„Absolutně v pohodě, s tímhle není
žádný problém. Na to, že tam pokaždé musíme přeběhnout, jsme
si zvykli, jde o takovou rozcvičku.
Důležité je, aby hlavní hřiště bylo
po rekonstrukci trávníku i stavbě
nové tribuny včas připraveno a
mohli jsme proti Frýdku koncem
srpna nastoupit v opravdu domácím prostředí.“
V přátelských duelech jste
změřili síly se dvěma třetiligovými soupeři. Dá se z této
konfrontace odvodit, co vás čeká
v MSFL?
„Určitě ano. Uničov a Zábřeh jsou
si docela podobné jak hráčským
složením, tak stylem fotbalu, a
podle mě budou v soutěži patřit
někam nahoru. Tím pádem se dá
odhadovat i naše síla a je dobře,
že jsme proti takovým mančaftům
mohli nastoupit. Odhalily naše
současné slabiny, podle mě máme
před sebou velice těžkou sezónu.
Kvalitativní skok z divize do Moravskoslezské ligy bude dost znatelný.“

Kde se dle vašeho názoru
můžete v tabulce pohybovat?
„Máme v kolektivu řadu výrazných individualit, jenže ty nám
body samy nezajistí. Musíme přidat i maximum běhání a týmové
pojetí, výkony z divize by o soutěž výš nemusely stačit. Důležité
bude chytit začátek sezóny a pokud se to povede, věřím v horní
polovinu tabulky.“
Po vašem zimním příchodu do Prostějova jste plánoval, že se zapojíte do vedení
oddílové
mládeže.
Došlo
k tomu?
„S Ivošem Zbožínkem jsme v jarní části chodili dvakrát týdně na
individuální tréninky s malýma
klukama a vedle toho jsem dělal
speciální brankářské tréninky pro
všechny věkové kategorie. V tomhle budu pokračovat, byť někdy
není snadné vše časově skloubit
s naší přípravou. Ale nějak to šlo
a určitě půjde i dál, mám do práce
s mladými velkou chuť.“

oporu Michala Kovaříka, s tři hráče máme rozjednané, ale
nímž se klub vinou složitého ještě o tom nechci moc mluvit.“
cestování rozloučil.
pověděl k otázce na proměnu
„Dojížděl z Rosic a našel si an- kádru účastníka I.A třídy trenér
gažmá někde u Brna. Další dva Jan Pešek.

Lipová hlásí čtyři odchody a změnila předsedu
Lipová/jim – Čtveřice záložníků Jakub Jamrich, Martin Klicpera, Michal Takáč a Tomáš
Ullmann již nebude pokračovat v Lipové. S jejich nepřítomností se tak musí vypořádat kouč Jaroslav Ullmann a
ve spolupráci s vedením klubu
pracuje na doplnění týmu.
„Zatím není nic jasného, ale žádné bombastické jméno nepřijde,
protože hráči nejsou. Některé tak

stahujeme z hostování po okolních klubech,“ přiblížil situaci
Ullmann. Z odcházejících hráčů
budou zřejmě nejvíce chybět
Takáč s Tomášem Ullmannem,
oba patřili do základní sestavy.
Ullmanna nechce pustit mateřská
Konice, Takáč chce jít za otcem
trénujícím Jesenec.
Novinkou je i změna v organizační struktuře klubu. Z dokumentu OFS Prostějov totiž vyplý-

vá, že novým předsedou klubu se
stal František Koudelka mladší a
post sekretáře obsadil Rostislav
Barták. Na vyjasnění situace to
ale podle vyjádření šéfa příliš
nevypadá. „Není to pravda, protože jsem vám takovou informaci
nedal. Spousta věcí není pravda,
ale co konkrétně, to vám nebudu
sdělovat,“ řekl. Podle spekulací
tak klubu z ústraní stále vládne
dvojice Barák, Krátký.

KONEC STRACHU!

PRO KAŽDODENNÍ SERVIS
PV.CZ
KLIKNĚTE NA WWW.VECERNIK

Domácí debakl Určic...
Týden po výhře nad béčkem Holice
si A-tým Určic pozval na své hřiště
Nové Sady a celek ze špice I.A třídy
zvítězil. Hosté se dostali do vedení
gólem do šatny, další dvě branky
přidali po přestávce a odvezli si
výhru 3:0. Fotbalisté Určic ovšem
mají za sebou nejtěžší fázi přípravy,
kouč Evžen Kučera často míchal
sestavou a výsledek nijak nepřeceňoval.
„Porážka mi vůbec nevadí, protože
kluci mají od 20. července v nohách
tvrdé tréninky, které vyvrcholily
v pátek. Soupeř byl velmi dobrý,
v kraji by neměl problémy. Byl ve
vvšem rychlejší, ale já jsem spokojjen. Zkoušel jsem hráče a každých

0:3

TJ Sokol Určice
FK Nové Sady

(0:1)

Branky: 42. a 59. Papica, 71. Šrom

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Skopalík, Peka, Ján – Bokůvka, Petržela,
Holly, Hochman – Vodák, Matoušek. Střídali: Števula, Los, Vaněk.
Trenér Evžen Kučera.
dvacet minut jsem udělal dvě změny. Hra byla sice neuspořádaná, ale
šlo mi o to, aby si kluci zaběhali a
zabojovali,“ popsal dění na hřišti
Evžen Kučera s tím, že v týdnu če-

TJ Oresvo Sokol Plumlov
Sokol Slavonín

1:0
(0:0)

Branka: Kroutil

Sportovní den v Plumlově
Termín a místo konání:
neděle 5.8.2012 od 13.00 hodin na hřišti v Borkách

Program:
13.00 Plumlov - Kostelec n.H. (žáci) - přípravný zápas
14.30 Plumlov „A“ - Lipová - přípravný zápas
17.00 Plumlov „B“ - FK Skalka 2011 (4. třída OFS Prostějov)
Akce se koná u příležitosti oslav 80. let plumlovské kopané.
Srdečně zveme, občerstvení zajištěno.

Přestřelka v Mostkovicích...
Hned devět branek padlo v ofenzivním duelu Mostkovic s Konicí „B“. Tým Jiřího Kamenova
dosáhl čtyř branek již v prvním
poločase a náskok již udržel,
přednější než výsledek ale pro
trenéry byl předvedený výkon.
Pro Mostkovice to současně byl
poslední duel, v týdnu dají přednost tréninku a odpočinku před
dlouhou sezonou. To konické
béčko nastoupí v neděli na hřišti
Lutína.
„Točil jsem sestavu, protože jsem
chtěl vyzkoušet mladé hráče.
Rozhodně mám z čeho vybírat.
Vybrali jsme si Konici, protože hraje fotbal na úrovni a jsem
spokojen. Soupeř splnil mé před-

TJ Sokol Mostkovice
Sokol Konice „B“

5:4
(4:2)

Branky: M. Vojtíšek, Dadák, O. Zapletal, Pospíšil, Šlambor z
penalty – Gottwald, Kaprál, Rus, Kořenovský

Sestava Mostkovic:
Lukáš – P. Zapletal, Karafiát, Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, M. Vojtíšek, O. Zapletal, Chmelař – Pospíšil, Dadák. Střídali: Všetička,
Škobrtal, Bureš, Kapounek.
Trenér: Jiří Kamenov.
stavy a škoda jen, že posledních
dvacet minut pršelo. Oboustranně pěkný ofenzivní fotbal nahoru dolů. Některé góly padly po

III. třída
15. kolo: Mostkovice B-Dobromilice 0:3, PteníKostelec B 2:1, Ivaň-Pivín B 0:5, BedihošťVrahovice B 5:2, Němčice-Brodek u Konice 4:1
(2:1), branky:, Vícov-Nezamyslice B 2:4, Zdětín
B-Tištín 1:2, Pavlovice-Horní Štěpánov 1:0.

kají na jeho tým poslední dva souIV. třída skupina A
peři před startem nové sezony. Ve
středu od šesti se představí v Kleno- 15.kolo: Plumlov-, Malé Hradisko-Skalka
vicích, v neděli od pěti pak přivítají 2011 1:3, Tvorovice-Přemyslovice B 2:0,
Hrubčice-Želeč 1:1, Brodek u PV B-Kladky 2:6,
Morkovice.
Doloplazy-Otaslavice B 3:2, Biskupice-Jesenec
B 1:1, Čechy pod Kosířem-Protivanov B 2:5.

Plumlovu trefil výhru Kroutil
D přípravy na I.A tříDo
d
du již vstoupili i fotballisté Plumlova. Připravvují se čistě v domácích
p
podmínkách a na úvod
zzdolali účastníka „B“
sskupiny I.B třídy 1:0.
P
Před startem nové sezony se ještě utkání s
týmem Lipové, dojde k
tomu na plumlovském
trávníku v neděli o půl
třetí.
„Kvůli dovoleným mi
chybělo osm lidí a sestava byla hodně kombinovaná. Přesto náš výkon snesl parametry a v
týdnu před generálkou
proti Lipové ještě potrénujeme,“ pronesl trenér
výběru Jan Pešek.

Přebor OFS Prostějov
II.třída
15.kolo: Otinoves-Čechovice „B“ odloženo,
Olšany-Hvozd 1:4 (1:2), branky:, Navrátil
- Muzikant, Poles, Vydržel, Vánský, Kralice
B-Přemyslovice „A“ 1:1 (1:1), branky:, Bukovec - Tyl, 1.SK Prostějov B-Vrahovice 5:0
(1:0), branky:, Kopečný 2, Gryglák, Lakomý,
Martínek, Držovice-Brodek u PV 1:5 (1:2),
branky:střelci nehlášeni, Zdětín-Haná Prostějov B 4:0 (2:0), branky:, Keluc 2, Grepl, Urban,
Vyšovice-Otaslavice 1:4

pěkných akcích a Konice prověřila naši obranu i schopnost hrát
kombinační fotbal,“ jásal mostkovický stratég Jiří Kamenov.

Zápasové meníčko
P
PŘEBOR
OFS PROSTĚJOV
III. TŘÍDA:
114. kolo, neděle 5. srpna,
116.30: Čechovice „B“ – Výššovice (sobota 4.8., 16.30),
P
Přemyslovice – Olšany, Otaslavice – Zdětín, Vrahovice – Kralice „B“ (sobota 4.8., 16.30),
Hvozd – Otinoves, Smržice
– Držovice, Brodek u Prostějova – 1.SK Prostějov „B“, Haná
Prostějov „B“ – Určice „B“
(sobota 4.8., 16.30).
III. TŘÍDA:
14. kolo, neděle 5. srpna,
16.30: Pivín „B“ – Ptení (sobota 4.8., 16.30), Kostelec na
Hané „B“ – Mostkovice „B“,
Nezamyslice „B“ – Němčice nad Hanou (neděle 5.8.,
10.00), Tištín – Vícov, Dobromilice – Pavlovice (hřiště
Pavlovice), Horní Štěpánov
– Zdětín „B“, Brodek u Konice – Bedihošť, Vrahovice „B“
– Ivaň.
IV. TŘÍDA:
14. kolo, neděle 5. srpna,
16:30 hodin: Čechy pod Kosířem volno, Přemyslovice
„B“ – Malé Hradisko, Skalka
– Plumlov „B“ (hřiště Plumlov), Otaslavice „B“ – Brodek
u Prostějova „B“ (sobota 4.8.,
16.30), Protivanov „B“ – Biskupice (sobota 4.8., 16.30),
Želeč – Tvorovice, Jesenec
„B“ – Doloplazy, Kladky –
Hrubčice.
!zvýrazněné zápasy jsou tipem
redakce na vaši návštěvu!
-jim-

URČICKÝ TÝM STOJÍ Kralice omlazují kádr, Smržice si odložily úvod a posilují
o plumlovského Matouška Růžička jde do Lipové
Určice/jim – Dva nové hráče vyzkoušel v letních přípravných utkáních kouč Určic Evžen Kučera. Již proti
1.HFK Olomouc „B“ nastoupil David Holly z Dolan, proti Novým Sadům ho doplnil i
Adam Matoušek z Plumlova.
Hostování prvně jmenovaného je již dořešeno, v případě
jednadvacetiletého záložníka
ještě kluby jednají.

„Odejít by v této fázi neměl již
nikdo, stále se díváme ještě po
jednom hráči. Máme ale i tak
dvanáct hráčů do pole a k nim
ještě Halouzku z béčka,“ přiblížil situaci ohledně kádru Kučera. Ten se bude muset ještě půl
roku obejít bez pomoci Jakuba
Coufala, který si v zimě vážně
poranil koleno a teprve se zotavuje. Do přípravy naskočí až v
zimě.

Kralice na Hané/
jim – Exlitovelský
gólman
Urbánek,
uničovský odchovanec Martinka, Šín s
Petráskem z dorostu
1.SK Prostějov, Pejřimovský z Majetína.
To je výčet známých posil pro
kralického kouče Petra Gottwalda. Na Hané naopak skončilo
hostování Lubomíru Winklerovi

a Petru Deutschovi a vypomoci Lipové zamířil bývalý kapitán Pavel Růžička.
„Je to kralická ikona a chtěli jsme mu umožnit, aby se
ukázal i jinde. Kádr se i tak
rozroste a bude z čeho vybírat. Všichni přicházejí na
hostování a doplní je ještě Ondra,
který vyšel z kralického dorostu,“
stručně zmínil kouč Kralic Petr
Gottwald.

Smržice/jim - Třemi novými
tvářemi se na startu nového
ročníku Přeboru OFS Prostějov pochlubil kouč Smržic
Jaroslav Řehák. K nováčkovi II. třídy se po hostování z
Kostelce na Hané vrací Jan
Zelinka, výměnou za Radima
Ošlejška přichází ze stejného
klubu Lukáš Synek a z Olšan
u Prostějova zamířil do TJ loni
třináctigólový Jaroslav Hošák.
Při postupu ze III. třídy nasázelo Řehákovo mužstvo téměř sto branek
a v atraktivní ofenzivní hře chce i
díky posilám pokračovat taktéž na
podzim. „Silnější budeme určitě.

Doufám, že zvýšíme už tak veliký
střelecký potenciál a budeme pro
naše diváky opět střílet spoustu branek. Až do teď jsem jako hráč ani
jako trenér nezažil, aby se na skórování podílel celý mančaft. Kdo hrál,
tak vstřelil minimálně jeden gól. I
oba brankáři,“ přeje si pokračování
správné mušky.
Do podzimní části vstoupí jeho
tým oproti většině mančaftů s
týdenním zpožděním, takže po
výhře nad Pivínem díky hattricku
Robina Kotlára mohl o víkendu
skládat sestavu jen na generálku s
Dědicemi. „První zápas s Určicemi „B“ jsme po dohodě odložili

na středu 12. září. Důvodem jsou
dovolené, je nešťastné začínat
tak brzo,“ vysvětlil změnu Řehák.
Za podporu a vytvoření celého
areálu poděkoval celému oddílu s předsedou Jiřím Hubálem
i obecnímu úřadu v čele s paní
starostkou Hanou Lebedovou.
„Je vidět, že to ve Smržicích
funguje. Chceme hrát tak pěkný
fotbal jako v trojce a přestože
tu budou těžší soupeři, tak by
to také mohlo být dobré. Chtěl
bych pozvat všechny fanoušky,
ať s sebou vezmou i děti, máme
tu vyžití i pro ně,“ věří v hojné
návštěvy Řehák.

VYBOJOVALI VÍTĚZSTVÍ v soutěži, místo postupu ale NÁSLEDOVAL KONEC!
„Utvořila se tu dobrá parta, takovou jsem již dlouho neměl,“ chválill si kouč mostkovického dorostu FRANTIŠE
FRANTIŠEK VAŠINA

Mostkovice - Jaké to je vyhrát soutěž a nepostoupit,
to poznali mostkovičtí dorostenci. František Vašina
sice dovedl své svěřence k první příčce v okresním
přeboru, zde ale jejich pouť skončila. Nedostatek
hráčů donutil vedení klubu k nepřihlášení týmu do
sezony 2012-2013. A poslední sezona to byla i pro
Vašinu. Bývalý divizní kanonýr se ve čtyřiašedesáti
letech rozhodl dát trénování sbohem...
Jiří Možný
Čekalo se, že bude mostkovický dorost tak vysoko?
„Nečekalo. Na podzim přišlo
pět nových kluků, vesměs žáků
z Plumlova. Než se mužstvo dá
dohromady, tak to nějaký čas trvá.
Na jaře už to bylo dobré, a to nám
ještě nejlepší střelec Michal Baránek odešel do Vícova. Zastoupili
ho však jiní kluci, poskládali jsme
to i bez něho a vyhrávali. Základní
část jsme vyhráli se skóre 67:19,
když jsme jen čtyřikrát prohráli.“

Nastříleli jste nejvíce branek, téměř pět na zápas...
„Gólů jsme dávali dost, největší
výsledky byly 19:0 a 20:0 s Výšovicemi. Pak přišla nadstavbová
část. V prvním utkání jsme porazili Vrahovice 9:1, pomohl nám i
Petr Jansa z áčka. Poté jsme hráli
s Protivanovem a vyhráli 2:1. V
posledním utkání v Pivíně o první místo jsme vyhráli 5:1, to kluci
podali nejlepší výkon za celou
sezonu. S nimi jsme již dvakrát
hráli o první místo a vždy neuspěli. Tentokrát nám to vyšlo.“

Jak jste si poradili s jarní ztrátou útočníka?
„Po Baránkovi to převzal Radim
Pišín a nastřílel patnáct branek.
Zastoupil ho tedy perfektně.
Škoda, že Baránek odešel hrát
třetí třídu, jinak by mužstvo
bylo ještě silnější. Mladí kluci
z Plumlova se ale chytli, na tréninky nás chodilo deset dvanáct.
To bylo celkem dobré. Je škoda,
že se tady pokračovat nebude...“
Proč vůbec tak úspěšný
dorostenecký tým končí?
„Je tu špatná situace. Žáci nejsou
a tím pádem není pro dorost odkud brát... Mělo se postoupit do
krajských soutěží, ale Plumlov si
stáhne své hráče a bude zakládat
vlastní dorostence. Pro letošek
jsme od nich měli pět hráčů na
hostování, bez kterých to opravdu nedáme dohromady...“
Kolik jste měl celkem
hráčů?
„Patnáct. Vždy tři čtyři náhradníky a bylo z čeho vybírat. Udě-

olala se parta, kluci chodili trénole
vat. Přejít ze žáků je skok, ale
patnáctiletý Martin Vysloužil mi
yři
hrál stopera. Šikovný kluk. Čtyři
ou
odcházejí do mužů, asi půjdou
do béčka.“
Kam máte namířeno
no
vy?
ěl
„Já už nikam. V lednu jsem měl
tě
čtyřiašedesát a už končím. Ještě
ku
jsem s nimi hrával na tréninku
ní
a divili se. Prý jsem byl první
al.
trenér, který s nimi hrál fotbal.
vy
Bral jsem to formou zábavy
i.
a v klidu jsme si povykládali.
aUtvořila se tu dobrá parta, tal.
kovou jsem již dlouho neměl.
Hlavně slušní kluci, dali si
říct.“
Jaká byla vaše trenérrská kariéra?
„Zažil jsem toho hodně. Ve
dvaačtyřiceti jsem začal tréno-B
vat, ve Smržicích jsme z I.B
postoupili do I.A třídy. Pak
tři roky v Kostelci na Hané
I.B třída, poté jsem měl několik let pauzu. Přemluvili

mě ale z Mostkovic, několik
let js
jsem zde totiž hrával. A řekl
jsem si, že dorost vezmu. Jsem
bláz
blázen do fotbalu, nevynechal
jsem trénink. S klukama jsem
byl hhodně spokojen.“
Jak často jste trénovali?
„Dv
„Dvakrát týdně, v úterý a čtvrtek. Běhali jsme a hlavně hráli
fotb na dva doteky.“
fotbal
Co jste stihl projít jako
hráč?
„V sedmnácti jsem přišel do
P
OP Prostějov,
kde jsem hrál divizi. Pak jsem šel do Znojma,
kde jsem byl nejlepším střelcem divize. Zlomili mi tam
ale nohu a dva roky jsem s
tím marodil. Naskočil jsem
je
ještě na půl roku do OP, ale
p už jsem hrál v okolí - v
pak
P
Plumlově,
Smržicích, Mostk
kovicích.
Kdybych nebyl
p operaci, tak ještě hraji
po
za staré pány fotbal. Obě
kyčle mám železné, ale
perfektně udělané.“

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Nový ročník Přeboru OFS Prostějov odstartoval předehrávaným patnáctým kolem

NOVÁČEK ŘÁDIL! REZERVA 1.SK NASTŘÍLELA VE VRAHOVICÍCH PĚT BANÁNŮ
Svěřenci kouče Mezuliánka si díky druhé půli počínali stejně suverénně jako v nižších třídách...
Vysokou výhrou vstoupili mezi okresní elitu fotbalisté 1.SK Prostějov „B“. Jarní vítěz III. třídy si
na úvod vyměnil pořadatelství s Vrahovicemi a v
severovýchodní části města zvítězil vysoko 5:0.
Jednoznačný zápas to ale zdaleka nebyl. Domácí
se dostali do srovnatelného počtu šancí jako hosté, ale na rozdíl od nich měli problém trefit branku.
Na premiérový zásah si tak budou muset počkat
minimálně do sobotního duelu s jiným „béčkem“, z
Kralic na Hané. Spokojeného nováčka čeká druhý
zápas venku, tentokrát v Brodku u Prostějova.
Vrahovice/jim

P

první sice nepovedeně, ale
i svíce nadělala gólmanovi
starosti, v 31. minutě se již
měnilo skóre. O nečekaný
úder se postaral Lukáš Martínek. Mačkal, stojící kousek
před brankovou čarou, se
natahoval marně, míč ho
přeletěl a neomylně zapadl
do brány. Vzápětí to hlavou
zkoušel technicky Ovčáček, ale
nezamířil přesně, Kopečného
přízemní navštívenka byla o
dost nebezpečnější. Mačkal již
skákal pro míč na levou stranu,
ale ten před ním neočekávaně
skočil. Měl tak co dělat, aby
svým tělem vytlačil balon
aspoň na břevno.

byla to skutečně tutovka. Domácí
útočník přizdvihl dlouhý míč za
obranu a technicky se snažil vyzrát na Hubála, jenže chybělo mu
přece jen trochu lepší zaměření
a míč se došoural poblíž tyčky
za brankovou čáru z opačné
strany, než by si přál. Po pauze
již udávali tón hráči 1.SK „B“,
zejména když přežili bez výrazné
újmy první minutu. To propadl
míč ke Studenému, kterého poslal
k zemi vracející se Sedláček. Za
faul na hranici vápna k němu byl
rozhodčí shovívavý a ukázal mu
pouze žluté napomenutí, přímý
kop pak Bednařík poslal podél zdi
jen do připravené náruče.
niciativu tak již opravdu
převzal nováček a dokázal
to zúročit i brankově. Po akci
středem na několik nahrávek
se do vápna protáhl Lakomý
a umístěným pokusem k levé
Mačkalově tyči zvýšil na 0:2.
Prakticky posledním pokusem
domácích o korekci byl průnik
po levé straně a naservírování
míče na malé vápno, ani dvojice
domácích ho ale z metru nedostala za brankovou čáru. Ačkoliv
tak prostějovské záložní výběr
„Eskáčka“ takřka výhradně
využíval pravé strany nebo středu,

ouhých šest týdnů trvala
letní přestávka mezi dvěma
fotbalovými ročníky. Aniž by
se tak školní prázdniny stihly
přehoupnout do své druhé poloviny, už se opět hraje. Mezi
čtveřicí celků, které jako první
ozkoušely „podzimní“ trávník,
byly i Vrahovice a 1.SK Prostějov
„B“. Hned na konci července
tak došlo na první prostějovské
derby. Utkání začalo s mírným
zpožděním způsobeným problémy s registračními průkazy a
novými identifikačními čísly, což
ale díky parnému počasí přišlo
všem aktérům jen vhod.
omácí nastoupili plni
elánu a odhodlání a po
SK Sokol Vrahovice:
většinu prvního poločasu byli
střídání: 56. Kratochvíl za Studeného,
také nebezpečnější. Poté, co
arnéého
o
65. Mudrý za Farného
vyřešili ve druhé minutě závar
trenér:
před vlastní brankou, začali
JAN ŘEZNÍČEK
být stále nebezpečnější před
rávala
tou soupeřovou. Nahrávala
jim nejistá obrana 1.SK, lehce
lným
ztrácející míče, nepřekonatelným
Mačkal
chopproblémem se ale stala schopy
nost trefit branku. Navzdory
dvoucifernému počtu střel
Kočař
E. Vojáček
putovaly mezi tři tyče s bídou dvě.
kázala to již úvodní
půlhodina.
Nejprvee
Doležel
vé
po rohovém kopu z pravé
Bednařík
mácí
strany hlavičkovali domácí
ybělo
těsně vedle, poté jim chybělo
Farný
ha na
štěstí při nahrávce Jamricha
Smička
malé vápno, kterou Peka sklepl
do gólmanovy náruče, střelu
Evžena Vojáčka z přímého kopu
Při
Př
Přikryl
P
řiikry
kryl
ažený
přizdvihl Hubál na roh, odražený
míč po jeho rozehrání poslal
Jamrich z první jen těsně nad.
Jan Studený se uvolnil a technicky téměř orazítkoval levou
efil a
tyč, Bednařík z dálky netrefil
Šišma
kázal
Farný v další gólovce nedokázal
zakončit přesněji než mimo
bránu.
Vrba
osté
se
rozjížděli
ížděli
ejich
o přestávky již stápozvolněji, ale na jejich
la za zmínku pouze
straně stála přesnost i štěstí.
Nejprve Ballek poslal míč z příležitost Studeného, ale

I

střel rychle přibývalo. Nejprve
Ballek vypálil doprostřed, ale i
tak nadělal velké starosti, o deset
minut později stejný hráč téměř
vymetl šibenici a jeho pumelici
zastavila až tyč. To už na hřišti
nebyl nejnebezpečnější hráč
Vrahovic Studený, který musel
vystřídat, a Mezuliánkovi hoši
se tak mohli soustředit takřka
výhradně na útočení.
tvrthodiny před koncem
přidal třetí branku po rohu
z pravé strany a mírném zaspání gólmana z bezprostřední
blízkosti Gryglák a protože
Smička po centru z levé strany
zakončoval pouze skluzem a
vedle, zapsal se mezi střelce již
pouze Vít Kopečný. Nejprve
stál na konci exhibiční akce,
kdy šli hosté tři na jednoho a
uklidil po zemi podél padajícího
gólmana, v samotném závěru

Č

pak opět tváří v tvář muži v
zeleném nezaváhal a děravou
obranu překonal popáté. Mohlo
být ještě hůř, ale po Mačkalově
minele, kdy při výletu mimo vápno netrefil skluzem přihrávku,
ho zastoupil jeden z vracejících
se spoluhráčů.
rahovičtí tak nenavázali na
závěr jara, kdy pět z posledních šesti zápasů neprohráli
a z toho čtyřikrát brali tři body.
O nápravu se mohou pokusit v
sobotu od půl páté proti kralickému béčku. To 1.SK Prostějov
„B“ vyšla premiéra v Přeboru
OFS-II. třídě výsledkově na
jedničku a i bez posil z áčka
z toho byla vysoká výhra. O
rozmnožení bodového zisku se
pak vítěz IV. i III. třídy z uplynulých dvou sezon bude snažit
v Brodku u Prostějova. Tam se
bude začínat v neděli o půl páté.

V

JAN ŘEZNÍČEK - SK Sokol Vrahovice:

II. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV – 15. KOLO

D

U

H

J.. Vojáček
jáč
áče
áče
ček

Šmíd
Jamrich
Studený

brranky: 31. Martínek, 53. Lakomý, 75. Gryglák,
branky:
882.
82
2. a 88. Kopečnýr
střely
stře
řely
e na
n branku: 2:12
střely
sttřely mimo branku: 8:2
rohové
ro
oho
hovvé kopy:
hov
ko 4:9
rozhodčí:
ro
ozhodčí: Dokoupil
- I. Antoníček, Zdráhalr
Sedlák
žllut
utéé karty:47.
k rty Sedláček
ka
žluté
Tydlačka
diiváků: 150
diváků:

Fialka

Zbožínek

R. Švéda

„V první půlce jsme předvedli určitě dobrý výkon, druhá ale byla
špatná... Tam není co hodnotit, od první minuty bylo vše jako
ze zlého snu!. A vyjma pěti sedmi minut jsme byli neviditelní,
chvílemi to vypadalo, jako bychom na hřišti ani nebyli. Asi to
rozhodl první gól. Měli jsme šance, nedali jsme je a pak tam jeden nákop zapadne. Ale to je přesně to stejné, co nás tlačilo na
začátku minulé sezony. Ze spousty šancí jsme nedali góly a dopadlo to takhle. Hráči to nezabalili, ale podstatné bylo, že prvních
pět minut druhé půle soupeř ustál a pak dobře kombinoval. Držel
míč a sedm minut nám ho nepustil. Běhali jsme bez balonu, to je
samozřejmě vysilující, a pak už to šlo ráz na ráz. Soupeř byl určitě kvalitní, ale také hratelný. Když chceme hrát nahoře a bojovat
o nejvyšší příčky, musíme se s takovým soupeřem popasovat.“

DAVID MEZULIÁNEK - 1.SK Prostějov „B“:
„Jestli to tak bude u všech soupeřů, tak od sedmdesáté minuty
bude rozhodovat fyzický fond, který máme dobrý. Opravdu si
myslím, že rozhodla fyzička. A potom to, že jsme balon dali na
zem a udrželi ho. Příprava sice nebyla dlouhá, ale zaměřili jsme
se na nabrání kondice a dneska se to projevilo. V první půli jsme
lehce ztráceli míče v obraně, to jsme si o přestávce vytkli. Museli
jsme si podržet střed, jinak domácí po zisku míče hrozili dlouhým
nakopávaným míčem a brankou. To nám dělalo problémy. Po
čase se to zlepšilo a bylo to na hře vidět. Je to ideální start do sezony, ale nerad bych to přeceňoval, protože tak musíme pokračovat
dál. Počítáme s tím, že opět budeme týmem, na který se bude chtít
každý vytáhnout. Myslím si ale, že kluci si na to již za dvě sezony
zvykli, vypořádali se s tím a nebude v tom problém.“:

„Byla to překvapující střela, spíše mu to sjelo...,“

Filka

utrousil o prvním gólu TOMÁŠ MAČKAL:
Vláčilík
Dostál

D

1.SK Prostějov „B“:
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Martínka z velké dálky a do vedení jdou podle dosavadních
šancí překvapivě hosté - 0:1.
 36. Břevno zachránilo Vrahovice po další střele z velké dálky a
nečekaném odskoku.
 40. Studený se ocitl sám před gólmanem, dalším technickým
zakončením ale opět o centimetry minul.
 46. Rozhodčí odpustil hostím červenou kartu po stažení Stude
ného Sedláčkem těsně před vápnem.
 53. POJISTKA OD LAKOMÉHO. Kolektivní akci středem
za
končil dvacetiletý záložník technickou navštívenkou k
levé
Mačkalově tyči - 0:2.
 72. Tyč se otřásla za Mačkalem i podruhé, konkrétně po bombě
Ballka z velké dálky.
 75. ÚDER SHORA. Na malém vápně si počínal nejdůrazněji
David Gryglák a po rohu zprava hlavou navýšil již na 0:3.
 82. EXHIBICE. Hosté rozebrali obranu do posledního šroubku
a Kopečný přidal podél brzy padajícího Mačkala na 0:4.
 88. KOPEČNÝ DOKONÁVÁ BÚRA. Po další akci středem
se osmnáctiletý útočník nerozpakoval a z hranice vápna
prostřelil domácího brankáře popáté.
zaznamenal Jiří Možný

Zdrcující závěr. Ještě čtvrt hodiny před koncem bylo skóre 0:2,
po brance Davida Grygláka (na snímku) ovšem hosté přidali ještě
dva zásahy v posledních minutách a výsledek přikrášlili na 0:5.
Foto: Jiří Možný

střídání: 70. Komárek za Ovčáčka, 82. Krátký za Pořízku
trenér: DAVID MEZULIÁNEK

DOKONALÝ POČIN
LUKÁŠ MARTÍNEK
ÍNEK

1. SK PROSTĚJOV
Významný krok ke třem bodům zařídil po půlhodině hry
pětadvacetiletý levý obránce 1.SK Lukáš Martínek. S míčem se nijak nerozpakoval, nevymýšlel nic složitého, prostě ho z velké dálky poslal na bránu. K údivu
všech jeho oblouk přeletěl marně se natahujícího gólmana a dopadl pod břevno.
Podobný gól se na podzim v derby s Čechovicemi povedl i plumlovskému Jiřímu
Ježkovi a díky nedostatku štěstí v koncovce na domácí straně se i tato trefa ukázala jako vítězná.

Vrahovice - Šťastný den si v
sobotu nevybral vrahovický
strážce tří tyčí Tomáš Mačkal.
Sedmatřicetiletý brankář se v
prvním poločase nechal zostudit
ranou z obrovské dálky, v tom
druhém ho obrana několikrát
nechala na holičkách a inkasoval ještě čtyřikrát. Po utkání tak
zdaleka neskákal radostí, ale určitě nebyl stoprocentní, ale nevěří, že se i přes nevydařenou dařilo se nikomu. Dneska to bylo
premiéru jeho tým prokouše hodně špatné...“
Střely z dálky vám dělamezi nejlepší výběry Přeboru
ly velké potíže. Kromě
OFS Prostějov.
gólů vás dvakrát zachránila i
branková konstrukce.
Jiří Možný
„Svůj podíl na tom má i terén.
Příležitostí jste, stejně Je tu hodně špatný, zejména v
jako hosté, měli hodně. brankovišti. Když balon spadCo podle vás zavinilo tak vysoký ne na zem, střela nadělá hodně
výsledek?
problémů. Jako při tom břevně.“
Loni jste skončili v po„Šancí jsme měli opravdu dost,
lovině tabulky. Mohlo
ale bohužel jsme je neproměnili.
Je to náš dlouhodobý problém... by to být letos lepší?
Kdybychom dali branku, určitě by „Doufáme v to. Chtěli bychom
zápas vypadal jinak. Udělali jsme se pohybovat ve vyšších patspoustu chyb a naopak do čeho se rech tabulky, ale musíme prooni dostali, to proměnili. Ke konci měňovat šance a pak z toho
jsme již odešli i fyzicky a hráči se těžit. Když ale nedáme branku,
nemůžeme vítězit. Trénovali
nevraceli...“
Při první brance vás ale jsme od počátku července a
Martínek asi velmi za- stihli jsme i několik přáteláků.
skočil...
V Drahlově jsme prohráli 1:3,
„Byla to překvapující střela. Podle turnaj v Biskupicích jsme vymě mu to sjelo a nebyla to chtěná hráli, ale proti týmům ze trojky
branka. Je to škoda. Můj výkon a čtyřky okresu.“

Sport
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Hokejisté Prostějova odstartují ve středu závěrečnou část přípravy. Tři dny budou
trénovat ještě na suchu, od nadcházejícího víkendu pak Jestřábi vyjedou na led

KUBA ČUŘÍK ODVELEN DO PRVOLIGOVÉ TŘEBÍČE!
odstartujeme herní přípravu,
jakmile bude na prostějovském
zimním stadionu připravena ledová plocha,“ plánoval hlavní
kouč Jestřábů Petr Zachar na
sklonku června předtím, než
se jeho ovečky rozprchly vstříc
pěti volným týdnům.

Aktuálně jsme lodivoda na
telefonu nezastihli, neboť
ještě pobýval na své vlastní
dovolené. Čerstvé informace tedy poskytl předseda klubu Michal Tomiga.
„Příprava začne skutečně ve
středu, první tři dny budou
kluci makat na fyzičce. V sobotu 4. srpna pak přijde na
řadu úvodní trénink na ledě
a sedmého hrajeme vstupní
přátelák s Technikou Brno,“
přiblížil Tomiga.

Aktuální hráčský kádr hokejistů Prostějova
Brankáři: Adam Vrba
Obránci: Pavel Kumstát, Jan Kolibár, Jiří Paška, Ivo Peštuka,
Martin Finkes, Michal Tomiga, Robert Jedlička, Viktor Mašek,
Marek Kaluža, Martin Dufka
Útočníci: Lukáš Duba, Filip Smejkal, Michal Černý, David
Šebek, Petr Žajgla, David Zachar, Tomáš Stráněl, Martin Kryl,
Tomáš Berčák, Stanislav Tomiga, Jan Štindl, David Proko

Kanonýr Jakub Čuřík
je fuč
Co se hráčského kádru týče,
„A“-tým Prostějova přišel
o nejlepšího střelce z minulého soutěžního ročníku.
Produktivní útočník Jakub
Čuřík byl totiž svým mateřským oddílem HC Olomouc

Už více než měsíc mají hokejisté LHK Prostějov
volno. To skončí ve středu 1. srpna, kdy je na programu úvodní trénink poslední fáze přípravy na nový ročník druhé ligy mužů, skupiny Východ.
Prostějov/son
„Kvůli pozdějšímu začátku
soutěže potrvá dovolená až do
posledního července, trénovat
znovu budeme od srpna. Nejprve strávíme několik dnů ještě na
suchu kondiční prací a následně

převelen do prvoligové
Třebíče, kde se od poloviny července zapojil do přípravy. „Bohužel současná
situace u Jestřábů je taková,
jaká je a každý o ní moc
dobře ví... Mezi Olomoucí
a Prostějovem tak proběhly
určité věci, ze kterých vzešlo, že jsem se ocitl v Třebíči. V LHK jsem přitom
byl spokojený a vůbec se
mi nechtělo odcházet, ale
bohužel. Navíc jsem musel
skončit ve svém civilním
zaměstnání, což mě samozřejmě také nepotěšilo,“
řekl fanoušky velmi oblíbený „Čuřa“.
Navzdory své pozici nováčka
v horáckém celku byl okamžitě zařazen do elitní formace na
její pravé křídlo. Tím pádem
je i přes velkou konkurenci

ŠOK NA OLYMPIÁDĚ: Berdychův kolaps hned v úvodu!
Londýn (Velká Británie),
Prostějov/lv - Hned několik
medailových nadějí na londýnské olympiádě je výrazně spjato s městem Prostějov
a vesměs se jedná o tenisty.
Sportovní příznivci věří,
že výsledky z Wimbledonu
přinesou národu velkou radost. K ní by mohli přispět
zástupci TK Agrofert. Hned
úvod jednotlivých soutěží
ale ukázal, že cesta alespoň
do semifinále nebude jednoduchá.

Darcis zničil Berdychův sen
Relativně příznivý los měl v 1.
kole dvouhry Tomáš Berdych.
Jako šestý nasazený hráč celého turnaje nastoupil proti Belgičanu Steve Darcisovi, 75.
hráči světového žebříčku ATP.
Od začátku zápasu přesto bylo

evidentní, že česká jednička
není v ideální pohodě. V osmé
hře Darcis získal Berdychův
servis a po výsledku 6:4 získal úvodní sadu. Také další
pokračování duelu na centrálním wimbledonském dvorci
české fanoušky nepotěšilo.
Berdychovi kluzká tráva nevyhovovala a rychle prohrával
2:5. Vzápětí sice získal dvě
hry v řadě, nečekanou porážku
přesto neodvrátil. Své letošní
dvě vystoupení na londýnské
trávě v singlu tak ukončil bez
zisku jediného setu.
„Na tyto výsledky musím co
nejdříve zapomenout. Hodit je
někam za sebe a to hodně daleko,“ řekl Berdych po svém
vyřazení. „V zápase jsem byl
absolutně bezradný. Nic nefungovalo,“ přiznal zklamaný
tenista.

Kvitová se hodně nadřela
Téměř dvě hodiny se trápila
Petra Kvitová proti Kateřině
Bondarenkové z Ukrajiny. Česká jednička v průběhu střetnutí
nasekala 39 nevynucených
chyb, přesto se po výsledku
6:4, 5:7 a 6:4 radovala z postupu do 2. kola kde narazí na
Pcheng Šuaj z Číny. „I takový
zápas má svoji cenu. Když to
nejde, tak se to vybojuje. A
důležité míče jsem vyhrála,“
uvedla po vítězství Kvitová.
V průběhu první sady prohrávala 1:4 a dokázala získat pět
gamů v řadě a tím také úvodní
set. V tom druhém česká reprezentantka dlouho dominovala.
V závěru přesto povolila a díky
tomu se střetnutí dostalo až do
rozhodující sady. V jejím průběhu wimbledonská vítězka
svou soupeřku udolala. Získala

náskok tří her a vedení uhájila
až do konce. „Hlavně na začátku utkání jsem byla nervozní a
z toho pramenily chyby. Doufám, že se to v průběhu turnaje
bude lepšit,“ uvedla Kvitová.

Program narušil déšt
V rámci úvodního hracího dne
se ještě ve Wimbledonu představila dvojice Lucie Šafářová,
Petra Cetkovská. V prvním
kole čtyřhry se jim nedařilo
a prohrály s italským párem
Erraniová, Vinciová 2:6, 3:6.
Proti tenistům se v průběhu
druhého dne postavil tradiční
londýnský soupeř - vytrvalý
déšť. Díky němu byli organizátoři přinuceni upravit hrací
program. Odložené bylo postupně mimo jiné utkání páru
Štěpánek, Berdych a dvouhry
Cetkovské a Śafářové.

BOXEŘI DALI PŘÍPAD KONTUMACE V ÚSTÍ K SOUDU!
(dokončení ze strany 15)
„Rozhodli jsme se, že celou věc
necháme posoudit českou justicí. Náš brněnský právník sepsal
žalobu, kterou jsem minulé
pondělí poslal k Ústavnímu
soudu ČR v Praze. Napadáme
způsob, jakým Česká boxerská asociace postupovala při
kontumaci ústeckého střetnutí,
neboť postup jejího vedení byl
podle soutěžního řádu i dalších
platných norem nesprávný,“
vyložil Duda.
„Právník zastupující náš oddíl
navíc shodou okolností patří do
Dozorčí rady ČBA a vyloženě
ho překvapilo, až naštvalo, že
daný případ šel úplně mimo
tuhle instanci. Proto jsme se
shodli, že to všechno nemů-

žeme nechat jen tak. A podle
dostupných informací by celá
kauza měla na devadesát devět
procent skončit v náš prospěch.
Jen to asi dost dlouho potrvá,“
nastínil kouč.
Mezitím už se chystá další extraligová sezóna. „Do soutěže
se přihlásila pětice mančaftů:
Most/Děčín, Ústí nad Labem,
Plzeň, Ostrava a my. Losování
bylo z 15. srpna přesunuto na
22. srpna, kdy se tedy dozvíme
přesný zápasový rozpis ročníku 2012-2013 i ostatní důležité
podrobnosti,“ řekl Duda.
Během tohoto týdne už také
odstartuje příprava. „Neboť
máme v týmu skoro výhradně
borce odjinud, zahájí tréninkový proces od 1. srpna ve svých

mateřských klubech. Co se složení kádru týče, už teď víme, že
přijdeme o dvě opory. Ruslan
Šakaldajev a Pavel Šour jdou
do Plzně, kromě nich možná
odejde i Jakub Bambuch do
rodné Ostravy, byť v jeho případě ještě jednáme stejně jako
o Michalu Vodárkovi. Ten by
měl zůstat,“ přemítal Duda.
„Celkově projde náš kolektiv
omlazením, takže dle mého
názoru nebudeme největším favoritem extraligy. O medaile se
ale přesto chceme znovu rvát,“
slíbil kormidelník boxerského Prostějova, jenž nadále
počítá s kapitánem Petrem
Novotným. „Sice to vypadá, že
se stane asistentem trenéra u
reprezentace mužů ČR, ovšem

to by mu snad nemělo zabránit
v pokračování aktivní kariéry. Rozhodne se po skončení
olympiády a záleží hlavně na
podmínkách, jaké u nároďáku
dostane, pokud se tedy asistentem opravdu stane,“ odtušil
Duda.
Reprezentační douškou z jiného soudku poté naše povídání
uzavřel. „Hned tři mladí kluci
BC DTJ se chystají na říjnová
mistrovství světa. Miroslav Šerban pojede do Ruska na šampionát do 22 let, Marka Andrýska
s Pavlem Mozgou čeká juniorské mistrovství světa v Thajsku.
Věřím, že se všichni na těchto
vrcholných mezinárodních akcích dokážou prosadit,“ prozradil závěrem Pavel Duda.

ve stávajícím kádru Horácké
Slávie málo pravděpodobné, že by se Kuba vrátil zpět
do našich hokejových barev.
„Třebíčský mančaft se bude
uzavírat až někdy koncem
srpna, teprve v tu dobu se tedy
rozhodne o tom, kde strávím
další sezónu,“ připojil Čuřík.
Co na jeho přesun říká klubový šéf? „Na jednu stranu
Kubův odchod asi příznivce
moc nepotěší, ale na stranu
druhou by mohli chápat, že
jde o jeho šanci prosadit se ve
vyšší soutěži a tím v profesionálnějším hokeji. Já osobně
mu přeji v Třebíči úspěch,
byť nám bude pochopitelně
v sestavě chybět,“ prohlásil
Tomiga s tím, že je teoreticky
možný odchod ještě některých
dalších hráčů. „Například o
Honzu Kolibára projevil zá-

jem Hradec Králové a možná
to tam půjde během přípravy
zkusit. Tohle se v případě zájmu může stát rovněž u jiných
vybraných jedinců,“ připustil
Tomiga.
Současně však lze mužstvo doplnit o případné posily. „Mám
v hledáčku dva tři hokejisty,
ovšem nechci je trenérovi za

každou cenu cpát do mančaftu.
Až se vrátí z dovolené, sedneme si a tahle jména v klidu probereme, na názor se zeptáme i
nejzkušenějších opor ze stávajícího týmu. Dle možností a
zájmu kouče se poté tito hráči zapojí do tréninku, někteří
třeba hned od středy,“ nastínil
Michal Tomiga.

Přehled přípravných zápasů LHK Jestřábi
Úterý 7. srpna: Technika Brno – Prostějov
Čtvrtek 9. srpna: Prostějov – Břeclav
Úterý 14. srpna: Prostějov – Technika Brno
Úterý 21. srpna: Břeclav – Prostějov
Pátek 24. srpna: Prostějov – Toruň (Polsko)
Úterý 28. srpna: Přerov – Prostějov
Pátek 31. srpna: Frýdek-Místek – Prostějov
Úterý 4. září: Prostějov – Přerov
Čtvrtek 6. září: Sareza Ostrava – Prostějov
Pátek 14. září: Prostějov – Frýdek-Místek
Všechna utkání začínají v 18.00 hodin.

Koučem Hvozdu
se stal Karel Procházka

Hvozd/jim – Dvě mužstva
povede v nové sezoně bývalý
kouč Konice Karel Procházka.
Kromě Bouzova, kde po loňské
úspěšné záchraně III. třídy OFS
Olomouc pokračuje, vyslyšel
i volání Hvozdu a na lavičce
mužů nahradil do Přemyslovic
odcházejícího Rudolfa Švehlu.
„Trénovat jsem tu nechtěl, protože zde bydlím, ale nechal jsem se
přemluvit. Již dříve jsem tu vedl
přípravky, žáky i dorost, takže
jsou všichni víceméně mými odchovanci,“ těší se na obnovenou
spolupráci bývalý hráč i sekretář
Hvozdu.

Trápí ho jen dlouhodobé zranění Davida Grulicha, jinak nemusí řešit žádné ztráty. Naopak
v kolonce příchodů se objevily
dvě jména – návrat z Konice
hlásí Pavel Muzikant a Petr
Vydržel. „V Konici byli jen na
hostování. Teď vyšli z dorostu
a s oběma počítám do základní
sestavy,“ libuje si.
Stejně jako předchůdce se ale
zřejmě bude potýkat se slabší
účastí na trénincích v týdnu.
„Já jsem teprve v pátek zjistil,
kolik hráčů tu je. Na středečním
tréninku jich bylo jen pět šest,
ale do pátku je lékař všechny

zázračně uzdravil,“ komentoval
s úsměvem.
Na jaře skončil Hvozd pátý s
jen pětibodovou ztrátou na druhé Čechovice „B“ a v nastoleném trendu by chtěl Procházka
pokračovat. „Rudolf nasadil
vysokou laťku a rád bych na něj
navázal. Budou dvě tři změny v
základu a nasadíme jiný herní
styl. Předpokládám, že začátek
ještě nebude takový, jaký by
měl být, ale postupně na tom
zapracujeme,“ doplnil bývalý
kouč Olešnice u Bouzova, kterou před několika týdny přivedl
do III. třídy olomouckého OFS.

Pivína se po Svozilovi ujal Zbožínek
Pivín/jim – Bez změn v sestavě, ale s novým šéfem lavičky
se připravují na novou sezonu
hráči Pivína. V předchozích
letech se v I.B třídě zejména
zachraňovali, nyní by si Pavel
Zbožínek starší přál posun do
středu tabulky.
„Budeme se snažit zlepšovat.
Nabrat fyzickou kondici, aby-

chom se vyrovnali ostatním
týmům, pracujeme i na technicko-taktické přípravě. Zatím
zůstáváme při staré sestavě, ale
pokud to nepůjde, budeme muset mužstvo posílit,“ ohodnotil
kádr.
K trénování pivínského áčka
se vrací již potřetí, hodně si slibuje od využívání úspěšných

mládežníků. Zejména pivínský
dorost patří v posledních letech
mezi nejlepší na okrese a na jaře
atakoval vítězný hattrick. „Budeme vycházet z toho, že máme
zkušené trenéry v žákovských
a dorosteneckých družstvech.
Do mužů přešli dva mladíci a
začínají s námi trénovat,“ zmínil
zatím jediné posily Zbožínek.

KONEC? STRACHU!

JEDETE

NA DOVOLENOU

NEZTRATÍTE...
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Grand Prix Prostějov-Memoriál Otmara Malečka 2012 se blíží

Špičková kola se na velodromu rozjedou už za necelý měsíc
Prostějov/oš, pk - Ani ne za
měsíc se velodrom opět po
roce naplní cyklistickými
fanoušky a především pak
těmi nejlepšími dráhovými
cyklisty z celé Evropy, neboť
již v pátek 24. srpna odstartuje Grand Prix Prostějov-Memoriál Otmara Malečka
2012. Letošní ročník bude
výjimečný,
mezinárodní
cyklistická unie UCI ocenila
dlouhodobě vysokou úroveň
závodu a závod zařadila do
nejvyšší kategorie závodů
v kalendáři UCI, tj. kategorie Class I. Závody v dráhové cyklistice s vyšším kreditem jsou již jen MS, ME a
Světové poháry (v letošním
roce pouze tři). Prostějovská
Grand Prix tak již dalece
přesahuje úroveň ostatních
dráhových závodů pořádaných v České republice.
Program závodu zahájí už
ve 12:30 sprinteři, kteří odstartují kvalifikací na letmých
200 m. Během odpoledne budou pokračovat vyřazovacími
jízdami sprintu a keirinu až do

semifinále. Mezi jednotlivými
jízdami budou k vidění závody
žáků, kadetů a juniorů a rovněž
tak závody žen ve scratchi.
V 17:30 bude zahájen hlavní
program, který nabídne finálové jízdy ve sprintu a posléze
i v keirinu. Sprint a keirin tradičně nabízí divákům skvělou
podívanou, mimo jiné se představí i účastníci letošních OH
v Londýně, a to Denis Špička
a Pavel Kelemen. Mezi jízdami bude k vidění hlavní závod
kategorie žen, což bude velice atraktivní bodovací závod
jednotlivkyň. Vedle domácí
ženské cyklistické elity včetně
Jarmily Machačové a Lucie
Záleské se představí zahraniční závodnice, dá se očekávat
účast závodnic ze Slovenska,
Rakouska a dalších zemí.
Tím nejatraktivnějším, co
Grand Prix Prostějov nabídne, bezesporu budou bodovací závod jednotlivců a madison (bodovací závod dvojic).
Očekává se účast cyklistů
z desítky zemí, účast již potvrdili cyklisté z Estonska, Polska,

Slovenska, Rakouska, Itálie,
Švýcarska a premiérově také
z Finska. V jednání je také účast
nizozemských,
německých,
maďarských závodníků. Diváci se mohou těšit na aktuálního
mistra Evropy v bodovacím závodě Wojciecha Pszczolarskiho
z Polska nebo dalšího aktuálního mistra Evropy ve scratchi, domácího Jana Kadúcha.
Účast Milana Kadlece, Aloise
Kaňkovského a dalších elitních
závodníků z České republiky
je samozřejmostí. Chybět nebudou ani závodníci domácí
formace SKC Prostějov v čele
s Jakubem Filipem a Ondřejem
Tkadlecem.
Na prostějovském velodromu bude k vidění dráhová
cyklistika světové úrovně,
kterou předvedou závodníci,
honosící se tituly mistrů světa, Evropy, účastí na OH a na
prestižních šestidenních závodech po celé Evropě. Grand
Prix odstartuje víkend, který
bude bezezbytku patřit dráhové cyklistice, neboť v sobotu
a v neděli program pokračuje

Mistrovstvím České republiky
v kategoriích muži ELITE a
ženy. Program doplní Český
pohár mládeže.

Další informace včetně programu či prize money naleznete na
webových stránkách závodu
www.otmarmalecek.cz .

Výběr ze závodníků,
kteří svou účast na GP Prostějov-MOM 2012
již potvrdili:
Finsko: Miko Simola
Polsko: Wojciech Pszczolarski, jednadvacetiletý polský reprezentant, aktuální mistr Evropy v bodovacím závodě v kategorii
U23.
Slovensko: Filip Taragel, slovenský reprezentant kat. U23,
účastník juniorského MS a Jozef Žabka, ikona slovenské dráhové cyklistiky, stříbrný medailista z ME v madisonu a účastník Olympijských her v Aténách.
Itálie: Annalisa Barbieri, Tomas Casarotto, mladí italští reprezentanti
Švýcarsko: Philip Jansen a Michael Alborn, tradiční účastníci
šestidenních závodů.
Rakousko: Andreas Graf, vynikající rakouský reprezentant,
tradiční účastník prostějovské Grand Prix a šestidenních závodů v celé Evropě
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VELKÁ CENA PROSTĚJOVSKA - PÁTER CUP 2012 v požárním útoku napsala čtvrtý díl
POHŘEB FAVORITŮ V DĚTKOVICÍCH aneb rekordnímu poli vládli Plinkout a domácí

Už čtvrté kolo Velké ceny Prostějovska v požárním útoku alias
„PÁTER CUP 2012“ se konalo v sobotu 28. července v Dětkovicích.
Tato soutěž se vždy pyšní největší účastí družstev a nejinak tomu bylo
letos. Do Dětkovic zavítalo hned devětadvacet družstev mužů a pět
žen. Delegátem rady VCP byl na soutěži Jan Makovec z Čelechovic
na Hané, startérem a rozhodčím na základně Pavel Sedláček, kterému pomáhal nekompromisně střílet ulité starty Zdeněk Ošťádal
z Plumlova. Pořadatelé připravili velké množství cen pro úspěšné
týmy a tradičně kvalitní občerstvení. A když počasí vyšlo parádně, i
když úmorné vedro trápilo jak diváky, tak i závodníky, bylo vydařené
klání nasnadě. Obzvlášť, když horké letní slunce nakonec sežehlo
snažení téměř všech velkých favoritů... Po zajímavých bojích se tak z
vítězství radovali muži Plinkouta před Loučany a Okrouhlou. Mezi ženami triumfoval k velké radosti publika domácí Dětkovice! Na druhé
příčce se umístily Otaslavice a třetí byla Lipová. Na čele průběžného
pořadí seriálu VCP jsou muži z Domamyslic a ženy Otaslavic.
Jelikož, jak už je známo, PROSTĚJOVSKÝ Večerník je po roční pauze opětovně hlavním mediálním partnerem celého dlouhodobého
seriálu, máme tu pro vás další přímou reportáž...
Dětkovice/pk

Výsledky VC - Dětkovice
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.
27.
28.
29.

družstvo
Plinkout
Loučany
Okrouhlá
Domamyslice
Cholina
Míchov
Čelechovice
Nová Dědina
Břevenec
Lipová
Olešnice X
Odrlice
Seloutky
Soběsuky
Dětkovice A
Drnovice B
Myslejovice
Vícov
Bílovice
Ptení
Buková
Dětkovice B
Ráječek
Kelčice
Drnovice A
Brodek u Konice
Stražisko
Jabloňany
Niva

LT
17,43
17,57
17,86
17,9
17,92
18,09
18,25
17,44
17,71
18,55
18,77
18,89
18,68
19,38
19,46
20,14
19,01
18,13
20,03
24,3
25,92
26,78
20,28
20.70
NP
NP
NP
NP
NP

PT
17,17
17,57
17,75
17
17,36
18,22
18,1
18,26
18,27
17,69
18,81
17,85
19,24
18,83
18,98
19,38
20,71
21,48
23,03
22,63
26,12
26,7
29,68
30,09
NP
NP
NP
NP
NP

čas start. poř.
17,43
12.
17,57
18.
17,86
25.
17,9
15.
17,92
20.
18,22
27.
18,25
04.
18,26
24.
18,27
29.
18,55
11.
18,81
13.
18,89
08.
19,24
14.
19,38
09.
19,46
05.
20,14
06.
20,71
01.
21,48
03.
23,03
07.
24,3
21.
26,12
28.
26,78
16.
29,68
17.
30,09
19.
NP
02.
NP
10.
NP
22.
NP
23.
NP
26.

1.
2.
3.
4.
5.

družstvo
Dětkovice
Otaslavice
Lipová
Krumsín
Soběsuky

LT
16,85
19,22
19,51
18,68
21,19

PT
18,98
19,47
18,86
20,06
38,54

čas start. poř.
18,98
03.
19,47
04.
19,51
02.
20,06
05.
38,54
01.

ženy

Jako první se v Dětkovicích postavily
na start Myslejovice a stanovily úvodní
čas na 20,71 vteřin Drnovice z okresu Vyškov předvedly neplatný pokus.
Požární útok se nepovedl ani Vícovu,
smyčka na hadicích pravého proudaře znamenala čas 21,48 sekund. První
kvalitní útok se povedl až Čelechovicím
na Hané. Čas 18,25 byl vzhledem k těžkým dětkovickým terčům dobrým počinem. Domácí Dětkovice chtěly určitě
předvést, že ne náhodou jsou vedoucím
týmem Hanácké extraligy, která se pořádá na Olomoucku. Po startu se hodně
zdržel na základně rozdělovač, proudaři ho celou dobu táhli, strojník musel
čekat s vodou a bylo z toho průměrných
19,46. Dětkovice tak potvrdily pravidlo,
že doma se nevyhrává... Po pokaženém
útoku drnovického béčka se na základnu postavily Bílovice. Po startu ale upadl při odběhu u základny pravý proudař,
kterého si kluci vypůjčili z Okrouhlé, a
ztrátu již nebylo možné dohnat. Čas
23,03 znamenal až 19. místo a Bílovice tak skončily bez bodů. Útoky kolem
devatenácti vteřin poté předvedly Odrlice a Soběsuky. Pravý proudař Brodku
u Konice poté nedal spoje a byl z toho
neplatný pokus. Lipová také neukázala
pokus podle svých představ a čas 18,55
nakonec znamenal až 10. místo. Favorité se trápili a čekalo se, kdo první
předvede útok pod hranicí 18 vteřin.

Povedlo se to Plinkoutu z okresu
Olomouc. Nádherný útok bez chyb
znamenal čas 17,43 vteřin a katapult
na průběžné první místo, ze kterého
se již nikomu Plinkout nepodařilo
sesadit. Závod pokračoval nevýraznými útoky Olešnice a Seloutek, i když
pro Seloutky byl čas 19,24 osobním
rekordem. Pak nastoupil na start další
z favoritů, tým Domamyslic. Klukům
to letos běhá parádně a potvrdili to i
v Dětkovicích. Čas 17,90 nakonec znamenal bramborovou medaili, ale tento
výsledek vrátil Domamyslice do čela
průběžného pořadí Velké ceny Prostějovska. Pak se zase vesele kazilo. Bez
bodů skončily Dětkovice „B“, Ráječek
z okresu Šumperk i Kelčice. Jenže pak
se do toho vložil další zástupce z Olomoucka, tým Loučan. Útok v čase 17,57
znamenal druhé místo a obrovskou
radost v řadách tohoto sympatického
týmu. Podobně se zadařilo Cholině, která skončila časem 17,92 na pěkném pátém místě. Vypadalo to, že jediným, kdo
se ještě popere o bednu, bude vedoucí
tým ze Stražiska. Kluci ale nebyli po
„probdělé“ noci ve formě a nezapojená proudnice znamenala další neplatný
pokus a pohřeb favoritů pokračoval. Do
první desítky se ještě podařilo poskočit
Nové Dědině časem 18,26. Okrouhlá
z okresu Blansko se startovním číslem
25 využila výbuchu téměř všech týmů
z popředí celkového pořadí a k úžasu všech se časem 17,86 vměstnala
na třetí místo. Na šesté místo se ještě
propracoval Míchov časem 18,22 a na
deváté Břevenec časem 18,27. V první
desítce se tak nakonec umístily pouze
čtyři týmy z Prostějovska, na bedně
dokonce žádný! Takovou pohromu
Velká cena Prostějovska ještě nepamatuje. Závod v Dětkovicích tak
kategorii mužů opět zdramatizoval a
máme se ještě na co těšit.
Prvních pět družstev mužů si to ještě rozdalo v dodatkové soutěži o živé
sele, které věnovala firma Lahůdky
z Hané. Domamyslice ovšem nedaly
nikomu šanci na vepřové hody a nejlepším časem dne, který měl hodnotu
17,07, získaly tuto hodnotnou cenu.
Po skončení dodatkové soutěže přišla
na řadu kategorie žen. Jako první se
na trať vydaly Soběsuky, ale pravá
proudařka ztratila klubíčko a běžela i
s nezapojenou proudnicí. Tento útok

Velká cena Prostějovska 2012

celková tabulka MUŽI

SDH Lipová. Minulý týden se konala Velká cena v PÚ na jejich hřišti, nyní jeli
bojovat do Dětkovic, moc se jim však nedařilo. Foto: www.vcprostejovska.cz
neměl šanci na úspěch, ale čas 38,54
znamenal při účasti 5 týmů body
do celkového pořadí. Druhé holky
z Lipové také nepředvedly útok bez
chyb, čas 19,51 znamenal nakonec
třetí místo. Holky z Dětkovic chtěly napravit pošramocenou pověst,
o kterou se na domácím závodě
postaraly oba mužské týmy. Na
proudu jim vypomohla proudařka
z Loučan. Čas 18,98 znamenal nakonec první místo. Právě loučanská
proudařka předvedla úžasným časem
16,85 sekund nejlepší sestřik dne.
Čekalo se, jak na to odpoví Otaslavice. Favoritky ale také zaváhaly a
čas 19,47 stačil na Lipovou, nikoliv
však na Dětkovice. Poslední se na
start připravovaly holky z Krumsína.
Útok vypadal moc dobře, vlevo bylo
sraženo v čase 18,68, což by pohodlně
stačilo na první místo. Jenže vypůjčená proudařka ze Soběsuk na pravém
proudu prostříkala na konečných
20,06 a zasloužila si tak titul „největší
nešťastnice dne“. Holky z Krumsína
tak skončily na čtvrtém místě.
„Závod v Dětkovicích trval dlouhých
pět hodin a všichni toho měli při odjezdu plné zuby. Pořadatelé si zaslouží
pochvalu za dobře zvládnutý závod a
také za spoustu cen, které věnovali do
soutěže,“ zhodnotil již čtvrtý podnik
letošní sezóny VCP Martin Ošťádal.
Další kolo Velké ceny Prostějovska se
koná již tuto sobotu v Brodku u Konice a půjde o atraktivní NOČNÍ KLÁNÍ (viz. pozvánka na vedlejším místě

strany).“ „Čeká nás noční soutěž, na
kterou se všichni moc těšíme a jenž
vždy pořádně zamíchá celkovým pořadím. Bude to jistě parádní podívaná i
pro diváky,“ láká příznivce do Brodku
u Konice Ošťádal.
Kdo přijít nemůže, ať si zajistí příští číslo Večerníku. Vše podstatné se
dozví...
Velká cena Prostějovska 2012

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

Otaslavice
Lipová
Krumsín
Dětkovice
Soběsuky
Šošůvka
Černovice

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:

Domamyslice
Loučany
Čelechovice na Hané
Stražisko
Dětkovice
Nová Dědina
Bílovice
Lipová
Okrouhlá
Vícov
Plinkout
Cholina
Seloutky
Brodek u Konice
Dětkovice „B“
Soběsuky
Míchov
Niva
Olešnice
Křenovice
Odrlice
Ptení
Buková
Kelčice
Ludéřov
Karolín
Karolín „B“
Plumlov
Břevenec
Drnovice „B“
Myslejovice
Ráječek
Jabloňany
Drnovice

53
49
47
42
41
41
31
27
22
21
20
15
14
12
11
10
10
6
5
4
4
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SDH Brodek u Konice
si Vás dovoluje pozvat na

I. ročník noční soutěže v požárním útoku
, která se uskuteční dne 4. srpna 2012 na fotbalovém hřišti v Brodku u Konice
závod je řazen do seriálu soutěží

VC Prostějovska Páter cup 2012

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

32
27
24
21
19
0
0

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.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
...ještě

Program:

příjezd od 19:00
prezence ženy do 19:45
prezence muži do 21:45
soutěž budou zahajovat družstva žen ve 20:00
týmy mužů budou startovat od 22:00.

Kategorie:

muži 3B
ženy 2B

Dráha:

tráva, kolem základny koberec, kolem kádě guma
časomíra elektronická, terče sklopné, káď laminátová

Startovné:

150 Kč

Soutěžit se bude na vlastní nebezpečí dle platných pravidel VC Prostějovska, informace a
rezervace startovního pořadí na www.vcprostejovska.cz, nejlepší týmy budou odměněny
finančně a věcnými cenami.

+
HLAVNÍ SPONZOŘI:
INFOS ART, s.r.o.

MARTIN OŠŤÁDAL

RYCHLEROSTOUCITOPOLY.CZ

www. rychlerostoucitopoly.cz
Kontakt:

Bc. Milan Burget, 739 057 110, Burget-Milan@seznam.cz

DALŠÍ SPONZOŘI: FUN RIDES TECH s.r.o.

Hubení kancelářských krys aneb jak jsem přežil triatlon

Redaktor Večerníku zakusil VETERAN STEEL MAN na vlastní kůži
Martin Zaoral - Přestože
jsem se tomu chtěl vždy vyhnout, stal jsem se z velké
části kancelářskou krysou.
Podstatnou část svého života totiž dělám důlek do stále
stejné kancelářské židle, nacházející se poblíž počítače,
do jehož klávesnice buším
i tato písmenka. Ze všech
možných svalů celého mého
těla jsou po většinu mého
bdělého stavu nejvíce zatíženy hlavně ty sedací. A to není
nic, z čeho bych byl právě
nadšen...

Z kavárny na triatlon
Na nápad zúčastnit se triatlonu Veteran steel man, který se
pravidelně koná v Konici, mě
u kavárenského stolku přivedl můj dlouholetý kamarád.
„Když půjdeš ty, půjdu taky!“
vyzval mě tehdy. Típl jsem
tedy svoji desátou cigaretu a
prohlásil, že příště se uvidíme
v Konici. Teprve s odstupem
času jsem si začal uvědomovat, co jsem to slíbil. Problém
nastal už při vybírání kategorie, do které bych se přihlásil
a v níž bych se mohl utkat se
závodníky podobné výkonnos-

ti. Jako ideální se jevila kategorie žen nad čtyřicet let. Jelikož
jsem kvůli triatlonu odmítl
podstoupit bolestivý zákrok,
musel jsem přiznat pohlaví
i věk a přihlásit se do pro mě
elitně znějící kategorie muži
do padesáti let.

První v cíli hned na startu
Časem jsem zjistil, že hlavní
strategií závodníků při triatlonu je dostat se co nejdříve do
prostoru cíle. Toho jsem se držel. V sobotu jsem si přivstal a
ke konické sportovní hale, kde
je tradiční cíl celého triatlonu,
jsem dorazil deset minut před
osmou, na kdy byl plánován
společný sraz. Vyšlo to! Byl
jsem tu skutečně jako první!
Tím jsem zcela uspokojil své
soutěžní ambice a rozhodl se,
že samotný závod bude už jen
pověstnou třešničkou na dortu
mého slavného vítězství. Když
se kolem deváté konečně sešli i
všichni ostatní, naložila se kola
do náklaďáků a zamířili jsme k
přistavenému autobusu. Při nastupování do něj jsem poprvé
zapochyboval o své aktuální
formě. Ty tři schody mi daly
celkem zabrat...

Jako slimák na šmirglu

Triatlon je nejlepší kuchař

Všichni jsme vyjeli na Náklo.
Na zdejší pískovně totiž celý
triatlon začínal. Plavání mě
nesmírně baví. Nejenže velice rád pozoruji plovoucí dívky, také namáčení v chladivé
vodě považuji za příjemnou
letní taškařici. Bohužel plavu
rychlostí slimáka plazícího
se po šmirglpapíru. A to se
projevilo i při závodě. Cestou k bójce, kterou bylo třeba
obeplavat, jsem míjel de facto
celé startovní pole plavající v
protisměru. Z vody jsem se po
osmi stech metrech trápení potácel mezi posledními.

Když jsem opět nabyl plného vědomí, prohlížely si mě
starostlivé oči mé přítelkyně,
cpal jsem se uzenými žebry,
popíjel chlazené pivo a rozprávěl s přáteli, které na triatlonu
pravidelně potkávám. Byl to
s ničím nesrovnatelný pocit.
Všechny starosti jsem vypotil
kdesi na trati a v hlavě zůstalo
jen čisté spokojeno. Vzhledem
k chuti uzeniny a piva jsem navíc musel konstatovat jediné:
triatlon je nejen nejlepší kuchař, ale i sládek!

Jak jsem se octnul v pytli
Následující jízda na kole toho
sice už nemohla mnoho zhoršit, v nějaké závratné zlepšení jsem ovšem také nedoufal.
Ovšem ještě pomaleji než já
plaval můj kamarád Petr. A
to změnilo vše. Petr totiž na
rozdíl ode mne na kole tráví
spoustu času, letos má v nohách najeto skoro dva tisíce
kilometrů. Když mě předjel,
chytil jsem se ho jako klíště. Kudy jsme přesně jeli, to
bych říct nedokázal. Uměl

Hubení kancelářských krys
S kamarády v cíli. Redaktor Večerníku (druhý zleva)v cíli triatlonu s přáteli, s nimiž se vidí méně často, než by si sám přál. Konický triatlon se pro všechny stal vzácnou příležitostí k pravidelnému setkání.
A za tu trocha té bolesti na trati určitě stojí...
Foto: Tomáš Štefek
bych však dokonale popsat
vzorek pneumatiky Petrova
zadního kola. Na kole jsem
se octnul v pytli. Byl to však
pytel větrný a to mi vůbec nevadilo.

tovní haly. Tamtéž jsem vrátil
asi za třiatřicet minut. Mezitím jsem stihl vyběhnout
šílený kopec do Březska a
kdo ví kam ještě dál. Přestože
bylo slunečné poledne, před
očima jsem měl bílou mlhu.
Každý cíl je dobrý
Ta se trošku rozptýlila až při
Na běžecký okruh jsme po zpátečním seběhu do Konice,
dojezdu cyklistické části vy- zvláště když trať vedla krásbíhali právě od konické spor- nou pěšinkou kolem lesního

potůčku. Když se přede mnou
objevil cíl, byl jsem jeho
pouhou existencí neskutečně
nadšen. A to i přesto, že jsem
si ho ráno stihl řádně prohlédnout. To, že jsem se do něj
vůbec dokázal takhle dostat,
bych do sebe skoro neřekl.
Nadchlo mě to natolik, že
jsem na nějaký čas upadl do
radostného kómatu...

V každém z nás, kdo máme
sedavé zaměstnání, přežívá
malá kancelářská krysa. Ta
se časem zvětšuje. Potravou
je jí nejen nedostatek času,
ale i naše lenost. Mnohému z nás se to nemusí líbit,
nicméně abychom provedli
vlastní sebederatizaci, žádná chemikálie nám nepomůže. Je třeba se hýbat a
zapojit také jiné svaly než
ty sedací. A nemusíte kvůli
tomu přímo vyrazit na triatlon, stačí, když (mi) zryjete
zahradu...

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s přímým aktérem olympijských her v Barceloně 1992

„NA OLYMPIÁDU JSEM NEJEL JEN ZA ODMĚNU, ALE VYSTŘÍLEL JSEM SI JI“
Kostelec na Hané - Zítra, tj. v úterý 31. července, tomu bude přesně
dvacet let, co na 25. letních olympijských hrách v Barceloně reprezentoval Československo prostějovský a později kostelecký lukostřelec Martin
Hámor. Tehdy devětačtyřicetiletý olympionik si splnil svůj dlouholetý sen
a navzdory pětašedesátému místu za 1215 bodů na vrchol kariéry dodnes rád vzpomíná. V otcových šlépějích úspěšně pokračuje Martin Hámor
mladší, ovšem ani halové a venkovní tituly mistra republiky mu k nominaci
do Londýna, kde o víkendu odstartovala již třicátá olympiáda, nepomohly.
Český lukostřelecký svaz se rozhodl nenominovat ani jednoho člena...
Jiří Možný
Přesně před dvaceti
roky jste byl v Barceloně, kde se konaly olympijské hry. Užil jste si nevšední atmosféry?
„Byl jsem nejstarší člen československé výpravy i nejstarší lukostřelec ze všech. Z
Prostějovska jsme tam byli
jen dva - já a Robert Změlík.
Devadesát, sedmdesát i padesát metrů mi vyšlo, na třicítce
jsem ale udělal nějaké chyby,
načež to na postup do vyřazovacích bojů nestačilo. Nezoufal jsem ale. Udělal jsem
pro to maximum, ale soupeři
byli prostě lepší. Musel jsem
uznat, že patnáct dvacet roků
rozdíl musí být znát. Právě v
Barceloně jsem se ale seznámil s Helenou Sukovou či
trenérem Novaka Djokoviče
Mariánem Vajdou a troufám
si říct, že naše přátelství přetrvávají dodnes.“
Na olympiádu jste
se dostal až v devětačtyřiceti letech. Co vám k
nominaci chybělo dřív?
„Měl jsem štěstí, ale i smůlu.
Od roku 1976 jsem patřil do
české špičky, ale v nominačním mistrovství republiky na
olympiádu v Moskvě jsem byl
druhý. Vyhrál Hadaš a svaz
tam poslal pouze dvě ženy a
jednoho muže. Kdybychom
jeli jako družstvo, určitě bychom se vrátili s medailí... O
rok později jsem se nominoval do Itálie na mistrovství
světa, kde se mě Američané i
ostatní ptali, proč jsem nebyl
na olympiádě. Ta další byla
v Los Angeles a bojkotoval
ji celý Východ. To už jsem
patřil mezi absolutní špičku.
Za další čtyři roky se jelo do
Soulu, kam šlo jen pár ´tutovkářů´. Bylo to finančně moc
náročné a lukostřelecký svaz
nikoho nevypravil.“
A pak už přišla zmíněná Barcelona...
„Olympiáda je považována
za vrchol a po Soulu jsem si
říkal, že je to poslední šance
a dával jsem tomu maximum.
Byl to jeden z největších snů.
Dva roky před olympiádou
jsem doma neprohrál, nastřílel jsem i 1287 bodů. Přesto
svaz ještě udělal poslední pokus. Na mistrovství Evropy
na Maltě jsme byli nominováni já, doktor Pavel Jurák
a Emil Weiss. Oni z Liberce, já z Prostějova. A kdo
z nás udělá lepší výsledek,
ten pojede na olympiádu.
INZERCE

Byli to kamarádi, před závodem jsem jim popřál hodně
štěstí, ale nepustil jsem to z
rukou...“(úsměv)
Zdá se, že nominaci
jste si musel opravdu zasloužit. Jaké bylo pozadí vašeho startu na LOH
1992?
„Ano, musel jsem jet na maximum. Můj soupeř Pavel
Jurák byl předsedou svazu a
každý pak musel říct, že to
bylo čestně vybojované a já
musel předvést víc než sto
procent. V roce 1992, ještě
před olympiádou, jsem absolvoval závody v německém
Welzheimu, kde jsem se dostal do finále. Na olympiádu
jsem tedy skutečně nejel jen
za odměnu, ale vystřílel jsem
si ji. Barcelona byla koncem
července a my jsme začátkem měsíce měli mistrovství
republiky na Strahově. Ještě
mi pošeptali do ucha, že to
musím vyhrát, jinak na olympiádu nepojedu. Tak jsem to
vyhrál.“ (úsměv)
Jaké byly vůbec
vaše začátky s lukem a šípy?
„K lukostřelbě jsem se dostal náhodně. Vrátil jsem se
z Libye
y a v roce 1972 jjsem
šel dělat jeřábníka do Železáren. Od roku 1974 jsem
načas jako řidič vozil ředitele či náměstkyy v Tatře 603 a
ppánové Čepý
pý a Sedláček ppracovali v Železárnách, ale závodili za OP Prostějov. Mimo
jiné se jezdilo na závody do
Viničného u Bratislavy a ředitel jim slíbil zapůjčení
´šestsettrojky´.
Jel jsem tedy

s nimi, pozoroval jsem je,
skvěle jsme se skamarádili a
o přestávce jsem dostal možnost vystřelit si. Ze zhruba
pětadvaceti metrů jsem se
trefil do žluté a hned další
týden jsem šel na OP, sehnali
mi luk a začal jsem trénovat.
Uvědomil jsem si, že to není
jen o síle, ale skutečně jóga.
Mozek se musí dát se sílou
dohromady.“
Jak vzpomínáte na
pobyt v Libyi?
„Šel jsem do Dopravních
staveb a jako vyučený automechanik jsem měl ´papíry´
na těžké stroje, tak jsem se
dostal do Libye. Stavěli jsme
tam na Sahaře silnice v období, kdy se k moci dostal Kaddáfí. Byl jsem tam v letech
1970 a 1971 a dělali jsme
tam, kde končili Hanzelka a
Zikmund - stavěli jsme silnici
z Nalutu na Tobruk. Byl jsem
zásadový člověk, ale taky
jsem nikomu nic nevnucoval.

Martina Hámora zdobí nespočet medailí z domácích
šampionátů a i v téměř 70 letech stále střílí pro radost

Na druhou stranu jsem vycházel s Araby výborně, neměl jsem s nimi problémy.“
Pocházíte ze středního
Slovenska.
Jak jste se dostal na Hanou?
„V letech 1962 až 1964 jsem
strávil vojnu u paragánů v
Dukle Prostějov. Našel jsem
si šikovnou Hanačku, oženil
jsem se a zůstal tady. Naštěstí mám manželku, která
mě vždy podporovala, bez ní
by to nebylo možné. V roce
1992 jsem požádal o české
občanství a zůstal zde.“
Na Slovensku na
vás ale stále nezapomněli...
„V roce 2008 mi přišel dopis z
Bratislavy, že mě zvou na sraz
olympioniků z Barcelony. Mile
mě překvapili a jsem jim za to
vděčný. Oni mě stále považovali za Slováka, byl jsem ale po
operaci krční páteře, nebylo to
moc dobré a přestal jsem jezdit
na závody daleko. Poděkoval
jsem z celého srdce, že si na
mě vzpomněli, a omluvil jsem
se jim. I přesto mi poslali vzpomínkovou medaili.“
Se zdravím jste měl
trable již dřív. Není
tomu tak?
„Máte pravdu. V roce 1999 mi
začala odcházet pravá ruka a
pravá noha. Dobrý kamarád
Karel Böhm zemřel na nádor

Olympionik. Obrovskou sbírku medailů z mnoha mistrovství má úspěšný lukostřelec stále doma
pohromadě.
Foto: Jiří Možný
na mozku a měl stejné příznaky. Šel jsem na magnetickou
rezonanci a zjistili mi zařízlou
plotýnku mezi pátým a šestým
obratlem. Pátý, šestý a sedmý
obratel mi spojili titanovou
destičkou, mám tam i dvanáct

„Stal se mistrem republiky v hale
i venku a má největší
ne
výsledky.
Svaz ale nakon
nakonec nenominoval
trošku zklamání.“
nikoho, což je tr
Olympionik z Bar
Barcelony 1992 Martin HÁMOR
o neúčasti svého syna na začínajících hrách v Londýně
šroubů. Primář mi říkal, „konec s lukostřelbou“. Dokonce i
já jsem aspiroval, že budu střílet mezi postiženými. Na jedny
závody jsem šel, ale měl jsem
větší sílu než zdravý člověk a
nevzali mě tam. V dubnu mě
operovali a koncem července
jsem byl mistrem republiky.“
Pojďme k současnosti. Jak často závodíte
nyní vy osobně?
„První ligu již nestřílím, je to
pro mě únavné. Střílím jen
zimní pohár a maximálně jedno dvě kola přes léto. Teď si
půjdu do Prostějova zastřílet
„stařeckou ligu“ v dámské
FITĚ. Dosud jsem ji nestřílel,
tak si to půjdu vyzkoušet. Na
republiku ale asi nepojedu,
už to nelámu přes koleno.
Trénuji doma, jdu si i zastřílet
a jsem spokojen jako blecha.
To je hrozně důležité. Člověk
musí být rozumný a dělat vše
jen do mírné bolesti.“

Jako závodník jste
vynikal. Věnujete
se třeba i trenéřině?
„Ano, měl jsem trenérský
kurz. Již dříve jsem dělal v
Určicích fotbalového trenéra
žáků a dorostu, u lukostřelby
jsem dával přednost individuálnímu tréninku. Jako řemeslník jsem jim seřizoval
luky a řekl jsem jim, že kdo
bude chtít poradit a přijde za
mnou, vždy mu poradím. Tak
je budu trénovat a oni toho
využívali. Všem jsem říkal,
ať si nechají poradit, ale sami
uváží, zda je to vhodné, nebo
nevhodné. Nyní už netrénuji,
ale poradím a kdo má zájem,
tomu předám zkušenosti.“
Kromě lukostřelby
jste byl úspěšný i
mezi kušisty. Jak jste spokojen s tím, co jste zde dokázal?
„Roku 2003 jsem v Kostelci
pomáhal při založení kušistického oddílu, protože jsem
byl zakládajícím členem kostelecké lukostřelby a chtěl

jsem, aby plac byl využitý.
Pořídil jsem si kuši a začalo
mi to střílet. V roce 2008 se
v Čechách pod Kosířem konalo mistrovství republiky.
Vyhrál jsem v seniorské kategorii všechny vzdálenosti
a skončil jsem. Jsem rád, že
jsem se podílel na založení
oddílu, pomohl jsem jim, dostal jsem se do toho, ale zdravotní stav mi víc nedovolil.“
Hodně toho po vás
podědil syn, který je
stejně jako vy reprezentantem a také sbírá medaile!
„Martin střílí první ligu za
Kostelec a všichni jsme čekali, že pojede do Londýna.
Stal se mistrem republiky v
hale i venku a má největší
výsledky. Svaz ale neposílá
nikoho, což je trošku zklamání. Nic ale nevzdává a věří, že
se mu to povede za čtyři roky.
Teď bude mít sedmačtyřicet
a já měl v Barceloně devětačtyřicet. Takže kdyby jel
v roce 2016, tak mě věkem
překoná...“(směje se)
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epreezentant se narodil 9. března 1943 v Kalinově
poblíž Lučence. Na Hanou přišel coby voják
a přes Určice se usadil v Kostelci na Hané.
Ve fotbale si zahrál dorosteneckou ligu, věnoval se i hokeji, lyžování, stolnímu tenisu
či šachům. Vynikl ale zejména v lukostřelbě,
k níž se dostal v polovině 70. let. Od té doby
získal nespočet medailí i titulů v hale, venku
i v terénu a v roce 1997 se podílel na vzniku
kosteleckého oddílu. Mezi lety 2003 a 2008 se též věnoval polní
kuši a kariéru zakončil titulem mistra republiky v absolutním pořadí i na všechny vzdálenosti.

