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AGRESIVNÍ BEZDOMOVKYNĚ ŘÁDÍ
PŘED OBCHOĎÁKY

U Intersparu mela
ˇ pohoršovat
orálním sexem...

..
.
S
U
FL

Ničí je chlast. Třiašedesátiletá
Petra Grulichová (na snímku vpravo)
a o šest let mladší Pavel Ivachov
se znají už několik desítek let. Bydleli spolu v Rozhonově ulici, nyní
jsou už ale několik let na ulici a žijí
si „po svém“. Na první pohled nekonfliktně působící starší žena se
pod vlivem alkoholu občas mění
v běsnící fúrii... Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls

Pozor, strach něžnější polovině
lidstva už nenahání jen chlapi!
Řadu žen z Prostějova opakovaně vyděsila agresivní bezdomovkyně, některé z nich se
pak svěřily redakci Večerníku.

„Chtěla po mně peníze. Když
jsem ji odmítla, tak mě poplivala! A ještě za mnou hodně dlouho šla a vulgárně mi nadávala.
Měla jsem u sebe desetiměsíční dceru, bylo to hrozný... Ráda
bych před ní ostatní varovala,“

popsala svůj hrůzný zážitek
z uplynulého týdne Iva N.
Zmíněná bezdomovkyně je
podle našich zdrojů ve městě
známou firmou. „Vyhodili ji od
Intersparu, když orálně uspokojovala svého zarostlého pří-

tele. Byl to fakt hnus,” připojila
další zkušenost Veronika K.
Zmiňovaný pár se Večerníku
podařilo najít a zkontaktovat. Zrovna popíjel dvě velké dvoulitrové flašky bílého
vína v křoví nedaleko Billy

v Plumlovské ulici. Jak to vidí
oni sami? A jak šéf prostějovské městské policie? Co říkají další svědkové incidentů?
To vše si můžete
přečíst na straně 6
dnešního vydání!
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Rošty ve sběrně
Osm železných roštů na
škrabání bot ukradl jistý
sběrač kovů z budovy Víceúčelové haly-ZS v Prostějově. Strážníci následně
šest roštů objevili v nedaleké
sběrně, kam je drzý zloděj
prodal na občanský průkaz
své přítelkyně. Zdůvodnil
to tím, že vlastní doklad totožnosti nemá. Do křížku se
zákonem se tak dostal nejen
on kvůli krádeži roštů, ale i
jeho přítelkyně za to, že mu
půjčila doklady, a zaměstnanec sběrny, který v rozporu s
předpisy rošty vykoupil.

ŽHAVÁ ZPRÁVA: CIKÁNI OLOUPILI ŽENU, NIKDO JÍ NEPOMOHL! ČERNÁ KRONIKA
Ukradená kabelka doputovala na policii

V Prostějově se všichni znají. Pokud vás okradou
Romové a chcete své věci dostat zpět, pak se
poptejte právě u cikánů. U bílých se však pomoci
pravděpodobně nedočkáte. Tak by se dala shrnout zkušenost ženy, která byla v sobotu 10. srpna
krátce před půlnocí přepadena poblíž Hostince
U Vzducholodě ve Wolkerově ulici!
Prostějov/mls
Celou
záležitost
redakci
Večerníku velmi důvěryhodně
popsal jeden z našich čtenářů.
„Dva mladí místní Romové
přepadli ženu, kterou povalili
a chvíli ji táhli po zemi. Nakonec jí vytrhli kabelku a dali
se na útěk. Ona za nimi běžela,
ale neměla moc šancí je dostihnout. Při honičce narazila na

řidiče, který pracuje pro blízkou
pizzerii v Tylově ulici. Ten jí
však odmítl jakkoliv pomoci
a to i přesto, že mladíky dobře
viděl, když kolem něj probíhali.
Na žádost ženy o pomoc však
pouze pokrčil rameny a staral
se o své...,“ napsal nám Petr
M., jehož celé jméno má redakce k dispozici. Přepadená a
vyděšená žena byla lhostejností
muže hodně zklamaná. „Když

fotozajímavost...

MASKOVANÝ LUP
Zmizely plavky
Buď fetišista, nebo nějaká
velmi chudá žena má zřejmě
na svědomí krádež, kterou
vyšetřují prostějovští strážníci. Z balkonu v přízemí
domu v Krasické ulici totiž
někdo ukradl dámské plavky. Majitelce způsobil škodu
1200 korun.

Utekli od nehody
Do zídky mateřské školy
narazil automobil s šestadvacetiletým a třiatřicetiletým
mužem. Pochroumaný vůz
chlapíci odstavili na parkovišti v Brněnské ulici a dali se
na útěk. Proti zdatným prostějovským strážníkům však
y byli
y doneměli šanci. Záhy
padeni a předáni Policii ČR.

Závody na střechách
Neznámý udavač překazil
šestici mladých lidí trénink
tzv. street parkouru, když
na tísňovou linku městské
policie oznámil, že se nějací
lidé pohybují po střeše obchodního centra v Plumlovské ulici. Při příjezdu hlídky
strážníků mladíci seskákali
a rozutekli se. Strážníkům
se podařilo zadržet jen jednoho z nich. Sedmnáctiletý
mladík z Olomouce tvrdil,
že na střechu vylezl s přáteli,
jejichž jména nezná, po hromosvodu a jejich cílem byl
trénink neobvyklé sportovní
disciplíny, spočívající především v pobíhání po střechách a překonávání městských překážek. Případ byl
předán do správního řízení.

Pohotový SVĚDEK
Z okna svého bytu zpozoroval šestapadesátiletý
muž v Tylově ulici, jak se
dva muži přetahují o batoh.
Okamžitě proto volal na tísňovou linku městské policie. Strážníkům pak popsal,
že jednomu z mužů se podařilo batoh z rukou druhého
vytrhnout a že utekl směrem ke škole, kde se schoval v křoví. Strážníci ho pak
zadrželi přibližně sto metrů
od místa, kde se snažil ukrýt
bez batohu, ale i ten následně našli. Věci z něj měl zadržený u sebe. Mezitím byl
už majitel
j batohu na služebně Policie ČR nahlásit své
přepadení. Devatenáctiletý
násilník skončil v rukou policistů. „Velké poděkování
patří šestapadesátiletému
oznamovateli, kterému dění
venku nebylo lhostejné a
svým vstřícným postojem
rozhodně přispěl k dopadení pachatele,“ uvedla mluvčí prostějovských strážníků
Jana Adámková
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Prostějov/lef - Ukrást motocykl se pokusil neznámý darebák
v zahrádkářské kolonii v lokalitě Průmyslová. Ve chvíli, kdy upravoval registrační značku, zaslechl zvuk přijíždějícího automobilu, proto motocykl přikryl větvemi a utekl. Dobře udělal, protože
v autě přijížděla hlídka prostějovských strážníků. Muži zákona si
špatně zamaskovaného motocyklu okamžitě všimli a ihned začali
prověřovat, zda není kradený. Jejich podezření se potvrdilo. Pachatele se však dopadnout nepodařilo.

ze soudní síně...

se po neúspěšném stíhání
mladíků vracela, potkala romskou ženu jedoucí na kole. Ta jí
nečekaně a k údivu ženy sama
nabídla ´pomoc´. Navrhla jí, že
zajistí vrácení kabelky ovšem
za podmínky, že věc nebude
hlásit na policii,“ pokračoval ve
vyprávění sobotní „kriminálky
Miami v Prostějově“ náš čtenář
Petr.
Z této nabídky si lze udělat obrázek o tom, jak podstatná část
cikánské komunity v Prostějově
velmi dobře ví o každé loupeži,
které se dopustí některý z jejich
členů. Napadená žena však nakonec u kriminalistů přece jen
skončila. „Než byl sepsán protokol, byla kabelka přinesena
na policii. Chyběly v ní však
peníze a mobil,“ dodal muž z

Srážka cyklistek
Nejen mezi automobily, ale
i mezi jízdními koly dojde
občas ke kolizi. Na náměstí
T.G. Masaryka v Prostějově v blízkosti lékárny sjela
z chodníku zatím neznámá
cyklistka a na silnici narazila
do další, čtyřicetileté cyklistky. Ta utrpěla lehčí zranění.
Kolařka, která nehodu zavinila, z místa ujela před příjezdem policie..

Ilustrační foto
blízkosti přepadené ženy.
Pokud se vše seběhlo tak, jak
nám právě on popsal, pak
se oba cikáni nepochybně
dopustili zvlášť závažného

trestného činu loupeže. Za ten
jim hrozí až deset let vězení!
Večerník bude celý případ sledovat a snad již v příštím čísle
vás informovat.

Je to možné? DALŠÍ KRKAVČÍ RODIČE!
Neposílali děti do školy

Prostějov/lef - Že budou
mít zcela nevzdělané děti,
evidentně
prostějovským
rodičům nevadí. Alespoň ne
některým... Již v minulém
vydání Večerník informoval
o rozsáhlém záškoláctví, které bylo rodiči trpěno a snad
i podporováno. Stejně tak se
choval další pár - osmatřice-

I

tiletý muž a jeho o rok mladší manželka z Prostějova.
Celý rok totiž neposílali své
dvě dcery do školy!
Jen za druhé pololetí uplynulého školního roku má jedna
z nezletilých dívek 360 neomluvených hodin, její sestra
pak „jenom“ 265. „Oba rodiče byli obviněni z ohrožování

výchovy dítěte, kterého se
dopustili tím, že řádně neplnili
své rodičovské povinnosti a
řádně nezabezpečili povinnou
školní docházku svých dcer,
která vyplývá ze zákona o rodině,“ uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková s tím, že
obviněným rodičům hrozí až
dvouletý pobyt ve vězení.

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

KONOPNÝ MÁG SE VĚZENÍ VYHNUL
Dušan Dvořák prý nebyl odpovědný za své činy...

V úterý se u prostějovského soudu konal poslední proces s nejznámějším pěstitelem konopí v České republice
Dušanem Dvořákem. V zarostlém, zlomeném, osamoceném a tiše mluvícím muži byste jen těžko hledali velkohubého excentrika, který několik let okázale pohrdal policií,
soudy i platnými zákony této země. Soudní znalkyně potvrdila, že psychicky nemocný Dušan Dvořák ztratil kontakt s
realitou a nebyl proto schopen domyslet následky svého
jednání. Na základě toho byl Dvořák zproštěn obžaloby!
Musí však pravidelně docházet ke svému psychiatrovi...
Prostějov/mls
Dušan Dvořák už marihuanu
v Ospělově nepěstuje. Poté, co mu
ji v srpnu loňského roku policie
už počtvrté sklidila, přestěhoval
se zpět do Olomouce. Právě
opakované konopné žně stovek
vzrostlých rostlin marihuany
v celkové hodnotě mnoha set
tisíc korun byly pro Dvořáka
tím nejhorším trestem. Jinak
Dvořák policii a obzvláště soudy
okázale nerespektoval. Hájil se
tím, že jediným jeho zájmem je
lidem pomáhat a prostřednictvím
marihuany je i léčit. Nepochybné
však je, že na prodeji konopí v
jakékoliv podobě jednoznačně

vydělával, aniž by k tomu měl
potřebná oprávnění. O tento zdroj
příjmů však Dvořák přišel a v
současné době je odkázán na invalidní důchod...
Podle názoru soudní znalkyně
byl Dušan Dvořák dlouhodobě
v zajetí vlastních myšlenkových
konstruktů natolik, že jeho
vnímání i úsudek byly výrazně
narušené. „Konopí přikládal
výrazně větší léčebný význam
i moc, než ve skutečnosti má,“
prohlásila znalkyně.
Dušan Dvořák v úterý u soudu
připustil, že při boji za prosazení
konopí jako léku nehleděl nalevo ani napravo. „Necítím se být
psychicky nemocný a rozhodně

nejsem nějaký drogový dealer.
Když jsem v roce 2008 mluvil o
léčivých účincích konopí, všichni
se mi vysmívali. Nyní je prokázáno, že konopná mast může zachránit nohu před amputací. Zákony
se změnily, konopí už lze používat
pro léčebné účely. Tvrdím však,
že kvůli zájmům farmaceutických firem bude léčivé konopí pro
nemocné finančně nedostupné,“
vyjádřil se tichým hlasem Dvořák,
který se na první pohled vnímal
především jako oběť justičního
systému.
„Mojí největší chybou bylo,
že jsem se postavil proti státu.
Neuvědomil jsem si, jaké to může
mít dopady na moji rodinu i na mě
samotného. Všemu jsem horlivě
věřil a nedomyslel následky. Na
této cestě jsem však už vyhořel,“
prohlásil zlomeným hlasem
nešťastný muž, který podle svých
slov pravidelně navštěvuje svého
psychiatra a bere také prášky
očividně potlačující jeho nespoutaný temperament pravděpodobně
podpořený i „léčivým konopím“...
„Léky, které nyní beru, mi
nepomáhají, ale ničí mě. Přesto
je beru,“ hlesl Dvořák, který

Nezvaný host
Hostinec v Tylově ulici
v Prostějově navštívil po zavírací hodině nezvaný host.
Rozbil skleněnou výplň
dveří a potom prohledal celý
lokál. Nic z něho ovšem neukradl a odešel s prázdnou.
Přesto mu za vloupání hrozí
dva roky kriminálu.

Oblékl se
Chodit nahý zjevně nechce
darebák, který se vloupal do
skladu jednoho z prostějovských supermarketů. Ukradl
tam totiž dvě papírové krabice s oblečením. Způsobil
škodu pět tisíc korun.

Vybavil se elektronikou
Elektroniku za téměř dvě stě
tisíc korun si odnesl neznámý zloděj, který se vloupal
do prodejny ve Vrahovické
ulici v Prostějově. Sebral
tam televizor, šest notebooků a osm tabletů. Další zboží
v krámě poškodil. Za krádež
mu v případě, že bude dopaden, hrozí pět let vězení.

Chystá cyklovýlet
Na cyklistický výlet s přítelkyní se zřejmě chystá nenechavec, který minulý týden
ukradl v Prostějově dvě horská kola. Nejprve sebral dámské ve sklepě domu v ulici
Jana Zrzavého, potom ukradl
pánské, zaparkované ve stojanu v Kostelecké ulici. Majitelům kol způsobil zloděj škodu
pětadvacet tisíc korun.

Pozdrav z války
Bod zlomu. Policie v srpnu loňského roku počtvrté sklidila marihuanu na zahradě Dušana Dvořáka v Ospělově. Někdejší konopný léčitel se následně přestěhoval zpět do Olomouce a nyní žije
ze svého invalidního důchodu.
Foto: archiv Večerníku
rozhodně nepůsobil jako člověk,
jež není schopen vnímat věci
kolem sebe.
Po jeho relativně krátkém
projevu se přesto soud na
základě psychiatrického posudku rozhodl Dvořáka zprostit odpovědnosti a trest mu
neuložit. Dušan Dvořák coby
nesvéprávný dokonce nebude
ani „zavřen“ do některého
ústavu. Soud mu pouze nařídil
pravidelně navštěvovat psychiatra. „To samozřejmě neznamená, že se musíte léčit celý život.
Bude-li výsledek uspokojivý,

může být tato léčba ukončena,“
chlácholila Dvořáka soudkyně
Ivona Otrubová, kterou konopný mág svého času nazval
„floutkem“...
Závěrečný verdikt si spolu se
svým mužem vyslechla také
Dvořákova manželka Radomíra.
Další vyznavači „konopné
církve“ však svého mistra zradili a
k soudu na rozdíl od předchozích
bouřlivých jednání nedorazili.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, obě procesní strany si
ponechaly právo na možnost
odvolání.

Nebezpečně vyhlížející kovový předmět objevil osý zemědělec na
matřicetiletý
poli u Čech pod Kosířem.
Přivolaný pyrotechnik na
místě zjistil, že jde o odjištěný a plně funkční dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů, pocházející ze druhé
světové války. Policejní specialisté granát potom odvezli
k bezpečné likvidaci.

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.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
inzerce

IVETA VAĎUROVÁ

JAKUB KELLNER

BATBILEG GANKHULUG

PAVOL KRIŠTOF

se narodila 27. srpna 1987 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 16. července 2013.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
26 až 27 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má hubenou postavu,
zelené oči a hnědé vlasy.

se narodil 4. března 1996 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 22. března 2013. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 16 do 17 let,
měří 165 až 168 centimetrů, má
střední postavu a hnědé oči. Bližší
údaje k osobě nejsou k dispozici.

se narodil 6. dubna 1981, je státním
příslušníkem Mongolska a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání již
dne 24. září 2007. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 26 do 30 let, měří
175 až 185 centimetrů, má střední
postavu, hnědé oči a černé vlasy.

se narodil 16. března 1971 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 21. dubna 2010. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, má kadeřavé hnědočerné vlasy i hnědé oči. Další údaje
k hledané osobě nejsou známy.

Zpravodajství
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Policie při pátrání po lupiči z Přemyslovic nepokročila...

Užívá si Bakalár

Beze slova odešel z ústavu! blondýnky, nebo červy?
Po dvou dnech ho našli u místní říčky...

Víceměřice/pk - Od středečního
odpoledne, kdy byl Aleš Spurný
naposledy viděn při odchodu
z ústavu pro mentálně a tělesně
postižené ve Víceměřicích, jehož
je klientem, o sobě nepodal
žádnou zprávu a nebyly o něm
ani sebemenší indicie. Policie
ČR proto ve čtvrtek 8. srpna
vyhlásila po třicetiletém muži
celostátní pátrání!
„Aleš Spurný byl naposledy
viděn ve středu sedmého srpna
kolem půl čtvrté odpoledne, jak
odchází z ústavu. Od té doby
o sobě nepodal žádnou zprávu,“
uvedla ve čtvrtek Irena Urbánková, tisková mluvčí krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého kraje.
Podle bližšího vyjádření je Aleš
Spurný zdánlivého stáří kolem
dvaceti let, vysoký kolem 160 až
165 cm, silnější postavy. „Jelikož
muž při chůzi kulhá, napadá tak
na pravou nohu, jejíž chodidlo
má stočené dovnitř a navíc pravou
horní končetinu má v loktu ohnutou, viditelně deformovanou a stále
ji drží u těla, panovaly kolem jeho
soužití nejrůznější obavy,“ přidala
Urbánková.
Naštěstí žádný z černých
scénářů se nepotvrdil. A hned
následujícího dne bylo pátrání

Po Jánu Bakalárovi z Duban na Prostějovsku se
slehla zem. Co nyní dělá muž, jehož hledá Policie
České republiky, neboť podle některých zdrojů to
byl právě on, kdo v únoru letošního roku střílel samopalem do auta převážející právě třicet milionů
korun? Jsou jen dvě možnosti. Buďto někde v zahraničí žije z peněz uloupených v Přemyslovicích,
nebo už je dávno někde mrtvý...
Dubany, Olomouc/mls

Aleš Spurný. Foto: Policie ČR

odvoláno. Dobrá věc se totiž
záhy podařila! Pohřešovaný
Aleš Spurný byl na základě
oznámení všímavého občana
vypátrán nedaleko Víceměřic
u místní říčky. Podle vyjádření
policie byl pouze podchlazený,
jinak zdravotně v pořádku.
„Po poskytnutí první pomoci
jsme jej tak předali oprávněné
osobě,“ dodala policejní mluvčí.
Důvod, proč se Aleš Spurný po
dva dny zdržoval mimo Domov
u rybníka ve Víceměřicích, kde o
něj pečují, zůstal médiím utajen.
Snad se jednalo pouze o nevinný
výlet zmateného muže...

Ján Bakalár v době svého trestu
nazpíval za mřížemi písničku
„Blondýnky a mercedes“. Při
jejím psaní vycházel ze svých
bohatých zkušeností ze života ve
vězení. Pokud nějaký nováček
nastoupil do basy a ptal se, jak se
tam ostatní vězni mají, pak mu
někdy odpovídali: „Jo, pohoda,
blondýnky, mercedes...“ To mělo
znamenat, že i doba „v base se dá
zvládnout.
Skutečných blondýnek a mercedesů si možná Ján Bakalár užívá
v současnosti dosyta. Poté, co jej
policejní komando marně hledalo v jeho domě v Dubanech, se
po něm totiž zavřela voda. A tak
sami kriminalisté po něm neúspěšně pasou už více jak půl roku.
„Do pátrání po Jánu Bakalárovi
je zapojen Interpol i Europol.
Vydán byl také evropský i mezi-

národní zatykač. Samotný případ
je vyšetřován jako pokus vraždy
s loupežným motivem,“ konstatoval pro večerník Tomáš Adam,
vedoucí oddělení obecné kriminality krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.
Byl v případě brutálního loupežného přepadení obviněn
ještě někdo další? „Pokud jde
o spolupachatele, nemáme dostatek důkazů, abychom zadrželi
a obvinili nějakou další osobu,“
reagoval Adam.
V Dubanech, kde Bakalár žil se
svojí přítelkyní, o muži nic neví.
Dostat se do domu, který obýval,
je pro normálního smrtelníka fakticky nemožné. Zvonek u dveří je
vyrvaný, nad bránou visí ostnatý
drát, prostor před vchodem monitorují kamery a na setrvalé klepání
na okno nikdo neodpovídá.
Zda si Ján Bakalár užívá luxusního způsobu života, jak o něm fan-

To je krasavec. V divoké safari
se minulý týden pomalu měnilo
město Prostějov, v jehož ulicích
se postupně zabydleli had,
papoušek a nakonec i sova....
Foto: Městská policie Prostějov

Najdou ho živého, nebo mrtvého? Po celém světe hledaný
Ján Bakalár zůstává nejhledanějším mužem celého kraje.
Foto: Policie ČR
tazíroval ve vězení, není vůbec jisté. Zveřejnění jeho jména pro oba
spolupachatele představovalo obrovskou komplikaci. Logickým
krokem by naopak bylo, pokud
by se svého prozrazeného kumpána pokusili co nejrychleji
zbavit! Není tedy vyloučeno, že
Ján Bakalár o blondýnkách a mercedesech už sní pouze svůj věčný
sen zakopaný někde hodně hluboko pod zemí...
Večerník v každém případě bude
Bakálovi a celému případu stále
na stopě.

Prostějov/lef - Dlouhý barevný had vyděsil chodkyni
u budovy České spořitelny na
Žižkově náměstí. Vyhříval se
na rozpálené dlažbě a jedovatě syčel na kolemjdoucí. Naštěstí nešlo o žádný jedovatý
druh, ale o dnes mezi chovateli velmi rozšířenou korálovku sedlatou.
Ta by se životu v našich klimatických podmínkách zřejmě lehce přizpůsobila, protože se běžně
vyskytuje v pásmu od Ekvádoru
po Kanadu. Její pobyt v ulicích
Prostějova by navíc mohl být
i žádoucí, protože korálovky
jsou vynikajícími likvidátory
hlodavců. Hada však odchytili
strážníci a odvezli ho do zverimexu, kde si ho během několika
hodin vyzvedl majitel, kterému
neposedný plaz utekl.

Strážníci pak byli povoláni
do aquaparku, kam se přilétla
osvěžit krásná bíložlutá korela.
Její lapení dalo sice strážníkům
poněkud více práce než odchyt
hada, nakonec však i pták skončil v odchytové kleci mužů zákona a následně ve zverimexu.
Nakonec museli strážníci zasahovat ještě v Kolářových
sadech. Tam byli přivoláni
k nešťastně pískajícímu mláděti
sovy, které se bezmocně motalo
pod stromy. „Strážníci zjistili, že
mládě vypadlo z hnízda. Přivolali proto na pomoc hasiče, kteří
za pomoci žebříku pomohli hlídce sovičku vrátit zpět,“ uvedla
mluvčí prostějovských strážníků
Jana Adámková s tím, že při odchytech nebyl nikdo zraněn ani
na straně strážníků ani na straně
zvířat.

PROSTĚJOV PROŽÍVÁ NEJŽHAVĚJŠÍ PRÁZDNINY ZA POSLEDNÍCH STO LET
Hned dvakrát teploty překročily magickou
g
hranici sedmatřiceti stupňů Celsia!

Pokud bychom to brali podle průměrné teploty
lidského těla, pak měl Prostějov „pouze“ zvýšenou teplotu. Každému z nás to však připadalo,
že město chytilo hodně vysokou horečku. V sobotu 3. srpna a následně i ve čtvrtek 8. srpna
překročila rtuť teploměru magických 37°C. Něco
podobného tu přitom více jak dvacet let nebylo! Uplynulý týden tak pouze potvrdil, že zatím
prožíváme nejteplejší a nejsušší prázdniny za
posledních několik desítek let. Večerník se vydal
po stopách těchto horkých dnů...
v sandálech nedá jít, tak na to
si opravdu nevzpomínám…,“
svěřila se Večerníku jednaosmdesátiletá paní Věra.
Obzvlášť
starším
lidem
sluníčko v minulých dnech
příliš nesvědčilo. Pro většinu
z nich to dokonce byly chvíle

Prostějov/mls
Tak hrozná vedra pamatuje
málokdo! Na tom se shodli
i ti nejstarší z prostějovských
občanů. „Horko v létě bylo
vždycky. Ale aby byla silnice
tak rozpálená, že se po ní

utrpení a některé případy musela řešit Rychlá záchranná
služba, která sice vyjížděla
častěji než obvykle, naštěstí
k hromadným zdravotním
komplikacím nedocházelo.
Fakt, že letošní léto je
skutečně extrémní, potvrzují i statistická čísla
z prostějovské hvězdárny.
Z nich vyplývá, že nejvyšší
teploty za posledních více jak
dvacet let byly v Prostějově
naměřeny v sobotu 3. srpna
2013 a to 37,3 °C, následně
pak ve čtvrtek 8. srpna, kdy
rtuť vystoupala na 37,4 °C.
„Teplotu nad sedmatřicet
stupňů jsme na hvězdárně
naměřili naposledy desátého srpna 1992,“ prozradila
Božena Černohousová z Lidové hvězdárny v Prostějově,

průměrné teploty od pondělí 22.7. do pátku 9.8.
Zdroj: Magistrát města Prostějova

Zajímavost:
největší horko
nebývá v poledne
Výsledky dlouhodobých měření popírají zaběhlou představu, že největší vedro panuje
v pravé poledne. „Maximální
teploty jsme obvykle naměřili
kolem šestnácté hodiny odpoledne. Ve zmíněných dvanáct
hodin byla teplota obvykle až
o dva stupně nižší,“ vyvrátila
tento mýtus Božena Černohousová z Lidové hvězdárny
v Prostějově.

kde měří základní meteorologická data už třicet osm
let. Naprosto nevídaný je
o letošních prázdninách
i počet takzvaných tropických dnů. „Od pondělí dvaadvacátého července Prostějov
zažil celkem patnáct tropických dnů, kdy maximální
teplota přesáhne magickou
u
třicítku,“ poznamenala dálee
mČernohousová. Přitom průmběrně prožijeme v České repubh
lice pouze čtrnáct takových
dnů za celý rok!

Sluníčko přepisovalo dějinyy
Kromě astronomů měří teploty i sami meteorologové.
Na Prostějovsku tak činí
na stanici v Protivanově,
kde teploty zaznamenávají
necelých sto let. Ve čtvrtek
tu naměřili 37,2 °C! Je to
sice o dvě desetiny méně než

Byly to skutečné tropy! Maximální teplota v posledních čtrnácti dnech překročila i na Prostějovsku téměř
vždy třicet stupňů Celsia. Tato hodnota představuje hranici tropického dne.
Foto: Michal Kadlec

naměřena vyšší teplota...“

Eva Richtariková,
Český hydrometeorologický ústav
v Prostějově, jedná se však
o absolutní rekord v dějinách
měření
na
Drahanské
vrchovině. „Na dané stanici
nebyla nikdy naměřena vyšší
hodnota,“ potvrdila nám tuto
informaci Eva Richtariková
z ostravské pobočky Českého

hydrometeorologického ústa
-vu.
Samozřejmě,
že
Prostějovsko v tom nebylo samo. Nový moravský
rekord
například
padl
v Brodě nad Dyjí na
Břeclavsku, kde ve čtvrtek
naměřili pekelných 39,7°C.

Takové sucho
v Prostějově nikdy nebylo!
Vysoké teploty letošního
léta jsou vskutku výjimečné.
S ničím nesrovnatelné je však
také sucho, které Hanou už
několik týdnů sužuje. Podle
zaměstnankyně
hvězdárny
nemá něco podobného obdoby. „Za celé prázdniny zatím
napršelo pouze necelých patnáct milimetrů vody na metr
čtverečný. Srážky na hvězdárně
měříme od roku 1988 a tato
hodnota je za celé období
bezkonkurenčně nejnižší,“ uvedla ještě před páteční a sobotní
bouřkou Černohousová.

Vajíčko na asfaltu jsme (NE)usmažili
usmažili KOVAŘÍK PŮJDE K SOUDU už v polovině září!
na
video rnikpv.cz
e
c
.ve
www

Prostějov/mls - Je čtvrtek 8. srpna 16.00. V tuto chvíli to sice ještě
nevíme, ale přesně za 48 minut bude
v Prostějově překonán teplotní
rekord. Na hvězdárně naměří 37,4
stupňů Celsia. Vedro je nesnesitelné,
vše žhne jako v pekle. Přijíždíme na
parkoviště k nedávno otevřenému
Kauflandu. Chceme si tu na asfaltu
usmažit vajíčko. Podaří se nám to?

nalistujte stranu 6

Experiment. V těch největších
vedrech jsme se pokusili usmažit
vajíčko na rozžhaveném parkovišti
u nedávno otevřeného Kauflandu.
Celý pokus jsme natáčeli na malou videokameru, záznam můžete
shlédnout na www.vecernikpv.cz!
Foto: Martin Zaoral

Rozsudek nad bývalým hokejistou byl zrušen

Prostějov, Brno/mls - Nové
soudní řízení s Robertem
Kovaříkem se blíží. „Hlavní
líčení se bude konat v pondělí
16. a v úterý 17. září,“ prozradila Večerníku tisková mluvčí
Krajského soudu v Brně Miroslava Sedláčková. Prostějovský
rodák a někdejší člen místního hokejového týmu Robert
Kovařík byl po svém útěku
do USA odsouzen za loupežná
přepadení k deseti letům
vězení. Soud mu nyní může
trest buď potvrdit, nebo snížit.
Robert Kovařík si už může chystat slavnostní klepeta. V pondělí
16. září ho v nich eskorta přivede
z brněnské vazební věznice před
senát Krajského soudu v jiho-

moravské metropoli. Kovařík
si totiž po nedávné deportaci
z USA požádal o obnovu procesu. A soud jeho žádosti vyhověl.
Původní proces se totiž konal
v Kovaříkově nepřítomnosti. Nyní
vše proběhne nanovo a někdejší
prostějovský hokejista se procesu
již bude moci zúčastnit.
„Koncem letošního června
Krajský soud v Brně zrušil
původní rozsudek, kterým
byl Robert Kovařík odsouzen
k deseti letům nepodmíněně.
Hlavní líčení včetně dokazovaní
bude probíhat znovu a to už
v přítomnosti obžalovaného,”
uvedla Miroslava Sedláčková
s tím, že Kovařík si může jenom polepšit. „V novém řízení

nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného,“
upřesnila Sedláčková.
Robert Kovařík v rámci své
obhajoby před Krajským
soudem v Brně zřejmě poodhalí zákulisí prostějovského
podsvětí z doby před deseti
a více lety. Po jeho útěku do
USA totiž nebyl pro všechny
jeho bývalé kumpány problém
svést veškerou vinu právě na
něj. Proti tomu se však Kovařík
v minulosti už několikrát ohradil.
V Prostějově i okolí tak stále
žije dost lidí, kteří mají strach
z toho, co někdejší vyhlášený
zloděj aut u soudu prozradí...
K jeho vstřícnosti odhalit nové
a závažné skutečnosti týkající se

Foto: archiv Večerníku
třeba ozbrojených loupežných
přepadení pak nepochybně
přihlédne i senát brněnského
Krajského soudu. Právě on
bude rozhodovat o výši a druhu
Kovaříkova nového trestu.
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Barometr

Číslo týdne

+

37,4

P l d í mohykán.
Poslední
h ká Z okna
k svého bytu
u
uviděl, jak se jeden snaží okrást druPech pod
hého. Neváhal ani na vteřinu, vytočil
vysokou sítí!
linku městské policie a tím se
Nepříjemná kompostaral o zdárné vyšetření
plikace se hned zkraje
celého incidentu, nepřípravy vyskytla u prostěboť se ukázalo, že
jovských volejbalistek. Týká se
šlo skutečně
lotyšské univerzálky Olgy Točkové,
o krádež!
kterou potkaly zdravotní trable,
díky nimž možná přijde o celé angažmá na Hané....

Osobnost týdne
JAROMÍR
JA
JÁGR
Nejpopulárnější sportovní star ČesNejpop
ké rep
republiky dorazila přesně před
týdnem do Prostějova. V rámci spolupráce s marketingovou společností
luprác
TK PLUS zahájil český hokejový reprezentant tenisové
mistrovství světa „čtrnáctiletých“.
Rozhovor čtěte na straně 28

Přesně tolik stupňů Celsia naměřili ve čtvrtek uplynulého
týdne na Lidové hvězdárně
v Prostějově. Stalo se tak poprvé po jednadvaceti letech!
Jen o dva dílky méně ukázalo
měření meteorologů v Protivanově, kde dokonce padl
absolutní stoletý rekord!

-

Výrok týdne
„MY
MY UŽ
Ž PO
PO LI
LIDE
LIDECH
DECH
DE
CH
NESOMRUJEME,
POLICAJTI
NÁM TO VČERA
ZAKÁZALI“
Dvojice neslušných
bezdomovců,
na kterou se snesly stížnosti,
nám přislíbila, že už bude
hodnější...

MALÉ LETNÍ STŘÍPKY CHORVATSKÉ...
Martin Mokroš

Analýza
I Prostějované v horkých
letních měsících rádi putují za slanou vodou a nepřekvapí, že hlavní destinací je Chorvatsko. A tak
jsem se poptal na pár
veselých příhod a pokusil
se z nich sestavit souvisle nesouvislou analýzu,
která by měla spíše letně
pobavit. A kdo se v těchto řádcích pozná, bude to
jen důkaz, že jsem si nic
nevymyslel, maximálně
musel krátit...

Cesta tam
Nabalení, kontrolu všeho máme
za sebou a jede se. První veselá
příhoda na česko-rakouské
hranici, kdy rozjívení cestovatelé, zblblí zřejmě i temnou
nocí (cestuje se přece hlavně
v noci, abychom ráno již byli
u vody), zapomínají zaplatit
u místní pumpy za benzín a je
málem volána policie, až pak se
vysvětluje, že členové posádky
spoléhali jeden na druhého
s placením, když při tankování
chodili jeden po druhém čůrat.
Noc způsobila další nemilou
situaci, navigátor prvního vozu
usnul a celá výprava si následně
projela menší dvacetikilometrovou okružní jízdu Rakouskem
(příhoda z dob, kdy navigace neexistovaly). Již za ranního kuropění
posádka jednoho z vozů zjišťuje
s děsem, že se jí kouří z motoru a má před sebou nejčernější
scénáře - výbuch motoru, auto
v plamenech, ohořelé mrtvoly,

prudké brzdění, vyskakování
z vozu, ten nejodvážnější otevírá
kapotu... A zjišťuje, že se v motoru kouří z konzervy párků, kterou
tam schoval jiný člen posádky
pod tlakem mediální masáže, že
jsou Čechům na hranicích brány
konzervy, zapomněl na ni a párky
se překvapivě uvařily motorovým horkem.

Na místě
Výběr místa rekreace je nejdříve
dohadováním s majiteli privátů
o ceně a službách v ceně, několik
pokusů není moc úspěšných, nakonec vítězí privát s postaršími
majiteli, kteří nabízí i snídani
formou švédského stolu. Jeden
ze členů posádky zjišťuje, že
v privátu jsou již jen dva němečtí
manželé pamatující ještě kancléře
Otto von Bismarcka za mlada,
tudíž je šance mít onen ranní
švédský stůl takřka celý pro sebe.
Následně je ostatními pochválen
za myšlenku. Česká žravost vítězí
a ubytování je dohodnuto
a zajištěno.

TRHÁKY ‚OKURKOVÉ SEZÓNY‘
Petra Hežová
Těžko posoudit, zda se
v současnosti
těší větší sledovanosti kauza na mol
opilé zpěvačky
nebo vládní peripetie té či oné
bandy chamtivých poslanců.
V prvním případě je myslím
jasné, že český showbyznys
sice přišel o jednu uznávanou pěvkyni, na druhou
stranu získal dlouhodobě
nevyčerpatelný zdroj skandálních informací a možná
i dalších akčních videozáznamů
únosů i návštěv nejrůznějších
zdravotnických zařízení. Druhý
případ politických tahanic není
pro čtenáře a televizní diváky
už ničím jiným než instant-

ním prostředkem, jak se rychle
a účinně rozčílit během
několika vteřin.
Oba případy jsou ale doslova požehnáním v období
‚okurkové sezóny‘, kdy je
obvykle nejžhavější zprávou
stoupající či klesající teplota
na teploměru. Zprávy, které
si ale vždy najdou své čtenáře
a posluchače jsou novinky týkající se romské komunity. Málokterý pochod proti Romům ujde
pozornosti médií a obyvatelé
Česka jsou vždy spolehlivě informováni o každém případu,
kdy se s cikány nezachází
v souladu se směrnicemi Evropské unie, OSN nebo kdykoliv se
na zástupce romské komunity
někdo zle podíval.
Hrozbu žalobou z rasismu si vyslechlo bezpočet
prodavaček, když nachytaly

glosa týdne

rodinné příslušníky snědé
pleti, jak hromadně sklízejí
úrodu v prodejnách potravin či drogerie, také majitelé chat, kteří se nechtěli
smířit s nečekanými romskými nájemníky, kteří chatu
i garáž bez vyzvání vyklidili
a rozprodali. Zástupci romské komunity se nemohou
divit, že mezi bílými ‚gádži‘
se jim jen stěží dostane soucitu a pochopení v případě,
kdy cikánské rodině spadne
na hlavu neudržovaný dům,
nebo když na náměstí lamentují nad nedostatkem financí.
Ne všichni Romové jsou stejní,
ale ty ‚asimilované‘ jde za tím
zástupem čekajícím na sociální
dávky jen stěží zahlédnout...

Konstelace hvězd Prostějova

Po venku se raději moc neprocházejte, protože rozpálené ulice Prostějova nejsou tím pravým odpočinkovým místem. Spíše se ukliďte
někam k vodě nebo do chládku hospodského pohodlí. Také se můžete jít zchladit k ledu na zimák…

Berani - 20.3.- 18. 4. Dávejte si pozor na řeči, které jdou
okolovás.Mluvenéslovosicenezabíjí,alejedovatáslina
dokáže hodně otrávit život. Zkuste se alespoň v nejbližších dnech chovat tak, abyste nikomu nezavdali příčinu
k pomluvě.
Býci - 19.4.-19.5. Už byste měli začít zase sportovat,
jen z minulosti se žít nedá. Dnes už prostě dva kanáry nedáte ani těm, co nyní váží jako panda.. Zkuste
navštívit sport alespoň jako divák a vraťte se ke kořenům.
Blíženci - 20.5.-19.6. Pořád hledáte způsob, jak jednoduše zbohatnout? Není na tom nic složitého, pokud se ovšem spojíte s těmi pravými lidmi. Jeden takový člověk se okolo vás v tomto týdnu mihne, takže
ho koukejte chytit za pačesy.
Raci - 20.6.-21.7. Nedejte se odradit od svých původních plánů, i kdyby vám házelo klacky pod nohy
sebevětší množství lidí. Uprostřed týdne si určitě
vsaďte, výsledek bude nad očekávání dobrý. Užijte
si volných dní k relaxaci.
Lvi - 22.7.-21.8. Vaše zdraví je už tak dosti chatrné,
takže si v těchto dnech odpusťte jakékoliv hazardování. Například zapomeňte na noční večírky i flámování v práci. A jestliže konečně chcete přestat kouřit,
máte právě nejvyšší čas!
Panny - 22.8.-21.9. Popadne vás nákupní horečka.
Pokud máte přebytečné peníze, tak prosím, utrácejte
si, za co chcete. Měli byste ale spíše přemýšlet nad
tím, že byste mohli někomu pomoci v nesnázi. Co
takhle půjčit kamarádovi?

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Dostanete celkem dobrý nápad,
který určitě ocení vaši nadřízení. Pokud ho ale nepřevedete do reality, mlčte o něm před kolegy. Nikdy totiž nevíte, kdo vaše plány ukradne a bude je vydávat
za své. Ostrouhali byste.
Štíři - 22.10.-20.11. Nikdy se nezavděčíte všem,
takže i když jste toho v minulosti vykonali mnoho
dobrého, žádné poděkování neočekávejte. Zvláště
v těchto dnech, kdy vám půjde spousta lidí po krku.
Dostanete se do problémů.
Střelci - 21.11.-20.12. Nestresujte se, užijte si více
klidu a rodinné pohody. Zamyslete se nad tím, proč
trávíte tolik času mimo domov místo toho, abyste
spočinuli v náručí svého partnera. Obnovte staré dobré zvyky, polepšete se.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Čeká vás společenská akce, ze které budete unešení. To horší nastane
až pak. Vydáte se na cestu domů sami, protože vás
nebude chtít někdo doprovodit. Požádejte někoho
o garde, nechoďte domů sami!
Vodnáři - 20.1.-18.2. Nebude se vám tento týden
líbit spousta věcí, ale zdržte se nějakých emočních
výlevů a zachovejte chladnou hlavu. Pokud to přeženete, vrátí se vám to jako bumerang. Před víkendem
navštivte své rodiče.
Ryby - 19.2.-19.3. Pocuchané nervy zklidní romantická procházka s milovaným člověkem. Nepodceňujte odpočinek, mohlo by se vám to vymstít. Měli
byste využít ještě část své dovolené a zamířit někam
hodně daleko. Samozřejmě, že ne sami.

Plážové zážitky

a celá česká výprava je již zas
jedno usmířené tělo, lačnící
pouze jeden po druhém. Po rozhovoru s německým párem bylo
zjištěno, že jsou z bývalé NDR
a ještě členy FKK, což byl spolek
německých nudistů, řekli si, že
to zkusí s propagací i v Chorvatsku...No nepochodili.

Krize

Hledání výhodného místa na
opalování -„smažení“ je „bojem
o zrno“, ale nakonec je stanovena
taktika okupace místa a následné
držení dobytých pozic formou
hlídek. Pánská část výpravy kvituje s povděkem, že nedaleko je
početná skupina cizích krasavic,
které se opalují nahoře bez,
a vysílá jednoznačné telepatické signály. Dámská část
výpravy se okamžitě ponořuje
do zlověstného mlčení a s čistě
ženskou logikou odhazuje taktéž
horní díl plavek, na což naopak
reagují místní snědí domorodci
veselým pohvizdováním. Teď
se tedy nasupuje mužská část
výpravy a takřka celý zbytek dne
je tráven v podobě tiché domácnosti z obou stran. Ledy se prolamují až ve chvíli, kdy na pláž
dorážejí výše zmínění němečtí
manželé. Nejdříve Hilda a pak
i Kurt odhazují všechny díly
plavek, což vzbudí zděšení
u všech dalších zúčastněných

Blíží se konec dovolené,
došlo české pivo, zásoby alkoholu a jídla. Někteří členové
výpravy zjišťují, že jsou
„opupínkováni“ ze sluníčka
a zbytek dovolené je tedy čeká
sezení na pláži pod borovicí, nebo
jen v moři. Pupínky svědí a jejich
Noční život
počet roste, zato nálada klesá.
Heslo je třeba si užít a vše ochut- I tak ale proběhne závěrečná párty
nat je plněno do sytosti, takže s domácími a rozlučka s místem
místní rybí speciality, víno, pivo, dovolenky.
zmrzlina, následně diskotéka
Cesta zpět....
a dokonce i na privátu párty
s domácími, kteří dávají koštovat Párty se vydařila, a tak slabší jedinci
svoji domácí pálenku. Bohužel zvrací ještě v Chorvatsku, někteří
zde slabší jedinci konstatují, že drží až do Rakouska, pouze řidiči
se jim začínají z těch procent a hrdinové, kteří se vydezinfikovali
v ní otáčet i nehty na nohou, již zmiňovanou domácí pálenkou,
následně se šupajdí do pelíšků, vydrží až domů. Po zhruba osmi
kde pokračuje ono vzájemné stovkách kilometrech jsou všichni
usmiřování z odpolední pláže šťastně doma. Loučení a odjezd
se vším všudy... Ráno se ovšem do svých sídel a zde regenerace
dovídáme, že většina párů usnula po dovolené. Ale co, stálo to za to,
zmožena domácí pálenkou velmi a když dá pánbůh, tak za rok zase.
brzy a na žádné techtle natož Takže, za rok zase uslyšíme
mechtle ani nedošlo...
DOBRO DOŠLI!

fejeton

Úsměv, prosím!

Nikol Hlochová
Smích je v životě důležitým
prvkem. Stále častěji se navíc
pořádají nejrůznější terapie
smíchem a podobně. Že jste
o tom neslyšeli? Opravdu,
nevymýšlím si, představte
si to - sednete si do kroužku
a společně s několika dalšími
lidmi se na sebe křeníte od
ucha k uchu...
Vyprávíte si vtipné historky, pomlouváte své známé a kamarády, vzpomínáte, jaké znáte vtipy
- účelem je, co nejvíc vycenit
zuby a smát se, až se budete
za břicho popadat. Pokud se
vám na takovou terapii nechce
a trpíte nedostatkem smíchu,
pořiďte si chechtajícího se
„kamaráda“. Určitě už jste někdy slyšeli o látkovém udělátku
s baterií, které vám při prvním
zapnutí dokáže zlepšit náladu,
tzv. chechtajícím se pytlíku.

Já osobně se směju hodně
a často, bohužel (nebo možná
bohudík) i v případech, kdy si
„normální lidi“ na smích ani
nevzpomenou. Třeba když si
natluču kebuli nebo odřu koleno, to mám už od malička. Na
gymplu mi úsměv na tváři občas vykouzlila i nějaká ta horší
známka. Ne proto, že by mi to
bylo jedno, ale hlavně proto, že
jsem si vždycky při pohledu na
opravenou písemku uvědomila,
jak jsem „blbá“.
Sice asi často vypadám jako
měsíček na hnoji s koutky roztaženými od ucha k uchu, ale nevadí mi to. Smutné je, že mívám
pocit, že jsem tím „vysmátým
měsíčkem na hnoji“ sama. Občas, když se okolo sebe rozhlédnu, vidím na ulicích obrácené
úsměvy a zachmuřené tváře.
Ale proč? To už nemají lidé
z ničeho radost? Když je horko,
mračí se, když prší, mračí se jednou tolik... Chápete to? Já ne!
Smích je lék na všechny neduhy a na špatnou náladu nebo

deprese především. Často také
můžete slýchat názory, že si jím
můžete prodloužit život. Smích
vám sice asi roky navíc nepřidá,
ale tak každá minuta je dobrá,
co myslíte? Možná teď namítáte, že se můžete těžko na ostatní
usmívat, když vám není zrovna
do skoku. Ano, uznávám, je to
těžké, ale rozhodně to není nemožné! Kdyby se na svět mračili
všichni, které něco trápí, tak je
z nás národ bručounů.
Největšími a nejroztomilejšími
smíšky jsou ti nejmenší - děti.
Jejich spontánnost a radost ze života jim na tváři vyčaruje úsměv
několikrát denně. Smějí se fleku
na tričku, maminčině ulomenému podpatku nebo rozbité skleničce. A právě z nich bychom si
měli vzít příklad. Víte, co se říká,
když nejde o život, jde o ...
Není na škodu se alespoň jednou denně ze srdce zasmát nebo
si jednou za čas pořádně zablbnout. A teď přemýšlejte, co vás
naposledy opravdu, ale opravdu
hodně rozesmálo?

Agentura
V logu města bude Kačer Donald!
Uběhlo jen několik málo dní
a prostějovští konšelé odvolali
to, co zvolili. Představte si, že pět
návrhů na nové logo města bylo
zmačkáno, roztrháno a hozeno do
koše v primátorově kanceláři! Stalo se tak poté, co občané Prostějova se srotili před budovou radnice
a z nejvyšších pater chtěli vyhodit
členy komise, která, údajně nejkrásnější loga města, navrhla do
finálového kola.
„Je to tak. Lidé chtěli členům výběrové komise ublížit, prý vybrali
pět nejhnusnějších návrhů, které
by v budoucnu zesměšnily celé
město. Povolali jsme sice okamžitě
městskou policii, aby nedošlo k defenestraci, ale strážníkům se nepodařilo rozvášněný dav rozehnat
ani vodními děly,“ postěžoval si
Agentuře Hóser Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova.

Otázkou ještě ve středu bylo,
jak se soutěž o nové logo Prostějova bude vyvíjet dál. Ale už
i toto je dnes jasné. „Okamžitě
se vzdávám funkce předsedkyně výběrové komise a celou ji
rozpouštím. Jak mi právě pošeptal pan primátor, bude jmenovaná nová, která však vybere
jen jeden jediný návrh loga, jež
okamžitě začneme tisknout na
trička, propisky, oblek primátora a také na všechno spodní
prádlo zastupitelů,“ prozradila
náměstkyně primátora Ivana
Hemeráková.
Celá kauza se rázem vyřešila na
sklonku minulého týdne, kdy
naši agenturu požádal primátor Nakaseseděl, abychom nové
logo města Prostějova vybrali
my! A jelikož i Agentura Hóser
poslala do soutěže svůj návrh,

vybrali jsme se vší objektivitou
právě ten náš. A fertig! „No, já
nevím, skutečně vám to připadá
vhodné? Tak dobře, já to projednám na radě města, kterou
mimořádně svolám ihned,“ zatelefonoval nám primátor, když
jsme mu poslali naše vymazlené
logo Prostějova s Kačerem Donaldem uprostřed názvu města.
Ani ne za dvě hodinky volal první muž magistrátu do Agentury
Hóser s tím, že náš návrh byl
schválen!
„Rada města schválila Kačera
Donalda v logu města, bude to
nový symbol celého Prostějova.
Proti byl jen mediální poradce
města, ale ani nevím proč,“ uvedl se smíchem v telefonu Miroslav Nakaseseděl.
Tak nakonec hurá!
Za Agenturu Hóser Majkl
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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 čtveřici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme...

Dá se tomu věřit?!

Musím reagovat na váš článek
o průzkumu veřejného mínění,
jehož oficiálně prezentované
výsledky mě tak trochu nadzvedly ze židle. Je opravdu
možné, aby čtyřiaosmdesát
procent obyvatel tohoto města
bylo se životem v Prostějově
spokojeno? Vždyť koho slyším, tak ten nadává jako špaček
a naopak pochvalných reakcí
na jednotlivé aspekty našeho
života je jen velmi málo. Nejvíc
mě zarazilo, že většina obyvatel je spokojena s bezpečností
v našem městě. Ježíši, vždyť se
tady každý bojí za tmy vystrčit
nos z baráku! Nechápu...
Petr Nadýmaček, Prostějov

Kde byli policisté?

Zaplaťpánbůh, že Poděbradovo náměstí je už otevřeno pro
běžný dopravní provoz a nedochází zde tak k nebezpečným
situacím. Už je to pryč, takže je
zbytečné nyní plakat nad rozlitým mlékem, ale chtěl bych
na něco přece jen dodatečně
poukázat. Během čtrnácti dní
uzavírky se zde neobjevil jeden
jediný policista, který by řídil
dopravu! A to zde docházelo
k hodně rizikovým situacím.
Jan Dvořák, Prostějov

Smradlavá voda

Sucho je v Prostějově opravdu
velké a jak jste v minulém Večerníku uvedli, koryta Hloučely
i mlýnského náhonu jsou totálně vyschlá. Ano, v drozdovickém rybníku se voda statečně
drží, ale začíná neskutečně zapáchat! A tento stav nezměnily
ani deště z předchozího týdne.
Bydlím v blízkosti rybníku
a v těch vedrech musíme spát
se zavřenými okny, protože
hlavně v noci je ten smrad nesnesitelný. Chápu, že se proti
tomu asi nedá nic dělat, všichni
jen doufáme, že bude brzy pršet
mnohem vydatněji, aby voda
nehnila a nebyla plná chcíplých
malých kapříků, které tu před
nedávnem nasadili rybáři.
Ludmila Nevrlá, Prostějov

To je výsměch!

Nepatřím k odborníkům
z oboru grafiky, ale přesto jsem
docela se zájmem čekal na
výsledky soutěže o nové logo
Prostějova. Když jsem si pět
údajně nejlepších návrhů prohlédl ve Večerníku, nevycházel jsem z údivu. S počítačem
moc pracovat neumím a jsem
rád, když se mi podaří odeslat
e-mail, i tak si myslím, že bych
zvládl vyrobit mnohem lepší
loga, za která by se rozhodně
v příštích letech město nemuselo stydět! Ta vybraná radními
jsou výsměchem všem patriotům našeho města... Kdyby
v nich nefiguroval všelijak znetvořený nápis Prostějov, vůbec
bych nepoznal, že z nich mám
tušit něco společného s tradicemi či dominantami našeho města. Prý bylo v soutěži pes dvě sta
návrhů, tak by možná stálo za
úvahu zveřejnit všechny. Mohli
bychom tak alespoň porovnat,
jaký vkus mají radní a jaký my,
obyčejní amatéři a laici...
Ivan Dočkal, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V posledních týdnech sužují Českou republiku, zejména pak Moravu, nesnesitelná vedra. Lidé se tak většinou snaží svůj volný čas
strávit někde u vody nebo v chládku. Není tedy divu, že prostějovské
náměstí v odpoledních hodinách zeje prázdnotou. Koho ale uvidíte,
jsou někteří naši spoluobčané, kteří se často a očividně i s velkou oblibou kopou v městských kašnách... A jak se vyrovnáváte s vedrem
vy? Jakým způsobem vzdorujete tropickým teplotám? Na to jsme se
v uplynulém týdnu opět ptali v prostějovských ulicích…

Pivo spojuje lidi už devět tisíc let!

Hrabě si nechal
škopek
přinést až
ze současnosti

JAK BOJUJETE AŽ S TROPICKÝM
VEDREM? A MÁTE JE RÁDI?
Marie HNÍZDILOVÁ
Žešov

Michal CENT
Prostějov

NE

NE

„Taková velká vedra nemám
vůbec ráda, nedělá mi to vůbec
dobře a určitě nejen mně. Pro
mě je ideální, když je teplota
tak kolem čtyřiadvaceti stupňů, to je únosné. To, co nás
doprovází poslední týdny, to je
už příliš. Když je takové vedro,
tak jsem schovaná doma ve stínu, tam je příjemně, anebo se
osvěžuji v bazénu. Samozřejmě piju hodně vody, bez toho
by to nešlo.“

Číšník z budoucnosti, nebo hosté z minulosti? V horkém letním odpoledni dobře vychlazené pivo přijde vhod i tomu nejurozenějšímu šlechtici. Hosty a obsluhu od sebe dělily
minimálně tři století, spojovala je láska k pivu.
Foto: Martin Zaoral
„Zuřivý“ fotograf Večerníku ten- Nechal si přitom přinést pivo až ze vztokrát zachytil, kterak hraběti dáleného jednadvacátého století.
mám moc rád. Je to nápoj, který
Emanueli Silva-Taroucovi serví- „Pivo
lidstvo provází už od jeho počátků.
roval pivo číšník, jenž byl přesně S jeho výrobou začali v Mezopotámii již
o tři sta let mladší než on sám... v sedmém tisíciletí před naším letopočtem.
Obilí zde pěstovali Sumerové, Babyloňané
Čechy pod Kosířem/mls
a Asyřané. Na svých dvorech ho pili i moji
Někdy v horkém letním odpoledni roku vznešení předkové. Nejlepší pivo se však
1769 na zámek v Čechách pod Kosířem točí právě v jednadvacátém století. Kromě
dorazil portugalský šlechtic a dvorní ar- výtečné chuti patří k jeho výhodám také
chitekt císařovny Marie Terezie Hrabě to, že i v těch největších parnech ho
Emanuel Silva-Tarouca. Bylo mu už os- v některých krčmách podávají perfektně
masedmdesát let, ale těšil se stále dobrému vychlazené,“ nešetřil chválou na naše
zdraví. Rok zpátky koupil zdejší panství, současníky hrabě, který se narodil 17. září
a tak před ruchem vídeňského dvora 1691 v Lisabonu.
mohl na léto uprchnout do idylického Podle neověřených informací Večerníku
prostředí zámku pod hanáckým Mont číšník, který mu pivo přinesl, na svět
Blancem. Nesnesitelná vedra, která toho přišel přesně 17. září 1991 v Lipové.
roku panovala, zvládal hrabě s úsměvem A my se ptáme: je to všechno skutečně jen
na rtech. Nepodceňoval totiž pitný režim! náhoda?

„V takových ustavičných
a nesnesitelných vedrech
chodím k vodě, většinou na
koupaliště. Nic jiného se taky
ani dělat nedá. Tam se aspoň
člověk ochladí, i když, pokud
je koupaliště přeplněné, že se
v něm člověk ani nehne, tak
to ztrácí efekt. V tak velkém
horku se taky snažím vyhýbat
jízdě v autě, hodně piju. Hlavně už by ta nesnesitelná vedra
mohla přestat.“

Konečně mají neuvěřitelná vedra vystřídat deštíky. Milování v dešti může být nebezpečenstvím, které vás bude lákat
svojí zapovězeností, hříšností. Představa, že totiž budete
někým spatřeni, jak se milujete, ve vás ještě více znásobí
erotický náboj a vzrušivost. I když třeba budete na odlehlé chalupě, kde je jen malá pravděpodobnost, že by vás
přepadl neznámý příchozí, nikdy nevíte, kdo zrovna půjde
kolem. Sex by mohl být spojován nejen s něžností, ale také
dravostí či výbušností. Nechybí-li sexu patřičné podněty
napětí, pak se můžete těšit ze spokojeného sexuálního života. Vždy je lepší hříšný a zakázaný sex, než sex vlažný,
který svým způsobem berete za povinnost. Mít spojovaný
sex s manželskou povinností, je tak trochu smutné, zvláště když si vzpomenete, jak jste se sexuálně nemohli jeden
druhého nabažit ve fázi zamilovanosti. Snažte se proto do
sexu vnést napětí, zakázanost a hříšnost.

Foto: Internet

Návrat ke

„starým” případům

jak šel čas Prostějovem ...

Sportovní ulice

Perzekuovaná novinářka ve volbách

prohrála i s komunistickou poslankyní
Prostějov/mls
Stadion chátrá, tenisové kurty zůstávají. Ulice byla pojmenovaná dne 21. března 1930 podle blízkého sportovního stadionu. V
letech 1940-1945 byla zvána německy Sport-Gasse, od září 1981 do
května 1991 se nazývala Rossošská podle partnerského města Rossoš ve Voroněžské oblasti v Rusku. Vedle bývalého stadionu TJ Železárny a později SK LeRK Prostějov, na němž se proháněli fotbalisté i
atleti, se nachází areál s tenisovými kurty, který již několik let patří pod
hlavičku vedle sídlícího Tenisového klubu Agrofert Prostějov. V ulici sídlí
také několik podnikatelských subjektů.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: U stadionu
INZERCE

Tenisové kurty ve Sportovní ulici
STÁLE V PROVOZU
DennEˇ od 8.00 do 21.00 hodin
°
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... tentokrát ze sortimentu:

PIVEČKA

Gambrinus grep
0,5 l

Zlatopramen
Radler citron
0,5 l

Stella Artois
0,5 l

Staropramen
1,5 l

Budějovický
Budvar 10°
0,5 l

Velkopopovický
Kozel 11°
1,5 l
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31,90 (1,25)

Naše RESUMÉÉ

Poo džusech z minulého vy
P
vydání jsme tentokrát zavítali k
sortimentu, který je nazýván
„pokladem českého národa“
- k pivečku... Dnešní nabídka
je velmi pestrá, a tak například
zahraniční Stellu a Gambrinus s
příchutí grepu koupíte nejlevněji
v Kauflandu, citronový Zlatopramen v Lidlu či Albertu.
Populární jsou i objemovější
„petky“. Půldruhého litra Staropramenu nabízí nejvýhodněji
Interspar,
Velkopopovického
Kozla zase Tesco. A hned čtyři
markety mají ve výhodné akci
klasickou desítku od Budvaru....
Nezbývá, než vám i dnes popřát
- na zdraví!

PONDĚLÍ 6. SRPNA 2012
Jen málokdo zná organizátora nájemných vražd a zároveň někdejšího
provozovatele prostějovského klubu Relax Jiřího Večeře tak dobře
jako novinářka a spisovatelka Jana Lorencová. Na základě jeho výpovědi natočila hodinový dokument „Můj přítel vrah“, který měl na obrazovkách České televize premiéru v roce 2004. Po svém odvysílání
vzbudila nesmlouvavá a syrová výpověď někdejšího vězně z Mírova
nebývalý ohlas. V minulých dnech Jana Lorencová poskytla PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku exkluzivní rozhovor, v němž prozradila
plno zajímavých pravd a skutečností. „Mám pocit, že coby novinářka
jsem udělala, co jsem mohla. Nyní zvažuji vstup do politiky, a i proto
jsem se rozhodla kandidovat do Senátu ČR. Hodlám určitě věci změnit!“ uvedla mimo jiné v našem interview Jana Lorencová.
SRPEN 2013
Jana Lorencová do senátních voleb vstoupila pod heslem „Arogance
mocných v této zemi dosáhla vrcholu.“ Kandidovala za Stranu práce,
se kterou ji mimo jiné spojoval zájem na zavedení referenda v zásadních otázkách. Novinářka, reportérka a redaktorka ČT žijící v Ostravě
slibovala změnu. Ve volbách však příliš neuspěla, když nepostoupila
ani do druhého kola. Porazil ji dlouholetý první muž Bohumína Petr
Vícha, který si tak ke svému starostování za ČSSD přibral ještě senátorský „vedlejšák“. Jana Lorencová se za normalizace své novinářské praxi věnovat nemohla. O to paradoxněji se pak jeví fakt, že v
senátních volbách nakonec více hlasů než ona získala i poslankyně
za KSČM a dlouholetá členka KSČ Milada Halíková. Takže zatímco
dříve Lorencové komunisté v práci novinářky fakticky bránili, nyní
díky nim v ní může dále pokračovat...
napsáno před
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Motel Gól u zimního
stadionu jde do dražby!

Po dlouhých
letech přešlapování a konkurzního řízení je konečně
rozhodnuto. Dnes už pomalu
chátrající budova restaurace a
motelu Gól u Víceúčelové haly
v Prostějově jde do dražby. Ta
se bude konat 18. září 2003 v
10.00 hodin v restauraci této
dražené nemovitosti.
V polovině minulého měsíce
byla správcem konkurzní podstaty Miroslavou Čeřovskou
vyhlášena dobrovolná dražba
z majetku úpadce společnosti
BH Sport Prostějov. Součástí
dražených nemovitostí nejsou
movité věci ani pozemky. Jak
jsme se dozvěděli, hodnota
draženého majetku je odhadnuta na 7 388 790 korun, přičemž
základní
vyvolávací
cena

bude při dražbě rovných sedm
milionů. Minulý týden jsme byli
také informováni o tom, že jedním z možných zájemců o koupi
motelu by mohlo být samotné
město. Jeho vedení totiž na
posledním zasedání rady města
rozhodlo zplnomocnit konkrétní
osobu k účasti na této dražbě
s tím, že zastupovat město může
například některý ze zastupitelů,
zaměstnanec radnice, případně
pak zkušený pracovník realitní
kanceláře. Ovšem výše ceny, do
které chtějí zástupci města při
dražbě jít, zůstává jako důvěrná.
„Když si pomyslím, že ještě
minimálně dalších sedm milionů
korun spolknou nutné opravy
motelu, tak si myslím, že za tuto
částku je neprodejný,“ řekla nám
osoba úzce spjatá s draženou
nemovitostí.

Zpravodajství

EXTRÉMNÍ SUCHO ZAHUBILO VZÁCNÉ RAKY!
Obnova života v potocích i řekách může trvat roky

Katastrofální sucho si vybralo svou krutou daň.
Některé horní toky řek totiž už zcela vyschly, což
v životě přírody přineslo značné újmy. Například
ve Žbánovském potoce vytékajícím z vojenského prostoru Březina lidé nacházeli zcela vyschlé
kostry vzácných raků. Uhynula zde také spousta
zákonem chráněných ryb...
Prostějovsko/mls
Už v průběhu předminulého
týdne téměř zcela vyschla řeka
Hloučela. Prostějovští rybáři
a ochránci přírody se snažili zachránit, co se dalo. „Z řeky Hloučely
jsme vytáhli asi kolem tisícovky
ryb, které putovaly do Romže.
Kromě toho se podařilo zachránit
škeble. Ty byly převezeny do
Koryčan,“ prozradil Večerníku
hospodář prostějovských rybářů
Pavel Kosek. Teprve poté Povodí
Moravy přistoupilo k částečnému
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vypouštění vody z laguny plumlovské přehrady a následně
i z Podhradského rybníku.
„Byla to v tu chvíli prakticky
Smutný pohled. U této tůně ve Žbánovském potoce Večerník objevil spoustu leklých pstruhů
jediná šance, jak zachránit
a dalších ryb. Kolem se povalovaly i zcela vyschlé krunýře vzácných raků.
Foto: Martin Zaoral
ekosystém v řece Hloučele,“
uvedla tisková mluvčí Povodí
a řeky se z toho budou vzpamato- bude během na dlouhou trať. že sucho se výrazněji nedotMoravy Gabriela Tomíčková.
vávat ještě hodně dlouho. Třeba Nezbývá než doufat, že voda klo alespoň chovných rybníků.
Vyschlo skoro vše
pstruzi se mohou opět vysadit, ale v potocích začne zase brzy téct. „Měl jsem opravdu velký strach,
Tragicky letos nedopadli pouze horší už je to například u mřenek, A holt jen věřit, že alespoň něco už měsíc ryby nepřikrmujeme,
živočichové žijící v Hloučele. hrouzků a střevlí. Nenapravi- v nich přežije či se opět rozmnoží,“ abychom kvalitu vody nezhoršili.
Velmi smutný pohled se nabízel telné škody pak vznikají také na sdělil nám Pavel Müller, jednatel Žádný větší úhyn jsme však
naštěstí na rybnících nezaznametaké do koryt snad všech říček racích a škeblích. Těm můžeme prostějovských rybářů.
a potoků v regionu. „Potoky jen těžko pomoci, jejich obnova Dobrou zprávou alespoň je, nali,“ potvrdil Pavel Kosek.

BEZ PRÁCE je
zase VÍCE LIDÍ!

Olomouc, Prostějovpk - A je to zase tady! O dvaaosmdesát lidí
víc je na Prostějovsku bez stálého zaměstnání, což určitě nikoho
netěší. Z červencového sčítání krajské pobočky Úřadu práce ČR
v Olomouci tak vyplývá, že nezaměstnanost stoupla oproti předchozímu měsíci o dvě desetiny na 7,4 procent. Práci si tak momentálně hledá hned 5796 občanů, což značí, že na jedno místo
aspiruje pětadvacítka lidí... V meziročním srovnání pozorujeme
stále výrazné zvýšení nezaměstnanosti. Dnes je v evidenci ÚP
o 0,6 procenta více lidí, než tomu bylo ve stejném měsíci roku 2012!
Na konci července bylo v databázi volných míst nejvíce pracovních
příležitostí pro obchodní zástupce, referenty a pracovníky v oblasti
pojišťovnictví; dále pro kvalifikované dělnické strojírenské profese
(soustružníky, zámečníky, svářeče a nástrojaře), pomocné a nekvalifikované pracovníky, řidiče nákladních automobilů, vrátné a strážné,
stavební a strojírenské techniky, číšníky, kuchaře, prodavače, stavební
dělníky a zedníky.
Nová volná místa začaly hlásit i první společnosti, které plánují otevřít
své provozovny v prodejní galerii Šantovka (na místě bývalého potravinářského závodu MILO Olomouc). Otevření Galerie Šantovka
je plánováno na podzim roku 2013 a zaměstnání by zde mohlo najít
celkem až 1 500 osob.
„V srpnu předpokládáme stagnaci nezaměstnanosti, v lepším případě
i mírný pokles. Očekáváme, že v září pak dojde s příchodem nových
absolventů škol ke znatelnějšímu nárůstu nezaměstnanosti,“ nastínila
nepříliš lichotivé vyhlídky Bc. Petra Šimíčková, referentka krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci

Páteční bouřka Památeční obelisk ve Smetanových sadech se opravuje
větší škody nenadělala

Foto: internet
Prostějovsko/mls - Po extrémních vedrech se v noci z pátku
na sobotu nad Prostějovskem
prohnala bouřka. Přinesla
dlouho očekávané ochlazení,
hasičům však mnoho vrásek
na čele nenadělala.
Hasičské jednotky během
bouřky zasahovaly u jediného
případu. „V sobotu před půl

druhou ráno zasahovali profesionální hasiči v obci Laškov.
Přes cestu tam spadly dva
stromy. Hasiči je odstranili
a vrátili se zpět na základnu,“
popsala Vladimíra Hacsiková,
mluvčí hasičů Olomouckého
kraje, s tím, že žádný další
výjezd operační středisko
neevidovalo.

Prostějov/mik - Vzhledem
k probíhající rekonstrukci
Smetanových sadů vznesl
primátor města Miroslav
Pišťák požadavek na obnovu obelisku ve Smetanových
sadech, který byl vyroben
v roce 1825 jako pocta zakladateli parku.
Pískovcový obelisk věnovali prostějovští měšťané Janu
Spaniemu, který nechal na
městských valech u hradeb
v roce 1823 vysázet akátovou alej, první organizovanou
zeleň v této části města, čímž
položil základ k dnešním Smetanovým sadům. Jan Spanie
byl městským syndikem, což
byl písař a úředník zabezpečující agendu městského
úřadu. Samotný park vznikl
péčí Sadařského a okrašlovacího spolku v poslední čtvrtině

19. století. Postupná úprava
celého prostoru v sadech vyvrcholila v letech 1889 až 1890.
„Původně byl obelisk vztyčen
ve východní části parku, v roce
1934 byl přesunut směrem
k Národnímu domu, kde ho
můžeme vidět dodnes. Na jeho
původním místě byl v roce
1935 postaven pomník Bedřicha
Smetany prostějovského sochaře Jana Třísky a ve stejném roce
byly původně Jungmannovy
sady přejmenovány na Smetanovy. Na přemístěný obelisk zvaný
Spaniův památník byly instalovány čtyři bronzové desky, které nahradily původní německy
Renovace památky. Kamenosochař Tomáš Hořínek v těchto dnech opravuje památeční obelisk ve Smetapsané desky zinkové,“ popsala
nových sadech z roku 1823.
Foto: Magistrát města Prostějova
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora.
Na základě záměru Odboru řízení na zhotovitele restau- žil olomoucký kamenosochař práce probíhají právě v těchrozvoje a investic magistrátu rátorských prací, ve kterém Tomáš Hořínek, a to ve výši to dnech, dokončeny budou
města bylo vypsáno výběrové nejvhodnější nabídku předlo- 156 695 korun. Restaurátorské za zhruba dva týdny.

Vyšlapané cestičky se změní Lidé z Krasic se dočkají nového chodníku
Někteří na něj čekali více než deset let...
v regulérní chodníky

Takhle už ne! Na sídlišti Hloučela je několik takových cestiček vyšlapaných v trávě. Nahradí je regulérní chodníky.
Foto: Magistrát města Prostějova
Prostějov/mik - Zastupitelstvo města schválilo na
základě doporučení rady
rozpočtové opatření ve výši
dvě stě tisíc korun, za které se na místě vyšlapaných

cest v zeleni vybudují chodníky. Požadavek vzešel od
obyvatel sídliště Hloučela.
„Chodníky vzniknou na dvou
místech v lokalitě ulice Emila Králíka mezi panelovými

na vlastní bulvy:

EXTRÉMNÍ VEDRA sváděla
k nejrůznějším pokusům...
Prostějov/mls - Na černý asfalt
na parkovišti před Kauflandem
praží nemilosrdné slunce celý
den. Je neuvěřitelně rozpálený,
bosky se po něm nedá vůbec jít.
I v sandálech se člověk cítí, jakoby kráčel po žhavém uhlí...
Přesně v 16.20 hodin bere dvojice „badatelů“ Večerníku vajíčko, rozbíjí ho a vylévá na plochu
parkoviště. Asi většina z nás by
v tu chvíli očekávala známý syčivý zvuk. Nedostavil se. Také
bychom předpokládali, že se vajíčko brzy začne smažit. Ovšem
ani toho jsme se nedočkali. Po
deseti minutách na černém rozpáleném asfaltu pod nesnesitelně pálícím sluncem vajíčko stále

nemění svoji konzistenci. Náš
pokus se nezdařil, ale zklamaní
nejsme. „No co, aspoň jsme to
zkusili,“ můžeme si říct spolu
s Jackem Nicholson poté, co se
ve filmu Přelet nad kukaččím
hnízdem neúspěšně pokusil vytrhnout obrovský mramorový
kvádr.
Důvod našeho nezdaru je jednoduchý. Pro proces smažení,
tak jak ho známe z kuchyně, je
třeba teploty značně vyšší, než
je teplota varu vody tedy 100°C.
I když nám to nepřijde, teplota na
pánvičce při smažení vajíček obvykle přesahuje 200°C. Přestože
teplota vzduchu byla ve čtvrtek
téměř 40°C, teplota asfaltu nebyla vyšší než 60°C. Ato ke smažení
bílkovin zdaleka nestačilo.
No, co alespoň jsme to zkusili...

domy. Finanční prostředky jsou určeny na přípravu
projektové
dokumentace
a samotnou výstavbu,“ uvedl
Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Prostějov/mls - Neuvěřitelné se
stane skutkem! Namísto vyšlapaných blátivých cest povede
podél frekventované Krasické
ulice nový chodník. Po několika letech neúspěšných jednání
se totiž konečně podařilo přemluvit soukromého vlastníka,
aby městu prodal pozemek potřebný pro výstavbu. Chodník
by se měl začít stavět nejpozději na jaře příštího roku. Vzniknou tu i nové přechody.
Mnozí z obyvatel domů v Krasické ulici si mysleli, že se potřebného chodníku nikdy nedožijí. „Koupili jsme byt v jednom
z prvních postavených domů
a bydlíme tady už patnáct let.
Za tu dobu v okolí vyrostla řada
dalších domů. Obzvláště nyní
v létě kolem silnice chodí spousta
lidí. Míří do aquaparku nebo na
blízkou autobusovou zastávku.
Jelikož tady po celou dobu citelně chybí chodník, musí chodit po
silnici,“ popsala Večerníku situaci
jedna z obyvatelek Krasic.

Nedávno byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, stavět by se
tedy mohlo začít už letos. „Bude
záležet na tom, jak rychle se
nám zakázku podaří vysoutěžit.
Nejpozději začneme chodník
stavět příští rok na jaře. Počítáme
i s novými přechody pro chodce,“ potvrdil informaci náměstek
prostějovského primátora Zdeněk Fišer s tím, že náklady na
výstavbu by neměly být vyšší
než milion korun.
Nová vydlážděná cesta pro
pěší povede od konce chodníku u aquaparku po zastávku
MHD. „Podařilo se totiž vyřešit
problém s některými majiteli
pozemků, kteří z jejich prodeje
chtěli příliš vysoké částky. Bohužel kvůli jedné paní majitelce
chodník nemůžeme protáhnout
až k restauraci Kovárna,“ objasnil dále na vysvětlenou Fišer.
Bylo by možné v případě zvláště tvrdohlavé paní sáhnout až
k vyvlastnění? „Možné to zatím není, ale třeba brzy bude...

Jinou možnost nemají. Kolem frekventované cesty v Krasicích stále nevedou chodníky, a tak místní chodí po vyšlapaných cestičkách.
Už to však nebude mít dlouhého trvání...
Foto: Martin Zaoral
Pokud bude chodník v rámci
nového územního plánu zařazen
mezi veřejně prospěšné stavby,
pak bude možné potřebný pozemek vykoupit za obvyklou
cenu,“ věří náměstek primátora. Ten také předpokládá, že
k tomuto kroku by město mohlo
sáhnout začátkem příštího roku.
O tom, že chodník u nových
domů v Krasicích skutečně
chybí, jasně vypovídaly i vy-

šlapané cestičky v trávníku
podél silnice. Chodcům v této
lokalitě dlouhodobě hrozilo
nebezpečí, po nevhodné cestě
se drkocaly i matky s kočárky.
I po protější straně byl navíc
přístup k novým domům velmi
komplikovaný, všichni museli
hodně kličkovat a vzájemně
se vyhýbat, chyběly tu také již
zmíněné přechody pro chodce.
Tomu všemu bude brzy konec.

„Jsem na světě úplně sama, nikoho nemám...,“
obhajuje se bezdomovkyně, která napadá ženy

Prostějov/mls - Mezi prostějovskými maminkami se hromadně množí stížnosti na chování
agresivní bezdomovkyně. Žebrá, a pokud neuspěje, dokáže
být hodně vulgární i agresivní.
Několik reakcí dorazilo také
do redakce Večerníku. Podle
informací řady Prostějovanek
se má pohybovat převážně
v okolí supermarketů, aktuálně
pak kolem Billy v Plumlovské
ulici. Vypravili jsme se tedy na
ono místo a byli jsme úspěšní...
Případů stížností na agresivní bezdomovkyni jsme během uplynulého týdne zaznamenali skutečně
celou řadu. „Zůstala jsem před
ní zamčená s dcerkami v autě
u Albertu. Když jsem ji nedala peníze, čekala, až vylezu. Naštěstí ji

zpacifikoval pán z ochranky. Byla
to hrůza,“ vyjádřila se například
Lucie, jedna z mnoha postižených
Prostějovanek.
Zmiňovanou ženu jsme objevili v Plumlovské ulici. Spolu se
svým přítelem seděla ve křoví
u supermarketu Billa a ze dvou
dvoulitrových PETek popíjela
„Šlachtický biely“. Před sebou
měla několik vajglů. Na první
pohled ovšem nijak agresivně nepůsobila. Byli jsme zvědaví, zda
si je toho žena vědoma a zda hodlá ve svém chování pokračovat.
„My už po lidech nesomrujeme,
policajti nám to včera zakázali,“
reagovali na první dotaz Večerníku oba bezdomovci.
O stížnostech na své osoby však
podezřele věděli. „To je skoro
vždycky, když se napiješ. Ty pak
hrozně hulákáš a dotíráš, dokud
není po tvém.... Mohla bys být k

lidem občas slušnější,“ prohodil
ke své partnerce Pavel Ivachov.
I on sám se přiznal, že dřív se
hodně rval. „Teď už ale nemůžu,
jsem totiž chromý. Na Určické
mě srazilo auto. Takže chodím
o holi a každý a kdo chce, tak
mě zbije! Občas od nějakých jiných bezdomovců dostanu přes
držku, ani nevím jak... Ke rvačkám dochází skoro každý den,“
posteskl si zarostlý muž, který si
vzal víc půjček, než byl schopen
splácet a následně skončil na ulici. Se svou přítelkyní dříve spával
u bývalého bazénu v Kostelecké
ulici, nyní nocují v parčíku u prostějovské nemocnice.
Petra Grulichová ve čtvrtek odpoledne působila velice klidně
a strach z ní rozhodně nešel. „Jsem
na světě úplně sama, nikoho nemám,“ rozplakala se dokonce
v jednu chvíli zbídačená žena.

Následně naopak sama žehrala na
některé jiné bezdomovkyně. „Několikrát mě zbily, jedna mi stále
vyhrožuje, že mě zabije! Taky mi
kradou věci, nedávno jsem přišla o všechno své oblečení, které
jsem si schovala tady kousek ve
křoví,” stěžovala si žena, která by
už měla být babičkou. Třiašedesátiletá přiznala, že žebrá, to hlavně
před prostějovskými supermarkety. K tomu dostává 3 400 korun
od sociálky. Při našem setkání se
chovala slušně, ale nakoupené
čtyři litry vína už pomalu mizely...
S žebrajícími a následně agresivními bezdomovci se setkávají
také prostějovští strážníci. „Žebrání, a to ani v centru města,
u nás žádnou vyhláškou zakázáno není. Pravdou je, že pokud
někteří z bezdomovců nedostanou peníze, stává se, že jsou následně dost vulgární. Jejich útoky

však bývají obvykle verbální.
S fyzickým napadením z jejich
strany se pravidelně nesetkáváme. Mnohem častěji nám někdo
volá, že některý z nich budí veřejné pohoršení například tím, že
se opilý válí na ulici,“ reagoval
na dotaz Večerníku Jan Nagy, šéf
prostějovských strážníků, který
připustil, že je možné, že některé
případy útoků lidé nehlásí. „Pokud by došlo například k poplivání, jedná se už o přestupek
proti občanskému soužití. Není
proto od věci strážníky zavolat,“
vzkazuje Nagy.
Podobné případy pak strážníci obvykle řeší přímo na místě.
Málokdo je totiž ochoten svědčit
v následném přestupkovém řízení. A tak nezbývá než být v daný
případ obezřetný, útoky si nenechat líbit a v případě potíží okamžitě volat linku 156...

Téma Večerníku, společnost

Chodíte rádi do posilovny, cvičíte aerobik, pilates
nebo třeba s oblibou jezdíte na spinningu? Pak
jsou tyto řádky určeny právě vám. Na dnešní
tematické straně se totiž věnujeme FITNESS.
Dnes jsme se totiž zaměřili na zdravý životní styl a
sport. Prozradíme vám, co tento termín znamená,
co si pod životním stylem „fitness“ můžete představit a jaká je jeho historie. Vyvedeme vás také z
omylu, že cvičení musí být zákonitě jen mučení...
Připravily: Aneta Křížová a Nikol Hlochová


Navštívili jste někdy fitko?
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V dnešní hektické a uspěchané
době je fitness, jako životní styl,
důležitým prvkem našeho života. Pokud bychom neudržovali
své tělo v kondici, za delší nebo
kratší dobu bychom se z našeho
životního stylu složili. A co tedy
přesně fitness je?
Jako fitness se označují sportovní aktivity i celkový životní styl.
Pro fitness cvičení se používají
kromě tradičních činek i různé
speciální stroje, trenažery apod.,
které jsou běžně k dispozici ve fitness centrech. Mimo cvičení pak
zájemci zpravidla dodržují určitý
dietní režim, případně používají
různé doplňky výživy. S termínem fitness se setkáváme všichni
dnes a denně, pro někoho může

být slovo fitness synonymem
hubnutí, pro jiného znamená zase
nabírání svalové hmoty, jiný si
pod ním představí relaxaci, odpočinek a čerpání sil. Nelze přesně
říci, který výklad je správný.
Fitness totiž v sobě ve výsledku
obsahuje něco od každého. Je to
způsob ání pevnějšího zdraví,
zvyšování fyzické kondice i podpory sebevědomí, ale také odpočinkua šování nálady. Je to životní styl, který vás dokáže naplnit
dobrým pocitem ze sebe sama a
radostí z pohybu. Jde v podstatě o
jakousi životní filozofii, která má
hrubý základ a nějakou ideu, ve
výsledku pak už jen závisí na vaší
chuti, možnostech a odhodlanosti
se sebou něco udělat.

Zprvu byste si měli ujasnit, jakou
máte motivaci, proč chcete žít ve
stylu fitness a vše si promyslet.
Krátkodobé pomíjivé nadšení
v tomto případě moc nestačí. Rozhodněte se také, kde budete fitness
provozovat. Buď v klidu doma
(sami, s kamarády, partnerem),
nebo ve fitness centrech, kde se
vám mohou věnovat specializovaní fitness trenéři. Všechno dnes
něco stojí, proto byste si měli
promyslet, kolik času a peněz jste
ochotni obětovat. V neposlední
řadě je důležité stanovit si cíl…
co od životního stylu ve znamení
fitness očekáváte, co chcete zlepšit
a čeho byste chtěli dosáhnout?

Pojem fitness neboli tělesná
kultura pochází z dob antiky.
Tam započala svůj rozvoj.
Zejména v Řecku a Římě se
postupně začlenila do atletiky a
gymnastiky.
Postupně se fitness stávalo klubovou záležitostí. Obrovský boom
pak zažilo fitness v Americe v 70.
letech. Od 80. let se pomocí fitness začalo vydělávat. Stačilo si

pronajmout tělocvičnu, přinést
kazeťák a provozovat tehdy
známou
„muzigymnastiku“,
což byl předchůdce dnešního
aerobiku. V této době se rovněž
začalo vyvíjet posilování pomocí
přístrojů. Podomácku si aktivní
jedinci začali vyrábět, svařovat
posilovací přístroje. Stroje
byly postupně zdokonalovány,
začaly odpovídat zdravotním

požadavkům a začali se v určitých
kruzích stávat samozřejmostí.
Což se začalo projevovat i po
finanční stránce. Provozovatelé
klubů začali rozvíjet tehdejší posilovny, platit trenéry, vybírat zápisné až k pravidelným měsíčním,
půlročním a ročním příspěvkům.
Právě díky klubovým příspěvkům
se začaly stavět fitness paláce a
domy, které byly vyhrazeny jen

Než začnete…

Foto: internet

Kde se vzala, tu se zvala tělesná kultura neboli fitness?
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Cvičení nemusí být mučení

Spousta žen si pod slovem cvičení
začne představovat usilovnou námahu, ze které se stává předem obávané mučení. Cvičení je mnohými
vnímáno jako něco, po čem rostou
velké svaly, což ženy většinou nechtějí. Místo posilovny tak začnou
navštěvovat například tzv. spalovací
cvičení, kde stroje cvičí vlastně za ně,
avšak jen do určité míry. Posilovna či
posilování není určitě od věci. Pravidelným, ale správným posilováním
se udržujeme nejen fit, ale udržujeme i pevnou stavbu těla a i duševní
rovnováhu…
Jste-li v posilování začátečník, není
dobré ihned sahat po činkách. A to
hlavně z toho důvodu, že začátečník
neumí správně zapojit svaly, které
chce efektivně posilovat. Tudíž cvik
je pak prováděn špatně. Na druhý den
v lepším případě máme bolavé tělo,
nebo si dokonce můžeme i nechtěně
ublížit. Tohle jsou pak případy, kdy je
člověk od posilování naprosto odrazen a demotivován. Nejlepší je tak při
prvním vstupu do posilovny zažádat o

osobního trenéra, který vám už poradí
co a jak. Ovšem před vstupem do posilovny je vhodné začít posilovat vlastním tělem, jako například kliky, leh-sed
apod. U tohoto posilování je taktéž důležité, aby bylo prováděno správným
způsobem, včetně dýchání. Pokud se
najde žena, která očekává velký nárůst svalové hmoty, musela by cvičit
opravdu tvrdé silové cvičení, aby tohoto požadavku dosáhla. Žena má jiný
organismus než muž. Ženy si obvykle
musí velké svalstvo opravdu tvrdě vypracovat. Stejně tak, pokud žena očekává, že zhubne, když bude posilovat
a vůbec nezmění jídelníček, tak bude
pěkně dlouho trvat, než uvidí alespoň
nějakou změnu. Většinou se stává, že
si ženy stěžují, že při pravidelném posilování, ale i u jakéhokoliv jiného cvičení, mají větší objem, než měly před
tím. Čím to je? Buď to může být tím,
že organismus je zanesen škodlivými
látkami, pak je potřeba dlouhodobá
detoxikace, což by měl alespoň jednou
za čas provést každý z nás, bez ohledu
na to, zda cvičíme či nikoliv, ale také

pro tento způsob cvičení. Fitness
se současně vyvíjelo s vlnou welness. Postupem času začalo fitness přecházet i k aerobiku, ale i k
relaxačním technikám, které jsou
pro zdravý život člověka důležité.
Trend fitness a wellness se tak stal
životním stylem, který oslovoval
čím dál větší skupiny lidí. K tomuto vývoji se začal klást důraz na
zdravé stravování a jasné myšlení.

Fitness, wellnes a klubové členství
tehdy znamenalo moderní žití
v tom pravém slova smyslu.
V dnešní době je fitness a wellnes
považováno za zdravý způsob
života, který výrazně přispívá
v boji s civilizačními chorobami.
Dnes se již do fitness řadí velká
spousta aktivit, od posilování, přes
aerobic, pilates, spinning, dokonce
i zumbu…

INZERCE

to často bývá tím, že se prostě rády
odměňujeme. Řekneme si, „usilovně
jsem cvičila, tak teď se můžu najíst,
či si dát nějaký ten dortík, chlebíček
apod.“ Zkuste si pak v tomto případě
přepočítat výdej a příjem energie. U
cvičení je vždy nutné vyladit a upravit
stravu, příjem energie atd. Pro lepší
efekt je v tomto ohledu vhodné kombinovat silové cvičení s vytrvalostním.
A je lepší cvičit ráno či večer? Ranní
cvičení je více soustředěné na spalování tuků. Odpolední či večerní cvičení
je pak kryto z poloviny sacharidy a
z poloviny tukem. K tomu, abychom
ale spalovaly tuky, je třeba cukr. Takže, chceme-li využít jako energetický
zdroj tuk, musí při jeho přeměně fungovat zásoba cukru. Ovšem zde není
myšlen cukr jako sladidlo, kterým si
osladíme kávu nebo si dáme zákusek
či čokoládové bonbony, ale konzumace vysoce kvalitních sacharidů a
obilovin. U cvičení je v neposlední
řadě důležitá vytrvalost, pravidelnost a
poctivost. Samozřejmě vždy musíme
dbát na svůj zdravotní stav.

LETNÍ SOUTĚŽ
O ZAJÍMAVOU CESTU...
VYHRAJTE S PETREM SOKOLEM A PROSTĚJOVSKÝM VEČERNÍKEM

Pomozte pejskům

v útulku, přijďte

na charitativní zumbu!

ZÁJEZD DO SÍDLA EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE ŠTRASBURKU!!!
Jak jste mohli za poslední čtyři týdny poznat na vlastní oči, PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás připravil letní vědomostní soutěž, jejíž hlavní cenou je
zajímavý studijní zájezd do francouzského města Štrasburku, které je nejenom jedním z míst, kde se rozhoduje o zákonech pro celou Evropskou unii, ale
také krásným historickým sídlem. Druhou cenou naší soutěže, kterou pořádáme ve spolupráci s Petrem Sokolem, je CD irského písničkáře Mundyho,
který bude v rámci hodových slavností koncertovat v Prostějově. Pro třetího výherce je připraven oběd pro dvě osoby v Národním domě Prostějově v
hodnotě 400 Kč. Čtvrtou a pátou cenou je PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
A aby toho nebylo, rozhodli jsme se vzhledem k velkému úspěchu, který dokazuje ohlas více jak stovky soutěžících, zařadit BONUSOBOU OTÁZKU
NAVÍC! Ti z vás, kdo na ni budou znát správnou odpověď, zařadíme automaticky do celkového slosování o všechny ceny a jeden BONUSOVÝ DÁREK
NAVÍC!

První tři ceny zajistil pravidelný přispěvatel Večerníku
a prostějovský publicista i politolog Petr Sokol.
Co je potřeba pro výhru vykonat?
Nic složitého. Stačilo znát správnou odpověď na námi položenou otázku v předcházejících čtyřech vydáních, nebo na dnešní "bonusovku", zaslat ji
jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí při závěrečném losování z osudí,
do něhož budou zařazeni všichni, kteří správně zodpoví alespoň jednu.
Soutěž probíhá od pondělí 15. července nově až do čtvrtku 15. srpna v pěti dějstvích.
K účasti v losování o tuto cenu stačí znát odpověď na soutěžní otázku, která zní:

DO JAKÉHO PERIODIKA KROMĚ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU PŘISPÍVÁ PETR SOKOL SVÝMI POSTŘEHY? JEDNÁ SE O PROSLULÝ A ZNÁMÝ TITUL ČASOPISU...
Všichni šťastní výherci budou tedy známi 19. srpna. Cesta do Štrasburku proběhne 9. a 10. září 2013.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Vyhrajte s Petrem Sokolem“. 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 BONUSOVÉHO kola čekáme v redakci do ČTVRTKU 15. SRPNA, 16.00 hodin.
Výherce TEDY DEFINITIVNĚ zveřejníme již v příštím čísle Večerníku, tj. v pondělí 19. srpna 2013.

Ilustrační foto
Prostějov/nih - Přijďte si
zatancovat na zumbu Veroniky Bašné a užít si přitom
piloxing Edity Jemelkové,
pomůžete tím tentokrát i dobré věci! Charitativní zumba,
jejíž výtěžek bude použit na
nákup krmiva pro opuštěné
pejsky a kočičky v Srbcích i
pro útulek Voříšek v Čechách
pod Kosířem, se bude konat
již tuto neděli 18. srpna od 19
do 20:30 hodin na koupališti

ve Vrahovicích. Vstup pro
dospělé je 80 korun, děti mohou jít za polovic.
Kromě toho můžete na akci
přinést také hmotnou pomoc,
jako jsou granule, konzervy,
rýže, těstoviny, pamlsky, deky
i různé hračky pro zvířátka.
Veškerý
výtěžek
bude
rozdělen mezi oba útulky.
Všem, kterým není osud
opuštěných zvířat lhostejný,
předem děkujeme!

Společnost

10

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 12. srpna 2013

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

A GRATULUJEME!!!

Štěpán Otava
4. 8. 2013 49 cm 3,45 kg
Kostelec na Hané

Michaela Šimková
25.7.2013 53 cm 3,90 kg
Prostějov

Adam Vojáček
5 8. 2013 51 cm 3,90 kg
Prostějov

Adélka Ježková
4. 8. 2013 50 cm 3,00 kg
Rozstání

Jakub Faltýnek
6. 8. 2013 50 cm 3,60 kg
Určice

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

Matěj Fresser
6. 8. 2013 50 cm 3,45 kg
Určice

Mažoretky Hvězdičky zvou do svých řad

Z NEMOCNICE ...

V PROSTĚJOVĚ SCHÁZÍ KREV!
Občané, přijďte darovat nejcennější tekutinu...

Prostějov (Hana Szotkowská,
tisková
mluvčí
skupiny
AGEL) - S akutním nedostatkem krve se v současné chvíli
potýká prostějovská nemocnice, která je členem skupiny
AGEL! Nejrychleji se tenčí
zásoby u krevní skupiny 0 - .
Rozšířit je nyní mohou jedině
bezpříspěvkoví dárci krve.
Prostějovské transfúzní středisko teď proto přivítá každého dárce s touto univerzální
krevní skupinou. Pomozte,
občané!

Sebastián Bílek
4. 8. 2013 52 cm 4,10 kg
Obědkovice

Lukáš Vincourek
27. 7. 2013 49 cm 3,80 kg
Prostějov

„Prázdniny jsou obecně rizikovým obdobím. Sice je naplánováno méně operací, ale přibývá
úrazů a akutních komplikací,
takže spotřeba je nárazová a hůře
se plánuje,“ vysvětluje úseková
sestra prostějovského transfúzního střediska Dáša Chmelenská.
Odběrové středisko zároveň prosí
všechny, kteří dostali pozvánku k
odběru, aby návštěvu transfuzní
stanice zbytečně neodkládali.
Dárců o prázdninách ubývá nejen
kvůli jejich nepřítomnosti ve městě,
ale také kvůli nutné odmlce v odbě-

rech po návratu z některých zahraničních destinací. „Například po pobytu v zemích mimo Evropu mohou
dárci darovat nejcennější tekutinu
nejdříve za tři měsíce. Měsíční pauza
je nutná také například po přisátí klíštětem,“ doplňuje Chmelenská.
Dárcem se může stát každý člověk od 18 do 60 let, s váhou nad
52 kilogramů, který v minulosti
neprodělal žloutenku a není sledován v současné době pro žádné
onemocnění. Muži mohou přijít
darovat krev pětkrát ročně, ženy
čtyřikrát ročně.

HELEN DORON EARLY ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

Odběrové středisko se nachází
ve druhém patře polikliniky.
Odběry probíhají každé pondělí, úterý a čtvrtek od 6.00 do
8.00 hodin. Zda je dárce způsobilý k darování krve posoudí
na místě příslušný lékař. Objednávat se mohou dárci krve
také telefonicky (582 315 210)
nebo prostřednictvím e-mailu
transfuzka@nempv.cz .
Informace k darování krve v prostějovské nemocnici naleznou dárci
na webových stránkách http://nemocniceprostejov.agel.cz

Prostějov/red - Reprezentantky v mažoretkovém
sportu HVĚZDIČKY Prostějov, cvičící již šestým
rokem pod vedením Moniky Pechové, zvou všechny
zájemkyně o tento druh
sportu mezi sebe.
Hvězdičky vám můžou nabídnout spoustu zábavy, úžasný kolektiv, tanec spojený
s uměním a moderní hudbou
i příležitost cestovat po koutech naší republiky, popřípadě
i za hranice na mažoretkové soutěže, díky kterým už
Hvězdičky získaly mnoho
medailí, pohárů, ocenění a titul druhý vicemistr České republiky, Mistr Moravy a další.
Jestli chceš právě ty patřit
mezi nás a chceš se stát jednou z nás, rádi tě uvítáme
mezi sebou, rádi tě přijmeme

Ilustrační foto
do kolektivu mladých děvčat,
co chtějí něčeho dosáhnout
a nesedí jen doma. Přijmeme všechna děvčata, která
budou ochotna se učit novým věcem, která se zapojí
a budou milovat tento sport.
Nejde jen o klasickou mažo-

retku s hůlkou, ale cvičíme
zároveň i s pompony, takže
jako roztleskávačky taktéž
získáváme tituly a medaile.
Přijď mezi nás, budeme se
těšit.
Všechny zájemkyně, narozené roku 2002, 2003, 2004
(možno i 2001), ať neváhají
a kontaktují vedoucí mažoretek Hvězdiček (pokud
možno ihned) na telefonním
čísle 604 590 885 nebo napíšou na email souboru:
mazoretkyhvezdickyprostejov@seznam.cz
Moc se na vás těší Monča
(vedoucí) a členky Kája K.,
Kája H., Kája J., Kája S.,
Barča J., Barča D., BarčaS.,
Eliška M., Eliška S., Kika
J., Kika S., Adél V., Adél
R., Adél H., Anet, Terka,
Natka, Míša, Pája, Sára…

Probojovala se mezi elitu v rychlosti
y
p
psaní a korekturách textu

.....uvádí muzikál: povídka o malém námořníkovi NIKOL KAŠTYLOVÁ: „TRÉNOVALA JSEM UŽ OD PRVÁKU“

Prostějov/pr - Není tomu
tak dávno, co se posádky
vlajkových lodí Spojených států a Austrálie tužily
v námořnických dovednostech, angličtině, ale také
v dramatickém umění nacvičovaly totiž anglický
muzikál!
Letní tábor angličtiny zakotvil
tento rok v Hostýnských vrších
a námořníci se intenzivně
věnovali pokojnému soužití
s přírodními živly. „Environmentaly friendly“ přístup se
ukázal jako efektivní, protože
s vodou, vzduchem, zemí
a ohněm vyšli námořníci v pokoji a míru (viz foto).
Při námořní škole angličtiny
se námořníci neváhali chlubit
svými znalostmi o svém povolání. Zde je pár jejich postřehů:
„Námořník
staví
stěžeň,
napíná plachty, hází kotvou,
rybářským prutem a záchran-

Foto: Archiv HDEE - APDPv
ným kruhem, drhne palubu
a pak po ní skáče v pytli, učí se
angličtinu, váže uzly, vyťukává
morseovku, vaří, máchá prádlo,
točí kormidlem, pádluje, topí
pod kotlem, šéfuje ostatním
a mává AHOY!“

Foto: Archiv HDEE - APDPv

Grand finale tábora byl
muzikál, v němž zazářilo na
přední palubě jednadvacet
statečných a talentovaných
námořníků Angličtiny pro děti.
V muzikálu zazněly známé
melodie „Sailor went to sea“,
„Row, row, row“, „Go by the
bay“, „Sam’s gonna way”
a nemohla chybět ani „Yellow
submarine“. Happy ending
a velký aplaus samozřejmě
nechyběl!
Letní příměstská škola
angličtiny také na námořnické téma bude probíhat
od 12. až 16. 8. v LC HDE
v Prostějově.
Aktuální informace o Angličtině pro děti najdete na webu
angličtiny na www.anglictinaprodetiprostejov.cz a na
www.helendoron.cz. Jednoduše napište a nebo zavolejte
na tel. 608 272 947.

Gent (Belgie), Prostějov - Po Lukáši Běhalovi
alovi se
ademie
další studentce prostějovské Obchodní akademie
podařilo proniknout na mistrovství světa ve zpracoila letos
vání textů a informací. Nikol Kaštylová zápolila
v červenci v belgickém Gentu, kde soutěžila ve dvou
m opise
grafických disciplínách - a to v třicetiminutovém
orektuře
z papírové předlohy s penalizací 100 a v korektuře
tě z pěttextu. V opise se umístila na pěkném 39. místě
u s proapadesáti soutěžících (309,5 úhozů za minutu
adila 28.
centem chyb 0,064) a v korektuře textu obsadila
příčku ze čtyř desítek účastníků (66 korektur za deset
minut). Úspěšnou reprezentantku požádal Večerník
po návratu domů o exkluzivní rozhovor.
Martin Zaoral

Ve světové konkurenci
jste se neztratila.
Proběhla před mistrovstvím
světa
nějaká
speciální
příprava?
„Ano. Opisy jsem procvičovala doma, na korektury
jsem zůstávala ve škole po
vyučování. Chtěla bych
poděkovat paním učitelkám
Kirchhofové a Šťastné za pomoc i podporu, kterou mi po
celou dobu poskytovaly.“
Jak bylo těžké se na
světové klání probojovat?
„Měla jsem už pár soutěží
za sebou, účastnila jsem se
například mistrovství České
republiky v Olomouci. Když
se mě paní učitelka zeptala,
jestli bych neměla zájem
i o mistrovství světa, neváhala
jsem. Abych se ale probojova-

Hrála
jste
někdy na
klavír?
Právě
dispozice z hudby jsou prý
pro
přesné
psaní textu
dobré...
„Ne, na klavír
jsem nikdy

nehrála. Me-zi moje
zájmy patří spíše
čtení nebo cestování. Jsem však
přesvědčena, že
pokud chcete být
dobří a jdete si
za tím, tak svého cíle dosáhnete.“

lně cvičit
la, bylo zapotřebí pilně
u.“
už od prvního ročníku.“
Co bylo během
hem satrovstmotného mistrovství světa nejtěžší?
em na
„Asi ten pocit, že jsem
m povrcholné akci a musím
.“
dat co nejlepší výkon.“
Co je pro rychlé
ychlé
aní či
a přesné psaní
korektury textu nejdůejdůležitější?
„Pro rychlé a přesné psaní
nejspíš soustředění se na
lavně
text, v korekturách hlavně
musíte umět zkratky a orientovat se v textu.“
K čemu by se vám
tyto disciplíny mohly v budoucnu hodit?
hodní
„Jelikož studuji Obchodní
mi deakademii, psaní všemi
seti a korektury textu by se
V Gentu. Nikol Kaštylová z Obchodní akademie Prostějov vyrazila
mi mohly v budoucí práci,
na mistrovství světa ve zpracování textů a informací i se svou učitelkterá mě v oboru nejspíš
kou Šárkou Šťastnou.
Foto: archiv Nikol Kaštylové
.“
čeká, rozhodně hodit.“

Ze života města
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To je ale BINEC! V Prostějově existuje více jak dvě stovky EXPRESS

PARKOVIŠŤ BEZ SMLOUVY, DALŠÍCH 100 NAČERNO!

Pořádný chaos vládne v seznamu odstavných
ploch v Prostějově, zejména v těsné blízkosti silničních komunikací a obytných domů. Ve
městě totiž existuje hrubým odhadem přes dvě
stovky miniparkovišť, která si občané vybudovali sami! Buď načerno bez vědomí města, nebo v letech dávnějších bez potřebné smlouvy
s nynějším magistrátem...
Prostějov/mik
Rada
statutárního
města
Prostějova uložila Odboru správy
a údržby majetku, aby ve spolupráci s okrskovými strážníky
Městské policie v Prostějově
průběžně prověřoval a kontroloval stav nových odstavných
ploch na území města. V případě
zjištění nelegálně vybudované
odstavné plochy pak může
požadovat uzavření smlouvy

o nájmu, případně odstranění
plochy a uvedení do původního
stavu. Vedení města uložilo
pracovníkům magistrátu provést
kontrolu všech odstavných ploch
pro vozidla vybudovaných na
zeleni na území celého města
včetně místních částí.
„Cílem kontroly bylo zjistit celkový počet odstavných ploch
pro vozidla ve městě a porovnat
je s evidencí platných nájemních
smluv,“ vysvětlil Jiří Pospíšil,

Kolik je v Prostějově odstavných ploch?
Celkový počet

Legální plochy

Prostějov

Katastrální území

278

89

Čechovice

34

2

Domamyslice

25

0

Krasice

5

3

Vrahovice

41

2

Čechůvky

8

0

Žešov

17

2

CELKEM:

408

98

první náměstek primátora statutárního města Prostějova. Kontrolou bylo zjištěno, že na území
města je přesně 408 odstavných
ploch, přičemž město eviduje
pouze osmadevadesát platných
nájemních smluv.
„Z celkového počtu odhadujeme, že asi dvě stovky
ploch, tedy padesát procent,
bylo vybudováno podle stáří
povrchu a obrubníků před
rokem 1999. Tehdejší legislativa řešila zřizování odstavných
ploch pravděpodobně prostým souhlasem bez nájemní
smlouvy a poplatku za nájem.
Jelikož se jedná o záležitosti
staré i několik desítek let, budou tyto skutečnosti těžce zjistitelné a dohledatelné,“ uvedl na
vysvětlenou Jiří Pospíšil.
Při evidenci bylo ale také
zjištěno, že asi stovka dalších
ploch
byla
vybudována
nelegálně. „V případě zjištění
nelegálně vybudované odstavné
plochy bude majitel přilehlé
nemovitosti vyzván k uzavření

příslušné nájemní smlouvy nebo
vyzván k odstranění plochy a uvedení do původního stavu,“ dodal
první náměstek primátora. Kontrola dále odhalila, že nezanedbatelná část vozidel, především
v místních částech města,
parkuje trvale na travnatých plochách. Řešení těchto přestupků
patří do působnosti městské
policie. „V případě zřizování
nových odstavných ploch
budeme důsledně kontrolovat,
zda má majitel uzavřenou platnou nájemní smlouvu,“ dodal
závěrem Pospíšil.

z rady města

Každý jak chce. Přímo ve městě existují tři stovky odstavných ploch, které
magistrát nemá v evidenci povolených. Foto: Magistrát města Prostějova

O záchody v centru nepřijdete
Prostějov/mls - Když vás přepadne potřeba, bývá to pekelný problém. Obzvláště pokud
nikde poblíž není záchod. Tyto
trable často prožívají návštěvníci historických center měst.
Dobrou zprávou je, že po
demolici záchodků ve Smetanových sadech, Prostějované
zřejmě dostanou náhradu...
Mezi parkoviště a kinem Metro
by totiž měly vzniknout nové
veřejné záchodky. Nahradí
ty, které stávaly právě v rohu
u Smetanových sadů poblíž
přechodu do Rejskovy ulice.
„Už na ně máme zpracovaný
projekt. Náklady na jejich výstavbu odhadujeme mezi jedním
a dvěma miliony korun. Investici
však musí ještě posvětit vedení
města. Pokud tak učiní, mohly
by nové záchodky být lidem
k dispozici na jaře příštího roku,“

Čůrat budete moci za kinem!

Tady budou stát. Nové záchodky by měly vzniknout poblíž městských hradeb mezi kinem Metro a parkovištěm. Foto: Martin Zaoral
vyjádřil se exkluzivně pro Večerník náměstek primátora
Zdeněk Fišer.
Prostějované v centru města
nemají právě mnoho příležitostí, kam si „odskočit“...
Veřejně přístupné záchody jsou

pouze na prostějovské radnici,
městském úřadě ve Školní ulici
a také na tržnici. Poslední jmenované však nejsou v právě nejlepším stavu. „Jak vypadají nevím,
nikdy jsem na nich nebyl..,“ reagoval na náš dotaz Fišer.

Radní pod palbou
„Prostějovu by slušelo MUZEUM MÓDY,” navrhuje Milada Sokolová
Exkluzivní rozhovor s předsedkyní
yní kulturní komise

Prostějov - Jak napomoci turistickému ruchu
v Prostějově? Pomohla by jej zvýšit nějaká větší kulturní akce? A co dělat, aby turisté u nás vydrželi ve
městě co nejdéle? Tak na tato věčná témata, které se
však v probíhající turistické sezóně stala opět aktuální,
hovořil Večerník v rámci své pravidelné rubriky s radní
města Prostějova, šéfkou kulturní komise a zároveň
předsedkyní Okrašlovacího spolku města Prostějova
Miladou Sokolovou (na snímku).
Martin Zaoral
Co podstatného
se pro podporu
turistického ruchu v posledních třech letech v Prostějově
udělalo? A máte ohlasy, jaké
měly vaše kroky efekt?
„Město se snaží využívat všechny příležitosti, jak udělat Prostějov pro turisty co nejzajímavějším. Jako příklad bych uvedla
zpřístupnění radniční věže nebo
komentované prohlídky centra
města, které vznikly na základě
mého jednání s panem Moudrým ze Střední odborné školy
podnikání a obchodu. Snaží se
samozřejmě i soukromý sektor
a občanská sdružení. S tím mám
sama osobní zkušenosti v podobě
maleb na hradbách. Oběma přístupy se turistická lákadla v Prostějově v poslední době rozrostla.”
inzerce

Co tedy Prostějovsku
stále
chybí, aby sem přijelo více
turistů?
„S nadsázkou bych řekla, že
středověký hrad... (úsměv) Ale
vážně- Prostějov není vysloveně turistickým městem, i když
má co nabízet. Šancí pro město
může být v této oblasti jednak
další zviditelnění perel města
jako jsou radnice nebo Národní dům a zároveň to, abychom
z Prostějova udělali centrum
turistiky po okolí města. Turista by měl přijet do Prostějova
a dělat odtud výlety například
na Plumlov, na rozhlednu na
Kosíř, do muzea kočárů v Čechách pod Kosířem či kamkoliv jinam.”
Jak ale turisty
zaujmout, aby
se ve městě zdrželi co nejdéle?

„Osobně bych vstoupila do
jednání s prostějovskými hotely a zeptala se na to, o co se
lidé, kteří přijedou do Prostějova, zajímají. Možná forma
balíčků pro návštěvníky, což
není v jiných městech nic
nemožného, by byla vhodná.
Typem, který mě teď napadá
je třeba sleva na vstupenku
do aquaparku a na věž prostějovské radnice plus dobré
pohoštění v restauraci a návštěva starorežné... Kdo si tu
udělá ochutnávku naší speciality, těžko přece odjede večer
domů... (smích)“
A co vy osobně
považujete za
hlavní tahák, který by mohl
přivést turisty do Prostějova?
„Zmínila bych dvě možná
tematická muzea. O první
dlouhodobě usiluje paní Eva
Suchánková ze Spolku Historia a jde o muzeum módy,
které by posílilo naši pověst
známou sloganem ´Prostějov - město módy´. Podobně
vznikla iniciativa na založení
muzea plastikového modelářství, protože ještě v mojí generaci si děti pamatují na značku Kovozávody Prostějov,

zlučně spjatá
která byla nerozlučně
ovými modeprávěs plastikovými
del. V tom je
ly zejména letadel.
i návaznost na další kapitolu
vské historie,
slavné prostějovské
epubliky bylo
kdy tu za první republiky
Vojenské leteckéé učiliště pro
nsko.“
celé Československo.“
Jakým
kým způsobem
m by se měla
tato atrakce propagovat?
opagovat?
„Muzea naštěstí
tí patří do
kategorie, kteráá mohou být
ýt
propagována velkými
elkými značkami u dálnice.. Sama jsem
m
se angažovala v tom, aby ta-kové označení měl Národní
terstvo to nedům, ale ministerstvo
dovolilo, protožee špičkový
padá do
objekt jim nezapadá
jimi vytvořenýchh kaek.
tegorií památek.
Škoda mluvit.....
Ale u obou
možných muzeí by tenhle
problém nebyl. Značka u
dálnice ´Muzeum prostějovské módy´
nebo ´Muzeum leteckých
modelů´ by
Foto: archiv Večerníku
určitě lákala.“

Co by
b mohlo
být budoucím
tahákem města, který
tu zak
tím chybí?
„Nevěřím na to, žže se tu vybuduje třeba kolo
kolosální akvapark nebo něco ppodobného.
Jak jsem říkala propagujme, co tu mám
máme výjimečného, a hledejme,
hled
jak
prodat
obop odat naše tradiční
pr
tr
ry.
ry Tady mohou
moh pomoci
třeba zmíněná muzea.“
Dokážete
si kromě
Wolkerova Prostějova
představit ve městě jiný
kultu
festival, kulturní,
společenskou či snad sporakci za kterou
tovní akci,
mě zamířili
by do města
přespoln
i přespolní?
„Kulturn
„Kulturní
oblast
zajišťuj DUHA,
zajišťuje
troufám si tvrdit,
p
že o prázdninách
v
ve větší
míře,
než
obvykle.
Pomo by nám
Pomoci
mohl koncerty
mohly
znám
známých
umělA vše je
ců. Ale
fina
o financích.
Bohužel
hužel...
(trpký
úsmě
úsměv)“

I

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!
www.facebook.com
/vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější poznatky ve světě
zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

LETNÍ OSVĚŽENÍ v podobě
alkoholu? Ano, ale s mírou!

Milé kamarádky,

Horké letní dny si žádají ochlazení organismu, mnozí
tak učiní prostřednictvím alkoholu. Je to ale správné
řešení žízně? V první řadě bychom měli samozřejmě
pít co nejvíce čisté vody. K večeru pak můžeme
sáhnout po kapce alkoholu. Trocha alkoholu, zvláště
pak červeného vína, ale i piva, prý podle výzkumů
udržuje naše tělo i mysl v mladistvé formě. Ovšem
nic se nemá přehánět. Aby byl alkohol pro naše tělo
„přínosem“, je třeba dodržovat několik pravidel…

budou určitě hodit. Samozřejmě ani dnes nechybí další zajímavý rozhovor.
Příjemné a odpočinkové čtení v polovině druhého prázdninového měsíce
přeje Aneta Křížová (na snímku).

Jedno pivo denně stačí!

Víte, jak se účinně zbavit stresu?

Zkuste zvukovou terapii!

Zvukové terapie jsou součástí
východní civilizace již po celá
staletí. Jednu z nejúčinnějších
metod vyvinul v pátém století
našeho letopočtu známý taoistický lékař Ťao Hung-ching.
Ten zjistil, že vydáváním určitých zvuků při výdechu je
možné pročišťovat a regenerovat různé orgány, zklidňovat sám sebe, regulovat krevní
tlak či třeba stabilizovat nervový systém.
Ťao objevil šest základních slabik, které tvoří pozitivní vibrace
v různých částech těla, čímž se
aktivují přirozené ozdravné reakce
těla. Těchto šest slabik nás dovede
účinně zbavit stresu, úzkosti, napětí a obav. Tyto slabiky bychom
měli používat každý den, abychom stabilizovali tělo a udrželi si
dobré zdraví.
Metoda se provádí následujícím
způsobem. Pohodlně se usadíme
na okraj židle, narovnáme páteř,
hlavu držíme zpříma. Chodidla
leží plnou plochou na zemi, kolena držíme mírně od sebe a dlaně
svých rukou položíme na stehna.
Velice důležité je dýchání. Nadechujeme se POUZE nosem
a přímo do spodní části břicha.
Při nádechu se břicho jakoby
nafukuje (co nejvíce to jde)
a při výdechu zatahujeme tak,
aby z nás vyšel veškerý vzduch.
Výdech by měl být výrazně delší
než nádech. Při vydechování následujících zvuků je vydáváme
od břicha, ne z krku. U každého
ze zvuku je nádech stejný, ale vý-

Foto: internet
dechy se liší (viz výše). Nejprve
se nadechneme nosem a s výdechem vydáme zvuk, párkrát se
nadechneme a vydechneme nosem, než ho znovu zopakujeme.
Tohle zabrání špatnému a nepravidelnému dýchání.

1. ŠÓÓ (SHOO)
Vydávání zvuku šóo dovede
zmírnit potíže způsobené pocitem
malátnosti. Vibrace při vydávání
tohoto zvuku pozitivně ovlivňují
žlučník a játra. Aby byl zvuk účinný, musíme našpulit rty a po dobu
výdechu vydáváme zvuk šóó. Čelist by měla být mírně rozevřena
a jazyk natočen lehce vzhůru.
2. HÁÁ (HAA)
Vydávání zvuku háá je velice
účinné na zmírňování zlosti.
Vibrace tohoto zvuku dovede
uklidnit srdce a reguluje tenké
střevo. Pro provedení zvuku ote-

vřeme zeširoka ústa a vytvoříme
5. FÓÓ (FOO)
zvuk háá. Špičkou jazyka se
mírně opíráme o vnitřní stranu Budeme-li vydávat zvuk fóo,
dolních zubu.
regulujeme jím tělesnou teplotu,
tudíž tělo tak nebude příliš teplé
3. HÓÓ (HOO)
ani chladné. Vibrace z tohoto zvuVydávání zvuku hóó reguluje plí- ku pomáhají stabilizovat ledviny,
ce a kvalitně odstraňuje veškeré močový měchýř i nadledvinky.
nečistoty, které se do plic dostá- Našpulíme rty a vytvoříme zvuk
vají se vzduchem. Vibrace tohoto fóó. Čelisti musí být mírně rozezvuku zklidňují slinivku, žaludek vřené a jazyk by měl být mírně
a slezinu. Také pomáhá při regula- zatáhnutý dozadu a natočen mírně
ci tělesné teploty. Nejprve našpulí- nahoru k patru.
me rty a pak vytvoříme zvuk hóó.
6. ŠÍÍ (SHEE)
Čelisti by měly být lehce rozevřené a jazyk je natočený mírně dolů. Vydáváním zvuku šíí uvolňujeme
stres, úzkost, obavy a napětí. Vibrace
4. SSS (SSS)
zvuku šíí regulují krevní cirkulaci
Vydáváním zvuku sss se obnovuje a centrální nervový systém. Pokud
vyrovnanost nervového systému a se člověk nachází v akutním stresu,
celková harmonie těla. Vibrace je třeba tento zvuk opakovat šestatřitohoto zvuku regulují tlusté střevo cetkrát. Vytvoříme ho tak, že jemně
a pročišťují plíce. Jemně spojíme spojíme horní a dolní zuby, jazyk
horní a dolní zuby, rty napneme opřeme jemně o horní zuby, rty nadozadu a vytvoříme zvuk sss.
pneme dozadu a vytvoříme zvuk šíí.

rozhovor se zajímavou osobností...

Dlouhodobé kanadské výzkumy ukázaly, že každodenní
pití jedné sklenice piva snižuje
o padesát procent riziko srdečních
onemocnění a šedého zákalu.
Hlavně díky fenolům, které pivo
obsahuje. Zejména pak černé
pivo se prokázalo doslova jako
„elixír nesmrtelnosti“, obsahuje
totiž téměř dvojnásobné množství
antioxidantů než běžný ležák.
Jedno pivo denně podle dalších
výzkumů blahodárně působí na
zažívací trakt a má i pozitivní vliv
při určitých formách cukrovky.
Další pozitivní účinky se stále
objevují a zkoumají. V současné
době se studuje účinnost na různá
nádorová onemocnění. Zajímavostí také je, že ze studeného piva
nikdy nenachladíme, a to díky
působnosti filmu CO2. Navíc
české pivo prý obsahuje více
chmele než ostatní piva, tudíž je
zdravotně prospěšnější než piva
z jiných zemí. Celkově je pivo
odborníky považováno za vy-

Rozjíždějící se zip?
Máte kalhoty, sukni či šortky,
na kterých se vám rozjíždí zip?
Zkuste následující fintu, která
vás nepřijde ani na korunu a přitom je efektivní. Stačí vzít menší
klíčenku, tu navléknout na zip.
Zip klasicky zapnete a klíčenku
umístíte přes knoflík, tudíž zip
bude upevněn a nerozjede se.
Pak už zapneme knoflík obvyklým způsobem, takže kroužek
z klíčenky bude skrytý poklopcem. A po klíčence a rozjetém
zipu nebudou ani stopy!
Kam s cennostmi?
Jdete někam k vodě a nevíte,
kam uložit mobil, peníze, šperky a podobně? V nejlepším
případě vše necháme doma,
ale když to nejde a není poblíž

říká profesionální iridolog Jana Miklášová

Aneta Křížová
Úvodem nám prozraďte, co je to iridologie?
„Iridologie je starobylá lékařská
diagnostická metoda, která jako
diagnostický nástroj používá duhovku oka, panenku, oční bělmo
a někdy i kůži kolem oka. Patří
mezi vyšetřovací metody přírodní
medicíny, takzvané naturopatie,
nikoli mezi ezoterické disciplíny,
kam bývá často neprávem zařazována.“
Co všechno lze z oční duhovky vyčíst?
„Například můžete stanovit
metabolický typ podle genetické oční konstituce, genetické
tendence k nemocem až tři generace zpět, také oslabení jed-

měl by oko dobře osvětlit a fotografovat s bleskem. Pak následuje
minimálně hodina na posouzení
zdravotního stavu. Iridolog klade
klientovi spoustu otázek a výsledkem je detailní zpráva, která
obsahuje nejen diagnostiku, ale
i navrhované léčebné postupy.“
Dejme tomu, že prostřednictvím iridologie zjistíme, že některý z orgánů špatně
pracuje. Následně stanovíte přírodní léčbu, která bude úspěšná. Anomálie z oční duhovky
tak zcela zmizí?
„Oko se mění po celý život. Osmdesát procent znaků jsou genetické predispozice a dvacet procent

se v očích objevuje v souvislosti
se stárnutím organismu, životním stylem a genetickým oslabením orgánů. Nejvíce se mění
tvar panenky, okraj duhovky
neboli kožní zóna a oční bělmo.
Změny jsou ale velmi pomalé,
proto see doporučuje kontrola
u nemocného
ného člověka jednou
za půl roku,
oku, preventivně
pak jednou
ou za rok.“
Diagnostiku
iagnostiku
nemocí
mocí z oční
duhovky používali
lékaři jižž za vlády
Tutanchamona.
hamona.
Jak mocc je tato
tatto
metoda spolehlivá?
polehlivá?

notlivých orgánů, stav páteře,
spinální subluxace, délku a tvar trávicí soustavy, žaludeční vředy, stav
cévního systému a srdce, lymfatickéhosystému,nervovéhosystému,
množstvíenergetickýchzásobvtěle
a rychlost metabolismu, pravděpodobné příčiny zdravotních
potíží a mnoho dalších
souvislostí.“
„Z oční duhovky lze stanovit
Jak tedy tato diagnostika progenetické tendence k nemocem
bíhá?
až tři generace zpět, také oslabení
„Důvěryhodný iridolog
pracuje s profesionálním
jednotlivých orgánů, stav páteře,
vybavením, tedy s fotoaparátem s minimálním žaludeční vředy, stav cévního systému.“
rozlišením nad šest MeProfesionální iridolog Jana Miklášová
gapixelů, nejlépe více,
speciální stojan na upevpozná z vašich očí ledasco užitečného...
nění hlavy, notebook,

Víno? Opět jen sklenku denně!
Popíjení jedné sklenky vína
denně, má opět dle výzkumů pozitivní vliv na zdraví. Už v dávných
dobách lidé víno považovali za
účinný lék. Které tedy pít, červené
nebo bíle? Přestože i bílé víno je
zdraví také prospěšné, červené
je prý přeci jen větší zbraní na
různé nešvary, které napadají lidský organismus. Bílé víno totiž
obsahuje téměř stodvacet kalorií v porovnání s pětaosmdesáti
kaloriemi ve sklenici červeného
vína. Proto ti, kteří by rádi hubli,
ale přitom popíjejí bílé víno, se
nesmí divit nulovému úbytku
váhy. Co se týče červeného vína,
to ochraňuje srdce, dásně, ředí
krev, udržuje čisté cévní stěny
a má silné antioxidační účinky,
dále také rozpouští krevní

Nic se nemá přehánět
Vypije-li někdo doporučené
maximální množství alkoholu
na týden či měsíce během jednoho dne, pak logicky přichází
o všechny přednosti pravidelné
sklenky vína i piva. Zvláště v letních dnech alkohol láká více než
jindy. Pokud se takové nekontrolované pití stane pravidelnou
záležitostí, pak je pravděpodobné,
že s přibývajícím věkem se
začnou objevovat problémy. Od
rychlejšího stárnutí organismu
i pokožky, až po srdeční, cévní
onemocnění, mrtvice, poškození
jater a podobně. Ke zdravému
popíjení, tedy sklenka vína nebo
jedno pivo denně, bychom měli
taktéž jíst. Do každého týdne je
však vhodné vložit dny bez alkoholu. Tři dny bez alkoholu týdně
dají orgánům, zvláště játrům, čas
k regeneraci.

radyy a tipy k nezalacení...
z

„OČI JSOU MAPOU NAŠEHO TĚLA,“
Prostějov - V dalším dílu zajímavých rozhovorů se tentokrát Večernice vydala zjišťovat, co všechno lze vyčíst z
oční duhovky. Určování nemocí z očí se zabývá metoda
zvaná iridologie. Asi málokdo ví, že diagnostiku z oční
duhovky používali již před několika tisíci lety například
moudří lékaři za vlády faraona Tutanchamona, ale třeba
i Hypokrates či Filostrates. Co všechno prozradí naše
oči? To nám vysvětlila Jana Miklášová, profesionální
iridolog a darkfield nutriční specialista.

rovnaný a bohatý iontový nápoj, doplňují látky, které nám
chybí. Ovšem tohle platí jen
u jednoho piva denně, více piv
denně pak na náš organismus
působí zcela opačných efektem!

sraženiny,
zpomaluje
stárnutí, stejně jako pivo pomáhá
trávení, snižuje riziko Alzheimerovi choroby, demence atd. Ze
španělského výzkumu vyplynulo, že lidé, co pijí sklenku vína
pravidelně, jsou o čtyřiačtyřicet
procent méně nachlazení než ti,
kteří si víno nedopřejí vůbec. Stále
oblíbenější je i biovíno. To obsahuje menší množství siřičitanů,
tudíž se méně objevují alergické
reakce a následné ranní bolesti
hlavy. Samozřejmě blahodárná
účinnost vína platí jen u jedné
skleničky denně!

„Iridologické znaky jsou z osmdesáti procent vynikající nástroj prevence, protože ukazují genetické
predispozice. Dvacet procent znaků se v očích objevuje s věkem
a v souvislosti s oslabením jednotlivých orgánů. Profesionální iridolog je schopen diagnostikovat
nejpravděpodobnější příčiny
zdravotních potíží. Ideální ovšem je, pokud toto
vyšetření spojuje ještě
s jinou diagnostikou,
já osobně používám
analýzu živé kapky
krve, darkfield live
bloodanalysis.“

ani žádná úschovna nebo někdo, kdo by nám věci pohlídal,
musíme si vystačit sami. Zkuste
si vzít obal od opalovacího krému, který má vytahovací širší
obdélníkový uzávěr. Cennosti
umístěte do prázdného opalovacího krému. Když lupič
v tašce uvidí jen pití a opalovací krémy, namísto peněženky
a mobilu, půjde o tašku dál. Tedy
pokud zrovna nečte tyto řádky...

Přilepené cenovky?
Určitě to znáte, koupíte nějaký
dárek nebo věc, ze které potřebujete sundat cedulku, ta je tam
ale tak dobře nalepená, že jí není
Foto: internet
možné odlepit bez toho, aby
po ní nezůstal nějaký zbytek. dobře odstraníme intenzivním
V tomto případě je dobré pou- fénováním. Lepidlo se nahřeje
žít fén. Nalepené cenovky totiž a cedulka se pak lehce sejme.

kulinářský
k
ulin
u
linářský k
koutek
outek
aneb tip do kuchyně...

RYBÍZOVO-OŘECHOVÉ
POKUŠENÍ

Foto: Aneta Křížová

Ingredience (pro 4 osoby):
1 až 2 vejce, 2 hrnky mouky, 1 hrnek cukru, ¾ prášku, do pečiva, tuk,
ovocný jogurt, nasekané nebo namleté ořechy, ovoce dle dostupnosti
a chuti (rybíz, maliny,meruňky, švestky...) strouhaný sýr

Foto: Aneta Křížová

postup:
Nejprve vyšleháme vejce, ovocem, pokud máte zmražený
přidáme dva hrnky mouky, rybíz, určitě jej můžete použít,
jeden hrnek cukru, prášek jinak použijte ovoce dle chuti,
do pečiva, trochu oleje nebo švestky, meruňky, maliny
Hery, ovocný jogurt a půl apod. Na závěr posypeme nashrnku nasekaných ořechů. ekanými či namletými ořechy.
Vše smícháme dohromady, Pečeme na 190 °C po dobu
vymícháme a nalijeme na třiceti minut (dle typu trouby).
plech. Následně posypeme Přejeme dobrou chuť!

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených
v ČR, o. s. v Prostějově,
Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky,
chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel.
č. 588 000 167

MC Cipísek,
Sídliště Svobody 6, Prostějov
V době letních prázdnin neprobíhá pravidelný provoz.
Letní prázdninové programy pro
rodiče s dětmi jsou obsazeny.
Od kočárku k podnikání –
v době letních prázdnin přijímáme přihlášky do kurzu pro ženy,
který bude zahájen v září 2013.
Kurz je pro účastnice zdarma.

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

ICM Prostějov,
Komenského 17, Prostějov
Denně od 10 do 16 hodin máte
možnost naučit se psát na klávesnici všemi deseti.
Jimmy na cestách - vyfoť se
s ním na svých prázdninových
cestách, pošli fotku a můžeš
vyhrát hodnotnou cenu.
Více na www.icmprostejov.cz

Ekocentrum Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Od 12. srpna do 15. srpna 2013
se koná Ochranářský tábor
Za Hrnčířkou. Tábor pro
všechny, kteří se chtějí kromě
práce na chráněných územích
věnovat i poznávání přírody.

Semtamník SONS
Pondělí 12. srpna 2013 od
11 hodin probíhá návštěva solné jeskyně v ul. Budovcova.
Úterý13.srpna2013–Jihomoravské odpoledne se Sagittou
v Hamrech v areálu Letního
bistra. Odjezd z Pv autobusem
od Alberta v 10.45 hodin.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
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Procházka historií města
Každou prázdninovou sobotu
a neděli od 14:00 do 15:30 hod.
1. trasa: Kostel Povýšení sv.
Kříže. Sraz: Před kostelem
2. trasa: Historické centrum
města. Sraz: Socha T. G. Masaryka
Vstup zdarma.
Každý prázdninový čtvrtek
od 10:00 do 11:00 hod.
si malí čtenáři mohou přijít
do dětského oddělení
Městské knihovny na Vápenici
poslechnout pohádku nebo
pohádkový příběh.

Domovní správa, s.r.o
víceúčelová hala - zimní stadion

PRVNÍ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

sobota 17.8.
17.00 - 18.00 hodin

HODINOVÉ BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

neděle 18.8.
16.00 - 17.00 hodin

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz

TIP Večerníku
LÁSKA JE LÁSKA

KDY: pátek 16. srpna 2013 ve 20:30 hodin
KDE: Letní kino Mostkovice
Hrají: Simona Stašová, Aneta
Krejčíková, Maciej Cymorek,
Petr Nárožný, Eliška Balzerová, Ondřej Vetchý, Tomáš Vaněk, Rudolf Hrušínský ml.
Již tento pátek nabízí legendární letní kino v Mostkovicích populární českou komedii Láska je láska se Simonou
Stašovou v hlavní roli. Představení začíná ve 20:30 hodin
a vstupné je 80 Kč.
Osmnáctiletá Maruška žije se
svým dědečkem Vlastimilem,
touží potkat svého prince a prožít
romantickou lásku, jakou zatím
zná jen z filmů. Svého vysněného
prince skutečně potká. S Markem
prožije krásné prázdniny, první
milostné dobrodružství, ale také
první zklamání... To, že pravá
láska nikdy neodkvete, zjišťuje
i Maruščin dědeček Vlastimil. Po
letech potkává svoji dávnou lásku
Libušku. Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vůní
marihuany. Vtipná a svérázná důchodkyně Libuška totiž na stará
kolena propadla této léčivé bylině... Honza je Maruščin soused
i nejlepší kamarád. Je přistižen

svou matkou Zdenou, jak se líbá
v autě s mužem. Úspěšná manažerka se však nehodlá smířit se
synovou orientací. Rozhodne
se ho předělat na „normálního
kluka“. To ale přináší jen spoustu komických situací. Aspoň,
že Honzův táta Karel má pro
syna pochopení. Karel je bývalý ligový fotbalista, dnes už jen
údržbář na stadionu. Žije vedle
své dominantní manželky život
ušlápnutého muže, který se jednou za čas, když je pod vlivem
alkoholu, odhodlá k neúspěšné
domácí vzpouře..

Kino Metro 70

Letní kino Mostkovice

pondělí 12. srpna
18.30 Šmoulové 2
americký animovaný film
21.00 Pot a krev
americká krimikomedie
úterý 13. srpna
18.30 Šmoulové 2
21.00 Pot a krev
středa 14. srpna
18.30 Pot a krev
21.00 Lovelace: Pravdivá
zpověď královny porna
americké filmové drama
čtvrtek 15. srpna
18.30 Percy Jackson:
Moře nestvůr 3D
americký fantasy film
21.00 Lovelace: Pravdivá
zpověď královny porna

středa 14. srpna
21:00 Croodsovi
dobrodružná anim. komedie
pátek 16. srpna
20:30 Láska je láska
česká komedie
sobota 17. srpna
20:30 Nespoutaný Django
western
neděle 18. srpna
20:30 Konečná
akční thriller

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

pátek 16. srpna
18.30 Percy Jackson:
Moře nestvůr 3D
21.00 Lovelace: Pravdivá
zpověď královny porna
sobota 17. srpna
18.30 Machři 2
americká komedie
21.00 Percy Jackson:
Moře nestvůr
neděle 18. srpna
18.30 Machři 2
21.00 Percy Jackson:
Moře nestvůr

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Fotosoutěž ke 100 letům radnice Pro divadelní předplatné znovu od 12. srpna
Statutární město Prostějov
vyhlásil velkou prázdninovou fotosoutěž s názvem
„Stoletá radnice Prostějova
mladýma očima“. Soutěž
probíhá až do 30. září 2013.
Zúčastnit se může každá fyzická osoba do 20 let věku
včetně, s trvalým bydlištěm na
území České republiky, která
v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii na CD/DVD
označené platným telefonním
číslem společně se svým jménem a příjmením. Rozlišení
fotografie musí být minimálně 5 Mbpix, přijímány budou
ve formátu JPEG nebo TIFF.

Při hodnocení bude brán zřetel také na technickou úroveň
fotografie. Každý účastník má
právo zaslat do soutěže maximálně deset snímků. Na snímcích bude zachycena nejen
budova radnice v Prostějově,
ale i její fragmenty, interiéry či
netradiční pohledy na ně. Ke
každému snímku bude uveden
jeho název s krátkým popisem.
Výherci budou kontaktováni
na základě uvedeného e-mailu,
respektive telefonního čísla.
Soutěžní podmínky jsou
zveřejněny na webových
stránkách města Prostějova
www.prostejov.eu.

Hanáci se sjedou do Prostějova
V sobotu 14. září čeká Prostějov čtvrté setkání Hanáků
s hejtmanem Olomouckého
kraje. Z náměstí T. G. Masaryka za podpory Olomouckého
kraje a Statutárního města Prostějov projde krojovaný průvod
městem. Připravena je také
slavnostní mše v kostele Povýšení svatého kříže s požehnáním
dožínkovým věncům. Ty budou
hrát důležitou roli v odpoledním pořadu Dožatá, v němž se
představí hned čtyři národopisné soubory.
Po slavnostním zahájení celého setkání na jevišti vystoupí
jednotlivé hanácké soubory
se svými krátkými programy
a jejich zástupci budou zápolit
v soutěžních disciplínách „Hanáckého pohádkového pětiboje“.

V době od 14 do 18 hodin bude
pro zájemce zpřístupněna věž
prostějovské radnice a současně
si bude možné prohlédnout historickou mlátičku, u které předvedou soubory Klas z Kralic na
Hané, Mladá Haná z Velké Bystřice, Větřák z Pivína a Hanácký
mužský sbor Rovina nové společné pásmo Dožatá.
Následovat budou vystoupení
profesionálního tanečního divadla
BUFO z Prahy a koncert Marty
Töpferové s hudebním projektem
Milokraj inspirovaným českými,
moravskými a dalšími slovanskými písněmi. Během celého dne
bude možné zakoupit výrobky
lidových řemeslníků a nebudou
chybět ani stánky s občerstvením.
Více informací bude zveřejněno
na webu www.setkanihanaku.eu.

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...
Vojtěška Hofmanová 1927 Bedihošť
František Koupil 1922
Prostějov
Zdeněk Aberle 1932 Kostelec na Hané
Veronika Krúpová 1933
Prostějov
František Krajc 1939 Kostelec na Hané
Anna Kuncová 1932
Prostějov
Anna Opluštilová 1919
Smržice

Františka Jelínková 1923 Prostějov
Břetislav Matoušek 1929
Hruška
MUDr. Vladimír Frgál 1923 Prostějov
Růžena Znojilová 1933
Krumsín
Marie Pečínková 1923
Prostějov
Ludmila Mráčková 1943
Prostějov
Milada Navrátilová 1932
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 12. srpna 2013
Anna Košťálková 1926 Otaslavice
Lubomír Havlíček 1957 Prostějov
Jan Grulich 1931 Vícov
Miroslav Piroutek 1933
Úterý 13. srpna 2013
Jaroslav Jančík 1928 Rozstání
Středa 14. srpna 2013
Josefa Svobodová 1930 Kostelec na Hané
Josef Kaprál 1932 Určice
Josef Vorálek 1931 Otinoves
Pátek 16. srpna 2013
Jarmila Fifková 1941 Vícov
Věra Prokopová 1921 Mostkovice
Vlasta Jedličková 1924 Slatinky

11.00 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
16.00 O Obřadní síň Rozstání
13.15 Obřadní síň Prostějov
14.00 kostel Určice
14.00 kostel Drahany
11.00 Obřadní síň Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
12.30 Obřadní síň Prostějov

Prostějov/eze - Již právě
dnes, tj. v pondělí 12. srpna
obnoví
předprodejní
středisko Městského divadla
v Prostějově prodej abonentních vstupenek na sezónu 20132014. Drtivá většina stálých
diváků prostějovské stagiony
si svá sedadla zajistila již před
prázdninami, neboť v srpnu
budou všechna nevyzvednutá místa poskytnuta novým
zájemcům.
Vzhledem k tomu, že Prostějov
nemá vlastní soubor, nabídka
čtyř činoherních abonmá je
tradičně sestavena z hostujících
souborů. Z pražských scén se
v příští sezóně mohou diváci těšit
například na Dejvické divadlo,
Divadlo pod Palmovkou, Divadlo na Jezerce, Kalich, Ungelt
a další scény. „Každoročně do
předplatného zařazujeme také
úspěšná moravská divadla.
V následující sezóně diváci opět
uvidí Slovácké divadlo Uherské
Hradiště, ale také Městské divadlo
Brno či Slezské divadlo Opava.
V tomto výčtu samozřejmě
nemůže chybět ani nejbližší
Moravské divadlo Olomouc,“ uvedla ředitelka Městského divadla
v Prostějově Jana Maršálková.
Ve výčtu hvězd, které se
v průběhu sezóny na prknech

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 12. 8. DO 18. 8. 2013

Foto: archiv Večerníku
prostějovského divadla prostřídají, se objevují jména Iva
Janžurová, Martin Huba,
Radek Holub, Bára Hrzánová,
Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Ivan Trojan, Marek
Taclík, Pavel Zedníček, Jana
Paulová, Jitka Čvančarová,
Hana Maciuchová, Zuzana
Bydžovská, Veronika Kubařová
a další.
Sedm titulů nabízí koncertní
abonmá. „Koncertem vlastně
novou sezónu zahájíme.
V úterý 17. září v Prostějově
vystoupí francouzská houslistka Debiak s klavíristkou Jitkou Čechovou,“ informovala
Maršálková s tím, že nabídka
dále zahrnuje Moravskou
filharmonii Olomouc, Trio
Martinů, Kvarteto Apollon,

violoncellistu Jiřího Bártu či
skvělé vokální kvarteto Affetto.
Předplatné Čtyřlístek je připraveno pro nejmenší divákya
jejich doprovod. „Boj o místa
očekáváme v říjnu při vystoupení Michala Nesvadby, ale
také při velkolepém hudebně
pohybovém představení Tarzan,
se kterým přijede olomoucké divadlo,“ prohlásila ředitelka.
Současně s předplatným budou v srpnu v předprodeji
také chystané koncerty:
na čtvrtek 31. října chystají
pořadatelé bubnovou show skupiny Jumping Drums, v pátek
8. listopadu se do Prostějova
po velkém úspěchu vrátí Petra
Janů, která tentokrát vystoupí
s královnou českého swingu
Evou Pilarovou.

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické
energie:
Obec: Prostějov
Dne: 28. 8. 2013 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
celá ulice Úprkova mimo
stavbu E.Proxima, GE Money
Bank, ul.Kostelní 2 a 6.
Dne: 28. 8. 2013 od 7:30
do 14:30 hod. Vypnutá
oblast: část ulice Wichterlova od č.32 po č.20
vč.
/levá
strana
po
ul.Legionářskou
Dne: 29. 8. 2013 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast: ul.
Koželuhova bytový dům pan
Ordelt
Obec: Dobromilice
Dne: 23. 8. 2013 od 7:30
do 18:30 hod. Vypnutá
oblast: část obce Dobromilice od č.336, 135, 193
a 279 po konec obce sm.
Doloplazy. Odběratelská trafostanice Dobromilice ZD (č.
300690)
Obec: Prostějov -Vrahovice
Dne: 26. 8. 2013 od
7:30 do 14:30 hod. Vypnutá oblast: část ulic
Jilemnického levá strana, dále

ul. Staškova celá, M. Alše č.
861, ul. I. Olbrachta novostavby za č. 835.
Obec: Němčice
Dne: 26. 8. 2013 od 7:30
do 14:30 hod. Vypnutá oblast: část města Němčice
nad Hanou s ulicemi: Hřbitovní, Hliník, Novosady od
č. 95 a 163 vč. zahrádkářské
kolonie, Tyršova od Novosad
pravá strana k č. 68, odběratelská trafostanice Němčice ZD
(č. 300720), odběratelská trafostanice Němčice skládka (č.
300718)
Obce: Lešany, Zdětín, chaty
Běl. Mlýn
Dne: 27. 8. 2013 od 7:30 do
14:30 hod.
Vypnutá oblast: obce: Lešany,
Zdětín, chatová oblast Bělecký
Mlýn – Mokřiny a Kamenolom včetně všech podnikatelských subjektů ve vypnuté
oblasti.odběratelská trafostanice Bílovice ZD (č. 300746),
odběratelská trafostanice Lešany ZD (oba odběratelé) /č.
300764/
Obec: Prostějov Čechovice
Dne: 28. 8. 2013 od 7:30
do 18:30 hod. Vypnutá oblast: chatová lokalita Záhoří za vinohradem
s.č.62- 51, 50-37, 43 a 44. Odbě-

ratelská trafostanice Přehrada
vinohrad (č. 300777)
Obec: Prostějov
Dne: 27. 8. 2013 od 7:30
do 15:30 hod. Vypnutá oblast: Žižkovo nám.
5, 6, 7, 8, 9, 12-17 (mimo
č. 14) ulice Hradební 1-15,
Hradební 2a.
Obec: Lipová
Dne: 26. 8. 2013 od 7:30 do
13:30 hod. Vypnutá oblast:
RD č. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, 23,
31, 47, 59, 108.
Obec: Prostějovičky
Dne: 30. 8. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část ulice mezi RD č. 82 - 84.
Obec: Čelčice
Dne: 30. 8. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
obecní byty - ubytovna č.200.
Obec: Plumlov
Dne: 29. 8. 2013 od 11:30
do 15:00 hod. Vypnutá oblast: část obce Plumlov s
ulicemi: Blžník, Na Aleji, Podhradská, Zámecká,
V.B.Plumlovské č.158 , Hlavní
nám.. mimo č.31 -33, Boskovická levá strana po č. 362 kino,
U Parku, Sv. Čecha po č. 229
a 297, Tyršovo nám. mimo poštu a policii, dále č. 113 - 182, ul.
Krátká po č. 265 a 323.
E.ON Česká republika, s.r.o.

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se pouze za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 15.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se pouze za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 21.30 hodin. V noci
z pondělí na úterý bude Země procházet meteorickým rojem Perseidy. Ve středu bude Měsíc v první čtvrti. Vstupné 20 Kč.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA
spatříte na začátku výše uvedených pozorování. Výstavy OD
SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a VESMÍRNÝ DOMOV
PRO DĚTI půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům, klubům
seniorů apod.
Od pondělí do soboty je připravena vždy v čase 20.30 – 22.30
hodin XXIV. Letní zábavná škola astronomie na téma „Krásy
letní oblohy“. Vyprodáno.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A.
Technické služby budou probíhat.
Úterý 13. srpna 2013: Česká * Šlikova * Krátká * Rostislavova * Mánesova * Máchova * Riegrova * Brandlova * Jungmannova (Česká - Šmeralova) * Mlýnská * Mlýnská - parkoviště
* Plumlovská - parkoviště (sidliště Svobody) *
Středa 14. srpna 2013: Krasická (Drozdovice - Moravská
* J. Kučery * Vícovská * J. Kaštila
Čtvrtek 15. srpna 2013: Moravská – vnitroblok a parkoviště
(Krasická – MŠ) * Moravská – vnitroblok – parkoviště (Moravská 83-85) * Krasická (nová zástavba, Moravská – Západní)
* Krasická (Moravská 1-12) * Krasická (Moravská – Západní)

Město hledá dodavatele

energetických štítků budov
Prostějov/mik - Statutárnímu městu Prostějov vyplývá
v souladu s platnou právní
legislativou a evropskými
směrnicemi povinnost označit objekty v jeho majetku
průkazem energetické náročnosti budov, který stanoví
energetické náklady konkrétní nemovitosti.
Doposud se opatření týkalo pouze novostaveb a větších rekonstrukcí budov, od 1. července
tohoto roku je označení energetickým štítkem povinné pro
objekty vlastněné a užívané orgánem veřejné moci s celkovou
energeticky vztažnou plochou
větší než 500 metrů čtverečních
a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 metrů čtverečních. Město vypsalo zadávací

řízení na dodavatele zpracování
průkazů energetické náročnosti
budov a na své poslední schůzi
30. července 2013 rada města
rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky. „V zadávacím řízení
bylo předloženo deset nabídek,
z nichž dvě byly vyřazeny pro
nesplnění podmínek. Rada se
ztotožnila s výběrem hodnotící
komise, která jako nejvýhodnější určila nabídku firmy IR
INSPECTIONS s průměrnou
cenou 4 879 korun na jednu
budovu. S tímto dodavatelem
bude uzavřena rámcová smlouva,“ uvedl Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora.
Průkaz energetické náročnosti bude v příštích letech podle
platné legislativy nutno pořídit
pro 120 nemovitostí v majetku
města.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s vedoucím Územního odboru Policie ČR v Prostějově - 1. díl

„NECHCI, ABY HESLO POMÁHAT A CHRÁNIT
BYLA JEN PRÁZDNÁ FRÁZE NA NAŠICH AUTECH!“
Plukovník Pavel Novák hovoří o platech policistů i honbě za drogovými dealery...

Prostějov - Když se prostějovských policistů zeptáte, co říkají na svého šéfa,
žádný z nich z nějaké ustrašenosti odpověď neodmítne. „Je skvělej, ale umí
být taky ras,“ zní nejčastější reakce zdejších strážců zákona. Plukovník Pavel
Novák se do čela Územního odboru Policie ČR postavil v polovině května roku
2011. Neměl to jednoduché, dříve totiž působil jako šéf krajské dopravní policie
a musel se tak seznamovat s řízením hned několika složek najednou. Po jeho
nástupu ale jakoby prostějovské policisty někdo pokropil živou vodou. Rázem
se rapidně zvedla objasněnost trestných činů, město se začalo „čistit“ od kriminálních živlů a hlavně - nový šéf vyhlásil nesmiřitelný boj proti drogám a drobné
kriminalitě. Jaký ale ve skutečnosti Pavel Novák je, jaké má názory a co všechno ho štve nebo naopak potěší. To se můžete dozvědět z exkluzivního a velmi
obsáhlého rozhovoru pro Večerník, který zveřejňujeme hned na dvě části!
Michal Kadlec
Když vám před více
než dvěma lety, coby
šéfovi krajské dopravní policie, přišla nabídka vést
Územní odbor Policie ČR
v Prostějově, co jste na to
říkal? Váhal jste s rozhodnutím přijmout ji, nebo to
pro vás byla velká výzva,
která se prostě neodmítá?
„Přiznám se, že mne nabídka
zaskočila a samozřejmě jsem
o ní okamžitě přemýšlel. Na
straně jedné to byla skutečně
velká výzva, současně však
i na straně druhé obrovský závazek. Byl jsem si vědom, že
přicházím do nového prostředí, navíc se širokým spektrem
policejních činností, které se
na územních odborech, nebo
chcete-li na okresech, vykonávají. A zda se dalo odmítnout?
Samozřejmě, že ano. Bylo to
jen na mé volbě. Ostatně to
tak bylo vždy. Nikdy jsem se
sám nehlásil na žádný z postů,
vždy to bylo tak, že jsem byl
osloven a já po úvaze kývl, ale
také v řadě případů ne. Musím
ještě doplnit, že mé rozhodování ulehčil fakt, že ve funkci
mého zástupce měl současně
se mnou nastoupit i plukovník
Spurný. Je to člověk, kterého
si velmi vážím pro jeho odbornost, profesionalitu i morální kvality. A za ty dva roky
mohu říci, že se stal mým blízkým přítelem.“
Ve funkci vedoucího
prostějovské
policie
jste od poloviny května roku
2011. Kdybyste své působení
v Prostějově měl krátce zhodnotit, nelitujete toho, že jste
přijal tak náročnou práci?
„Nelituji, právě naopak. Potkal jsem zde mnoho schopných a pracovitých lidí, kterým rozhodně není lhostejné,
co se v našem regionu děje,
INZERCE

a kteří plní ve prospěch spoluobčanů své služební úkoly,
často i nad rámec pracovní
doby. Současně jsem měl
možnost navázat velmi aktivní spolupráci s pracovníky
složek integrovaného záchranného systému. Vyzvedl
bych kontakty s hasiči, celníky, vojáky, záchrankou a rozhodně nezapomenu ani na kolegy z městské policie. Ocenit
musím i spolupráci s vedením
měst a obcí. Samospráva je
pro nás nejenom důležitá, ale
současně máme na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel společný zájem.
Je na místě zdůraznit, že například spolupráci s vedením
města Prostějova a obecně
s naším magistrátem, hodnotím nadstandardně a rád
přiznávám, že je to z mého
pohledu nejlepší spolupráce
se samosprávou, kterou jsem
za těch více než dvaadvacet
let u policie zažil. Vrátím-li se
však k vaší otázce, pak období
v Prostějově hodnotím velmi
pozitivně. Mnohému jsem se
zde naučil a řadu svých zkušeností jsem kolegům předal.
Netvrdím, že je to jednoduché, ale pro mne je to skutečná výzva a do určité míry
i koníček.“
Když sledujeme celostátní média, tak si
policisté většinou stěžují na
těžké podmínky při svém
zaměstnání. Málo lidí, neodpovídající platy, nedostatečné vybavení a podobně. Jak
je tomu v Prostějově?
„Je nutné si uvědomit, že policie nežije ve vzduchoprázdnu.
Odráží se v ní stav společnosti
a samozřejmě i ekonomická
situace země. Každé povolání
je přece přesvědčeno o své výlučnosti a do jisté míry to tak
skutečně je. Chceme-li něco
změnit, zajistit plnění úkolů,

Splòte si své sny

?

Pøejjete si zajjistit sebe a svojij rodinu za
VWHMQìFKSRGPtQHNMDNROLGpçLMtFtQDSĨY
Nìmecku, Rakousku, Švýcarsku, USA ?
Chcete zajistit studia svých dìtí?
Pøejete
j sii pro nancovat Vaše bydl
dleníí
výhodnìji?
Zaèít musíte sami a to pravidelným
XNOiGiQtPPDOìPLPęVtĀQtPL~ORçNDPL
MHGQRUi]RYìPLYNODG\
3HQt]HNG\NROLYNGLVSRVLFL
9ìKRGQp]KRGQRFHQtSHQę]WDNpSURILUP\

Fišerová Eliška, poradím,
PRELO

dobré fungování, pak musíme
každý začít u sebe a je jedno,
zda jsem právě v uniformě, či
nikoliv. Prostějovská policie
má 197 lidí, kteří slouží na
pěti obvodních odděleních,
dopravním inspektorátu a na
útvarech služby kriminální
policie a vyšetřování. Tento
počet garantuje plnění služebních úkolů, přesto však
uznávám, že pro naplnění
mých představ bych několik kolegů rozhodně uvítal, což zejména platí
o obvodním oddělení
zde v Prostějově. Do
materiálního i technického vybavení
policie investuje nemalé pro-středky a neji-nak tomu je
také v oblasti zkvalitňování

A ony stížnosti na
malé platy?
„Ty vycházejí z nařízení vlády, kde jsou taxativně uvedeny částky pro jednotlivé
platové třídy a platové stupně,
tedy pro jednotlivé funkce
se započtenou délkou praxe.
Kolegům často říkávám, že
policista není povolání v tom
pravém slova smyslu. Klade
vysoké nároky na odbornost,
kreativitu, odolnost, fyzickou, ale zejména psychickou
kondici. No, a vrátím-li se
p atů policistů,
po c stů, pak
pa by uru
k platům
čitě mnohé překvapilo, že ve

se rozhodně neuklidňujeme!
Nápad trestné činnosti se snažíme neustále analyzovat a na
vývoj reagovat. Mohu připomenout například realizace na
úseku autokriminality, krádeží barevných kovů, v oblasti
drogové, ale současně i akce
a opatření na úseku veřejného pořádku či dohledu nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu, čímž ostatně naplňujeme naše poslání
a profesní vizi.“

které se protiprávních jednání
ve větší míře dopouštějí. Zde je
pak prostor na důvtip, nasazení,
ale velmi často i na mravenčí práci jednotlivců či skupin
kolegů, kteří jednotlivé skutky
vyšetřují. Ve veřejnosti, možná
často i pod vlivem seriálových
fikcí, přetrvává představa, že
dle šlápoty v zahradě policie
nejlépe do deseti minut zadrží
pachatele, za dalších deset minut jej obviní a po hodině soudce zavře. Bylo by to krásné, ale

„Ve veřejnosti, možná často i pod vlivem
seriálových fikcí, přetrvává představa,
že podle šlápoty v zahradě policie nejlépe
do deseti minut zadrží pachatele,
za dalších deset minut jej obviní
a po hodině soudce zavře za mříže.
Bylo by to krásné, ale tak to není...“
Šéf prostějovské policie odmítá
mýtus televizních kriminálek
tak to bohužel není, zpravidla
je to o usilovné práci a hodinách strávených při šetření. Je
však pravdou, že na potírání
kriminality a těchto kriminálně
závadových osob vynakládáme
velké úsilí. Dá se říci, že se nám
v řadě případů toto podařilo
a tomu jsem opravdu rád.“
V poslední době čím
dál tím více informujete o případech, ve kterých se
vyskytuje jediné slovo - droga. Jde o odhalené pěstírny
marihuany, varny pervitinu,

ale také o řidiče ovlivněné při
jízdě těmito návykovými látkami. To je skutečně na Prostějovsku těch drog tolik?
„Četnost realizací na úseku
drogové kriminality je poměrně velká. Není to ale tak,
že by Prostějovsko v poslední době propadlo drogám. Je
to relativně nový fenomén,
současně však velmi nebezpečný. I proto jsem po svém
příchodu drobnou kriminalitu
a drogy stanovil za jednu z priorit pro naši práci. Je to vlastně spojená nádoba. Samotná
konzumace omamných a psychotropních látek je rizikem
zdravotním, bezpečnostním
i společenským. Lidé požívající drogy si často na svou dávku
získávají prostředky trestnou
činností, například krádežemi, samotnou výrobou těchto
látek a podobně. A s tímto se
rozhodně nechceme smířit.
V minulém týdnu proběhla
letošní jednadvacáté realizace
v této problematice a ubezpečuji vás, že rozhodně nebude
na dlouho tou poslední. No
a k drogám za volantem ještě
doplním, že naši policisté za
první pololetí zadrželi celkem
již jednadevadesát řidičů, kteří
omamné látky před jízdou požili. Uvážíte-li, že za celý loňský rok to bylo třiasedmdesát
řidičů, pak i zde je vidět, že policisté tuto prioritu naplňují.“

Druhou část rozhovoru
najdete
v příštím čísle

kdo je
pavel novák
Přes dva roky. Plukovník Pavel Novák vede prostějovskou policii od poloviny května 2011. Foto: Michal Kadlec
pracovního prostředí pro naše
policisty. Zde si myslím, že se
v uplynulých dvou letech povedla řada věcí. Jen namátkou
mohu vzpomenout rozsáhlejší
stavební úpravy dvou obvodních oddělení a dopravního inspektorátu, které poslouží nejenom policistům, ale i občanům.“

skutečnosti mají přibližně polovinu až dvě třetiny toho, co
se běžně uvádí...“
V našem městě a okolí se v posledním období snížila kriminalita.
Čemu to přičítáte?
„K určitému poklesu sice skutečně došlo, nicméně tímto

Některé jazyky však
také tvrdí, že je to tím,
že jste ty největší lumpy
a grázly už pozavírali...
„Samozřejmě, že se bezpečnostní situace z velké části
odvíjí od realizací pachatelů.
V součtu se v našem regionu
jedná řádově o desítky osob,

Narodil se v roce 1972 ve Valticích.
Pochází z krásné obce na Břeclavsku
z Lednice. Absolvoval Střední policejní
školu v Holešově a Vysokou pedagogickou školu v Bratislavě. Na Filozofické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci navíc vystudoval andragogiku a současně i sociologii. U policie je od roku 1991. V různých funkcích působil
zejména
j
u cizinecké a dopravní
p
ppolicie. Od ppolovinyy května
2011 je vedoucím Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
Je držitel ocenění Velitel roku 2010 Olomouckého kraje a v
roce 2011 byl
y vyhlášen
y
druhým nejlepším velitelem celé Policie České republiky.
Sedmnáct let je ženatý a s manželkou Monikou mají devítiletou dceru Natálii. Mezi jeho koníčky patří hlavně sport,
cestování, historie, ale zejména rodina. No a ti co jej znají,
dozajista doplní ještě jeden velký koníček – práci.
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Také jste si
zamilovali tyto
stránky?
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Jedete na dovolenou a chcete vědět, co se děje doma nejen ve sportu?

I

Klikněte na www.vecernikpv.cz
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TRHÁK TÝDNE

fotbal
ŠOK V UNIČOVĚ!

Eskáčko nezvládlo
úvodní duel nové sezony
a prohrálo derby v Uničově
čtěte
na straně

HOKEJISTY POSÍLIL TALENTOVANÝ

MATOUŠ VENKRBEC

21

rozhovor

Prostějov/jim

JÁGR V PROSTĚJOVĚ

VELKÝ TALENT ČESKÉHO HOKEJE MATOUŠ VENKRBEC SE VRACÍ KE SPORTU.
NĚKDEJŠÍ MLÁDEŽNICKÝ REPREZENTANT, JEMUŽ MNOZÍ PŘEDVÍDALI VELKOU
BUDOUCNOST, SE V ROCE 2010 ROZHODL SKONČIT S HOKEJEM A NAPLNO
SE VĚNOVAL STUDIU. JENŽE LETOS V LÉTĚ SE MU VRÁTILA CHUŤ DO TOHOTO
ODVĚTVÍ A OBJEVILA SE LÁKAVÁ NABÍDKU OD PROSTĚJOVSKÝCH JESTŘÁBŮ.
NYNÍ ČTYŘIADVACETILETÝ ÚTOČNÍK JI PŘIJAL A VE DRUHÉ LIZE OPĚT NASKOČÍ
K MISTROVSKÝM ZÁPASŮM. PREMIÉRU V NOVÉM DRESU SI ODBYL JIŽ PŘI
ČTVRTEČNÍ VÝHŘE NAD TECHNIKOU BRNO.

Ikona českého hokeje
zahájila tenisový
šampionát mladých
čtěte
na straně

fotbal

28

SOBOTA 17. 8.

16:30

PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS

1. SK PROSTĚJOV
HFK TŘEBÍČ
Fotbalový areál SCM Za místním nádražím

„Prostějovský“ Čechokanaďan porazil český Davis Cup Hokejisté mají nové dresy
Montréal (Kanada), Prostějov/jim – Až do semifinále
štědře dotovaného turnaje
v kanadském Montrealu
si to namířil domácí hráč s
českými kořeny a vazbami
na Prostějovsko Vasek Pospisil. Maminka třiadvacetiletého tenisty a bývalého
třináctého juniora světa
pochází z Otinovsi, on sám
se však po útěku svých rodičů přes Rakousko do Ka-

nady narodil až v dalekém
Vernonu. Jako mladý však
trávil dlouhé hodiny na
prostějovských kurtech a
měl možnost reprezentovat
i Českou republiku, nyní
se mu podařilo porazit oba
nejlepší současné české tenisty.
Po dramatické třísetové bitvě
s Američanem Isnerem si totiž nejprve hladce poradil s
Radkem Štěpánkem, poté ve

Nadšenci, pozor: přihlaste se na tenisový turnaj!

Prostějov/pk - Velkolepá akce
nejen pro všechny tenisové nadšence se chystá už na tento víkend.
V areálu restaurace U Chmelů v
Kostelecké ulici v Prostějově, které
nikdo neřekne jinak než "U kozla", se bude v sobotu 17. a v neděli
18. srpna sportovat o body.
Právě na tyto dny je totiž naplánována historická premiéra tenisového OPEN turnaje ve čtyřhře, do
něhož se mohou přihlásit hráči i
hráčky všeho věku, jakékoliv kategorie i pohlaví. Pozvanými hosty
jsou bývalí i současní hráči "A"-týmu LHK Jestřábi Prostějov, z nichž
většina se turnaje sama zúčastní!
Přihlášky posílejte e-mailem na adresu uchmelu@uchmelu.cz, nebo
telefonicky na čísle 582 345 508.
Takže, neváhejte a běžte se rozpinkat... A nebo se přijďte jen podívat!

Foto: Josef Popelka

třech vyrovnaných setech i
díky lepšímu podání zdolal i
hráče top ten světového žebříčku Tomáše Berdycha. Ve
čtvrtfinále mu skrečoval Rus
Davyděnko a jeho cesta skončila až v semifinále, když v
tie-breaku třetí sady nestačil
na Kanaďana s balkánskými
kořeny Miloše Raoniče. Dosud jednasedmdesátý tenista
světa si tak rázem polepšil až
na čtyřicátou příčku.

a řeckých
k
v
á
n
t
u
h
Oc
v
ských oli
z
u
o
c
n
a
r
af

HRAD
SKÁKACÍ I!
PRO DĚT

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

PODÍVEJTE SE!

Prestižní akce skončila: české holky bronzové

obchodní a mediální partneři tenisového turnaje CHMELA CUP 2013
Klempířství, pokrývačské
práce
PETR POSPÍŠILÍK
PETR NENÁL
Kompletní pokládka zakázkové
dlažby, stavby zídek, plotů
a oplocení, zednické práce!
Volejte tel. 723 522 389

SPECIÁL MUSIL
PONOŽKY - SPODNÍ PRÁDLO

boje na zelených trávnících aneb
POHÁR OFS PROSTĚJOV
FC HVOZD
TJ SOKOL MOSTKOVICE
STŘEDA 14. 8. 2013 17:00 HODIN
Fotbalový areál ve Hvozdu

...ještě

+

MAĎARSKÉ SPECIALITY
s.r.o.
www.madarsky-svet.cz
tel.: 775 500 521

KAM ZA F TBALEM

POHÁR OFS PROSTĚJOV
TJ SOKOL ČECHOVICE
FC KRALICE NA HANÉ
STŘEDA 14. 8. 2013 17:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 2. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL ÚSTÍ
SOBOTA 17. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

KRAJSKÝ PŘEBOR – 2. KOLO
SOKOL KONICE
TJ TATRAN LITOVEL
SOBOTA 17. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Stupně vítězů dívek. České tenisové naděje se na letošním mistrovství světa národních týmů do 14 let
neztratily. Zatímco kluci potěšili solidní osmou příčkou, holky se dokonce prodraly na medailový piedestal
WJTF 2013. Spokojenost se sportovním průběhem a organizační stránkou vyjádřilo i vedle stojící trio Petra
Langrová, Miroslav Pišťák a Miroslav Černošek.
Foto: Radek Váňa, TK PLUS
Podrobné zpravodajství i ohlasy aktérů včetně výsledkového servisu najdete na stranách 26 a 27
I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 18. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL PIVÍN
NEDĚLE 18. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

II. TŘÍDA OFS PV – 2. KOLO
TJ SOKOL PROTIVANOV
SK JESENEC
NEDĚLE 18. 8. 2013 16:30 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I ve druhém srpnovém vydání
nechybí v rámci zaběhnutého
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ populární klání,
které najdete jedině a právě
na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika. Také
dnes se tudíž znovu setkáváte s fotografií jisté známé
osobnosti veřejného života,

jež je graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je
odhalit náš záměr a správně
vysondovat, kdo se pod retuší
skrývá. Ti z vás, kterým se to
podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při
losování, máte šanci na zajímavou výhru.



Správná odpověď z č. 31: na snímku byl dům z ulice
Studentská 27 v Prostějově. Vylosovanou výherkyní, která
získává lůžkové povlečení od firmy Profitex, Wolkerova
ul. 37, Prostějov se stala Miroslava Vyroubalová, Sídl.
Svobody 5/12, Prostějov. Naše dnešní otázka již tradičně
zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail: SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, posílejte do redakce, telefonujte 582 333 433 DO ČTVRTKU
15. SRPNA 2013, 14.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme
v pondělí 19. SRPNA 2013. Cenu do soutěže věnovalo tentokrát Studio BELLEZA.
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HRAJ STÁLE O BOWLING!

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe
a dostanete tajenku.

BOWLING PALACE NA ÚJEZDĚ NABÍZÍ STÁLE ....

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

TIP
k obrazovce

ZELENÁ
MÍLE

FILM, USA (1999)
SOBOTA 17.8. 2013

20:15 HODIN

ARTISTI, AVŠAK, AZBEST, ČUMÁK, HŘÍBĚ, CHRLIČ,
KBELÍK, KUKLA, LAPILI, MATIČKA, NAPŮL, POČET,
RIKŠA, SAMOUK, STAŘÍK, STATIVY, ŠALUPA, ŠARKA,
TALICH, TORBY, USTLAT, VYMAZAT
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 ČTVRTKU 15. SRPNA 2013, 14.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„AMATERSKOU“. Další vylosovanou výherkyní se stala
Lenka TRNEČKOVÁ, Kpt. Jaroše 29, Prostějov, která se
tak může těšit na lukrativní cenu od partnera soutěže, jímž
je v tomto období stále BOWLING PALACE, sídlící v prostějovské ulici Újezd. POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč čeká výherce přímo v redakci Večerníku!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě
naopak, nejšťastnější z vás si bude moci i tentokrát dopřát trochu toho zdravého pohybu pro své tělo a sportovního zápolení. I dnešním partnerem nového kola je totiž BOWLING
PALACE sídlící v prostějovské ulici Újezd! A tak ti z vás,
kdo správně vyluští tajenku, budou opětovně zařazeni
do slosování o již zmíněnou POUKÁZKU V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání
PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 19. SRPNA.

PRÁZDNINOVÉ CENY OD 160 Kč
www.bowlingpalace.cz
Rezervace:
582 333 900, 723 506 025
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V minulém, celkovém součtu
stojednadvacátém pokračo-vání tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Jana Saudka. Světoznámého umělce a legendárního fotografa, jehož některá díla jsou
momentálně k vidění na zámku Plumlov, poznala tentokrát
celá plejáda čtenářů...
Z porce 396 soutěžících, které
jsme zařadili do osudí, se tentokrát usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Ludmila
HÝBLOVÁ, Fanderlíkova 60,
Prostějov.
Prostřednictvím
Večerníku obdrží chutnou
a lahodnou cenu v podobě poukázky na OBČERSTVENÍ
V HODNOTĚ 500 Kč od
partnera minulého kola, kterou byla firma BRUTUS!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
bývalého českého reprezentanta a ex-hráče legendárního
pražského klubu, který v posledních dnech začal koketovat s jedním z prostějovských
týmů...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z dalšího, již
stodvaadvacátého kola čekáme v redakci ZNOVU
DO ČTVRTKU 15. SRPNA
2013 do 14.00 hodin - volejte
582 333 433, pište SMS na
608 960 042 či pošlete e-mail
na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ!
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
ŽELEZÁŘSTVÍ U VĚŽIČEK, zveřejníme v příštím čísle, které vychází
TRADIČNĚ V PONDĚLÍ
19. SRPNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

Režie: Frank Darabont
Hrají: Tom Hanks, David
Morse, Bonnie Hunt, Michael Clarke Duncan, James
Cromwell, Michael Jeter, Graham Greene, Doug Hutchison,
Sam Rockwell, Barry Pepper
Na začátku příběhu poznáte starého muže Paula Edgecomba dozorce. Poznal tolik odsou(Dabbs Greer). Žije v domově zených, že se z něj stal cynik,
s pečovatelskou službou a prá- kterým neotřeslo ani vykonávě se dojatě dívá na starý film vání poprav. V roce 1935 se zde
s Fredem Astairem. Snad až pří- setkal s nevšedním člověkem liš dojatě, protože jedna ze sester obrovitým černochem Johnem
ho přijde zkontrolovat, když sly- Coffeyem, který byl nespraší vzlyky. Paul je tak naměkko, vedlivě odsouzen za vraždu
že jí začne vyprávět svůj příběh dvou malých bělošek. Přijímal
starý šedesát let... Paul (nyní však svůj úděl odevzdaně a bez
Tom Hanks) dříve pracoval na protestů. Byl totiž nadán nadZelené míli (cele smrti v jedné přirozenou mocí: zbavoval své
louisianské věznici) jako hlavní bližní utrpení, bolesti i zla...
NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM TRHÁKU
SE DOČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

PŘES ČÍSLA AŽ DO TALÍŘE...

I v tomto vydání máme pro
vás připraveno další zápolení
o zbrusu zajímavou výhru.
V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž
ani tentokrát neopomněli
bádání s čísly a díky našemu
prázdninovému partnerovi
máte možnost získat skutečně atraktivní a hlavně chutnou výhru... U v současnosti
tolik populární hry, která si
již dávno získala své věrné a
početné publikum, se DNES
PREMIÉROVĚ ZÁPOLÍ O
MOŽNOST POŘÁDNĚ SE
NADLÁBNOUT...
A jelikož pravidla zcela jistě
všichni znáte, můžete se bez
zbytečného ostychu pustit do
bádání a současně začít usilovat
o motivační prémii, kterou je
POUKÁZKA NA STRAVOVÁNÍ OD FIRMY AGRO
PROSTĚJOV V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 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 ČTVRTKU
15. SRPNA 2013, 14.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 9 - 4 - 2, načež
v pořadí celé historie tohoto klání se už celkově stojedenáctou
výherkyní stala Ludmila BUREŠOVÁ, Západní 87, Prostějov, jenž si tak přímo v sídle
redakce může vyzvednout cenu
od partnera minulého kola
soutěže, kterým byla načas
naposledy RESTAURACE
U DUDKA, a to POUKAZ
NA OBČERSTVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno dalšího výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tradičně v PONDĚLÍ
19. SRPNA 2013.
Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu zábavu, soutěžit s námi je ta správná šance!

Nabídka realit a nemovitostí

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz
WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY - PRODEJ

Kvalitní
služby
od roku
1992

realitní a pojišťovací kancelář

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434

796 01796
Prostějov
01 Prostějov
☎ 582 ☎
341
582
705
341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz
Pronájem obchodu u centra města! 132m2, vchod
z ulice, výlohy. Cena: 15000Kč/měs. + DPH + ink.

Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,v okolí Prostějova
Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
Pronájem bytu 1+1, 2+1
Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
Orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
Prodejní prostory v centru 70-100 m2
Byty – pronájem
Pronájem bytu 1+kk, Netušilova ul., 2. NP, 34 m2, v centru Prostějova, volný ihned.
Cena: 5.500,- Kč/měs. vč. inkasa

Byty – prodej

Pronájem výrob. a sklad. areálu v PV –
Domamyslicích. 415m2 nebyt. prostor,255m2
dvůr. Cena: 12 000Kč/měs. + ink.
Pronájem 2 nebyt. prostor v centru PV na
kanceláře a služby. Velmi pěkné!
Cena: 31m2 4000Kč/měs. + 1800Kč/měs. ink.
15m2 1000Kč/měs. + 1000Kč/měs. ink.

Prostějov, Kramářská ul. Pronájem prodejny v centru města na pěší zóně.
Výměra 60 m2 s možností využití suterénu o výměře 40 m2, velké výkladce,
ihned volné.
Cena: Kč 16.000,-/měs. + inkaso

Rodinné domy

SLEVA! Řadový RD 4+kk Krali-

VELKÁ SLEVA! Samostat-

Prodej RD 4+1 se zahradou v Čelechovicích na
Hané.CP 1163m2, veškeré inž.sítě.Udržovaný,ihned
Cena: 2 300 000 Kč
k nastěhování!
Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 5+kk po rekonstrukci. Zast. plocha
98 m2, zahrada 62 m2.
Cena: Kč 1.990.000,-

ně stojící, přízemní RD 3+kk
s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2,
obytná pl. 100 m2, voda obecní i
vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena: 3.800.000,- Kč
VELKÁ SLEVA! RD 2+0 se
zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186
m2, obecní vodovod, plyn před
domem, volné ihned,
Cena: 400.000,- Kč
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast. pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
Cena: 2.590.000,- Kč

St. pozemek 1000m na RD v Mostkovicích,
veškeré inž.sítě, výhled na les. Cena: 1600Kč/m2
2

SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupod-

Prostějov, Olomoucká ul. Prodej luxusních nových bytů:
3+kk, 86 m2 + terasa 79 m2
cena 2.575.000 Kč
4+kk, 107 m2+ terasa 8 m2
cena 2.775.000 Kč
5+kk, 119 m2 + terasa 8 m2
cena 2.895.000 Kč
BYTY – PRODEJ:

2+1, Pv, ul. B. Šmerala
3+1, Moravská Třebová, Holandská ul.
4+1, Pv, Anglická ul.
4+kk, Olomouc, Pavlovická ul.
3+kk, Pv, Olomoucká ul.
4+kk, Pv, Olomoucká ul.
5+kk, Pv, Olomoucká ul.

Kč 820.000,Kč 780.000,Kč 1.100.000,Kč 2.200.000,Kč 2.575.000,Kč 2.775.000,Kč 2.895.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

Prodej RD 4+1 v Mořicích. Plyn.vytápění, plast.
okna, garáž, zahrada. Udržovaný. Po D1 10min. do
Kroměříže,20min. do Brna. Cena: 2 300 000 Kč.
Při rychlém jednání SLEVA!

SLEVA!Byt dr./panel, 3+1 (možnost předělání na 4+1) Okružní ul., 2. NP,
68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu. Cena: 890.000,- Kč

ce na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci,
CP pozemku 211 m2, obytná pl. 125
m2, voda obecní, topení ÚT/plyn.
Cena : 2.190.000,-

Skřípov, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 s garáží, zast. plocha 123 m2,
zahrada 505 m2.
Cena: Kč 435.000,-

Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích. Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V.
Cena: 990 000 Kč
Pozemek 466m2.
Prodej býv.zem.usedlosti ve Vícově. RD 2x
3+1, plyn.vytápění,plast.okna, chlévy, velký
Cena: 1 700 000 Kč
pozemek 2846m2.

1+1, Pv, Olomoucká ul.
1+1, Pv, Krasická ul.
2+1, Biskupice
3+1, Klopotovice
3+1, Pv, ul. A. Fišárka
3+1 s garáží, Pv, Brněnská ul.
3+1 s garáží, Pv, J. Kučery
3+1, Pv, ul. Hvězda

REALITY
POHODA

Lenka Dokládalová

Rostislavova
Rostislavova
8
8

1+1 s lodžií, dr. ul. Okružní, PV 500 000 Kč
2+kk ul. Mlýnská, PV. OV, 45m2, zastřešené
park. místo
1 500 000 Kč

Kč 3.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 4.200,-/měsíc + inkaso (cca 2.000,-)
Kč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500,-)
Kč 3.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500,-)
Kč 6.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 3.500,-)
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500,-)

Kompletní nabídku najdete na:

www.jhreality.cz

lažní, rek. 2007, celková plocha pozemku
639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
240 m2.
Cena: 2.620.000,- Kč
Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice, ZP 270 m2, voda vl. studna,
přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
519 m2.
Cena: 340.000,- Kč

Pozemky
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
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,-

Komerční prostory
Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část s vl. vchodem,
kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na výrobní část,
sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK

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

Tel.: 606 922 838
BEDIHOŠŤ RD s prodejnou
85m 2 , sklad
60m 2, v patře
BYT 2+kk, 85m2, terasa 40m2, vše po
kompl. rekonstrukci, pozemek
928m2.
CENA: 3.950.000Kč.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 450.000Kč.
KRUMSÍN - RD
3+1, vlastní studna, el. 220V/380V,
vyt. plynem, žumpa, pozemek celk. 1219m2, klidné
místo.
CENA: 700.000Kč.
SMRŽICE - RD
5+1, zast. plocha
173m2, zahrada
351m2, v domě
jsou zavedeny všechny ing. sítě.
CENA: 1.090.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek,
výměra 1450m2,
komletně zasíťovaný včetně příjezdové komunikace, orientace na jihozápad. CENA: 1.750.000Kč.
PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro,
nové plynové ÚT,
neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní zahrádka.
CENA: 740.000Kč.

www.reality-domino.cz

D+V Investing s. r. o.
Partyzánská 3, Prostìjov
Tel.: 582 330 058, 777 898 324,
e-mail: avlk55@seznam.cz

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

BYTY – PRODEJ:

1+1, Dobrovského, DB, 36 m2, 2.patro,
2+1, Šárka, DB, 57 m2, 1.patro
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro
3+1, KOSTELEC NA HANÉ, OV, 92 M2, ZAHRÁDKA

590.000,-Kč
900.000,-Kč
850.000,-Kč
999.000,-Kč
950.000,-Kč

KOMERČNÍ PROSTORY – PRODEJ:

NIVA – PRODEJ ZAVEDENÉHO HOSTINCE S BOWLINGEM,
celopodsklepený, suterén lze využít k dalšímu komerčnímu využití,
venkovní posezení, udírna
2.100.000,-Kč
KRALICE NA HANÉ – PRODEJ ROZSÁHLÉHO OBJEKTU, V
SOUČASNÉ DOBĚ V PROVOZU HOSTINEC, BYT 3+1 A V PATŘE
PROSTORY PRO VYBUDOVÁNÍ DALŠÍCH BYTŮ, PENZIONU, APOD.
ZA BUDOVOU DVŮR, ZAHRADA. VYPRACOVANÝ PROJEKT NA
OPRAVU AREÁLU – PENZION, UBYTOVÁNÍ. INFO O CENĚ V RK!

DOMY
– PRODEJ:
2

RD Krumsín, 5+1 ,798 m , celopodsklepený, samostatně stojící, garáž,
předzahrádka, zahrada,krásné prostředí
2.900.000,-Kč
RD Pěnčín, 2+1, 259 m2, vjezd, zahrada
490.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! !
RD HRUBČICE, 5+1 NEBO MOŽNOST DVOUGENERAČNÍHO
BYDLENÍ 2+1 A 3+1, GARÁŽ, PŘEDZAHRÁDKA, OKRASNÁ
ZAHRADA, ZASTŘEŠENÉ POSEZENÍ, MOŽNOST BYDLENÍ I
PODNIKÁNÍ, PŘÍSTAVBY SE SAMOSTATNÝM VSTUPEM I VJEZDEM, DŘÍVE SLOUŽÍCÍ JAKO SKLADY INFO O CENĚ V RK!

RD Smržice, 3+1, vjezd, zahrada
650.000,-Kč
RD Drahany, 4+1, 2170 m2, dvůr, vjezd, zahrada, k bydlení i rekreaci 740.000,-Kč

RD Seloutky, 4+1, 426 m2, dům v započaté rekonstrukci s vjezdem,
dvorem a zahradou
1.300.000,-Kč
RD Držovice, 4+kk, 262 m2, pro náročnější klienty, kompletně
vybavený, zahrádka s posezením a koupacím jezírkem 5.750.000,-Kč

RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada

CHATY – PRODEJ:

1.100.000,-Kč

Zdětín, 534 m , 2+1, oplocený pozemek, studna, elektřina, bazén, po
rekonstrukci, celoročně obyvatelná
650.000,-Kč
Křenůvky, 58 m2, 3+kk, chatová osada
180.000,-Kč
2

POZEMKY – PRODEJ:

Kostelec na Hané, 1160 m2

1.060.000,-Kč

PRONÁJEM –NEBYTOVÉ PROSTORY:

Prostějov - pronájem kadeřnického křesla v zavedeném studiu 4.000,-Kč
Prostějov, kancelář, 16 m2
2.000,-Kč
POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY NEMOVITOSTÍ,
BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ,
PRONÁJEM, FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …
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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
Kobylničky RD
dvougenerační, 3+1 a
3+kk, výměra pozemku činí 683 m2.
CENA: 950.000,-Kč.
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
BYT 3+1 v RD v
PV, v domě tři byty,
možnost rozšíření
do podkroví, dvorek, celková výměCENAV RK.
ra pozemku 344 m2.
Čelechovice na Hané
- prodej dvou řad. RD
4+1,2+1sgarážíaokr.
zahradou. RD po rekonstrukci.Celková
výměra pozemků činí 1406 m2. CENA: 2.595.000 Kč
PTENÍ - prodej nízkoenerg. RD na pozemcích od 710 m2
až 1150 m2, sítě na
hranicích jednotl.
parcel.
Info v RK.

Byty - prodej:
BYT 3+1, ul. K. Svolinského s lodžií nedaleko nové nemocnice. Zděný, 82,60
m2, vlastní plynové
vytápění, budova zateplena. CENA: 1.350.000,-Kč
BYT 3+1, ul. Jezdecká, OV, 97 m2,
zděný, 2. patro, pokojenaJV,budovase
4 byty.
CENAdohodou v RK

VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 228 m2.
5'YþHWQČJDUiåHXåLWQiSORFKDP2

&HQD.þ
Plocha pozemku 260 m2.
3URGHME\WX=iSDGQtXOLFH3URVWČMRY
%\WP2
FHQD.þ
Domovní kotelna, krásný výhled z terasy.
3URGHMPH]RQHWRYpKRE\WX.UDVLFNi
XOLFH3URVWČMRY %\WP2]WRKRP2
WHUDVD
FHQD.þ
0RåQRVWGRNRXSHQtGYRXNXVĤJDUiåRYêFK
VWiQtPRåQRVWNOLHQWVNêFK]PČQ
3URGHME\WĤ+DYOtþNRYDXOLFH3URVWČMRY
%\WP2 &HQD.þ
&HQD.þ
%\WP2
YODVWQt NRWHO QD Y\WiSČQt D 789 PRåQRVW
NOLHQWVNêFK]PČQ

UZÁVĚRKA
pro nabídku

realitních
kanceláří
pro následující
číslo je

ve čtvrtek

15.8. 2013
do 12.00 HODIN

Jedete na dovolenou
a chcete vědět,
co se děje doma?

Klikněte na
www.vecernikpv.cz

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

SUPERNOVINKA:
1) 2+1 sídl.Svobody
2) RD Plumlov - 2byt.jedn.
3) 2+1 OV, 51 m2 - Jeseník
4) RD 3+kk Myslejovice, zahr.
5) RD 3+1 Klenovice, po část.rek.,zahr.

770 tis.Kč
1.750 tis.Kč
580 tis.Kč
cena v RK
1.169 tis.Kč

NOVINKY:
1) RD 4+kk Nový Malín - novostavba
2) 1+1 DR E.Beneše
3) RD 2+1 Kostelecká ul. - k rek.
4) RD 5+1 Jesenec - velká zahr.
5) RD 4+1 Hvozd - i jako chalupa
6) RD 3+1 Dřevnovice - 298 m2, zahr., garáž
7) RD 2+1 Bousín - i jako chalupa

3.990 tis.Kč
580 tis.Kč
530 tis.Kč
1.350 tis.Kč
620 tis.Kč
490 tis.Kč
990 tis.Kč

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám.
k jednání 330.000Kč
1+1 Resslova OV cihla
525.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 Krokova cihla po rek.
989.000Kč
3+1 V. Špály OV
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.039.000Kč
3+1 Dolní OV po rek.
1.189.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV
1.139.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV
1.339.000Kč
Volejte: 723 335 940
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+1 Vápenice
699.000Kč
3+1 sídl. Svornosti 80m2, cihla
1.250.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895

PRONÁJMY:
1+1 Sádky - 2.P., po rek.
6 tis.Kč vč ink.
1+kk Okružní - zvýš.příz.
6 tis.měs.vč.ink., trv.pob.
1+1 M.Pujmanové, zařízený
5,2 tis.měs. + ink., kauce 3 tis.
1+kk Fügnerova - po rekonstr.
5 tis.+ ink.
1+kk M.Pujmanové
5,5 tis.Kč/měs. vč.ink., trv.pob.
1+1 Vodní, zvýš.příz.
4,5 tis. + ink.
2+kk Krasická, novost., zaříz.
6,3 tis. + ink.
2+1 Okružní - zahr.
8,2 tis.Kč vč. ink., trv.pobyt
2
6,9 tis.+ ink., trv.pob.
3+1 Husserlovo nám., 150m .
5 tis. + ink.
3+1 B.Němcové, 89 m2
BYTY:
1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + prov.
1+1 OV Wolkerova
650 tis.Kč
2+1 OV Špály
699 tis.Kč
2+1 DR Šárka, v pův.st.
670 tis.Kč
2
850 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
2
3+1 DR Holandská, 74 m
890 tis.Kč
1.200 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
2
690 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
RODINNÉ DOMY:
RD Brodek u Konice - 338 m2, zahr., i jako chalupa 540 tis.Kč
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
2
650 tis.Kč
RD 4+1 Čelechovice - 397 m , zahr.
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. 790 tis.Kč
RD okál Pěnčín - 2 byty, garáž - po rek.
840 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
2
750 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m , před rekonstr.
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.200 tis.Kč
1.500 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
2
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m , zahr.
2
1.700 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích-2 tis.m pozemek
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
2
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
RD 3+kk Smržice, zahr., pozem.
2.500 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení
3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr.
5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Pronájem prodejny - Kostelecká ul., 40 m2
10 tis.Kč/měs. + energ.
110 tis.Kč
- Hala = sklad.prostory - možno i výr.prov., 872 m2
- Hostinec Ptení, 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr.
3.600 tis.Kč
- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
2
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m /měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- 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 či pronájem dohodou
2
700 tis.Kč
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m

Další komerční prostory - viz. web RK.
GARÁŽE:
Novinky:
- Pronájem garáže na ul.V.Škracha - v RD + 1 místnost
1 tis.Kč/měs.
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka
70 tis.Kč
- Pronájem v dalších lokalitách: Šmeralova, Vrahovice,
viz. web RK.
- Prodej v lokalitách: Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.
CHATY A CHALUPY:
Novinky: 3+1 Ochoz - 50 m2, zaříz., luxus.,
1 mil.Kč
330 tis.Kč
1+kk Ochoz - 42 m2, zahr., studna
2
RD Brodek u Konice - 338 m , zahr.
540 tis.Kč
460 tis.Kč
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2
689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m , zahr.
2
650 tis.Kč + provize RK
3+1 Seč, zděná, 102 m
840 tis.Kč
2+1 Raková, zahr. 300 m2
2
620 tis.Kč
4+1 Hvozd - 364 m , zahr.
2
990 tis.Kč
3+1 Bousín - 282 m , zahr., kachl.kamna
POZEMKY:
Novinky: Jesenec - 1567 m2, zahrada
70 tis.Kč + prov.RK
200 Kč/m2
Lešany - 2400 m2,
2
Alojzov
4 tis. m , sítě v dosahu - 490 Kč/m2
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
Ostatní pozemky:

Držovice - 20 tis. m2 - ke komerč.účelům
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
Prodej zahrady - za Cílem
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

1 tis.Kč/m2
650 tis.Kč
88 tis.Kč
2200 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.000 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
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.

RD 2+1 Jesenec
269.000Kč
Chata Plumlovská přehrada zděná
1.289.000Kč
RD Brodek u PV 2 byty 2+1 a 4+1
k jednání 1.750.000Kč
RD 5+1 Kralice na Hané
2.849.000Kč
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+1 Domamyslice garáž,zahrada 3.200.000Kč
RD 6+kk Držovice po celk. rek. 6.000.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Pozemek s chatkou Otaslavice
339.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD Kostelec n. H.
350.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
395.000Kč
RD Vrchoslavice
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
650.000Kč
RD Plumlov
800.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada
850.000Kč
RD 4+1 Němčice zahrada
699.000Kč
RD 2x3+1 u Němčic garáž
cena v RK
RD 5+1 Vrchoslavice po rek.
1.500.000Kč
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 4+kk Přemyslovice po rek.
1.640.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 4+kk Pv-Košická
2.180.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 3+kk Pv-Krasice 71m2
2.870.900Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 96m2
3.080.000Kč
RD 4+kk Pv-Krasice 89,5m2
3.281.000Kč
RD 4+1 Pv- Krasice 111m2
3.685.200Kč
RD Pv- 5+1 Krasice 109m2
3.340.000Kč
RD 4+kk Kelčice
2.665.740Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Milíčkova 50m2 cihla
1+1 Kostelecká
2+kk Milíčova cihla po rek.
2+kk Krasická novostavba
2+1 Italská
3+1 Anglická

4.100Kč +ink
6.000Kč vč.ink
5.500Kč +ink
6.300Kč+ink
5.500Kč +2000ink
7.900Kč vč. ink

Volejte: 723 335 940
1+1 Daliborka 40m2 cihla
5.000Kč+ink
1+1 Kolárova 40m2 cihla
5.900Kč vč.ink
2+1 Daliborka 60m2
6.000Kč +ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
2+1 Čelechovice
7.500Kč vč.ink
2+1 Olomoucká 100m2
8.000Kč vč.ink
3+1 Výšovice 74m2 garáž
8.500Kč vč.ink
3+1 Němčice 74m2
5.000Kč+ink
3+1 Zrzavého
9.000Kč vč.ink
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 3+1 u Konice
9.000Kč+ink
RD 5+2 Určická
15.000Kč+ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Rekreační pozemek Vícov 2.000m2
v RK
Rekreační pozemek Suchý 800m2
v RK
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 18.000Kč+ink.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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

DOPORUČUJEME

Nabízíme výstavbu rodinného domu 5+1 na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Jedná se o
patrový dům. Pozemek 347m2. Užitná plocha 109m2.
Cena 3.340.000Kč. Možnost vnitřních úprav dispozice, přístavby garáže apod.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce, vzpomínky
REALITY

REALITY

PRODÁM

SLUŽBY

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

Prodáme rychle vaši nemovitost.
Tel.: 774 421 818

Prodej palivového dřeva, metrové, skládané. Cena tvrdého 1 050
Kč/m. Měkké 800 Kč/m. Doprava
zajištěna. Tel.: 734 481 013

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 1+1, cihla, Šárka 460.000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1.140.000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1.340.000 Kč
* RD 6+2, Pačlavice
960.000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1.200.000 Kč
* RD, 4+1, Česká
3.180.000 Kč
* RD, 5+1, Čechovice 2.990.000 Kč
* RD 9+3 s garáží, PV 5.300.000 Kč
* Vila 6+1, Sadová, PV cena v RK
* Chalupa 2+1, Doloplazy 370.000 Kč
* Chata + pozemek 800m2 (stavební),
Konice- Březský vrch 440.000 Kč
Hledáme byty, domy, chaty,
pozemky...
* Zdarma inzerce, právní servis
* Poradenství při prodeji nemovitosti
* Tržní ocenění pozůstalosti
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ
Koupíme byt 2+1 po rek., na E.
Beneše nebo sídl. Hloučela. Tel.
774 409 430
Hledáme ke koupi byt v OV nebo
DR v PV. Rychlé jednání. Spěchá.
I SMS na tel.: 605 011 310
Prodám
dvougenerační
RD
v Otaslavicích se zahradou. Klidná lokalita. Cena dohodou. Tel.:
737 563 847, 731 471 123. RK
NEVOLAT!
Pronajmu 1+1, zař. 608752315
Účinně zajistíme prodej vaší nemovitosti. Tel. 774 409 430
Prodám starší RD 4+1 v Dubanech,
dvůr, zahrada, veškeré IS. 800 000
Kč. Tel.: 602 751 535
Pronajmu byt na sídl. E. Beneše,
2. patro. 3+1, 64m². Tel.: 776 561 214
Pronajmu novou garsonku 33m2 na
Újezdě, plast. okna, nová kuchyň,
velká koupelna s oknem. Cena 5 000
Kč + inkaso. Tel.: 602 553 222

Prodej družstevního bytu 2+1 ul.
A Slavíčka. Cena 700 000 Kč.
Tel.: 724 369 527
Pronajmu byt 2+1, 70m², v Kostelci
n/H. Tel: 723 547 703
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v PV.
Tel.: 606 352 444
Hledáme ke koupi byt 2+1,
balkon. 774 101 818
Koupím byt 3+1 v PV. Tel.: 775 950 404
Pronajmu menší 2+1 v centru
města Pv. Info tel.: 777 344 507
Hledáme ke koupi RD nebo pozemek
na Prostějovsku i k rekonstrukci.
Rychlé jednání. I SMS na tel.:
605 011 310
Pronajmu 1+1, 2+1.723 565 897
Pronajmu cihl.byt 1+1, Krasická ul.,
2 patro s balkonem, 6500 Kč. vč.ink.
měs. Ihned volný! RK NE! Tel:
776 040 066
Volný byt 1+1, přízemí 30m2,
Barákova ul. Tel.: 608 718 813
Prodám DR byt 2+1. Cena 660 tis.,
J. Zrzavého. 724 670 512
Pronajmu pěkný byt 1+1
v Kostelci n/H. Tel.: 777 888 067
Pronajmu malou garsonku v Pv.
2 tis/měs. 724 337 984
Prodám DR byt 3+1 po kompletní
rekonstrukci, ul. Mozartova 1 170 000 Kč. Tel.: 604 475 065
Prodám RD 4+1 v Pv. V klidné
lokalitě poblíž centra. Podsklepený,
velké půdní prostory, dvorek s kůlnou,
zahrada. Přímo k nastěhování. Cena
2 250 000 Kč. Tel.: 774 068 688
Prodej RD (chaty) 4+kk s okrasnou
zahradou o velikosti 1.000m2
v rekreační oblasti Plumlovské
přehrady. Cena 3.280.000 Kč. Při
rychlém jednání sleva. DohnalReal
tel.722 185 996

Pronajmu byt 3+1 na sídl. Svobody,
1NP. Ne RK! Tel: 608 481 690

Pronajmu byt 1+1 cihla, po celk.
rekonstr. OV, 45m² + 8m² sklep.
1. patro V. Outraty. Nájem 5 200
Kč + spotřeby. Kauce 8 000 Kč.
Volný od 1.10. Tel: 603707033
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Pronájem garáže za místním nádražím,
ul. Wolfova, bez elek. proudu, cena dohodou. Tel.: 607 646 490, dlouhodobě.
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Pronajmu byt v PV nám. Spojenců
1+KK, 37m². Tel:602 852 613
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Nabízím k pronájmu byt 1+1,
mezonet, v PV. Info 607 919 040
Pronájem garáže na Svatoplukově
ul. Cena 1.000 Kč. Tel: 736 613 832

Prodej palivového dřeva metrové,
štípané, skládané polínka, štípané
sypané(dle potřeby zákazníka).
Cena od 700 Kč/m. Doprava zajištěna. Více info na tel.: 734 481 013
Prodám štěňátka Yorkšírského
teriéra, fenky. Očkované, odčervené.
K odběru ihned. Cena dohodou. Tel.:
723 915 281
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Prostějov
j 604 389 367.
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369

65-letá žena hledá kamarádku.
Pouze SMS 606 425 313

Harmonikář zahraje a zazpívá na
všech akcích. T.:725 860 270

RŮZNÉ

Čištění hrobů z terasa, přebroušení
Č
přímo
na místě. Tel.: 721 817 009
p

Kdo zahraje a zazpívá u táboráku s kytarou? Pro menší společnost. Dopravu zajistím. Tel.:
739 239 694

Ruční výkopové práce a bourací. Levně, rychle. Soušek tel.:
736 111 076

KOUPÍM
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán,
keramiku, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Nabídněte, přijedu.Tel.:
605 138 473

Nabízíme veškeré kominické práce, vložkování komínů nerez vložkou, kontroly spalovacích cest.
Nenechávejte to na poslední chvíli!
Tel.: 731 959 309
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz
Tel.: 604 820 358
Nové VacuShape studio otevřené
na Skálově nám. 2a. Ceny od
100 Kč za 30min. na stroji
Vacushape. Před každou lekcí
10min na Powerplate s trenérem
zdarma! Spalujte tuk 3x rychleji
než
při
běžném
cvičení!
Objednávky: 734 897 730

FINANCE

Provádím elektroinstalace RD,
hromosvodů vč. revizí. Tel.:
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze 774 989 007
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
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PRÁCI HLEDÁ

Hledám mladou rodinu s malými dětmi, kde bych byla náhradní tetou. Pouze SMS 774 399 550

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

OZNÁMENÍ
Palírna Otaslavice oznamuje,
že přijímá objednávky na
zpracování ovoce. Kontakt:
582 370 058, 777 340 485
Přijímáme přihlášky do oboru
fytotepie + dietologie, fyziognomie
(fyzioskener)
na
institut
J. Švendy v Olomouci. Více na
www.svendaremas.cz
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Pronajmu byt 3+1 na Mozartově ul.,
po rekonstrukci. 5.600,- +ink./měs.
Tel.: 731 507 619
Pronajmu byt 2+1, zděný, vl. topení.
Brněnská ul. Cena 3.500 Kč + energie.
739 105 328

Dne 15. srpna 2013
by se dožil 90 let
pan Jan URBÁNEK.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu, prosím tichou vzpomínku. Manželka
a dcery s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro další číslo je
v PÁTEK 16. srpna 2013
v 10.00 hodin

Dne 14. srpna 2013
si připomeneme páté výročí
úmrtí naší maminky,
paní Marie POSPÍŠILOVÉ.
zarmoucená rodina.

PRÁCI NABÍZÍ
Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644
IF FACILITY a. s. nabízí volné
pracovní místo na pozici účetní
pro pracoviště v Prostějově. Praxe min. 2 roky. Pozice vhodná
i pro ČID, Životopisy zasílejte na:
benesova@iffacility.cz. Kontaktní
osoba paní Benešová 773 784 562,
588 882 513

Jen svíci hořící a hezkou
kytici Ti na hrob můžeme
dát, chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Přijmeme servírku. Informace na
tel.: 775 186 915
Hradební pivnice v PV přijme
kuchaře na celý úvazek, od 1.9.2013.
Tel.: 777 344 507
Přijmu řidiče MKD na vozidlo do 12
tun a na kamion. Práce Evropa. Firma
z okr. Prostějov. Tel: 777 99 00 22

Dne 12. srpna 2013
uplyne 10 let od úmrtí
pana Miloslava KOŽÍŠKA
z Myslejovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a dcery

www.prace-internet.eu
Do zavedeného salónu v centru PV
přijmu nehtovou designerku na ŽL
nebo na dohodu. Více info na tel:
774 875 201
Příjmu řidiče řid. pr. skupiny C
na vozidla do 12t. Info na tel.:
777 797 263 nebo 602 824 413
Úklidová firma hledá pracovnice
pro chráněná pracovní místa (ČID)
– úklid. Kontakt: 582 345 379,
775 605 121 (Po-Pá 8 - 14 hodin).
Příjmu řidiče ŘP skup. C. Jízdy po
Moravě. Možno i zdravý důchodce.
Tel: 605 248 001

IF FACILITY a. s. nabízí volná
pracovní místa na pozici uklízečka a
strážný pro pracoviště v Prostějově.
Pozice vyhrazena pro osoby
zdravotně znevýhodněné nebo
ČID. Zkrácený pracovní úvazek.
Životopisy zasílejte na: benesova@
iffacility.cz . Kontakt: 773 784 562,
588 882 513

Pronajmu velmi pěkný útulný
podkrovní byt. 773 993 675

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

Dne 18. srpna 2013
vzpomeneme první
smutné výročí od úmrtí
MuDr. Pavla KONŠELA.
Za tichou vzpomínku děkují
a vzpomínají maminka
a bratr s rodinou.

vzpomínky zanechal. Odešla
jsi, jak Bůh si přál, v našich
srdcích však žiješ stále dál.

Přijmu pokojskou. Spíše starší
paní z okolí Držovic. Tel.:
775 186 915

Pronajmu velmi pěkný byt 3+1
blízko centra. 5 000 Kč + poplatky.
Tel: 737 508 611

Pronajmu byt 1+1 blízko centra. Vlastní topení i měřiče energií.
Tel:723 137 428

Dne 18. srpna 2013
vzpomeneme 20. výročí,
kdy nás navždy opustil tatínek
pan Jindřich KREJČÍ
z Ondratic.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Božena a syn Jindřich
s rodinami.

Příjmu personál – obsluha do restaurace Beseda, nástup možný ihned. Více informací u pana Bela na
tel: 608 767 273

Pronajmu pěkný cihl. byt 2+KK
v Pv - Krasická. T:602 775 607

Prodám podsklepený RD 4+1,
se zahrádkou, po rekonstrukci, ul.
Olivetského. Tel.: 724 100 137

VZPOMÍNÁME

Zateplím od 250 Kč/m2. Volná
kapacita. Volejte 721 558 741
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

Nabízím pomocnou ruku lidem
v důchodu (nákup, úklid, atd.). Odměna dohodou. 776 451 068

VZPOMÍNÁME

Čištění kanalizací a odpadů
Odvoz fekálií
Tel.: 774 368 343

SEZNÁMENÍ

Chybí vám momentálně peníze?
Rádi vám pomůžeme, půjčka do
48hod. Pracuji pro jednoho věřitele. Tel: 607 275 496

Hledám ke koupi RD Prostějovsko. Tel.: 602 570 658

Pronajmu byt v Plumlově 3+1,
85m². Dlouhodobě. RK nevolat!
Tel: 606 922 838

Prodám palivové dřevo štípané,
délka 35 cm(nebo dle dohody).
Cena tvrdého 990 Kč/prms, měkké 790 Kč/prms. Doprava zajištěna Prostějov, Olomouc, Přerov,
Konice, Vyškov. Tel.: 734 481 013

Rychlá půjčka do 48 hod. Pro zaměstnané, důchodce a ženy na
MD. T.: 702 605 245

Rodina s dětmi koupí RD s dvorkem a zahradou v PV a blízkém
okolí. Na splátky i k rekonstrukci.
Dohoda jistá. Děkuji za nabídky,
nejsem RK. Tel:702 481 871
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Přijmeme telefonistu/-ku, asistenta/ku, obchodního zástupce a managera.
Výdělek 25-40 000 Kč/měs. dle
prac. zařazení. Info na 732 259 667
Přijmeme kosmetičku na ŽL i na
zkrácenou pracovní dobu. Tel.:
604 881 600
Pila Žešov hledá brigádníka.
Přijmeme automechanika, praxe
výhodou. Tel.: 777 870 729

Odešels tatínku
neznámo kam,
vzpomínka po
Tobě zůstala nám.

Dne 30. července 2013
by oslavil 100 let
pan Miroslav KAWIJ
ze Skalky.
Stále vzpomíná dcera
Jindřiška s rodinou.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní událost

ROCKOVÝ
NÁŘEZ
U
VRBIČEK...
Křest knihy přilákal

do Skalky desítky lidí! REVIVALOVÉ KAPELY NEZKLAMALY!
Nedělní odpoledne nepatřilo jen dětem a vodním radovánkám, ale také
kultuře. Ve Skalce se od patnácti hodin konal křest knihy známé spisovatelky Jarmily Pospíšilové. Její v pořadí už sedmá detektivka nese
název „Vražda v lázních Skalka“.
Skalka/nih
Křest knihy zahájil krátce po
patnácté hodině starosta Skalky, který pronesl krátký proslov a stal se zároveň kmotrem
nové knihy. Autorce, která
žije v nedalekém Vincencově
a téměř dvacet let už působí
jako advokátka, se prostředí
lázní líbilo natolik, že do něho
zasadila děj své, v pořadí již
desáté knihy.
Jak sama autorka na křtu nastínila, tato nová publikace
se odehrává v současnosti,
v prostředí obce. Příběh je
však smyšlený a nezakládá se
na žádném reálném základě.
Hlavní hrdinka knihy se rozhodne přestěhovat do Skalky,
kde se chce vymanit z určitého
životního stereotypu. Zde však
tragicky zahyne rukou násilníka v lázeňském parku nedaleko léčivých pramenů. Vzápětí
se rozjíždí vyšetřování, které
odhaluje, že motiv mohlo mít
více lidí, kdo je však skutečným vrahem zůstává do poslední chvíle záhadou.
A jak se Jarmila Pospíšilová
k psaní knih dostala? „Ke
čtení mě vedla maminka, jako
malá jsem bývala často nemocná, tak jsem četla a často
jsem si nějaké příběhy také
vymýšlela,“ zavzpomínala na
své literární začátky sama autorka. Jarmila Pospíšilová své
knihy vydává v nakladatelství
MOBA. V současné době píše
velmi aktivně, nové příběhy
vznikají dvakrát do roka, vždy

Sobotní podvečer si mohli pořádně užít všichni rockoví fajnšmekři. Na pláži U Vrbiček se totiž konala další
hudební paráda, tentokrát pod názvem „PlumRock“
neboli „švestkový rock“. Návštěvníky čekala pořádná
porce rocku v podání slavných legend jako Rolling
Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Kabát a také
skupiny Lucius. A nutno podotknout hned úvodem,
že premiérový ročník se vydařil na jedničku!
Mostkovice/akr

Autorka

knihy.

Jarmila

Pospíšilová

jeden společenský román
a jedna detektivka.
Nyní se již můžete těšit na
další knihu, která nese název
Katedrála z písku a vyjde
letos na podzim. „Knihy paní
Pospíšilové mám doma všechny, proto jsem si musela dojet
i pro tu nejnovější, už se moc

křtila již posedmé.
Foto: Nikol Hlochová

těším, až si ji přečtu,“ svěřila se
Večerníku paní Mihulová, která
na křest dojela až z Olomouce.
O hudební doprovod se v průběhu autogramiády a po zbytek odpoledne staralo akordeonové duo. O knihy byl veliký
zájem a celá akce se opravdu
skvěle vydařila!

Jarmile Pospíšilové už vyšlo:
Detektivky: Prach, popel a dým; Leopard nemění skvrny;
Podzimní blues; Kosa a kámen; Kejklíř, smrt a blázen; Boty do
nebe; Vražda v lázních Skalka
Společenské romány: Palačinky s pepřem; Peří v průvanu;
Šaty z duhy

Celá akce odstartovala v půl sedmé. Pro návštěvníky byl připravený svoz až přímo k bráně na pláž
U Vrbiček, samozřejmě nechybělo ani výborné občerstvení, různá
masíčka, makrely, klobásy, langoše, bramboráčky a v neposlední
řadě také dobré pivo. K vydařené
akci přispělo taktéž přívětivé počasí bez deště i vařícího sluníčka.
Organizátorem, kterým byla firma
HitTrade, bylo vše pečlivě přichystáno a rockový nářez mohl začít.
Jako první vystoupila prostějovská kapela Lucius, která vsadila
na známé hity jako I love Rock N
Roll od Joan Jett, Simply The Best
od rockové babičky Tiny Turner
nebo Jedeme dál od Petry Janů
a Petra Jandy. Následovala brněnská revivalová kapela Rolling Stones. Ta diváky rozparádila nejen
skvělým pěveckým výkonem, ale
i tanečními kreacemi, které jsou
pro hlavního představitele Roling
Stones Micka Jaggera typické.
„Roling Stones byli úžasní, jejich
vystoupení mě opravdu bavilo.
Bylo vidět, že frontman skupiny
do své show dal úplně všechno
- červená bunda, taneční kreace
a dokonce i jeho sestřih. Téměř
jako originál,“ hodnotila vystoupení revival kapely s úsměvem

Jana Kopečná, jedna z návštěvnic.
Další legendární skupinou, která
nenechala nikoho chladným, byla
revivalová kapela Led Zeppelin.
I toto seskupení přijelo z Brna
a předvedlo, že český revival může
důstojně a kvalitně šířit dál proslulé hity. „Na Zeppelinech jsem
tu byla už minulý rok a myslím,
že opět nezklamali. Je to hudba
mého mládí. Díky klukům jsem se
opět vrátila do svých mladých let.
Hrají skutečně dobře, skupina Led
Zeppelin je poměrně náročná na
napodobení, myslím, že tito kluci
se toho zhostili kvalitně,“ svěřila se
Večerníku Alena Drozdová.
Kolem desáté hodiny pak rozskákala všechny věkové kategorie revivalová kapela Kabát.
A že tento revival nebyl jen tak
ledajaký, potvrzuje fakt, že jejím členem je původní spoluzakladatel skupiny Kabát Jiří Bušek. S nejpopulárnější skupinou
tuzemska hrál tři roky, poté ji z rodinných důvodů opustil. Po pár letech založil vlastní skupinu Kabát
Revival, která na pláži U Vrbiček
hrála již podruhé. „Atmosféra Kabátů byla super, všichni společně
skákali, zpívali, řvali, prostě skvělá atmosféra. Je vidět, že si pan
Bušek dal na výběru členů kapely
záležet, protože zní téměř jako originál,“ pochvaloval si vystoupení

Jedna pecka za druhou. Kabát Revival hrál fanouškům všech věkových kategorií, a to jednu pecku za druhou. Foto: www.hittrade.cz
Marek Přikryl. „Byl jsem s klukama na koncertě originálních Kabátů za šest stovek a tihle jsou stejně
dobří a navíc za čtvrtku ceny, co
mě stáli skuteční Kabáti. Prostě
bomba, jsou fakt dobří...,“ pokračoval v pochvale Martin Vychodil. Kabát Revival byl odměněn
bouřlivým potleskem a následnou
hromadnou prosbou o přídavek,
ovšem čas byl neúprosný a kapela
tak musela uvolnit místo poslednímu revivalu.
Poslední kapelou, která skončila
těsně před jednou hodinou v noci,
byl zlínský revival Deep Purple.
Ani Deep Purple nezklamal,
návštěvníci, kteří vydrželi i přes
velkou zimu až do konce, byli
odměněni největšími hity této legendy. „Deep Purple jsou dobří,
chodíme sem na ně každý rok, jen
by nemuseli vystupovat tak pozdě,
když je už taková zima, málem
jsme umrzli,“ svěřili se po skončení akce manželé Jurníkovi.
„Kombinace skupin byla podle mě

zdařilá. Všechny kapely byly super,
ještě bych k nim přidal Guns N
Roses a Ozzyho Osbourna, pak by
to byl opravdu nářez. Tolik legend
najednou bych si přál vidět a slyšet,
a určitě nejen já,“ vyjádřil své přání
prostřednictvím našich novin rockový fajnšmekr Pavel Král.
A jak hodnotí sobotní PlumRock Petr Zlámal, majitel
pořádající agentury Hittrade?
„Sobotní rockovou akci hodnotím pozitivně, jsem maximálně
spokojen. Setkal jsem se opět se
svými přáteli, lidi se bavili, co víc
si přát....“
I když byl PlumRock na pláži
U Vrbiček poslední akcí v tomto roce, příznivci rockové hudby si zanedlouho přijdu opět
na své. Již 20. září vystoupí ve
Společenském domě rocková legenda Olympic, která letos slaví
padesát let své působnosti. Více
informací hledejte na www.hittrade.cz, nebo na stránkách PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku!

jak
ja
ak see ppařilo
ařřiloo naa ššvestky...
veestky....

WATER GAMES aneb řádění v aquaparku
Prostějov/nih - Nedělní odpoledne patřilo v prostějovském aquaparku především
dětem. Konaly se tady totiž
vodní hry. Každý, kdo se
chtěl zúčastnit, obdržel na
začátku akce soutěžní kartičku, díky níž měl šanci
vyhrát skvělý gumový kajak
od značky Gumotex v hodnotě 5500 korun!
Akce vypukla úderem druhé
hodiny odpolední. Jakmile
zazněla z reproduktorů první
slova moderátora akce Petra
Zakopala, začaly se u stolečku scházet zástupy zvědavců.
Kdo chtěl, mohl se do nejrůznějších klání zapojit. Celé odpoledne provázely hry a zábava. Kromě hlavních disciplín,
kterými byly skoky do vody
s chytáním létajícího talíře,
potápění, střelba na branku,
nebo slalom s alkobrýlemi
(speciální brýle, které simulovaly opilecký stav ve dne
a v noci) se mohli velcí i malí

zabavit také doprovodným
programem, například jízdou
na mini čtyřkolkách, laserovou střelnicí, apod. Za splnění
minimálně tří ze čtyř hlavních
disciplín čekala na každého
účastníka sladká odměna, ale
také možnost vyhrát ve slosování skvělý gumový kajak.
Vše dozorovala Městská policie Prostějov.
Velký ohlas měla také škola
potápění, kdy si velcí i malí
mohli za dohledu instruktorů
Tomáše Melichárka a Roberta Šobra vyzkoušet, jaké to
je potopit se s přístrojem pod
vodní hladinu. Mimo to budou mít všichni účastníci na
památku také podvodní fotografie, které jsou zveřejněny
na webu Domovní správy,
provozovatele Aquaparku.
Počasí se opravdu vydařilo,
a i když to ze začátku nevypadalo, usmívalo se na
všechny návštěvníky aquaparku v Koupelkách sluníč-

Řádilo se. Aquapark v neděli patřil dětem Foto: Nikol Hlochová

ko. O celý podnik byl zájem
a skvěle se bavily děti i dospělí. „Chtěli jsme už jít domů,
ale když dcera zjistila, že se
tady bude soutěžit, uprosila
mě a tak jsme tady zůstali.
A nakonec jsem ráda, program mají pro ty děti vymyšlený opravdu pěkně,“ řekla
Večerníku mladá maminka
Alena, jejíž osmiletá dcerka
se do vodních radovánek také
zapojila.

Prostějované. Jako první vystoupila kapela
Lucius, která vsadila na známé hity například
od Joan Jett, rockové babičky Tiny Tarner či
skupiny Turbo.

Jako třešnička na dortu. Ten, kdo nestihl Jako MickJagger. Frontman brněnské renedávný koncert skutečných Deep Purple vivalové kapely Rolling Stones řádil na pódiu
mohl shlédnout výborné vystoupení zlínské- jako skutečný Mick Jagger.
ho revivalu na pláži U Vrbiček.
1xfoto: www.hittrade.cz, 2xfoto: Aneta Křížová

rozhovvorr se zaajím
mavoou ossobnosstíí...

Tom Somr: „Velmi mě těší reakce na letošní Keltskou noc
a mám velkou motivaci FESTIVAL NADÁLE ZLEPŠOVAT...“

Plumlov - Dvanáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Keltská noc je minulostí, ale
zážitky mají návštěvníci v živé paměti. Těžko zapomenout na vystoupení Tomáše Kočko nebo
irské kapely Sliotar či na zábavu při výuce irských
tanců v podání pražské skupiny Seamróg. Spolu
s PROSTĚJOVSKÝM Večerníkem, který byl exkluzivním mediálním partnerem, vzpomínal i organizátor akce, „starý Viking“ Tom Somr. Jak hodnotí uplynulý ročník Keltské noci a na co se mohou
návštěvníci těšit, to vše se dozvíte v interview s tím
nejpovolanějším.
Petra Hežová
Jak hodnotíte uplynulý
dvanáctý ročník Keltské
noci?
„Velmi dobře, a to jak po stránce
programové, tak i organizační.
Chtěl bych znovu poděkovat
účinkujícím i všem partnerům,
návštěvníkům, personálu a organizačnímu týmu Keltské noci
za skvělý přístup. Navíc jsme po
několika letech dešťů měli i nádherné slunečné počasí, takže po
všech stránkách super! (úsměv)
Přeji si, aby nám to fungovalo
j dobře i v budoucnu...“
stejně
Vyskytly se v průběhu
Keltské noci nějaké komplikace?

„Žádné vážnější komplikace
se nevyskytly, jen se mnozí lidé
klasicky snažili dostat se do areálu bez placení, a tak ochranka
vyvedla asi dvacet lidí bez pásky
a nabídla jim pobyt na Keltské
noci prostřednictvím zakoupení
vstupenky. Jinak proběhl dvanáctý ročník festivalu v krásné
atmosféře a bez jakýchkoliv org
ganizačních
problémů.“
Můžete uvést počet návštěvníků, kteří zavítali
na letošní Keltskou noc?
„Program Keltské noci 2013
v průběhu dvou dnů zhlédlo asi
dva a půl až tři tisíce fanoušků,
kterým touto cestou děkuji za
návštěvu. Jsme moc rádi, že si

všichni Keltskou noc hezky užili.
(
(úsměv)“
Dostaly se k vám nějaké
reakce ze strany diváků či
účinkujících?
„Nedostala se ke mně ani jedna záporná reakce, za což jsem
velmi rád a potěšen. Letošní
program se dle mých informací
setkal s velmi vysokým ohodnocením, dokonce i reakce na
Facebooku zní vesměs v tomto
duchu: ‚…byla to nejkrásnější
Keltská noc v historii…‘, ‚…
bude těžké se zlepšit a překonat
kvalitu letošní Keltské noci… ‘,
‚…již se nemohu dočkat dalšího
ročníku tohoto krásného festivalu…‘. Za sebe mohu dodat jen,
že mne žádný z účinkujících
souborů nezklamal, jsem rád, že
jsem se nemýlil jak při výběru
‚novinek‘, tak i osvědčených
stálic Keltské noci. Všem účinkujícím děkuji za skvělý osobní
p
přístup
k tomuto festivalu.“
Na co se předběžně mohou příznivci festivalu těšit na následujícím třináctém
ročníku?
„Mám velkou motivaci Keltskou
noc zlepšovat, i když samotné
‚zlepšování se‘ není mým skutečným cílem. Tím je v první řadě
uchovat stylovou čistotu Keltské

noci, jako festivalu zaměřeného
výhradně na prezentaci keltské
kultury, ať už hudby vycházející
z keltských tradic, irského tance
či širokého spektra keltských
řemesel, bojových technik a seznamování se s keltskou spiritualitou. Při stavbě programu
Keltské noci 2014 se budu řídit
svým citem pro dobrou hudbu
a připravím program minimálně
tak kvalitní, jako letos. Konkrétní
jména nemohu zatím sdělovat,
vše se bude odvíjet od finančních

Foto: ilustrační foto Petry Hežové
možností festivalu pro příští rok,
snad jen ujištění, že irští Sliotar
jistě nebudou chybět. Festival se
budeme snažit udržet v kempu
Žralok, protože tato krásná přírodní lokalita pod plumlovským
zámkem nám vyhovuje jak esteticky, tak i z mnoha praktických
hledisek a dobré a fungující věci
se nemají měnit. Popřejme Keltské noci ještě dlouhý a úspěšný
život a těšme se na její příští ročník, na kterém se snad všichni
společně sejdeme (úsměv).“

Vzpomínky, fotbal

Luděk Helis startoval na mistrovství světa v dráhové cyklistice
Skotsko (Glasgow), Prostějov/jim, oš – Závodník SKC
TUFO Prostějov Luděk Helis
reprezentoval českou cyklistiku na juniorském mistrovství
světa v dráhové cyklistice.
Šampionát hostil velodrom
sira Chrise Hoye ve skotském
Glasgow, který byl otevřen
teprve na podzim loňského
roku, když tato legenda světové dráhové cyklistiky završila
svou kariéru. A neztratil se na
něm ani nedávný juniorský
mistr republiky v silniční cyklistice.
Ve čtvrtečním scratchi postoupil díky desátému místu
z první rozjížďky do finále, kde
se umístil na třináctém místě.
Luděk tak vylepšil své umístění
z nedávného evropského šampionátu v portugalské Anadii, kde
se ve stejné disciplíně umístil na
šestnáctém místě.
Z vítězství se radoval německý
závodník Manuel Porzner, kterému se v druhé polovině závodu
podařilo dát „rundu“ hlavnímu
poli. Poté si již zlato bez problémů

Prosadil se. Luděk Helis (v popředí) se nedávno ukázal přimistrovství republiky na prostějovském velodromu, nyní reprezentoval na
mistrovství světa.
Foto: SKC TUFO Prostějov.
pohlídal. Na druhém místě stanul
Joshua Haggerty z Nového Zélandu a bronz připadl chilskému závodníkovi Cristianu Cornejovi.
Následující den čekal na prostějovského závodníka bodovací
závod. Luděk opět postoupil
z desátého místa ve své rozjížď-

ce do večerního finále, kde se
mu však příliš nedařilo a obsadil
devatenácté místo. V polovině
závodu ujela o kolo sedmičlenná
skupinka závodníků, která si tak
připsala dvacetibodový příděl
a tím de facto rozhodla, že vítěz
závodu vzejde právě z této sku-

piny.
Titul mistra světa nakonec připadl francouzskému závodníku
Benjaminu Thomasovi, který
zvítězil před druhým Liamem
Aitchesonem z Nového Zélandu
a třetím Emanuelem Oliveirou
z Portugalska.

kilometrů. Zhruba v polovině
deštivého závodu se od hlavního pole, které čítalo okolo sto
padesáti závodníků, odpoutala
skupinka asi tuctu jezdců. A
protože v ní měly zastoupení
všechny důležité týmy, tak peloton nejevil známky snahy o
stíhání těchto uprchlíků.
Díky Honzovi Stöhrovi měla
své zastoupení ve vedoucí
skupině i prostějovská stáj.
Postupem času z této skupiny
odpadlo několik závodníků,
přibyl pouze jediný, a to Josef
Černý z polského týmu CCC

Polsat, který se sám pustil do
stíhání vedoucí skupiny a dojel ji.
V posledním kole se vedoucí
skupinka roztrhala a z vítězství
se radoval Florian Senechal,
francouzský závodník české
ekipy Etixx-iHned, druhý se
umístil Kamil Gradek z BDC-Marcpol team, na místě třetím pak Pawel Cieslik z Bank
BGŽ. Na osmém místě závod
dokončil Jan Stöhr, který tak
po výborném výkonu vybojoval tři body do rankingu UCI
Europe tour.

Celkové pořadí:
1. Florian Senechal (Francie,
Etixx-iHned) 4:14:53, 2. Kamil
Gradek (Polsko, BDC-Marcpol
team), 3. Pawel Cieslik (Polsko, Bank BGŽ) stejný čas, 5.
Josef Černý (ČR, CCC Polsat
Polkowice) +0:36, 8. Jan Stöhr
+0:57,28. Jan Wolf +4:15, 46.
Jan Svorada +4:15, 54. Pavel
Stöhr +4:15, 78. Adam Valeš
+4:15, 126. Michal Mráček
+6:10, Viktor Vrážek nedokončil, Jiří Matoušek (všichni
ČR, SKC TUFO Prostějov)
nedokončil.

Radek Hruban ovládl třináctý ročník Hamerské Klipkované
Hamry/pk - V sobotu 10.srpna 2013 se na Výletním
místě Hamry uskutečnil již
13. ročník Hamerské Klipkované v elektronických
šipkách.
Turnaj se pořádá pod širým
nebem, a tak jediná obava
pořadatelů byla z nepřízně
počasí. To nám však bylo
nakloněno,
proto
mohli
pořadatelé na pomyslné startovní čáře přivítat na šedesátku
hráčů a hráček. Soutěžilo se
jako vždy v kategorii jednotlivci ženy a jednotlivci muži.
V soutěži žen se na třetím
místě umístila Kateřina Hrubá
z Tovačova, krásné druhé
místo patří Michaele Paprotové z Prostějova a vítězství
putuje do Olomouce zásluhou
výborně hrající Evy Sobotkové.
V soutěži mužů se nejvýše
umístil Radek Hruban ze
Soběsuk před Petrem Toufarem také ze Soběsuk a na třetím
místě skončil prostějovský Petr
Hradil. Závěrečná tombola
a následný večerní hudební program byl jen krásnou třešničkou
na dortu na tomto 13. ročníku
Hamerské Klipkované.

Jaroslav Klimeš povede fotbalisty Čechovic „B“
Čechovice/jim – Nástupcem
Tomáše Bilíka na pozici trenéra čechovické rezervy se
stal Jaroslav Klimeš. Bývalý
kouč dorostenců 1. SK Prostějov tak mimo jiné povede
svého syna Matěje, v jednom
týmu se potká i s dalšími
hráči, které již trénoval. Roli
hrajícího asistenta bude plnit
Pavel Gréza.

„Cílem nebude umístit se za
každou cenu na předních příčkách, ale spolupráce a 'áčkem'
a dorostem, abychom zapojovali
mladé a talentované kluky, kteří
by se učili vedle těch zkušenějších, jakými jsou Laďa Šťastný,
Pavel Gréza, Jirka Antoníček,
Eda Drešr,“ sdělil svá očekávání
předseda Sokola Čechovice Jiří
Jančík. Stejně tak věří, že pokud

se podaří zapojit všechny šikovné fotbalisty, nemusel by nastat
pokles z předchozí páté pozice.
Předseda oddílu rovněž prozradil, kdo bude asistentem Milana Nekudy u „A“- mužstva
v I. A třídě, stal se jím Vladimír
Brablec. „Je to náš bývalý gólman a Čechovičák. Má ke klubu vztah a jsme rádi, že tu je,“
odtajnil Jiří Jančík další jméno.

Koučem Pivína se stal Jaroslav Svozil

Honza Stöhr dojel týmu SKC pro první body
Polsko, Prostějov/jim,oš –
Tým SKC TUFO Prostějov
uplynulý víkend opět závodil u našich severních sousedů, kde se konaly závody
kategorie UCI 1.2. V sobotu
se „žlutomodří“ představili
v závodě Memoriál Henryka Lasaka, kde díky Janu
Stöhrovi získal prostějovský
tým první letošní body do
rankungu UCI.
Start i cíl závodu se nacházel
ve městě Sucha Beskidzka a na
závodníky čekaly celkem čtyři okruhy o celkové délce 180
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Nejlepší ženy. Vítězové byli i mezi ženami. Nejlepší muži. Trio těch nejlepších v kategorii
Foto: ČDS Trading mužů.
Foto: ČDS Trading

Házelo se. V sobotu zavítaly v Hamrech šipky k 13ročníku.

Foto: ČDS Trading

I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
2. kolo: Kožušany – Hvozd (neděle
18.8., 16.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
2. kolo: 1.SK Prostějov – Hranice (neděle 18.8., 10.15, Horák – Ol KFS, Ol
KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
1. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov (středa
14.8., 14.15, Podaný – Jm KFS, Jm KFS).
2. kolo: 1.SK Prostějov – Opava (sobota
17.8., 10.15, Caletka – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
1. kolo: Vyškov – 1.SK Prostějov (středa
14.8., 16.30, Jm KFS – Podaný, Jm KFS).
2. kolo: 1.SK Prostějov – Opava (sobota
17.8., 12.15, Ol KFS – Caletka, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– dorost:
2. kolo: Čechovice – Šternberk (sobota
17.8., 10.45), Kostelec na Hané – Určice
(neděle 18.8., 11.00), Černovír – Konice
(neděle 18.8., 10.00).

„Na soutěž jsme kvalitně připraveni a chceme odehrát
slušný podzim, abychom měli
klidné jaro. Nestanovil jsem si
ale žádnou laťku a sám jsem
zvědavý, jak nám to půjde,“
usmíval se Svozil.
Mužstvo odehrálo pod jeho vedením několik přáteláků, velkou
radost mu udělala skutečnost, že
se podařilo kádr udržet pospolu. Odchody jsou jen dva. Pavel
Pluhařík nově hájí bránu Držovic
a na pozici gólmanské jedničky

účastníka I. B třídy ho nahradil
kmenový hráč Pivína Jaroslav
Novák, Martin Tydlačka pak
oznámil, že končí aktivní činnost.
Staronový trenér ovšem věří, že
ho ještě přemluví a teprve devětadvacetiletý hráč se k fotbalu vrátí.
„Podařilo se mi přemluvit Svozila, aby neodešel do Rakouska,
na hostování z Klenovic jsme
udrželi Romana Labounka,
na půlroční hostování přichází
Sláva Frýbort starší,“ potěšilo
pivínského kouče.

Klenovice doplnila pětice mladíků

Nohejbal v Bedihošti

Klenovice na Hané/jim – Richard Klimeš z 1.SK Prostějov, Tomáš Odložil z Přerova,
Martin Pytela z Výšovic, Lubomír Smékal a Martin Vogl
z Otaslavic se během letní přestávky stali novými posilami
Klenovic na Hané. Kádr naopak opustila pětice Kaděra,
Martin Cibulka, Suchánek,
Kaláb a Merda, která zamířila do Skalky.
„Cílem je dokvalitnit kádr
a zaplnit dvě mezery,“ vysvětlil
množství změn oddílový manažer Jan Kubalák. Na zkoušce tak

Bedihošť,
Prostějov/jim
– Rovná desítka týmů se
zúčastnila již čtvrtého ročníku
nohejbalového
turnaje
v Bedihošti. Na venkovním
antukovém hřišti se potkala
kvalitní sestava, vítězem se
v areálu, využitelném i na tenis, nakonec stala trojice pod
názvem Marná snaha. Druhé
skončily Čechovice, třetí Sokol
II Prostějov.
Organizátoři, v jejichž čele stanul
Petr Merta, si pochvalovali, že se
celá akce bez problémů vydařila,
poděkovali obci a dalších
sponzorům a těší se na již páté
pokračování.

byli rovněž David Gryglák, jenž
se nakonec přesunul do Plumlova, a biskupický Ondřej Novotný. „Chceme stavět na mladších
ročnících. Sehráváme se, je to
stále lepší a lepší, kádr má sílu
skončit do pátého místa,“ věří
kouč Petr Navrátil.
Do nového ročníku vstoupil tým
Klenovic venkovní remízou 2:2,
mimo jiné i proto, že kvůli zdravotním potížím či dovoleným
jim chyběla sedmička Radek
Cetkovský, Tomáš Cetkovský,
Klimeš, Lakomý, Liška, Odložil
a Pytela.

Kamenov mladší a Lexa
posílili Mostkovice
Mostkovice/jim – Se dvěma novými hráči může při
skládání sestavy počítat
kouč Mostkovic Jiří Kemnov. Na hostování z 1.SK
Prostějov přichází nedávný dorostenec Alois Lexa,
nováčkem je i Jiří Kamenov mladší, jenž naposledy hájil barvy Kostelce na
Hané. Ještě jednoho hráče
pak má mostkovický kouč
v hledáčku.
„Lexa je mladý hbitý záložník, musí si s klukama sednout a rozehrát se. Teď měl
menší zdravotní problémy,
tak nehrál, v poháru proti

Hvozdu ale bude. Jirka patří
do stylu, který hrajeme a přáteláky ukázaly, že zapadne.
Je hbitý, rychlý, může hrát v
útoku, pod hrotem i na kraji
zálohy,“ představit nové duo
Jiří Kamenov starší.
Jeho cílem je mít pro I.B třídu
k dispozici patnáct šestnáct
vyrovnaných hráčů, kteří
vytvoří zdravou konkurenci v týmu. „Mám z toho radost. Nenabourali atmosféru,
všichni jezdili, i ti na pomezí
‚áčka‘ a ‚béčka‘. Třeba teď
nehrál ten nejzkušenější –
Petr Zapletal,“ potěšilo Kamenova.

Určice, Kralice na Hané/jim
– Pro změnu na poslední chvíli se rozhodl dvacetiletý Jan
Petrásek. Mladý ofenzivní
hráč strávil uplynulou sezonu
v Kralicích a v létě bojoval o
místo v základní sestavě divizních Určic, těsně před vstupem těchto klubů do nového
ročníku ovšem zvolil návrat
zpět do krajského přeboru.
„Navrhl jsem mu, aby u nás
zůstal. Řekl jsem mu ale, že by
v tuto chvíli nebyl v základní

sestavě, ale že by se časem do
ní mohl dostat. Rozhodl se hrát,
což je na jedné straně chvályhodné. Domluvili jsme se ale, že
do zimní přípravy by se zapojil s
námi,“ informoval trenér Určic
Evžen Kučera s tím, že všichni
ostatní zkoušení hráči v mužstvu
zůstávají.
Kmenového hráče 1.SK Prostějov
tak zpět v týmu uvítal Petr
Gottwald, ani tady ale na Petráska
nečeká jednoduchá role. „Vrátil se
na poslední chvíli, myslel jsem, že

vyhrála MARNÁ SNAHA

I

www.
vecernikpv
.cz
Také jste si
zamilovali tyto
stránky?

Petrásek se z Určic vrací do Kralic

v Určicích zůstane. Neabsolvoval
s námi ale přípravu, celou dobu
jsem tam zabudovával jiné hráče,
které jsem potřeboval vidět. Bude
se tedy muset o sestavu poprat i u
nás,“ podotkl.
Petrásek se tak automaticky
do kralického základu nevrátí.
„Musí si místo vybojovat a určitě
ze začátku budu dávat přednost
těm, které jsem viděl, které
mám ozkoušené, které jsem si
připravoval a budoval,“ dodal k
tomu Petr Gottwald.

Návrat na „místo činu“ se nepovedl

Zápasové
meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ
LIGA:
2. kolo: 1.SK Prostějov – Třebíč (sobota
17.8., 16.30, rozhodčí: K. Hájek – Kůrka, Trávníček).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE,
SKUPINA „E“:
1. kolo: Mohelnice – Určice (sobota
17.8., 16.30, Slabý – Běhal, Polanský).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
2. kolo, sobota 17. srpna, 16.30: Kralice
na Hané – Ústí, Konice – Litovel.
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
2. kolo, sobota 17. srpna, 16.30: Náměšť na Hané – Klenovice na Hané (neděle 18.8., 16.30), Beňov – Konice „B“
(neděle 18.8., 16.30), Bělotín – Čechovice, Opatovice – Haná Prostějov (neděle
18.8., 10.00).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 18. srpna, 16.30: Všechovice – Plumlov, Vrchoslavice – Pivín,
Nezamyslice – Býškovice (sobota 17.8.,
16.30), Mostkovice – Kostelec na Hané,
Kojetín „B“ – Lipová.

Pivín/jim – Po roční přestávce
od trénování se na pivínskou
lavičku vrací zkušený Jaroslav Svozil. Čtyřiapadesátiletý kouč plnil v posledních
letech roli pivínského zachránce, pod jehož vedením
se hráči vždy dostali z obtížné pozice a nesestoupili. Nyní
věří, že má před sebou jinou
roli a mužstvo bude pokračovat v jarních výkonech, které
stačily na osmé místo ve druhé polovině I. B třídy.

Aleš Krč: „Po utkání jsem zklamaný...“
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
2. kolo: Čechovice „B“ – Šternberk „B“
(sobota 17.8., 9.30), Lipník – Protivanov
(sobota 17.8., 16.30).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II.
TŘÍDA:
2. kolo, neděle 18. srpna, 16.30: Zdětín
– Smržice, Otinoves – Olšany, Horní Štěpánov – Čechovice „B“, Držovice – Přemyslovice (sobota 17.8., 16.30), Otaslavice – Určice „B“, Haná Prostějov „B“
– Němčice nad Hanou, Brodek u Prostějova – Vrahovice, Protivanov – Jesenec.
III. TŘÍDA:
2. kolo, neděle 18. srpna, 16.30: Zdětín
„B“ – Bedihošť (sobota 17.8., 16.30), Tištín
– Ptení, Mostkovice „B“ – Pivín „B“ (sobota
17.8., 16.30), Nezamyslice „B“ – Brodek u
Konice (neděle 18.8., 10.00), Vícov – Plumlov „B“, Dobromilice – Výšovice, Pavlovice
u Kojetína – Kralice na Hané „B“ (hřiště Dřínov), Skalka – Vrahovice „B“ (sobota 17.8.,
16.30, hřiště Klenovice na Hané).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce
na vaši návštěvu!
-jim-

Uničov/tok - Aleš Krč, nejlepší střelec Uničova, třetí
nejlepší v celém minulém
ročníku soutěže. V letní pauze
přestup do třetího nejlepšího
týmu minulého ročníku soutěže, snaha o novou motivaci
a výkonnostní posun. První
zápas nového ročníku, Aleš
přijíždí na důvěrně známý
stadion, který v posledních letech býval jeho domovským.
Obléká ovšem bílý místo
modrého dresu s bílými pruhy a v útoku má za parťáka
velezkušeného Michala Pospíšila.

* Tak, Aleši, jaké jsou dojmy
z tohoto pikantního duelu?
„Jsem samozřejmě zklamaný.
Věřil jsem, že se po letní přípravě konečně střelecky chytím,
zvlášť tady v Uničově jsem se
chtěl předvést v dobrém světle.
Přání se vždycky nevyplní..“
* Přesto jste dnes mohl být
z prostějovské strany u všeho
podstatného, v hokejové terminologii branka plus nahrávka?
„Na začátku mi poslal přesný
balón Zdeněk Fládr, na křídle
bylo volno, takže se mi podařilo dostatečně potáhnout míč a

dobře odcentrovat, naštěstí byl
Zelenka v dobré pozici v šestnáctce. Ve druhém poločase za
vyrovnaného stavu jsem se tu
Machálkovu přihrávku neměl
snažit zpracovat, ztratil jsem
rozhodující zlomek sekundy
v dobré šanci a pak mě už obrana odstavila.“
* S čím jdete do prvního utkání
před domácím publikem?
„Doma proti Třebíči musíme
jednoznačně vyhrát, abychom
se dostali do herní pohody.
Vzhledem k papírovým předpokladům od nás diváci asi nic
jiného čekat ani nebudou.“

Jedete na dovolenou a chcete vědět, co se děje
doma nejen ve sportu?

Kliněte na www.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz
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NEPOVEDENÝ VSTUP ESKÁČKA OD NOVÉ SEZÓNY
Perfektních dvacet minut, pak začali hrát domácí...

SK Uničov

1. SK Prostějov

2:1
(0:1)

Branky: 60. Nuc, 70. Jeřábek – 8. Zelenka
Rozhodčí: Klíma – Caletka, Páral, ŽK: Žmolík – Hloch,
diváků: 327

sestava SK Uničov:
Uvízl – Juřátek, Ulma, Vejvoda, Koutek – Nuc (71. Toman) –
Hrubý (25. Heinz), Toman, Žmolík, Jeřábek (89. Bača) – Nuc,
Richter (80. Šalamoun). Trenér: Zdeněk Strouhal.
1. SK Prostějov:
Kofroň – Krejčíř, Hunal (70. Pančochář), Hloch, Kazár – Hirsch (70. Mazouch), Pavlík, Zelenka, Fládr (46. Machálek) –
Pospíšil (79. Zatloukal), Krč. Trenér: František Jura.

Uničov/tok - K úvodnímu zápasu sezóny 2013/2014 zavítal
tým 1. SK Prostějov do Uničova. Měření sil s tímto soupeřem
mají vždy nádech derby, nyní
navíc umocněný přestupem
nejlepšího hráče domácích Aleše Krče do Prostějova. I když
začátek byl ze strany hostí parádní a zaslouženě se dostali
do vedení, domácí polehounku
duel otočili a ve druhém poločase strhli vítězství na svoji
stranu.
Přání ze čtvrteční tiskovky, dovézt z Uničova aspoň bod, se
tedy trenéru Františku Jurovi nesplnilo. Přitom měl k dispozici
téměř kompletní kádr. Mezi tyče
se postavil opět Kofroň, který
absolvoval všechna přípravná
utkání, neboť loňská jednička
Bureš trénoval teprve týden a
usedl tedy na lavičku, stejně jako
forvard Machálek. Útočné snažení obstarávala od počátku dvojice
Pospíšil - Krč.
Domácí začali velmi zakřiknutě,
čehož zkušený tým hostí dokonale využil. Po několika zkušebních pokusech vyšla už v 8.
min. ukázková útočná souhra,
kdy Fládr přesně našel na levém křídle Krče, který rychle
potáhl míč k šestnáctce a jeho
centr umístil do branky Lukáš
Zelenka – 0:1. Nebývá to často,
aby tato opora záložní řady skórovala, ale teď to přišlo v pravou
chvíli. Zhruba do 25. minuty se
domácí zmohli pouze na střely
mimo prostějovskou svatyni, takže Kofroň si mohl svoji energii
vybít leda tak na razantním odkopu před dotírajícími hráči soupeře, který přeletěl budovu stadionu
a skončil někde na sídlišti...
První střela uničovských mezi tři
tyče se datovala do 30. minuty,
její autor Nuc ovšem cílil přesně
do Kofroňovy náruče. Už o pět
minut později to už ale byla gólová příležitost, když Žmolíkova
střela zleva z těžkého úhlu mířila
pod břevno, Kofroň ve spolupráci s obránci situaci vyřešili. Za
další tři minuty hořelo naopak
u domácích po rohu Kazára a
dobré hlavičce Krejčíře, jíž ale
chyběla větší přesnost, protože
šla přesně do míst, kde operoval

čímž dokonal obrat v utkání –
2:1! Přesto ještě mohli hosté vyrovnat, ale Zelenkovo potáhnutí
balónu středem hřiště a následná
Machálkova střela neskončila
pod břevnem domácí branky jen
díky Uvízlově zákroku.
Prostějov sice v závěru zápasu vystupňoval tlak, ale body
tentokrát zůstaly v Uničově.
Eskáčko si bude muset na
první vítězství počkat na příští víkend, kdy na stadionu Za
Místním nádražím hostí od
16.30 hodin nováčka z Třebíče.

Nezadařilo se. Hráči 1.SK skórovali v Uničově pouze jednou a na body nedosáhli.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

gólman Uvízl. V posledních minutách před pauzou tlak Uničova narůstal, přímý kop Juřátka
vyrazil Kofroň na roh, po němž
přišly další dva nebezpečné střelecké pokusy domácích, ale hosté
náskok udrželi.
Do druhého poločasu nastoupil
Machálek místo Fládra, čímž se
Krč stáhl na kraj zálohy. Uničov
ale pokračoval ve zlepšeném
výkonu a už po deseti minutách
druhé půle opět prověřil Juřátek
prostějovského brankáře, ten vy-

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Zdeněk STROUHAL - SK Uničov
„Začátek zápasu byl z naší strany totálně ustrašený s přílišným respektem ze
soupeře, nedali jsme do fotbalu to, co umíme. Soupeř nás za to zákonitě potrestal, ale zhruba od dvacáté minuty jsme začali soupeře zlobit, už v první půli
jsme měli některé šance. Druhou půlku jsme odehráli výborný zápas, který
jsme výsledkově zvládli. S výkonem zhruba od pětadvacáté minuty jsem spokojený a musím celému mužstvu poděkovat za týmový výkon.“

Roman POPELKA – asistent trenéra 1. SK Prostějov:
„V dnešním zápase nám vyšlo vlastně jen prvních dvacet minut. Tehdy jsme
měli příležitost k vytvoření náskoku a tím i klidu do zbytku utkání, bohužel
jsme proměnili pouze jedinou. Pak jsme z nějakých pro mě nepochopitelných
důvodů přestali hrát, být aktivní a plnit to, co jsme si řekli před zápasem. Začali
jsme nakopávat balóny, což byla voda na mlýn výškově disponovaných domácích hráčů. Nedařilo se nám sbírat odražené balóny, všude jsme byli pozdě
a výsledkem toho bylo, že jsme se dostávali čím dál pod větší tlak. Přesto, že
jsme na to hráče v kabině upozorňovali s tím, že se musíme vrátit ke hře z počátku utkání, druhý poločas pokračoval tam, kde skončil ten první. Po druhé
brance se domácí trochu stáhli, takže jsme se dostali trochu zpět do hry, měli
některé šance, ale neproměnili je. Za předvedený výkon a nasazení jsme si
vyhrát nezasloužili...“

razil míč na roh. Po hodině hry
už ale bylo srovnáno – nejprve se k velkému sólu nadechl
Žmolík, utekl po pravém křídle, naservíroval balón Nucovi,
ale toho Kofroň ještě vychytal.
Vzápětí tomu už tak ale nebylo, centr tentokrát z levé strany
usměrnil bezpečně mezi tyče
prostějovské branky – 1:1.
Brzy ale mohli hosté opět strhnout vedení na svoji stranu, když
na hranici šestnáctky Machálek
posunul balón Krčovi, ten ovšem
svoji tutovku v novém dresu prováhal. Vzápětí se na opačné straně pěknou střelou blýskl Richter.
V 70. minutě přišli hosté ve středu hřiště o míč, čehož mistrně
Uničov využil a Jeřábek zakončil rychlý kontr přesnou střelou,

ALEŠ KRČ: „LÉPE SE CÍTÍM NA HROTU...“
Posila do ofenzivy věří, že dostane prostor hlavně v útoku

Fotbal - Prvním hráčem, jenž v létě doplnil sestavu 1. SK
Prostějov pro podzimní boje ve třetí lize, se stal kmenový
hráč Uničova Aleš Krč. Čerstvě třiadvacetiletý hráč s
mládežnickými úspěchy v dresu Sigmy Olomouc i Sparty
Praha se stal v minulém ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy třetím nejlepším kanonýrem soutěže. Nyní chce
přidávat další branky v dresu „eskáčka“...
Jiří Možný
Zatím pobýváte v
Prostějově pár dnů.
Zvykl jste si již na nové
spoluhráče?
„Ano, vyšlo to v pohodě. Kluky
znám, přijali mě a herní styl mi
vyhovuje. Jde se hodně do ofenzivy, to je rozdíl oproti Uničovu,
kde jsme museli hlavně bránit.
Snad to potvrdíme i v sezoně.
Věřím tomu, i přípravné zápasy
ukázaly, čeho jsme schopni.“
Jste využitelný na hrotu i v záloze, kde byste
při současném stylu mužstva
nejraději hrál?
„Mluvil jsem o tom s trenérem
a řekl jsem mu, že lépe se cítím
na hrotu. I když vím, že je tam
velká konkurence. Celou minulou sezonu jsem hrál v Uničově
levou zálohu, ale líp se cítím v
útoku. Je mi jedno, zda vedle
Tomáše Machálka, Michala
Pospíšila nebo někoho jiného.“
Jako mládežník jste
prošel nejen Sigmou
Olomouc, ale i pražskou
Spartou. Co vám toto
angažmá dalo?

„ESKÁČKO“ CHCE ZŮSTAT NA ŠPICI A POMOCI REGIONU
Předseda klubu Langr: „Druhá liga by pro náš klub neměla význam!“

TřidnypředvstupemdonovéhoročníkuMoravskoslezské
fotbalové ligy (MSFL) uspořádalo vedení 1. SK Prostějov
v prostorách Hotelu Tennis Club tradiční předsezónní tiskovou konferenci, na níž shrnulo letní změny a nastínilo
cíle i plány pro nejbližší období. Předsedu Petra Langra
potěšilo naplnění jarního závazku v podobě umístění do
třetího místa a přál by si skončit i letos na špici. Trenér
„A“-týmu a generální sportovní manažer (GSM) František
Jura zrekapituloval drobné změny v kádru a připomněl
blížící se pohárový duel se Zlínem, po jehož zvládnutí by
na prostějovský stánek dorazila věhlasná Sparta Praha!
Prostějov/jim
„Nebýt malého výpadku na jaře,
kdy se nám najednou zranilo pět
hráčů, dopadli bychom s áčkem
ještě daleko líp. I tak jsme byli
se sezonou a třetím místem spokojeni,“ zdůraznil na počátku
tiskovky Petr Langr, předseda
1.SK Prostějov. Ten si osobně
přeje opětovné zvýšení diváckých návštěv při domácích duelech a ideálně skončit do pátého
místa. „ V žádném případě nechceme postoupit, druholigová
soutěž je pro nás neatraktivní.
Ekonomicky je velmi náročná

a pro náš klub ani zdejší region
význam by to nemělo,“ podotkl
s tím, že klub je ekonomicky
zajištěn a má příslib od všech
partnerů, že své závazky dodrží.
František Jura připomněl,
že trojici hráčů ze základního kádru Ivo Zbožínek,
Martin Svozil a Ondřej
Dostál nahradilo trio Filip
Studený, Martin Soušek (oba
ze Sigmy Olomouc), Adam
Krč (z Uničova), kteří jsou
využitelní na více postech.
„Filip je Prostějovan, prošel tu
mládežnickými kategoriemi a
chce se vrátit zpátky. Budeme

Foto: Tomáš Kaláb

Připraveni. Vedení i hráči 1.SK Prostějov věří, že je čeká úspěšný
ročník.
Foto: Jiří Možný
chtít hostování s opcí na
případný přestup. Všichni jsou
mladí nadějní kluci, to byl náš
záměr,“ pochvaloval si.
První posilou se stal Aleš Krč,
mladý dlouhán se těší, že se
týmu bude dařit podobně jako
loni, kdy ještě nastupoval proti
1. SK. „Myslím si, že mě kluci
přijali, doufám, že to bude fungovat i na hřišti,“ přeje si.
Příprava se celému týmu
podařila, nyní si Jura přeje
úspěšně vstoupit i do soutěžního
ročníku a nejlépe uspět i ve
druhém kole domácího poháru
proti Zlínu. „Všichni pro to

uděláme všechno, Sparta by
byla svátkem pro celý region a
opět by to mohlo posunout fotbal výš,“ je přesvědčen.
Regionálnímu fotbalu se snaží
1. SK pomáhat již nyní, dokládá
to počet zapůjčených hráčů. „S
radostí můžeme říct, že Určice
vybojovaly divizi a my tam
můžeme poslat sedm hráčů.
Dalších šest hráčů šlo do Kralic, a pomáháme i Čechovicím
a Klenovicím, aby se porvaly
o postup do krajského přeboru.
Věřím, že se vše odrazí na
kvalitě fotbalu na okrese,“ přeje
si Jura.

„Šel jsem tam, když mi
bylo necelých sedmnáct let.
Zkušenost to byla obrovská,
mimo jiné jsem byl sám bez
rodiny. Osamostatnil jsem se a
také fotbalově mi to něco dalo.
Konkurence ale byla tak velká,
že pro mě nemělo smysl dále
tam zůstávat. Když jsem ale
odcházel, chtěl jsem jít zpět na
Moravu...“
Neublížil vám tehdejší
odchod ze Sigmy, nezpomalilo to vaši kariéru?
„Neřekl bych. Absolvoval
jsem dva roky v 'devatenáctce'
jako sedmnáctiletý a s dalšími
třemi kluky jsem se dostal do
'béčka'.“
Jaké jsou vaše plány do
budoucna?
„Kvůli věku, jaký mám, by byla
škoda zůstat ve třetí lize. Je tu
perspektivní mužstvo a dá se
odrazit kamkoliv.“
Otázka závěrem, kolik
branek byste chtěl dát v
této sezoně?
„Osobní cíl můžu mít, ale hlavně
mi záleží na výsledku mužstva.
Aby se nám dařilo, pak branky
budu dávat snadněji.“

„Osamostatnil jsem se a také fotbalově
mi to něco dalo. Konkurence ale byla
tak velká, že pro mě nemělo smysl
dále tam zůstávat a hrát málo...“
Novic v dresu 1. SK Prostějov Aleš Krč
o čase stráveném v pražské Spartě

„Hlavní je, aby vydrželo zdraví,“

přeje si kapitán Tomáš Hunal
Prostějov – Staronovým kapitánem fotbalistů
1.SK Prostějov pro boje v Moravskoslezské fotbalové lize se stal Tomáš Hunal. Bývalý dlouholetý ligový fotbalista a mimo jiné mistr ligy se Slavií
Praha se krátce po sezoně podrobil lékařskému
zákroku, ale stihl téměř celou společnou přípravu,
věří tak, že ho tělo bude poslouchat a pomůže
klukům a týmu z hrací plochy.
jiří možný
I v nové sezoně povedete mužstvo jako
kapitán. Co to pro vás znamená?
„Abych řekl pravdu, víte to dřív
než já (smích). Je to asi dáno
hlavně věkem a zkušenostmi.
A s rozhodčími jsem až na
výjimky vždy vycházel dobře.
Hlavní je, aby vydrželo zdraví
a prodloužil jsem si svou fotbalovou kariéru.“
Po sezoně jste se podrobil
lékařskému
zákroku, jak se tedy cítíte?

Foto: Archív Večerníku

„Asi stejně jako před půl
rokem. Je to náročnější,
„Je to náročnější, stárnu a kluci
stárnu a kluci jsou často
jsou často o generaci mladší.
o generaci mladší. Každého půl roku je to znát víc. Na
Každého půl roku je to
sezonu se ale těším.“
znát víc. Na sezonu se ale
obránce
1.SK
Prostějov
TOMÁŠ HUNAL
těším. Trénuji asi čtvrtou
neděli, tedy o zhruba o právě začínajícím fotbalovém ročníku
týden méně než kluci,
Loni jste musel při dunevidím v tom ale hendikep.“
elech s Uničovem Aleše
Kádr zůstal až na malé
výjimky pohromadě, Krče bránit, ulevil jste si, že
změnila se vaše kvalita ve jste nově spoluhráči?
„Aleš je šikovný, má všechno
srovnání s loňskem?
„Přišli mladí kluci, je to jen před sebou. Hráče, proti nimž
dobře. Jsou šikovní a je dobře, hraju, ale nevnímám. Vždy je to
soupeř a chci vyhrát.“
že dostanou šanci.“

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
1. kolo: 1. HFK „B“ Olomouc - Zlaté
Hory 1:3 (1:2), branky: Grézl.z penalty
– Škoda 2x, Křepelka z penalty,
diváků: 70 * Ústí – Šternberk 3:0 (2:0);
Šigut 2x,Páleník; 150 * Kojetín „A“
- Nové Sady 2:2 (1:0); Bosák,Peřina
– Melichárek,Papica; 150; * Hněvotín –
Dolany 5:1 (3:0); Skoumal,Pospíšil,Šulc
,Křižan,Kvapil – Čech; 110 * Kozlovice
- Velké Losiny 4:1 (2:1); Dohnal
J.2x,Král Mi.,Král Ma. – Uvízl; 360 *
Troubky – Kralice 3:3 (0:2); Stoklásek
2x,Nemrava – Dostál,Petrásek,Lehký;
100; ČK : Stoklásek (Troubky) * Litovel
– Želatovice 2:1 (1:0); Bednář,Baránek
– Koplík; 50 * Medlov - Konice „A“ 4:0
(1:0); Novák 2x,Skopal,Klabačka; 110
I.A sk. „B“ muži:
1 kolo: Štěpánov – Hlubočky 4:3 (3:1);
Tuška 4x – Ferenčík,Dulin,Strouhal; *
Hranice „B“ – Beňov 1:5 (1:3); Kušner
– Machač 2x,Ďopan,Zbořilák,Novosad
* Lipník – Opatovice 1:0 (0:0); Simon
* Čechovice - Dub nad Mor. 2:1 (1:1);
Vlach,Jahl – Smolka * Slatinice Náměšť na Hané 5:1 (1:0); Vymazal
2x,Kryl,Wanke,Pluháček – Šenk * Konice
„B“ – Klenovice 2:2 (1:1); Bednář 2x –
Borovský,Vogl * Haná Prostějov – Bělotín
1:2 (1:1); Zatloukal – Biskup,Juřica

Kraličtí ztratili náskok 2:0 a zachraňovali bod
Troubky, Prostějov/jim – Divoký zápas plný zvratů s
nerozhodným výsledkem naservírovali fanouškům hráči
Kralic na Hané a domácích
Troubek. Hosté vedli již 2:0,
jenže domácím se podařilo
otočit na 3:2, remízu pak zajistil Kralicím střídající Jan
Petrásek.
„Je to pro nás ztráta. V první
půli jsme byli organizovaní velice dobře takticky i pozičně, do
penalty v pětašedesáté minutě
jsme je nepouštěli k ničemu
a byli zoufalí, že se k nám nemohli dostat,“ litoval nedotažení slibně rozehraného zápasu
až do konce kouč Kralic Petr
Gottwald.
Bodu z cizího hřiště si sice cení,
ale mrzí ho individuální chyby,
po nichž došli domácí lacino k
brankám. „Penalta byla klukovina. Martin Neoral neodhadl
vzdušný souboj v šestnáctce,
byl tam pozdě a fauloval. Pak
přišla chyba po autu, přiťuknutí
a dlouhý nákop za obranu, poté
si Jarda Lehký nevšiml proti-

FK Troubky
FC Kralice na Hané

Sestava Kralic:
Krejčí – Vitásek, Martinka, Neoral, Jamrich (57. O. Petržela) – Dostál, Nečas, Vybíhal (70. Olejník), Cibulka – Z. Petržela (60. Petrásek), Lehký. Trenér: Petr Gottwald.

Jako při derby. V prvním kole I.B třídy bral Pivín všechny body, Nezamyslice odešly s prázdnou.
Foto: Jiří Možný

hráče, který mu vypíchl balon,“
zanalyzoval Gottwald momenty
předcházející obdrženým brankám.
Kraličtí se v první půli prosadili dvakrát brankově, měli ale
i další šance na dohrání. Střelu
Zdeňka Petržely přes zeď brankář vyškrábl na roh, neuspěli ani
Nečas, Vybíhal či po pauze dvakrát Dostál. Nejprve Cibulkův
centr poslal hlavou těsně nad,
poté vystřelil vysoko.
„Možnosti byly a pro Troubky
je to nezasloužený bod,“ je přesvědčen Gottwald. Potěšily ho
tak především kralické branky.
První dvě padly po Cibulkově

akcích na levé straně. Při prvním dal po průniku do vápna balon pod sebe, poté jej předložil
Lehkému. A vyrovnání na 3:3
zajistil po opakovaném centru
Lehkého hlavou navrátilec Petrásek.
Na pravé obraně se v dobrém
světle ukázal Jakub Vitásek, na
pravé záloze a později v útoku
se dařilo další posile Petru Dostálovi. „Je to ale mladý klučina
a musí se ještě učit. Zapadl ale
a má perspektivu,“ uznal Gottwald. Radost mu udělal i David
Krejčí v bráně, jehož už nelimituje bolesti a jenž hned v úvodu
vychytal dvě gólovky.

Konice se vrátila z Medlova s debaklem
Medlov, Prostějov/jim – Před li na cizí půdě, leč s odlišným manko, jenže se jim nezadařilo a s nadšením hrající domácí
jim přidali na cestu domů další tři zásahy.
„První branku jsme dostali z
ofsajdu, druhá padla po hrubce,“
hodnotilo se těžce konickému
kouči Romanu Jedličkovi.
Podobně zápas viděl přímo ze hřiště Radek Řehák. Zkušený obránce
sice nemá jasno v tom, zda šlo o
postavení mimo hru, upozornil ale,
že domácí hráli hodně řízně, což
jim
rozhodčí toleroval, zatímco
j
hosty za to trestal.

TJ Medlov
Sokol Konice

„B“ starší dorost:
1.kolo: Němčice nad H. - Náměšť
na Hané 2:0 (0:0); Mrkva,Horák *
Protivanov - Černovír „B“ 7:4 (3:2);
Nejedlý 4x, Růžička, Milar, Liška –
Marta, Kupka, Stloukal, Vysoudil *
Šternberk „B“ – Hustopeče 3:3 (2:2);
Mašek, Frýba, Koryťák – Záblodský
2x, Fárník * Chomoutov – Lipník 5:0
(2:0); Ondrejka, Blaťák, Sázel, Zapletal,
Vokurka * Tovačov – Doloplazy 1:5 (0:4);
Otáhal – Drexler 2x,Urbánek, Sivanič,
Menšík * Brodek u Př. – Želatovice 3:3
(1:1); Chytil 3x – Klvaňa M., Pospíšil *
Hor. Moštěnice - Čechovice „B“ 2:2
(1:0); Vysloužil, Číhal – Surma, Wolker

(0:2)

Branky Kralic: Dostál, Lehký, Petrásek
Rozhodčí: Kopecký – Motal, Kašpar

I.B sk. „A“ muži:
rokem začali hráči Konice vyústěním. U nováčka soutěže
1.kolo: Býškovice – Vrchoslavice 2:1 krajský přebor výhrou 2:1 na z Medlova museli po poloča(1:0); Dostál M.,Horáček – Polášek * hřišti Kralic. I tentokrát zača- se dotahovat jednobrankové
Lipová – Radslavice 5:1 (1:0); Koudelka
2x,Dostál 2x,Burget – Šimara * Kojetín
„B“ – Všechovice 0:1 (0:1); Přikryl * Pivín
(1:0)
- Brodek u Př. 2:0 (0:0); Bartoník,Švéda V.
* Hor. Moštěnice – Mostkovice 0:1 (0:0);
Rozhodčí: Straka – Hampl, Krobot
Vojtíšek M. * Kostelec – Nezamyslice
Sestava Konice:
4:1 (1:1); Móri,Walter,Závodský,Synek
Nakládal – Rus (70. Antl), L. Bílý, R. Řehák, F. Drešr – Kryl (85. M.
– Návrat; Tovačov – Plumlov 1:1 (1:0);
Drešr), Sedláček, Novotný, Kořenovský, Schön – T. Řehák.
Trenér: Roman Jedlička.
Bukovec – Gryglák.
I.B sk. „B“ muži:
1.kolo: Velký Týnec – Maletín 1:1
(1:0); Seitz – Beran D. * Zvole – Lutín
0:4 (0:2); Blechta,Bartl,Körner,Šlosar
* Doloplazy - Kožušany 6:3 (2:0);
Jurčík 3x,Drábek 2x,Zábranský
– Mik,Otava,Šrom * Dubicko Kostelec na Hané/jim – S mini- na přestup,“ informoval o letních
– Haňovice 1:2 (0:0); Hrdlovič – málními obměnami vstoupí do změnách předseda klubu StaniZavadil,Přikryl * Lesnice - Velká nového ročníku I.B třídy hráči slav Píchal.
Bystřice 0:3 (0:1); Kryl 2x,Šubrt * FC Kostelec na Hané. U týmu Kostelečtí tak hodlají i letos stazůstává i dál kouč Petr Walter, vět zejména na vlastních kmenoSlavonín – Hvozd 6:3; Nehlášeno – k dispozici má prakticky stejná vých hráčích a věří, že současné
V.Bílý 2, Vánský * Babice – Červenka jména. Počítat nemůže pouze s složení má na to úspěšně atako2:1 (2:1); nehlášeno.
Pavlem Grézou, jenž bude v vat střed tabulky. Oddíl naopak
Krajský přebor starší dorost
1kolo:Šternberk„A“–Kostelec6:1(4:1);
Vaněk 2x,Vild,Slovák,Sláma,Unzeitig –
Lužný * Konice – Opatovice 1:4 (1:4);
nehlášeno * Velké Losiny - Čechovice
„A“ 0:2 (0:1); Nejedlý 2x * KMK Zubr
Přerov – Hlubočky 1:5 (0:3); Hradil –
Šperka,Malínek,Langer,Svozil,vlastní *
Nemilany - Nové Sady 6:1 (2:1); Šuba
2x,Batla, Adámek, Zdařil,Valouch –
Novotný * Určice – Litovel 11:1 (8:0);
Pavel 5x,Šimko 3x, Trajer, Kmosčák,
Kadlec – Štýbnar.

3:3

4:0

„Nevstoupili jsme do utkání
špatně, hodně to ale ovlivnila
tvrdá hra Medlova, nesrovnali jsme se s tím. Měli jsme dvě
šance a gól padl po naší standardce, hned na začátku druhé
půle jsme dostali druhý gól a
poté přišla křeč, zatímco domácí
bojovali,“ povšiml si podstatného rozdílu v herní pohodě obou
mužstev.
Konice se navíc potýkala s obtížnějším skládáním sestavy,
teprve na poslední chvíli se totiž vrátili hráči, kteří zkoušeli

své schopnosti a dovednosti v
jiných oddílech. „Opět jsme
nastoupili jinak než ve Hvozdě
a nezasloužili jsme si bodovat.
Snažili jsme se, jenže jsme chybovali a následovaly jejich nákopy a brejky,“ popsal jednoduchou taktiku domácích Řehák.
Jednalo se tak o zcela jiný souboj než na konci jara, kdy Konice „B“ dokázala nasázet postupujícímu Medlovu hned šest
branek. „Nedá se to srovnávat.
Oni měli jistý postup a nepřijeli v nejsilnějším složení, naše

‚béčko‘ naopak ještě bojovalo o
záchranu. I tehdy se oni snažili o
fotbal a my jsme dávali branky
z brejků,“ zavzpomínal Radek
Řehák.
Konice vypadla hned v prvním
kole okresního poháru a na
rozdíl od Hvozdu, Mostkovic,
Čechovic a Kralic na Hané se
jí netýká středeční semifinále, další soutěžní zápas se tak
v jejím podání uskuteční až v
sobotu od 16.30, kdy doma přivítá Litovel. Ta na úvod zdolala
Želatovice 2:1.

Vrchoslavice
doplnil Jan Šmíd
Kádr kosteleckých
Vrchoslavice/jim – Kouč přichází z 1.SK Prostějov.
Šmíd se minimálně „Teď vyšel z dorostu a poslední
fotbalistů se téměř nezměnil naRoman
půl roku potká v jednom měsíce ho trápil natržený sval.

Konice získala za Klobásku Sedláčka

Nezamyslice opustil gólman Buriánek

Plumlov a Čechovice doplnili hráči 1.SK

Čechovicích trénovat mládež,
nahradit ho má talentovaný
mladík Radek Doležel.
„Pavlovi děkujeme za angažmá a
věříme, že se mezi nás ještě vrátí.
Jinak nikdo neodešel. Hostování
se nám podařilo prodloužit, takže u nás budou pokračovat Ivo
Grepl, Martin Hon i Martin Začal, Honza Walter pak přichází

již nepočítá s „béčkem“, jehož
hráči odešli hostovat jinam. „Tři
šli do Čech pod Kosířem, další tři
do Zdětína a víc jich prakticky
nebylo. Zbytek jsme museli doplňovat z dorostu, nebo „áčka“,
takto jsme to pořád látali,“ dotkl
se Píchal nejvýraznější kostelecké změny před dvěma fotbalovými ročníky.

týmu s vlastním synem Janem. Nedávný dorostenec
doplnil fotbalisty Vrchoslavic
bojující o body v I.B třídě, na
hostování do konce sezony

Nezamyslice/jim – Zpět k fotbalu se po dlouhém zranění
vrátil mladý hráč Nezamyslic
Jan Machálek, naopak zkušený gólman Tomáš Buriánek se
na podzim rozhodl vypomoci
nováčkovi okresního přeboru
Němčicím nad Hanou.
„Neměli brankáře, tak jsme se

Jeví se ale zatím dobře,“ těšilo
trenéra, jemuž naopak v úvodním kole chyběli Jakub Fousek,
Michal Fousek, Spiller i Olšanský.

jim rozhodli pomoci. Dále Kamil Oulehla hledá motivaci a
přešel do ‚béčka‘, Marek Pavelka je zraněný a bratří Přidalové
na dovolené,“ shrnul změny
v nezamyslickém kádru, kvůli nimž se mimo jiné zkušený
Zdeněk Moravec postavil proti
Kostelci do středu obrany.

sport@vecernikpv.cz

soupiska pro podzim 2013

FC Kralice na Hané

Brankáři:
David KREJČÍ
Ondřej BĚHALÍK
Obránci:
Jakub JAMRICH
Libor MARTINKA
Martin NEORAL
Martin OLEJNÍK
Ondřej PETRŽELA
Václav RÉPAL
Pavel VALTR
Záložníci:
Josef CIBULKA
Jan NEČAS
Jan PETRÁSEK
Marek POŘÍZKA
Matěj VYBÍHAL
Jakub VITÁSEK
Útočníci:
Petr DOSTÁL
Jaroslav LEHKÝ
Zdeněk PETRŽELA
Martin ŠÍN

1988
1994
1993
1983
1987
1990
1989
1989
1983
1990
1977
1993
1990
1990
1992

1994
1984
1981
1989
Realizační tým:
Trenér: Petr GOTTWALD
Asistent: Zdeněk HALENKA
Vedoucí mužstva: Václav RÉPAL
Masér: Břetislav TICHÝ
Příchody: Běhalík, Dostál, Olejník, Pořízka, Vitásek (všichni
hostování z 1.SK Prostějov), O. Petržela (návrat z hostování v
Určicích), Z. Petržela (návrat z hostování v Lipové).Odchody: Bernard Bošek, Jan Dočkal, Jan Dvořák, Jakub Chvojka,
Radek Jano, Vít Kopečný, Ondřej Novotný (všichni konec hostování).

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

bez jediné porážky. Zajímavým
soubojem byla hra o třetí místo, kde měl nakonec více štěstí
Daniel Beseda, který porazil
Luboše Karáska. Ve finále pak
již zmíněný František Gregor
porazil prezidenta Českého kuličkového svazu Petra Šejbu.
Mezi juniory vyhrál s jasnou
převahou Jan Zavadil před
Františkem Karáskem a třetím
Ondřejem Vysloužilem.
Další kuličkový turnaj se uskuteční 1. září, tentokráte se tak
stane v Křenůvkách.

Zavadil, 6. Ladislav Vysloužil,
7. Ivo Losík, 8. Jan Zavadil, 9.
Radek Julinek st., 10. František
Karásek, 11. Dominik Zapletal,
12. Ondřej Vysloužil, 13. Lenka
Koldová, 14. Marek Růžička,
15. Lukáš Vlček, 16. Radek
Julinek, 17. Antonín Karásek,
18. Iveta Křivánková, 19. Pavel Hacura, 20. Viktor Žák, 21.
Lenka Vysloužilová, 22. Marie
Greplová, 23. Martin Malík,
24. František Hanák, 25. Eva
Růžičková, 26. Dagmar Karásková, 27.až 29. Radim, Jan a
Marta Karafiátovi.
Konečné pořadí:
Junioři: 1. Jan Zavadil, 2. FranDospělí: 1. František Gregor, 2. tišek Karásek, 3. Ondřej VyPetr Šejba, 3. Daniel Beseda, 4. sloužil, 4. Antonín Karásek, 5.
Luboš Karásek, 5. Drahoslav až 6. Jan a Marta Karafiátovi.

Nejlepší junioři. Mezi dětmi
do dvanácti let vyhrál Jan Zavadil (uprostřed). Foto: Lukáš
Vlček.
Foto: Jiří Možný

Klenovice
doplnilo
pět mladíků
Klenovice na Hané/jim – Richard Klimeš z 1.SK Prostějov, Tomáš Odložil z Přerova,
Martin Pytela z Výšovic, Lubomír Smékal a Martin Vogl
z Otaslavic se během letní
přestávky stali novými posilami Klenovic na Hané. Kádr
naopak opustila pětice Kaděra, Martin Cibulka, Suchánek,
Kaláb a Merda, která zamířila
do Skalky.
„Cílem je dokvalitnit kádr a zaplnit dvě mezery,“ vysvětlil množství změn oddílový manažer Jan
Kubalák. Na zkoušce tak byli
rovněž David Gryglák, jenž se
nakonec přesunul do Plumlova,
a biskupický Ondřej Novotný.
„Chceme stavět na mladších ročnících. Sehráváme se, je to stále
lepší a lepší, kádr má sílu skončit
do pátého místa,“ věří kouč Petr
Navrátil.
Do nového ročníku vstoupily
Klenovice venkovní remízou
2:2, mimo jiné i proto, že kvůli
zdravotním potížím či dovoleným jim chyběla sedmička
Radek Cetkovský, Tomáš Cetkovský, Klimeš, Lakomý, Liška,
Odložil a Pytela.

Přebor OFS Prostějov II.třída
1.kooa: Sokol Protivanov-Sokol Zdětín 3:1
(1:1), Grmela, Pospíšil, Šindelka - Zdráhal, SK
Jesenec-Sokol Brodek u PV 0:1 (0:0) - Piňos,
Sokol Vrahovice-Haná Prostějov B 6:0 (3:0),
Kratochvíl 3, 2, Šedivý, FK Němčice-Sokol
Otaslavice 1:2 (1:1) - Kaláb, Vlachynský,
Vlastní, Sokol Určice B-Sokol Držovice 2:0
Kontakt:
(1:0), Halouzka 2, Sokol Přemyslovice – Horní
Štěpánov 1:2 (1:1), Konečný - Abrahám,
email: hanaprostejov@seznam.cz
Navrátil, Sokol Čechovice B – Otinoves 0:4
(0:1) - Drexta 2, Losítek 2, Sokol Olšanytel.: 605 306 198
Smržice 2:1 (1:0), Hošák, Outrata - Kotlár.
Kanonýři: 3 - Kratochvíl (Sokol Vrahovice), 2 Studený (Sokol Vrahovice), Drexta (Otinoves),
Halouzka (Sokol Určice B), Losítek (Otinoves),
1 - Abrahám (Horní Štěpánov), Grmela (Sokol
Protivanov), Hošák (Sokol Olšany), Kaláb
Prostějovsko/jim – Celkově pětibodovým zis- Hodnocení trenéra Čechovic Michal (Sokol Otaslavice), Konečný Jan (Sokol
Milana Nekudy:
Přemyslovice), Kotlár Robin (Smržice), Navrátil
kem skončilo úvodní kolo I.A třídy pro zástupce
to vydřené, ale strašně dů- (Horní Štěpánov), Outrata (Sokol Olšany),
prostějovského regionu. Všichni se nově potká- „Je
ležité vítězství. Po dlouhém
vají v „B“ skupině a hned první porce duelů nabíd- autu a přetlačení v souboji Piňos Radek (Sokol Brodek u PV),.

pořádá nábor mladých fotbalistů
ročníků narození 2001, 2000 a 1999

I.A třída: Vyhrály Čechovice, pouze Haná prohrála
la derby. Čechovicím se v nedělním podvečeru
podařilo zdolat díky obratu z 0:1 na 2:1 Dub nad
Moravou, Konice „B“ se s Klenovicemi podělila,
přestože dvakrát vedla a o tři body přišla až v
samotném závěru. Bodovat se nepodařilo pouze Hané Prostějov, ta doma nestačila na Bělotín,
jemuž navzdory brance Marka Zatloukala, těsně
podlehla.
Sokol Konice „B“
TJ Sokol Klenovice na Hané
2:2 (1:1)
Branky: Bednář 2 – Borovský, Vogl. Rozhodčí: Vedral –
Kašpar, Fojtek. Sestava Konice
„B“: Nakládal – F. Bílý, L. Bílý,
Rus, Burget – M. Drešr, Franc
(60. Kořenovský), Bednář, Gottwald (40. T. Křeček), P. Křeček
(65. Jurník) – Antl. Trenér:
Roman Jedlička. Sestava Klenovic: Rec – Rušil, Borovský,
Vogl, Šubrt (75. Prášil) – Šlézar,
Smékal, Rozehnal, Sigmund –
Všianský, Prokop (45. Přikryl).
Trenér: Petr Navrátil.
Hodnocení trenéra
Konice „B“ Romana Jedličky:
„Mohli jsme vyhrát. Vedli jsme
1:0 i 2:1, když se Bednář trefil
zpoza šestnáctky k tyči a podruhé ze šestnáctky tečovanou
střelou. Hosté vyrovnali asi pět
minut před koncem, nemůžeme ale dostat dva góly ze standardky. Pak jsme ještě měli dvě
gólovky, kdy Bednář šel sám na
brankáře, ale nedal. Byl to ale
první mistrák a chvíli vše potrvá, přátelák jsme nehráli. Vrátil

jsme od osmnácté minuty prohrávali, po centru Machýnka
ale Vlach srovnal a hned po
přestávce se trefil střídající
Jahl. Šance byly i další, ale
máme mladé mužstvo a v závěru jsme se strachovali o výsledek. Již v první půli jsme
měli další dvě vyložené šance,
které jsme nezakončili přesně,
po přestávce pět šest brejků,
které jsme ale nedotáhli do
se Pavel Křeček, říkal, že bude konce. Za výkon si ale hráči
chodit za ‚B‘-tým.“
výhru zasloužili, odmakali to.
Již v první půli jsme hráli veHodnocení trenéra Klenovic lice dobře, kombinovali jsme
Petra Navrátila:
po stranách, ale možnosti jsme
„Měli jsme více šancí, herně nedali a soupeř vytěžil z minito ale bylo vyrovnané. Mohlo ma maximum.“
to skončit na obě strany, takže
TJ Haná Prostějov
plichta asi odpovídá. ChyběTJ Sokol Bělotín
lo mi pět hráčů základní se1:2 (1:1)
stavy a Konice byla posílená
z ‚áčka‘. Navíc to byl první Branka Hané: Zatloukal. Rozmistrák a ve hře se stále ob- hodčí: Machala – Vyroubal, Krjevovaly chyby. V obraně mi pec. Sestava Hané: Pastyřík – M.
chyběli Lakomý, Cetkovský a Trnavský, Zbožínek, Procházka,
Liška a s bodem jsem v tom- Vyskočil – Strouhal (69. Varga),
to složení spokojen. Teď bu- : Kolář, Krč, Chum – Zatloukal,
deme hrát opět venku, v Ná- Kolkop. Trenér: Daniel Kolář.
měšti chceme tento výsledek
Hodnocení trenéra Hané Prospotvrdit a neprohrát.“
tějov Daniela Koláře:
TJ Sokol Čechovice
„I když s trochou štěstí jsme
TJ Sokol Dub nad Moravou
mohli pomýšlet na zisk nějaké2:1 (1:1)
ho toho bodu, tak musím uznat,
Branky Čechovic: Vlach, Jahl. že vítězství hostů je pravděpoRozhodčí: Sigmund – Oulehla, dobně zasloužené. Měli většiNavrátil. Sestava Čechovic: Ze- nu zápasu více ze hry a i když
linka – Vlach, Vinklárek, Zacpal, nemohu žádnému z hráčů upřít
Klváček – Kolečkář (76. Chme- snahu a bojovnost, tak se nám
lík), Hodulák – Jansa (46. Jahl), nepovedlo ani na konci zápasu
Hatle, Matula (88. Peka) – Machý- soupeře dostat pod tlak a pokusit
se o vyrovnání.“
nek. Trenér: Milan Nekuda.

III. třída
1.kolo: Skalka 2011-Sokol Zdětín B 8:0 (5:0),
Sokol Vrahovice B-Pavlovice u Koj. 3:3 (1:1),
FC Kralice B-FC Dobromilice 1:3 (1:1), FK
Vyšovice-Sokol Vícov 1:0 (1:0), Sokol Plumlov
B –Haná Nezamyslice B 4:4 (1:1), Jiskra
Brodek u Konice-Sokol Mostkovice B 2:1 (1:1),
Sokol v Pivíně B-Sokol Tištín 2:3 (1:1), FC
Ptení-Sokol Bedihošť 4:2 (2:1).

I

www.
vecernikpv
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Také jste si
zamilovali tyto
stránky?

I.B třída: Hvozd schytal debakl, Kostelec s Lipovou nadělovaly
Prostějovsko/jim – Čtveřice Pivín, Mostkovice,
Kostelec na Hané a Lipová dokázala z regionální
osmičky vstoupit do I.B třídy vítězstvím. Lipovští
hráči se trefili pětkrát, jejich kostelečtí kolegové
čtyřikrát, Pivín dvakrát a Mostkovicím stačil jediný
přesný zásah. Novou soutěž začal Plumlov remízou, přestože musel dohrávat bez zraněného gólmana, naopak Hvozd se musí vyrovnat s vysokou
porážkou 3:6 ve Slavoníně. O nulovém bodovém
zisku rozhodla již první čtvrthodina a definitivně daly
jasnou odpověď poslední sekundy první půle. Na
úvod prohrály i Vrchoslavice a Nezamyslice.

Konice/jim – Novou posilou
fotbalistů Konice se těsně před
startem krajského přeboru stal
Tomáš Sedláček. Tento fotbalista přichází na roční hostování z
1.HFK Olomouc, kam naopak
jeho kmenový oddíl zapůjčil svého bývalého kapitána Ondřeje
Klobásku.

„Tomáš k nám přišel na poslední
chvíli. Je to ale poctivý bojovný
kluk, na podrobnější hodnocení
je ale ještě brzy. V Medlově musel jít Honza Bednář do práce,
takže hrál v základu, přestože
to byl jeho první zápas za nás,“
představil nového člena kádru
Radek Řehák.

Plumlov/jim – David Gryglák, Jakub Kvapil a Miroslav Ovčáček posílili fotbalisty Plumlova na cestě vstříc
první sezoně po sestupu z I.A
třídy. Všichni tři naskočili
hned do prvního duelu a
podíleli se tak na remíze 1:1
v Tovačově.
V Čechovicích dostal při absen-

ci Milana Pitáka v bráně šanci
Tomáš Zelinka, spolu s ním
FC Kostelec na Hané
vypomáhají z prostějovského
TJ Haná Nezamyslice
„eskáčka“ Jan Vlach a Lukáš
4:1 (1:1)
Machýnek. Naopak kouč Milan Nekuda nemůže počítat s Branky: Móri, J. Walter, ZáRichardem Klimešem, jenž se vodský, M. Synek – Návrat.
Rozhodčí: Habich – Langhampřesunul do Klenovic.
mer, Šebesta. Sestava Kostelce na Hané: L. Menšík – M.
Synek, Začal, Merta, Chytil
– Móri, T. Menšík, J. Walter,
Vyhlídal (88. Juračka) – Vařeka (60. Hon), Závodský (80.
Doležel). Trenér: Petr Walter.
Sestava Nezamyslic: Matoušek
– Hájek, Moravec, Mariánek, R.
Fialka – Machálek, M. Přikryl,
Návrat, V. Fialka – J. Přikryl,
Musil. Trenér: Drahomír Crhan.

Do Mostkovic zamířilo na třicet kuličkářů
Mostkovice/jim, vl – V neděli
11. srpna se v Mostkovicích
uskutečnil další ze série kuličkových klání zařazených do
série Open turnajů. Příjemné
počasí přilákalo celkem devětadvacet hráčů, mimo kuličkáře z Prostějovska si přijeli
zahrát i jejich kamarádi z
Prahy, Rakovníka, Ostravy a
Tišnova.
Všechny účastníky pořadatelé
rozdělili do osmi skupin, kde se
postupně rozehráli. Na základě
výsledků pak byli všichni nalosováni do klasického vyřazovacího pavouka na dvě prohry.
V play off se dařilo nejlépe
Františku Gregorovi, který
prošel pravou stranou pavouka

www.vecernikpv.cz

Fotbalový klub TJ HANÁ PROSTĚJOV

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Waltera:
„Úvod se nám vydařil. Byl to
důležitý zápas a za každou cenu
jsme chtěli získat tři body. V
první půli to tak ale nevypadalo, Nezamyslice byly i díky větru lepší a do dvanácté minuty
měly dvě tři šance. Nedali je a
po standardce jsme se my ujali
vedení. Hosté ale srovnali. Byl
to však zápas dvou rozdílných
poločasů, po přestávce jsme byli
daleko lepší a výhru jsme si zachránili. Pro Nezamyslice je to
možná kruté, pro nás to jsou ale

důležité tři body. Navíc se hrál
oboustranně fotbal, na který se
dalo dívat.“
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„V první půli na nás soupeř
vletěl. Byl až moc důrazný, rozhodčí to dost pustil. Domácí byli
patnáct minut lepší, dali i šťastný gól, my jsme se poté zvedli,
srovnali a do konce poločasu
byla i hra vyrovnaná. Ve druhé
půli na nás opět vletěli a protože
Přikryl nedal pološanci, bylo po
druhé inkasované brance pouze
otázkou, kolik to nakonec skončí. Kostelec vyhrál zaslouženě,
my jsme hráli bojácný fotbal a
branky jsme jim nachystali.“

„Nepřeceňoval bych to, jsem
ale spokojen. poločas byl pouze
1:0, ve druhém ale hosté fyzicky odpadli. Po zvýšení na 2:0
se to otevřelo a přibývaly další
šance. Spokojen jsem byl se
všemi hráči, sebe hodnotit nebudu (smích). Byli jsme prakticky
kompletní, chyběl nám jen kvůli
práci Petr Koudelka. Teď jedeme do Kojetína, o něm ale nemám vůbec žádnou představu,
vím jen, že teď prohráli 0:1.“
TJ Sokol Horní Moštěnice
TJ Sokol Mostkovice
0:1 (0:0)
Branka: 69. M. Vojtíšek. Rozhodčí: Navrátil – Menšík,
Odstrčil. Sestava Mostkovic:
Lukáš – Všetička, R. Karafiát,
Milar, V. Vojtíšek – Šlambor,
O. Zapletal, Hanák (85. Kapounek) – Musil, M. Vojtíšek (75. J.
Kamenov ml.) – Dadák (70. Pospíšil). Trenér: Jiří Kamenov st.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Začali jsme úspěšně a líbila se
mi i hra. Moštěnice kompletně
přebudovaly kádr a mají ho kvalitní s mladými rychlými i zkušenými hráči, kluci ale jezdili a
všichni hráli fantasticky. Hrála
se vyrovnaná partie nahoru
dolů, vynikaly obrany a na první
kolo to byl kvalitní a pohledný
fotbal. Od druhé poloviny první
půle jsme si vytvářeli šance a
poločas jsme mohli vyhrát 3:1.
Rozhodl Martin Vojtíšek standardkou z pětadvaceti metrů
do šibenice. Kluci poté zkušeně
podrželi míč, chodili si pro faul,
hrozili po krajích i středem.“

SK Lipová
TJ Sokol Radslavice
5:1 (1:0)
Branky Lipové: Dostál 2, Z.
Koudelka 2, Burget. Rozhodčí:
J. Dorušák – Machala, Krpec.
Sestava Lipové: Števula – Barák, Ohlídal, Spáčil, Žilka – Z.
FK Býškovice/Horní Újezd
Koudelka, Macourek, Růžička,
TJ Sokol Vrchoslavice
Takáč – Bross, Dostál. Střídali:
2:1 (1:0)
Burget, Barták, Vlček. Trenér:
Pavel Růžička.
Branka Vrchoslavic: Polášek.
Rozhodčí: Odstrčil – Zaoral,
Hodnocení hrajícího trenéra Grečmal. Sestava VrchoslaLipové Pavla Růžičky:
vic: Jurčík – J. Šmíd, Zatloukal,

Novák (70. Coufalík), Zdražil
– Trávníček, Lacina, Polášek, P.
Horák ml. – P. Horák st., Holub.
Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic Romana Šmída:
„Prohráli jsme si to sami, domácím jsme darovali branky
dvěma zkaženými přihrávkami.
Jinak jim ale nemám co vytknout, hrálo se totiž na nejhorším hřišti v soutěži, které dělá
každému problémy, a soupeř se
zatáhl a bránil. Byli jsme lepší,
drželi jsme míč, vytvářeli jsme
si šance, jenže ty jsme nevyužili.
Pouze jsme trefili tyč a regulérní
branku nám rozhodčí neuznal.
Poté navíc místo penalty a červené vytáhl zákrok za vápno a
udělil jen žlutou kartu.“

TJ Sokol Tovačov
TJ Sokol Plumlov
1:1 (1:0)
Branka Plumlova: Gryglák z
penalty. Rozhodčí: Vachutka
– Lizna, Pitner. Sestava Plumlova: Simandl – Plajner, Kutný, bráně.“
Krychtálek, J. Kiška – Bureš,
TJ Sokol v Pivíně
Gryglák, Ševcůj, Křupka (80.
FK Brodek u Přerova
Kvapil) – Hladký, Ježek (60.
2:0 (1:0)
Ovčáček). Trenéři: Pavel Voráč
Branky Pivína: V. Švéda, Bara Petr Kiška.
toník. Rozhodčí: Molík – JanHodnocení trenéra Plumlova ků, Procházka. Sestava Pivína:
Novák – M. Sedlák (55. Šišma),
Petra Kišky:
„Zápas se mi líbil a jsem spoko- Vláčilík, Martinec – R. Švéda,
jen, jak jsme to zvládli. Některé J. Svozil ml., Frýbort ml., Vrba
kluky jsem dnes viděl poprvé, – V. Švéda (70. Bartoník) – Laskládali jsme to totiž na posled- bounek, Fialka. Trenér: Jaroní chvíli. Všichni odvedli lepší slav Svozil st.
průměr. Několik jejich šancí
Hodnocení trenéra Pivína
jsme přežili, my jsme měli ještě
Jaroslava Svozila:
dvě nebezpečné situace. Remíza
je tak asi spravedlivá. Osm mi- „Do skupiny nám přibyl jeden
nut před koncem se nám navíc z favoritů soutěže hrající o pozranil brankář, který musel jet stup. Je to mladý, běhavý, komna šití. Protože jsme již nemohli binačně dobrý tým, přišli k nám
střídat, dohrávali jsme jen v de- z „B“ skupiny s aktivním skóre.
seti a do brány šel Krychtálek, Uzpůsobili jsme tomu sestavu a
jenž dvakrát stál v dorostenecké vyhráli zaslouženě. Podali jsme

bojovný výkon, vyrovnali jsme
se jim ve fotbalovosti. Oni sice
dobře kombinovali, do koncovky se ale dostávali pouze sporadicky, my jsme měli brejky a závary. Když pominu Svozila, jenž
do této soutěže nepatří, musím
pochválit Tomáše Vrbu, ten byl
suverénně nejlepší. Jarda Novák vychytal první nulu, dobře
si vedla celá obrana a chválím
celý mančaft. Jsem strašně rád,
jak jsme to odstartovali, je to pro
Pivín důležité.“

TJ Sokol Slavonín
FC Hvozd
6:3 (5:1)
Branky Hvozdu: V. Bílý 2,
Vánský. Rozhodčí: Valouch
– Kučera, Konečný. Sestava
Hvozdu: Koutný – J. Bílý, F.
Coufal, L. Poles, Vyroubal –
Vánský – P. Muzikant, P. Cou-

fal, Z. Poles, V. Bílý – Grulich.
Trenér: Karel Procházka.
Hodnocení předsedy Hvozdu
Jiřího Polese:
„Dopadlo to divoce. Dostali
jsme nepříjemné góly ve čtvrté,
osmé a dvanácté minutě po nepozornosti obrany a poté, kdy
se lépe zorientoval soupeř. Nedokázali jsme se s tím srovnat a
soupeř byl lepší v poli a trochu
nás přehrál. Hráli jsme hodně na
brejky, tři z nich se nám podařily, ale další dvě tutovky za stavu
3:1 jsme nedali. Definitivně tak
rozhodly branky ve čtyřiačtyřicáté a pětačtyřicáté minutě na
5:1. Ve druhé půli již neměl soupeř motivaci do hry. Hodně nám
scházel náš zraněný Peťa Vydržel, jenž má nohu v sádře. Bez
něj to bylo celkem špatné, nepodařilo se nám podržet balon.“

Sport
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Jestřábi začali přípravu vysokým vítězstvím
7:3

LHK Jestřábi Prostějov
VSK Technika Brno

(3:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Černý (Duba), 11. Kučera (Belay), 17. Antončík (Kaluža, Veselý), 27. Veselý (Kučera), 35. Jurík (Luňák), 51.
Antončík (Belay, Kučera), 57. Belay (Kučera, Antončík) - 12. Jurča
(Česnek), 27. Látal (Bělohlávek), 56. Jurča (Česnek, Žalud). Vyloučení: 6:6. Diváků: 500.

Sestava Jestřábů:
Kocián - Kaluža, Veselý, Jedlička, Kolibár, Tomiga, Klesl, Kořínek,
Arnošt, Brančík – Antončík, Belay, Kučera - Černý, Šebek, Duba
– Kryl, Venkrbec, Tuček – Jurík, Coufal, Luňák. Trenéři: Josef Málek, Petr Zachar a Jiří Vykoukal.

Sestava Techniky:
Novák (31. Chvátal) – Habrovec, Štindl, Klimeš, Havíř, Zapletal,
Žalud, Odehnal – Záborský, Jurča, Fadrný, Česnek, Brzobohatý,
Bělohlávek, Látal, Šedý, Piškoř, Matouš, Čtvrtníček, Blaha, Tobola.
Trenér: Roman Kaňkovský.
Prostějov/jim – Sedmi brankami do sítě brněnské Techniky
načali prostějovští hokejisté
přípravné duely na novou sezonu. Pod výhru nad nováčkem
východní skupiny druhé ligy se
podepsala zejména první pětice
Kaluža, Veselý - Antončík, Belay,
Kučera, která byla na ledě hned
při pěti vstřelených brankách.
První duel nově složeného týmu
přilákal i pětistovku natěšených
fanoušků, kteří se mohli po celých
šedesát minut dobře bavit a při
vyčerpávajícím vedru také trochu
zchladit.
Neuběhla ani minuta a domácí
diváci si společně s hráči mohli
poprvé zakřičet „gól!“. O branku se
postarala prostějovským fanouškům

dobře známá jména. Před obrannou dvojicí Jedlička, Kolibár operovala trojice Černý, Šebek, Duba
a právě loňský kapitán vybídl
loni nejproduktivnějšího Jestřába
ke skórování. Do svého prvního
zařazení na levé křídlo tak bývalý
centr Duba naskočil excelentně.
Ještě v úvodních pěti minutách
mohli domácí svůj náskok navýšit.
Na trestnou lavici usedli krátce po
sobě Bělohlávek s Habrovcem a
Jestřábi měli přesně sto šestnáct
vteřin výhodu pěti proti třem.
Domácí vedení ovšem zvýraznil
až na startu druhé desetiminutovky
Frank Kučera. Po přihrávce od Martina Belaye mladý útočník „vykoupal“ gólmana a bez problémů
zakončil – 2:0.

Hosté sice vzápětí snížili trefou do
odkryté brány, ale Jestřábi připravili
okamžitou odpověď z Antončíkovy
hole. Dvaadvacetiletý útočník
dokončil u tyče práci obou svých
obránců a navýšil vedení na 3:1.
I ve druhé třetině si vzali první slovo
domácí. Frank Kučera ještě neuspěl
a neujala se ani další přesilovka, na
počátku sedmadvacáté minuty však
Veselý přidal po nahození čtvrtou
branku. Ani ne o deset sekund
později snížil hostující Látal a bylo
to opět jen o dvě branky – 4:2. Celý
zápas se hrál ve vysokém tempu a s
minimem přerušení, pátou branku
Jestřábů pět a půl minuty před druhou
pauzou zařídil Jurík. To už v hostující
bráně nestál Novák, ale Chvátal, jenž
dostal příležitost na druhých třicet
minut. Domácí trenéři k podobnému
kroku nesáhli a Lukáš Vydržel tak po
celých šedesát minut jen ze střídačky
sledoval výkon svých spoluhráčů a
Ondřeje Kociána v bráně.
V závěrečné dvacetiminutovce
se opět oba týmy o přesné zásahy
podělily. Jako první se radovali
ambiciózní domácí hráči. Nejprve
to byl podruhé v utkání Šimon
Antončík, když přesně dorazil
Belayův pokus, poté přidal ke svým
dvěma bodům za přihrávky branku
Martin Belay. Mezitím stihl Jurčo
snížit, šlo ale o čistě kosmetickou
korekci výsledku.
Na domácím ledu se prostějovští
hokejisté představí opět ve čtvrtek
22. srpna, kdy přivítají Hodonín, do
té doby je čekají tři utkání na turnaji v Porubě a přátelská odveta na
půdě Techniky.

Jestřábi představili nové dresy

Foto: Jiří Možný

Josef MÁLEK - LHK Jestřábi Prostějov:
„První dojmy jsou vždy stejné. Utkání bylo ještě plné
chyb, takové neurovnané. Přesto jsme klukům poděkovali za předvedený výkon, protože toto utkání bylo hodně očekávané, zda tu začne projekt fungovat. Myslím si,
že tohle byl hodně vysoko vystřelený šíp. Je na co navazovat a na čem stavět, myslím si, že jdeme správnou
cestou. I když to bylo první utkání na špatném ledě po třech dnech plného
tréninku, obsahovalo atributy, které bychom do toho chtěli dostat.“

Roman KAŇKOVSKÝ - VSK Technika Brno:
„Prohráli jsme zaslouženě, zaostávali jsme ve všech herních činnostech. Čeká nás ještě hodně tréninků, abychom
byli tam, kde si představujeme. Bylo tam hodně chyb, z
toho pramenily góly. Domácí byli kompaktnější a hokejovější. Je to ale přípravný zápas, takže testujeme hráče.
Prostějov má nově poskládané družstvo a my jsme hráli
jinou skupinu, takže pro nás bude každý soupeř nový. Co
bylo na utkání pozitivní? Že tu bylo příjemně oproti teplotě venku... (smích)“

„Raději bych byl někde na plovárně,“

usmíval se po úvodní výhře Frank Kučera
Syn olympijského vítěze z Nagana si odbyl
y úspěšnou
p
premiéru
p

Prostějov - Nejproduktivnějším hráčem prvního
přátelského střetnutí prostějovských hokejistů před novou sezonou se stala nová jestřábí akvizice Frank Kučera.
Dvaadvacetiletý syn úspěšného českého reprezentanta
zaznamenal gól a tři asistence a duel proti Technice
naznačil, že by z trojice Antončík, Belay, Kučera mohla
vzniknout obávaná formace v celé soutěži.
Jiří Možný
Máte za sebou první
letní utkání. Jaké jsou
vaše dojmy?
„Bylo to naprosto super. Vyhráli
jsme velkým rozdílem, fanoušci
byli skvělí. Doufám, že to takto
bude ppokračovat i dál.“
Očekával jste, že dorazí
až tolik lidí?
„Nedá se říct, že bych to přímo
čekal, ale nastaly velké změny

a doufal jsem, že lidé budou
hladoví po hokeji. Potvrdilo
se to, atmosféra byla super a
doufám, že na příštím domácím
zápase
záp
pase jich bude ještě víc.“
Jako tým se dáváte
postupně dohromady,
jak zatím hodnotíte souhru?
„Výborně. Hrál jsem se Šimonem
Antončíkem a Martinem Belayem a okamžitě jsme si sedli.
Ostatní kluci to mají sehrané z
dřívějška, loni to tady táhli Benzin (Michal Černý) a Šeba (Da-

vid Šebek). Všechny
ny
lajny fungovaly a
myslím, že se budeme
me
jen
je zlepšovat.“
e
Vaše
lajna
naa
zařídila hned
ed
d
pět branek, byl jste
te
sám se sebou spokoojen?
„Myslím si, že jsem
m
mohl dát o pět gólů
lů
víc. Co jsem spálil,
il,
to bylo šílené, ale
doufám, že to bude
de
jen lepší. Člověk je raději, když
si může zahrát zápas, ale po
druhé třetině bylo vidět, že jak
trénujeme na suchu a dvakrát na
ledě, tak už nám docházely síly a
snažili jsme se, abychom se nezranili. Naštěstí jsme vyhráli, tak
si můžeme udělat hezký večer
(úsměv).“

„Od prvního přáteláku chceme nasadit vysoké tempo, které se bude ještě dále zvyšovat.
Chceme každého soupeře přejet skvělou
hrou a vysokým tempem.“
útočník Jestřábů FRANK KUČERA
o zamýšleném herním stylu
Na to,
to že šlo o přípravu
přípravu,
avu
vu
hrálo se ve vysokém
tempu, souhlasíte?
„Máme tu jeden cíl, tím je první
liga. Od prvního přáteláku
chceme nasadit vysoké tempo,
které se bude ještě dále zvyšovat.
Chceme každého soupeře přejet
skvělou hrou a vysokým tempem. Díky tomu, že jsme mladí,

tak
měli
zvládnout.“
tak by
bbychom
ycho
h m ttoo m
ěli
li zv
zvl
ládnou
lád
dnou
noutt “
Projevilo se venkovní
vedro
s
teplotami
výrazně nad třicet stupňů?
„Dneska tu naštěstí bylo
nejpříjemněji za celý týden, led
vydržel, z toho jsme měli trošku
obavy. Určitě bych byl ale raději
někde na plovárně (smích).“

2x foto: LHK Jestřábi Prostějov
Prostějov/jim – V nových uniformách vstupují do sezony
2013/2014 prostějovští hokejisté. Dominantou na hrudi
zůstává velké logo jestřába,
které je nyní ještě výraznější,
zbytek dresu a kalhoty vyplňují aktuální sponzoři.

Klubovému webu se v bílé
a červené variantě představili
Michal Četný s Lukášem Dubou, premiéru před obecenstvem si nové odění hokejistů
odbylo ve čtvrtečním přáteláku s Technikou Brno. A byla
to vítězná premiéra.

Jedete na dovolenou
a chcete vědět,
co se děje doma?

Klikněte na
www.vecernikpv.cz

Velký talent olomouckého hokeje se upsal Jestřábům.

Kostelečtí házenkáři Útok posílí Matouš Venkrbec

už také trénují

Kostelec na Hané/jim – V pondělí 5. srpna zahájili přípravu
na nový házenkářský ročník
členové Sokola Kostelec na
Hané. Pod vedením nového
kouče Zdeňka Čtvrtníčka trénují třikrát týdně, zdraví limituje pouze zkušeného Milana
Varhalíka.
„Věnujeme se zatím jen fyzické
přípravě. Tedy kruhový trénink,
vytrvalostní běh a rychlý přechod. Mužstvo se dává dohro-

mady, všichni mají zájem. Balon
jsme ještě nevzali do ruky, pouze medicinbal,“ přiblížil aktuální
fázi kostelecký trenér.
Hráči mají před sebou ještě jeden
týden podobné dřiny, pak přijde na
řadu pilování herních situací, tedy
obrany, kombinace a přechodu
do útoku. „Přáteláky zřejmě odehrajeme s Prostějovem či Velkou
Bystřicí, 7. září nás čeká turnaj
s Litovlí, Velkou Bystřicí a Bohunicemi,“ informoval Čtvrtníček.

Do Českého poháru vstoupí
Kostelec duelem s Droždínem,
pro kouče naposledy osmého
týmu druhé ligy má tento zápas
zvláštní náboj. „Jsou tam kluci, s nimiž jsem ještě hrával,“
zmínil s tím, že má o důvod víc
neprohrát. Do sezony pak vstoupí jím vedený celek v sobotu
21. září domácím duelem s Kuřimí, o týden později pak přivítá
nedávného prvoligistu z Olomouce.

Házenkáři Prostějova znají

svůj zápasový program
Prostějov/jim – Po několika
týdnech hrubé přípravy sehráli v pátek házenkáři Sokola
II Prostějov první přátelák.
Na palubovce extraligového
Přerova chyběly hostům
obvyklé opory Šestořád,
Bečička, Münster, Michal
Jurík a skončilo to více než
desetigólovou
porážkou,
výsledek ale nebyl pro kouče
Aloise Juríka prvořadý.
„Vyzkoušeli jsme si některé
varianty, nečekal jsem od

toho ale žádné zázraky. Každý
odehrál stejnou minutáž a
nedělal bych z toho žádné
závěry,“ vyjádřil se k duelu
prostějovský kouč. A jaký čeká
na jeho tým nejbližší program?
„Ještě jeden týden strávíme U
Kalicha, pak měsíc v hale,“
uvedl Jurík.
První velká zápasová prověrka
čeká na Prostějov 31. srpna
v domácím poháru proti
Žeravici, o tři dny dříve
se doma střetne v odvetě s

Přerovem. „7. září pak hostíme
turnaj za účasti Jičína 'B', juniorky Karviné a Napajedel,
o týden později se utkáme ve
druhém kole Českého poháru
s Bohunicemi,“ věří zkušený
trenér v postup.
Do kalendáře plánuje ještě
zařadit duel s Kostelcem, v
neděli 22. září odstartuje druhou
ligu u nováčka z Juliánova.
Následující víkend pak klasicky
v sobotu od tří přivítá Sokol II v
domácí premiéře Telnici.

Prorokovali mu velkou budoucnost. Mládežnické
reprezentace, postupné zařazování do A-týmu
Olomouce. Tento kluk bude jednou v extralize,
znělo tehdy od odborníků. Poté Matouš Venkrbec
šokoval nečekaným rozhodnutím - skončil s hokejem. A teď je zpět. Díky nabídce Jestřábů se rozhodl
vstoupit podruhé do stejné řeky a s druholigovým
týmem chce bojovat o nejvyšší pozice. „Vrátila se
mi chuť a objevila se lákavá nabídka podílet se na
tom, co se teď v Prostějově rozbíhá. Tomuto týmu
věřím,“ říká po definitivním vyřízení svého kontraktu
v Prostějově útočník Matouš Venkrbec.
Lukáš Majer
Matouši, vítejte v Prostějově. Můžete se fanouškům stručně představit
a říci, co vše máte v hokeji za
sebou?
Pocházím z Olomouce, kde jsem
strávil v podstatě celou svou dosavadní kariéru. Za zmínku stojí
snad pár desítek zápasů v 1. lize,
právě v dresu Olomouce a starty
v mládežnických reprezentacích.
V roce 2010 jsem se však rozhodl
s hokejem skončit.
Je u vás tedy celkem zajímavé, že jste téměř dva
roky nehrál. Co bylo základním bodem, aby jste se vrátil k
aktivní kariéře?
Ve skutečnosti to jsou teď
v srpnu přesně tři roky. Za ten čas
se v mém životě změnilo spoustu
věcí, včetně mého vztahu k hokeji. Vrátila se mi chuť a objevila se
lákavá nabídka podílet se na tom,
co se teď v Prostějově rozbíhá.
V neposlední řadě má velký podíl

na mém návratu i důvěra p. Luňáka, který mi dal jasně najevo, že
o mě stojí. To mi dodalo odvahy
vstoupit podruhé do stejné řeky.
Do takové situace se
moc hokejistů nedostává, jak zatím zvládáte tréninkové dávky?
No, musím říct, že jsem z toho
měl obavy, ale není to tak zlé. Samozřejmě jsem na tom fyzicky
hůř než kluci, ale je to jen otázka času, kdy se dostanu zpátky.
Trošku větší očekávání mám ještě z herní stránky svého výkonu.
Snad i ta půjde časem nahoru.
V Prostějově se rodí
nový tým. Jaké ve Vás
panují pocity? Přeci jen je kádr
pospolu již tři týdny…
Mám z týmu dobrý pocit. Jsme
mladý kolektiv, o zábavu není
nouze. Charakter, odolnost a síla
týmu se ale ukáže, až když jde
do tuhého, takže teprve uvidíme.
V každém případě tomuto mančaftu věřím, že má na to hrát špičku 2. ligy.

První přípravný zápas
s Technikou Jestřábi
zaslouženě ovládli. Jak se pro
Vás osobně zápas vyvíjel, byl
jste spokojen ?
Venkrbec při tréninku Jestřábů.
Ani trochu. Mám se sebou málo
trpělivosti a hned bych chtěl navázat tam, kde jsem před třemi
lety přestal, ale herní praxe mi
chybí. Proto byl zápas pro mě
spíš lekcí pokory. Budu na sobě
muset ještě hodně pracovat,
abych byl tak platnou součástí
týmu, jak si já i celý klub přejeme.
Jste odchovancem olomouckého hokeje. Nyní
se dostáváte na druhou stranu barikády, nepanují ve Vás
trošku smíšené pocity?
Nemyslím si, že by týmy
Olomouce a Prostějova byly
v současném rozložení sil na
opačných stranách barikády. Samozřejmě v případě postupu do
1. ligy by se situace obrátila. Za
Prostějov jsem několik měsíců
nastupoval v dorostu, takže to
pro mě úplně neznámá věc není.
Navíc o tom, že bych hrál v Olomouci, jsem ani nepřemýšlel.
Od začátku jsem věděl, že pokud
začnu hrát, tak v Prostějově, kde
vzniká něco velmi zajímavého,
a to pod rukama lidí, které s velké části znám a kterým věřím.
Pojďme zpět k Prostějovu. Vedení i hráčská kabina mluví o předních
příčkách a postupu do 1.ligy,
věříte tedy, že si ještě zahrajete
vyšší soutěže, než je 2.liga ?
Věřím, že tento tým na to má.

Na druhou stranu si musíme být
vědomi síly soupeřů a přistupovat k tomuto úkolu s respektem
a ne jako k hotové věci. Sezona
bude náročná a mohou nám chybět zkušenosti. Já ale věřím, že
to zvládneme.
Matouš Venkrbec má
na svém kontě i několik
startů v mládežnických reprezentacích.
Zápas s Technikou byl zakončen
dlouhou děkovačkou. Jaké jste
měl pocity z fanoušků, kteří tým
podporovali a zavítali na stadion
v hojném počtu?
Jak v šatně, tak na stadionu bylo
cítit velké očekávání. Měl jsem
mírné obavy, jak se fanoušci
k nově vzniklému týmu postaví.
I proto jsem moc rád, že jsme
zápas zvládli a fanoušci nás tak
skvěle přijali a podpořili.
Tým vede trenér Josef
Málek. Znal jste dříve
tohoto kouče, který svoji kariéru spojil výhradně s Moravou?
Pod p. Málkem jsem sice nikdy
nehrál, ale protože Haná není
zase tak rozlehlá, tak jsme se
znali.
A na závěr. Na co se
mohou fanoušci těšit,
která hokejová vlastnost patří
k vaším nejlepším?
Není to vlastnost, ale spíš zbraň
- dlouhá hokejka. Vždy jsem
měl dlouhé hole a v kombinaci
s dlouhýma rukama občas překvapím soupeře kam až dosáhnu.
Matouši, díky za rozhovor a ať
se v Prostějově daří!

Tenis
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Rozlosování základních skupin
WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 2013

Uplynulý týden patřil 23. ročníku WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 2013. V Prostějově už popatnácté...

TENISOVÝ ŠAMPIONÁT ČTRNÁCTILETÝCH OVLÁDLI RUSOVÉ A AMERIČANKY
České týmy si v domácím prostředí vedly dobře: ŽÁKYNĚ ZÍSKALY BRONZ a žáci skončili osmí

Prostějov - Svůj třiadvacátý ročník mělo letos na programu
mistrovství světa družstev do 14 let v tenisu. A již popatnácté v řadě za sebou hostil tuto vrcholnou mládežnickou akci
bílého sportu Prostějov. World Junior Tennis Final 2013 se
pod organizační taktovkou oddílu TK Agrofert perfektně
vydařil, což nepřekvapilo, neboť podobně vysoké hodnocení
pořadatelé získávají každoročně. Tentokrát se turnaj povedl
i ze sportovního hlediska, neboť měl velmi kvalitní úroveň. Z triumfu se nakonec radovali chlapci Ruska a dívky USA, české
kolektivy uspěly díky třetímu místu spolufavorizovaných žákyň
a osmé příčce žáků, kteří dopadli oproti předpokladům lépe.
My vám přinášíme souhrn celého hracího týdne tak, jak šel
obou areálech Národního tenisového centra Morava od 5. do
10. srpna hodinu za hodinou a den za dnem.
Marek Sonnevend

Slavnostní zahájení
Žádná z tradičních ingrediencí nechyběla při úvodním ceremoniálu,
navíc nescházela ani jedna z největších sportovních hvězd celé planety
v osobě žijící hokejové legendy Jaromíra Jágra.
V minulosti už zahájení MS „14“ na

v podstatě vůbec neznali a mohly
nás překvapit. Proto musím holky pochválit, jak dobře celý zápas
zvládly. S výjimkou Markétina ztraceného úvodního setu nepřipustily
žádné větší komplikace a potvrdily
své kvality. Mluvit o medailích je
však předčasné, podobné nebo ještě
lepší výkony je potřeba zopakovat
i v dalších dnech,“ hodnotil kapitán
dívčího výběru ČR Lubomír Štych.

drama proti Cruzovi změnil v selanku 6:7, 6:0, 6:0 a výborný Patrik
Rikl nedal šanci Decampsovi dvakrát 6:3. Duo Jakub Patyk, František
Pechala sice poté nestačilo na Cruze
s Decampsem 3:6, 4:6, ovšem naši
hoši z případného druhého místa
skupiny A za suverénní Austrálií
mohli zamířit do bitev o celkovou
pátou až osmou pozici. „Kluci mi
zatím svými výkony v Prostějově
dělají radost. Už proti Australanům
ukázali, že se mohou měřit se světovou špičkou, a dnes to znovu potvrdili. Menší znalost Brazilců v ničem
nevadila, tahle výhra má velkou
hodnotu,“ těšilo kapitána chlapců
ČR Jiřího Kulicha. Teoreticky mohl
jeho kolektiv ještě proniknout do
medailových bojů, reálně se poprat
o pátou příčku. Stačilo by ve středu
porazit Itálii. „Věřím, že to zvládneme,“ přál si Kulich nahlas.

Třetí hrací den – středa
Ani 7. srpen nedal na WJTF 2013
mladým vyznavačům bílého sportu
z celé planety vydechnout od úmorného vedra, které nejen v Prostějově

Fotoreportáž

a postupující kolektiv musela určit
čtyřhra. V ní šly do setového vedení
Anna Slováková s Markétou Vondroušovou díky zvládnutému tiebreaku, ale druhá sada patřila jasně
dvojici Catherine Bellisová, Claire
Liuová. Pokračovalo se tak do posledního dějství, jež opět rozsekla
až zkrácená hra, a to nejtěsnějším
poměrem 5:7 ve prospěch Američanek. „Na jednu stranu teď panuje
velké zklamání, protože finále bylo
hodně blízko. Na stranu druhou
však holky nechaly na kurtu úplně
všechno a rozhodně se nemají za
co stydět. Rozhodovaly maličkosti
včetně trošky nezbytného štěstí,
které nakonec přálo soupeřkám. Ze
smutku se musíme co nejrychleji
oklepat, neboť nás čeká ještě zápas
o třetí místo a my medaili z domácího turnaje moc chceme,“ hodnotil
se zdviženou hlavou kapitán děvčat
ČR Lubomír Štych.
Ve čtvrtečním programu výsledkově neuspěli ani čeští žáci. Během
utkání o 5. až 8. příčku s papírově
silnější Argentinou přitom bojovali
jako lvi, bohužel to rovněž těsně

mistrovství světa družstev

do 14 let v tenisu 2013

Holky jsou třetí. České tenistky vybojovaly na šampionátu vysněný
cenný kov, který měl odlesk bronzu.
Foto: Radek Váňa, TK PLUS
byla naším maximem. Na víc jsme
asi neměli, kluci většinou odvedli to,
na co stačí. Osmou příčku považuji
za hodně solidní výsledek a je důležité, že jsme na domácích kurtech
neskončili někde úplně dole,“ zhodnotil kapitán chlapců ČR Jiří Kulich.
V tenisově hodnotných finálových mačích mezi dvěma svě-

tovými velmocemi přemohli
žáci Ruska své vrstevníky
z USA, zatímco mezi žákyněmi
naopak triumfovaly Američanky nad Ruskami. Pořadatelsky perfektně zvládnutou
akci vzápětí uzavřelo slavnostní vyhlášení s následnou tradiční diskotékou.

jakk ssee bbojovalo
ojovalo o ssvětové
větové titu
tituly...
uly...
3xfoto: Radek Váňa, TK PLUS

Zahájení. Pondělní ceremoniál měl všechny procedury, Máme na ně. Deblový pár českého týmu se bě- Šampioni. Jak chutná zlatá medaile mohl okusit
které má mít. Mladé naděje přivítali nejen organizátoři, ale hem všech zápasů podporoval i hecoval. A nakonec jediný chlapecký tým. A stali se jím Rusové, kteří
ve finále zdolali USA...
i zástupci města, Olomouckého kraje či sám Jaromír Jágr! to vedlo k vysněnému úspěchu.

Hané ozdobila přítomnost různých
známých osobností, za poslední léta
například Petry Kvitové či Tomáše
Berdycha. Při vší úctě však ani tyto
dvě star bílého sportu zdaleka nedosahují věhlasu nejlepšího hokejisty
české historie a celosvětově uznávaného plejera.
„I za sebe vás chci přivítat v krásném městě, kterým Prostějov je.
Hrajte svůj nejlepší tenis, vždy
bojujte v duchu fair play a pamatujte na to, že jen s pomocí tvrdé
práce a poctivého tréninku se můžete dostat až na úplný vrchol,“
řekl Jágr všem nastoupeným
účastníkům během slavnostního
aktu.
Ten se konal na kurtu číslo jedna
prostějovského areálu NTC Morava, kam společně s ledovou ikonou
a top mladými tenisty slavnostně
napochodovali také ředitelka turnaje
Petra Langrová, zástupci Mezinárodní tenisové federace Luca Santilli
a Balasz Taroczy, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Josef Pavelka, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a primátor statutárního města Prostějov Miroslav
Pišťák.
Všichni pronesli svou zdravici poté,
co na sluncem zalitý dvorec přišli za
tradičních tónů lidové písně Macejko, macejko! Nechybělo ani obvyklé uvítání chlebem a solí od dívky
v hanáckém kroji, slavnostní slib
pronesený indickým hráčem Nitinem Kumarem Sinhou, vystoupení
malých mažoretek a slavnostní otevření celého mistrovství z úst jeho
šéfky Petry Langrové.

První hrací den – pondělí
Krásné počasí bez pekelné výhně,
která panovala o předchozím víkendu, provázelo úvodní den World
Junior Tennis Final 2013. Noční
bouřka pročistila vzduch a aktéři
šampionátu měli v Prostějově ideální podmínky k započetí prestižních
turnajových bojů.
Vstupní duel základní skupiny vyšel
skvěle děvčatům České republiky,
coby nejvýše nasazenému týmu
mezi žákyněmi. Papírové favoritky přesvědčivě zdolaly Japonsko
3:0, když Monica Kilnarová smetla
Arakawaovou dvakrát 6:2, Markéta
Vondroušová otočila utkání proti Itové 6:7, 6:2, 6:1 a hladký triumf Češky dokonaly bezpečně ovládnutou
čtyřhrou, v níž Monica Kilnarová
s Annou Slovákovou přehrály duo
Sakataová, Arakawaová 6:4, 6:0.
„První střetnutí pro nás bylo nepříjemné tím, že zrovna Japonky jsme

Velmi statečně si v zahajovacím dnu
počínali čeští žáci. Sice čelili nasazeným jedničkám mezi chlapci z Austrálie, přesto sahali po senzačním
vítězství. Po úvodní prohře Jakuba
Patyka s De Minaurem 1:6, 3:6 totiž zabral Patrik Rikl, který vydřel
cenný skalp Popyrina poměrem 6:4,
0:6, 6:4. O výsledku tak rozhodoval
závěrečný debl a ten nakonec urvali
Popyrin s Pearsonem udoláním dvojice Patyk, Rikl 6:4, 2:6, 6:1. „Kluci
zaslouží pochvalu, byť na výhru po
vyrovnaných bitvách těsně nedosáhli. Je to škoda, neboť silného soupeře
dostali do úzkých a k překvapení nechybělo mnoho. Především Patrik
Rikl předvádí hodně solidní tenis.
Pokud na dnešní výkon navážeme v
příštích zápasech, můžeme se dostat
někam do lepší poloviny konečného
pořadí,“ shrnul kapitán chlapeckého
celku ČR Jiří Kulich.

Druhý hrací den – úterý
Rtuť teploměru vystoupala hodně
nad třicet stupňů Celsia, což byl na
fyzičku mladých sportovců solidní
nápor. Naštěstí domácím výběrům
se i v úmorných vedrech dařilo.
České žákyně vyhrály také svůj
druhý mač v základní skupině A,
tentokrát přemohly nebezpečné
Rumunsko 2:1. O vítězkách přitom
bylo rozhodnuto již po dvouhrách,
neboť Monica Kilnarová bez potíží rozebrala Gunaovou 6:3, 6:2 a
Markéta Vondroušová, stejně jako
v pondělí, otočila nepříznivě se vyvíjející zápas. Roscaová to odnesla
5:7, 6:0, 6:0, tudíž jí zazpívaly hned
dva kanáry. Porážka dvojice Monica
Kilnarová, Anna Slováková v deblu
s Gunaovou a Roscaovou 4:6, 7:6,
3:6 pak znamenala už jen kosmetickou úpravu konečného skóre. „Na
rozdíl od prvních soupeřek z Japonska jsme ty dnešní dobře znali, Rumunky si pamatujeme z mistrovství
Evropy. Proto jsme věděli, že role
favorita je na naší straně, ale pouze
při odevzdání kvalitních výkonů.
Což se naštěstí podařilo,“ oddechl si
kapitán děvčat ČR Lubomír Štych.
Pokud by ve středeční derniéře skupiny jeho svěřenky zdolaly Egypt,
postoupily by do vysněného semifinále. „Jenže Egypťanky tady hrají
dobrý tenis, porazily Rumunsko a
jen těsně podlehly Japonsku. Nesmíme je ani v nejmenším podcenit,“ zdůraznil Štych.
Národní radost z úterního programu
znásobili čeští žáci cenným triumfem 2:1 nad osmou nasazenou Brazílií. Rovněž zde nebylo po singlech
co řešit, když Jakub Patyk úvodní

nadále panovalo. Stejně tak se ale
nezměnila ani výborná forma obou
českých týmů, jež opět zvítězily.
Česká děvčata smetla v posledním
utkání své grupy Egypt jednoznačně
3:0 a bez porážky postoupila do semifinále! Cestu nejvýše nasazených
mezi elitní kvarteto načala Monica
Kilnarová devastací Saidové 6:3,
6:1, pokračovala Markéta Vondroušová podobným způsobem proti El
Nimrové 6:2, 6:1 a spanilou jízdu završily Anna Slováková s Markétou
Vondroušovou jasně ovládnutým
deblem nad El Nimrovou a Ismailovou 6:3, 6:2. „Holky nenechaly nic
náhodě, hrály svůj tenis a papírově
slabší soupeřky k ničemu nepustily.
Prvenstvím ve skupině jsme splnili
základní cíl, teď se porveme o medaili. Samozřejmě čím cennější, tím
lepší. Všichni semifinalisté jsou však
natolik silní, že nelze nic odhadovat.
S Američankami to bude padesát na
padesát a my uděláme pro úspěch
maximum,“ přemítal kapitán žákyň
ČR Lubomír Štych již s výhledem
ke čtvrtečnímu duelu play off.
Čeští chlapci na závěr skupinyApřemohli Itálii 2:1, čímž si zajistili účast
v bitvách o 5. až 8. příčku. Stálo je
to ovšem hodně nervů, neboť Jakub
Patyk vůbec nestačil Merzettimu
0:6, 1:6 a bylo nutné otáčet nepříznivý průběh střetnutí. To se povedlo
hlavně zásluhou Patrika Rikla, který
nejprve zničil Trapaniho 6:0, 6:1 a
pak společně s Patykem v dramatické řežbě udolali dvojici Merzetti,
Trapani 6:4, 4:6, 7:5. „Nebyli jsme
mezi osmičkou nasazených celků,
z toho hlediska je postup do vyřazovací fáze o páté až osmé místo určitě
dobrým výsledkem. Patrik Rikl přitom znovu prokázal svou skvělou
výkonnost a klukům společně patří
pochvala za bojovnost v rozhodující
čtyřhře,“ radoval se kapitán žáků ČR
Jiří Kulich. V úvodním kole play off
čekala jeho svěřence Argentina.

Čtvrtý hrací den – čtvrtek
Za již tradičního úděsného parna se
hrály první duely závěrečné vyřazovací fáze a šampionát tak poznal své
finalisty v obou kategoriích. Mezi
dívkami bohužel do titulového boje
o fous nepronikl český tým, který
v nervydrásajícím semifinále smolně podlehl USA.
Nádherné střetnutí přitom pro naše
žákyně začalo báječně, když Monica Kilnarová v třísetovém dramatu
udolala Michaelu Gordonovou 6:3,
3:6, 7:6. Jenže vzápětí Markéta Vondroušová nedokázala vzdorovat vynikající Catherine Bellisové 4:6, 2:6
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nestačilo. Jakub Patyk i Patrik Rikl
podlehli svým protivníkům v podobně vyrovnaných třísetových řežbách vždy až 5:7 v rozhodující sadě,
čímž byl postupující dán. Závěrečný
hladce prohraný debl už jen upravil
celkové skóre. „Klukům nemám co
vytknout. Pátá nasazená Argentina
má v téhle věkové kategorii velice
dobré tenisty, Kuba i Patrik v singlech odvedli kvalitní výkony. Chybělo málo a místo zápasového skóre
0:2 to klidně mohlo být 2:0, jenže na
kdyby se nehraje. Každopádně se
ani po porážce nemáme zač stydět
a ve svém posledním prostějovském
vystoupení zkusíme urvat aspoň
sedmou pozici,“ slíbil kapitán chlapců ČR Jiří Kulich.

Pátý a šestý hrací den
- pátek a sobota
Prostějovské mistrovství čtrnáctiletých tenistů a tenistek vyvrcholilo posledními zápasy o konečné
umístění už v teplotně příjemnějších
klimatických podmínkách. Turnaj
ovládly spolufavorizované výběry
ruských žáků a amerických žákyň,
mladé české reprezentantky v domácím prostředí vybojovaly cenný
bronz.
Dospěly k němu vítězným duelem
o třetí místo nad Kanadou v poměru 2:1. Nejprve Monica Kilnarová
po velké bitvě podlehla Charlotte
Robillardové-Milletteové 6:4, 4:6,
3:6, následně Markéta Vondroušová
přejela Katherine Sebovovou 6:2,
6:3 a nakonec deblová dvojice Anna
Slováková, Markéta Vondroušová
deklasovala Katherine Sebovovou
s Vanessou Wongovou 6:1, 6:0.
„Byla to krásná tečka za celkově
vydařeným šampionátem. Holky
ze sebe na závěr příkladně vymáčkly to nejlepší a potvrdily, že jsme si
medaili naprosto zasloužili. Těsně
nás porazily jedině vítězky turnaje
z USA, jinak můžeme být s hrou i
výsledky velmi spokojeni,“ radostně konstatoval kapitán děvčat ČR
Lubomír Štych.
Porážkou uzavřeli své účinkování
na letošním World Junior Tennis
Final čeští žáci. V duelu o sedmý
post podlehli Velké Británii 0:3,
když obvyklý náhradník František
Pechala nestačil na Finna Basse 0:6, 2:6, Patrik Rikl nedotáhl
slibně rozjeté střetnutí proti Maxi
Stewartovi 6:2, 4:6, 2:6 a čtyřhra
už poté za rozhodnutého stavu nic
neřešila. „V bojích o konečné pořadí jsme sice dost utkání prohráli
těsně, přesto se však ukázalo, že
skupina o pátou až osmou pozici

Děkujeme všem
partnerům
za podporu

Tenis, volejbal
Výsledky a konečné tabulky
základních skupin
WORLD JUNIOR TENNIS FINAL 2013

 Skupina A
Česká Republika X 2:1 3:0 3:0
Rumunsko
1:2 X 3:0 1:2
Japonsko
3:0
X 2:1
Egypt
0:3 2:1 1:2 X
Tabulka skupiny B:

Družstvo

Z V P Skóre Body

Družstvo

Z V P Skóre Body

1. ČR

3 3 0

8:1

3

1.USA

3

3

0

9:0

3

2.Rumunsko 3 1 2

5:4

1

2.Austrálie

3

2

1

5:4

2

3.Egypt
4.Japonsko

3:6
2:7

1
1

3.V.Británie
4.Itálie

3
3

1
0

2
3

2:7
2:7

1
0

3 1 2
3 1 2

 Skupina B
Australie
USA
Velká Británie
Itálie

X 0:3 3:0 2:1
3:0 X 3:0 3:0
0:3 0:3 X 2:1
1:2 0:3 1:2 X

 Skupina C
Kanada
Španělsko
Indie
Peru

X 2:1 2:1 3:0
1:2 X 1:2 3:0
1:2 2:1 X 3:0
0:3 0:3 0:3 X

Tabulka skupiny C:
Družstvo

Družstvo

3

3

0

7:2

3

1.Rusko

3 3 0

9:0

3

2

1

6:3

2

2.Jižní Afrika 3 2 1

5:4

2

3.Španělsko 3
4.Peru
3

1
0

2
3

5:4
0:9

1
0

3.Kolumbie
4.Thajsko

2:7
2:7

1
0

 Skupina D
Rusko
Kolumbie
Thajsko
Jižní Afrika

3 1 2
3 0 3

X 3:0 3:0 3:0
3:0 X 2:1 0:3
0:3 1:2 X 1:2
0:3 3:0 2:1 X

 Skupina A
Austrálie
Brazílie
Česká Republika
Itálie
Tabulka skupiny A:

X 2:1 2:1 3:0
1:2 X 1:2 2:1
1:2 2:1 X 2:1
0:3 1:2 3:0 X
Tabulka skupiny B:

Body

Družstvo

Z V P Skóre Body

1.Austrálie 3 3 0 7:2

3

1.USA

3 3 0

7:2

2.ČR

3 2 1 5:4

2

2.Argentina 3 2 1

6:3

2

3.Brazílie
4.Itálie

3 1 2 4:5
3 0 3 2:7

1
0

3.Turecko
4.Indie

3:6
2:7

1
0

 Skupina B
USA
Argentina
Indie
Turecko

3 1 2
3 0 3

3

X 2:1 2:1 3:0
1:2 X 3:0 2:1
1:2 0:3 X 1:2
0:3 1:2 2:1 X

 Skupina C
Francie
Británie
Chile
Japonsko

X 2:1 2:1 3:0
1:2 X 2:1 2:1
1:2 1:2 X 2:1
0:3 1:2 1:2 X

Tabulka skupiny C:
1.Francie

Tabulka skupiny D:

Z V P Skóre Body

Družstvo

Z V P Skóre

Body

3 3 0

7:2

3

1.Rusko

3

3

0

7:2

3

2.V.Británie 3 2 1

5:4

2

2.Kanada

3

2

1

7:2

2

3.Chile
4.Japonsko

4:5
2:7

1
0

3.Thajsko
4.Tunisko

3
3

1
0

2
3

4:5
0:9

1
0

3 1 2
3 0 3

 Skupina D
Rusko
Kanada
Tunisko
Thajsko

Prostějov/son
„Zvolili jsme postupné zvyšování
tempa, ovšem pro holky ten
začátek není ani tak nikdy jednoduchý. Makáme každý všední den
dvoufázově, různými druhy tréninku trávíme až šest hodin denně
a to samozřejmě bolí. Aspoň že
většina děvčat na sobě i přes léto

průběžně pracuje, tudíž naskočení
do plné přípravy pak pro ně není
tolik složité,“ rozebíral hlavní
kouč Agelek Miroslav Čada.
Dřinu jeho svěřenkám ovšem
ještě ztěžovalo tropické klima. „V takovém horku se
pochopitelně
maká
hůře,
proto jsme většinu fází plánovaných na venek přesunuli do

haly. Celkově jsme třikrát byli
v posilovně, měli čtyři volejbalové tréninky a největší počet
přípravných jednotek jsme
věnovali speciálním cvičením
pod vedením nové kondiční trenérky Michaely Jelínkové,“ prozradil Čada.
Ta do své mimohráčské role
naskočila na první pohled dost
zostra. „Míša to bere naprosto
profesionálně a je opravdu skvěle
nachystaná. U ní je výhoda, že
pokud něco dělá, tak vždy na sto
procent. Proto získala certifikát
kondičního trenérství, poctivě
nastudovala všechny současné
trendy a s holkama začala pracovat perfektně připravená. Navíc

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

X 2:1 3:0 2:1
1:2 X 3:0 3:0
0:3 0:3 X 0:3
1:2 0:3 3:0 X

domluva mezi námi je bezproblémová, vše průběžně konzultujeme,“ přiblížil lodivod VK.
V
intenzivním
kontaktu
s prostějovským kolektivem
bude Jelínková prvních pět
týdnů, kdy je v plánu největší
porce nabírání kondice. „Opravdu velkou výhodou přitom
je, že Míša byla dlouhá léta
profesionální volejbalistkou na
nejvyšší úrovni, a proto sama
nejlépe ví, co je pro holky po
fyzické stránce v tomto sportu
nejdůležitější. Když k těmhle
svým zkušenostem přidá i
neustále doplňované teoretické
vědomosti, může z ní být výborná
kondiční trenérka,“ nastínil Čada.

Šest členek „vékáčka“ z výše
jmenovaných sedmi dře naplno, pouze mladá smečařská
posila z Přerova Gambová vstoupila do přípravy
poněkud opatrněji. „Bára
šla hned po skončení minulé
sezóny na artroskopickou operaci s ramenem a ještě není zcela
v pořádku. Proto začala trochu
volněji s určitými omezeními,
ale její zdravotní stav by se měl
rychle lepšit a za dva týdny už by
měla naskočit i do volejbalových
tréninků,“ upřesnil Čada.
Náročný přípravný program
volejbalistek Prostějova teď dál
pokračuje, Večerník vás o něm
budeme průběžně informovat.

jak makají volejbalistky...

3x foto: www.Kateřina Sonnevendová

Mládí v akci. Do přípravy s ženským áčkem VK AGEL Zkouška kouče. Nová kondiční trenérka Michaela Jelín- Společná porada. Realizační tým a hráčky vékáčka se
se zapojily prostějovská juniorka Michaela Zatloukalová ková (vestoje) dokládá účinnost jednoho ze cviků hlavnímu takto společně radili během jednoho z prvních tréninků za(vpravo) a mladá posila z přerova Barbora Gambová.
kormidelníkovi Agelek Miroslavu Čadovi.
počaté přípravy na novou sezónu.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

3

Chapci

Družstvo

Posilovna, běhání, kondiční cvičení i volejbal. To všechno zaměstnává prostějovské volejbalistky

Z V P Skóre Body

2.Indie

Z V P Skóre

PŘÍPRAVA „AGELEK“ SE ROZBĚHLA VE VYSOKÉM TEMPU

Tabulka skupiny D:

Z V P Skóre Body

1.Kanada

Družstvo

Volejbalistky Prostějova už jsou opět v plné polní, vedení ale řeší problém

Úvodní týden přípravy žen VK AGEL Prostějov je minulostí. Když odečteme pětici reprezentantek a jednu zraněnou
hráčku (viz článek na jiném místě této strany), absolvovala ji sedmička Lucia Růžičková, Michaela Zatloukalová,
Sonja Borovinšeková, Sara Hutinská, Kateřina Kočiová,
Barbora Gambová a Solange Soaresová. Jak naše volejbalistky zvládaly zátěž po dlouhém volnu?

Dívky

Tabulka skupiny A:
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ŠOK: Točková je na marodce!
Nad jejím angažmá se vznáší otazník...

Prostějov/son - Nepříjemná
komplikace se hned zkraje přípravy vyskytla u
prostějovských volejbalistek.
Týká se hráčského kádru,
konkrétně jedné z letních posil ženského týmu VK AGEL
Prostějov - lotyšské univerzálky Olgy Točkové, jejíž
působení na Hané je nyní
vážně ohroženo!
„Olga před osmi měsíci rodila
a vrací se tedy po mateřské
pauze. Bohužel hned při
prvních trénincích se u ní objevily zdravotní potíže s bolavým kolenem, které řešila
artroskopickou operací. A ta
ukázala, že kloub není úplně
v pořádku, tudíž naskočit do
zápasů by asi mohla nejdříve
v listopadu nebo prosinci.
A to je problém,“ přiznal
Večerníku hlavní kouč VK

AGEL Prostějov Miroslav Čada.
Ten momentálně řeší, jak celou
záležitost rozlousknout. „Jsme
v průběžném kontaktu s doktory a komunikujeme, jak se stav
Olžina kolena vyvíjí. Nutnost
té zmíněné pauzy však vypadá
dost pravděpodobně, přičemž
my potřebujeme kompletní
mančaft v plné síle hned od
začátku sezóny, která startuje
v polovině října. Takže nelze
vyloučit, že Točkovou nakonec
neangažujeme a budeme
shánět novou diagonální
hráčku,“ navázal Čada.
Jenže tohle by na aktuálním
trhu s volnými volejbalistkami
mohlo být velmi nesnadné.
„Přivést v této části roku
kvalitativně srovnatelnou univerzálku bude složité. Dostali
jsme se do nepříjemné situace,
intenzivně ji řešíme a rozhod-

Foto: internet
nutí musíme přijmout během
nejbližšího týdne,“ uzavřel prozatím lodivod prostějovských
volejbalistek.

Světová Grand Prix pokračovala,
čtyři Agelky nechyběly na hřišti
Prostějov/son – Pěti turnaji
druhého kola pokračovala
od pátku do neděle na různých místech celého světa
volejbalová World Grand
Prix žen 2013. Tuhle velmi
prestižní soutěž letos absolvuje hned čtveřice hráček
VK AGEL Prostějov v reprezentačních týmech České republiky a Nizozemska, přičemž oba kolektivy
zatím mají naprosto shodnou zápasovou bilanci dvě
vítězství, čtyři porážky.
Češky tentokrát cestovaly do
Hong Kongu, kde postupně
drtivým způsobem podlehly nesmírně silné Číně 0:3
(-14, -17, -13), po slibném
začátku nestačily ani na velmi kvalitní Turecko 0:3 (-23,
-18, -15) a chuť si spravily
aspoň skalpem hratelné Argentiny 3:1 (20, -21, 22, 20).
Jak si přitom vedly Agelky?
Nahrávačka Pavla Vincourová nastoupila do všech tří
duelů v základní sestavě,
odehrála je až na krátká střídání téměř celé a zažívala
výborné i špatné pasáže dle
síly protivníků. Například
s Asiatkami se jako celé
družstvo trápila, proti Ar-

gentině výrazně pomohla
k triumfu. Smečařka Andrea
Kossányiová vyhořela na
Číně, kdy byla ze základu
vystřídána a následně s Tureckem zůstala na lavičce.
Naskočila až během třetího
setu proti Jihoameričankám
a vnesla na palubovku svěží vítr přivanuvší tři cenné
body. Libero Julie Jášová
z našeho tria v dresu ČR
odváděla nejstabilnější a celkově solidní výkony, byť ani
ona se logicky nevyvarovala
chyb, ale vyvážených skvělými zákroky v poli.
Nizozemky to měly mnohem blíž do Bělehradu a
tam padly jak s domácím
Srbskem 0:3 (-18, -16, -21),
tak s dalším elitním sokem z
USA 0:3 (-20, -16, -12). Na
závěr však přišla suverénní
výhra nad Alžírskem 3:0 (15,
7, 6). Letní posila hanáckých
mistryň UNIQA extraligy
Quinta Steenbergenová zaznamenala coby blokařka
v jednotlivých střetnutích 7
bodů, 2 body a nulu, neboť
proti slabým Afričankám
v závěrečném souboji nenastoupila (přednost dostaly
obvyklé náhradnice).

Kompletní výsledky World Junior Tennis Final 2013
ŽÁCI

Vyřazovací boje

Základní skupina A

Indie – Itálie 2:1, Japonsko – Tunisko 3:0.

Austrálie (1) – Česko 2:1 (De Minaur – Patyk 6:1, 6:3, Popyrin –
Rikl 4:6, 6:0, 4:6, Popyrin, Pearson
– Rikl, Patyk 6:4, 2:6, 6:1), Brazílie
(8) – Itálie 2:1, Brazílie (8) – Česko 1:2 (Cruz – Patyk 7:6, 0:6, 0:6,
Decamps – Rikl 3:6, 3:6, Cruz, Decamps – Patyk, Pechala 6:3, 6:4),
Austrálie (1) – Itálie 3:0, Česko –
Itálie 2:1 (Patyk – Merzetti 0:6, 1:6,
Rikl – Trapani 6:0, 6:1, Patyk, Rikl
– Merzetti, Trapani 6:4, 4:6, 7:5),
Austrálie (1) – Brazílie (8) 2:1.

Základní skupina B

USA (4) – Indie 2:1, Argentina (5)
– Turecko 2:1, USA (4) – Turecko 3:0, Argentina (5) – Indie 3:0,
USA (4) – Argentina (5) 2:1, Indie
– Turecko 1:2.

Základní skupina C

Francie (3) – Chile 2:1, Velká Británie (7) – Japonsko 2:1, Francie (3)
– Japonsko 3:0, Velká Británie (7)
– Chile 2:1, Francie (3) – Velká Británie (7) 2:1, Chile – Japonsko 2:1.

Základní skupina D

Rusko (2) – Tunisko 3:0, Kanada
(6) – Thajsko 3:0, Rusko (2) –
Thajsko 2:1, Kanada (6) – Tunisko
3:0, Rusko (2) – Kanada (6) 2:1,
Tunisko – Thajsko 0:3.

O 13. až 16. místo:

O 15. místo:
Itálie – Tunisko 2:0.

O 13. místo:
Japonsko – Indie 2:1.

O 9. až 12. místo:
Brazílie (8) – Turecko 1:2, Chile
– Thajsko 2:1.

O 11. místo:
Brazílie (8) – Thajsko 3:0.

O 9. místo:
Turecko – Chile 2:0.

O 5. až 8. místo:
Argentina (5) – Česko 3:0 (Otegui – Patyk 2:6, 6:2, 7:5, Carabelli – Rikl 6:3, 3:6, 7:5, Etcheverry, Otegui – Patyk, Pechala
6:2, 6:2), Kanada (6) – Velká
Británie (7) 2:0.

O 7. místo:
Velká Británie (7) – Česko 3:0
(Bass – Pechala 6:0, 6:2, Stewart
– Rikl 2:6, 6:4, 6:2, Bass, Stewart
– Patyk, Rikl 3:6, 6:3, 6:1).

O 5. místo:
Argentina (5) – Kanada (6) 0:2.

Semifinále:
Austrálie (1) – USA (4) 0:2 (De
Minaur – Kypson 2:6, 6:2, 3:6,
Popyrin – Ross 3:6, 0:6, čtyřhra
zrušena), Rusko (2) – Francie (3)
2:0 (Klimov – Broville 0:6, 6:2,
7:6, Dubrivnyj – Moutet 6:1, 2:6,
7:6, čtyřhra zrušena).

O 3. místo:
Austrálie (1) – Francie (3) 0:2
(Pearson – Martineau 0:6, 3:6, De
Minaur – Moutet 6:7, 4:6, čtyřhra
zrušena).

Finále:
Rusko (2) – USA (4) 2:1 (Klimov
– Kypson 6:7, 5:7, Dubrivnyj –
Ross 4:6, 6:3, 6:2, Dubrivnyj, Klimov – Riffice, Ross 7:5, 7:6).

ŽÁKYNĚ
Základní skupina A

Česko (1) – Japonsko 3:0 (Kilnarová
– Arakawaová 6:2, 6:2, Vondroušová – Itová 6:7, 6:2, 6:1, Kilnarová,
Slováková – Sakataová, Arakawaová 6:4, 6:0), Rumunsko (7) – Egypt
1:2, Česko (1) – Rumunsko (7) 2:1
(Kilnarová – Gunaová 6:3, 6:2, Vondroušová – Roscaová 5:7, 6:0, 6:0,
Kilnarová, Slováková – Gunaová,
Roscaová 4:6, 7:6, 3:6), Japonsko
– Egypt 2:1, Česko (1) – Egypt 3:0
(Kilnarová – Saidová 6:3, 6:1, Vondroušová – El Nimrová 6:2, 6:1, Slo-

váková, Vondroušová – El Nimrová,
Ismailová 6:3, 6:2), Rumunsko (7)
– Japonsko 3:0.

Základní skupina B

Austrálie (3) – Velká Británie 3:0,
USA (5) – Itálie 3:0, Austrálie (3)
– Itálie 2:1, USA (5) – Velká Británie 3:0, Austrálie (3) – USA (5)
0:3, Velká Británie – Itálie 2:1.

Základní skupina C

Kanada (4) – Indie 2:1, Španělsko
(6) – Peru 3:0, Kanada (4) – Peru 3:0,
Španělsko (6) – Indie 1:2, Kanada (4)
– Španělsko (6) 2:1, Indie – Peru 3:0.

Základní skupina D

Rusko (2) – Thajsko 3:0, Kolumbie (8)
– JAR 0:3, Rusko (2) – Kolumbie (8)
3:0, Thajsko – JAR 1:2, Rusko (2) –
JAR 3:0, Kolumbie (8) – Thajsko 2:1.

Vyřazovací boje
O 13. až 16. místo:
Japonsko – Itálie 2:1, Thajsko –
Peru 3:0.

O 15. místo:
Itálie – Peru 2:0.

O 13. místo:
Japonsko – Thajsko 2:0.

O 9. až 12. místo:
Egypt – Velká Británie 2:1, Španělsko (6) – Kolumbie (8) 3:0.

O 11. místo:
Kolumbie (8) – Velká Británie 0:2.

O 9. místo:
Španělsko (6) – Egypt 2:1.

O 5. až 8. místo:
Austrálie (3) – Rumunsko (7) 2:1,
Indie – JAR 2:0.

O 7. místo:
Rumunsko (7) – JAR 2:0.

O 5. místo:
Austrálie (3) – Indie 1:2.

Semifinále:
Česko (1) – USA (5) 1:2 (Kilnarová – Gordonová 6:3, 3:6, 7:6,
Vondroušová – Bellisová 4:6, 2:6,
Slováková, Vondroušová – Bellisová, Liuová 7:6, 2:6, 6:7), Rusko (2)
– Kanada (4) 2:0 (Žuková – Wongová 6:1, 7:5, Levašovová – Sebovová 6:1, 4:6, 7:6, čtyřhra zrušena).

O 3. místo:
Česko (1) – Kanada (4) 2:1 (Kilnarová – Robillardová-Milletteová 6:4,
4:6, 3:6, Vondroušová – Sebovová
6:2, 6:3, Slováková, Vondroušová –
Sebovová, Wongová 6:1, 6:0).

Finále:
Rusko (2) – USA (5) 0:2 (Žuková
– Liuová 6:2, 4:6, 3:6, Levašovová – Bellisová 1:6, 2:6, čtyřhra
zrušena).

Rozhovor Večerníku
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Interview s žijící sportovní legendou a nejlepším hokejistou české historie

JAROMÍR JÁGR: „S MÁMOU SE O JÍDLE UŽ VŮBEC NEBAVÍM!“
Ikonická osobnost navštívila v Prostějově rozebírala tenis, svůj letní program, stravování i další záležitosti

Prostějov - Kam dorazí, tam způsobí rozruch. Sám by byl
rád za opak, jenže pokud se jmenujete Jaromír Jágr a během
své pokračující hokejové kariéry jste dosáhli tolika velkých
úspěchů, nelze se obří pozornosti o vlastní osobu jednoduše vyhnout. Navíc jednačtyřicetiletý borec je hodně zajímavý
i svým lidským rozměrem a na každé jeho slovo či větu s napětím čeká nejprve houf novinářů, následně početné kvantum
mediálních konzumentů. O tiskovou konferenci, jež proběhla
přesně před týdnem u příležitosti Jágrovy návštěvy v rámci
slavnostního zahájení tenisového mistrovství světa družstev
do 14 let, se tak na Hané strhl zájem odpovídajících rozměrů.
Večerník pro vás zaznamenal kompletní přepis tiskovky se
všemi dotazy i Jardovými odpověďmi.
Marek Sonnevend
Jak jste se cítil před skoro
dvěma stovkami nastoupených mladých tenistů?
„Hlavně jsem si říkal, kéž bych mohl být
mladý jako oni.. (úsměv) Ale čas se nedá
zastavit a člověk musí brát věci takové,
jaké jsou. Pokud je nějaká šance předat
zkušenosti, které jsem nabral během těch
mnoha let, tak to moc rád udělám. I když
tenis a hokej jsou dva rozdílné sporty - jeden individuální, druhý kolektivní - přesto
si myslím, že něco mají všechny sporty
společné: že potřebuješ nejen talent, ale
taky tvrdou práci, píli a vůli něčeho dosáhnout. Tohle je nejdůležitější nejen u sportu,
ale i celkově v životě.“
Můžete prozradit své letní plány,
jak dlouho zůstanete v České republice a kdy se vracíte za moře?
„Jágr Team, respektive já osobně a Prostějov spolupracujeme už šestnáct let, což
je hodně dlouhá doba. K účasti na dnešní
akci mě Mirek Černošek dost přemlouval,
protože chci většinu času tady v republice
trávit na Kladně a co nejvíc pak tréninkem. Musím se dobře připravit na novou
sezónu, která bude možná moje poslední,
a nerad bych po tolika letech strávených
v NHL udělal v zámoří nějakou ostudu nebo nehrál podle svých představ.
Uplynulá sezóna se kvůli výluce hodně
protáhla, bylo nutné vtěsnat do kratšího
času co nejvíc utkání a k osmačtyřiceti
zápasům základní části ještě připočtěte
play off. My jsme s Bostonem bojovali až do poslední chvíle finálové série
a sezóna mi tedy skončila velice pozdě,
navíc ta příští naopak začne dřív díky
olympiádě. Čas, který hráči NHL stráví
v Soči, je potřeba někde nahnat a proto
tréninkové kempy startují o dva týdny dříve než obvykle. Což pro mě bylo překvapení, ani jsem to nevěděl a tak krátká doba
na ppřípravu
mě trochu vystrašila.“
p
Podařilo se vám už vyrovnat
s časovým posunem? A jak často
trénujete - někdy i v noci?
„Odpověď na první část otázky zní: ještě se mi to nepodařilo! Na druhou stranu
však musím říct, že mi to takhle vyhovuje. Normálně jsem zvyklý chodit spát ve
dvě nebo o půl třetí ráno a ranní vstávání
je pak dost obtížné, zatímco teď mě časový posun nutí si jít lehnout už v deset nebo jedenáct. A vstát potom třeba
o půl šesté není takový problém. Jedno přísloví říká, že spánek před půlnocí
je daleko lepší, než spánek po půlnoci.
A já mu musím dát za pravdu, s takto posunutým režimem cítím mnohem víc sil.
Co se druhé části otázky týče, po měsíční
pauze bez ledu je začátek nové přípravy
vždycky náročný. Ale už jsem pomalu začal a mám výhodu v tom, že na led můžu
v podstatě kdykoliv chci. Proto chodím
trénovat jak s A-mužstvem, tak s mládežnickými týmy Kladna. A někdy i sám po
nocích, když je led volný. Celkově trénuju některé dny jednou, jiné třeba až třikrát
podle toho, jak se zrovna cítím. Únava je
INZERCE

zatím velká, ale věřím, že časem bude
opadat, abych mohl trénovat co nejčastěji.
Příprava na ledě je přece jenom mnohem
lepší,
p , než příprava v posilovně.“
Loni veřejnost zaujala vaše tréninková videa zveřejněná na
facebooku. Plánujete něco podobného
i letos?
„Já bych rád, ale své tréninkové metody
zase tak často neměním. Ukazoval bych
něco, co už lidi viděli. I když je pravda, že
nějaká nová cvičení se vždycky najdou.
Člověk něco okouká, v něčem se přiučí
a něco si vyzkouší, ne pokaždé je to však
vhodné pro širokou veřejnost. Spíš jde
o specifické
věci pro hokejisty.“
p
Máte momentálně aspoň trochu
času na své kamarády?
„Minimálně. To je prostě úděl vrcholového
sportovce, a nejen jeho. Pokud chceš dělat
jakoukoliv práci na určité úrovni, musíš některé věci obětovat. Asi není na světě člověka, který je špičkový v některém oboru
a přitom se baví jak chce i si dělá co chce.
Tohle prostě nejde. Dokázat něco velkého
bez spousty práce a dřiny podle mě jednoduše nelze. Mně osobně však nedělá větší
problém se takovému režimu přizpůsobit.
A věci, které teď nestíhám, si můžu vynahradit za rok, za dva, to je přece úplně
v pohodě...
(úsměv)“
p
Jak často se dostanete k hraní
tenisu?
„Letos jsem na kurtech ještě nebyl. Naopak loni jsem tenis hrával dost často, protože bylo hodně času na přípravu a poprvé
jsem si na kurt začal brávat těžkou vestu.
Musím říct, že s dvacetikilovou zátěží mi
to docela vyhovovalo a zvyknul jsem si
na to. Pak jsem vestu sundal a byl ze mě
mnohem lepší tenista, všude včas a nikde
pozdě. Což bylo příjemné překvapení...
(smích)“
(
)
Co vám na trénování s olověnou
vestou říkal správce dvorců?
„Ne všichni jsou hubeňouři, někteří tenisté mají i sto třicet kilo. Na Kladně
jich pár takových běhá, takže správce
je zvyklý. Oni si ale tu svou vestu sundat nemůžou, zatímco já jo, pokud chci.
A v tom je moje výhoda.“ (úsměv)
Prozradíte svůj nejoblíbenější
tenisový povrch a úder?
„Povrch mám rád ten nejpomalejší, tedy
antuku. A můj nejlepší úder je bekhend.“
Již dříve jste prohlásil, že výrazně omezíte konzumaci bábovek
a coca-coly. Najel jste na upravený stravovací režim a´la Novak Djokovič?
„Bylo by nádherné takhle rychle a jednoduše přejít na výživu, jakou má Djokovič.
Jenže by to pro moje tělo byla tak radikální změna, že by to možná ani nevydrželo.
Mou výhodou zase je, že jakákoliv změna
k lepšímu se dost projeví. Já jsem totiž
na podobné věci nikdy nedbal a ač se to
některým sportovcům může zdát neuvěřitelné, nikdy jsem nebral žádné vitamíny,
doplňkovou stravu ani pití. Pil jsem kolu,
k svačině měl bábovku, na snídani bábovku, jedl knedlíky a další, co mě napadlo.
Přitom mi to pořád hrálo, takže díkybohu

o mužské áčko bojoval už v patnácti, bylo
mi o pět let míň než ostatním nejmladším
v mančaftu a nikdo se se mnou nemazlil.
Řezali mě a párkrát jsem na tréninku i brečel, protože ti starší cítili, že jim beru práci.
Tím víc mě ale tohle udělalo silnějším, díkybohu za takovým způsobem nasbírané
zkušenosti. Současným mladým můžou
v budoucnu dost chybět.“

Coby velká osobnost určitě
dostáváte spoustu reklamních
nabídek. Podle čeho se rozhodujete,
které vzít a nevzít?

Kamarádský vztah. „K účasti na dnešní akci mě Mirek Černošek dost přemlouval,“ pronesl na tiskové konferenci v
Hotelu Tennis Club nejpopulárnější tuzemský hokejista Jaromír Jágr.
Foto: Radek Váňa, TK PLUS
za tolik talentu, jehož zásluhou jsem stravu nikdy nemusel redukovat. Teď stačí
i malá změna - například zmíněné vynechání koly, omezení sladkého jídla a hned je to na mně hodně vidět. Cítím se
líp, přitom nemusím dodržovat žádnou
dietu či stoprocentní stravovací režim jako
Djokovič...
(úsměv)“
j
Dietologa tedy nemáte?
„Ne. Možná až za dva roky nebo za
ppět let,, kdy budu v nejlepší formě.“ (směje se)
Daří se vám odolávat nástrahám
v podobě dobrého jídla?
„Tady v Čechách je to větší problém. Jedeš
po dálnici, na každém kilometru benzínka,
zastavíš a tam různá lákadla. Jako když
přijdeš do banky, jsou tam volné bankovky
a můžeš si vzít, co chceš. Prostě potřebuješ
velkou vůli si tu čokoládu nebo tatranku
nekoupit...“
p
Co říká vaše maminka na to, že
už tolik nechcete její jídla?
„Já se s ní o těchhle věcech vůbec nebavím.“ (smích)
(
Při slavnostním ceremoniálu jste
dostal šampaňské. Vypil jste ho
navzdory své abstinenci?
„Abstinent sice jsem, ale existují určitá pravidla, která člověk musí dodržovat. Pití na
zahájení turnaje je jedním z nich a já nechci
být výjimka, abych lil šampáňo po kurtech.
Ještě by po tom někdo uklouzl a pak se
se mnou soudil kvůli polité zadní čáře.“
((usmívá se)
V minulosti jste část každého
léta trávil společnou přípravou
s Jágr Teamem včetně řady exhibic
a různých akcí. Mohou se tyhle časy ještě vrátit?
„Já si myslím, že tahle doba už je dávno
pryč. Když v roce 1996 vznikal Jágr Team,
vrcholil boom odchodů českých hokejistů do NHL, hráči ročníků narození 1971
a 1972 tvořící jádro reprezentace tam působili skoro všichni. Čeští fanoušci je dlouho
neměli možnost vidět na vlastní oči v akci
a nápad založit Jágr Team, který by objížděl města i vesnice s exhibičními zápasy,
tak měl svou logiku a tyhle akce měly význam. Lidi na to chodili, protože šlo o něco
nového, neobvyklého a nikdy předtím nic
takového neviděli. Pro nás byl zase zážitek
hrát doma před plnými halami, navíc se
vybíraly peníze na různé charitativní projekty, například jsme pomáhali dětem bez
rodičů z dětských domovů. Během let se
ale všechno nějak vyvíjelo, exhibic všude
přibývalo a původní myšlenka Jágr Teamu
se vytrácela.“
y
Budete mít v nejbližším období
čas se z pozice majitele věnovat
kladenskému hokejovému oddílu?
„Klub už je tak zajetý, že není potřeba
do toho nějakým způsobem zasahovat.
Podle mě je vedení kvalitní, trenéři vědí,
o co jde, a máme podstatně víc zkušenějších hráčů než v minulých letech. Já budu
samozřejmě součástí přípravy Kladna,

tím pádem mám možnost sledovat tréninky pěkně zblízka a využívat jich i pro
vlastní dobro.“
Co říkáte na to, že stále víc hráčů
se vrací z NHL a někteří se stávají i majiteli klubů?
„Sport včetně hokeje je záliba, ale na
druhou stranu i černá díra na peníze, jak
říká Mirek Černošek. Sehnat sponzory
a nějakým způsobem provozovat klub,
nebo jej dokonce zachraňovat před zánikem je někdy až nemožné. Proto díkybohu za hráče, kteří se vracejí z NHL
a jsou ochotní finančně i svými zkušenostmi pomoct oddílům, v nichž vyrůstali.
Tohle je jedině plus pro ty kluby, města
i mládež věnující se sportu.“
Jak se vám zamlouvá povinné
nasazování mladíků zavedené
od nového ročníku české extraligy?
„Na tohle jsou dva názory: buď se to někomu líbí, nebo nelíbí. Abych pravdu řekl, já
jsem o tom moc nepřemýšlel, jen tu změnu vnímám, že se bude muset dodržovat.
Všechno má svoje plusy i mínusy. Na jednu stranu jde o pravidlo trochu nespravedlivé pro hráče starší generace, kteří musí uživit rodinu, a místo nich relativně horší, ale
mladí hokejisté dostanou přednost v sestavě. Nemyslím si, že je to ideální, v mé době
nikdo nedostal nic zadarmo. Chápu, že
Český svaz ledního hokeje chce udělat nějakou změnu, aby mladíci u nás dostávali
větší šanci hrát na vyšší úrovni. Na druhou
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stranu však tihle mladí dostávají volnou
kartu, když použiju tenisovou terminologii,
a úplně s tím nesouhlasím. Podle mě platí,
že pokud jsi dobrej, tak si místo vybojuješ.
Máš extra motivaci, zatímco teď se někdo
může do extraligy dostat tak trochu zadarmo. Dnešní mládež už bohužel není taková, jako jsme byli my zamlada s touhou být
nejlepší na světě. Od té doby se spousta
věcí změnila, ať s tím souhlasíme nebo
ne. Sice jsme na éru komunistů všichni nadávali, jenže motivace pořád se zlepšovat
tenkrát prostě fungovala líp, taky respekt
ke starším hráčům byl mnohem větší.
Tohle už v podstatě zmizelo. Já osobně jsem

„Hlavně teď mám hrozně málo času.
Pro tyhle věci byla mnohem lepší situace loni, když se v NHL stávkovalo a já
jsem v Čechách strávil půl roku. Obecně si člověk musí vybírat, nemůže brát
úplně všechny nabídky. Já jsem toho názoru, že všeho moc škodí. Jsou finančně
velmi zajímavé reklamy, ale u mě by
nedávaly žádný smysl. Přece nemůžu
propagovat cigarety nebo pivo, když
jsem v životě nekouřil ani nepil alkohol.
Podobně jsem poslední dobou přestal
dávat rozhovory do médií, protože jsem
cítil, že se lidem začínám trochu protivit.
Tohle sice nemůžu tolik ovlivnit a novináři si vždycky budou psát a do nadpisů
dávat, co chtějí, ovšem redukovat rozhovory je pro mě jediná cesta, jak se aspoň
neobjevovat úplně všude. Co se reklam
týká, většinu jsem vždy dělal ve spojení
s kladenským hokejem. Firmy využily
mě, peníze šly do klubu a bylo to takové
vyvážené.“

kdo je

jaromír jágr
Narodil se 15. února 1972 v Kladně. Jeho rychlý nástup hokejové kariéry přišel od roku
1990, kdy byl draftován Pittsburghem do
NHL. Hned v roce 1991 a 1992 získal Stanley Cup a stal se i nejmladším střelcem finálové historie. V reprezentaci patřil k základnímu stavebnímu kameni v Naganu 1998, kde získal zlatou olympijskou medaili. Je také dvojnásobným mistrem světa
z let 2006 a 2010. V předloňském roce se vrátil do NHL, kde začal ve
Philadelphii, následně podepsal Dallasu, ale sezónu ukončil v Bostonu,
s kterým jen o vlásek nezískal potřetí v kariéře nejprestižnější trofej. Je
nejlépe střílejícím Evropanem základní části NHL a jednou ze světových
sportovních ikon současnosti, která se v létě upsala New Jersey Devils.

