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policistů
rozdělila
město
BOURAČKA
BYLI JSME

BYLA HONIČKA
napříč Vrahovicemi
OPRAVDU NUTNÁ?

Místo neštěstí. Vrtulník s těžce zraněným
policistou na palubě
právě vzlétá do nemocnice. Nejen přihlížející
lidé pak spouští širokou
diskusi s nejednotnými
názory na celou událost... Foto: M. Kadlec

U TOHO!

Na padrť . Takto dopadl vůz řidičky značky Renault, do kterého vrazila modrá policejní „oktávka“... Jen díky paní „Štěstěně“ žena přežila.
Foto: Policie ČR

Vrahovice/mik

Neštěstí, které ovšem mohlo dopadnout
ještě mnohem a mnohem hůř se stalo ve
středu v podvečer ve Vrahovicích, kde
havarovalo policejní vozidlo. Mladí strážci
dopravního pořádku se šílenou rychlos-

tí honili za motorkářem, kterého zachytil
radar, jak překročil povolenou rychlost.
Policejní modrá Octavia se roztříštila o
strom poté, co se srazila s jiným osobním
autem, jehož řidička odbočovala doleva
do ulice Zátiší. Následky byly fatální...

Jeden těžce zraněný policista na hranici
života a smrti plus další tři lehce zraněné
osoby!
Samotná havárie okamžitě vyvolala ostrou diskuzi po celém Prostějově. Kdo za
nehodu může? Proč policisté tak šíleným

způsobem honili ještě šílenějšího motorkáře v hustém městském provozu?
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pátral i po dalších okolnostech otřesné havárie včetně
svědeckých výpovědí. Ty vnášejí do případu mnoho nejasností a dalších otázek...

Exkluzivní reportáž včetně vlastní fotodokumentace a podrobné zpravodajství čtěte na straně 13!
INZERCE

Příští číslo vyjde

z důvodu velikonočních svátků

netradičně v úterý 10. dubna
ne
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
„Botičky“ podraží
Od 1. dubna 2012 budou strážníci při demontáži technického
prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičky) vybírat manipulační poplatek ve
výši 300 korun. Jestliže se nepodaří zjistit, kdo vůz na místě
ponechal, zaplatí tento manipulační poplatek provozovatel
vozidla. Osoba, která spáchala
přestupek a nemůže ihned poplatek zaplatit, je povinna ho
uhradit do 15 dnů.
V případě provozovatele tato
lhůta běží od doručení výzvy k
zaplacení na adresu uvedenou
v registru silničních vozidel.
Pokud nedojde k úhradě ve
stanovené lhůtě, bude poplatek vymáhán soudní cestou a
následně výkonem rozhodnutí.

Pětkrát na záchytku!
V průběhu týdne provedli
strážníci u pěti občanů doprovod do protialkoholního
zařízení. Nejprve se jednalo o
pětačtyřicetiletého muže, který
byl v ranních hodinách převezen na základě žádosti prostějovské nemocnice. Dotyčný
totiž i přes svůj opilecký stav
utekl z urgentního příjmu. Poté
ho hlídka nalezla v blízkém
okolí. Další den před polednem putoval do zařízení devětačtyřicetiletý chlapík ležící
na zemi v ulici Olivetského. V
pondělí před patnáctou hodinou na základě telefonického
oznámení objevili strážníci
osmačtyřicetiletou ženu na
chodníku u domu v ulici Vápenice. Ani ona nebyla schopná samostatného pohybu. Ve
středu skončila na záchytce
další žena, hlídce známá bezdomovkyně. Ta podle svědků
měla jít po silnici směrem na
Určice. Projíždějící vozidlo ji
zachytilo
y
a řidič uvedeného
vozu z místa nehody ujel! Žena
upadla na zem. Měla drobná
poranění na hlavě a rukou, dle
lékaře nebyla hospitalizace v
p
nemocnici zapotřebí.
Hlídka
dopravní policie ČR provedla
u ní dechovou zkoušku. Ta
prokázala požití lihovin. Nadýchala 2,74 promile. Další
osoba ovlivněna alkoholem
byla nalezena ve čtvrtek o půl
desáté večer na autobusové
zastávce v blízkosti městských
lázní. Pětačtyřicetiletý muž zde
ležel v dosti zuboženém stavu.
Celý mokrý, znečištěný močí.
Ani za pomoci hlídky se mu
nepodařilo vstát. Nadýchal
3,54 promile.
Mladistvý byl namol
Před půlnocí byl nahlášen na
linku 156 ležící mladík v ulici
Tylova. Hlídka zjistila, že se
jedná o šestnáctiletého hocha.
Ten nekomunikoval, silně
zvracel a upadal do bezvědomí… Lékař rozhodl o okamžitém převozu do nemocnice pro podezření z otravy
alkoholem. Na místě se spolu
s opilým hochem nacházeli
i dva jeho kamarádi. Ti byli
střízliví. Sdělili, že ho našli v
parčíku, kde měli mít spolu
sraz. Kde se takto zřídil, nevěděli. Strážníci se snažili o celé
situaci vyrozumět chlapcovy
rodiče. Ti ovšem na zvonění
nereagovali. Hlídce se je ani v
následujících hodinách zkontaktovat nepodařilo. Z důvodu
ohrožení na zdraví mladistvého byla
y celá událost ppostoupep
na Policii ČR k prošetření, zda
nedošlo ke spáchání trestného
činu.

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. dubna 2012

STAROSTA mlátí strážníky
Muž má opakované problémy s alkoholem i policií

S patnáctiměsíčním nepodmíněným trestem
odešel ve čtvrtek od soudu čtyřiačtyřicetiletý
Tomáš Starosta. Letos v lednu před bytem své
tehdejší družky praštil prostějovského strážníka.
Konflikt s městským policistou měl před pár dny i v
Kostelci na Hané, kde donedávna žil...
Prostějov/mls
Hlídka městských strážníků byla
k bytu v prostějovské ulici Cyrila
Boudy přivolána v lednu letošního roku. Zavolala je tehdejší
družka Tomáše Starosty. „Bylo
už kolem čtvrté hodiny ráno.
Chtěla jsem spát, ale Tomáš
byl opilý a neustále mě otravoval. Urážel mě i moji dceru. Už
jsem si s ním nevěděla rady, tak
jsem zavolala strážníky, aby jej z
bytu vyvedli. Něco podobného
jsem neudělala poprvé,“ popsala situaci žena. Když strážníci
dorazili na místo, choval se muž
poměrně klidně, vzal si své věci
a nechal se vyvést ven. Na chodbě mu však náhle „přeskočilo“...
„V klidu jsme ho odváděli, on
mě ale nečekaně jednou rukou

popadl za límec a druhou praštil do levého oka, až jsem upadl. Rychle jsem však vyskočil a
použil na něj chmat, kterému se
říká kravata. Složil jsem ho na
zem a společně s kolegou jsme
mu nasadili pouta,“ popsal horké
momenty strážník Jiří Navrátil.
Muže strážníci následně předali
na policii ČR. Samotný Jiří Navrátil byl ošetřen v prostějovské
nemocnici. Jeho zranění jej v
další práci naštěstí nijak neomezovalo.
„Celé je to omyl, nejsem agresivní člověk, nikoho jsem napadnout nechtěl,“ hájil se Tomáš
Starosta, který k soudu dorazil se
sešitou ranou nad pravým okem.
„Minulý týden jsem měl konflikt se strážníkem v Kostelci,”
vysvětlil důvod svého zranění

O svém dalším životě bude
moci Tomáš Starosta popřemýšlet za katrem. Soud jej totiž na základě výpovědi obou
strážníků i dalších důkazů poslal na patnáct měsíců do vězení. „Ve vašem případě se jednalo
o cílený útok na úřední osobu.
Přitěžuje vám to, že se nejedná
o váš první exces, v minulosti
jste byl mimo jiné odsouzen za
ublížení na zdraví. Navíc jste
se choval vulgárně vůči vlastní
matce. Za napadení strážníka
vám hrozily až čtyři roky vězení.
Pro patnáctiměsíční trest jsem se
rozhodla po přihlédnutí k tomu,
že intenzita útoku nebyla až tak
velká a nevyžádala si vyřazení
z pracovního procesu,“ odůvodnila výši trestu soudkyně Ivona
Otrubová.
Tomáš Starosta se proti rozsudku na místě odvolal a ze soudní
Démon alkohol. Tomáš Starosta podle svých slov není agresivní.
síně odcházel s úsměvem na
Jakmile se však napije, nechodí pro sprostá slova ani ránu dalertech. Na chodbě jej totiž čekako...
Foto: Martin Zaoral
la jeho bývalá přítelkyně, které
a připustil, že má dlouhodobé donedávna trvale přebýval u své mnohokrát sprostě nadával, až
problémy s alkoholem. „Chci matky v Kostelci na Hané. Ta jej na něj několikrát musela zavolat
se léčit v Kroměříži,“ prohlásil u však po vzájemných konfliktech strážníky. „Jsme teď kamarádi...,“ osvětlila žena.
soudu nezaměstnaný muž, který nakonec z bytu vyhodila.

Kriminálka dopadla ZLODĚJE V PODMÍNCE
Prostějov/mik - Naprosto
nepolepšitelní! V síti prostějovské kriminální služby
uvízla vypečená trojice zlodějů, kteří si v současnosti
za krádeže odpykávají podmíněné tresty. To jim ale
zřejmě nevadilo, protože i
přes hrozící kriminál páchali trestnou činnost dál.

Policie jim prokázala sérii
vykradených chat.
„Komisaři z oddělení Služby
kriminální policie a vyšetřování v těchto dnech obvinili
jednatřicetiletého muže z Prostějova ze série krádeží vloupáním. V některých případech
sám, jindy ve spolupachatelství s dvaatřicetiletým nebo de-

větadvacetiletým komplicem
se zaměřoval především na
zahradní chatky, kůlny či stavební buňky. Z lupu si odnášel
zahradní a stavební techniku,
radiátory, železo, litinu, měď,
doslova vše, co mu přišlo pod
ruku,“ uvedla Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.

Střechu domu spolkly PLAMENY
Plumlov/mik - Tři jednotky
profesionálních i dobrovolných hasičů vyjely ve čtvrtek
v brzkých ranních hodinách
k likvidaci požáru střechy rodinného domku v Plumlově.
Oznamovatel uslyšel praskání ohně a následně zahlédl
plameny na jednom z rodinných domků v ulici Krátká.
Společně s profesionály z
Prostějova vyrazili k požáru i
dobrovolní hasiči z Kostelce

na Hané a místní jednotka z
Plumlova. „Požár zcela zachvátil střechu staršího objektu, naštěstí se uvnitř nikdo
nenacházel. Hasičům se ve
velmi krátké době podařilo
dostat plameny pod kontrolu
a zamezili jejich rozšíření na
střechu přilehlého sousedního domu. Požár se také přenesl o několik metrů dále do
zahrady, kde se vzňal odpad.
Následně jednotky pokračo-

valy v dohašování ohořelé
střešní konstrukce, v postupném rozebírání a dohledávání
menších skrytých ohnisek.
Dohled nad požářištěm do
ranních hodin zajistili místní
hasiči,“ uvedl Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Co je
příčinou vzniku požáru a taktéž výše škody je v tuto chvíli
stále v šetření.

Prostějovská kriminálka pachatelům prokázala zatím celkem sedm skutků. „Muži způsobili škodu v předběžné výši
78 tisíc korun. Dva z nich jsou
již obviněni z přečinu krádeže
vloupáním, poškození cizí věci
a porušování domovní svobody. Oba nejsou v tomto ohledu
žádnými nováčky. Mají boha-

tou trestní minulost a v současné době jsou stíháni vazebně.
Hrozí jim až tříletý trest odnětí svobody. Vzhledem ke
skutečnosti, že z minulosti si
odpykávají podmíněný trest,
je vysoce pravděpodobné, že
tentokrát bude trest odnětí svobody nepodmíněný,“ dodala
Eva Čeplová.

Nedělní HAVÁRIE
na Újezdě - čtyři zranění

Zřejmě nepozornost. K nehodě na křižovatce došlo s největší pravděpodobností z důvodu nedání přednosti v jízdě.
Foto: Michal Kadlec

Dílo zkázy. Po uhašení požáru zbylo v Krátké ulici v Plumlově plno ohořelých trosek střechy. Foto: HZS

Prostějov/mik - Včera, tedy v
neděli 1. dubna po půl osmé večer se na křižovatce ulic Újezd
a Svatoplukova srazila dvě
vozidla. O síle nárazu svědčil
stupeň deformace obou osobních aut. Záchranáři na místě
nehody vyprošťovali z vozidel
čtyři zraněné osoby.
Přestože oficiální popis havárie a vyjádření policie jsme už
nemohli těsně před uzávěrkou
získat, byli jsme přímo na místě. A už podle prvního odhadu
bylo zřejmé, že řidič stříbrného osobáku jedoucího z ulice

Újezd nedal přednost po hlavní
komunikaci jedoucímu autu.
„Havárie měla za následek celkem čtyři zraněné osoby, dvě
z nich byly zaklíněny ve zdemolovaných vozidlech a hasiči
je museli vyprošťovat. Sanitky
odvezly zraněné do nemocnice
na urgentní příjem, kde lékaři
zjistí další rozsah zranění. Naši
lékaři při převozu účastníků
nehody odhalili zranění končetin, hrudníku i páteře. Naštěstí
nešlo o nic závažného,“ sdělil
nám Radomír Gurka, ředitel
prostějovské záchranky.

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.

ZDENEK HERÁK

LUKÁŠ KAŠTIL

PETRA ZLÁMALOVÁ

VIKTOR PŘIDÁLEK

se narodil 28. září 1979 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného bylo vyhlášeno celostátní pátrání dne 20. března
2012. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 32 do 35 let,
měří 180 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlasy.

se narodil 5. listopadu 1984
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného bylo vyhlášeno celostátní pátrání dne 2. února 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 27 do 28 let, měří
165 centimetrů, má střední
postavu, černé vlasy a nosí
bradku.

se narodila 19. února 1996
a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou bylo vyhlášeno
celostátní pátrání dne 18.
března 2012. Její zdánlivé stáří je 16 let, měří 155
centimetrů, má hubenou
postavu, zelené oči a hnědé
dlouhé vlasy.

se narodil 14. prosince 1985
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného bylo vyhlášeno celostátní pátrání dne 27. března
2012. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 25 do 26 let a
měří mezi 170 až 178 centimetry. Bližší popis policie
neuvádí.
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ČERNÁ KRONIKA
Podd vlivem
P
li
marihuany
ih
V úterý policisté zastavili
čtyřicetiletého řidiče osobního vozidla Ford Sierra na
Jiráskově náměstí v Prostějově. Při kontrole byla
provedena i dechová
zkouška s negativním výsledkem.
Policistům se však
chování a vzhled
řidiče nezdál, a
proto přistoupili i ke zkoušce
na jiné návykové látky. Testr
Drugwipe 5+ prokázal u řidiče
ppozitivní reakci na látku canabis. Řidič uvedl, že v neděli
večer vykouřil joint marihuany. Dobrovolně se podrobil i
lékařskému vyšetření. Byl mu
odebrán řidičský průkaz a zakázána další jízda.

Přistiženi při činu
Z přečinu krádeže vloupáním
jsou podezřelí dva muži ve
věku 20 a 26 let z Prostějovska. V sobotu v noci rozbili
společně plexisklovou výplň
okna pracovního doprovodného vagónu odstaveného na
hlavním nádraží v Prostějově.
Poté vnikli do vagónu, odkud
odcizili dvě ppracovní bundyy s
nápisem ČD. Na místě samém
však byli
y přistiženi hlídkou Policie ČR.
Straka v dílně
Neznámý pachatel se vloupal
do dílny společnosti se sídlem
v Prostějově na ulici Pod Kosířem. Zloděj poškodil oplocení a po vniknutí na pozemek
odstranil zámek z vrat dílny a
vnikl do ní. Zde ze zaparkovaného auta odcizil dvě přímočaré motorové pily, příklepovou
vrtačku, aku vrtačku, dvě úhlové brusky a 20 kg měděného odpadu. Tímto jednáním
způsobil společnosti celkovou
škodu za 21 000 korun.
Vykradl chatu
Dosud nezjištěný pachatel
vnikl na pozemek u rekreační
chaty v katastru obce Němčice
na Hané. Dále na pozemku
vyrazil okenici kůlny a z ní odcizil křovinořez, vrtačku a jiné
nářadí. Majitel škodu poškozením a odcizením věcí vyčíslil
na necelých 27 000 korun.
Vybílený bufet
V úterý odpoledne zjistil majitel občerstvení v Prostějově
na ulici Za Kosířem, že má
poškozený zámek na dveřích
přístavku u stánku s občerstvením. Zloděj z přístavku odcizil
čtyři metry dlouhou měděnou
trubku, dále odstranil všechny
elektrické kabely z obvodových zdí a také přívodní kabely k elektrickému osvětlení u
venkovního posezení. Všechny kabely na místě zbavil izolace a tu ponechal na dámské
toaletě. Z pánské toalety odcizil dvě vodovodní baterie a
pět vodovodních výpustí. Také
navštívil sklad, odkud si odvezl chladící agregát s kompresorem. Majitel celkovou škodu
vyčíslil na 15 tisíc korun.
Vloupání do auta
V úterý kolem poledne rozbil zloděj okno auta zaparkovaného v Prostějově
j
na
Skálově náměstí. Řidič měl
ve vozidle odloženu tašku a
v ní dvoje boty. Krádeží mu
vznikla škoda 2 300 korun.
Škoda poškozením vozidla
byla však daleko vyšší, ta činila 4 000 korun. Proto opět
upozorňujeme všechny řidiče, aby si ve vozidle neponechávali viditelně odložené
věci. Zloděj často způsobí
větší škodu poškozením auta
než odcizením věcí.

Zpravodajství
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Syn mluvčího krajského úřadu

Vratné láhve se už nevrátí...

je od pondělí nezvěstný: KURIÓZNÍ NEHODA na začátku Olomoucké

POMOZTE!

Olomouc, Prostějov/mik Od pondělního odpoledne
je nezvěstný syn vedoucího tiskového oddělení olomouckého krajského úřadu
Radek Heger (na snímku).
V uvedenou dobu odcestoval dvacetiletý student do
školy v Brně, kam však nedorazil. V úterý se měl vrátit
na předoperační vyšetření.
Od chvíle odjezdu ho však
nikdo neviděl a má nedostupný mobil.
„Nezaznamenala jsem žádný náznak jakéhokoliv problému. Přišel v neděli v šest
večer, smažil karbanátky, šel
se mnou nakoupit. V pondělí ráno přijel do města, dali
jsme si oběd a pak jsem ho
odvezla na nádraží, a od té
doby nic,“ řekla
zoufalá matka
Tamara Hegerová. Rodiče Radka Hegera jsou
sice rozvedeni,
v péči o syna se
ale pravidelně
střídali a oba se
shodují, že s ním
nikdy
nebyly
žádné problémy.
„Je to naprosto nekonfliktní
kluk. Nikdy se
netoulal, nepije
alkohol, neužívá
drogy. Vždycky
jsme o něm věděli,“ konstatují
oba svorně.
Policie vyhlásila
po Radkovi Hegerovi pátrání.

„Naštěstí nic nenasvědčuje
tomu, že by byl pohřešovaný obětí nějakého násilného
činu,“ uvedla olomoucká
policejní mluvčí Marie Štrbáková. Pohřešovaný Radek
Heger je 175 centimetrů vysoký, hubené postavy, má
hnědé krátké a rovné vlasy
česané na ježka a hnědé oči.
V době odjezdu měl na sobě
modré rifle, tmavomodrý
rolák s dřevěnými knoflíky,
šedočerný kostičkový šál a
černé sportovní boty značky
Adidas. Jakékoliv informace je možné sdělit nejbližší
policejní služebně, na lince
158 nebo přímo na zvláštní
e-mail hledameradka@ivoheger.cz nebo na telefon 777
332 057.

Prostějov/mls - „Dopito, Dopito, už to máš dopito!“ Tímto
sloganem by se dala s určitou
nadsázkou charakterizovat
neobvyklá havárie, ke které
došlo ve středu před polednem v Olomoucké ulici. Řidiči nákladní dopravy Dopita z
Úsova se zde na silnici vysypalo několik desítek přepravek
s prázdnými sklenicemi od
piva. Vozovka se tak pokryla
souvislou vrstvou pestrobarevných střepů s etiketami piv
nejrůznějších značek...
Okamžitá pomoc. Při likvidaci následků středeční havárie nezištně
vypomohla i trojice žen z nedalekých obchodů. Foto: Martin Zaoral

„Jel jsem opatrně. Vůbec bych
nevěřil, že se při pomalém rozjíždění může něco takového stát,“
vrtěl nad rozbitými sklenicemi
hlavou mladý a vytáhlý řidič, který směřoval z Boskovic do Olomouce. V autě převážel stovky
přepravek s prázdnými pivními
sklenicemi, které od podlahy až

ke stropu zcela zaplňovaly nákladní prostor jeho vozu. „V zatáčce se nahnuly a vytvořily tlak
na boční popruhy. Ty to nevydržely a praskly. Přepravky pak
pod plachtou vypadaly na silnici,
kde se rozflákaly,“ popsal příčinu
i průběh nehody v exkluzivním
vyjádření pro Večerník sám řidič.

Ihned po nehodě se do úklidu
nezištně zapojily ženy z blízkých obchodů, které nelenily a
začaly smetat střepy z chodníku na hromadu. Zároveň z nich
vybíraly sklenice, které se nerozbily a vracely je zpět do vyprázdněných přepravek. Přitom
riskovali, že se o střepy pořežou.
„Nějaká ta nehoda se může stát
každému z nás, všichni jsme pak
rádi, když nám někdo pomůže,“
nechala se slyšet jedna ze zametajících dam.
Souvislá vrstva střepů však na
silnici zůstala ještě přibližně půl
hodiny a to až do doby, než ji
vysál úklidový vůz. Ten přivolal
zaměstnanec Ředitelství silnic
a dálnic. Po celou tu dobu pak
provoz na rušné křižovatce řídili
dopravní policisté.

Bezdomovec „uvízl” na lavičce
v centru. MŮŽE ZDE UMŘÍT?

Tak tohle je hodně smutný případ! Pětašedesátiletého bezdomovce Jirku jsme zastihli
v chladné noci ze soboty na neděli sedícího na
lavičce na Žižkově náměstí. Na tom by nebylo
nic zvláštního. Ovšem podle hostů blízké restaurace měl na tom samém místě sedět už od
čtvrtka. Tedy více jak osmačtyřicet hodin! Jirka
nebyl opilý, vedle sebe měl opřeny berle. Zdálo
se však, že bez pomoci opravdu není schopen z
lavičky vstát a že ani s berlemi by daleko nedošel.
Náhodnému kolemjdoucímu se mohlo zdát, že
starý nemohoucí člověk může klidně i umřít
na lavičce uprostřed města a nikdo si toho ani
nevšimne... Tak tomu ale naštěstí není.
Prostějov/mls
„Nemůžu chodit. Z nemocnice mě propustili v pondělí
a zpátky už nechci. Je to se
mnou hodně špatný,“ popsal
v exkluzivní zpovědi pro Večerník svoji situaci Jirka. O
tom, že není schopen postavit
se na nohy a že svoji lavičku
zřejmě už delší dobu skutečně
neopustil, svědčily například
jeho pokálené kalhoty. „Mám

dvě dcery, ale nebudu je obtěžovat. Do Azyláku nechci a
do nemocnice taky ne,“ vyjádřil se Jirka, který naposledy
bydlel v Klenovicích na Hané.
„Jako bezdomovec žiju venku
minimálně tři roky, zatím mi
to tak docela vyhovovalo. Stále dostávám důchod šest tisíc
dvě stě korun, ale do domova
důchodců nechci. O všechny
peníze by mě obrali,“ zmínil
se. Dokončení na straně 13

Vzbuzoval soucit. Takto jsme v neděli hluboko po půlnoci nalezli Jirku na „jeho“ lavičce nedaleko restaurace Beseda na Žižkově
náměstí. Na první pohled bylo patrné, že ji nějaký čas hned tak
neopustil...
Foto: Martin Zaoral

Ministerstvo vnitra vzkazuje opozičním rýpalům:

Nový KULTURÁK v MLÝNSKÉ! Město a Manthellan? V POŘÁDKU!
Pozemek Moragra je pro město horkým favoritem

Přestože někteří členové opozice okolo Aleše
Matyáška a také „zeleného“ agitátora Jana
Navrátila v otázce řešení nového multifunkčního
zařízení ostatním zastupitelům škodí, kudy chodí,
a rozesílají po ministerstvech různá udání na postupy magistrátu, vedení prostějovské radnice už
mílovými kroky spěje ke konečnému rozhodnutí.
Horečně se hledá vhodný pozemek, kde by v nejbližší době mělo nové moderní zařízení pro sport
a kulturu stát. A Večerník už ví, která lokalita je pro
naše radní horkým favoritem!

Místo pro nový „kulturák“? Na ruinách vyhořelého objektu
v Mlýnské ulici by mohlo být brzy postaveno nové multifunkční
zařízení.
Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik
Prostějovský magistrát pokračuje
v hledání vhodné lokality, ve které
by mohl být postaven nový multifunkční dům. „Ano, snažíme
se hledat, tipovat pozemky, které
by byly pro stavbu nejvhodnější. Čekal jsem také návrhy z řad
veřejnosti, zatím ale žádný nepřišel,“ konstatuje Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora města.
Jak Večerník minulý týden
zjistil, nápad postavit kulturně
sportovní centrum na pozemku
po demolici Jezdeckých kasáren zřejmě definitivně padl.
Favoritem je nyní lokalita ještě
blíže centra města! „V tuto chvíli vám opravdu mohu potvrdit,
že uvažujeme o pozemku po
vyhořelém objektu Moragra v
Mlýnské ulici. A jak říkáte, tento pozemek je pro nás skutečně
horkým favoritem,“ přiznal
´barvu Pospíšil.

Druhý muž radnice ovšem vzápětí upozornil, že uvedený pozemek
však není v majetku města Prostějova. „Podmínky výkupu řeším
osobně se zástupci Moragra, snažíme se najít shodu a musím říci,
že jednání ze strany mých partnerů je vůči městu velice vstřícné.
Myslím si, že určitě najdeme
společné řešení,“ neskrývá ovšem
optimismus Jiří Pospíšil.
Možná že už zbývá jen otázka,
kdy se nový prostějovský „kulturák“ začne stavět. „Všichni
dobře vědí, že studie je již na
světě. Jakmile vyřešíme lokalitu,
kde zařízení bude stát, můžeme
se pustit do přípravy projektu a
vyřizování veškerých formalit,
které jsou pro stavbu nezbytné.
Místo také významně ovlivní
vnější vzhled budoucího zařízení.
Termín, kdy se začne stavět, vám
ovšem nejsem schopen sdělit,“
uzavřel prozatím toto téma první
náměstek primátora.

JEDNÁNÍ O POZEMKU TRVALA OSM LET!
Rondel v Krasické ulici už dávno mohl fungovat

Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak! Už
od roku 2004 jednalo město s majitelem
takzvaného mlýna a přilehlých pozemků
u křižovatky Drozdovické a Krasické ulice
panem Slabým o možnosti odkupu části
nemovitosti včetně sousedních pozemků
za účelem výstavby plánovaného rondelu.
Ten má být konečnou spojnicí mezi severní obslužnou cestou a jižním kvadrantem.
Konec dobrý, všechno dobré. Nakonec k
dohodě došlo, ale proč až za tak dlouhou
dobu, když na straně majitele potřebného
pozemku byla zřejmá vstřícnost?
Prostějov/mik
Jak jsme před několika týdny informovali,
na podzim loňského roku došlo ke schůzce mezi městem zastoupeným předsedou
dopravní komise a radním Zdeňkem Peichlem i zastupitelem Josefem Augustinem s majitelem objektu Eduardem Slabým.
Více se dočtete na straně 6

Prostějov/mik - Pánům
Matyáškům, Navrátilům a
Kolářům minulý týden pořádně sklaplo! A po zásluze.
Opozičním zastupitelům z
řad TOP09 a KDU-ČSL a
lídrovi Strany Zelených dalo
ministerstvo vnitra najevo,
že jejich stížnost ve věci pronájmu a následného prodeje
pozemků společnosti Manthellan za účelem vybudování
obchodního centra je naprosto jalová. Ministerští úředníci
totiž potvrdili prostějovskému magistrátu, že postupoval
správně!
Tak dlouho zmínění pánové
balamutili Prostějovany o protiprávnosti jednání města, až
se rozhodnutím ministerstva
vnitra zapletli do sítě vlastních
výmyslů. Ale hlavně, že se zviditelnili..
„Město Prostějov obdrželo vyjádření Ministerstva vnitra České
republiky, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy k podnětu

podanému klubem zastupitelů
TOP 09 a KDU-ČSL. Ti žádali
prošetření postupu města ve věci
pronájmu a následného prodeje
nemovitostí města za účelem
vybudování obchodně-společenského centra. Ministerstvo nám
sdělilo, že neshledalo v postupu
města rozpor se zákonem. To je
pro nás poměrně důležitá zpráva, která nám potvrdila, že celý
proces byl v souladu s platnou
legislativou. Nyní se tak můžeme opět soustředit na práci, která nás v souvislosti s výstavbou
obchodně - společenského centra

čeká,“ prozradil Večerníku uprostřed minulého týdne Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora.
Nad stanoviskem ministerstva
zajásal i samotný primátor. „Od
začátku jsme byli přesvědčeni,
že jednáme správně. Zamrzelo
mě jednání některých kolegů
zastupitelů z řad opozice, kteří
místo konstruktivního jednání
podávali stížnost až na ministerstvo. Snažili jsme se náš postup a
obchodní smlouvy se společností
Manthellan opozičním zastupitelům vysvětlit rozumně, bohužel
marně. Je dobře, že ministerstvo
vnitra celou záležitost prošetřilo.
O jeho závěry se nyní můžeme
opřít daleko více,“ svěřil se nám
Miroslav Pišťák.
Jelikož zmínění opoziční zastupitelé se za rok a půl svého
působení v nejvyšším orgánu
města nedokázali zviditelnit v
práci pro blaho občanů, zkoušejí to jinými cestami. Otázkou
je, kolik lidí jim bude ochotno
ještě naslouchat…

INZERCE

VÝJIMEČNÁ KIA NABÍDKA
V PROSTĚJOVĚ!
7 bezstarostných a spokojených let. Nevěříte?
Přijďte se podívat a uvěříte.

od 419 980 Kč

od 269 980 Kč

od 184 980 Kč

od 249 980 Kč

Auto Hlaváček a. s., Provozovna: Plumlovská 183, 796 01 Prostějov,
A
Tel.:
T 602 476 891

Konečně! Po osmileté anabázi majitele pozemků s městem došlo konečně k dohodě a na tomto místě bude postaven rondel
Foto: archív

www.hlavacek.cz, mailto: riedl@hlavacek.cz
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Barometr

Číslo týdne

21

+

První milion. Rekonstrukce se konečně dočká i smuteční obřadní síň na
Trestní oznáměstském hřbitově. Na ni je letos
mení. Konečně i
vyčleněn první milion korun,
primátorovi už došla
tak snad na smuteční
trpělivost. Není tajemhosty nebude při obstvím, že v souvislosti se zakázřadech
aspoň
kami na informační technologie se
padat omítna radnici v minulosti děly divné
ka…
věci. A pokračuje to i dnes. M. Pišťák
to nechá vyšetřit policii.

Jak jsme se dozvěděli minulý
týden, tolik milionů korun
činí schodek rozpočtu za loňský rok. Vzhledem k tomu, že
vinou krize město ze sdílených
daní přišlo o pětadvacet milionů, dá se hovořit o úspěchu.
Potvrzeno je to výborným ratingem.

-

Osobnost týdne

Výrok týdne

RADOSLAV LÁTAL
RA

„Nejdřív ministr
Vondra a teď vy.
My nejsme Přerov,
ale Prostějov!“

Něk
Někdejší
vynikající reprezentant,
vicemistr Evropy z roku 1996
vicem
rodák z Němčic nad Hanou
a ro
se v uplynulém týdnu dočkal jako
trenér svého premiérového angažmá
v první lize, když se ujal žezla v Baníku
Ostrava. Bude pro slavný klub
na okraji propasti spásou?

Primátor M. Pišťák
Petru Vinšovi, který
si nás spletl se sousedy

STATUTÁRNÍ NADHLED ANEB JAK JSEM SE VYDAL NA PROSTĚJOVSKOU RADNICI
Tak jsem se také konečně
vydal na věž prostějovské
radnice. Dokonce se mi
to podařilo během jedné
hodiny dvakrát a kupodivu jsem se jako kavárenský typ ani nezadýchal.
Spoluobčané, neděste se,
a na skoro stoletou věž klidně vyrazte. Kdo by se bál,
že je to moc schodů, tak se
nebojte, vyšlapat se to dá a
přesný počet se stejně nedozvíte, takže vás ani nezdrtí
nějaká cifra. Nikdo totiž nespočítal, kolik těch schodů
je, a tak ani já jsem se to nedozvěděl. Samotného mne
je počítat nenapadlo. Očekával jsem totiž, že průvodci to ať zapomene, ani nějaká nadjsou instruováni. Ale prý snad i se schody od vchodu standardní miliarda do městského rozpočtu nám také nepřistane,
radnice je jich něco přes dvě stě padesát.

Analýza

Martin Mokroš
Pohled z věže ovšem opravdu
stojí za to a i já jsem se zalíbením pohlédl na to naše městečko, menší, čerstvě statutární.
Všechny problémy mi najednou z té výšky připadaly krásně malicherné a hlavně malé,
i když tak jako tak tu jsou. To

jde především o prestiž a určité
společensko-politické možnosti,
jak město vylepšit. Koneckonců,
kdo chce vědět, jak je to se statutárními městy zcela detailně,
nechť si prostuduje Zákon o obcích číslo 128/200 Sb. a tam se
dočte takřka vše.
Já velké pozitivum aktuálně vidím v osobě primátora,
který mimochodem může ze

nezakryje ani nadmořská výška
a ani jemný opar, jenž je způsoben výpary, které se takřka
neustále drží nad tou naší kotlinkou, znovu opakuji čerstvě
statutární. Právě o ní chci dnes
kapku pohovořit.
Pokud někdo čeká, že nám teď
začnou létat pečení holubi do
huby, jak se lidově říká, tak na

zákona přijít přímo na jednání vlády jako host. Věděli jste
to? Náš současný a historicky
první primátor totiž určitě nikdy nezmizí na dva měsíce do
Himalájí, aby tam místo péče
o město lezl po vrcholcích hor,
a určitě nikdy nebude na první
straně celostátního tisku, kde
v souvislosti s ním budou zveřejněny telefonní odposlechy s
lobbisty, tak jak se to momentálně děje v souvislosti s bývalým primátorem pražským,
malým modrým Napoleonem
„koťátkem“ Bémem. Náš primátor si, myslím, bude poctivě
pracovat na tom, aby nám titul
statutární nebyl sebrán, neboť
i to je ze zákona možné. Tento
titul totiž není na věky. Věděli
jste to?
Problémů k řešení je myslím
si dost - doprava, územní plán,
kriminalita atd. Jsou to tradiční
bolesti a ty prostě také nový status jen tak neodvane a bude potřeba se jimi detailně zabývat. A
to tak, že věcně i konstruktivně.
Zapojení občanů by se také
mohlo zlepšit, máme zde určitá

kritická sdružení, která na problémy poukazují, ale zrovna
nedávná protivládní pseudodemonstrace na náměstí ukázala, že bohužel většina je sice
schopna se někde sejít, ale pak
čeká, co bude, zda za ně někdo něco udělá, zařídí, navede,
nasměruje a nejlépe ihned. Já
rovnou říkám: neudělá, nezařídí, a tak se začněme také my
občané chovat statutárně. Třeba už jenom tím, že budeme
chodit k volbám v daleko hojnějším počtu, budeme kriticky
upozorňovat na nešvary, ale
budeme také hned navrhovat
reálná řešení, a hlavně se nenecháme manipulovat nějakou
mafiánskou klikou. Zde opět
odkazuji na Prahu a jejího exprimátora i jeho kamarádíčka
„mazánka“ Janouška, kteří si
z největšího statutárního města v republice udělali dojnou
krávu. Druhý jmenovaný ve
své nadutosti a samolibosti pak
dokázal málem zabít člověka...
Jsme statutární město, získali
jsme prestiž a teď je jen na nás,
co s tím uděláme... Zda využi-

jeme šanci a o našem městě se
bude mluvit víc a víc, nebo si
necháme šanci proklouznout
mezi prsty a zůstaneme jen
„uprděnou“ sice statutární, ale
větší vesnicí.
Pokud vás teď aktuálně nic
nenapadá, nevíte jak na to, tak
zkuste vyšlapat těch x schodů
na radniční věž a projděte si
celý ochoz, koukněte do dalekohledů, rozhlédněte se a on
nějaký nápad přijde. U každého bude jiný, ale to je dobře,
ze střípků se dá sestavit celá
mozaika a ta pak může vytvořit celistvý nový obraz našeho
města.
No a první a povinně by měli
schody vyšlapat naší zvolení
zástupci, tedy městská rada a
zastupitelstvo, mají totiž naši
důvěru a měli by s nápady
přijít první, neboť my občané
od nich nápady očekáváme.
Až přijdou ty naše a dáme je
s nimi dohromady, tak nám
těch dalších dvacet pět statutárních měst bude moci jen
závidět.
Dokážeme to společně?

Aférka v Dřevnovicích Agentura
Rostislav Kocmel
Nejsem novinář v pravém smyslu
slova. Nevyrážím za
reportážemi
do terénu,
ale všechno
sepisuji pěkně v teple. Říká
se mi proto (někdy i posměšně) publicista. Reaguji pouze na to, co se v Prostějově a
v přilehlých oblastech děje.
Okomentoval jsem toho už
dost, ale poprvé mě něco

„nadzvedlo ze židle“. Aférka
v Dřevnovicích s náznakem
napadení a vyhrožování
redaktorovi PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Je mi úplně jedno, k jaké
etnické skupině „dotyční“
dřevnovičtí občané patřili. Pro
mě za mě mohou být třeba
zelenofialoví. Jejich chování
je v normálním státě nepřípustné a podle mého názoru
i velmi nebezpečné - byť jen
v náznacích. Útoky na veřejné činitele, úředníky, lékaře,
zdravotníky a novináře známe

glosa týdne
z Ruska a ze zemí na východ
od nás. Je nutné si uvědomit,
jak vypjatá situace v České republice nyní panuje. Prvním
důležitým aspektem je už jen
fakt, že si na násilí z médií pomalu zvykáme. Nepřekvapuje
nás. Podle mého je už tato indicie chybou.
Já jako publicista budu
vždycky novináře chránit a
bránit. Musí být stejně nedotknutelní jako ochránci
zákona nebo zdraví.

Konstalace hvězd Prostějova
Město je hodnoceno jako velmi dobře hospodařící subjekt, ale co
my, obyčejní smrtelníci, s tím máme společného? Nám to další
korunky do kapes zřejmě nepřinese, takže si budeme muset hledět
své vlastní práce. Nebo že by nám radnice vyplatila dividendy?

ně odpovídající republikovému
průměru. Tedy téměř fifty:fifty.
Statistika dluhu v placení občanů Prostějova za komunální
odpad je daleko smutnější. Necelých devět milionů je slušná
sumička. Bohužel to v této
statistice vypadá na setrvalý
nárůst.
Podobné je to i s neukázněností řidičů. Parkují tam, kde
nemají, a hlavně „kdy nemají“. Když se čistí, tak se nemá
překážet. Inu i zde je statistická křivka na vzestupu, a tak se
bude možná opět odtahovat.

Berani - 21.3.-20.4. Vystříhejte se tučných jídel,
začněte myslet konečně na svoji životosprávu.
V poslední době jste své zdraví hodně podceňovali, což se začíná projevovat. Nemyslete si, že
na vás bude někdo pořád dohlížet.
Býci - 21.4.-21.5. Dejte si do pořádku všechny
úřední záležitosti, jinak se vám poštovní schránka opět zaplní obálkami s proužky. Věnujte
tomu celý den, ve kterém musí všechno ostatní
jít úplně stranou.
Blíženci - 22.5.-21.6. Dostane se vám do ruky
dokument, který může být nebezpečný pro vás
i lidi kolem. Buďto ho zničte, nebo ho dobře
uschovejte a použijte až ve vhodnou chvíli. Nikomu o něm neříkejte.
Raci - 22.6.-22.7. Projeví se váš umělecký talent, můžete si začít vydělávat psaním románů,
či dokonce byste se mohli pustit do náročnější
tvorby. Uprostřed týdne vás čeká zajímavé setkání, můžete na něm vydělat.
Lvi - 23.7.-23.8. Pozor na náhodnou známost,
která se vás bude podezřele vyptávat na ty nejsoukromější záležitosti. Buďte opatrní, komu a
s čím se svěřujete. Cokoliv řeknete, může být
v budoucnu použito proti vám!
Panny - 24.8.-23.9. Nemáte dostatek zkušeností na to, abyste řídili velký kolektiv. Proto tento týden s díky odmítněte nabídku na vedoucí
místo a makejte sami na sobě. Určitě nejde o
poslední možnost jak postoupit v kariéře.

Váhy - 24.9.-23.10. V následujících dnech budete mít potíže s penězi, které si jinak velmi těžce vyděláváte. Utrácíte je totiž naprosto bezhlavě, následek pocítíte právě nyní. Okolnosti vás
donutí k půjčce.
Štíři - 24.10.-22.11. Pokud se do něčeho významného pustíte, nehleďte na to, co tomu říkají ostatní. Řiďte se podle vlastního rozumu
a ještě před víkendem byste mohli česat ovoce
své vlastní práce.
Střelci - 23.11.-21.12. Pro mnohé se snažíte
snést modré z nebe, málokdo si toho ale dokáže
vážit. Proto být vámi, na každého bychom se
vykašlali. Myslete prozatím na své vlastní blaho, nedívejte se na ostatní.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Už v pondělí se na
ulici potkáte s člověkem, kterého jste dlouhá
léta neviděli. Setkání to nebude veselé, on totiž
bude v zoufalém stavu a nutně bude potřebovat
pomoc. Vyslechněte ho.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Jestliže přemýšlíte o
vhodné investici, určitě by neměly chybět
úvahy o uložení peněz do bankovního ústavu.
Nebojte se krachu banky, je to lepší než mít bohatství doma pod polštářem.
Ryby - 20.2.-20.3. Pomoc vám nabídne člověk,
kterého jste doposud považovali za nepřítele.
Na první pohled to bude vypadat jako skutečná
pomoc v nouzi, ale buďte ve střehu! Myslí to
ten dotyčný opravdu vážně?

Statistika rozhodně nuda
není. Je třeba do ní zadávat
příjemné údaje, aby nepůsobila depresivně. Zde je několik
příkladů. Počet lidí upřednostňujících pití vína před
jinými alkoholickými nápoji
u nás stoupá, cena vajec mírně klesá, počet restauračních
zařízení stále roste bez ohledu
na pokles ekonomických ukazatelů a ceny bytů klesají.
Za Agenturu Hóser
vám přeje jen samé
příjemné statistické údaje
ROSŤYK

komentář redaktora

Radary stíhá v Prostějově prokletí
Martin Zaoral
Pronásledování motorkáře, který
ujížděl před
policejním
autem, skončilo ve středu ve Vrahovické ulici v
Prostějově ošklivou a naprosto
ojedinělou nehodou. Řidička a
dva policisté byli zraněni, z
toho jeden byl ve vážném stavu vrtulníkem přepraven do
olomoucké fakultní nemocnice. Škodu znalec odhadl na
téměř milion korun. Patří do
něj i 700 tisíc za radar zabudovaný v policejní octavii.
Po této události se objevily
četné diskuse na téma, zda
policisté ujíždějícího piráta
silnic měli pronásledovat, či
nikoliv. Objevily se názory,
že muži zákona svou rychlou
jízdou za plného provozu na

frekventované silnici ohrožovali spoustu lidí. Pokud by se
na piráta silnic vykašlali, nic
by se nestalo…
Pravdou je, že policisté jsou proti
motorkáři na rychlém stroji v
městských ulicích jednoznačně
v nevýhodě. Navíc každé rychle
jedoucí auto, třebaže je vybavené
majákem a sirénou, představuje v
běžné dopravě velké nebezpečí.
Přesto však nesporným faktem
zůstává, že policisté motorkáře
pronásledovat nejenže měli, ale
přímo museli. Vždyť tím pouze
plnili svoji služební povinnost! V
opačném případě by už nemuseli
dělat vůbec nic. Pokud by si pak
podobné závodníky nechávali
pravidelně ujet, byl by to vůči
všem ostatním dost divný vzkaz.
Čím rychleji před námi budete
prchat, tím větší je pravděpodobnost, že vás nebudeme stíhat. A
to by byl nesmysl!
Ti, kteří ohrožují nás ostatní,
nejsou obvykle ani záchranáři,
hasiči či policisté, ale magoři,

Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty celá
řada vašich ohlasů, která se
tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády vašich podnětů a příspěvků jsme
vybrali trojici nejzajímavějších,
kterou vám nyní předkládáme... Současně bychom vám
chtěli všem za jejich názory a
podněty poděkovat. Pište dál!

Vejce a benzín
NEKUPUJTE
Celý národ teď při nákupech
řeší dvě hlavní komodity. Benzín a vejce. Zatímco cena za
pohonné hmoty se směle šplhá
už ke čtyřiceti korunám za litr
a vejce není výjimkou koupit
za sedm korun, Češi breptají.
Ale kupují stále. A v tom vidím
chybu. Vždyť jak známo, funguje u nás tržní hospodářství,
takže kdybychom si na pár
týdnů odřekli ježdění autem do
práce a omezili výrazně nákupy vajec, obchodníci by museli
okamžitě s cenami dolů. Vemte si například benzín a naftu.
Tady lidé začínají šetřit a je to
vidět na problémech prostějovských benzínek. Jedna už zrušila noční provoz, další jsou na
pokraji krachu. Všichni jsme
zákazníci, a pokud obchodníky
nedonutíme prodávat levnější
zboží, budeme věčně breptat
dál. Pavel Sýkora, Prostějov

Kulturák
bez klimatizace

Statistika nuda není

Hasiči se nebojí ohně, ale
občas je tento živel nekontrolovatelně přitahuje. Pyromanů z řad hasičského
sboru zná světová historie
stovky a jak je vidět, statistika se neúprosně nevyhnula
ani Prostějovu. Dobrovolný
hasič pyromanem - nic neobvyklého...
Nevím, jak redaktoři Večerníku s náměstkyní primátora přišli na poměr svateb a rozvodů
dva ku jedné, když v roce 2011
to bylo 192 ku 171, ale po tom
nepátrám. Je to poměr přibliž-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

kteří si myslí, že silnice je závodní dráhou, která patří výhradně
jim. Právě takoví lidé často končí
zapíchnutí pod kamionem nebo
někde ve stromě. Ve středu se
to shodou nešťastných okolností
přihodilo právě policistům…
Každý z nás by si však život
určitě dokázal představit jak bez
bezohledných „dárců orgánů”,
tak i bez policistů, kteří je za plného provozu nahánějí po prostějovských ulicích. Podstatně
bezpečnější řešení problému ve
městě nabízely stacionární radary, které piráty silnic fotily. Jenže ty z nepříliš jasných důvodů,
které souvisely se zpracováváním osobních údajů soukromou
firmou, od léta 2010 nefungují.
Přes opakovanou snahu stacionární radary opět zapojit se to dosud nepodařilo. Skoro to vypadá,
jako by je v Prostějově stíhalo
jakési zvláštní prokletí. A teď se
může zdát, že se tato kletba přenesla i na radar zabudovaný v
modré policejní octavii.

Předplaťte si periodikum, kde najdete NEJVÍCE PUBLICISTIKY
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433 Pište: predplatne@vecernikpv.cz

Společně s přítelkyní jsme navštívili koncert skupiny Arakain s Lucií Bílou. Jejich vystoupení nás nadchlo, takže jsme
pořádně nestačili vnímat věci,
které by nás jinak pořádně otrávily. Jde o nesnesitelné dusno a
vedro uvnitř kulturáku. Viděli
jsme, že pár lidí v zaplněném
sále omdlelo a museli je křísit.
V plné nahotě se při vyprodané
akci ukázala jedna ze slabostí
současného kulturáku. Klimatizace tady naprosto chybí,
což by se v nové moderní hale
určitě nestalo. Takže pokud do
Prostějova přijede vystupovat
atraktivní skupina či zpěváci,
poradil bych pořadatelům hledat jiné sály.
Jan Lánský, Prostějov

Nejdřív Plumlovskou
Musím přiznat, že co se v Prostějově objevil první rondel a
pak vzápětí další a další, byl
jsem proti, nějak jsem si na
nově řešené křižovatky nemohl
zvyknout. Postupem času jsem
ale uznal, že jde o dobrou věc,
která značně urychlí a hlavně
zpřehlední provoz. To jenom
na úvod. Nedávno jsem totiž ve
Večerníku četl, že v plánu jsou
dva velké rondely, a to u hudební školy a pak ještě na Poděbradově náměstí. Říkám si dobrý
nápad, právě tato dvě místa jsou
abnormálně frekventovaná a
tvoří se zde dlouhé kolony vozidel. Moc mě ale nepotěšilo, že
město upřednostňuje rondel na
Poděbradově náměstí, kdežto
ten na křižovatce ulic Plumlovská a Palackého odsunulo
kamsi do pozadí. Já si na rozdíl
od našich radních myslím, že
jako první měla být vybudována kruhová křižovatka právě
u hudební školy. Tady se soustředí mnohem více aut a hrozí
zde větší nebezpečí. A pokud
by tady došlo k jednodušší průjezdnosti, pak by se i méně tvořily fronty aut na Poděbradově
náměstí. Vím, je to můj názor,
nejsem odborník. Ale jako řidiči
z povolání, který centrem města
projede i padesátkrát denně, mi
to tak připadne.
Jan Opálka, Prostějov
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PANNY - 24.8. - 23.9.

P
Prostějov
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Frgall
a Lucie Očenášková, studenti SOŠPO
V uplynulém týdnu jsme se zaměřili na bezpečnost ve
městě a zajímaly nás vaše názory na ni. Obecně totiž platí, že Prostějov nepatří k městům s vysokou kriminalitou,
jinde jsou na tom daleko hůř. Přesto mají někteří obyvatelé města obavy z násilných trestných činů. Větší strach
o vlastní bezpečí se projevuje spíše u žen a to převážně
v noci. My se tedy v prostějovských ulicích ptali:

CÍTÍTE SE V PROSTĚJOVĚ BEZPEČNĚ?
Petr ČERNÝ,
obráběč kovů, 23 let,
Prostějov

Iveta TEPRTOVÁ,
prodavačka, 41 let,
Prostějov

ANO
i NE

ANO

„Já osobně se
cítím bezpečně.
Jen mám občas
strach o své
věci, když jdu
za tmy po ulici a potkám skupinku divně vypadajících lidí nebo
romské spoluobčany. To mám
skoro vždy jistotu, že po mně někdo bude něco chtít…. Myslím si,
že kriminalita v Prostějově by se
neměla podceňovat, noviny jsou
toho plné. Samé krádeže a loupežná přepadení s ublížením na
zdraví. Jestli se budou propouštět
vězni s drobnými krádežemi a
přepadeními, protože je ve věznicích plno, bude to další vlna
zločinců. Celkově jsem tak s bezpečností ve městě nespokojen.“

„V Prostějově se cítím
bezpečně,
nebojím se
chodit venku a necítím se nijak ohrožena. Já osobně nevnímám
Prostějov jako nebezpečné
město, možná proto, že nemám žádnou negativní zkušenost s kriminalitou. Pro
mě zde nejsou ani žádné
nebezpečné lokality. Večer
ale sama nechodím ven, a
kdybych musela, použila
bych auto. Pro jistotu mám
u sebe v kabelce pepřový
sprej. Člověk by měl být
alespoň trochu chráněn,
pro všechny případy...“

NĚMÁ ZEĎ
jménem Policie ČR
Prostějov/mik

Jak jsme avizovali v minulém čísle, týden co týden se budeme snažit zjišťovat další informace o průběhu vyšetřování vraždy jednaosmdesátiletého
muže z Okružní ulice. Jenomže snaha je jedna věc, ochota krajských policejních orgánů sdělovat informace
zase věc druhá. A tady stále narážíme
na neprostupnou zeď mlčení! Nejinak
tomu bylo v uplynulém týdnu...
Večerník, který o tragédii věděl jako
první a byl také tím, kdo policii přivedl
na stopu po pachatelích, bude ale i
nadále celý případ podrobně sledovat.
Proto jsme také pro vás připravili tuto
novou a pravidelnou rubriku. A zapojit
se do ní můžete i vy! Pokud byste nám
chtěli cokoliv sdělit, nebo máte jakýkoliv dotaz, napište do redakce na e-mail:
vecernik@pv.cz . Žádná indicie, ani zajímavost nesmí zůstat skryta!

Od brutální vraždy starce z Okružní ulice
uběhlo už plných jednatřicet dnů... Hlavní
dva podezřelí, kteří házejí vinu jeden na
druhého, sedí ve vazební věznici. To je ale
vesměs všechno, co krajská policie pustila
ven oficiální cestou. Podotýkáme, že za celý
měsíc.. My jsme se však minulý týden pídili
po dalších informacích. Zejména nás zajímalo, zda kriminalisté už mají výsledky rozboru
stop DNA, které byly zajištěny na místě činu
i na těle zavražděného důchodce a jestli tedy
souhlasí se vzorky obviněného pachatele? A
jak vůbec probíhá vyhodnocování dalších
stop získaných z bytu zavražděného?
„Dle vyjádření vedení Odboru obecné
kriminality Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje vaše konkrétní dotazy
nemohou být zodpovězeny z důvodu informací z vyšetřovacího spisu. Dle trestního
řádu nelze výsledky expertíz až do skončení
vyšetřování sdělovat jiným osobám než
obviněným, poškozeným či zúčastněným
osobám, což v daném případě sdělovací
prostředky nejsou. Děkujeme za pochopení,“
odepsala Večerníku Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR.
Takže si obrázek udělejte sami! Ve finále
totiž na nedostatek informací vždy doplácí
především veřejnost...

inzerce

jak šel čas Prostějovem ...

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
Do postele uléhejte
uléhejt jen
j s tím, koho dobře znáte. Poslední dobou
se totiž vyžíváte v neřízeném sexu, kdy se ve vašem životě objevuje plno náhodných známostí. Máte rozum? Na váš způsob
života má zřejmě velký vliv skutečnost, že jste nedávno prošli obrovským citovým zklamáním. To vás však neopravňuje k tomu,
že teď budete střídat jednoho partnera za druhým! Přitom jste
vyloženě romantické typy, které nejdou v sexu přímo na věc, ale
mají rády dlouhou erotickou předehru. Proto doporučujeme najít
si partnera, do kterého budete skutečně zamilovaní a kterému
nepůjde pouze o sex. Už o tomto víkendu vás ale čeká jedna
velká změna. Na výletě potkáte toho vysněného či vysněnou,
kteří vám dají zapomenout na citovou bolístku. V jeho náručí se
budete cítit nádherně. Ale se sexem s ním nepospíchejte, svůj
chtíč zadržte v tomto případě co nejdéle!

Příště: Váhy
napsáno před
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Krvavé obchody s LTO

Byly popravy organizovány z Prostějova?

V noci z 29.
na 30. března 1995 byl
u Kvasic na
Kroměřížsku zavražděn Marek
Lehký. Na jeho hrůzně provedené likvidaci se podílel Jiří
Večeř z Prostějova. Za vraždou
stojí obchody s lehkými topnými oleji, na nichž se díky mezeře
v zákonech daly v první polovině
devadesátých let vydělat obrovské peníze.
Případ policie řeší už několik let.
Státní zástupce podal obžalobu
na tři obviněné 31. prosince 2001.
Městský soud v Praze však ve
spisu nalezl několik pochybení
vyšetřovacích orgánů. Věc byla
před několika dny vrácena státnímu zástupci k došetření. Ve všech
deliktech figuruje zmíněný Jiří Ve-

čeř, rozporuplná postava krvavých
obchodů s LTO. Sám sebe označil
za pravou ruku významných bossů
v LTO Vratislava Kutala a Milana
Šišmy ze Šumperka. Jeden čas se
topil v obrovském bohatství, byl
vlastníkem proslulého prostějovského diskotékového klubu Relax.
Od května 1995 se Jiří Večeř ukrýval v zahraničí, aby se v listopadu
1999 dobrovolně vydal české policii. Stal se korunním svědkem,
zároveň však byl odsouzen k dvanáctiletému žaláři za organizování
vraždy jedné z hlav LTO Lubomíra
Holého z Prahy.. Necelé dva měsíce po Marku Lehkém z Kroměříže
byl také trhavinou zabit další zlínský obchodník s LTO Miroslav
Kovařík. I s tímto případem má Jiří
Večeř z Prostějova údajně mnoho
společného....

inzerce

Husovo náměstí
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Od roku 1881 se kvůli umístění trhu
s černým dobytkem nazývalo náměstí Dobytčí trh, od roku 1926
Husovo náměstí podle českého náboženského reformátora Mistra Jana Huse. S výjimkou let 1940–1945, kdy se nazývalo náměstí Franz Schubert Platz, již toto pojmenování zůstalo. K větší
zástavbě náměstí docházelo až ve 20. letech minulého století.
V letech 1925–1927 byla podle projektu ing. arch. Jaroslava
Coufala postavena na náměstí nová školní budova III. měšťanské
chlapecké školy. Na střeše školy byla v letech 1948–1949 zřízena astronomická pozorovatelna pro veřejnost. Na rohu k ulici
Předina stával proslulý hotel s nevěstincem, druhý nevěstinec byl
na rohu k Sokolské ulici.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Újezd
inzerce

Chcete se prezentovat u pravidelné rubriky
Jak šel čas Prostějovem?

I TOTO MÍSTO MŮŽE BÝT VAŠE!
Volejte: 608 960 042
Pište: r eklama@vecer nikpv.cz
... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“
Milka
Alpine Milk
100g

Figaro čokoláda
na vaření
100g

25,90

ČOKOLÁDY

Orion oříšková
100g

Orion
Studentská pečeť
200g

Tyčinka
Deli
35g

Orion Kofila
35g

16,90

16,90

34,90

8,90

9,90

25,90

17,90

23,90

47,90

9,90

8,90

19,90

17,90

23,90

29,90

6,90

7,90

25,90

17,90

23,90

45,90

8,90

9,90

25,90

-

-

47,90

-

9,90

25,90

19,90

23,90

48,90

9,90

9,90

Naše RESUMÉ
Po slané oblevě určitě nezaškodí, když si život trochu osladíme. A tak jsme tentokrát vyrazili za nákupy čokolády. Záhy
jsme zjistili, že s nejlepším pocitem si pochutnáme na výrobcích
z Intersparu, kde seženeme nejvýhodněji Alpskou Milku, tyčinky Deli i Kofilu a našli jsme tam
také bezkonkurenčně nejlevnější Studentskou pečeť od Orionu!
Konkurenci vytvořil jen Albert,
který si připsal „prvenství“ v
případě tabulky Figaro na vaření a oříškové „orionky“. V
ostatních marketech na tom byli
obdobně hůře...

z 3UDQtDçHKOHQtSUiGODSURRE\YDWHOVWYR
KRWHO\UHVWDXUDFHD]GUDYRWQLFWYt
z ÿLåWďQtYHåNHUìFKRGďYĪ
z ÔGUçEDSUDFRYQtFKRGďYĪYĀHWQďRSUDY
z ÔSUDY\QRYìFKRGďYĪ]EDYOQ\DOQX
SĢHGHStUiQt
z 'RYR]Y\SUDQpKRSUiGODDåDWVWYDGOH
GRKRG\
z ÿLåWďQtNREHUFĪ

Info
In
fote
tel:
l:.. 58
582
82 3
33
3
31
1 15
152,
2, 582 331
1 153
53
60
6
03 26
263
3 23
232
2, 603 514
2,
1 82
21
1

Návrat ke
„starým” případům
Hluchov: bývalá hospodářka
před soud půjde, starosta ne
Prostějov/mls
4. DUBNA 2011
Na obecním úřadě v Hluchově mělo dojít k případu zpronevěry
řádově několika tisíc. Tohoto činu se měla dopustit hospodářka
úřadu Magda Vyhlídalová, která sama Večerníku i policii vinu
částečně přiznala. „Starosta Oldřich Dospiva celou záležitost
okolo mé zpronevěry zinscenoval s jediným cílem znemožnit
mi kandidaturu v nových obecních volbách. Dle mého názoru o
zpronevěru nešlo, neboť peníze byly vynaloženy na další obecní
záležitosti, ovšem bez patřičných dokladů,“ sdělila tehdy Magda
Vyhlídalová.
DUBEN 2012
Po dlouhém prošetřování ze strany policie se celý případ dostane
před soud. Státní zástupce už připravil žalobu. Hlavní líčení je
plánováno na pondělí 28. května. Magda Vyhlídalová, která se
mezitím rozvedla a stala se Magdou Látalovou, bude čelit obžalobě ze zpronevěry. Obžaloba se týká především případu, kdy
měla vybrat peníze na školení, na které nikdy nedorazila. Na bývalého starostu Oldřicha Dospivu žaloba podána nebyla, podle
našich informací by měl před soudem v případě paní Látalové
vystoupit jako svědek.

Zpravodajství
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OŽIJE ŽIDOVSKÁ HISTORIE NA HRADBÁCH?
Oslovení odborníci i pamětníci dobrý nápad kvitují
Už před půldruhým rokem Večerník jako první informoval o nápadu Okrašlovacího spolku města
Prostějova v čele s jeho předsedkyní a prostějovskou radní Miladou Sokolovou oživit zašlou slávu
židovské historie našeho města. Židovské domy,
které ve Školní ulici musely na začátku sedmdesátých let ustoupit výstavbě kina Metro, by měly
obživnout díky malbám na hradbách v jejich autentické podobě.
Prostějov/mik
Během uplynulých dnů se k
tématu vyjádřilo hned několik
odborníků i pamětníků. „Musím uznat, že mně se jeví návrh
jako originální, rozhodně lepší,
než je současná úprava hradeb.
Myslím, že by bylo však dobré
dořešit prostor komplexně, zejména také architektonicky. Pokud ´namalovaným hradbám´
necháme parkoviště aut a další
podobné atrakce, celkovému
dojmu to mnoho nepomůže...
Domnívám se, že by do řešení
měl vstoupit architekt, který
prostor celé ulice sladí do jednoho celku. Předložený návrh
zůstává tak na půli cesty,“ vyjá-

dřil se například významný prostějovský historik Pavel Marek.
„Návrh vizualizace zmizelé
části Školní ulice v Prostějově,
tedy někdejší severní lokality
židovské čtvrti, jsem si prohlédl
při prezentaci v Národním domě
na začátku listopadu loňského
roku. Princip řešení spočívá v
promítání průčelních fasád již
neexistujících domů ve Školní
ulici s variantou použití bannrů
na volnou omítnutou plochu
městských hradeb. A to téměř v
měřítku jedna ku jedné jako evokaci původních forem, v podstatě na úrovni ´hepeningu´,“ uvedl
Jaroslav Klenovský, architekt
zabývající se židovskými památkami na Moravě. Také on

nápad prostějovského Okrašlovacího spolku vítá. „Návrh považuji za nesporně zajímavý,
v oblasti židovských památek
na Moravě unikátní. Nemám
ovšem představu, nakolik bude
náročné logistické a technické
zajištění záměru. Omlouvám
se, ale sám jsem poněkud skeptický k podílu přínosu této akce
vůči vynaloženému úsilí. Tímto
mým názorem by se však autoři

Vyjdou jim plány? Milada Sokolová s panem Dekastellem z Okrašlovacího spolku budou mít tento týden důležitá jednání s olomouckými
památkáři ohledně svého projektu.
Foto: archiv Večerníku

Primátor se sešel se španělskými manažery
Prostějov/mls - Se španělskými manažery stojícími v čele
společnosti Maier CZ zabývající se výrobou plastových
automobilových součástek se
v úterý na prostějovské radnici setkal primátor města
Miroslav Pišťák.
„Šlo o zdvořilostní návštěvu,
kdy představitelé firmy Maier
představili panu primátorovi
nového ředitele pobočky Gotzona Ugarteho a ten se zároveň rozloučil s odcházejícím

ředitelem,“ prozradila Večerníku Jana Gáborová, tisková
mluvčí prostějovského magistrátu.
Celé události byl přítomen i
výrobní ředitel firmy Maier
Group ve Španělsku Juan Angel López. Jon Andikoetxea
stál v čele prostějovské pobočky čtyři roky. „Na Českou
republiku nikdy nezapomenu,
nedávno jsem se stal totiž otcem a moje dítě bylo počato
právě v Olomouci. Vždy když

návrhu neměli v žádném případě nechat odradit. Připomenutí
demolované zástavby židovské
čtvrti v Prostějově je samozřejmě možné i jinými metodami,
například pořízením trojrozměrného modelu, počítačovou
virtuální rekonstrukcí s projekcí
divákům a podobně,“ myslí si
Jaroslav Klenovský.
Z návrhu pomalovat městské
hradby starými židovskými

ho uvidím, vzpomenu si na
Hanou,“ prohlásil při setkání,
u něhož jsme byli přítomni,
Jon Andikoetxea.
Společnost Maier CZ je dceřinou firmou španělské Maier
Group, v Prostějově působí
od roku 2006. Zaměřuje se na
výrobu plastových součástek,
které vyrábí v hale pronajaté
od firmy Alora v prostějovské
průmyslové zóně. V současnosti zaměstnává přibližně sto
dvacet zaměstnanců.

Setkání na radnici. Na snímku zleva stojí nový ředitel společnosti Maier CZ Gotzon Ugarte, končící
ředitel Jon Andikoetxea, výrobní ředitel a šéf centrály ve Španělsku Juan Angel López Garay, Jiří
Peichl jednatel firmy Alora a primátor Miroslav Pišťák.
Foto: Jana Gáborová, MěÚ Prostějov

Vyjdou jim plány? Milada Sokolová s panem Dekastellem z
Okrašlovacího spolku budou mít tento týden důležitá jednání s olomouckými památkáři ohledně svého projektu. Foto: archiv Večerníku
domy ze Školní ulice v autentické podobě tak, jak skutečně
vypadaly před jejich zbouráním, má největší radost paní
Maud Beerová. Prostějovská
rodačka, žijící v současnosti v Izraeli, společně se svojí
sestrou Karmelou jako děti
přežily terezínský koncentrační tábor. „Ohledně projektu
maleb na hradby, jak jsme říkali v židovských uličkách, jsem
už četla. Jaká škoda, že uličky
byly bezohledně zbourané!
Mohli jste mít v Prostějově
podobný historický unikát jako
dnes v Českém Krumlově,
kam jezdí turisté z celého světa. Soudím, že malby by měly
být náhradou. Návrh, který mi

poslala paní Sokolová, se mi
moc líbí, protože je to takové
opravdové...,“ sdělila Večerníku Maud Beerová, kterou
kulturní komise Rady města
nominovala na Cenu města
Prostějova za rok 2011.
Na to, jaké budou další kroky
autorů tohoto projektu, jsme se
zeptali předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova a
radní magistrátu Milady Sokolové. „Dnes (tj. v pondělí 2. dubna
- pozn.red.) se s panem Dekastello, otcem myšlenky a tahounem
této aktivity, chystáme navštívit
Národní památkový ústav v
Olomouci. Po této návštěvě budeme moudřejší a uvidíme, jakou cestou se vydat,“ prozradila

M. Sokolová, která má o podobě
projektu jasno. „Samozřejmě, že
bychom se do něčeho takového
nepustili, pokud bychom neměli
náš záměr prvotně prodiskutovaný s místními památkáři.“ A
kolik má celý projekt stát? „Pan
Vincenec, který vše připravoval
graficky, nechal spočítat náklady
na malbu samotnou i na řešení
pomocí banerů. Malby by byly
dvakrát dražší než baner, přišly
by na zhruba tři sta tisíc korun,“
poznamenala k ekonomické
stránce prostějovská radní. O
zajištění má taktéž konkrétní
představu.„Byla bych velmi
ráda, pokud záměr najde odezvu u Národního památkového
ústavu v Olomouci, podařilo-li
by se sehnat finanční prostředky
ze soukromých zdrojů. Obracet
se na Magistrát města Prostějova bych chtěla až v poslední
řadě,“ říká Milada Sokolová,
které jsme se ještě zeptali, jak
velkou je optimistkou, že se
celý záměr podaří uskutečnit a
na městských hradbách budou
v budoucnu malby starých židovských domů. „Optimistka v
této době? Spíše si myslím, že
nás čeká ještě běh na dlouhou
trať, ale do cíle dříve či později doběhneme,“ uzavírá šéfka
Okrašlovacího spolku.

Miroslav Pišťák bouchnul do stolu:

„PODÁVÁM TRESTNÍ OZNÁMENÍ!“
Prostějov/mik - A je to tady!
Už druhým rokem propíraná
kauza okolo veřejných zakázek na informační technologie, která koneckonců srazila
vaz i bývalému místostarostovi Prostějova Pavlu Drmolovi
a šéfovi odboru informačních
technologií Leu Schlattauerovi, má další pokračování.
Zřejmě totiž i dnes pokračují
podivné čachry a upřednostňování jednoho jediného dodavatele výpočetní techniky
a příslušenství pro magistrát! Minulý týden už došla
trpělivost primátorovi města
Miroslavu Pišťákovi, který novinářům oznámil, že v
souvislosti se zakázkami na
informační technologie podal
trestní oznámení. Zatím na
neznámého pachatele...
„Statutární město Prostějov,
zastoupené mou osobou jako
primátorem, podává orgánům
činným v trestním řízení k
prověření oznámení o skutečnostech, nasvědčujících tomu,

že z jednání dosud neznámého pachatele mohlo dojít ke
spáchání trestného činu podvodu. Jeho následkem měla
městu Prostějovu vzniknout
škoda v pravděpodobné výši
okolo čtyř set tisíc korun,“
překvapil na středeční tiskové konferenci Rady města
Miroslav Pišťák, primátor
Prostějova. Jak dodal, trestní oznámení podal na Policii
České republiky v Prostějově
a také na Okresním státním
zastupitelství. „Více se k této
záležitosti nebudu vyjadřovat,
a pokud mi položíte na toto
téma otázku, nebudu odpovídat. A to v zájmu toho, abych
neovlivňoval některými prohlášeními průběh trestního
řízení,“ dodal Pišťák. „Je ale
potřeba, aby veřejnost v tuto
chvíli věděla, proč podávám
toto trestní oznámení. Na posledním jednání Rady města společně se členy komise
pro informační technologie
bylo konstatováno, že městu

Koláž Večerníku

Prostějov byla realizací jedné z veřejných zakázek, a to
dodávky aktivních prvků a
záložních zdrojů, způsobena

výše uvedená škoda. Podle našeho společného názoru došlo
k ovlivnění zakázky na výběr
dodavatele uvedeného zboží,“
uzavřel toto téma prostějovský
primátor.
Večerník zjišťoval k této události další informace i z jiných
zdrojů. A víme, co konkrétně
bylo příčinou razantního rozhodnutí primátora Miroslava
Pišťáka! Tématu se tak budeme věnovat i v příštím čísle...

Předplaťte si periodikum, kde najdete NEJVÍCE ZPRAVODAJSTVÍ
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433,pište: predplatne@vecernikpv.cz

JEDNÁNÍ O POZEMKU TRVALA OSM LET!

(pokračování ze strany 3)
Člen Zastupitelstva statutárního
města Prostějov Josef Augustin
byl v médiích napadán za to, že
údajně právně zastupoval Eduarda Slabého, majitele nemovitosti na rohu Drozdovické a
Krasické ulice a byl tím ve střetu zájmů s městem. Před lety,
stejně jako dnes, to prostějovský právník a zastupitel odmítá.
„Musím ještě jednou a provždy
zdůraznit, že jsem nebyl nikdy
právním zástupcem pana Slabého, pouze jeho konzultantem.
Bylo od prvopočátku dohodnuto, že ho v žádném případě
nebudu právně zastupovat vůči
městu v případě soudních sporů, vyvlastnění a podobně. Takže podobné novinové články
o tom, že jsem se zpronevěřil
slibu zastupitele a že jsem jednal proti zájmu města, jsou holé
nesmysly. Majitel zmíněné nemovitosti a pozemků mě pouze
před lety požádal, abych mu
pomohl řešit některé záležitosti týkající se jeho majetkových
vztahů,“ sdělil Večerníku před
pár dny Josef Augustin.
Tolik ale jen na úvod. Vraťme
se ovšem k zásadnímu tématu,
a to osm let trvajícím jednáním
o prodeji pozemků potřebných

k výstavbě rondelu. Josef Augustin Večerníku přesně popsal celou letitou anabázi mezi
městem a Eduardem Slabým.
„První kontakty s městem měl
pan Slabý bez mé účasti už v
roce 2004 s tím, že požadované
pozemky i s velkou částí nemovitosti, která měla přijít zbourat,
neprodá. Což potvrdil písemně.
Tyto doklady jsem já osobně
viděl až o dva roky později v
roce 2006. V tuto chvíli mě pan
Slabý požádal o konzultaci a já
jsem mu poskytl základní údaje k orientaci o nemovitostech
a majetkoprávních vztazích.
Následně pan Slabý napsal dopis na městský úřad na odbor
správy majetku, že nesouhlasí s
nabídnutou kupní cenou za pozemky ve výši tří set korun za
metr čtvereční a ať kompetentní
lidé zváží reálnou cenu,“ sdělil
Josef Augustin.
Od této chvíle začaly debaty
o ceně mezi městem a majitelem nemovitosti s pozemky.
„Z pozice konzultanta jsem od
podzimu roku 2006 začal komunikovat s vedoucím uvedeného odboru panem Greplem,
což vyvrcholilo společnou
schůzkou i s panem Slabým na
konci roku 2006,“ pokračoval

dále Augustin. „Účasten jednání byl i Antonín Zajíček ze
současného odboru rozvoje a
investic. Ze strany města byla
navržena částka pět set korun
za metr čtvereční s tím, že by
radnice požadovala odkoupit
pozemek potřebný k výstavbě
rondelu o výměře 2 200 met-

rů. Na této schůzce však opět
nedošlo k dohodě, protože pan
Slabý požadoval částku patnáct
set korun za metr čtvereční,“
řekl Josef Augustin.
Delší dobu se pak navenek jako
by nic nedělo. Město si nechalo
vypracovat pět nebo šest variant, jak by kruhová křižovatka

Rondel na papíře. Zatím poslední návrh dopravního řešení na začátku Krasické ulice. Nový rondel definitivně propojí Anglickou ulici s jižním
kvadrantem.
Zdroj: projektová dokumentace města Prostějova

měla vypadat. Pan Slabý si nechal vypracovat znalecký posudek. Město totiž chtělo od něj
odkoupit část nemovitosti, což
by zásadně narušilo komplexnost a celistvost onoho „mlýna“. Navíc část své nemovitosti
pronajal Eduard Slabý různým
živnostníkům na dobu deseti
let, čímž by v případě prodeje
přišel o značnou sumu za pronájem. Pokud by měl městu
svůj majetek prodat, nabídl
cenu deseti milionů korun na
základě znaleckého posudku.
„V srpnu 2007 a měsíc poté
proběhla další dvě setkání, na
kterých se jednalo o prodejní
ceně pozemku. Tady jsme se
dozvěděli, že nově naplánovaná křižovatka se nedotkne nemovitosti, neboť cena za stavby
byla pro město nepřiměřená.
Další jednání bylo svoláno v
červenci 2008, kde pan Slabý
deklaroval ochotu prodat část
svých pozemků za předpokladu, že nebude zbourána jeho
nemovitost. Na to město přistoupilo. Z tohoto je vidět, že
čtyři roky se nevedla debata jen
o ceně, jak bylo některými médii prezentováno,“ pokračuje
ve svém popisu událostí Josef
Augustin.

Abychom celou věc zkrátili na podzim roku 2008 tedy obě
strany potvrdily, že jsou ochotny se dohodnout na konkrétních záležitostech a odprodeji
pozemků za určitou cenu. Proč
ale trvala konečná dohoda další
čtyři roky? Zjednodušeně řečeno proto, že po tuto dobu hrálo
město roli „mrtvého brouka“ a
vymýšlelo různé další varianty
dopravního řešení, jak propojit
Anglickou ulici s jižním kvadrantem tak, aby bylo nuceno
vykoupit co nejmenší výměru
pozemků od pana Slabého.
A tím pádem i za co nejnižší
cenu. „Zásadní dohoda o ceně
pozemků byla na stole už na
podzim roku 2008. Od té doby
i přes časté urgence od pana
Slabého i přes moji osobu
město stále vyčkávalo a nebylo
připraveno sdělit, kolik metrů
pozemku bude požadovat a
kdy je odkoupí. Věci se pohnuly až na podzim loňského roku,
kdy se do jednání vložil radní
a předseda dopravní komise
Zdeněk Peichl,“ nastínil změnu stavu Josef Augustin.
Zmíněný člen Rady města Zdeněk Peichl Večerníku
potvrdil, že na podzim roku
2011 vyvolal nové jednání, od

kterého si sliboval konečnou
dohodu. „Vůbec nedokážu
pochopit, proč to všechno trvalo tak dlouho, když na této
schůzce jsme se s panem Slabým a doktorem Augustinem
dohodli téměř okamžitě. Pan
Slabý prokázal vstřícnost s
tím, že městu prodá pozemky,
které město bude potřebovat
k vybudování rondelu, a další
komunikace nutné k propojení až na Anenskou ulici. Jsem
rád, že dohoda je na světě a
věřím, že brzy bude podepsána
kupní smlouva,“ uvedl Zdeněk
Peichl.
Co dodat? Těžko nyní pátrat
po viníkovi, který má na svědomí zbytečné průtahy ze strany prostějovské radnice. Laickým pohledem řečeno, kdyby
k dohodě o výkupu pozemků
došlo už v roce 2008, mohl
zmíněný rondel už dávno fungovat ke spokojenosti všech.
Samozřejmě za předpokladu,
že by město našlo v rozpočtu
potřebné finanční prostředky.
Jak jsme se na závěr dozvěděli, v letošním roce by měla být
zpracována projektová dokumentace a v roce 2013 by mělo
dojít k výstavbě tolik potřebného rondelu v Krasické ulici.
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Velikonoce

Prostějov a

PO ROCE SE NÁM OPĚT
PĚ PŘIBLÍŽILY SVÁTKY JARA. A JAK JE JIŽ PŘÍJEMNOU TRADICÍ,
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK SI PRO VÁS PŘIPRAVIL CELOU TEMATICKOU STRANU S PŘÍZNAČNÝM
PODTITULEM: VELIKONOCE.
PODÍVÁME SE NA SKOK DO VELIKONOČNÍ HISTORIE, ŘEKNEME SI NĚCO O TRADICÍCH A ZVYCÍCH,
OBARVÍME VAJÍČKA ZA POMOCI PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ, DOZVÍTE SE, KTERÉ Z TRADIČNÍCH
POKRMŮ SI O VELIKONOCÍCH MŮŽETE UPÉCT. NA SAMOTNÝ ZÁVĚR VÁS PAK POBAVÍ PÁR
VELIKONOČNÍCH VTIPŮ.
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ JARA...
Připravila: Nikol Hlochová

Něco z historie... aneb víte,

jak svátky jara vznikly?
Velikonoce byly původně oslavovány jako svátky jara, příchodu slunce a jarní rovnodennosti.
Avšak poté, před cca 3500 lety,
daly tomuto svátku zcela nový
význam Židé, a to oslavou vyvedení a osvobození židovského
národa z egyptského otroctví,
čili svátkem Paschy. Současnou
podobu dostaly Velikonoce asi
před 2000 lety a dodnes jsou
nejvýznamnějším z křesťanských svátků. Připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k němuž podle křesťanské víry došlo
třetího dne po ukřižování.

To, že jsou Velikonoce pohyblivým svátkem, určitě
všichni víme. Lidé se dříve
často dohadovali, zda Velikonoce slavit v den ukřižování
Ježíše Krista, nebo až v den
jeho zmrtvýchvstání. Pořádek v tom udělal až Constantin I., který v roce 325 svolal
první nikajský koncil, kde
bylo mimo jiné stanoveno i
přesné datum těchto svátků;
a to vždy neděle po prvním
jarním úplňku, slavíme
je tedy v rozmezí mezi 22.
březnem a 25. dubnem.

Jak obarvit vajíčka

Barvení vajec je s velikonočními svátky spojeno už od pradávna, existují
nejrůznější možnosti, jak je můžete ozdobit - potravinářské barvy, fólie, obtisky,
vosk, rytí, háčkování... Mimo to však
existují i přírodní způsoby, jak dodat
kraslicím krásné a originální barvičky,
chcete to vyzkoušet?
Zde je pár tipů, jak můžete
konkrétních barev docílit:
žlutá: odvar z cibulových slupek (ale jen krátce); šafrán
červená: odvar ze slupek červené cibule a octa; červené zelí nebo šťáva z červené
řepy; šťáva z borůvek nebo bezinek
světle zelená: lipový květ; kmín; šafrán
tmavě zelená: mladé žito; voda ze špenátu; odvar z olšové kůry
fialová: lipový květ; kmín; šafrán
hnědá: odvar z dubové nebo olšové kůry; odvar z cibulových slupek (déle); čaj
černá: roztok sazí, na jehož dně je několik rezavých hřebíků; odvar z olšové kůry

Tradice a zvyky: co značí který den
Škaredá (sazometná,
popeleční) středa:
podle staré tradice se v tento
den nesmí nikdo mračit, jinak mu to prý vydrží po celý
rok, její název je odvozen od
pravidelné činnosti, kterou lidé
dříve prováděli, a to vymetání
komínů
Zelený čtvrtek:
jeho název je odvozený asi
od zeleného mešního roucha,
které nosili ten den faráři. Měli
byste brzy ráno vstát a omýt
se rosou, aby vás v následu-

Velikonoční
vtipy
Pepíček přijde ze školy a ptá se:
„Mami, nejsou dneska náhodou Velikonoce?”
„Ne, ty budou až za dva týdny. Proč
se ptáš?”
„No, že jsem si vykoledoval pětku…“
V hospodě se sejdou dva staříci a
jeden praví: „Víš, Bohouši, jak přichází doba velikonoční, tak jsem
celý smutný.“ „No a proč?“ „Já
pořád nemůžu zapomenout, že
když jsem býval mladý, jaké jsem
měl tvrdé vejce a ten silný prut, co
vymrskal každou holku. A dneska
mám vejce na hniličku a prut tak
jenom na rybičky...“
Manželka si pochvaluje: „Letos jsme
měli velice pěkné Velikonoce.“ Muž
zabručel: „Jak to? Jedny Velikonoce
jsou jak druhé. Žena: „No jo, děti našly
obarvená vajíčka ve skříni a já jsem
našla v kapse tvých kalhot tisíc korun!“

jícím roce nepotkala nemoc.
S jeho názvem také souvisí
způsob stravování. V tento
den bychom měli jíst všechno
zelené (špenát, zelí, jablka…),
což souvisí také s udržením
pevného zdraví. Naposled také
zvoní kostelní zvony a traduje
se, že pokud při jejich zvuku
zacinkáte mincemi, budou se
vás po celý rok držet.
Velký pátek:
protože nezvoní zvony, měly
by děti obcházet vesnice a
města s řehtačkami, lidé se

chodili mýt do potoka, nesmělo
se prát prádlo, pracovat v sadu
ani nikomu nic půjčovat. Textilníci předli pašijové nitě,
které ochránily rodinu před
uhranutím, košile z nich ušitá
chránila před zásahem blesku
Bílá sobota:
den úklidu a konec půstu;
chlapci
pletli
pomlázky,
děvčata
zdobila
vajíčka,
hospodyňky celý den smejčily,
pekly mazance a beránky, za
domy se pokládaly ohořelé
uhlíky, aby ho ochránily před

požárem, večer se v kostelech
konala mše
Boží hod Velikonoční:
každá návštěva dostala kousek
posvěceného jídla, trochu se
ho dalo na pole, do studny a na
zahradu, aby byla úroda, voda a
dostatek ovoce
Velikonoční pondělí:
chlapci chodili šlehat děvčata
pomlázkou, aby byla zdravá a
krásná. Ta je na oplátku polévala studenou vodou ze studánky;
existují však i místa, kde chodila mrskat pouze děvčata...

SYMBOLY VELIKONOC

beránek:
symbol Ježíše Krista jako oběti
za spásu světa

velikonoční vajíčko:
symbol nového života, plodnosti a vzkříšení, podle tradice se barví a zdobí různými
způsoby
pomlázka:
typická je ta upletena z vrbového proutí; chlapci dívky
šlehali proto, aby byly zdravé,
veselé a pilné po celý další rok,
hospodář vyšlehal čeládku,
aby nebyla líná a mrskání mělo
také význam přátelství - děti
nechodily k těm sousedům,
jejichž rodiče nebyli zadobře
zajíček:
symbol přicházejícího jara,
probouzení přírody; i u nás se

Dodržujete velikonoční pomlázku
- chodíte na mrskut?

dodnes dodržuje zvyk honění
zajíce = hledání ukrytých
vajíček v zahradě

vysévání obilí (´travička´):
tato
tradice
symbolizuje
počátek zemědělských prací
kříž:
ukřižování Ježíše Krista

INZERCE

Velikonoční
košík Albert Billa

Interspar

Kaufland

Lidl

Tesco

Vejce 10ks

49,90

49,90

49,90

34,90

34,90

39,90

Mazanec 400g

29,90

-

34,90

-

29,90

44,90 (600 g)

Vaječný likér Božkov 0,5l

93,90

89,90

89,90

105,00

-

104,90

Zajíček čokoládový 125g

24,90 (100 g)

-

19,90

19,90

15,90

12,90

Kinder vejce překvapení 20g

13,90 (150 g) 19,90 (150 g) 29,90 (150 g)
-

-

12,90

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ POKRMY
Beránek

Mazanec

Pekl se také na Bílou sobotu, přičemž na Boží Hod
Velikonoční beránci se nechávali v kostele posvětit.
Beránka můžeme připravit
rozličným způsobem, z těsta kynutého, piškotového
nebo i třeného. Stejně tak si
do něj můžeme přidat další
suroviny (rozinky, oříšky,
čokoládu, kandované ovoce,
mandle atd.) přesně podle
naší chuti

Jidáše

Pekl se na Bílou sobotu, připravuje Provázky z kynutého těsta se
se ze skoro stejného těsta jako vá- smotávaly do tvarů zvířátek
nočky, pouze se přidává více vajec. a postav, aby přivolaly jaro symbol plodnosti a hojnosti
Plecák (plecovník) (těsto kyne a nabývá).
Do chleba zapečeme uzené uvařené plecko, poté krájíme klasicky Velikonoční nádivky
krajíce jako u normálního chleba. Tradiční velikonoční pokrm, který
se připravuje většinou z uzeného
Šoldry (muřiny) masa, vajec, housek, mléka a z velKynuté těsto naplníme uzeným kého množství bylinek (někde se
masem nebo klobásou či vajíč- uvádí, že by správná nádivka měla
kovou směsí.
obsahovat až 60 druhů bylinek).

Velikonoční uzená nádivka

4 hrsti mladých kopřiv, 1 hrst čerstvé pažitky, 1,5 kg uzeného masa (krkovice), 1 veka, hrneček
mléka, 2 lžíce másla (na vymaštění), 6 vajec, sůl, pepř, muškátový květ
Uzené maso vcelku uvaříme a necháme vychladnout. Na kostičky nakrájíme veku, přidáme mléko, najemno nasekané kopřivy, pažitku a
nadrobno pokrájené maso, šest žloutků, sůl, pepř i muškátový květ a
vše promícháme. Šlehačem vyšleháme bílky a pomalu vmícháme do
připravené směsi (měla by být tekutá). Vše vlijeme do zapékací misky
a pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 150°C cca jednu hodinu, dokud
není celá nádivka tuhá a povrch zlatohnědý.

Hostinec u Matesa: velikonoční trefa do černého
Znovuotevřená hospoda láká na domácí atmosféru

POZVÁNKA
na gastronomický večer na téma Velikonoce a
víno pod vedením mistra kuchaře pana Václava
Šmerdy, který pro Vás připraví čtyřchodové menu z
tradičních velikonočních surovin v moderní úpravě
doplněné o výběr vín vinařství Znovín Znojmo.
Večer se bude konat v Divadelní restauraci Národního domu v Prostějově

VE ČTVRTEK 5. 4. 2012 V 18.00 HODIN
Vstupné 490,- Kč/osoba

Prosíme potvrďte svou účast

Prostějov/pr - Koncem ledna se po
půlroční pauze opět otevřel Hostinec u Matesa na rohu Olomoucké
ulice a ulice V. Outraty. Po rekonstrukci byste restauraci naproti
Domu služeb s typickým čertem ve
znaku nepoznali. Z klasické pivní
krčmy se proměnila v útulnou hospůdku, kde si na oběd můžete dát
některé z ryze českých jídel. Objednat si zde můžete i pizzu. Po dobrém
obědě pak ke kávě od příjemné obsluhy dostanete zákusek zdarma.
Díky potřebným opravám se v klimatizovaném a podomácku zařízeném interiéru cítíte, jako byste seděli ve svém
vlastním obýváku. Samozřejmostí je
možnost připojit se zde k internetu
prostřednictvím wi-fi. K pocitu domácího prostředí přispívá také to, že hlavní část restaurace je nekuřácká. Kouří
se pouze ve vedlejší prostorné herně,
kde si hosté kromě kulečníku a stolního fotbálku mohou zahrát především
šipky. Pro tuto hru jsou zde ideální
podmínky, šipkařům jsou k dispozici
hned tři terče. Nikoliv náhodou se zde

Útulný interiér. Hostinec u Matesa v ulici V. Outraty po rekonstrukci prokoukl.
Cítíte se v něm, jako byste seděli u sebe doma v obýváku.
Foto: archiv
každý čtvrtek pravidelně pořádá turnaj
v elektronických šipkách, který je určený všem amatérům a hráčům s licencí i bez ní. Na uvítanou dostane každý
hráč drink zdarma. Finále série turnajů zde proběhne ve čtvrtek 26. dubna.
Ať už si sem přijdete zahrát, nebo jen
tak posedět od pondělí do čtvrtka vám
zde načepují kvalitní pivo za skutečně
výhodné ceny. Desítka Rychtář vás
tady přijde na 17 korun, dvanáctka na
21 korun. Na čepu je ještě jedenáctka
Otakar z Poličky za 19 korun. Právě

od těchto pivovarů jsou i ceny, které si
z turnajů mohou odnést úspěšní šipkaři.
Skutečnou trefu do černého pro vás v
Hostinci u Matesa připravili letos před
Velikonocemi. Od pondělí 2. dubna
až do velikonočního pondělí 9. dubna
zde dostanete vodku a rum za čtrnáct
korun! Provozovatelé hostince, kterými
jsou David Aulický se svojí sympatickou přítelkyní, se celkově snaží držet
ceny hodně při zemi. Neplatí totiž žádné zaměstnance a svým hostům jsou
kdykoliv k dispozici.
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PLOCHA PRO VÝROBNÍ HALY V OBCI NA PROSTĚJOVSKU BY SE MĚLA ZTROJNÁSOBIT:

Na zámk
zámku
ku chy
chystají
hyst
stají
jí
noční prohlídky
Plumlov/red - I letos by měl
plumlovský zámek ožít nočními prohlídkami. Ty jarní budou
tradičně věnované dětem. Svíčkami rozzářeným zámkem je
provedou čerodějnice, princezny, čerti, vodník a další pohádkové bytosti. Premiéra jarních
nočních prohlídek se chystá na
pátek 13. dubna, opakovat by se
pak měly ještě ve čtyřech dalších termínech. Jejich začátek je
vždy od 19.00 hod. a dále pak
každou půlhodinu. Děti do deseti let budou mít vstup zdarma,
ostatní zaplatí stovku. Rezervace je nutná na telefonním čísle
773 444 500.

Z ALOJZOVA BUDOU MALÉ VÍTKOVICE!

U Protivanova budou chránit
vzácného motýla
Protivanov/red - Mezi deset
evropsky významných lokalit
Olomoucký kraj letos zařadí
přírodní památku Protivanov
s výskytem modráska bahenního. Tento chráněný motýl je
velmi citlivý na dobu a způsob kosení vlhkých luk. Život
těchto motýlů je závislý na
mravencích, které může těžká
mechanizace při sečení trávy
zničit. Vyskytuje se na vlhkých
loukách a to jen od července
do srpna. V celé České republice doposud existuje 41 ptačích oblastí a 1087 evropsky
významných lokalit, které jsou
chráněny Evropskou unií.

V sobotu půjdou lidé z Alojzova v poměrně krátké
době už potřetí k volebním urnám. Pětičlenné vedení malé obce vzešlé z dvou předchozích voleb
se mezi sebou nedokázalo dohodnout a pokaždé
z něj některý ze zastupitelů odstoupil. I tak ovšem
provizorní zastupitelstvo schválilo změnu územního
plánu. A ta umožňuje rozšíření plochy firmy ElmoPlast z přibližně 2,5 hektarů na trojnásobek!
Alojzov/mls
V zasedací místnosti obecního
úřadu v Alojzově se tuto sobotu
od sedmi ráno do dvaadvaceti
hodin uskuteční v pořadí již třetí
volby do obecního zastupitelstva. V nich se utká především
současný starosta Pavel Noha,
kterého podporují převážně „starousedlíci“ s uskupením Josefa
Paníčka, jemuž straní spíše mladší lidé, kteří se do obce přistěhovali. Alojzov v tuto chvíli vede
jako starosta prvně jmenovaný, a
to i přesto, že na svůj post zastupitele krátce po volbách rezignoval. Výsledky voleb totiž dle něj
nevedly k závěru, který by skýtal
možnost dohody. Učinil tak poté,
co jím vedení „starousedlíci“ získali dva hlasy, zatímco opoziční
„Alojzov mladé generace“ dostal
stejný počet mandátů. Pověstný

jazýček na miskách vah v pětičlenném zastupitelstvu Josef
Paníček se rozhodl s Pavlem
Nohou nespolupracovat. Už před
současným starostou na post zastupitele rezignoval Libor Zapletal. Ten byl zklamaný z toho, že
se za poslední čtyři roky v obci
nepodařilo dokončit několik projektů.
„Šlo například o kanalizaci,
která v Alojzově není, přestože
na projekt bylo vydáno jak stavební povolení, tak na něj byly
i peníze,“ vyjádřil se mnohokrát Libor Zapletal, který se v
nadcházejících volbách rozhodl
nekandidovat. „Nechci, aby mě
následně ostatní osočovali, že se
kvůli mně nedohodli,“ vysvětlil
své rozhodnutí a mimo jiné upozorňoval i na problémy související s rozvojem úspěšné místní
firmy Elmo-Plast.

Přitom krátce před volbami zastupitelstvo v čele s „prozatímním“ starostou Pavlem Nohou
schválilo důležitý dokument.
Nový územní plán obce významně rozšiřuje plochy určené
jak pro bydlení, tak i pro výrobu.
O změnu územního plánu přitom
požádala právě firma Elmo-plast.
Učinila tak z důvodu plného využití stávající zastavěné plochy.
Tato firma již téměř dvacet let
od svého založení působí v oblasti výroby plastových výrobků
určených pro vedení vodovodů
a kanalizací. Její požadavek zastupitelstvo schválilo. „Návrh
na rozšíření plochy průmyslové
výroby a skladů je směřován do
území bezprostředně navazující
na nyní zastavěné plochy firmy,“
prozradil vedoucí prostějovského stavebního úřadu Jan Košťál.
V obci, kde žije něco málo přes
dvě stovky obyvatel, tak zřejmě brzy vyroste obrovský výrobní komplex. Zatímco nyní
se fabrika rozkládá na přibližně 2,5 hektarech, po rozšíření
to bude moci být až 7,5 hektarů. Pro region je určitě dobře,
že u nás funguje úspěšná firma,
která prosperuje a dává lidem
práci. Většina lidí z Alojzova se
však na její rozmach dívá s ne-

přítomnosti učinit řadu kroků. Ty starosta po svém
návratu zrušil. Podle Svozílka už bývalý starosta
nekomunikoval s ostatními zastupiteli. Jiří Řezáč
zase naznačil, že po svém návratu našel určité nesrovnalosti v dokumentech a proto se jej zastupitelé
coby nepohodlné osoby rozhodli zbavit.

Les u Myslejovic sežehl požár
Hasiči varují před nebývalým suchem

Během minulého týdne se hasiči v celém kraji řádně
zapotili. Na desítkách míst hořely kvůli neobvyklému
suchu a neopatrnosti mnoha lidí lesy i suchá tráva
na loukách. K obrovskému požáru lesa došlo také
mezi Myslejovicemi a Kobylničkami.
Myslejovice, Kobylničky/mik
Jednalo se o čtvrtý požár během
středy, u kterého zasahovalo
několik jednotek z řad profesionálních a dobrovolných hasičů.
„Jde o rozsáhlý požár trávy a
lesního porostu. Nebezpečné
plameny se díky silnému větru
rozšiřují nejen hrabankou, ale i
prohoříváním v korunách stromů. Intenzita hoření doslova
likviduje pařezy vykácených
stromů a prohořívá do kořenů,“
informoval těsně po příjezdu na
místo Zdeněk Hošák, tiskový

mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Na místě bylo devět jednotek
hasičů a hasební práce trvaly
několik hodin. Požár likvidovali profesionální hasiči z Prostějova a k pomoci rovněž dorazila
i jednotka hasičů z Olomouce
s velkoobjemovou cisternou.
Profesionální hasiče posílily
jednotky z řad dobrovolných
hasičů Brodek u Prostějova,
Určice, Plumlov, Ptení, Němčice nad Hanou, Prostějovičky
a Krumsín. „Jen samotná lokalizace požáru hasičům zabrala

více jak dvě hodiny. Z pohledu zasahujících mužů se jedná
o nebezpečný požár, opravdu
jen během několika sekund se
požár dokázal rozšířit o desítky
metrů dál a doslovně zaháněl
hasiče zpět do spáleniště. Zásobování vodou bylo řešeno
více způsoby. Součástí lesa je
menší jezírko ve skalách, kde
hasiči nasadili plovoucí čerpadla a také pomocí cisteren řešili
kyvadlovou dopravu z myslejovické nádrže. Hasiči pak na
místě ještě prolévali požářiště,“
uvedl Zdeněk Hošák. Jak na
závěr dodal, k požáru došlo od
menšího dřevěného přístřešku
a následný silný vítr rozfoukal
plameny do přilehlého lesíka.
Rozloha požáru bude počítána
na několik hektarů. Škoda doposud není vyčíslena.

Plumlov/mls - Shánění účinkujících, výroba plakátů, chystání
stánků s občerstvením, stavba
pódia i velkého stanu pro návštěvníky, obsazení rolí na velkolepé
představení pašijí, šití kostýmů,
nácvik choreografie, shánění
techniky a ještě spousta dalších
organizačně náročných věcí, a
nakonec... Do pořádání každé
akce konané pod širým nebem se
může zapojit sebevíc zapálených
lidí, hlavní slovo při konečném
(ne)zdaru akce má vždy svatý
Petr. A ten v sobotu Plumlovským nadšencům nastavil záda...
„Svatý Petr s námi na vítání jednotlivých ročních období opakovaně
odmítá spolupracovat. Loni jsme
vítali léto a dopadlo to podobně.
Letos jsme měli pořádnou smůlu,
ale nevzdáváme to. Jsme rádi, že
jste přišli, a věříme, že se tu příští
rok na vítání jara sejdeme zase,“
prohlásil ke zcela zaplněnému kamennému sálu na plumlovském
zámku Marek Otruba, šéf Spolku

Těžká šichta. Při požáru lesa u Myslejovic zasahovalo devět hasičských jednotek, na pomoc přispěchali i dobrovolníci z celého okolí.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

www.vecernikpv.cz

Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz

VÁCLAV OBR SVEZL GENERÁLA I LÁZEŇSKÉHO PÁNA
Muzeum kočárů zahájilo sezonu jízdou po památných místech regionu

Skvělý nápad se podařilo opět zrealizovat! Na zahájení sezony Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem vyrazil v sobotu
Václav Obr s kočárem Landaur z Čech
pod Kosířem po památných místech regionu. Pro bezpečnost cestujících jej doprovodila čtyřčlenná hulánská ozbrojená
jízda. Na místech, kde kočár stavěl, byl
pro veřejnost připraven zajímavý program.
Kdo jel v jeho stopách, ten strávil vskutku
netradiční sobotu...

Prostějovsko/mls
„Na to, jaké bylo počasí, na jednotlivá místa dorazilo lidí až nečekaně
hodně... Například v Pěnčíně to bylo
skvělé, hasiči kvůli nám vytáhli ze
zbrojnice nádhernou starou stříkačku. Horší už to bylo třeba u zámku v
Náměšti na Hané. Jinak bylo pěkné
sledovat, jak někteří lidé přejíždějí
z místa na místo společně s námi.
Myslím, že si tak udělali zajímavý
sobotní výlet. Jsem rád, že jsme
loni s tímhle nápadem přišli a letos
se nám ho podařilo zopakovat,“

poznamenal Václav Obr k průběhu
jízdy, která letos vedla rovněž přes
Ludéřov, Drahanovice, Lhotu pod
Kosířem a lázně Slatinice.
Podobně jako minulý rok byly ve
Slatinicích i tentokrát pro návštěvníky připraveny skutečně stylové
doplňkové akce, ve kterých vyniklo
vystoupení šermířů a trubačů. Václav Obr pak během cesty v kočáru
svezl osobnosti, kterých si váží a
jenž pomáhají rozvoji jeho muzea.
Ve Slatinicích si do něj nastoupil také majitel lázní pan Vybíral s
chotí, či bývalý velitel prostějovské

elitní 601. skupiny speciálních sil
Ondřej Páleník se svou ženou. A to
i přesto, že panovalo chladné počasí
a foukal silný vítr.
„V kočárech bývalo lidem vždy teplo, neboť v poměrně malém prostoru se k sobě tiskli a prostor zahřáli
vlastním tělem,“ ubezpečil při nástupu své cestující Václav Obr. Z tohoto pohledu to měly výrazně horší
děti, které jely na kozlíku. Nicméně
hned od začátku jízdy bylo jejich
nadšení takové, že bylo zcela jasné,
že je nějaká zima absolutně nemůže
rozházet...

co přinesla jízda kočárem...

Němčická policie
odhalila zloděje kovů

Počíhali si na něj ve sběrně!
Němčickým policistům se podařilo zadržet dvaadvacetiletého muže z Prostějovska. Strážci zákona se
dostali k informaci, že se ve sběrně druhotných surovin na Němčicku nachází osoba, která veze odcizené železo z farmy Pavlovice u Kojetína.
Němčice nad Hanou/mik
„Na základě vlastního šetření příslušníků policie bylo zjištěno, že
podezřelý v pátek večer vnikl po přestříhání kovového oplocení na
farmu v Pavlovicích u Kojetína, kde odcizil šest ocelových nosníků tvaru I o celkové hmotnosti 550 kilogramů. Ty chtěl následně
zpeněžit ve sběrně kovového odpadu. Zde byl zadržen hlídkou policie. Pachatel způsobil firmě odcizením škodu ve výši nejméně 20
tisíc korun a škodu poškozením ve výši 1 300 korun,“ sdělila Eva
Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Dále bylo šetřením policistů z Obvodního oddělení v Němčicích nad Hanou zjištěno, že se muž dopustil několik dní předtím obdobného jednání.
„V polovině března společně s komplicem vnikl rovněž na farmu v
Pavlovicích u Kojetína, kde odcizil dva profily čtvercového tvaru
v celkové váze 290 kilogramů. Odevzdal je ve sběrně kovového
odpadu a za odcizené železo obdržel 1 700 korun. Firmě způsobil
škodu za tři tisícovky. Uvedeného jednání se dopustil, přestože byl
začátkem února letošního roku Okresním soudem v Prostějově za
obdobné skutky odsouzen. Jmenovanému bylo sděleno podezření
ze spáchání přečinu krádeže,“ dodala mluvčí prostějovské policie.

ČSSD si vybrala kandidáta

na hejtmana. Mačák „dvojkou“

3x foto: Martin Zaoral

Srovnání továrny a obce. Vlevo je požadovaná výrobní plocha pro firmu Elmo-plast, vpravo pak porovnání, o
jak velikou plochu se jedná. V obci, kde žije 230 lidí, by zabrala plochu od rybníka až po obecní úřad. Při srovnání
velikosti obce a továrny by se tak nabízela varianta přejmenovat vesnici na Alojzov u Elmo-plastu. Repro: Večerník
důvěrou... „Vesnicí bude projíždět ještě větší počet nákladních
aut. Navíc i Elmo-Plast jednou
skončí a co bude s těmi halami
pak? Taková malá obec nemá
žádné síly ani prostředky na řešení všech problémů, které s tím
souvisí,“ upozornil Libor Zaple-

tal, kterému se rovněž nelíbí, že
kvůli změně územního plánu
zmizí poslední plochy, které by
teoreticky bylo možné využít pro
sport a rekreaci. „Když srovnáte
velikost obce a rozlohu, kterou
by na ní měla zabrat továrna, tak
vám potom z Alojzova rázem vy-

jdou malé Vítkovice...,“ uzavřel s
ironickou nadsázkou Zapletal.
Co na to voliči? Jak dopadne
sobotní mač v urnách? Večerník
bude u toho a již v příštím čísle
vám přineseme nejen výsledky
voleb, ale i přímou reportáž z
místa dění!

Jaro pod střechou. Výrazný chlad, ostrý vítr a studený déšť zahnaly inscenaci pašijí na plumlovském zámku do kamenného sálu.
Foto: Martin Zaoral
plumlovských nadšenců. Přestože
byl sál plný, diváci, kteří dorazili na
plánované představení pašijí, z něj
shlédli jen torzo...
Místo velkolepé podívané pod
širým nebem vyslechli vystoupení

pěveckého sboru a slovní doprovod, které měly samotnou inscenaci o utrpení a smrti Ježíše Krista
pouze doprovázet. Ovšem v situaci, kdy se venku teploměr blížil
nule, vál ostrý vítr a zem zkrápěly

studené kapky, byli všichni diváci
rádi hlavně za to, že jsou v suchu
a teple.
„Velikonoční dílny a vystoupení
dětí ze ZUŠ Plumlov se ještě
konaly venku, další účinkující
se stejně jako představení pašijí
museli schovat do kamenného sálu.
Navíc jsme ještě s velkým vypětím
sil museli řešit problém s tím, aby
nám neuletěl stan připravený pro
návštěvníky a ještě někoho nezranil,” popsal Večerníku průběh
odpoledne Marek Otruba, který
však navzdory nepřízni osudu
rozhodně neupadal na mysli.
„Přesně před týdnem jsme přímo
tady na zámku měli jednu z
několika zkoušek na představení
pašijí. Konala se za slunečného a
neobyčejně teplého počasí! Jednou to zkrátka vyjde, jindy ne.
Tak už to zkrátka chodí...,“ poznamenal závěrem Otruba s duševní
vyrovnaností, kterou by mu mohl
závidět nejeden vyznavač stoické
filozofie.

Lilian Amann výstavou oslavila deset let na zámku
Návštěvníky plumlovské vernisáže zaujaly
především vtipné surrealistické kresby

Plumlov/mls - Už podesáté se
do Plumlova vrátila výtvarnice,
spisovatelka a psycholožka Lilian Amann, aby zde představila

region@vecernikpv.cz

Fotoreportáž

Vrchoslavice mají nového starostu Plumlovští nadšenci přivítali „jaro na Sibiři“

Vrchoslavice/mls - I malými obcemi mohou zmítat velké spory. Své o tom ví ve Vrchoslavicích,
kde v polovině března vyměnili starostu. Dušan
Svozílek zde nahradil Jiřího Řezáče. Ten se do
úřadu vrátil po půlroční nepřítomnosti vyvolané
zdravotními problémy. Městská rada měla bez jeho
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Předplaťte si periodikum, kde je
NEJVÍCE ZPRÁV Z REGIONU
NA JEDNOM MÍSTĚ

svoji poslední tvorbu. Výstava,
která byla v sobotu zahájena
vernisáží, bude na zdejším zámku umístěna až do 30. června.

Nejpočetněji jsou v expozici
zastoupeny kreslené portréty v
jemném klasickém stylu. „Na
tvorbě Lilian Amann se mi líbí,

Na zámku. Výtvarnice i spisovatelka. Lilian Amann před jedinou malbou, kterou vedle mnoha kreseb vystavila na plumlovském zámku. Je na ní zachycena holčička z titulní stránky její knížky „Pohádky a povídání
z dávné Hané“.
Foto: Martin Zaoral

že je velice různorodá, ale zároveň je tvořena v jasně daných
cyklech, které mají společné
téma i způsob zpracování,“
vyjádřila se brněnská architektka Jana Urbanová, která
dorazila na sobotní zahájení
výstavy. Návštěvníky pak zaujala především grafika tvořená
černými linkami. „Ty obrázky
mají nápad a jsou prostoupeny osobitým poněkud černým
humorem,“ uvedla přímo na
vernisáži Milada Sokolová,
předsedkyně prostějovského
Okrašlovacího spolku.
„V případě portrétů jsem se
snažila zachytit ženskou krásu. Tyhle kresby jsou zase o
něčem trochu jiném. Samotnou mě někdy překvapuje, co
se mi to poslední dobou rodí v
hlavě,“ zmínila se v souvislosti
s těmito kresbami výtvarnice,
která v poslední době pracuje
na ilustracích pro svoji sbírku
sedmasedmdesáti tragikomických básniček s názvem „Tajemnost slov“.

Čtvrtá vzadu. V klání čtyř šermířů se muži vymlátili navzá- V lázeňském areálu. Cestovní kočár „Landaur“ na svých Ať se práší za kočárem! Vůz tažený dvojspřežím v doprovodu
jem. Toho, který zůstal stát, pak dorazila žena.
cestách budil zaslouženou pozornost.
čtyř hulánů právě opouští Slatinice a míří do Drahanovic...

Šternberk,
Olomouc/red
- Sobotní krajská konference ČSSD Olomouckého
kraje ve Šternberku schválila kandidátní listinu pro
podzimní krajské volby. Do
jejího čela nominovala stávajícího náměstka ředitele
Fakultní nemocnice v Olomouci Jiřího Rozbořila,
který tak má velkou šanci
stát se příštím hejtmanem

„Došlo k precizní inventuře a zmapování majetku občanů i obce,“

pochvaluje si otaslavický starosta ROSTISLAV DRNOVSKÝ
pořádek vzniklý loňským sloučením dvou katastrálních území

jsme dostali pět set tisíc z Pro- „Obec Otaslavice každoročně jako klubová místnost. Tu chcegramu obnovy venkova (POV). pořádá několik kulturních akcí. me vybudovat v areálu koupaZačátkem minulého roku jsme Například třicátého dubna pro- liště a celý prostor revitalizovat.
paliště už tam vzhledem k
ještě dostali peníze ze Státního běhne tradiční pálení čarodějnic, Koupaliště
enickým podmínkám nikdy
zemědělského a intervenčního které pořádáme v areálu bývalé- hygienickým
ude a zastupitelstvo dospělo
fondu prostřednictvím MAS ho koupaliště u lesa. Společně nebude
ázoru, že lepší tam bude
Doloplazy a na hřbitově za to se Sokolem uspořádáme v létě k názoru,
dovat oddechovou
postavili chodník ze zámkové sportovní den. V Otaslavicích zbudovat
u s parkem a kludlažby od hlavního kříže ke je také takzvané místo vzájem- zónu
ým zařízením.
kolumbáriu a provedli sadové ného setkávání v bývalé farské bovým
úpravy v horní části hřbitova. zahradě. Toto vybudovala řím- Na vedlejší louce
cií, že by provedli instruktáž, a Skutečné náklady byly asi dvě skokatolická církev za přispění z pak cvičí hasiči.“
máme připravenou příručku pro stě padesát tisíc korun. Dále ROPu. Využívá ho obec i škola a
všechny občany, zejména pro
starší, kterou vydala společnost
D-test. Je to návod, jak se chovat
při různých prodejních akcích,
návštěvě podomních prodejců.
Myslím si, že je to potřeba a tenp je opravdu dobrý.“
to nápad
Hlavní akcí loňského
roku byla výstavba nové
vozovky. Jak se na tom spolupodílela obec?
„Investorem průtahu v délPrvní muž Otaslavic Rostislav Drnovský
novský
ce téměř dvou kilometrů byla
Správa silnic Olomouckého
o renovaci areálu bývalého koupaliště
paliště
kraje. Výstavba technické infrastruktury zahrnující nájezdy k
To je ale
domům a chodníky za více než jsme opravili asi dvě stě metrů v amfiteátru proběhne v létě haasi hudpět milionů spočívala na obci silnice v části obce Zahrady.“
nácký festival. Jako každoročně
Starostou jste poměrně jedenáctého listopadu oslavíme ba vzdálenější
Otaslavice, přičemž na obě části
oucnosti...
krátce. Co vás nejvíce martinské slavnosti, kdy Martin budoucnosti...
se vztahovala dotace z Regiohled nemunálního operačního programu potěšilo?
přijede na bílém koni. V předvá- „Výhled
(ROP) Střední Morava ve výši „Největší radost mi udělala loň- nočním týdnu proběhne tradiční sí být dlouhý,
ží, jak se poská realizace technické infra- ´Cesta do Betléma´ s podvečerní záleží,
devadesát procent.“
Do čeho dalšího jste se struktury. Komunikace byla v procházkou po obci a zpíváním daří získat dotaloni pustili?
zoufalém stavu, auta trpěla. Byl koled.“
ce, protože obec
Zmínil jste se o koupališ- není tak bohatá,
„V návaznosti na výše zmíně- bych rád, kdyby byla zahájena
ti. Jakou vidíte budouc- aby vše zaplatila.
nou akci jsme vystavěli řádově výstavba rodinných domků v
ud budou dotaasi pětatřicet parkovacích míst části Cihelna. Doufáme, že se nost areálu?
Pokud
ak by to během
podél komunikace. Čili všude, nám podaří zajistit dotaci na in- „Toto je další priorita vzhledem ce, tak
ý
to nebo příštík tomu, že bude muset dojít k tohoto
kde to bylo technicky možné, ženýrské
sítě a komunikaci.“
Jaké kulturní a společen- demolici staré cihelny, která ho roku
oku mohlo být
aby lidé nemuseli stát na silnici,
lizováno.“
ské akce chystáte?
byla různými spolky využívána zrealizováno.“
která má šířku šest metrů. Na to

Otaslavice - Jedním z nováčků mezi starosty je i
první muž Otaslavic Rostislav Drnovský (na snímku). Za necelou polovinu svého volebního období si
pochvaluje především loňskou nákladnou výstavbu
silnice spojenou s novými chodníky i parkovacími
místy, v budoucnu by rád v areálu bývalého koupaliště viděl oddechovou zónu...
Jiří Možný
Na konci loňského srpna
došlo ke sloučení Horních a Dolních Otaslavic. Jak
se to projevilo v praxi?
„Sloučení dvou katastrálních
území proběhlo loni k osmadvacátému srpnu. Této akci předcházelo kompletní geodetické
přeměření celého intravilánu
obce, které trvalo asi dva roky.
Z praktického hlediska nám to
přineslo hodně. Jednak zná každý svůj majetek, došlo k přeměření, stanovení nových výměr
a hranic těchto pozemků, kdy
oba sousedé si je museli odsouhlasit. Již nejsou parcely, které
by nikomu nepatřily. Došlo k
precizní inventuře a zmapování
majetku občanů i obce, udělal se
v tom pořádek.“
V Otaslavicích se čas od
času koná takzvané posezení u kamen. Co si pod tím
můžeme představit?
„V malém sálu obce a muzea
Josefa Františka se sejdou občané a besedujeme na různá témata. Letos by to měly být nejprve
začátky autodopravy v Otaslavicích a poté bezpečné chování
občanů. Jsme domluveni s poli-

„Zastupitelstvo dospělo k názoru,
oru,
že lepší tam bude zbudovatt
oddechovou zónu s parkem
m
a klubovým zařízením...“

Olomouckého kraje. „Dvojkou“ se stal nejvýše postavený zástupce z Prostějovska
a „okresní“ lídr sociální demokracie Alois Mačák.
„Samotná kandidátní listina
byla sociálními demokraty
schválena demokraticky v tajné volbě většinou pětaosmdesáti procent hlasů,“ uvedl pak
v tiskové zprávě Jaroslav Vomáčka, předseda KVV ČSSD
Olomouckého kraje. Podle
exkluzivních informací Večerníku došlo k volbě všech
navržených kandidátů drtivým poměrem hlasů 112:12!
Šternberská konference proběhla za hojné účasti nejvyšších představitelů ČSSD
v čele s jejich předsedou Bohuslavem Sobotkou. Dále se
konference zúčastnili místopředsedové ČSSD Jiří Dienstbier, Marie Benešová a Martin Starec i předseda Senátu
Milan Štěch.
Vydavatelství
Haná Press s.r.o.

hledá
v rámci rozšíření
redakčního týmu
schopné
kandidáty
na pozici

EXTERNÍ
REDAKTOR/-KA
PRO
REGIONÁLNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
Požadujeme:
kreativitu, novinářského ducha,dobré komunikační schopnosti,
uživatelská znalost PC,
časovou flexibilitu
Nabízíme:
volnou pracovní dobu,
zajímavé pracovní
ohodnocení
(+motivační odměny)
Vaše nabídky
se strukturovaným
životopisem
zasílejte na adresu
Haná Press s.r.o.,
Olomoucká 10,
796 03 Prostějov
nebo na e-mail:
kozak@pv.cz.
Vybraní uchazeči budou
pozvání k ústnímu pohovoru
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Věra Špinarová se těší na neděli

Součást Arakainu. Lucie Bílá v Prostějově na pár desítek minut
zapomněla na svou popovou současnost a stala se z ní metalová
dračice.
Foto: Michal Kadlec

Ve čtvrtek uplynulého
týdne vystoupili v prostějovském městském divadle bratři Ebenové. Jde
o patrně nejzvláštnější
seskupení v českém
šoubyznysu. Již koncem
sedmdesátých let, když
Ebeni vstupovali na scénu, se v jejich hudbě proplétaly vlivy klasiky, folku,
rocku nebo jazzu a prvky
vytříbeného hudebního
humoru.

BRATŘI EBENOVÉ
přivezli Chlebíčky
Prostějov/nih
Marek, Kryštof a David, synové skladatele Petra
Ebena, vlastně ani pořádně do žádného hudebního
proudu nepatří. Spojení kytary, klavíru či flétny, klarinetu a soprán saxofonu vytváří ojedinělý a všem
dobře známý „ebenovský sound“, obohacený dalšími nástroji. Frontmanem skupiny je známý herec,
moderátor a samozřejmě taky hudebník Marek Eben.
Ten se také na koncertě ujal hlavního slova. „ Vítám vás na našem prostějovském koncertu, máte
krásné divadlo, dokonce je i hezčí než Prior... Ten
jsem dnes taky viděl a nedá se to srovnat, opravdu,“ vtipkoval hned na začátku. Během večera
mohli návštěvníci slyšet průřez jejich tvorbou,
hlavně však zněly písničky z posledního alba
bratrů s názvem „Chlebíčky“. To pojednává o věcech všedních i zcela absurdních, vždy však všem
důvěrně známých. Ebenové zahráli také písničky,
které na minulém prostějovském koncertu (v roce
2008 - pozn.red.) nezazněly.

Zkrátka celý večer probíhal v příjemném a komorním duchu. Sálem se v průběhu večera nesla
originalita snoubící se s kultivovaným projevem.
Typický „ebenovský humor“, který když už si z
něčeho utahuje, tak pouze vkusně a s noblesou.
Domácká atmosféra a pozorné publikum vyburcovalo v průběhu večera Marka Ebena dokonce
i k tanci. Při známé písni Folkloreček se vrtěl do
rytmu tak profesionálně, že by mu mohla závidět
leckterá břišní tanečnice.
Po představení si mohli návštěvníci na památku
zakoupit cédéčka, která hudebníci na přání podepsali. V prodeji byl dokonce i flash disk ve tvaru
chlebíčku, který obsahuje jejich poslední album.
„ Má to jednu nespornou výhodu oproti CD, kdykoli Vás naše písničky znechutí, můžete je smazat…“ vtipně prohodil Marek Eben.
Čtvrteční akce se vydařila, uskupení můžeme letos ještě vidět a slyšet v Praze, Pardubicích, Lysé
nad Labem, Sonbergu, v Ostravě a Dalešickém
pivovaru.

Prostějov/pk - Už podruhé v krátkém časovém horizontu se v našem městě
nejenže objeví, ale i zazpívá
jedna z nejslavnějších českých zpěvaček všech dob,
nedávno čerstvě šedesátiletá Věra Špinarová! Velikonoční galakoncert začíná v
neděli 8. dubna od 20 hodin, a to ve Společenském
domě v Prostějově. A podle
posledních informací by se
mohla sejít velmi slušná návštěva!

pátek 6. dubna 2012 - Xavier Baumaxa
Básník a undergroundový bard. Ve své
tvorbě paroduje žánry bez rozdílu a zesměšňuje skoro cokoliv. Po koncertu
bude následovat párty prostějovské jazzové partičky Easy Jammin, můžete si
dokonce vzít vlastní nástroj a připojit se!
sobota 7. dubna 2012 - UDG
Známá rocková kapela z Ústí nad Labem, která vznikla roku 1998 v Ústí nad
Labem. Kluci jsou autory tří studiových
alb a laureáti mnoha ocenění. V Apollu vystoupí v sobotu spolu s opavskou
rockovou kapelou Kofe-in.

neděle 8. dubna 2012 - Egos at the door
Britská kapela vám představí své
skladby na velikonoční neděli. Doplní
je Sudetia non cantat – relativně nová
česká hardcore punková kapela z okolí
Šumperka.
Na všechny tyto akce můžete vyhrát
lupen. Celkem dáváme do „placu“
PŮLTUCET lístků!
A co pro to musíte udělat? Stačí si
vybrat koncert, zodpovědět k němu příslušnou otázku a pak už mít jen trošku
štěstí. Ze správných odpovědí vylosujeme vždy DVA výherce, kteří obdrží
lístek zdarma.
A teď už k otázkám...

Prostějov, Ostrava - Už tuto neděli přijede do Prostějova další hvězda naší pěvecké scény. Ve Společenském domě od
20.00 hodin zazpívá v rámci Velikonočního galakoncertu Věra
Špinarová - zpěvačka, která patří k tomu nejlepšímu, co historie československé popové a hlavně rockové scény nabídla.
Za svoji kariéru získala nejedno ocenění odborníků, a hlavně
neutuchající popularitu napříč generacemi fanoušků. Věře
Špinarové jsme se v pátek večer ozvali, abychom ji požádali o
krátký rozhovor. „Jsem ráda, že jste zavolali, s ´Prostějováky´
mluvím strašně ráda,“ řekla s úsměvem do telefonu..
Michal Kadlec
Paní Špinarová, máte
stejně tak ráda i
prostějovské
publikum,
které ostatně už znáte z loňského
roku z koncertu na Plumlovské
přehradě?
„No samozřejmě, do Prostějova
jezdím s velmi dobrou náladou
a také na nedělní koncert se velice těším. Půjde navíc o zvláštní
čas těsně před Velikonocemi, o to
větší náboj to bude mít. Musím
ale říct, že jsem se zároveň těšila
na pěkné počasí, to ovšem zřejmě
nebude. Má pršet, takže doufám,
že prostějovským fanouškům po-

VĚRU ŠPINAROVOU!

PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto mediální partner, pro
vás ve spolupráci s pořádající
agenturou MUSIC MEDEA,
připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert legendární české „rockové babičky“
VĚRY ŠPINAROVÉ, která
vystoupí ve Společenském
sále v Prostějově už TUTO
NEDĚLI. A dá se očekávat,
že 8. DUBNA 2012 bude „kulturák“ praskat ve švech. A
díky Večerníku máte tradičně
šanci být u toho ZADARMO!
Během probíhajících dvou
týdnů totiž mezi vás rozdě-

chmurnou náladu zpříjemním. Na
Hané je vždycky vynikající publikum, těším se na skvělou atmosféru.“
Zazní na vašem koncertu
kromě klasických pecek i
nějaké novinky z vašeho repertoáru?
„Nějaké určitě, pár jsem jich zazpívala i na nedávném koncertu v
pražské Lucerně. Snad se budou i
v Prostějově líbit!“
V neděli se bude jednat o
koncert v „kulturáku“.
Zpíváte raději v sálech, nebo pod
širým nebem?
„Víceméně mi je to jedno, i když
v poslední době musím přiznat,

INZERCE

2) UDG & KOFE-IN FINAL
TOUR JARO 2012
Které z alb UDG nevydali?
a) Ztraceni v inspiracích
b) Autobiografie
c) Buď a nebe
3) EGOS AT THE DOOR & SUDETIA NON CANTAT
Odkud jsou Egos at the door?
a) Švédsko
b) Amerika
c) Velká Británie

Na odpovědi čekáme v redakci do
PÁTKU 6. DUBNA, šest výherců budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
1) XAVIER BAUMAXA & EASY VECERNIKPV.CZ s heslem „Apollo
JAMMIN
13“. Můžete nám ale ovšem také volat
Jak se vlastním jménem jmenuje Xa- na známé telefonní číslo 582 333 433,
vier Baumaxa?
zasílat SMS zprávu na mobil 608 960
a) Lubomír Tichý
042, případně se dostavit osobně do
b) Lumír Mokrý
sídla redakce v Olomoucké ulici.
c) Luděk Vostrý

VYHRAJTE LÍSTEK NA...
líme ne půltucet, ale rovnou
DEVĚT LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá od pondělí 26.
března do pátku 6. dubna ve
dvou dějstvích. V tom prvním
jsme ze správných odpovědí
vylosovali tři šťastné výherce,
kteří obdrží po jednom lístku,
jenž jim zajistí vstup do Společenského domu v Prostějově
ZDARMA právě ve chvíli, kdy
se budou hrát ty největší hity
Bílá Jawa 250, Tenkrát na Západě, Měj mě rád, Meteor lásky,
či Raketou na Mars. Dnes se
dostane hned na dvojnásobek
zájemců!

Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás usměje štěstí
při losování z osudí...
Tři výherci z prvního kola: Jitka Šmídová, V. Špály 8, PV * Lukáš
Pírek, Dolní 16, PV * Helena Žváčková, Cyrila Boudy 6, PV

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
POPULÁRNÍ ZPĚVAČKA NEDÁVNO OSLAVILA
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM. VÍTE JAKÉ?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 6. DUBNA, šest výherců budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„Koncert Věry Špinarové“. 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.

do sálu bude fanouškům
umožněn půl hodiny před
koncertem. Oproti minulým
koncertům manažer zvýšil požadavky na zvuk, takže bude
na tomto koncertě velice kvalitní ozvučen. Zaznít by měly
nejen staré známé hity, ale i
nové písničky. „Věra nedávno oslavila význačné životní
jubileum a nyní budeme mít
možnost ji všichni osobně
svou účastí poblahopřát,“ láká
případné váhavce do hlediště
Společenského domu Tichopá-

dek. „Kromě mnoha ocenění v
podobě zlatých a platinových
desek patří mezi prvních pět
nejprodávanějších českých interpretek za posledních deset
let,“ dodal na její adresu manažer.
Ti z vás, kdo byste chtěli jít
zadarmo, můžete se zapojit
do naší soutěže na jiném místě této strany, kdo nemůže,
nemusí smutnit. PROSTĚJOVSKÝ Večerník bude u
toho a přinese vám exkluzivní
reportáž včetně fotogalerie.

„Doufám, že Prostějovákům zlepším náladu!“

Velikonoční pařba v Apollu:
SOUTĚŽ o vstupenky!!!

PROSTĚJOVSKÝ Večerník ve spolupráci s Music clubem Apollo 13 přináší
exkluzivní soutěž o vstupenky hned
na tři akce. A že to bude opravdu jízda! Čeká vás celovíkendový maraton
hudby a dobré nálady. Od pátku až do
neděle vaše uši oblaží pořádná nálož
muziky.
A co vás tedy o velikonočním víkendu
v Apollu čeká?

„V předprodeji máme prodáno
něco kolem šesti stovek lístků, což považuji vzhledem ke
skutečnosti, že paní Špinarová
přijede do Prostějova v průběhu tři čtvrtě roku již podruhé,
za velmi krásné číslo,“ neskrývá spokojenost se zájmem o
„rockovou babičku“ Martin Tichopádek, zástupce pořádající
agentury MUSIC MEDEA.
Celý VELIKONOČNÍ GALAKONCERT bude trvat zhruba
dvě hodiny včetně přestávky s
možností občerstvení. Vstup

Ceny OLOMOUCKÉHO KRAJE za přínos
v oblasti kultury budou předány ve středu
Olomouc, Prostějov/pk - Už pošesté
se stane Moravské divadlo svědkem předávání Cen Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury,
tentokrát za rok 2011. Olomoucký
kraj se jako první v České republice rozhodl oceňovat významné
osobnosti z oblasti sportu a následně právě i kultury, přičemž na
organizaci a zajištění obou anket
se kromě kraje podílí i významná marketingová společnost TK
PLUS. Mediálním partnerem pak
je PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
„Cílem naší společné ankety je pozvednutí zájmu o kulturu, ocenění
významných osobností i mimořádných počinů v oblastech profesionální i amatérské umělecké činnosti. V
dnešní hektické době, plné globálních
nadnárodních rozhodnutí, je vztah ke
kulturnímu dědictví a péče o něj nezbytná,“ osvětluje podnět k myšlence, založit právě takovou tradici, jednatel TK PLUS Miroslav Černošek.
„Kulturní vyspělost regionu posiluje
národní hrdost, upevňuje vztah k
místu, ve kterém žijeme, stejně jako
připomínání slavných kulturních tradic - to vše by mělo být základem výchovy naší mladé generace,“ dodává
Černošek.
Letošní slavnostní ceremoniál proběhne již tuto středu 4. dubna od
19:30 v Moravském divadle a už tradičně se prováděním večerem ujme

Marek Eben, který se podílel i na jeho
scénáři. „Večera se zúčastní kromě jiných známých osobností i významné
osobnosti celorepublikového kulturního života jako jsou Jiří Langmajer,
Richard Krajčo a další,“ upřesnil Josef Váňa z agentury TK PLUS.
Ocenění za přínos v oblasti kultury získá letos od Olomouckého
kraje celkem jedenáct osobností a
uměleckých počinů. Své nominace mohli lidé posílat do 10. ledna.
Krajští zastupitelé nakonec vybírali
ze sto dvaceti osmi návrhů. Mezi
oceněnými jsou například hudební
osobnost Jesenicka Vladimír Vraňovský, který také spolu se známým
písničkářem Jaroslavem Hutkou
vstoupí do Dvorany slávy v rámci
Ceny za celoživotní přínos. Cenu za
výjimečný hudební počin roku si
odnese prostějovská kapela Létající rabín.
Dále se budou udělovat tyto ceny:
osobnost roku v oblasti kultury; za
výjimečný počin v oblasti hudba;
výtvarné umění; divadlo; film, rozhlas, televize; literatura; neprofesionální umělecká činnost; ochrana a
popularizace kulturních hodnota v
neposlední řadě Cena médií...
Více však už neprozradíme, ať se
máme na co těšit. Ze středečního
galavečera vám totiž Večerník přinese exkluzivní reportáž včetně
fotogalerie!

INZERCE

že mám velmi dobré pocity z vystoupení venku. Lidé jsou při koncertech pod širým nebem takoví
uvolněnější a jinak naladění. Ovšem
sály či haly mají také svoji zvláštní
atmosféru, takovou nabitější.“
Jaké jsou vůbec vaše
letošní plány? Chystáte se
například vydat nové CD?
„Za čtrnáct dnů bude na trhu
moje nové DVD s živým koncertem v pražské Lucerně. Vyjde v
limitovaném počtu a fanoušci si
ho mohou pořídit při mých koncertech nebo prostřednictvím internetových stránek. Novou desku
letos neplánuji, protože mi nedávno
vyšlo trojcédéčko s největšími hity
i novinkami. Moc se ale těším na
koncertní šňůru po Slovensku,
která mě čeká v květnu, a pak také
na megavystoupení v brněnském
hotelu Bobby centrum.“
Dovolte poslední otázku,
nezdržíte se po koncertu v
Prostějově do Velikonočního
pondělí?
„Ježíši, aby mě Hanáci zmrskali,
jo? Ne, to musím s díky odmítnout (smích)! O hanáckých

Rocková babička. Věra
Špinarová v neděli potěší
vystoupením své fanoušky
v Prostějově. Budete u toho
taky?
Foto: internet
Velikonocích jsem slyšela sice jen
ty nejlepší zkazky, ale já mám v
pondělí doma vnučku, které se chci
věnovat. Z Ostravy do Prostějova
to však není tak daleko, abych se ve
vašem městě zase nemohla objevit
co nejdříve. Jezdím k vám opravdu
hrozně ráda.“

Ze života města
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PROSTĚJOV, Praha a Ždár n.S.: Tři města

s absolutně nejlepším ratingem v republice!
V minulém čísle Večerníku jsme již s předstihem informovali o přidělení nejvyššího ratingu od renomované společnosti Moody´s Investors Service pro město
Prostějov. Ve středu uplynulého týdne pak na půdě
magistrátu proběhlo slavnostní předání certifikátu přímo do rukou primátora Miroslava Pišťáka.
Prostějov/mik
„Národní rating města Prostějov na úrovni Aa1.cz odráží
řadu faktorů, zejména závazek
současného vedení města udržet nízkou úroveň zadlužení a

také dosavadní solidní provozní
výsledky města. Rating rovněž
zohledňuje jen omezený růst
příjmů ze sdílených daní očekávaný v příštích dvou letech,
což by mohlo oslabit schopnost
samofinancování kapitálových

Blahopřeji
Přerove, pardon,
Prostějove...

výdajů Prostějova. V neposlední
řadě pak bere v úvahu také omezenou flexibilitu provozních příjmů a výdajů,“ uvedl Petr Vinš,
zástupce společnosti Moody´s
Investors Service. Jak dodal, i
když má město připravenu celou
řadu investic, jednotlivé projekty mohou být v případě nutnosti odloženy, což zvyšuje míru
flexibility kapitálových výdajů,
které jsou na rok 2012 naplánované ve výši patnácti procent. Ve
střednědobém výhledu by podle
Petra Vinše mohl Prostějov uvažovat o čerpání dlouhodobého
úvěru. „Zadluženost města je v
současné době velmi nízká. Přímý a nepřímý dluh Prostějova
na konci roku 2011 dosáhl osmi
procent provozních příjmů,“
dodal zástupce společnosti
Moody´s Investors Service.
Obsáhlý rozhovor o nejvyšším
možném ratingu města jsme s primátorem Miroslavem Pišťákem

přinesli již v minulém vydání,ve
středu pak při slavnostním předání certifikátu samozřejmě neskrýval spokojenost. „Děkuji
společnosti Moody´s Investors
Service. Tedy co bych vlastně
děkoval, když my sami jsme
tak dobří...,“ usmál se první muž radnice. „Ale vážně,
udělení nejvyššího ratingu nás
pochopitelně těší, ale zároveň
zavazuje do budoucna. Není
to tak, že bychom si mohli dovolit okamžitě utrácet bez rozmyslu. To by byla v současné
nepříznivé ekonomické situaci
cesta do pekel,“ dodal Miroslav Pišťák.
Na závěr bylo zdůrazněno, že
nejvyšší rating mají v České republice pouze tři města.
„Není zvykem uvádět tyto
konkrétní údaje, ale snad mohu
prozradit, že kromě Prostějova
je to ještě Praha a Žďár nad Sázavou,“ uzavřel Petr Vinš.

ekonomika prostějova
SILNÉ STRÁNKY
+ velmi nízká úroveň zadlužení
+ solidní provozní výsledky
+ dobré hotovostní rezervy

Chvíle slávy. Zástupce společnosti Moody´s Investors Service Petr Vinš právě předal primátorovi Prostějova Miroslavu Pišťákovi certifikát potvrzující nejvyšší rating pro naše město. Při slavnostním okamžiku se
sice přeřekl, ale vzápětí se rychle opravil...
Foto: Jana Gáborová

Botanická zahrada se rozšíří

a ponese jméno Petra Albrechta
Prostějov/mik - Prostějovský
magistrát vyslyšel žádost vedení botanické zahrady v Lidické
ulici a požádal o státní dotaci
na její rozšíření. Zároveň se
naši radní rozhodli pojmenovat zahradu po bývalém zastupiteli a ochránci přírody Petru
Albrechtovi (na snímku).
„V současné době jsme požádali
o dotaci ve výši 1,034 milionu
korun na rekonstrukci, či spíše
na rozšíření prostějovské botanické zahrady. Samozřejmě se na
této investici musí podílet i náš
magistrát. Ovšem Rada města na
svém jednání o uvolnění potřebných peněz ještě nerozhodla. Vyčkáme do doby, než bude jasné,
zda s žádostí o dotaci můžeme
mít úspěch, či nikoliv. Pak se teprve budeme rozhodovat o dalších krocích,“ nastínil současnou
situaci Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějova.
Jak jsme se dozvěděli, botanická zahrada v Lidické ulici by se
měla rozšířit směrem k Jezdeckým kasárnám o 0,181 hektaru.
Celkově bude zapotřebí částka
okolo 1,9 milionu korun.

Co je však také podstatné, botanická zahrada by mohla brzy
mít svůj název po bývalém zastupiteli Prostějova. „V dohledné době se vážně budeme zabývat něčím, co už jsme možná
měli udělat dávno. Navrhneme,
aby prostějovská botanická zahrada nesla jméno významného
ochránce přírody a zastupitele
města Prostějova, doktora Petra
Albrechta. Jak jistě veřejnost
ví, pan Albrecht před deseti lety
tragicky zahynul i s rodinou při
autonehodě,“ sdělil primátor
Miroslav Pišťák.

SLABÉ STRÁNKY
- nevýrazný nárůst příjmů
ze sdílených daní
- omezená flexibilita na straně příjmů
- rigidita provozních výdajů

Začíná boj o ÚKLID RADNICE
Město osloví devět firem, proběhne konkurz

Prostějov/mik - Uklidit nepořádek uvnitř radnice a v
dalších budovách magistrátu
není jenom tak. Po chodbách
ani kancelářích nepobíhají
uklízečky zaměstnané úřadem, ale o vše se stará externí
odborná firma. Doposud měla
úklid na starosti prostějovská
firma Vamík z ulice Na hrázi.
Teď ale radní chtějí změnu.
Na začátku nás zajímalo, z
jakého důvodu se město rozhodlo vypsat nové výběrové
řízení na úklidové práce v radničních budovách? „Smlouva
se současnou úklidovou firmou
byla uzavřena na dobu určitou,
proto město musí vypsat nové
výběrové řízení,“ informoval
Večerník Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora Prostějova.
Jak vzápětí potvrdil, v minulosti uklízela radnici Mechanika
Prostějov a její úklidová četa,
poté až doposud pak firma Vamík. „Oslovili jsme celkem
devět firem, ale do soutěže se
mohou přihlásit ještě další.
Původně jsme měli podmínku,

aby firma zúčastněná v konkurzu prokázala, že už v minulosti
prováděla zakázku v hodnotě
větší jak šest milionů korun,
což by do určité míry svědčilo o
její solidnosti. Nakonec jsme od
této podmínky upustili, neboť
by mohla znevýhodňovat další
ového řízení,
účastníky výběrového
řízení,“

dodal Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.
O tom, že nejde o žádnou malou
veřejnou zakázku, svědčí náklady, které radnice každoročně
vynaloží za běžný úklid svého interiéru. „Měsíčně se tyto náklady
vyčíslují na 180 tisíc korun včetně DPH,
DPH,“ prozradil Jiří Pospíšil.

Radní pod palbou
Město je finančně silné, šetřit je ale povinností
Kdo vymete radnici? Firmy svedou výběrové řízení o to, čí uklízečky se budou v příštích letech starat o pořádek v budovách magistrátu...
Koláž Večerníku

„S primátorem máme občas rozdílné názory, nakonec ale najdeme konsensus,“
Pan primátor Pišříká předseda finančního výboru RADEK ZACPAL
ťák ocenil vaši
Prostějov - Úspěšné výsledky městského rozpočtu,
nejlepší rating v zemi a velmi slušné finanční rezervy.
To jsou skutečnosti ve vývoji hospodaření prostějovského magistrátu. V současné ekonomické krizi
to všechno vypadá jako pohádka. Na ekonomická
témata jsme minulý týden zeptali zastupitele Radka
Zacpala (na snímku), který je zároveň předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova.
Michal Kadlec
Pane zastupiteli,
jak byste jako
předseda finančního výboru
hodnotil hospodaření města v
roce 2011?
„Vzhledem k vývoji národního
hospodářství České republiky,
jejího hrubého domácího produktu a opatřením, které město
Prostějov provedlo ve druhé
polovině roku 2011, je výsledek uspokojivý. Město nebylo

nuceno sáhnout k drastickým
opatřením. Z toho plyne, že se
podařilo sestavit městský rozpočet na racionálních základech
vzhledem k hektickému vývoji
hospodářské situace v České
republice.“
Město
získalo
také nejvyšší rating. Jak toto ocenění může
pomoci ve vývoji hospodaření
Prostějova v budoucnu?
„Důležité byly dvě skutečnosti. Klesající procento zadlužení

města a snižování provozních
nákladů městského úřadu a
organizací zřízených městem.
Dalším momentem je citlivý
odborný přístup zodpovědných
pracovníků finančního odboru
magistrátu při přípravě městského rozpočtu a provádění
jeho realizace.“
Město i přes velmi dobrý rating
zatím nesáhlo po nějakém významném úvěru. Vy byste nedoporučil vedení města čerpání úvěru na nějakou
významnou investici?
„Otázka významného úvěru je
velmi složitá. Je nutné znát, na
co by byl úvěr použit, tedy konkrétní záměr, co by životu města a jeho rozvoje přinesl a kolik
by následně činily náklady na
provoz a údržbu významné investice. Jsou projekty, u kterých
bych si to dovedl představit.“

spolupráci a také zmínil, že často upozorňujete na potřebu šetřit městské peníze na každém
kroku. Je vaše kontrola hospodaření skutečně tak důkladná a
na jaké případné chyby poukazujete nejčastěji?
„V dnešní ekonomické situaci je
nutností hledat neustále úspory.
Osobně s panem primátorem pravidelně komunikuji a mohu říci,
že dokážeme nalézt přes někdy
rozdílné názory na věc konsensus.
Máme základní shodu v tom, že
chceme to nejlepší pro rozvoj
města a spokojenost našich spoluobčanů.“
Jaký podle vás
bude mít vývoj
příjem města ze sdílených daní?
Musí i letos radnice počítat s
menším přísunem peněz od státu?
„Ve vývoji sdílených daní jsem
pesimistický a jsem přesvědčen,
že nejpozději do začátku měsíce

září se budeme k tomuto problému potkávat.“
Dosáhne podle vás
město v letošním
roce vyrovnaného rozpočtu?
„V případě zapojení městských
finančních rezerv, nebudou-li mimořádné výdaje a výrazný propad
v daňových příjmech, je reálné,
aby byl městský rozpočet pro rok
2012 vyrovnaný!“

INZERCE

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě

VEČERNICE ČEKÁ NA SVOJI „PADESÁTKU“
A jelikož doposud se z více jak dvou stovek
soutěžících trefilo do černého „pouze“ třiadvacet z vás, POKRAČUJEME DÁL!
Takže, neváhejte – pořád máte šanci na hlavní výhru! OTÁZKA ZNÍ:
KDY JSTE MOHLI NA STRÁNKÁCH VEČERNÍKU NAJÍT PRVNÍ VEČERNICI?
Chceme znát číslo vydání, datum a rok.
Na vaše odpovědi čekáme na telefonním čísle
582 333 433, volat i posílat SMS zprávy můžete
na 608 960 042, psát pak na e-mail: souteze@
vecernikpv.cz s heslem“VEČERNICE“.
Padesátku šťastných zveřejníme tedy snad už v
příštím vydání tohoto speciálu...
Přejeme hodně štěstí.

poradna

„Která z vás si vezme k sukni batoh?“
Odborné povídání o kabelkách a módních trendech

S výběrem sezónní kabelky
pro jaro - léto 2012 vyrazila
Večernice za radou k odborníkovi. Navštívili jsme
pana Martina Matušů,
který je majitelem koženého zboží a své branži se

věnuje již jednadvacet let.
Jaké jsou současné trendy
v kabelkách? Nosí se ještě
kabelky ozdobené kamínky
a flitry? To vše a ještě víc
se dozvíte na následujících
řádcích...

INZERCE

Úvodem nás zajímalo, kde
lze vůbec čerpat inspiraci při
výběru kabelek a doplňkového zboží. „Zejména z návštěv
veletrhu Styl a Kabo, který
se pyšní čtyřicetiletou tradicí.
Tento veletrh totiž zaručuje
kvalitní směr módních trendů. Většina vystavovatelů se
pak inspiruje návrháři a jejich
módními přehlídkami z Paříže,
Milána či Palerma. Dle trendů,
které jsou zde představeny,
se dále odvíjí výroba a vývoj
textilních oděvů a módních
doplňků,“ nastínil nám Martin
Matušů.
Vzhledem k blížící se sezóně
jaro - léto je aktuální otázka,
jaké lze čekat módní trendy
v kabelkách? „Jednoznačným
hitem jsou už druhou sezónu
´kabelky přes rameno´. Tento
způsob nošení je velice praktický a umožňuje mít volné
ruce. Především mladší generace si tento způsob nošení
oblíbila. Kromě těchto kabelek
se na výsluní stále drží kabelky
na ruku, pro toto léto v nesčetných barevných kombinacích,“
prozradil večernici majitel jednoho z obchůdků na náměstí

T.G. Masaryka. „Sladění barevných odstínů kabelek, bot a
oblečení už není natolik přísné.
V současné době spíše převládají trendy různých barevných
kombinací, což se dá usuzovat
podle barevnice kabelek, ve
které převládá jedna základní barva, převážně pastelová
s různými odstíny od hnědé
až po šedou,“ poznamenal k
výběru barev. A jak to tedy
vypadá s kamínky a flitry, nosí
se ještě? „Tento módní styl je
již na ústupu. Převládajícím
trendem je návrat ke klasice a
eleganci bez přemrštěných doplňků,“ tvrdí Matušů.
Kabelka přes rameno, nebo na
rameni? Která varianta je pro
naše záda zdravější? „Nošení
kabelek přes rameno nebo na
rameni není ideálním řešením
pro zádové svalstvo, které
bývá jednostranně namáháno.
Tudíž, ze zdravotního hlediska je vhodné nosit pohodlný
batoh s dostatečným zádovým
odvětráváním, ale přiznejme
si, která z vás si vezme k sukni batoh?“ uzavřel úsměvně
povídání o kabelkách Martin
Matušů.

Předplaťte si periodikum,
kde najdete Večernici
a servis nejen pro ženy

Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433 Pište: predplatne@vecernikpv.cz

J jsme vám přednesli v minulém vydání,
Jak
sspeciální strana nejen pro ženy se dočkala
ú
úctyhodného jubilea. Přesně před týdnem
j se s vaší příjemnou společnicí setkali již
jste
celkově popadesáté, a to byla příležitost, jak
ocenit váš zájem i důvěru. Jako výraz díků
za vaši přízeň jsme se vám tak rozhodli nabídnout ojedinělou možnost, získat některý
ze zajímavých dárků!
Ti z vás, kdo správně odpověděli a ještě odpoví na položenou otázkou a dostanou se mezi
první padesátkou, mohou se těšit na smíšený
dárkový balíček kosmetiky či malý prezent
z kosmetiky. Na v pořadí PADESÁTÉHO
soutěžícího, či soutěžící pak čeká HLAVNÍ
CENA, kterou je velký kosmetický balíček,
poukázka do studia a také PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU NA
ROVNÝCH PADESÁT TÝDNŮ!

Dosud známé výherkyně:
Veronika Mrázková, Havlíčkova 398, Brodek u
Prostějova * Olga Svobodová, Polišenského 3,
Prostějov * Alžběta Paseková, Zámecká 348, Brodek u Prostějova * Alena Začalová Lískovec 338,
Brodek u Prostějova * Marta Hrubá, Brněnská 19,
Prostějov * Jitka Vlachová, Horní Štěpánov 47 *
Aleš Mička, Družstevní 384, Brodek u Prostějova
* Šárka Ratiborská, J. Kučery 4, Prostějov * Eva
Mičková, Družstevní 384, Brodek u Prostějova
* Alena Formánková, Otaslavice 173, * Lenka
Rácová, nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov,
* Ladislava Soldánová, Lískovec 338, Brodek u
Prostějova * Lucie Rácová, Otaslavice 525 * Jarmila Němcová, Bohuslava Martinů 4, Prostějov *
Jolana Drbalová, Sídl. svobody 21/76, Prostějov *
Jana Dvořáková, Čechovická 85, Prostějov * Marie Procházková, Krasická 43, Prostějov * Věra
Pírková, Dolní 16, Prostějov * Lukáš Pírek, Dolní
16, Prostějov * Libor Buřt, Školní 445, Určice *
Věra Berlová, Štětovice 40, Kralice na Hané * Božena Danišová, E. Beneše 20/25, Prostějov * Kateřina Šindlerová, Štětovice 27, Kralice na Hané

ZATOČTE S TRÉMOU

Nestává se to jen na prknech,
která znamenají svět, ale i na
jevišti našeho života. Máte
důležité vystoupení, ať už pracovní rozhovor či přednášku,
výstup na poradě nebo jakoukoliv jednoduchou situaci,
které se zkrátka bojíte? Místo
vašich úst za vás mluví třesoucí
se ruce a potící se tělo? V takových situacích se vyplatí,
když si vzpomenete na jedno
staré úsloví, které říká: „hlavu
vzhůru, vypnout hruď“...
Když se totiž napřímíte, nejen že
si vás ostatní více všimnou, ale
oslníte je i svým šarmem, ale také
jistotou, která z vás díky vašemu
hrudníku a hlavě bude vyzařovat.
Nevěšte ramena, zvedněte bradu,
udělejte pár pohybů rukama a
nohama a rázem budete volnější.
Také se doporučuje použít
tzv. autosugesci. Několikrát si
zopakujete: „Já na to mám, já jim
to ukážu, ještě se budou divit...“
Tuto mantru opakujte vždy, když
není nikdo nablízku.

Vyzkoušet můžete i vizualizaci. Usaďte se do křesla nebo
si lehněte. Zcela se uvolněte a
zkuste si představit sami sebe
při prezentaci, na kterou se chystáte. Dívejte se na sebe zvenčí
a pozorujte, jak jste sebejistí a
přesvědčiví! Pokud vám ani
tohle nepomůže, zkuste jednu
osvědčenou radu. Představte
si, jak vaše publikum sedí na
záchodě (nejlépe při ranní
potřebě), tato představa by váš
mozek měla nabudit a nastartovat na režim „není se čeho bát,
jsou stejní jako já“. Ať už v publiku sedí prezident, váš šéf nebo
kdokoli, všichni máme jednu

společnou potřebu. Tudíž jsme
si všichni rovni a není se čeho
bát. Tato představa s vaší trémou
zaručeně zatočí.
Dále je důležitý pitný režim,
který můžete využít i jako
záminku pro pauzu v situaci,
kdy vám vypadne myšlenka,
nebo potřebujete získat čas na
rozmyšlení odpovědi. Panáku
na kuráž se ale raději vyhněte!
Základem všeho ale je správně
dýchat. Pravidelné a kvalitní
dýchání nám pomůže celkově
se uvolnit. Čerstvý vzduch ještě
nikdy nikomu neublížil a procházka vás navíc může přivést
na jiné myšlenky. Rozhodně se
snažte vyvarovat se kontaktu s
lidmi, kteří mají v danou chvíli
také trému.
Důležité jsou i zkušenosti. S
každou další nabývá člověk větší
jistoty a je mnohem odvážnější.
Nebo si zkrátka zazpívejte starou
známou písničku od kapely
Natural „Já na to mám, tak si
poskočím, tak si vyskočím...“

„Nalakovat si nehty jedním lakem k dokonalému efektu rozhodně nestačí,“
říká produktová specialistka italské kosmetiky DOMINIKA POLÁKOVÁ
Prostějov - V našem pravidelném seriálu zajímavých rozhovorů se tentokrát budeme věnovat
péči o naše nehty, které jsou zpravidla vizitkou
každé z nás. Proto jsme se rozhodli pro exkluzivní
interview s Dominikou Polákovou, která působí
jako produktový specialista v kosmetické firmě
specializující se na distribuci prémiové italské
kosmetiky. Dominika Večernici přiblížila, nejen
jak pečovat o své nehty, ale i jaké novinky nás
letos v oblasti laků na nehty čekají...
Aneta Křížová
Dominiko, můžeme i
v oblasti zdobení
nehtů mluvit o nějakých
módních trendech pro tento
rok?
„Zcela určitě ano. Tak jako
máme módní trendy pro
oblečení, účesy nebo třeba
líčení, existují podobné inovace také v nehtové kosmetice.
Již nějakou dobu se prosazuje
výrazné zdobení nehtů, taková
ta decentní francouzská manikúra je dávno pryč. Teď se
i na nehtech nosí odvážné a
veselé barvy, nejlépe rovnou

několik...(úsměv) Velkou novinkou v oblasti nehtové kosmetiky jsou potom praskací
nebo magnetické laky, s nimiž
velice snadno a rychle docílíte
výrazných barevných efektů.“
Praskací a magnetické laky - co si
pod tím mají čtenářky
představit?
„Jde o revoluční novinky vycházející vstříc moderní ženě,
která chce mít během krátké
chvíle profesionálně nazdobené nehty jako ze studia. Práce
s těmito laky je velice jednoduchá. Barevný praskací lak

„Prosazuje se výrazné zdobení nehtů,
francouzská manikúra je dávno pryč.
Teď se i na nehtech nosí odvážné
a veselé barvy, nejlépe rovnou několik...
Velkou novinkou jsou praskací nebo
magnetické laky, s nimiž velice snadno
a rychle docílíte výrazných efektů...“

Odbornice na kosmetiku Dominika Poláková
o tom, jaké momentálně „frčí“ módní trendy

Specialistka. Na snímku Dominiky Polákové si můžete všimnout
lakovaných nehtů zmíněným magnetickým lakem, který aktivuje
kovové částice a na nehtech se tak tón v tónu vytvoří jako trojrozměrný vzor.
Foto: archív D. Polákové

se nanese na vrstvu běžného
barevného, přičemž při kontaktu se vzduchem vrstva praskacího laku naruší svou strukturu a na nehtech tak vznikne
dvoubarevný mramorový efekt.
Magnetický lak zase obsahuje
mikroskopické kovové částice.
Nanáší se přitom jako každý
jiný, avšak okamžitě po aplikaci se přiloží speciální magnet,
který aktivuje kovové částice a
na nehtech se tón v tónu vytvoří
jako by trojrozměrný vzor.“

Prozraďte, jak bychom měly správně
o nalakované nehty pečovat,
aby vydržely co nejdéle
lesklé a bez oděrek?
„Nalakovat si nehty jedním
lakem k dokonalému efektu
rozhodně nestačí. Před samotnou aplikací laku je nutné
mít nehty řádně očištěné a
zbavené mastnoty. Na ně se
potom nanáší vyživující komplex, který nehty regeneruje
a brání jejich poškození

lakem. Teprve potom se aplikuje samotný lak, který se
nechá zaschnout. V závěru
se nanáší takzvaný ´nadlak´,
který zaručí vyšší lesk, fixuje a chrání proti poškození.
Někteří výrobci nabízí také
sušič laku, který kromě lesku
a fixace urychluje schnutí.“
Existují
nějaká
pravidla,
kterých
bychom se měly držet při
koupi laku na nehty?
„Všechny laky, ať levné,
nebo ty kvalitní za vyšší
cenu, bohužel obsahují látky,
které zatěžují a poškozují
nehet. Tuto skutečnost neovlivníme a je tedy důležité
věnovat
svým
nehtům
doplňkovou péči v podobě
různých výživ a balzámů.
Tak jako u všech kosmetických produktů i v případě laků
však platí, že bychom neměly
dávat přednost nízké ceně
nad kvalitou. Kvalitnější
laky nabízí větší komfort při
použití. Rychleji schnou, jsou
lesklejší a samozřejmě jsou
více odolné, trvanlivější.“

Zpravodajství
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HAVÁRIE ve Vrahovicích. O život policisty bojují lékaři

Neštěstí osádky policejní Octavie vzbudilo vlnu protichůdných názorů
Prostějov/mik - Je středa, krátce po sedmnácté
hodině. Modrá policejní Octavia se zabudovaným
radarem a kamerou stojí chytře ukrytá za rohem jednoho z domů u plynárny ve Vrahovické ulici. Osádka
strážců dopravního pořádku měří rychlost projíždějících vozidel. V tom kolem nich pro sviští motorkář.
Údajně rychlostí okolo 70 kilometrů za hodinu v místě, kde je povolena padesátka. Policisté neváhají ani
vteřinu a rozjíždějí se za motorkou s úmyslem zastavit řidiče a řešit s ním přestupek. Pronásledování se
ale změní ve zběsilou honičku. Ta končí až po více
než kilometru uprostřed Vrahovic. Neštěstím!
Dva tvrdé nárazy
Ve středu pár minut po sedmnácté hodině se na křižovatce ulic
Vrahovická a Zátiší ozve kvílení brzd a vzápětí dvě silné tupé
rány. Policejní Octavia v levém
jízdním pruhu naráží do Renaultu, jehož řidička odbočovala doleva do ulice Zátiší. Její auto je
odmrštěno do padesátimetrové
dálky na travnatý pás vedle silnice. Policisté ale ještě k tomu narážejí tvrdě do stromu. K místu
se okamžitě sbíhají lidé. Každý
chce pomoci, zároveň mnozí
ze svědků volají záchranku. Z
Renaultu je vytažena zraněná
řidička, řidič Octavie vystupuje
otřesen z auta. Nejhůř je na tom
policista na předním sedadle na
místě spolujezdce. Dvaadvacetiletému příslušníku Dopravního
inspektorátu Policie ČR v Prostějově jde o život. Doslova. To
už ale na místo přijíždějí hasiči a
v ulici Zátiší přistává vrtulník letecké záchranné služby. Mladého policistu s mnohačetnými
zraněními hlavy a páteře vytahují ze zdemolované oktávky.
Začíná boj o jeho život, vzácná
je každá vteřina. Zhruba po třiceti minutách ho lékaři nakládají
do vrtulníku a ten rychle vzlétá
směrem do Fakultní nemocnice
v Olomouci.

Jak to vidí policie?
Celému ději přihlížejí desítky lidí,
každého samozřejmě zajímá, co
se vlastně všechno stalo a proč se
to stalo. „Ve středu v 17.15 hodin
jel řidič - policista se služebním
vozidlem Škoda Octavia v civilním provedení s radarem se zapnutým výstražným a zvukovým
zařízením po ulici Vrahovická
v Prostějově směrem od centra
města. Společně s kolegou pronásledovali dosud neustanovený
motocykl z důvodu podezření ze
spáchání přestupku v dopravě. Při
pronásledování motocyklu jeli v
levém jízdním pruhu, kdy předjížděli kolonu jedoucích vozidel
v pravém jízdním pruhu,“ uvedla
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Honička
za motorkářem ale skončila uprostřed Vrahovic. „Před křižovatkou
s ulicí Zátiší náhle z kolony pomalu jedoucích vozidel vyjelo osobní
vozidlo Renault Megane Scenic,
jehož řidička odbočovala vlevo
na ulici Zátiší. Došlo k nárazu
služebního auta do odbočujícího
vozidla Renault. To bylo nárazem
odhozeno vlevo do travnaté předzahrádky, kde narazilo do sloupu
pouličního osvětlení a poškodilo
zaparkované osobní vozidlo Škoda Octavia. Policejní vozidlo bylo

Fotoreportáž

Jak to všechno bylo? Ilustrační plánek středečního neštěstí ve Vrahovicích ukazuje, že policisté narazili nejdříve do vozidla odbočujícího doleva do ulice Zátiší. Viníka nehody určí složité vyšetřování. Repro: PV Večerník
nárazem odhozeno do travnaté
předzahrádky před rodinným domem, kde čelně narazilo do listnatého stromu. Nárazem do stromu
z něho byly odtrženy jeho části a
tyto poškodily zaparkované vozidlo Ford Focus,“ pokračovala v
popisu neuvěřitelného karambolu
Eva Čeplová.

nemocnice. Technická závada,
jako příčina dopravní nehody,
nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Na místě byl
přítomen soudní znalec v oboru
automobilové dopravy. Na služebním vozidle došlo ke hmotné
škodě v předběžné výši 100 tisíc
korun a také ke škodě na radaru
ve výši 700 tisíc korun. Celková
Tři zranění, škoda za milion
předběžně vyčíslená škoda činí
„Dechové zkoušky z důvodu zra- 922 tisíc korun,“ dodala Čeplová.
nění u všech z účastníků dopravní Tolik policejní verze a popis cenehody nebyly provedeny, byl ale lého případu.
nařízen odběr krve. Při nehodě
Svědci to viděli jinak
došlo k lehkému zranění řidiče
policisty a řidičky, která jela ve Od samotného začátku se však
voze Renault Megane Scenic. U objevila protichůdná svědectví a
spolujezdce policisty došlo k těž- tím i různé spekulace. „Šel jsem
kému zranění. Leteckou záchran- po chodníku s dcerou a najednou službou byl transportován do nou po silnici prosvištěl nějaký

z místa nehody...

Zmatek na začátku. Zatímco ve vrtulníku se lékaři Padesát metrů. Renault, do kterého policisté narazili,
snaží stabilizovat těžce zraněného policistu, začíná vy- byl odhozen i s řidičkou pět desítek metrů do travnatého
šetřování nehody. Náraz policejní Octavie byl tak silný, pásu mimo silnici.
že vytrhl strom i s kořeny.

Bezdomovec „uvízl” na lavičce
v centru. MŮŽE ZDE UMŘÍT?
(pokračování ze strany 3)
O tom, kde tyto peníze končily, nebylo
třeba
dlouho
uvažovat. „Jo,
občas se rád napiju,“ přiznal bez
okolků Jirka. Hosté z blízké restaurace,
podle nichž na své lavičce
seděl už více jak osmačtyřicet
hodin, si o něj celkem logicky
dělali starosti. „Koupili jsme
mu kafe a pizzu. Chtěli jsme ho
někam odvést na vozíku, ale on
to odmítl. Prý na lavičce čeká
na kamarády, ale to je nesmysl!
Tak jsme ho alespoň obložili
papírovými kartony,“ zmínil
se jeden z nich, který zároveň
upozornil, že muže opakovaně
kontrolovala hlídka městských
strážníků.
Hlídku se nám podařilo
zkontaktovat. O muži skutečně věděla. „V uplynulých
letech jsme s ním měli už
mnohokrát co do činění. Bývaly s ním problémy, opilý
se často válel různě po městě. O tom, že sedí delší dobu
na lavičce, opravdu víme, je
dokonce sledován i kamerou.
Není však důvod mu volat
záchranku, jeho život není
bezprostředně ohrožen. Z

Někteří lidé dávají
přednost životu venku
před vším ostatním...
nemocnice by ho stejně hned
propustili, pokud je nám známo, tak o berlích by měl být
schopen pohybu,“ osvětlil
Večerníku jeden ze strážníků
důvod, proč muže nechali sedět na lavičce. „Pokud člověk
není v bezprostředním ohrožení života, neexistuje důvod
k jeho převozu. Ovšem například během tuhých mrazů,
kdy mohli umrznout, jsme
spoustu bezdomovců vozili
do Azylového domu, přestože oni sami chtěli zůstat
venku,“ popsal běžnou praxi
strážník.
Bezmocní staří bezdomovci skutečně vzbuzují u každého z nás
soucit. S podobnými případy se
přitom setkáváme čím dál častěji.
Ač se tito lidé často do své situace
dostali vlastní vinou, bývá těžké
k nim zůstat lhostejnými. Zůstává pak na každém z nás, zdali jim
pomůžeme, či nikoliv...

šílený motorkář. Pak za zády
slyším kvílení brzd a ránu. Renault s řidičkou odletěl desítky
metrů dopředu a za ním narazilo
modré auto do stromu. Až po pár
vteřinách bylo poznat, že to jsou
policajti. Bylo jasné, že zřejmě
honili toho motorkáře, protože
jeli v levém pruhu. Jestli měli
puštěné majáky, to jsem nepostřehl, ale houkačku určitě zapnutou
neměli. Nejsem hluchý, tu bych
určitě slyšel,“ uvedl mladý muž
z Vrahovic těsně poté, co došlo k
nehodě s fatálními následky a na
místo neštěstí jsme dorazili i my.
Jeho svědectví ale ostře kontrastuje s popisem nehody, který prezentovala policie. Až v pátek šéf
prostějovské policie Pavel Novák
Večerníku sdělil, že použití vý-

Tvrdý náraz. Děsivý pohled do kabiny policejního vozidla. Mladý policista, který zřejmě nebyl připoután, narazil
prudce do palubní desky, na níž bylo radarové zařízení a
kamera. Airbag bohužel chyběl… 3x foto: Michal Kadlec

ROTARY CLUB pod
vlivem beránků
Prostějov/red - Na osmdesát velikonočních beránků se sešlo na výstavě,
kterou v Národním domě pořádal
již počtvrté v řadě Rotary Club
Prostějov. O vítězi rozhodli samotní návštěvníci, přičemž napečené
beránky organizátoři rozvezli tam,
kde udělají radost. Letos se soutěžní
i další vystavení beránci rozvezli na
tato místa: Dětský domov Plumlov,
dětské oddělení Nemocnice Prostějov, Centrum sociálních služeb
Prostějov, Domov pro seniory v
Soběsukách a Dům domácí péče
SANCO Vrahovice.
Celkově bylo vystaveno více než osm
desítek beránků, které připravili studenti SOU obchodní v Prostějově a

Střední odborná škola gastronomie a
potravinářství Jeseník. Další beránky
si nachystaly děti z MŠ Rumunská a
MŠ Šárka v Prostějově i MŠ Ohrozim,
ale také Rudolfovo pekařství v Prostějově a paní Pavlína Obrová. Několika
beránky přispěli i aktivní senioři z
Domova pro seniory při Centru sociálních služeb v Prostějově.
A jak to celé dopadlo? Na prvním
místě se umístili se stejným počtem
bodů dva beránci a to od Kristýny Hrdličkové ze SOU obchodní Prostějov
a Elišky Bednářové z SOŠ Jeseník.
Druhou příčku obsadila Eva Dvořáková ze SOU Prostějov a na třetí příčce
se našla Lucie Odehnalová ze SOU
Prostějov.

K nakousnutí. I takové nádherné beránky jsme mohli vidět v Národním domě
při další akci Rotary Clubu.
Foto: Rotary Club

stražného a zvukového zařízení správně všechna rizika. Podle
je předmětem šetření. Vedoucí prvotních zpráv totiž policisté
územního odboru Policie ČR v pronásledovali motorkáře rychProstějově nám odpověděl i na lostí okolo 120 kilometrů za
naše další dotazy.
hodinu! „Rychlost služebního
vozidla před dopravní nehodou
Bylo policejní auto
bude předmětem znaleckého
způsobilé provozu?
zkoumání v oboru dopravy,
Získali jsme totiž informaci, že které může trvat i týdny. Znalec
policejní modrá Škoda Octavia však objektivně posoudí rychlost
je nezpůsobilá provozu. Dů- vozidel v okamžiku střetu. Jinak
vod? Přestože policisté často má policie při plnění služebních
stíhají řidiče s nadměrně tóno- povinností a v důležitém zájmu
vanými skly s nižší světelnou služby povolenou výjimku v dopropustností, samotné policejní držování některých ustanovení
vozidlo mělo na čelním i boč- zákona o provozu na pozemních
ních sklech zakázané černé fó- komunikacích,“ reagoval na tuto
lie. Navíc na místě spolujezdce, záležitost Pavel Novák, vedoucí
na kterém se těžce zranil mladý Územního odboru Policie ČR v
strážce dopravního pořádku, Prostějově.
je demontován airbag, který
Vyšetřování v plném proudu
uvolnil místo radaru a kameře.
A třetí údajný průšvih – existu- Jak jsme se ještě dozvěděli, vyšetje prý interní policejní předpis, řování hrůzné nehody je v plném
který zakazuje zmíněnému vo- proudu. „Vyšetřováním této dozidlu zapojovat se do pronásle- pravní nehody je pověřena Služba
dování jiných aut. Ani s jedním kriminální policie a vyšetřování
však policejní šéf nesouhlasí. v Prostějově. Generální inspekce
„Služební vozidlo s radarovým bezpečnostního sboru je o průbězařízením Škoda Octavia bylo hu vyšetřování průběžně informopřed touto dopravní nehodou vána. Žádná osoba v souvislosti s
způsobilé provozu na pozem- nehodou ještě nebyla obviněna,“
ních komunikacích s platnou uzavřel Pavel Novák.
technickou kontrolou. Policejní Večerník se snažil zjistit další inauto v civilním provedení bylo formace a svědectví. Dokonce se
právě v takové výbavě, aby nám podařilo kontaktovat manžemohlo být použito na provádě- la řidičky, do jejíhož auta policisní skrytého dohledu. Je to zcela té narazili. Ještě v pátek byl muž
standardní, homologované a v viditelně otřesený. „Zdá se mi, že
souladu s platnou legislativou. policie chce hodit vinu na moji
A žádný zákaz v pronásledová- ženu. Tomu se ale budeme bránit,“
ní pachatelů přestupku neexis- sdělil nám manžel zraněné řidičky.
tuje,“ uvedl razantně plukovník „Moje žena utrpěla vážné poranění dolních končetin a je v domáPavel Novák.
cím léčení. Svěřila se mi, že předByla honička
tím, než odbočila doleva, řádně
za motorkářem nutná?
se podívala do zpětného zrcátka,
Neuvěřitelné množství diskuzí pak i před sebe. Nikoho neviděla,
se však také vede ohledně pro- takže vyhodila blinkr a pomalu
následování motorkáře. „Měli odbočila. Není pravda, že náhle.
se na něho vykašlat. Copak je Policejní škodovka do ní narazila
to normální, aby se policajti s až na hranici křižovatky, museli ji
někým honili ve městě v hustém tedy vidět už z dálky. I když, jestli
provozu? To je nenapadlo, že opravdu jeli takovou šílenou rychmohou ohrozit spoustu dalších lostí, není divu, že došlo ke srážce.
řidičů, cyklistů a také chodců? Má žena jela k matce pro naše děti,
I kdyby toho rychle jedoucího je štěstí, že už je neměla v autě,“
motorkáře dostihli, mělo by to podotkl muž, jehož jméno má revýznam za cenu takového rizi- dakce k dispozici. On sám si však
ka? Já myslím, že vůbec ne. A nepřál být jmenován.
taky to tak dopadlo,“ zauvažoval
Spousta nevyjasněných
muž z Vrahovic, jenž byl také u
otázek
místa havárie a kterého Večerník
rovněž oslovil. Zcela jiného ná- Kromě živých diskuzí zůstává za
zoru je ale vedení prostějovské nehodou spousta nevyjasněných
policie. „Policie pronásledovala otázek, na které zatím nikdo neřidiče motorky, který hrubým a zná odpověď. Nehráli si policisagresivním způsobem porušoval té zbytečně na kovboje honící
bezpečnost a plynulost provozu. bezhlavě kořist? A kdo byl oním
Policie je tu od toho, aby dbala motorkářem, kvůli kterému to
na dodržování zákonnosti, chrá- všechno vlastně začalo? Podanila bezpečnost osob, majetku ří se ho policii zjistit a hrozí mu
a veřejný pořádek. V tomto pří- nějaký trest? Každého by určitě
padě tomu bylo právě tak,“ řekl zajímalo, zda se po zveřejnění
této otřesné nehody v něm proVečerníku Pavel Novák.
V tomto ohledu se dá se šéfem budí svědomí a přihlásí se vyšetprostějovské policie souhlasit. řovacím orgánům sám. Večerník
Kdyby totiž policisté naopak ne- bude případ i nadále sledovat a
chali motorkáře jet bez povšim- na každou z uvedených otázek
nutí, našlo by se zase plno lidí, hledat odpověď. Každopádně
kteří by říkali, že policie nečin- však přejeme osmatřicetiletému
ně přihlíží porušování předpisů. muži zákona brzké uzdravení, a
Otázkou ovšem je, zda mladí pokud to jenom trochu půjde, co
policisté v Octavii vyhodnotili nejrychlejší návrat do života.
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Julie Tesařová
25. 3. 2012 46 cm 2,50 kg
Otaslavice

Kristýna Marciánová
27. 3. 2012 52 cm 3,60 kg
Pěnčín

Sofie Vykydalová
27. 3. 2012 51 cm 3,40 kg
Prostějov

František Žák
13. 3. 2012 51 cm 2,95 kg
Plumlov

Petr Zapletal
23. 3. 2012 48 cm 3,10 kg
Čechovice

Pavel Busolín
24. 3. 2012 50 cm 3,30 kg
Stražisko

František Potocký
24. 3. 2012 52 cm 4,15 kg
Šošůvka

Elen Dlouhá
16. 3. 2012 50 cm 3,45 kg
Hrubčice

Filip Kaštyl
18. 3. 2012 49 cm 2,85 kg
Prostějov

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

Prostějovský Večerník se omlouvá
rodičům Elen Dlouhé a Filipa Kaštyla
za záměnu fotografií vzniklou při zpracování údajů.

Prostějovská „zdravka“ plná lásky a přátelství...
Prostějov/mm - Titulek
možná svádí k tomu, že na
prostějovské Střední zdravotnické škole propuklo
jaro na plné pecky, takže
by bylo možno očekávat
v článku plno lechtivých
témat, ale důvod k nadpisu
je přece jen kapku prozaičtější.
Na první jarní den, tj. 21.
března, se právě zde totiž
uskutečnilo krajské kolo
Olympiády v psychologii, jehož osmý ročník uspořádala
právě prostějovská „zdravka“. Urputný boj o diplomy
a také o postup do kola celo-

státního, které proběhne 11.
a 12. dubna v Kyjově, zde
svedlo celkem deset soutěžících ze všech zdravotnických
škol Olomouckého kraje.
Přísné poroty z řad pedagogů
a také studentů dbaly na to,
aby soutěžící ve svých prezentacích na téma „Láska a
přátelství“ dodrželi jednak limit patnácti minut, aby jejich
powerpointové
prezentace
splňovaly všechna náročná
technická kritéria a vyjadřovací schopnosti přesvědčily
všechny přítomné o tom, že
právě ta dotyčná nebo ten dotyčný jsou ti nejlepší...

Do mateřinek bylo zapsáno
868 dětí, přijata bude polovina

Prostějov/mik - Jestliže se často poukazuje na razantní
úbytek dětí na základních školách, v případě mateřských škol to rozhodně neplatí. Prokázaly to páteční
zápisy do prostějovských mateřinek, do kterých rodiče
zapsali rekordní počet dětí. Věc má ale jeden háček…
„V letošním roce předpokládáme zájem rodičů o umístění
dětí největší. Do mateřských škol nastupují silnější populační ročníky. Očekávám, že vyšší zájem dětí o umístění
do mateřských škol bude pokračovat ještě v následujícím roce. Pak dojde k poklesu,“ sdělila nám ve čtvrtek,
tedy den před zápisy do prostějovských mateřinek Ivana
Hemerková (na snímku při návštěvě MŠ Partyzánská),
náměstkyně primátora města. Její slova se do puntíku potvrdily v pátek. „Do mateřských škol bylo zapsáno celkem
868 dětí. Je to ale číslo zkreslené, neboť jsme zjistili, že
někteří rodiče své dítě zapsali do tří až pěti mateřinek najednou. Z celkového počtu zapsaných dětí může být z kapacitních důvodů přijato jen 412 předškoláků,“ seznámila
nás s výsledky pátečních zápisů Ivana Hemerková.
Hned v pondělí se sejdou ředitelky a ředitelé mateřinek
a budou takzvaně třídit počty. Přednost v přijetí dostanou
děti ročníku 2007. „Mohu ujistit, že přednostně přijmeme
také všechny děti, jejichž maminky nastupují do zaměstnání,“ dodala Ivana Hemerková.
Tématem se budeme více zabývat v příštím čísle.

Celá soutěž trvala až do pozdních odpoledních hodin, aby
nakonec poroty vyřkly pro
Prostějov ten absolutně nejlepší
verdikt: vítězkou a postupující
do celostátního kola se stala
žákyně třetího ročníku prostějovské „zdravky“ Kateřina
Zemánková! Právě její práce
v sobě dokázala kombinovat
kvalitu technickou i verbální.
Pro úplnost uveďme že další
dvě medailové pozici obsadila
děvčata z Přerova.
Jak uvedla Anežka Vítková,
hlavní pořadatelka celé akce a
vedoucí odborné výuky na prostějovské zdravotnické škole,

INZERCE

vítězství žákyně z vlastní líhně
jí zcela nepokrytě způsobilo
radost. „Je totiž výsledkem společné práce všech vyučujících
předmětu psychologie na škole
a vlije jistě novou energii do žil
pedagogům, ale i žákům dalších ročníků, kteří se poperou o
další vavříny v příštích letech,“
nechala se slyšet Vítková.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jako jediné regionální periodikum vás bude pochopitelně informovat i o účinkování
prostějovské budoucí sestřičky v Kyjově na celostátním
kole a věříme, že přineseme
jen samé skvělé zprávy...

Byla nejlepší. Nejlepší práci v rámci krajského kola Olympiády v
psychologii přednesla Kateřina Zemánková (na snímku), která je
studentkou SZŠ v Prostějově.
2 x foto: Martin Mokroš

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.
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SONS „Semtamník“
pondělí 2. dubna
14.30 – 15.30 hod. Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné kondice a zraku.
úterý 3. dubna
Výlet na Stražisko. Vycházka ke
kapli Andělů strážných, křížovou
cestou, doprovázená povídáním
o zajímavostech Stražiska a vzpoMC Cipísek - komunitní
Půjčovna rehabilitačních a kommínáním na Ladislava Peška Dr.
centrum pro rodinu
penzačních pomůcek LAZAVrubelem. Odjezd z PV vlakem
RIÁNSKÉHO SERVISU PV, Sídliště svobody 6, Prostějov, v 10.02, odjezd ze Stražiska ve
Hacarova 2, zajišťuje ortopedické www.facebook.com/
12.52, nebo ve 14.22. Hlaste se
cipisekprostejov prosím z důvodu objednání oběda.
vozíky, WC křesla, chodítka-pevná,
pojízdná, podpažní, servírovací stol- www.mcprostejov.cz,
čtvrtek 5. dubna
ky a polohovací lůžka (mechanická, e-mail: mcprostejov@centrum.cz 8.00 – 11.00 hod. Tvoření z keraelektrická). Kontakt po telefonu pí. tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874 mické hlíny v Lipce.
březen na téma Kniha je můj
V. Zapletalová 776 054 299.
kamarád
Asociace rodičů a přátel zdravotRegionální pracoviště TyfloCent- Na všechny programy MC Ci- ně postižených dětí v ČR, klub
ra Olomouc v Prostějově nadále písek, kromě odpolední herny, RADOST, PS 145, Wolkerova
poskytuje služby nevidomým a je potřeba přihlásit se z kapa- 22,796 40 Prostějov 1. Pobyt u
slabozrakým občanům na adre- citních důvodů předem.
moře - Chorvatsko - MakarBeseda s dr. Jiřinou Prekopo- ská riviéra Zaostrog 7. – 19. 8.
se: Kostelecká 17, Prostějov.
vou - beseda se světoznámou dět- 2012. Využijte hromadnou slevu a
Český svaz ochránců přírody skou psycholožkou a rodačkou z pojeďte s námi. Kemp je 20 me- Ekocentrum Iris
Prostějova proběhne ve středu 25. trů od moře, v ceně podle druhu
Husovo náměstí 67, Prostějov, dubna v podvečer v přednáš- ubytování (pokoje v pavilonech
www.iris.cz, iris@iris.cz,
kovém sále Národního domu. s vlastním soc. zařízením nebo
tel: 582 338 278
Předprodej vstupenek v MC Cipí- chatky) je zahrnuta také doprava
tvořivá dílna
sek v odpoledních hernách.
autobusem, polopenze, pobytová
pondělí 2. dubna od 16:00 hod. Jarní burza oblečení a obuvi – taxa a služba delegáta. Vhodné
do 18:00 hod. Keramika
informace v MC Cipísek
pro rodiny s dětmi, osoby ZTP i
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo pondělí 2.4. 8.30-16.30 prodej
seniory. Veškeré informace na
nám. 67, Prostějov. Pracovní ob- úterý 3.4. 13.00-16.30
tel.: 724 390 204, 582 335 251
lečení s sebou.
výdej neprodaného zboží nebo osobně Školní 32, 1. poprogram pro školy
středa 4.4. 8.30-12.00
sch. kanc. OS Pomocná ruka
úterý 3. dubna od 8:30 hod.
výdej neprodaného zboží 8.00 – 11.00 hod.
do 12:30 hod. Hody, hody, do- Zápis na volná místa do programů
provody
MC na období duben-červen pro- Ve čtvrtek 5. dubna proběhne
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo bíhá vždy v odpoledních hernách přednáška o významu Ježíšovy
nám. 67, Prostějov. Velikonoč- pravidelné programy MC:
smrti. 19.30 hod v Národním
ní program o tradicích jarních Cipískova školička - adaptační domě, přednáškový sál.
svátků doplněný o ochutnávku program před vstupem do MŠ
V neděli 8. dubna v 9.00 hod. na
velikonočních dobrot.
Hopsánky a zpívánky s mimin- Husově nám. 43 proběhne biblicProgramy jsou určeny ZŠ – nut- ky, Broučci, Zajíčci, Méďové - ká přednáška na námět: Může
no se předem objednat na adrese programy pro rodiče s dětmi dle být konec blíž, než si myslíte. Je
určena všem, kdo se zajímají o to,
iris@iris.cz nebo telefonicky věku dětí
Jak podpořit zdraví II. středa co přinese budoucnost. Srdečně
582 338 278, 603 298 039
středa 4. dubna od 8:30 hod. 11. dubna - od 18.00 hod beseda zvou Svědkové Jehovovi.
do 12:30 hod. Hody, hody, do- nejen o zdravé výživě, bylinkách,
Přijďte vyzkoušet novinky ve
aromaterapii a čínské medicíně.
provody
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo Kreativní večer - Jarní drátko- Fit klubu Linie! Trampolínky
a trxi – nové druhy aerobního a
nám. 67, Prostějov. Velikonoč- vání
ní program o tradicích jarních Tvořivý večer pro dospělé-drát- posilovacího cvičení, TRXi:
svátků doplněný o ochutnávku kování pro začátečníky středa ÚTERÝ
10.00 Jitka 18:45 Markéta
18. dubna od 18.00 hod.
velikonočních dobrot.
Programy jsou určeny ZŠ – nut- Týden bez úrazů - 16. dubna - STŘEDA 9.00
no se předem objednat na adrese 20. dubna týden prevence úrazů Jitka B. 16:15 Andrea
ČTVRTEK - 16.15 Jitka B.
iris@iris.cz nebo telefonicky dětí ve všech programech MC
Čarodějnický týden - 23. dub- NEDĚLE - 18.45 Aleš
582 338 278, 603 298 039
na - 27. dubna čarodějnický ví- Trampolínky:
Lazariánský servis vás zve i ceboj ve všech programech MC. STŘEDA15.00 Zuzka 17:30 Míša
v tomto roce v srpnu na ozdrav- Čarodějnické a kouzelnické kos- ČTVRTEK
17.30 Vendula 20:00 Petra
ný pobyt v Chorvatsku. Zúčast- týmy vítány.
nit se mohou rodiče s dětmi, seni- Volné herny pro rodiče s dětmi NEDĚLE 17.30 Petra
www.fitklublinie.cz,
oři i handicapovaní. Počet míst je do 5 let probíhají vždy v pondělí
Tel.: 608 881 704,
omezen. Bližší informace na tel. a ve středu 15.00-17.00
Újezd 3a, Prostějov.
Volné herny se nekonají v době
čísle: 776 054 299
burzy 2. dubna, 4. dubna a v den
VÝSTAVA SKUPINY 7 od úterý
Zámecká galerie: KONICE besedy 25. dubna.
3. dubna do neděle 29. dubna.
Z VÝŠKY - výstava fotografií
pořízených z balónu L. Šmídy. Kavárna GALERIE Národní- Výstava bude zahájena v 16.00
Výstava otevřena ve všední dny ho domu v Prostějově. Výstava hod. ve výstavním sále Regionálního informačního centra
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do OBRAZY - pastel Jany Hejlové
v prostějovském zámku.
8. března - 25. dubna.
16.00 hodin.
Prostějovští vozíčkáři a zdravotně postižení vás zvou na
společenský večírek v restauraci U Tří bříz. Čekáme vás
13. dubna 2012 v 16.00 hod.
Přijďte se pobavit, nabrat
dobrou náladu a optimismus
po dlouhé zimě. Info na tel.:
739 492 414, 776 054 299

TIP Večerníku
HNĚV TITÁNŮ

Akční/Dobrodružný/Fantasy, USA, 2012, 99 min
KDY: PONDĚLÍ až STŘEDA 4. DUBNA, 17:30 HODIN
KDE: KINO METRO 70
nými titány a jejich hrůzu nahánějícím vůdcem Kronem,
otcem dlouho vládnoucích
bratrů Dia, Hada a Poseidona. Tento triumvirát přemohl
svého mocného otce už dávno a nechal ho hnít v ponuré,
bezedné propasti Tartaru –
vězení, které leží hluboko v
Režie: Jonathan Liebesman
podsvětí. Perseus nemůže igHrají: Sam Worthington, norovat volání spravedlnosti,
Liam Neeson, Édgar Ramí- když se Hades a Diův božský
rez, Danny Huston, Toby syn Ares (Edgar Ramírez)
Kebbell, Rosamund Pike, dohodnou s Kronem na zaRalph Fiennes, Bill Nighy, jetí Dia. Síla a moc titánů je
Matt Milne, Lily James
stále větší, zato Diovi jeho
božská síla dochází a na zemi
Deset let po tom, co hrdinně se rozpoutá peklo. S pomocí
porazil obrovského Krake- královny Andromedy (Rona, se Perseus, polobůh a samund Pike), Poseidonova
Diův syn, snaží vést klidný polobožského syna Argenoživot jako vesnický rybář a ra (Toby Kebbell) a padlého
otec desetiletého syna He- boha Hefaista (Bill Nighy) se
lia. Mezitím zuří boj o moc Perseus vydává na zrádnou
mezi bohy a titány. Bohové a nebezpečnou výpravu do
jsou nebezpečně oslabeni podsvětí, aby osvobodil Dia,
nedostatkem oddanosti lidí. přemohl titány a zachránil tak
Ztrácejí kontrolu nad uvězně- celé lidstvo.
VELIKONOCE
V LIDOVÝCH
ŘEMESLECH
čtvrtek 5. dubna od 9.00 do
18.00. v předsálí kina Metra 70 v
Prostějově. Setkání mistrů lidové
umělecké výroby, předvádění práce a prodej velikonočního zboží.
pátek 6. dubna - Honění Jidáša
13.00 a 15.00 tradiční velikonoční obchůzka chlapců ze souboru
Klásek a Kláseček z Kralic.

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

pondělí 2. 4.
15.00 - 16.00 hodin
BRUSLENÍ
ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 3. 4.
V sobotu 7. dubna od 8.00 do
12.00 - Jarní setkání sběratelů a bleší trh v sále Obecního
domu Dětkovice.
V neděli 8. dubna od 13.00 do
18.00 - Velikonoční výstava všeho možného. Od pečiva, kraslic,
ručních prací, vazeb, dekorací
atd., které jsou součástí aktivit
ve volném čase. Zároveň proběhne výstavka výtvarných prací dětí. Info. na tel.: 582 357 355

13.00 - 14.00 hodin
BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
O PRÁZDNINÁCH

čtvrtek 5. 4.

9.00 - 11.00 hodin
15.15 - 16.15 hodin

pátek 6. 4.
10.30 - 11.30 hodin

CAFÉ 7 - V sobotu 14. dubna
od 18.00 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA Trendy léto 2012 - plavky,
spodní prádlo a noční program
(Triola, Vienetta Secret, Werso,
Styx a jiné) Prezentace: Studio
7 – kadeřnictví, Jana Dlabačová – kosmetika, Jana Jurová
– manikúra. Vstupné 120 Kč
(v ceně je sklenka vína, malé
občerstvení a losování „o proměnu“). Rezervace a info u obsluhy nebo na tel.: 722 531 005

Pohřební služba Václavková a spol.,
s.r.o., Dolní 21, tel. 582 340 004, Mlýnská
31, tel.: 582 343 883
Pohřební služba Pavel Makový,
Kravařova 11, tel. 582 332 100.

Nejsou již mezi námi...
Marie Dapeciová 1908 Čechovice
Ing. Jiří Bednář 1944
Prostějov
Zdenka Vránová 1927 Prostějov
Růžena Muzikantová 1923 Prostějov
Anežka Košťálková 1925
Kostelec na Hané
Jarmila Rýglová 1923 Vrahovice
Lubor Křenek 1968
Čechy pod Kosířem
Jiřina Polónyová 1949
Libavá
Pavel Psičák 1950
Prostějov
Ing. Jaroslav Lešanský 1929
Prostějov

Jitřenka Fárlíková 1942 Prostějov
Jaroslav Bíba 1946
Prostějov
František Sekanina 1931 Ptení
Věra Zapletalová 1932 Slatinice
Alena Janečková 1955 Prostějov
Ladislav Zmeškal 1932
Kostelec na Hané
Vladimír Kolečkář 1960 Prostějov
Miroslav Ochman 1928 Prostějov
Jarmila Konštacká 1925 Vřesovice
Františka Králová 1927 Rozstání
Karel Viktorin 1934
Žárovice

Rozloučíme se...
Pondělí 2. dubna 2012
Věruška Barnetová 1930 Služín
11.20 Obřadní síň Prostějov
Marie Jakešová 1939 Prostějov
10.40 Obřadní síň Prostějov
Karel Kolařík 1927 Prostějov
11.20 Obřadní síň Prostějov
Dobroslava Faltýnková 1939 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Jaroslav Zedníček 1926 Němčice nad Hanou
14.30 kostel Němčice nad Hanou
Úterý 3. dubna 2012
Josef Sedlák 1925 Protivanov
14.00 kostel Protivanov
Božena Bartáková 1936 Lipová
14.30 kostel Jednov
Čtvrtek 5. dubna
Milada Svobodová 1928 Prostějov
11.00 Obřadní síň Demelova
Pátek 6. dubna 2012
Antonín Kocek 1932 Určice
10.00 Obřadní síň Prostějov
Oldřich Král 1951 Ivanovice
10.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Strouhalová 1920 Služín
11.20 Obřadní síň Prostějov
Milan Cetkovský 1956 Vyškov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Petr Navara 1961 Prostějov
12.40 Obřadní síň Prostějov

Obec: Dětkovice
Dne: 16. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod
Vypnutá oblast: celá obec
Dětkovice včetně podnikatelských subjektů v obci (mimo
TS Závlaha a TS ZD).
Obec: Hrdibořice
Dne: 16. 4. 2012 od 10:30 do
15:30 hod
Vypnutá oblast: část města
Prostějov s celými ulicemi
včetně podnikatelských subjektů : ul. Pešinova, Balbínova, Kazín, Dobrovského od
ul. Tylovy po ul. Lidickou,
Šárka od ul. Lidické po č. 7,
dále č.4, 6, 8,10, 10a, 12, Lidická od č. 58 po č. 82,
ul. Okružní č.91 až č. 117.
Obec: Prostějov
Dne: 16. 4. 2012 od 12:00 do
14:00 hod
Vypnutá oblast: část města
s ulicemi: Kotěrova, nám.
Odboje 6,7, J. Kuchaře, Třískova a Hybešova celé, Barákova 51 a 53, Močidla RD +
garáže
Dne: 16. 4. 2012 od 12:30 do
14:30 hod

Vypnutá oblast: část města
Prostějova s ulicemi Brněnská
č. 59, 61, garáže, fa. Gordex,
autoopravna Hájek 57, fa. Zesta, Cartronic, Agrometal, včetně podnikatelských subjektů .
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 18. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Brodek u Prostějova s ulicemi:
Legionářská, Tyršova, Havlíčkova, Koberská vč. ŘSD,
Císařská od Prostějova oboustranně po č. 26, Zámecká s č.
248, 336, 322, 371. Hřbitovní
od ul. Císařská po č. 320, 317
a novo za hřbitovem, včetně
podnikatelských subjektů.
Dne: 18. 4. 2012 od 12:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Brodek u Prostějova s ulicí:
Salajky č.315.+ Novo.
Obec: Prostějov
Dne: 18. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod
Vypnutá oblast: část města
Prostějova s ulicíi Brněnská s firmami ČS Avanti,
č.106,110, s plničkou plynu,
autosalon Chevrolet č. 104,
Škoda auto č. 108.
Dne: 18. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod
Vypnutá oblast: odběratelská
trafostanice
SLADOVNA
(č. 300650)

Středa 4. dubna
19.00 BONI PUERI – VELIKONOČNÍ KONCERT
- světově proslulý chlapecký sbor z Hradce Králové

Simetrix

pátek 6. dubna
21.00 DJ Iceman
sobota 7. dubna
21.00 DJ Doktor

Společenský dům
Prostějov
neděle 8. dubna
20.00 VĚRA ŠPINAROVÁ
+ Adam Pavlík band
- velikonoční galakoncert

Muzeum Prostějov
1. 12. – 15. 4.
Svět historických hraček
- nejen děti, ale i dospělí si určitě přijdou na své.

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 6. dubna
XAVIER BAUMAXA & Easy Jammin - Xavier Baumaxa je
osobitý performer, básník a undergroundový bard. Ve své tvorbě paroduje žánry bez rozdílu, karikuje celebrity a zesměšňuje
takřka cokoliv. Jak sám s oblibou říká „buránek regionálního
charakteru, své písně skládám v kuchyni, v autě a na záchodě,
který je však propojen s koupelnou, takže je to sporné.“ Po
koncertě Xaviera bude následovat párty prostějovské jazzové
naděje EASY JAMMIN! Tzn., můžete si vzít vlastní nástroj a
připojit se do jamu!!!
sobota 7. dubna
UDG & KOFE-IN FINAL TOUR jaro 2012 - Koncert
rockové kapely z Ústí nad Labem. V roce 2004 zvítězili v
soutěži Coca Cola Popstar, následně vydali tři studiová alba
Ztraceni v inspiracích, Buď a Nebe a Autoportrét V hudebních
cenách Žebřík, časopisu Report, za rok 2009 získávají dvakrát
první cenu, jako kapela roku a za videoklip roku-k písni Éterická. Za rok 2010 v cenách Žebřík podruhé vyhrávají kapelu
roku a získávají třetí místo v kategorii Videoklip roku za píseň
Duše slečny Mai. V prostějovském klubu vystoupí spolu s kapelou KOFE-IN. KOFE-IN – rock-alternative/Opava.
neděle 8. dubna
FAITH NO MORE & ALICE IN CHAINS - Hvězdná revival párty v Apollu. Přeneseme se na vlnách grunge do Seattlu
90. let spolu se skvělou kapelou Alice in Chains a poté zavítáme do slunné Kalifornie, kde na nás spustí svůj crossover
Faith No More.

v Prostějově, p. o.

OD 2. DO 8. DUBNA 2012:

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:

pondělí 2. dubna
14.00 Alvin
a Chipmunkové 3
17.30 Hněv Titánů 3D
20.00 Navždy spolu
úterý 3. dubna
17.30 Hněv Titánů 3D
20.00 Navždy spolu
středa 4. dubna
17.30 Hněv Titánů 3D
20.00 Navždy spolu
čtvrtek 5. dubna
NEHRAJEME
pátek 6. dubna
17.30 Prci, prci, prcičky
- Školní sraz
20.00 Titanic 3D
sobota 7. dubna
17.30 Prci, prci, prcičky
- Školní sraz
20.00 Titanic 3D
neděle 8. dubna
16.00 Titanic 3D
20.00 Prci, prci, prcičky
- Školní sraz

Městské divadlo
v Prostějově

Lidová hvězdárna

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

Kino Metro 70

Dne: 18. 4. 2012 od 7:30 do
9:30 hod
Vypnutá oblast: část města Prostějova s ulicemi:
Okružní č. 89, 91, 93, 95,
200, ul. Jezdecká č. 14, 16,
18, 20. vč. podn. subjektů
(Koutný)
Obec: Mořice
Dne: 19. 4. 2012 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
od č. 57 po č. 130 + č. 97
Obec: Prostějov
Dne: 19. 4. 2012 od 7:30 do
12:30 hod
Vypnutá oblast: ul. Kostelní
č 2,6, Úprkova č. 6, 7, 20,
Hradební č. 25
Dne: 19. 4. 2012 od 7:30 do
11:00 hod
Vypnutá oblast: Netušilova
ul. 1- 15, 2, Demelova č. 1,
2, 4, 5, 6, Filipcovo nám. 3
a 4, ul. Kramářská č.2 a 4,
nám. E. Huserla č.1, 18, 19,
nám. Sv. Čecha č.1- 6, nám.
T.G.M 1, 2, 26, 27, celý obchodní dům PRIOR Dukelská brána.
Dne: 19. 4. 2012 od 11:00
do 13:30 hod
Vypnutá oblast: část města
Prostějova s ulicemi: Za Lidickou - obřadní síň, mýtná
brána, ul. Brněnská fa. Tomico - FOP servis
E.ON Česká republika, s.r.o.

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve
čtvrtek v 15. 00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 20. 30 hodin.
Ve středu v 15. 30 hodin nabízíme dětem pohádku „NEMÁTE
CHUŤ NA MĚSÍC?“
Ve středu v 16. 30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený
dětem do 10 let věku. Přihlásit se do klubu lze kdykoliv.
Ve čtvrtek v 16. 30 hodin KLUB GEMINI určený mládeži ve
věku 10 – 20 roků. Přihlásit se do klubu lze kdykoliv.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ a „STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU“ lze na začátku výše uvedených pozorování. Posledně jmenovanou výstavu lze zdarma zapůjčit školám, klubům seniorů, spolkům apod.

Blokové čištění
v Prostějově
3. 4. blok č. 5 - Fanderlíkova (Nerudova - sídl. Hloučela),
Obránců Míru, Kpt. O. Jaroše (Nerudova - sídl. Hloučela), J.
Švermy, Melantrichova - parkoviště, Fanderlíkova - parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ), Nerudova, K. H. Kepky.
5. 4. blok č. 6 - Fanderlíkova (Kostelecká - Fanderlíkova 37),
J. B. Pecky, Krapkova, Bezručovo nám., Floriánské nám., Hliníky, J. B. Pecky - parkoviště, J. B. Pecky - vnitroblok, Krapkova - parkoviště (vpravo k ul. U stadionu), Fanderlíkova parkoviště, (Fanderlíkova 17-21), Krapkova - zálivka (vlevo k
ul. U stadionu), Resslova.
10. 4. blok č. 7 - F. Nováka (F. Nováka 3-5), Kostelecká 1
- vnitroblok, Kostelecká 1 - parkoviště, Kostelecká 2 - vnitroblok, Kostelecká 3 - vnitroblok, Martinákova - parkoviště,
Martinákova, Martinákova – Kostelecká - chodník, Kostelecká - (Přikrylovo nám. - U stadionu)

Předplaťte si periodikum, kde najdete

NEJVÍCE POZVÁNEK
a NEJŠIRŠÍ NABÍDKU OZNÁMENÍ

Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433 • Pište: predplatne@vecernikpv.cz

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se ženou, která se narodila v roce, kdy se potopil Titanic

Anastázie Pospíšilová: „Stárnout jsem začala v devadesáti“
STOLETÁ rodačka z Dobromilic prožila většinu života v Držovicích
Držovice - Celé jedno „divné století“ prožila čiperná
Anastázie Pospíšilová, která se narodila 23. března 1912 v Dobromilicích. Přestože hůře slyší a přes
kaluže zřejmě už nikdy skákat nebude, její oči stále
hrají rošťáctvím. Stovku byste jí rozhodně nehádali.
Život přitom neměla vůbec jednoduchý. Například
svoji milovanou dceru Marii porodila na své narozeniny během druhé světové války ve sklepě pošty v
Pustiměři... S paní Anastázií, o jejímž kulatém jubileu Večerník informoval již v minulém vydání, jsme si
povídali nejen o těžkém, krásném i dlouhém životě a
rodině, která pro ni byla vždy tím nejdůležitějším na
světě. Na závěr nám také prozradila tajemství, jak
se té „stovky“ ve zdraví dožít...
Martin Zaoral
Pokud by vědci hledali
gen
dlouhověkosti,
možná by ho našli u vás v
rodině. Každá z vašich sester se
dožila opravdu požehnaného
věku…
„To je pravda. Jsem nejmladší
ze šesti sourozenců. Moje
sestra Marie zemřela ve
čtyřiadevadesáti letech, Emilka
ve dvaadevadesáti, Kléma pak
v šestaosmdesáti. To bylo hodně
dáno tím, že Kléma navzdory
svému vysokému věku stále
pracovala na poli. Další dva
sourozenci ovšem takové štěstí
neměli. Další z mých sestřiček
se nakazila a zemřela v dětském
věku. Rovněž můj bratr odešel
ze světa relativně mladý. Chtěl
být pokrývačem stejně jako
můj tatínek. Ale během první
světové války musel narukovat
do armády. Vrátil se hodně nemocný a brzy zemřel.“
Narodila jste se za Rakouska-Uherska. Jak na
tuto dobu vzpomínáte?
„Bylo mi šest let, když monarchie padla. Jestli nám vládl
císař pán nebo prezident,
to jsem ve svém věku moc
INZERCE

neřešila. Chodila jsem na
základní školu, ale dál jsem
studovat nemohla, protože
rodiče neměli peníze. Pracovala jsem tedy s maminkou
na poli v našem rodinném
hospodářství. V tu dobu pro
nás bylo důležité hlavně to,
abychom se vůbec uživili.“
Se svým manželem
Vojtěchem jste prožila
neuvěřitelných dvaasedmdesát
let. Jak jste se seznámili?
„Namluvili jsme se na
tancovačce. On pak začal prodávat u Bati a přestěhoval se do
severních Čech, takže jsme
si jenom dopisovali. Vrátil se
domů, když mu jeho maminka
sehnala obchůdek. Tehdy ke
mně přišel, že ten obchod chce
provozovat se mnou. Zároveň
mě požádal o ruku. Byl to pěkný
a hodný chlapec, žádný velký
milovník, ale i tak jsem si ho
vzala. Vdávala jsem se v jednadvaceti letech, Vojtěch byl o
dva roky starší. Celý život jsem
ho pak měla za toho nejlepšího
muže na celém světě a snažila
jsem se mu být dobrou ženou.
Vyplatilo se mi to. I když jsme
měli těžký život, on byl na mě
vždycky moc hodný.“

Rodina je pro ni vším. Sedící Anastázie Pospíšilová se nejlépe cítí uprostřed svého příbuzenstva vedle její dcera Marie, jejíž péči si nemůže vynachválit.
Foto: Martin Zaoral
Jak
jste
prožívali
druhou světovou válku?
„Tehdy jsme bydleli v Pustiměři
na Vyškovsku. Společně jsme vychovávali malého syna. Jelikož
můj muž měl problémy s nacisty,

V tom sklepě se vám
narodila i dcera…
„Ano. Porodila jsem ji přesně
na své dvaatřicáté narozeniny. V
tom sklepě to bylo pro všechny
hodně stresující. Pro svoji malou

„Jednou za Vojtěchem přišli kamarádi,
ať jde s nimi ven. Chtěl s nimi jít,
ale já jsem ho chytla, ať zůstane
s námi. Odešli tedy bez něj.
Chvíli na to dopadla na ulici bomba.
Všichni čtyři byli na místě mrtví...“
ANASTÁZIE POSPÍŠILOVÁ o tom,
jak svému muži za druhé světové války zachránila život
skrývali jsme se ve sklepě obecní
pošty. Několikrát jsem mu zachránila život. Třeba jednou za ním
přišli kamarádi, ať jde s nimi ven.
Říkali, že je všude klid a ničeho
se nemusí bát. Chtěl s nimi jít,
ale já jsem ho chytla, ať zůstane
s námi. Chvíli na to dopadla na
ulici bomba. Všichni čtyři byli na
místě mrtví.“

dcerku jsem například neměla
dost mléka. Musela jsem vyjít na
ulici, kde mi hrozilo nebezpečí.
Za války bylo mléko vzácné,
přesto jsem doufala, že se mi
podaří nějaké sehnat. Vše jsem
vsadila na jednu paní, která jako
jediná v obci měla krávy. Šla
jsem tedy za ní, že potřebuji
mléko pro svoji dcerku. A ona

mi je nakonec dala. Bylo to, jako
by mě obdarovala tím největším
pokladem. To jste měli vidět, jak
to ta moje dcerka hltala! Přestože
se narodila do šílených podmínek, bez problémů vyrostla, je
zdravá a teď se o mě moc hezky
stará.“
Kdy jste se z Pustiměře
přestěhovali do Prostějova?
„Po válce nám komunisté znárodnili náš obchůdek. Oba jsme
začali pracovat v prostějovských
železárnách. V roce 1958 nám
tu naše tehdy čtrnáctiletá dcera
sehnala tenhle dům, kde jsme
už zůstali po celý zbytek života.
Manžel dělal v železárnách v
expedici, já jsem třídila a elektrickou jehlou popisovala péra.
V provozu to byl samý chlap, ale
nějaké větší problémy jsem tam
nikdy neměla. S manželem jsme
ještě s plnou parádou stihli oslavit
sedmdesáté výročí naší svatby. V
roce 2003 si nás pozvali na radnici, dali nám občerstvení, udělali
pro nás slávu. Bylo to pro nás
velké překvapení, že si nás coby
starých lidí takhle považují.“

Váš manžel před šesti
lety umřel…
„Po jeho smrti to bylo, jako
bych ztratila kus sebe. Navíc
jsem měla zdravotní problémy.
Vždycky říkám, že stárnout jsem
začala až po devadesátce. Už hůř
slyším a překonala jsem rakovinu
prsu. Chodila jsem k doktorům,
kteří mě různě léčili. Ale nejvíc
mi pomohlo, že jsem se modlila
a věřila, že nemoc překonám. To
se mi nakonec povedlo. Teď se
mi daří velice dobře, řekla bych,
že vůbec nejlépe ve svém životě.
A vděčím za to hlavně svojí dceři
Marušce, která mně vypere,
vyžehlí, všechno donese. Je to
můj poklad!“
Vaše dcera mi však na
vás prozradila, že ji
vůbec neposloucháte. Prý
neustále děláte něco za jejími
zády. Letos v zimě vás prý
přistihla, jak zametáte sníh…
„To je pravda. Moje dceruška
mi neustále něco zakazuje.
Například jsem vždycky pekla cukroví na svatby. Když
jsem měla osmdesát, tak mi
to zakázala. Nemám se prý
honit, že jsem pak zbytečně un-

avená. Musela jsem tedy začít
péct tajně, aby o tom dcerka
nevěděla. Můj Vojtěch byl to
samé. Vždycky říkal, že tělo
má jít do hrobu zhuntované, že
odpočívat se bude až v hrobě.
Však taky ještě v osmdesáti
pracoval jako noční hlídač. I
zloděje dokázal chytit! Ale moje
dcera mi neustále říká: seď, nic
nedělej, já tě opatřím. Ale já sice
spoustu věci už nezvládnu, na
druhou stranu se potřebuji hýbat! Co se nepoužívá, to zrezaví!
Každý den proto třeba chodím
na vycházky. Jsem ráda, že díky
novému mostku se dostanu až
do parku v Držovicích.“
Na závěr nám prozraďte svůj recept, jak
se dožít stovky?
„Podle mě je důležité, abyste
se dobře snášeli s rodinou, měli
se rádi a se vším se vzájemně
svěřovali. Také byste se neměli
trápit tím, co bylo dřív, ale radovat se z toho, co je, a hledět na
to, co bude. A taky věřit v Boha!
Nejdůležitější ze všeho je však
láska. Láska je jako magnet.
Když má člověk ostatní rád, tak
přitahuje pouze dobro.“

kdo je anastázie pospíšilová?
Narodila se 23. března 1912. Před nedávnem
tedy oslavila své sté narozeniny. Na svět přišla
v roce, kdy se potopil Titanic. V té době ve třídách visel portrét císaře Františka Josefa II.
Do školy šla nedlouho poté, co se T. G. Masaryk stal prvním prezidentem samostatného
Československa. Vychodila základní školu,
dál studovat nemohla, protože rodina neměla dostatek financí, a ona musela pomáhat v
rodinném hospodářství. Svého milovaného
ž Vojtěcha
V j ě h sii brala
b l rok před tím, než se poprvé na stříbrném plátmuže
ně objevil začínající Oldřich Nový. Rok po svatbě se jí narodil syn
Karel. Dceru Marii porodila na své dvaatřicáté narozeniny ve sklepě
domu v Pustiměři, kde se za druhé světové války skrývala před nacisty. Poté, co jí a jejímu muži komunisté znárodnili obchod, našla
zaměstnání v prostějovských železárnách. S rodinou se přestěhovala
do domu v Držovicích. Zde společně prožili zbytek života. Paní Anastázie dodnes ráda vzpomíná, jak s manželem na prostějovské radnici
oslavili neuvěřitelné sedmdesáté výročí svatby. Celkově spolu prožili
neuvěřitelných dvaasedmdesát let. Paní Anastázie má tři vnoučata a
pět pravnoučat. Právě rodina a víra v Boha jsou pro ni vším.

Nestůjte ve frontě,

nakupujte v jízdenkových automatech a ušetříte

KDE JE MOŽNÉ NAKOUPIT
JÍZDENKY V AUTOMATU?
V železničních stanicích Olomouc
hl.n., Prostějov hl.n. a Přerov jsou
cestujícím k dispozici jízdenkové
automaty, které umožňují rychlý
a pohodlný nákup jízdenek bez
zdlouhavého čekání ve frontách u
pokladních přepážek.
JAK SE NAKUPUJÍ
JÍZDENKY?
Obsluha automatů je jednoduchá
a probíhá prostřednictvím dotykové obrazovky. Návod na konkrétní
automat je součástí hlavního menu
každého jízdenkového automatu.
Nákup jízdenek se provádí pomocí
elektronické peněženky, na olomouckém hlavním nádraží automat
přijímá také mince.
CO JE ELEKTRONICKÁ
PENĚŽENKA?
Elektronická peněženka na In-kartě
je elektronický platební prostředek
určený pro nákup jízdních dokladů.
Pomocí elektronické peněženky lze
zakoupit jednosměrné a zpáteční
jízdenky, jízdenky a místenky do
vlaků SuperCity, jízdenky SporoTiket.
Držitelé In-karty/Rail plus si mohou v automatech také vyzvednout
jízdenky zakoupené na internetu v
eShopu ČD. Automat umí také zobrazit informace o vaší In-kartě.
UŠETŘÍTE AŽ 6 PROCENT!
Cestující, kteří jízdenky zaplatí bezhotovostně nebo si je zakoupí v automatu na jízdenky nebo na eShopu
ČD, navíc ušetří až 6 % ze zaplaceného jízdného.

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ
PENĚŽENKY?
Aktivovat elektronickou peněženku, pokud vlastníte In-kartu, můžete u kterékoliv pokladní přepážky
vybavené čtečkou. U pokladní přepážky vybavené čtečkou také můžete elektronickou peněženku dobít
nebo uplatnit reklamaci platby.
Na elektronickou peněženku lze
ukládat minimální částku 100 Kč,
maximální hodnota vkladu odpovídá částce 150 euro přepočtené na
Kč dle aktuálního denního kurzu
ČNB. Dobíjení elektronické peněženky je možné hotovostí v Kč, ve
vybraných stanicích také bankovní
platební kartou a prostřednictvím
účtu elektronické peněženky také v
eShopu ČD.

S elektronickou peněženkou
na In-kartě můžete platit u
pokladních přepážek vybavených čtečkou i u průvodčích
ve vlaku.

NAROZENINOVÁ PÁRTY
2 hodiny zaplatíš + 2 hodiny ZDARMA
v den vašich narozenin
Telefon: 582 333 900
Více se dozvíte na www.bowlingpalace.cz
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JARO V PLNÉM PROUDU

Cyklisté SKC Prostějov

Přímé reporty
a kompletní zpravodajství
ze všech trávníků regionu

představili svůj TEAM U23
Prostějov/son

DALŠÍ DERBY O FINÁLE

TÉMĚŘ NA ÚROVNI ZAHRANIČNÍCH
PROFITÝMŮ ELITNÍ KATEGORIE PROTOUR PROBĚHLA
PÁTEČNÍ TISKOVÁ KONFERENCE, PŘI NÍŽ CYKLISTICKÝ ODDÍL SKC
PROSTĚJOV OFICIÁLNĚ
PŘEDSTAVIL SVÉ DRUŽSTVO DO 23 LET PRO
LETOŠNÍ SEZÓNU. V AUTOSALÓNU ŠKODA PROSTĚJOVSKÉ MECHANIKY
NASTOUPILO K FOCENÍ
VŠECH DESET ČLENŮ
VÝRAZNĚ
POČETNĚJŠÍHO TÝMU I SE SVÝMI
KRÁSNÝMI ZÁVODNÍMI
KOLY.... více čtěte na straně 29

VK AGEL
čeká po Šternberku
Olomouc

MÍŘÍ VYSOKO

Radka Látala dnes čeká prvoligová

Co vše nám na sebe
prozradil nadějný
cyklista JAKUB FILIP

premiéra na lavičce ostravského Baníku
Prostějov/jim – Dvaačtyřicetiletý bývalý hráč Němčic nad Hanou, Prostějova
či Sigmy Olomouc Radoslav Látal se stal počátkem
minulého týdne v pořadí
již třetím koučem Baníku Ostrava v této sezoně.
Vicemistr Evropy z roku
1996 a vítěz Poháru UEFA
s německým Schalke o rok
později vystřídal na lavičce
Pavla Maluru a jeho cílem
není nic jiného než dovést
až patnáctý celek Gambrinus ligy k záchraně.
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Sedm let po konci vrcholové
kariéry se tak vrací do týmu,
v němž zažil poslední velké
úspěchy v roli hráče. Právě s
Baníkem získal v roce 2004 svůj
jediný mistrovský titul a v následujícím ročníku dovedl mužstvo
i k prvenství v Poháru ČMFS.
Celkově odehrál v naší nejvyšší soutěži přes dvě stě padesát
utkání, další téměř dvě stovky
přidal v německé Bundeslize a
osmapadesát v nároďáku. Trenérskou kariéru započal před
pěti lety v třetiligovém Frýdku-Místku, po štacích v druholigo-

Foto: internet

vé Opavě a Sokolově se tak nyní
dočkal angažmá v první lize.
Zápasovou premiéru již má bývalý obránce či záložník po prohře
1:2 v odvetě domácího poháru se
Sigmou Olomouc za sebou, nyní
si přeje lepší výsledek v dohrávce
23. kola proti aktuálnímu mistru
Viktorii Plzeň. Nečeká ho ale jednoduchý úkol, Baník doma nevyhrál již od 15. října a na podzim se
ve Štruncových sadech hrálo 1:1.
Jisté je, že i po dnešním zápase zůstane Baník patnáctý, na čtrnáctou
Bohemku a třináctou Sigmu ztrácí
pět bodů.

ČEŠI VLETÍ NA SRBY Boxer Šerban byl z bronzu
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před vyprodanou arénou

Prostějov/lv – Po pěti letech se tenisté v Davisově poháru
vracejí do Prahy. V prostředí O2 Arény se pokusí navázat
na slavné barážové vítězství nad Švýcarskem, které přijelo v čele s Foyerem Federerem. Tentokrát Berdych, Štěpánek a spol. vyzvou dalšího silného protivníka. Ve čtvrtfinále na ně od 6. do 8. dubna čeká Srbsko. To sice zřejmě
dorazí bez Novaka Djokoviče, přesto bude nebezpečným
protivníkem. Tipsarevič i Troicki patří do světové třicítky.
Český tým však věří, že vítězstvím pořádně oslaví velikonoční víkend. „Pevně věříme, že se utkání zapíše do naší
tenisové historie. Každý postup do semifinále Davisova
poháru je velký úspěch a osobně doufám, že se nám to podaří,“ prohlásil Miroslav Černošek, jehož společnost Česká
sportovní utkání zajišťuje. Významu atraktivního zápasu
odpovídal také zájem fanoušků o vstupenky. Všechny lístky byly rychle rozebrány a v hledišti bude 13.500 diváků.
„Předprodej trval třicet hodin,“ uvedl tiskový mluvčí České
sportovní Karel Tejkal.
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boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 20. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FK ZLATÉ HORY
SOBOTA 7. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

Foto: Michal Mráček st., SKC Prostějov

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 20. KOLO
SOKOL URČICE
SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
NEDĚLE 8. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO
ORESVO SOKOL PLUMLOV
SOKOL KLENOVICE
SOBOTA 7. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 16. KOLO
SK JESENEC
SLAVOJ KOJETÍN
NEDĚLE 8. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

v Ústí trochu zklamaný

Prostějov/son - Jediného zástupce měl boxerský oddíl BC
DTJ Prostějov na největším
českém turnaji Velká cena
města Ústí nad Labem. Třiačtyřicátý ročník tradičního klání jednotlivců absolvoval pouze
Miroslav Šerban (na snímku Z.
Pěničky), který ve váhové kategorii do 60 kilogramů obsadil
za jedno vítězství a jednu porážku třetí místo.
Mladý talentovaný borec
nejprve zdolal ve čtvrtfinále
Sandriju ze Švýcarska 8:5 na
body. „Sedělo mi, že byl soupeř vysoký. Chodil jsem do
něho a hned zase odskakoval,
lepším pohybem se mi ho povedlo upinkat,“ popsal Šerban
svůj úspěšný vstup na severu
Čech.

Vzápětí však v semifinále
podlehl Slováku Vaňovi 8:11
na body. „Tenhle zápas mi
moc nevyšel. Na protivníka
jsem přitom výkonnostně určitě měl, bohužel utkání se mi
skoro v ničem nevydařilo, a
proto jsem dost zbytečně vypadl,“ litoval Mirek.
Přišel tím o šanci změřit síly
s opravdu renomovaným sokem. „Hodně jsem si věřil na
postup do finále, kde jsem
si chtěl zaboxovat proti výbornému Kubánci. Škoda,
nevyšlo to, byl jsem trochu
zklamaný. Třeba do souboje
o zlato projdu za rok,“ přál si
prostějovský rohovník, kterého za necelé tři týdny čeká
olympijská kvalifikace v Turecku.

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 16. KOLO
SOKOL MOSTKOVICE
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 8. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Mostkovicích

PŘEBOR OFS - II. TŘÍDA - 16. KOLO
SOKOL PROTIVANOV
SOKOL ČECHOVICE „B“
NEDĚLE 8. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Protivanově

PŘEBOR OFS - III. TŘÍDA - 16. KOLO
SOKOL VÍCOV
1.SK PROSTĚJOV
NEDĚLE 8. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vícově

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 12: na snímku byl dům na ulici Kravařova v Prostějově. Vylosovaným výhercem se stal Zdeněk
Zapletal, Polišenského 3, 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 10. dubna 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 16. dubna 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Apríl-neapríl, vesele pokračujeme dál! Vaše nejoblíbenější
regionální periodikum vám i
nadále nabízí soutěž, kterou
můžete v rámci již zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ pravidelně
nacházet na našich stránkách.
V tomto čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé
osobnosti veřejného života,

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

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37, PV
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0RQWÇUNRYÇNDOKRW\
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VQ¿SUVHQNRX
NRPELQÇ]\

3ĆLYËWHMWHMDURYQRYÇP
www.nasepovleceni.cz

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

PODRUHÉ O POTRAVINY OD MACHALŮ!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Příští číslo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku najdete
u svých prodejců netradičně až v ... ?

TIP
k obrazovce
NEJKRÁSNĚJŠÍ
HÁDANKA
pohádka ČR (2007)

SOBOTA 7. 4. 2012

20:00 HODIN

ÁCHAT, BUZOLA, CVALÍCI, ETIOP, FLAUŠE, ILJA, KÁJA,
LEŠI, LOŽE, LULKA, MLSAL, NÁVRHÁŘ, ODLIVY,
OKOUŠET, OPÁL, OŽRALA, PATRA, PLYŠ, SEDY, SPORT,
STEH, ŠLIC, TELKA, TYČE, VELEBA, ZÁKLUZ
... znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ, či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov.
Můžete také telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, a
to do pátku 6. dubna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„DEVADESÁT ŠEST...“. Další vylosovanou výherkyní se
stala Denisa SOMROVÁ, Žešov 68, jež se tak může VŮBEC JAKO PRVNÍ těšit na POUKÁZKU pro NÁKUP
ZBOŽÍ V HODNOTĚ 300 Kč, kterou věnoval obchůdek
POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ v Kostelecké
ulici v Prostějově! Vyzvednout si ji lze přímo v redakci, a to
již od dnešního dne, pondělí 2. dubna 2012.
A jak jsme premiérově započali v uplynulém týdnu, dnes
již podruhé můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku od zmíněné večerky v Kostelecké ulici. Jméno druhého, takto šťastného výherce, který obdrží zmíněnou, ryze
PRAKTICKOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, jež vyjde skrze nadcházející velikonoční svátky
až v úterý 10. dubna 2012.

POTRAVINY-VEČERKA U MACHALŮ
Kostelecká 28, Prostějov
Vám nabízí:
Domácí a zabíjačkové speciality z Bedihoště a Vrahovic.
Bezlepkové uzeniny.
Zákusky z Benešovy cukrárny na Svatém kopečku.
Stáčená vína z Velkých Pavlovic.
Hotová jídla,polévky a GRAND lahůdky.

Otevřeno každý den:
po-pá 5.15 - 19.30 hod.
so-ne 6.00 - 18.30 hod.
Parkování u prodejny, věrnostní program.
U nás najdete vše potřebné a nakoupíte do 10-ti minut!
Potraviny U MACHALŮ - tak trochu jiný obchod.
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ZAJÍMAVOU CENU v podobě POUKÁZKY od firmy
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém
součtu již jednapadesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Lucii Bílou. Tvář nejznámější české zpěvačky, která se
předminulý pátek představila
na koncertu Arakainu v Prostějově, poznala hned celá plejáda
z vás. V osudí se tak objevilo
takřka rekordních 512 správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Marii
PÁLENÍKOVOU, Křenůvky
64. Výherkyně od nás obdrží zajímavou cenu v podobě
POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč, která jej
už od dnešního dne čeká přímo v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí
znovu v rámci tohoto čísla, když
tentokrát jsme po čase zabrousili
do sportovních vod a graficky
mírně poupravili jedno ze želízek české tenisové reprezentace,
kterou o víkendu čeká Davis
Cupu v Praze proti Srbsku...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již dvaapadesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 6. DUBNA 2012,
12.00 hodin - volejte 582 333
433, pište SMS na 608 960
042, či e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží zmíněné ceny, zveřejníme opět v příštím čísle, které vyjde znovu za týden, ale
tentokrát netradičně v ÚTERÝ 10. DUBNA 2012.

Režie: Zdeněk Troška
Hrají: J. Dolanský, V. Kubařová, L. Potměšil, T. Medvecká,
M. Táborský, P. Kikinčuk

Kdo uhodne tři, dostane ji za
ženu. Na rozdíl od ostatních se
Matěj nezalekne, když král vyhlásí dodatek, že kdo neuhodne,
přijde o uši i nos. Její hádanku
Sympatický chasník Matěj hravě uhodne, zatímco ona si
má dobré srdce, chytrosti na s tou jeho poradit nedokáže a
rozdávání a kromě hádanek musí mu dát políbení. Stejně to
má rád také Majdalenku, dopadne i druhý den...
dceru sedláka, u kterého pra- Matěj se ale rozhodne se vrátit
cuje. Majdalenka jeho lásku k Majdalence, cestou ho však
opětuje, ale otec už pro ni přepadnou loupežníci s náčelvybral jiného ženicha, rych- níkem Madlafousem a donutí
tářova syna Jakuba. Nic však ho, aby se k nim přidal. Pomůnení ztraceno, protože Matěj že jim uloupit zlato, loupežníci
zachránil bílého holoubka, a ho zradí a Matěj skončí v žaten na oplátku přinesl kouzel- láři. Hofmistr, generál a dvorní
nou jahodu, díky níž chasník i dáma už se těší na popravu. S
jeho milá rozumějí řeči ptáků. pomocí Ondry odhalí všechny
Když sedlák Matěje vyhodí, intriky, potrestá loupežníky,
vydá se mladík na zámek, kde princezně ukáže toho pravého
se zrovna soutěží v hádankách ženicha a vyslouží si Majdao ruku princezny Rozmarýnky. lenku...
VÍCE NEJEN O TÉTO POPULÁRNÍ
POHÁDCE ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Restaurace
CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

Otevřeno denně
od 10 do 22 hodin
tel.: 582 333 703

DNES NAPOSLEDY: Výherce získá
500Kč poukaz na cokoliv z našich služeb

REMI SPORT

V našem fitness centru nabízíme v přízemí společnou posilovnu
pro muže i ženy a v mezipatře posilovnu pouze pro ženy.
Cvičení lze přizpůsobit pro všechny věkové kategorie zákazníků.
Kromě posilovny nabízíme cvičení v aerobním sále, masáže,
solária, prodej doplňků výživy...
Nově každý pátek v 9.30 cvičení děti s rodiči
a v 10.30 cvičení dětí 2,5 - 4 roky bez rodičů.
Zkušební lekce ZDARMA - info: 773 125 774
NAVŠTIVTE NÁS :
REMI SPORT, Českobratrská 13, Prostějov
po až pá 9 - 21 hodin, so až ne 9 - 12 hodin
Jakékoliv dotazy na tel.: 733 327 915, nebo 582 344 912
www.remisport.cz

Také v prvním poaprílovém čísle
pokračujeme v rámci projektu
nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ v nabídce
stále více populárního zápolení v
sudoku. A jelikož pravidla této hry
zcela jistě všichni znáte, můžete
se tak znovu a bez zbytečného
ostychu pustit do bádání, čímž tak
současně začít usilovat o motivační prémii. DNES PŘITOM JIŽ
POTŘINÁCTÉa také NAPOSLEDY můžete zápolit o PERMANENTNÍ VSTUPENKU
do fitness centra REMI SPORT
V HODNOTĚ 500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených
čísel nám můžete posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
či na adresu PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Lze také telefonovat do

redakce na číslo 582 333 433 a
to do PÁTKU 6. DUBNA 2012,
12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 3 - 3 - 9 - 5, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už čtyřiačtyřicátou výherkyní
stala Zdeňka POSPÍŠILOVÁ,
Dr. Uhra 39, Prostějov, jenž si
tak přímo v sídle redakce může
vyzvednout zmíněnou permanentku v HODNOTĚ 500 Kč,
tentokrát do posilovny.
Jméno dalšího, již pětačtyřicátého výherce zveřejníme opět
v příštím čísle, jež vyjde znovu
za týden, tentokrát netradičně
v ÚTERÝ 10. DUBNA 2012. A
jelikož na pozici partnera této
soutěže dochází k pravidelné rotaci, budeme v příštím týdnu premiérově zápolit o zbrusu novou
cenu...

Nabídka realit a nemovitostí
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Reality Kocourek
znalecká a realitní kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
2+kk,cihl,Palackého, PV, 56m2
4900 Kč/měs. + 1910 Kč/měs. inkaso
2+kk s balkonem, cihl,Západní,PV
5500 Kč/měs. + 2000 Kč/měs. inkaso
3+1, cihl,Brněnská,PV. 87m2, lodžie, vl.vytápění,
možnost garáže
6000 Kč/měs. + 3500Kč/měs. inkaso
3+kk, nám. TGM, PV. 146m2, vl. vytápění
6300Kč/měs. + inkaso
3+1 Puškinova ul.
5 400 Kč/měs. + ink.
Pronájem garáže ul. Svatoplukova, PV
Cena: 800Kč/měs.
Pronájem garáže na ul. Wolkerova, PV
900 Kč/měs.

BYTY- PRODEJ
1+kk C. Boudy, PV, cihl.,os.vl.,34m2, 1. patro
Cena: 600 000Kč

Prodej RD 3+1 se zahrádkou v Určicích. Plast.
okna, plyn.vytápění, obec. voda i studna. Pozemek
661m2.
Cena: 1 560 000Kč
2+1 Fanderlíkova, PV.Družstev.51m2,1.
patro
Cena: DOHODOU
Prodej nových cihl. bytů do osob. vl.
v Nezamyslicích. 2x 1+1 za 450 000Kč,
2x 2+1 za 560 000 Kč, zahrádka, dvůr,
komory k bytům.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 199 000 Kč
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena: DOHODOU
Pronájem objektu bývalé školy v Držovicích,
vhodné na kanceláře, služby, lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

Prodej novostavby byt. domu v obci Nezamyslice,
byty 2x 1+1 a 2x 2+1, dvůr, zast. plochy 368m2.
Kolaudace 2011.
Cena: 2 020 000 Kč

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

Nabízíme:

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 579.000,2+1, Pv, Dolní ul.
Kč 740.000,2+1, Okružní ul.
Kč 740.000,2+1, ul. B. Šmerala
Kč 848.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Mozartova ul.
Kč 1.320.000,3+1, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, Krokova ul. – Kč 5.900,-/měs. vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul. – Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+1, Spitznerova ul. – Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+1 - zařízený, Krasická ul.
Kč 6.800,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice, okr. Pv
Kč 1.800,-/měs. + ink. (3.500)
2,5+1, Okružní ul.
Kč 7.000,-/měs. vč. inkasa
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž – za Mechanikou
Kč 700,-/měsíc
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

Kobeřice, okr. Prostějov
Prodej komfortního rodinného domu 5+kk
s uzavřeným dvorem. Dům má průjezd, dvojgaráž, zahradu, stodolu. Dům po kompletní
rekonstrukci – plyn. ÚT (podlahové + radiátory)
+ krb s rozvodem, kuchyňská linka s vestav.
spotřebiči, velká koupelna. Zast. plocha 693 m2,
zahrada 1506 m2, stodola 220 m2.
PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ VÝRAZNÁ SLEVA!
Cena: Kč 2.640.000,-

BYTY – PRODEJ
Byt 2+1, Prostějov, Šárka, po rekonstrukci,
podlahová plocha 70 m2, cena 890. 000,- Kč
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 750.000 Kč
Byt 1+1 Olomouc, I.P.Pavlova cena 880.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Západní, po rekonstrukci
cena 1.490.000 Kč

BYTY – PRONÁJEM
Byt 2+1, Prostějov, Šárka, po rekonstrukci,
podlahová plocha 60 m2,
cena 7.500,- Kč vč. inkasa
Byty 1+kk, 1+1 Prostějov, Svatoplukova
cena od 4.500 Kč

RD – PRODEJ
RD 4+1 a 1+1 Otaslavice– přízemní samostatně stojící RD. K RD náleží garáž, místnost se soc. zařízením
a objekt bývalé pily. Vhodné k bydlení i podnikání,
zajímavá a klidná lokalita s malebným pozemkem.
Celková výměra pozemků je 11.050 m2.
Více informací a cena v RK.

VilaPlumlov–Hamry–samostatněstojící,zděná,ulesa,
celková výměra pozemku 1780m² cena 2.180.000 Kč

RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se zahrádkou a
garáží,celkováplochapozemku517m²cena1.549.000Kč

Prostějov, Vrahovice – novostavba rodinného
domu s dvojgaráží a zahrádkou, celková výměra
pozemku 700m²
cena info u RK
RD 3+1 Plumlov – přízemní, zděný rodinný
dům s garáží, dvorem a zahrádkou, celková výměra pozemků 636m²
cena 949.000 Kč

RD 3+1 Lutín – přízemní rodinný dům s garáží, dvorem
a zahradou o celkové výměře 990m²Cena 1.600.000 Kč
RD 7+kk Plumlov, Žárovice – zděný přízemní
dům s podkrovím, dvojgaráží a okrasnou zahradou,
celková výměra pozemku 3073m² cena info u RK

Prodej RD 4+1 v Klenovicích na Hané s
garáží a zahradou 823m2 - stavební místo.
SLEVA! Cena: 700 000 Kč

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

Prostějov, Hlaváčkovo nám.
Pronájem nebytových prostor v obchodním centru Atrium:
přízemí, 11 m2 – Kč 4.000,-/měsíc vč. služeb
přízemí, 18 m2 – Kč 5.000,-/měsíc vč. služeb
1. patro, 66 m2 – Kč 14.400,-/měsíc vč. služeb
NEPLATÍTE PROVIZI!

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

Pronájem nebyt. prostoru na kadeřnický
salon a kosmetiku v luxusních prostorách v
Prostějově. Podlah. vytápění, 2xWC. Parkování
pro klienty. Přízemí, 48m2, samostatný vchod.
Cena: 8000Kč /měsíc + inkaso

Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a 200m2
uzavřený dvůr. Cena: 20 000Kč/měs. + inkaso
--------------------------------------------------------

Prostějov – Čechovice
POSLEDNÍ 3 DOMY K PRODEJI!
Prodej nových RD 4+kk (100 m2), parkovací
stání před domem. Pozemek 170m2. Ihned
k bydlení!
Cena: Kč 2.790.000,SLEVA!

Prostějov, sídl. E. Beneše
Prodej dr. bytu 1+1, 1. patro, 35 m2, plast. okna,
lodžie. Klidná lokalita.
Cena: Kč 579.000,-

POZEMKY
Prodej zahrady 540m2 - st. místo v Držovicích.
Cena:800Kč/m2
Prodej pozemků v Držovicích určených územ.
plánemnavýstavbuRD
InfovRK
Prodej pozemku 897m2 na RD v Prostějově.
Vyřízeno stav.povolení. Cena vč. projekt.
dokumentacenaRDaing.sítě. Cena:1200Kč/m2
Prodej posledních tří st. pozemků v Bedihošti
na výstavbu RD. Výměry pozemků 1197m2 a
2x 972m2. V lokalitě již probíhá výstavba RD.
Klidná lokalita, 5km od Prostějova.
Cena: 550Kč/m2
Prodej zahrady - staveb. místa na RD
i na podnikání v Držovicích. Výměra
2820m2, včetně RD s průjezdem na pozemek.
El.energie 220/380V, studna, plyn a kanalizace
před domem.
Cena: dohodou
Prodej pozemku 816m2 na výstavbu RD s podílem
2
100m na komunikaci ve Vrahovicích.
Cena: 777 000Kč
Prodej pozemku 956 m2 na RD v Prostějově
Vrahovicích. Voda, kanalizace, el. e. v místě.
Cena: 900 Kč/m2
Prodej st. pozemku na výstavbu RD ve
Vřesovicích. Výměra 501m2, čtvercový tvar,
voda, plyn, el.e. v místě.
Cena: 380 000Kč

RD 4+1 Protivanov – přízemní cihlový rodinný
dům se zahradou a garáží, celková plocha pozemku 1300m²
Cena 1.390.000 Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Hala s kancelářemi – okrajová část Prostějova,
ul. Za Kosteleckou,
cena 20.000 Kč/měsíc + inkaso
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - proná2
jem 1.NP, 350 m , objekt sloužící ke skladování
a garážování,
cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – pronájem 1NP,
140 m² vhodné jako kanceláře, možnost parkování ve dvoře
cena: 1.100 Kč/m²/rok
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…
…400m²
cena 1.000 Kč/m²/rok

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Skalka, okr. Prostějov
Prodej RD 3+1 po opravě, krb, balkon, terasa,
zahrada, stodola. Zast. plocha 277 m2, zahrada
Cena: Kč 1.595.000,357 m2.

Exkluzivní vydavatel

Rodinné domy:
Prostějov - řadový RD 2x 3+1se
zahradou, byty
80 a 86 m2, podkroví je možné
využít pro půdní vestavbu. Klidná lokalita
u parku, školka, škola.
CENA v RK.
PV - zděný nadstandardní byt
4+1, 113 m2 v
1. a 2. NP, v lokalitě historického centra Prostějova. CENA v RK.
URČICE - RD
3+1 s garáží a
zahradou, výměra pozemku
818 m2.
SLEVA 1.260.000,-Kč
Kralice na Hané
- zděný RD 5+1
s prostornou halou a garáží z
roku 2005. Celková už. plocha domu vč. garáže je 279 m2,
ob. plocha je 224 m2. Pozemek 238 m2.
CENA k jednání V RK
URČICE - RD
4+1, po část.
rek z r. 2009,
obytná plocha
126 m2, výměra
pozemku 211m2. CENA: info v RK
BRODEK u
PV - prodej novostaveb nízkoenerg.RDodisp.5
+ kk s garážovým stáním, hosp. stavením a s užitnou pl. 125
m2, na pozemku 333 m2. CENA2.756.000,-Kč
ČELECHOVICE - KAPLE 3+1s menším
pozemkem.
Výměra pozemku 251 m2. CENA: 892.500,-Kč
PV- Školní, Pronájem nebytového prostoru prodejny a kancelářských
prostor v centru města na ulici Školní, u centrálního městského parkoviště. CENAv RK

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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
Zahájen prodej nových bytů na Hradební ulici.
Info o možnosti pronájmu
obchodních prostor na tel. 777 962027

BYTY

v centru města

Prodej luxusních
nových bytů 4+kk
Hradební OV, 113
m2 s terasami
Cena v RK

Prodej bytu 4+1
Západní, OV/cihla,
133 m2, s garáží, 2
šatny, Luxusní bydlení s komfortem.
2 700 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 S.Svobody, OV/panel, 57
m2, , po rekonstrukci. 6.
1 150 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 A.Slavíčka, DB/panel, 58
m2, komplet. rekonstrukce 1 100 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Určická, db/cihla, 63 m2,
s lodžií.
1 030 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 Raisova, OV/cihla, 53 m2,
vlastní topení, zvýš. přízemí. 915 000,- Kč
Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39 m2,
1.p
590 000,- Kč
Pronájem bytu 1+1 E. Beneše s lodžií
5000,- Kč/měs

Rodinné domy
RD Stínava 3+1, celoročně obyvatelná zrekonstruovaná chalupa
se zahradou a garážemi.
2 100 000,- Kč
RD Kostelec na Hané , rohový, patrový 5+1
se zahrádkou k rekonstrukci 550 000,- Kč

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

PROSTĚJOV - RD
5+1, zast. plocha
163m2, okr. zahrada s
bazénem 393m2, garáž, perfektní stav, luxusní dům pro náročného klienta.
CENA: info. v RK
KRUMSÍN - RD
3+1, terasa, zast. plocha 100m2, veškeré
ing. sítě, menší, vzorně udržovaný dům ihned k nastěhování.
CENA: 890.000Kč.
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m 2, zahrada
700m2, studna, vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl. kamna.
CENA: 400.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA - rekreační chata 3+kk s
garáží, zděná, užitná
plocha 70m2, terasa 15m2, pozemek 680m2,
vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.
PROSTĚJOV - novostavba zděné řadové garáže na
J.V.Myslbeka, elektřina, garážová vrata s el. pohonem, pozemek
CENA: 250.000Kč.
18m2.

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

komunikací.

PLUMLOV - stavební pozemek, výměra
1450m2, kompletně
zasíťovaný včetně
CENA: 1.750.000Kč.

www.reality-domino.cz

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE
Prodej RD Brodek u Prostějova – SLEVA!

Prodej

RD s rozlehlými pozemky,
cena:1890000,-

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!

Prodej cihlového bytu 2+kk, v nové
zástavbě.
Cena 990.000,- Kč

RD 3+1, Otaslavice
Výrobní a skladovací areál Čelechovice na
Hané – pražírna kávy sestávající se z administrativní budovy s bytem 4+kk a z výrobních a
skladovacích prostor
Cena info u RK

Prodej RD 3+1, po rekonstrukci,
cena: 890000,-

Petra Sedlářová

Prostějov – Vrahovice – inženýrské sítě na hranici,
celková výměra1665 m² , studna Cena 600 Kč/m²
Plumlov-Lesnická - Prodej pozemku určeného
na stavbu RD, inženýrské sítě na hranici.Celk.
výměra cca 1500 m2.
Cena 900,- Kč/m2

BYTY – PRODEJ:

Prodej cihlového bytu, 90m2,
cena: 1390000,-

RD 5+1, Náklo okr. Ol

POZEMKY - PRODEJ
STUDENEC - Prodej zahrady o celkové výměře
648 m2 v obci Čelechovice na Hané – Studenec.
Možnost i pronájmu.
Cena: 60.000 Kč
Prostějov - celková výměra 2303 m2, u
rychlostní komunikace E462 naproti čerp.
stanice OMV,
cena 200 Kč/m2.
Prostějov - celková výměra 4742 m2, možnost
pro komerční výstavbu.
Cena 450 Kč/m2.
Zahrada Ptení – celková výměra 3395m²,
prodej možný po částech, vhodný pro stavbu
rekreačního objektu
cena 120 Kč/m²
Slatinice - orná půda, výměra 9882m²,
výhledově stavební pozemek cena 250 Kč/m²
Slatinice – orná půda, výměra 7972m²,
výhledově stavební pozemek cena 200 Kč/m²

Kompletní nabídku naleznete také
na www.reality-kocourek.cz

2+1 Krokova, DB, 54 m2, 2.patro, cihla 790.000,-Kč
2+1 Sídliště Svobody, OV, 57 m2, přízemí 690.000,Kč
1.000.000,-Kč
3+1 Okružní, DB, 72 m2, 1.patro
3+1 Nezamyslice, OV, 86 m2, po kompl. rek.,
posezení, dílna, vl. topení, VELMI PĚKNÝ!
info o ceně v RK!
4+1 nám.T.G.Masaryka, OV, 150 m2 + 50 m2 sklep
– vhodný k vybudování vinárny info o ceně v RK!

RD Vřesovice, 5+1, 106 m2, garáž,
SNÍŽENÍ CENY! 650.000,-Kč
RD Určice, 3+1, 818 m2, garáž, zahrada
1.050.000,-Kč
RD Skalka, 4+1, 516 m2, dvůr, zahrada, po částečné
rekonstrukci, možnost garáže
1.350.000,-Kč

RD Vřesovice, 5+1, 2+1, vjezd, dvůr, hospodářské
přístavby, k bydlení i podnikání
1.650.000,-Kč

Prodej RD 5+1 s balkonem garáží a
dílnou,
cena: 2690000,-

RD 3+1 se zahradou, PV
– ul. Libušinka – SLEVA!

604 487 707

Plumlovská 64, Prostějov
E-mail: realitynadeje@seznam.cz

Prodej 3+1, PV- Fanderlíkova ul.
Penzion Kubíček, Prostějov - prodej penzionu
s restaurací v klidné části Prostějova, po kompletní rekonstrukci. Penzion se nabízí včetně
zařízení, celkem 9 pokojů. Náleží k němu parkovací plocha.
Cena informace v RK

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

Vojtěchov, okr. Prostějov
Prodej chalupy 1+1 v krásné přírodě, stodola,
Cena: Kč 745.000,pozemek 398 m2.

777 251 878

U stadionu 1 - Hotel Gól, Prostějov
tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz

POZEMKY – PRODEJ:
DOMY – PRODEJ:
RD Studenec, 420 m2, zahrada, ke kompletní
rekonstrukci nebo demolici
230.000,-Kč
RD Biskupice, 1+1, 238 m2, možnost rozšíření, po
částečné rekonstrukci
600.000,-Kč

Pivín, 749 m2, inž. sítě na hranici pozemku 350.000,-Kč
Pivín, 889 m2, inž. Sítě na hranici pozemku
410.000,-Kč

BYTY – PRONÁJEM:
2+kk, Žižkovo nám., 60 m2, po rekonstrukci 5.500,-Kč

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY!

Prodej RD se zahradou, po rekonstrukci
interiérů,
cena 2.790.000,- Kč

NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

Nabídka realit a nemovitostí

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

tel.: 607 915 184
reality.pohoda@seznam.cz,
www.realitypohoda.jsemin.cz

Supernovinky :

1) 2+1 Moravská po rekonstr.
2) RD 4+2 Myslejovice
3) RD 2+1 Držovice, zahrada
4) 3+1 DR Belgická
5) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
6) 2+1 DR, Holandská, 44 m2
7) 1+1 DR, Plumlov
8) RD 6+kk Vícov, 1579 m2

860 tis.Kč
1.260 tis.Kč
1.850 tis.Kč
1.150 tis.Kč
880 tis.Kč
730 tis.Kč
399 tis.Kč
1.999 tis.Kč

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
1+1 Vodní
1+1 Libušinka
1+1 Čelechovice
1+kk E.Beneše, po rek.,lodžie, zrek.
1+1 Libušinka
1+kk Dvořákova
2+1 v RD Drozdovice
2+1 Poděbradovo nám.
2+kk Vrahovice, zahr.
2+1 Fanderlíkova, v RD zaříz.
2+1 Ječmínkova
2+1 Fugnerova
3+1 Západní
3+1 E.Beneše

7 tis.vč.ink.
5 tis. + ink.
6 tis.vč.ink.
5 tis.vč.ink.
6 tis.vč.ink.
5 tis.+ ink.
5,5 tis.vč.ink.
7,5 tis.vč.ink.
5,6 tis.+ ink.
7,9 tis.vč.ink.
8,5 tis.
6 tis.+ ink.
7 tis.+ ink., terasa
9 tis. vč.ink.
10 tis.vč.ink.

Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :
3+1 okál, Pěnčín
3+1 okál, Přemyslovice
1+1 v Plumlově
1+1 OV, Kostelec n/H
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 OV Bulharská, 64 m2
2+1 OV E.Beneše
2+1 OV Bulharská, krásný zrek.
3+1 OV, E.Beneše
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

350 tis.Kč
350 tis.Kč
399 tis.Kč
520 tis.Kč
780 tis.Kč
850 tis.Kč
999 tis.Kč
1.300 tis.Kč
1.025 tis.Kč
1.150 tis. Kč
1.240 tis.Kč
1.150 tis.Kč
790 tis.Kč

RD :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
2+1 Unčice, i jako chalupa
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
3+kk, Plumlov, 100 m2
5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
3+1 Mojmírova, 193 m2
2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
5+3 Winklerova, zahr.
5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.
5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2

300 tis.Kč
290 tis.Kč
700 tis.Kč
865 tis.Kč
940 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.499 tis.Kč
1.500 tis.Kč
1.650 tis.Kč
1.689 tis.Kč
1.880 tis.Kč
1.890 tis.Kč
1.999 tis.Kč
2.190 tis.Kč
2.820 tis.Kč
4.790 tis.Kč

Komerční prostory :

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

- Pronájem v lokalitách Šmeralova, u nové nemocnice,
Brněnská, Lidická, viz. web RK.
- Prodej : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u nové nemocnice, Myslbekova, u Krasického rybníku, Bedihošť.
Chaty a chalupy :

2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
RD 2+1 Runářov, chalupa
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.

519 tis.Kč
360 tis.Kč
689 tis.Kč

Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Vrahovice - 657 m2, zasíťovaný,
- 2000 m2,
- 1.142 m2,
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Bedihošť - 940 m2
Hrubčice - 2 pozemky
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,
Stav.poz. - blízko centra -

88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
1 mil.Kč
600 Kč/m2
1.435 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.250 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
650 tis. Kč
za 880 Kč/m2
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2
2 tis.m2, 1.800 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.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Šárka cihla
k jednání 530.000Kč
1+1 E.Beneše 39m2+lodžie
580.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
620.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 J. Zrzavého 58m2+lodžie
700.000Kč
2+1 Libušinka 63m2
889.000Kč
3+1 Bohuslavice 81m2 OV po cek rek.
k jednání 639.000Kč
3+1 Francouzská 72m2 OV
989.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
3+1 Belgická 72m2
1.139.000Kč
3+1 Sidl. Svornosti 86m2 OV cihla po rek.,
možno i garáž
1.429.000Kč
3+1 Krasická 99m2, zánovní 1.949.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
1+1 Družstevní 52m2
700.000Kč
1+0 Kotěrova
635.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
990.000Kč
3+1 Výšovice cihla, garáž
799.000Kč
Volejte: 732 285 189
1+kk Kotěrova OV cihla po rek. 660.000Kč
2+kk Werichova novost. terasa 1.460.000Kč
2+1 Sidl. Svobody 55m2 OV
720.000Kč

DOMY
Volejte: 739 322 895
Chata Myslejovice
430.000Kč
RD 4+1 Brodek u Konice zahrada 745.000Kč
RD Pv- Žešov k rek.
720.000Kč
RD 2+1 Čechy pod Kosířem po rek, garáž
849.000Kč
RD 2+1 Držovice po rekonst. 1.789.000Kč
Volejte: 723 335 940
RD 2+1 Otaslavice
135.000Kč
RD 2+1 Dobromilice
195.000Kč
RD 1+1 Otaslavice
350.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 495.000Kč
RD 3+1 Kostelec
549.000Kč
RD 3+kk Kostelec po celk.rek. cena k jednání
RD 3+1 Baldovec
800.000Kč
RD 2+1 Vápenice
799.000Kč
RD 2,5+1 Smržice 60m2 po rek. 999.000Kč
RD 4+1 Určice
1.625.000Kč
RD 4+1 Kralice +výrobní hala
info v RK
RD 5+1 Vrchoslavice zahrada
k jednání
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2xgaráž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 4+kk Smržice v rekonstrukci 399.000Kč
RD 2+1 Kralice na Hané
550.000Kč
RD 1+1 Smržice zahrada
700.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.349.000Kč
RD Šlikova s byty 2x 3+1 dvůr k jednání
RD 5+1 Čechy p. Kosířem
1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1 699.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.799.000Kč
RD 4+1 J. Švermy dvojgaráž 2.500.000Kč+provize
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice velmi pěkný 3.999.000Kč
Pozemek Kostelec na Hané 2.400 m2 500Kč/m2

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Žešov
1.734.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.860.000Kč
RD 3+kk Žešov
1.951.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.270.000Kč
RD 4+kk PV-Žešov
2.277.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.280.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.690.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

REALITY

REALITY

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,
tel. 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD 5+1, Prostějov
1.900.000 Kč
* RD 4+1, Dětkovice 1.200.000 Kč
* Byt 3+1, Krasická
1.900.000 Kč
* Byt 2+1, Krapkova 1.290.000 Kč
* Byt 3+1, Západní
1.150.000 Kč
* Byt 2+1, Slavíčka
850.000 Kč
* Byt 3+1, Bohuslavice 600.000 Kč
* Byt 3+1, Niva
430.000 Kč
* Byt 1+1, Určická
320.000 Kč
poptáváme:
* byty 2+1, 3+1 a rodinné domy v PV
Ing. Marie Vymazalová,
tel. 774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 3+1, Přemyslovice 700.000 Kč
* RD 3+kk, Tovačov
995.000 Kč
* RD 5+2, Čechy p/K 1.300.000 Kč
* RD 4+1, Plumlov, rek. 1.450.000 Kč
* RD 5+2, Kaple, rek. 1.990.000 Kč
* RD 5+kk, PV, novost. cena v RK
* Byt 2+1(4+1), Vápenice 960.000 Kč
* Zděná chata Seloutky 590.000 Kč
* Pozemek, Dub n/M
850.000 Kč
poptáváme:
* RD do 1,5 mil, chata okolí PV, byt 1+1
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

Pronájem garáže na Brněnské. Tel.:
776 894 323

Hledám byt 2-3+1 v PV. DB, OV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
775 063 310
Pronajmu zařízené kadeřnictví v PV,
nebo pouze 1 křeslo. Levně. Tel.:
724 337 984
Hledám ke koupi RD v PV a okolí,
stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:
605 011 310
Hledám menší nebytové prostory pro
uskladnění nábytku. Stěhuji se do
menšího. Levně! Tel.: 774 927 265
Prodám DB 2+1, 69 m2, první patro, dobrá lokalita a poblíž centra, po
celk. rekonstrukci. Cena dohodou.
Tel.: 721 228 755
Pronájem panel. bytu 2+1 se šatnou
ul. Kpt. Jaroše, cca 60 m2 (lodžie
+ sklep), velmi pěkný, udržovaný,
částečně zařízený, volný od 1. 3.
2012. Nájem: 7.900 Kč/měs.(včetně
inkasa) + kauce. Tel.: 603 598 193

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+kk Šafaříkova 50m2, cihla 4.600Kč + ink
1+1 Knihařská po rekonstrukci 4.800Kč +ink
1+1 Karlov po rekonstrukci
5.000Kč + ink
1+1 Určická cihla
5.500Kč vč.ink
1+1 E.Beneše 39m2+ lodžie 5.800Kč vč.ink
1+1 Dolní zařízený
5.800Kč vč.ink
1+1 Sidl. Svobody
5.900Kč vč.ink
1+1Palackého po rek., zařízený 6.000Kč vč.ink
2+1 Belgická po celk. rek. 6.000Kč + ink
2+1 Slavíčka 58m2+lodžie 6.500Kč vč.ink
2+1 Českobratrská 68m2 cihl. část. zař. 6.800Kč vč.ink
2+1 Krapkova cihla
7.000Kč vč. ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 7.800Kč + el
3+kk Kostelecká v RD 80m2 cihla 8.000Kč+ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink.
1+1 Hliniky 45m2 po rek.
5.300Kč+ink
2+1 Hliniky 54m2
6.000Kč+ink
2+kk Olomoucká 60m2
5.500Kč+ink.
2,5+1 Palackého 65m2
7.500Kč vč.ink.
2+1Olomoucká 89m2
7.900Kč vč. ink
3+kk Olomoucká 80m2 nový
6.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
6.000Kč +ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK
RD 5+1 Určická
9.000Kč+ink
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
2+1 Rumunská cihla 55 m2
5.500Kč+ink
1+1 Studentská 45m2 cihla
6.000Kč vč.ink

Pronajmu byt 1+1 v Kostelci na Hané,
na Sídlišti Sport. Tel.: 720 642 355
Pronajmu cihlový byt 2+kk v PV,
po rekonstrukci. 602 775 607
Pronajmu byt 2+kk ulice Krasická
dlouhodobě. Cena 8.000 Kč včetně
ink. Tel.: 777 037 510
Pronájem bytu 3 + kk ulice Krasická. Cena 7.500 Kč + ink. Tel.:
603 273 172
Přenecháme pronájem zavedené,
fungující provozovny veřejného
(závodního stravování) ve Vyškově.
Jen vážní zájemci. Tel.: 776 237 572
Pronajmu byt 1+kk. Částečně
zařízený na E. Beneše, 1. patro.
Cena 4.900 Kč včetně ink. Tel.:
723 807 607

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
Byt 3+1 poblíž centra, platba v hotovosti.
Byt 2+1 po rek., u centra, id. Bulharská
a okolí. Platba hotově
Pozemek pro výstavbu RD Prostějov a okolí.
Pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v PV.

NABÍZÍME
VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ

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

VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

Prodej cihlového bytu 3+1 v OV
s lodžií a garáží v PV., sídl. Svornosti,
cena 1.580.000 Kč, 86 m2, 1.patro,
klidná lokalita s výhledem do zeleně,
i se zařízením. Tel.: 602 894 714
Pronajmeme nebytové prostory
v centru PV blízko nám. T.G.M.,
115 m2. Nyní zavedený obchod.
Tel.: 777 691 077
Obec Hrubčice prodá 2 stavební
pozemky o výměře 317 m2 za
500 Kč/m2 a 620 m2 za 650 Kč/
m2 v k.ú. Hrubčice. Bližší informace na www.hrubcice.cz nebo
na tel.: 582 368 517.
Prodám podkrovní byt 3+1 s terasou v PV, 99 m2 v OV 3. patro.
Nebo vyměním za 1+1. Ne panel. +
doplatek. Tel.:776 618 604
Pronajmu pěkný prostorný byt 1+1 /
2+kk. Tel.: 732 864 744
Pronajmu byt 2+1, cena 7.500 Kč
včetně ink.Tel.: 775 758 775
Prodám RD 5+1 ve Vrahovicích.
Cena dohodou. Tel.: 776 889 500

Tel: 605 011 310

3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie,po část.
rekonstrukci ,prostorný byt se čtverc. předsíní,
VOLNÝ !
1.099.000,-Kč
NOVINKA!!!
3+1,OV, + garáž 20 m2, KRASICKÁ,
PV,84m2,4.patro,cihla,
INFO V RK
3+1, OV, 86m2, 1.p, novostavba,
Nezamyslice,venkov. posezení
900.000,-Kč
DOMY prodej
k
k i garáž,dvůr
d ů
RD 5+1,Otaslavice,po rekonstrukci
1.300.000,-Kč
RD 3+1,Smržice,dvůr, zahrada, stolářská dílna
DOHODA O CENĚ ! ! !
Ž
RD 3+1,PV,DRŽOVICE,pěkný,po
rekonstrukci.zahrada,,
DOHODA!
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd,
po rekonstrukci
1.699.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda
část.rekonstrukce
950.000,-Kč

Prodám DB 1+1 v PV. Tel.: Prodám družst. byt 3+1 po rekonstrukci, 66 m², PV, Finská,
775 942 494. RK nevolat!
1.160.000 Kč. RK nevolat. Tel: 602
Prodám RD 4+1 PV-Krasice. Dvůr, 570 658
zahrada, parkování před domem.
K rekonstrukci. RK nevolat. Tel.: Pronajmeme větší byt 2+1, 3. patro v PV, centrum města. Nájemné
739 920 190
5.000 Kč + ink. a zálohy na služby.
Pronájem bytu 3+1 v klidné části Tel.: 603 546 705
a blízko centra města Prostějova.
Byt je prostorný, slunný. Měsíční Pronajmu byty. T.: 723 646 209
nájem 6.800 Kč + energie. Ihned volný. Nejsme RK. Tel.: 776 Prodám, nebo pronajmu 3+1
s lodžií, PV. 608 839 131 po 16.00
808 064
Prodám RD 3+1 v Určicích k re- Vyměním městský byt 1+kk u
konstrukci. Cena 380.000 Kč. RK Nové nemocnice v PV za podobný,
nevolat. Tel.: 721 817 009
nebo větší. Tel.: 775 334 541
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Pronajmu byt 2+kk v OV, ul. Tel: 602 570 658
Trávnická. Po rekonstrukci. Tel.:
775 339 365
Pronájem bytu 2+1 v PV, Poděbradovo nám. Po rekonstrukci. Tel.:
Pronájem kanceláře, 16 m2, PV, 777 862 900
Poděbradovo nám. V přízemí s výlohou. Tel.: 777 862 900
Rodina s dětmi hledá podnájem.
Dlouhodobý s trvalým bydlištěm
Pronajmu cihl. byt 1+1, ul. Šliko- 2+1, nebo 3+1 nejlépe v RD, ale i
va, PV, po rek., 50 m2, vl. kotel a v bytě v těchto lokalitách: Klenoviměřidla, 5.000 Kč + 1.500 Kč ink. ce na Hané, Klopotovice, Tovačov,
Tel.: 604 820 358
Kralice na Hané, Prostějov. Do 8.500
Kč. Tel.: 606 802 824. AnjezKRAPronajmu cihlový byt 1+1. S vlast- LOVA@seznam.cz. Nastěhování
ním topením, blízko centra, nájem nejlépe květen – červen. Předem dě4.800 Kč. 602 137 047
kuji za nabídky.
Pronajmu byt 1+1 s parkováním.
4.500 Kč + ink. Kauce 10.000 Kč.
RK nevolat. 776 863 766

Pronajmu garsonku v PV, cena 2.700
Kč. Tel.:724 337 984

Pronajmu byt 2+1 v ul. Belgická,
PV. Tel.: 776 784 364

Nejaktuálnější nabídky
realit a nemovitostí!
Chcete se přidat?
Volejte: 608 960 042
Pište: inzerce@vecernikpv.cz

Pronajmeme nebytové prostory 80
m2 vhodné na kanceláře, služby,
sklad, lehkou výrobu i prodejnu a 2
kanceláře 18.5 m2, 19 m2 v přízemí
a skladové prostory s regály 175 m2
ve 2.NP Zn. Tel.: 777 580 880
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel: 602 570 658.
Pronájem garáže v Krasicích. Tel.:
608 306 380
Koupíme dům se zahradou, nebo bývalou zemědělskou usedlost v okrese
Prostějov. Stav nerozhoduje. Advokáta platíme. Tel.: 774 414 525
Hledám pronájem bytu 2+1 s balkonem, šatnou a výtahem. Ul. Mozartova a okolí (květen, červen). Tel.:
736 415 409

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!

Pronájem garáže v ul. Brněnská. Tel.:
723 364 576

NABÍZÍME
NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro ŘÁDKOVOU INZERCI
p

Pronájem bytu 1+1 v PV. Tel.:
607 919 040

NADÁLE PLATÍ VELEÚSPĚŠNÁ

Prodám cihlový byt 3+1 v OV
s garáží v atraktivní lokalitě. Cena
1. 980. 000 Kč. Tel.: 776 870 330

Prodám byt 2+kk v OV, PV, Krasická, 48m², novostavba. 1.390.000
Kč. RK nevolat. Tel: 602 570 658
Pronájem zrekonstr. bytu 3+1
na Anglické ul., 7.000 Kč + ink.
Volný ihned. Tel.: 737 466 993,
email:silvie102@hotmail.com.
Koupím byt 3+1. Tel.: 777 602 873

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

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

REALITY

Pronajmu garáž v Drozdovicích.
Tel.: 776 561 214

Kancelář:Vojáčkovo nám. 3,79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz
B Y T Y prodej
p
j
1+1Dobrovského,34m2
590.000,-Kč
1+1, C.Boudy,32m2, cihla
580.000,-Kč
2+kk,Kostelec na Hané,52.4m2,po kompl.
rekonstr.,zahrádka,pěkný
848.000,-Kč
2+1, OV, Libušinka, 64 m2
850.000,-Kč
2+1,DB,Okružní,58m2
699.000,-Kč
2+1,OV,Sídl.Svobody,57m2
690.000,-Kč

REALITY

Prodám RD 2+1, Kralice na Hané.
Garáž, zahrádka, dvůr. Cena
1 490 000 Kč .Tel.: 605 247 968

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Poptáváme pro klienty

VOLEJTE: 739 322 895

Pronajmu byt 1+1 blízko centra,
balkon, 1. patro, po rekonstrukci.
Nájem 4.000 Kč, ink. 2.500 Kč,
kauce. Tel.: 731 585 153

Tel.: 605 011 310

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Garáž za Mechanikou 20m2
139.000Kč
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. obchod Plumlovská 30m2 5.000Kč+ink
Pron. obchod Plumlovská 70m2 6.000Kč+ink
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pron. kom. objektu Kralice s bytem 25.000Kč+ink.

20

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. dubna 2012

RD 3+1,Kostelec na Hané,po rekonstr.
patro,dvorek,předzahrádka
850.000,-Kč
RD Plumlov,4+1,k rek,zahrada
700.000,-Kč
RD Kraličky, 5+1, po částečné rek.
vjezd,
j , zahrada,, 8km od PV
1.499.000,-Kč
,
RD Dětkovice,5+1, zahrada, garáž, patrový,
dobrý stav, 7 km od Prostějova, průběžná
rekonstrukce SLEVA!!!!!
RD 3+1,Držovice, zahrada 1690m2, klidná část,
k rekonstrukci DOHODA!!!
RD 4+1, Čechy pod Kosířem,zahrada, po část.
rekonstrukci, pěkný
1.250.000,-Kč
RD Dobromilice,5+1,kolaudace 1988, zahrada,
ý
velmi ppěkný
1.499.000,-Kč
Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1,Sídl.Svobody,včetně ink.
6.000,-Kč
4.800,-Kč
1+kk, PV,centrum,48m2
1+kk, 38m2,cihla,centrum
4.500,-Kč
1+1,PV, přízemí ,35m2
5.500,-Kč
2+kk,PV,po rekonstrukci
5.500,-Kč
2+1,56m2, PV, od 1.6.,vč.ink.
6.500,-Kč
2+1,52m2,centrum, novostavba,
6.000,-Kč
3+1, Mozartova ul.,dlouhodobě
7.600,-Kč
3+1,, Anglická,po
g
,p rek.,od
, 15.4.
6.500,-Kč
,
RD 2+kk, Seloutky, 60m2, bazén, zahrada,
ven.posezení, po rekonstrukci
4.000,-Kč
Pronájem nebytových prostor-Plumlovská ulice- obchod 50m2, Vápenice –obchod 40m2-výloha,
Svatoplukova ulice – obchod, výloha, rampa, kancelář, sociální zázemí, 40m2-ihned volné 8.000,-Kč
Komplet.nabídka na našich internet. stránkách

www.srdcerealit.cz
….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH STĚHOVÁNÍ ,
VYKLIZENÍ REKONSTRUKCE PRÁVNÍ SLUŽBY
Výkup a oddlužení bytů, domů……

Tel: 605 011 310

NADÁLE
NA
DÁLE
DÁ
ÁLE P
PLATÍ
LATÍÍ

AKCE 3
A
3+1
+1 ZDARMA
AR A

AKCE
3+1 ZDARMA

INZEROVAT
V NEJPRODÁVANĚJŠÍM
TÝDENÍKU REGIONU
SE PROSTĚ VYPLATÍ ...
první řádek*
dva řádky

30 Kč
52 Kč

zvýraznění: tučné písmo
+10 Kč na řádek
je použito tučné písmo
lze ztučnit i jednotlivá slova**
a kombinovat s rámečkem
zvýraznění: rámeček
celý inzerát
je orámován

!

+10 Kč na řádek

tři řádky
čtyři řádky

74 Kč
85 Kč

zvýraznění: negativ
celý inzerát je v černém poli
s tučným bílým písmem

+10 Kč na řádek

zvýraznění:
+10 Kč na řádek
HŮLKOVÉ PÍSMO
LZE ZVÝRAZNIT I JEDNOTLIVÁ SLOVA**
a kombinovat s rámečkem či rastrem

* jeden řádek = 30 úhozů

RŮZNÉ

!

** zvýraznění i jednoho slova v řádku se počítá jako celý řádek

Prezentace

Likvidátor společnosti Stavomat PROSTĚJOV s.r.o. – v likvidaci
nabízí k prodeji následující nemovitosti:

Areál prodejny stavebnin v průmyslové zóně
ve městě Konice.
Celková výměra pozemku 3.651 m2.
V současné době je areál pronajat
na základě nájemní smlouvy.

Večerník naděluje,
máme pro vás velikonční dárek
Vzhledem, k blížícím se svátkům jara
a neutuchajícímu zájmu věrných čtenářů
jsme se rozhodli prodlužit
mimořádnou akci!
CELOROČNÍ předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
za zvýhodněnou cenu pouhé desetikoruny
a jedno vydání si můžete objednat
až do 10. DUBNA včetně.
A PAK UŽ SE SPUSTÍ
KOLOTOČ SOUTĚŽNÍCH OTÁZEK...

Objekt v centru obce Drahany.
Celková výměra pozemku 40 m2.
V současné době je objekt nevyužíván.

MÁTE ZÁJEM O INZERCI
VE VEČERNÍKU?
Pište: reklama@vecernikpv.cz
Volejte: 608 960 042

Informace: Likvidátor 608 535 335, 608 535 333
Prodej nejvyšší nabídce!!!
Stavomat PROSTĚJOV s.r.o. – v likvidaci, Kojetínská 15, 796 01 Prostějov

www.vecernikpv.cz
bude

PŘEDPLATITELSKÝ KUPÓN
Objednávám celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku - 52 výtisků
...ještě

Jméno a příjmení (firma):
Ulice, č. p.:
Tel.:



Také
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Město, obec, PSČ:
Předplatné chci uhradit:
Poštovní poukázkou Bankovním převodem Hotově

Startujeme 30. dubna

Vyplněný kupón zašlete nebo přineste osobně na adresu redakce:
Olomoucká 10, 796 01 Prostějov, tel.: 582 333 433

,ƌĂĚĞďŶşϮϱ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ͕
tel.: 777 827 776

VZPOMÍNÁME

PRO MILOVNÍKY DOBRÉHO JÍDLA
WK<Zh:Ds^KKdE1,<hZ,s\E1
WŽēĞƚƷēĂƐƚŶşŬƽŽŵĞǌĞŶ
ŶĂϱŽƐŽďǀĂƎşĐşĐŚнϱŽƐŽďĚŽƉƌŽǀŽĚƵ
dĞƌŵşŶϭϰ͘ĚƵďŶĂŽĚϭϬ͘ϬϬĚŽϭϱ͘ϬϬ

,Ks 1^d<zE
>^<WZK,1>h<D
Francouzská cibulová polévka
^ƚĞĂŬƌĄŬƵůĂ;ŚŽǀĢǌşdͲŽŶĞƐƚĞĂŬͿ͕
ĚŽŵĄĐşďƌĂŵďŽƌŽǀĠŬƌŽŬĞƚŬǇ
:ĂďůŬŽǀǉƚĂǎĞŶǉƓƚƌƷĚů
ZƵůĂŶĚƐŬĠŵŽĚƌĠʹǀǉďĢƌǌŚƌŽǌŶƽ
ĞŶĂŬƵƌǌƵƉƌŽsĄƐĂsĂƓĞŚŽƉĂƌƚŶĞƌĂϭϰϵϬ͕Ͳ<ē
<ƵƌǌƐĞŬŽŶĄƉƎŝƷēĂƐƟŵŝŶŝŵĄůŶĢϯƉĄƌƽ͘
WƎŝƉƎĞĚůŽǎĞŶşƚŽŚŽƚŽŝŶǌĞƌĄƚƵ
ƐůĞǀĂϭϬйŶĂƉƌǀŶşŬƵƌǌ͘
WƎŝũěƚĞ͕ƉƎĞŬǀĂƉƚĞƐǀĠŚŽƉĂƌƚŶĞƌĂŶĞǀƓĞĚŶşŵ
ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŬǉŵǌĄǎŝƚŬĞŵ͘
<ƵƌǌŵƽǎĞƚĞǀĢŶŽǀĂƚĨŽƌŵŽƵĚĄƌŬŽǀĠŚŽƉŽƵŬĂǌƵ͘
sşĐĞŽĚĂůƓşĐŚŬƵƌǌĞĐŚŶĂǁǁǁ͘ŶĂƐƉĂůŝĐŬƵ͘ĞƵǁĞď͘Đǌ

Kdo měl rád,
vzpomene.
Kdo miloval,

Nechtěl jsem odejít,
tak moc jsem s vámi
chtěl být, jak zlomený
květ jsem pad
a nestačil zavolat.
Sbohem buďte, drazí,
odešel jsem, odkud
se už nevrátím.

Dne 3. dubna 2005
odešel od všeho,
co měl tak rád, můj
drahý manžel,
pan Antonín MAZUR
z Prostějova.
Zemřel tragicky
při autonehodě.
Kdo jste jej znali,
uctěte s námi
tichou vzpomínkou
jeho památku.
Děkuje
manželka Marie
s rodinou.

Dne
7. dubna 2012
uplyne 25 let od úmrtí
mého tatínka,
pana
Josefa FRÝBORTA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera
Zuzana s dětmi.

Kdo v srdcích žije,
neumírá.

nezapomene.
Dne 6. dubna 2012
si připomeneme 9.
výročí úmrtí
pana
Josefa VYSTAVĚLA
z Prostějova
a dne 23. dubna 2012
by se dožil 60 let.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
Blanka,
synové
Josef a Petr
s rodinami.

Dne 2. dubna 2012
uplyne 10 let od
Čas jako
by se zastavil,
bolest v srdci vrytá,
jen vzpomínka nám
zůstane, je v našich
myslích skrytá.
Dne 3. dubna 2012
by se dožila 90 let
paní Františka
NOVÁKOVÁ
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery a synové
s rodinami.

Dne 29. března 2012
jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí
pana
Miloslava MLČOCHA
z Určic.
Stále vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Vzpomínky již od 100 Kč,
široká nabídka
ozdobných rámečků
Tel.: 582 333 433, e-mail:
inzerce@vecernikpv.cz

smutného úmrtí
pana Jana FINKA.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Roman
s rodinou.

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

Dne 4. dubna 2012
uplynulou 3 roky,
co nás navždy opustil
náš milovaný
pan
Ladislav ZAPLETAL
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Helena,
dcera Renata
s rodinou,
dcera Denisa
s rodinou
a maminka Ludmila.

Dne
4. dubna 2012
by se dožila 90 let
paní
Marie JANÍČKOVÁ
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera
s rodinou.

Kdo měl rád,
vzpomene.
Kdo miloval,
nezapomene.

Život je poznání,
loučení a vzpomínání…
Dne 6. dubna 2012
vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí

pana Františka
JAŠKA z Čechovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a zarmoucená rodina.

Dne 5. dubna 2012
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan
Jaroslav KVASNICA.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a dcery s rodinami.

Řádková a sloupcová inzerce
SLUŽBY

SLUŽBY

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

Zednictví Vančura nabízí svoje
služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů,
fasád, komínů, mokrého zdiva
chemickou cestou, rekonstrukce koupelen a bytových jader a
Stěhování, vyklízení. Tel.: další zednické práce i mimo okr.
775 132 134
PV. Tel.: 774 627 358.
Nová vana do staré. Tel.: AKCE – od 1.4. ošetření pleti
608 729 479
za 190 Kč + mini-kurz zdarma.
Volat po 15. hod. 607 967 763
Stěhování bez pomoci zákaz-níka a vyklízecí služby. Rychle,
e,
Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek, 721 344 771. Práce strojem
UNC, výkopové a terénní práce.
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
Zakázková výroba nábytku,
byt. doplňků, dř. obložení, plotů, pergol a plov. podlah. Všechny stol. práce včetně oprav.
Domamyslická 104, PV,
www.stolarstvijancik.cz ,
Tel.: 604 820 358
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Tel.: 723 522 369
Na přání provádíme veškeré
zednické práce i prodej a montáž plastových oken, dveří a vrat.
Tel.:602 941 681
Zednické práce, zateplení,
nátěry fasád, práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

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

Provádím práce zednické, rekonstrukce bytů, koupelen,
montáž sádrokartonu a jiné
práce. Tel.:603 498 695

RUČENÍ NEMOVITOSTÍ (dům,
byt i družstevní), bez prokazování
příjmu, VYPLÁCÍME I EXEKUCE. VYŘÍZENÍ I DO 48 Hledáme 2-3 lidi na pozici teHODIN. Pracuji pro více věřitelů. lefonistky. Požadujeme znalost
PC+internet,výborné komuniTel.: 608 744 459
kační schopnosti, praxe vítána.
NEVYŠLA VÁM VÝPLATA? Volejte na 603 844833.
PŮJČÍME VÁM 500 AŽ 4.000
Kč. POTŘEBUJETE: OP A Obec Hrubčice vyhlašuje konMOBIL. VYPLÁCÍME IHNED kurzní řízení na obsazení pracovHOTOVĚ. Tel.: 773 493 394, ního místa ředitele, - lky Základní
školy Hrubčice, příspěvkové orpracuji pro více věřitelů.
ganizace, se sídlem Hrubčice 37.
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Pe- Předpokládaný nástup do funkníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 ce 1.8.2012. bižší informace na
www.hrubcice.cz nebo na Tel.:
Půjčka 5.000 Kč bez doklado- 582 368 517.
vání příjmu. Pro důchodce, na
MD a zaměstnané. Pracuji pro Přijmeme
OBCHODNÍHO
více věřitelů. Tel.: 739 230 298 SPECIALISTU(TKU). Znalost
práce na PC, komunikativnost,
Máte přechodné finanční pro- zkušenosti s vedením kolektiblémy? Půjčíme skoro kaž- vu vítaná, ŘP sk.. B výhodou.
dému 5.000 - 15.000 Kč. Pra- Nabízíme: zaškolení do pracovcuji pro jednoho věřitele. T.: ního procesu, kariérní růst, nad607 275 496
standardní výdělek, příjemný
kolektiv. Životopis zasílejte na
e-mail: p.danecek@datalife.cz
PŮJČKY - SPOLUPRACUJI S nebo kontaktujte na Tel.:
1 VĚŘITELEM!!! Tel.: 732 547 732 188 553
490, 734 277 263, e-mail: pujckainfo@seznam.cz
Hledáme konstruktéra na vedlejší
pracovní poměr, strojní zaměření
Finanční půjčky v hotovosti do – konstrukce strojů, samostat24 hod. bez potvrzení příjmu ný a tvůrčí přístup k práci. Tel.:
i pro důchodce. T.: 720 611 484 731 119 479

Obsazujeme prac. pozice: tel.
operátor/ka, asistent/ka, referent/ka, obchodní zástupce,
realitní makléř, manager týmu.
Nehledáme dealery a prodejce!
Výdělek 24 - 40 000 Kč. měs.
firemní vůz a benefity. Tel.:
728 958 301

Provádíme kácení stromů a
pořez dřeva. Tel.: 777 046 374
Studentka - naučí základy tenisu děti od 5 let, podrobné informace na mob. 732 262 247
Malířské a natěračské práce i
s úklidem. LEVNĚ! 777 818 463

ZASTAVÍME VAŠE DLUHY

Provádíme zednické práce,
stavbu rod. domů, zateplení budov, strojní omítání, elektro +
instal. práce. Tel.: 776 036 750,
www.zednictvizbynekliska.cz

Máte záznamy v registrech?
Nacházíte se v těžké situaci?
Splácíte více než vyděláte?
Chodí Vám upomínky?
Máte nepříjemné telefony?
Zvoní u Vás vymahači?
Jste z toho všeho bezradní?

NEHLEDEJTE DÁLE

Demolice, zemní práce. Levně!
Volejte 723 522 369

cestu vyplácení dluhů dalšími
půjčkami s nejistým výsledkem!

!MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!

SEZNÁMENÍ

Stavební sdružení provádí výstavbu RD, rekonstrukce RD, Hledám ženu k vážnému sebytů, bytová jádra, zateplová- známení z PV a okolí. Vdovec
ní RD, budov a jiné staveb- 62/166 z PV. Tel.: 774 809 845
ní práce. Tel: 731 566 255,
608 463 884.

Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Pokládka
plovoucích podlah, malířské
práce, zateplování budov, výkopové práce, bourací práce,
rekonstrukce koupelen, kuchyní, auto doprava. Jsme plátci
DPH. Tel.: 736 625 151
Stavby plotů, zídek, oplocení.
Ceny r. 2011, volejte 723 522 369
M. Revay - dokonalé strojové čištění sedacích souprav a
koberců. Tel.: 604 439 302,
582 382 325 www. revay.cz
Jarní práce na zahradě, tvarování
keřů, živé ploty, pletí, hnojení, osazování, vertikutace trávníku. Rychle, kvalitně. Tel.: 737 867 950

STUDIO 365 hledá nové tváře
pro reklamu. T.: 605 427 271,
9–12 hod . www.studio365.eu
Hledám řidiče pro mezinárodní dopravu, vozidlo Iveco 3,5
tuny (i brigádní výpomoc).
Tel.: 608 331 141

KOUPÍM

PRODÁM

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

Králičí farma Vícov prodává
chlazené králíky 1kg/99 Kč. Objednávky na tel.: 777 936 723.

Koupím obrazy předních českých a moravských malířů,
ale i méně hledané regionální
umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569
Zaplatíme aukční ceny v hotovosti za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček,
Bukovac, Boettinger, Beneš,
Brožík, Bubeníček, Coubine,
Čapek, Číla, Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn, Frolka, Heřman, Honsa, Holub, Havelka,
Hudeček, Jambor, Janeček,
Justitz, Kaván, Kalvoda, Košvanec, Král, Kuba, Kubišta, Knüpfer,Lolek, Langer,
Lebeda, Loukota, Macoun,
Marold, Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý, Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva, Obrovský,
Panuška, Preisler, Procházka,
Radimský, Satra, Slavíček,
Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík,
Úprka, Vacátko, Veris, Zrzavý,
Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz

Snadný přivýdělek! Víte o někom, kdo má finanční problémy? Máme pro něj řešení a pro
vás bonus za doporučení. Tel.:
776 400 501, 606 328 115
Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
Firma GM Plast s.r.o., areál Že- - 1938: dukát - 5000 Kč, dvoušov-Prostějov hledá flexibilního dukát - 17.000 Kč, pětidukát a dynamického pracovníka na 45.000 Kč, desetidukát - 90.000
pozici ,,Údržba strojů a zaříze- Kč i jiné zlaté mince . Info zdarní“. Požadavky: znalosti v obo- ma - tel.: 736 127 661 p. Simon
ru, elektrotechnika, hydraulika,
praxe v oboru kovoobrábění Koupím chromové židle, stoly,
výhodou. Jen pro vážné zájemce regály, bytové doplňky, lustry,
s výše uvedenými předpoklady. lampy, hodiny/ky, pohledniKontakt: Nela Řehulková – 724 ce i půdní veteš při vyklízení
931 035, rehulkova@gmplast.cz stěhování do roku 1950. Platí
stále. Tel.: 602 953 842
Vydavatelství regionálního
periodika přijme redaktora
pro regionální zpavodajství.
Životopisy posílejte
na e-mail: kozak@pv.cz

ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
sad v Mostkovicích
prodej
KVALITNÍCH JABLEK.
Prodejní doba
Po – pá: 7.00 – 15.00 hod.
Informace na tel.: 602 510 465.
Pila K+L s.r.o., Doloplazy
u Nezamyslic nabízí k prodeji bukové palivové dříví, krácené. 1prm. /600 Kč.
Doprava zajištěna. Kontakt:
582 388 101.
Prodám sklokeramický sporák
zn. Mora, zakoupený 1/2012.
Originál balení. P.c. 8.000 Kč,
nyní 6.000 Kč. Tel.: 739 116 315
Prodám Škodu Felicii 1.9D
Combi. r.v.1999. Letní pneu obuto na elektronových discích. Vše
plně funkční, velmi zachovalé a
udržované. Cena 38.000 Kč.
Tel.: 720 243 121
VAŠE OBLÍBENÁ PRODEJNA IVKA – SE ZDRAVOTNÍ
OBUVÍ SE STĚHUJE KE 2.
DUBNU Z UL. NETUŠILOVA NA PLUMLOVSKOU 21
NAPROTI KUBUSU. TEL.:
603 445 601
Prodám univerzální pokojovou
stěnu a válendu s úložným prostorem. Tel.: 776 181 075

www.

vecernikpv

.cz

PRÁCI HLEDÁ

již brzy
v novém!

Přijmu kosmetičku na Ž.L.Tel.: Žena hledá práci na ŽL. Tel.:
608 906 195
777 196 767

Broušení hrobů z terasa. Tel.:
721 817 009

DÁMSKÁ KADEŘNICE až
k vám domů. Tel.: 774 212 447

PRÁCI NABÍZÍ

Pobočka v PV hledá referenty/- Knižní velkoobchod hledá prodejky pro práci v kanceláři. Plat ce, vlastní osobní auto podmínkou
25 000 Kč. Zapracování, další + mobil. Tel.: 777 280 967
výhody. T.:603 218 330
Přijmeme ředitele/ku realitní kanCentrum regenerace v Pros- celáře a vedoucí/ho týmu maktějově. Ihned zapracujeme do léřů. Nabízíme nadstandardní
různých pozic. Možnost i VČ. ohodnocení, fixní měsíční plat,
Tel.: 602 810 644
nebo fix + provize, nebo provize (dle dohody). Po zapracování
Přijmeme zámečníky a svářeče i možnost i HPP, dále nabízíme
brigádně. Nástup možný ihned. služební automobil + telefon +
Tel.: 733 340 484
notebook. Info.: 731 508 274.

Půjčka do 50.000 Kč. Rychle, Přijmeme strojníka na kolové rýdiskrétně, až do domu. Pracuji padlo. Požadujeme strojnický průpro více věřitelů. 607 401 926 kaz + ŘP sk. C. Profesní průkaz
vítán. Tel.: 603 532 801
www.pujcky-prostejov.com
Hledáme brigádníka (muže) na
občasné mytí aut do prostějovského autobazaru. Vhodné pro
studenty. Tel.: 604 878 060

Prodej a distribuce jídel, do
firem i domácností, včetně
žlučníkových a diabetických
diet. Tel.: 603 479 833

Zlobí vás počítač? Opravím,
poradím. PC POHOTOVOST.
Tel.: 722 668 334

PRÁCI NABÍZÍ

Rychlá půjčka diskrétně až do Úklidová firma přijme spolehlivé
domu do 40. 000 Kč. Pracuji pracovnice na krátké úvazky. Výpro Rilex Travers. 608 881 746 hodné pro ČID. Tel.: 582 345 379

KOMINICTVÍ Jan Mička provádí kontroly a čištění spalinových cest, odstraňování dehtu a
silných nečistot z komínových
průduchů. Tel.: 602 481 262
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18. – 21. 4. Hintertux 1.650 Kč
+ eura s sebou. Lyž. zájezd CK
Minitrans a Svazu lyžařů. Inf.
a přihl. v OSČSTV, Česká 15.
Tel.: 776 671 104

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro příští číslo
je v PÁTEK
6. dubna
v 10.00 hodin

Oddlužíme Vás dle zákona,
zbavíme Vás až 70% dluhů!
VOLEJTE NEBO PIŠTE

TEL.: 777 70 20 59

Předplaťte si
periodikum,
kde je

NEJVÍCE

řádkové inzerce!

Jen v tomto
roce ušetříte
260 Kč...
Volejte:
582 333 433
Pište:
predplatne@
vecernikpv.cz

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob.
ČR + celá Evropa. Tel.: 776
045 623

Přijmu pracovníka na letní se- Nabízím mé schopnosti při
zonu do udírny. Na letní zahrád- koupi Vašeho vozu. Jak v ČR
ku. Praxe nutná. 775 780 045
tak i v zahraničí. Vyřízení úvěru
ci leasingu, zajištění STK, proFirma HANAKOV, spol. s r.o., věření KM přes decra minimálpřijme do HPP: TECHNIKA – ní provize! Vše na domluvě.
OBSLUHU PRO 3D MĚŘÍCÍ Solodní jednání. Tel.: 603 383
STROJ na dvousměnný pro- 895
voz. Požadujeme: SŠ vzdělání
technického zaměření, praxi ve ODTAHOVÁ SLUŽBA
strojírenském odvětví, znalost od 10 Kč / km. Tel.: 606 645 732
problematiky měření, znalost
čtení technických výkresů, zna- Pneuservis – autoservis Spelost práce na PC, bezúhonnost, ed Sup s.r.o., Vrahovická 57,
ŘP skupiny B, vítáme znalost PV (areál pivovaru – bíloprincipů měření ba 3D měřícím -modrá vrata) Přezouvání pneu
stroji, Nabízíme: zázemí dlou- 370 Kč / vůz Litá pneu: 400 Kč
hodobě stabilní společnosti, / vůz. Provozní doba: po – pá:
možnost osobního vzdělávání a 8.30 – 17.00 možnost časovékariérního růstu, výhodné pla- ho objednání. So-ne: možnost
tové podmínky, závodní stra- objednání. Tel.: 606 075 565
vování, Předpokládaný nástup:
dle dohody, Vaše životopisy za- Prodám pneu Barum letní
sílejte na mail: radek.mozny@ 185/65 R14 s aludisky, 4-dírové. Cena 5.500 Kč. Tel.:
hanakov.cz
602 646 934
Letní zahrádka Na farmě přijme
brigádníky na letní sezonu od
dubna do října na pozici číšník servírka. Tel.: 602 717 885
Přijmeme zahradníka na údržbu stromů a zeleně, sekání a
úklid trávníků. Požadujeme:
zkušenosti s údržbou zahrady,
bezúhonnost, řidičský průkaz
sk. B. Po domluvě možno i
nezkrácený pracovní úvazek.
(vhodné i pro vitální důchodce). Tel.: 582 302 341
Přijmeme realitní makléře. Nabízíme fixní měsíční plat, nebo fix
+ provize, nebo provize (dle dohody). Po zapracování možnost
i HPP, dále nabízíme služební
automobil + telefon + notebook.
Tel.: 731 508 274

Rubriku VZPOMÍNÁME najdete
dnešním čísle na straně 21

Také

www.vecernikpv.cz

bude
Startujeme
30. dubna

Fotbal
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Souboj konického a ústeckého Sokola skončil šestibrankovou kanonádou ve prospěch domácích

KONICE UŤALA SÉRII PORÁŽEK A POPRVÉ OD POLOVINY ŘÍJNA ZVÍTĚZILA
Dvakrát se trefil Jaromír Rus, svou první výhru vychytal Vojtěch Nakládal
Počasí, že by ani psa ven nevyhnal, ale přesto
U
ofenzivní fotbal, který nenudil. I v deštivém, vě-

trném a chladném sobotním odpoledni, kdy na
světelné tabuli svítila hodnota 3,1 stupně Celsia,
mohli hráči i fanoušci odcházet s hřejivým pocitem.
Většina sice dala přednost domácímu teplíčku, ale
ti, kteří Pod Kučerák dorazili, nemuseli litovat. Od
začátku se bylo na co koukat, oba týmy se snažily
útočit, nebyla nouze ani o emoce a trojice rozhodčích se snažila do utkání co nejméně zasahovat
a když to šlo, ostřejší zákroky na obě strany v zájmu plynulosti hry pouštěla. Sokol Konice nakonec
domácího prostředí využil a díky výhře se posunul
před svého soupeře z Ústí.
Konice/jim

V

bráně opět s osmnáctiletým
Vojtěchem Nakládalem na
střídačce pak s velezkušeným a
o patnáct let starším Jiřím Rypem coby gólmanskou dvojkou
nastoupili koničtí fotbalisté k
prvnímu domácímu utkání jarní části krajského přeboru. Před
utkáním na tom bylo lépe v tabulce šesté Ústí, po utkání se
situace obrátila a díky výsledku
4:2 a již deváté výhře se domácí dostali o bod před hosty a jen
bod za Zlaté Hory.
osté začali velkým náporem a hned od úvodních
minut ohrožovali Nakládalovu
bránu nebezpečnými centry i
zakončeními z dálky a zejménaa
zákrokům věkem ještě doros-tence, spolupráci obranné čtyřkyy
a nepřesné mušce Ústí mohlaa
Konice děkovat, že úvodní po-ločas přežila bez inkasovanéé
branky. Hned v první minutěě
odvrátil úvodní centr Rus, po
vyboxování na konec šestnáctky zastoupili gólmana obránci a
zblokovali dorážku na roh, dva-m
krát pak sebral Nakládal hostům
z hlavy doslova jistý gól. V 17.
minutě již byl i on po Oravověě
lobu z pravé strany překonán, alee
ještě před tím, než míč doskákall
za brankovou čáru, stihl ho ode-k
hrát Pavel Křeček a založil tak
rychlý protiútok po pravé straně.
Ten skončil až zasekávačkou vee
vápně a střelou těsně nad.
a úvodních dvacet minutt
u
toho ale domácí dopředu
moc nepředvedli. Krom Klo-báskovy střely vysoko nad a
stříleného centru z levé strany,,
který se od Novotného odrazill
za koncovou čáru, prakticky nic.
Konická branka v 25. minutěě
tak přišla doslova zčistajasna.
Po faulu u rohového praporku sii
na zadní tyči počkal Jaromír Russ
a Krylův centr usměrnil přesněě
pod padajícího gólmana – 1:0.
stí mohlo velmi rychle od-ý
povědět, ale míč nakopnutý
téměř z poloviny hřiště skončill
po hlavičce kousek vedle branky.

H

Domácí spoléhali na svá rychlonohá křídla a jeden z míčů za
obranu skutečně vedl ke zvýšení
náskoku. Nejprve se do brejku
řítil Kryl, pronikl až do šestnáctky, aby nakonec v tomto utkání
nezvykle zkazil přihrávku, následně výkop gólmana podcenili stopeři a Kryla zastavili až
faulem těsně před vápnem. V 41.
minutě se ovšem kiksu dopustil
i gólman a jeho zaváhání mělo
fatální následky. Adam Novotný
v poklidu oběhl uklouznuvšího

R

Z brejků nezapršelo. Ani toto přečíslení Konice (v červeno-černém) brankou neskončilo, domácí i tak
zvítězili 4:2.
Foto: Jiří Možný
být vyrovnáno, do minuty zahodili hosté další dvě slibné šance
umožněné zkoprnělou obranou.
Hosté nemířili přesně, a když si
Nakládal vytěsnil přímý kop z
uctivé vzdálenosti nad břevno,
prosadili se opět domácí. Úvodní

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – 19. KOLO

Sokol Konice:
střídání: 87. Směták za Novotného
trenér:
ROMAN JEDLIČKA
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ROMAN JEDLIČKA – Sokol Konice:

Smolka
Ševčík

Chrástecký

Chrásteckého a marný byl
i skluz jednoho z obránců,
domácí útočník se z úhlu přízemním zakončením do odkryté
brány nemýlil – 2:0.
ěsně před koncem poločasu
v jedné ze svých šancí opět
selhal Orava, ale hned po příchodu z kabin zařídil dvacetiletý
útočník snížení. A brzy mohlo

Sokol Ústí:
střídání: 87. Bagar za Plesníka

T

trenér: VOJTĚCH BUŠINA

DOKONALÝ POČIN
SOKOL KONICE

PAVEL KRYL
RY L
aneb

VOJTĚCH BUŠINA – Sokol Ústí:
„Rozhodly individuální chyby a neproměňování brankových příležitostí. V útočné fázi jsme neproměnili vyložené
šance a v obranné fázi jsme udělali dvě až tři hrubky. Ty
soupeře dostaly do vedení 2:0, následně na 3:1. O půlce
jsme si řekli, že jestli chceme s výsledkem něco udělat, musíme blok vysunout a začít provádět presink již za půlicí
čarou. Hned se nám to povedlo, pak nám gólman pomohl,
měli jsme i šance. Bohužel dostáváme mnoho laciných branek. To nás sráží. Lajdácky pokrytý hráč na zadní tyči, u
druhé branky - škoda cokoliv k tomu říkat. Chyba středního obránce Palackého a pak špatné vyběhnutí a ještě podklouznutí gólmana. Dali jsme pak krásnou branku na 3:2,
ale závěr nám nevyšel.“

„Nenudil jsem se, ale kluci mi hodně
pomohli,“ pochvaloval si práci konické
defenzivy gólman VOJTĚCH NAKLÁDAL

Palacký

Plesník

 17
17. H
Hosté
té i ddomácí
á í mohli
hli jíjjítítít ddo vedení,
hl
d í ale
l po llobu
b O
Oravy zachránil
h á ilil na čá
čář
čáře
ář
Pavel Křeček a následný brejk skončil nad břevnem
 25. DOMÁCÍ SKÓROVALI Z PRVNÍ STŘELY Volej Ruse po centru
od Kryla posílá Konici do vedení 1:0.
 41. DRUHÁ STŘELA = DRUHÝ GÓL Podklouznutí gólmana při
výběhu pro dlouhý míč využívá Novotný a z úhlu pohodlně zvyšuje na 2:0.
 43. Centimetry dělily hosty od snížení po Oravově střele na vzdálenější tyč.
 47. SKVĚLÝ NÁSTUP HOSTÍ Centrovaný míč zužitkoval Orava a
snižuje na 2:1.
 48. Hosté mohli vyrovnat, ale dvakrát z nadějné pozice mířili mimo.
 64 DOMÁCÍ OPĚT ODSKAKUJÍ Po narážečce s Novotným se Kryl
trefil po zemi přesně k levé tyči – 3:1.
 68. RYCHLÁ ODPOVĚĎ ÚSTÍ Škařupa využil míče za obranu a
střelou pod břevno upravil na 3:2.
 75. Novotný zazdil tutovku, když po centru Schöna zakončil na malém vápně jen do gólmana.
 83. Novotný po spolupráci s Václavským nasadil kličku gólmanovi, z úhlu
ale mířil jen do boční sítě.
 86. ROH NAKRÁTKO KONČÍ BRANKOU Po ose Kryl – Schön –
Rus končí míč v síti a Konice vede opět o dva – 4:2.
Zaznamenal Jiří Možný

klidnění do závěrečných
minut tak zařídil ten nejzkušenější z hráčů na hřišti.
Několik minut před koncem rozehrál Kryl rohový kop jen nakrátko, Schön z blízkosti brankové čáry poslal míč pod sebe
a z druhé vlny nabíhající Rus
poslal míč ke vzdálenější tyči
mimo dosah gólmana – 4:2.
o remíze v Kozlovicích a
porážkách s Určicemi, ve
Zlatých Horách, s Kralicemi
a na 1.HFK Olomouc tak Koničtí opět zvítězili. A utkání s
Ústím opět přineslo spoustu
branek, na podzim Konice vyhrála i díky zraněnému Petru
Ullmannovi s Jonášem Navrátilem 5:3. Nyní zajíždí svěřenci
Romana Jedličky do Želatovic
a doma se představí za dva
týdny již v klasickém nedělním termínu, když 15. dubna
od šestnácti hodin budou hostit
vedoucí Hranice.

„Obě mužstva hrála více dopředu než dozadu, a kdyby to skončilo 7:7, tak by se nikdo nemohl divit. Dopředu jsme hráli to, co
na konci minulého utkání, ale dozadu se okénka stále objevují,
protože nepodržíme balon a vrací se to k nám strašně rychle
zpátky. Chce to více hrát ve středu pole, ale to přijde. Zaspali
jsme začátek druhé půle, centrovaný míč ho trefil do hlavy, odrazil se a obloučkem to tam spadlo. Hned za minutu pak měli
ještě větší šanci. Naše úvodní branky byly náhodné, ale takový
je fotbal i hokej. Svoboda dal v pátek gól a Kometa již skoro
postupuje.“

Z

Ú

přečíslení ještě nevyužili, po spolupráci s Novotným se již Kryl z
hranice vápna nemýlil a umístěnou střelou k levé tyči zvýraznil
vedení na 3:1. Hosté velmi rychle
kontrovali nekompromisním zakončením pod břevno a dvacet
minut před koncem byl výsledek
stále otevřený.
ozhodl klid v koncovce i
forma gólmanů. Nakládal
dokázal včasným výběhem dostatečně zmenšit střelecký úhel a
poradil si i s dorážkou, po níž byl
krátce ošetřován, na druhé straně
po rychlém brejku a polovysokém centru od Martina Schöna,
nakop Novotný míč z malého
vápna jen do gólmana, od nějž
míč doputoval pouze na roh. Z
frustrace vyplynul jeho faul na
půlce oceněný žlutou kartou, o
nedlouho později pak v koncovce opět neuspěl. Po kličce gólmanovi byl již v tak ostrém úhlu, že
míč do brány nedostal.

Hrdina utkání

Hokejovou terminologií třemi kanadskými body se na konické výhře podílel Pavel Kryl. Nejprve v
prvním poločase rozehrál zkrácený rohový kop přesně na Jaromíra Ruse číhajícího na zadní tyči,
ve druhé půli pak po přiťuknutí od Adama Novotného vrátil domácím dvoubrankový náskok a v
závěru po jeho rohu nakrátko a přihrávce od Martina Schöna dosáhl druhé branky v utkání Rus.
K statistickému zápisu ovšem přidal i něco navíc. Na umělém trávníku ostatní hráče převyšoval
prací s míčem a jeho zpracování, pokrytí balonu, přihrávky i pohyb dělaly soupeři velké problémy.
„U Pavla je problém, že může trénovat jednou za čtrnáct dní. Kdyby mohl častěji, bylo by to lepší,
ale musíme se s tím smířit,“ posteskl si nad nemožností plného využití talentu jeho kouč Roman
Jedlička. I tak Kryl opět tak dokázal, že svou technikou má minimálně na divizi.

Konice – První domácí zápas
v mužském áčku a první výhra. Týden po premiéře v
krajském přeboru a těsné
prohře s holickým béčkem se
Vojtěchu Nakládalovi i jeho
spoluhráčům vedlo o poznání
lépe. Neotřásli s nimi ani dvě
snižující branky Ústí a i díky
spolehlivým zákrokům až v
prosinci
devatenáctiletého
gólmana si Konice body vzít
nenechala.
Jiří Možný
Proti Ústí jste si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohl...
„Určitě jsem se nenudil. Věděli
jsme, že Ústí je silné dopředu,
ale má okénka vzadu. Počítal
jsem tedy s tím, že budu mít
více práce, ale kluci mi hodně
pomohli. Fakt přede mnou hráli
výborně a jsem spokojen.“
Přesto, zahřál jste se v
takto chladném počasí
dostatečně?
„Musel jsem se trochu udržovat,
ale nenudil jsem se, měl jsem
spoustu zákroků, takže jsem se
nemusel moc rozcvičovat.“

Kdy vám bylo nejhůře?
„Když jsme dostali gól
na 2:1 hned po poločase. Bylo
to hodně hektické, hosté měli
hodně šancí, ale dali jsme gól na
3:1. Uklidnili jsme se a byli jsme
pak lepší.“
Čím si vysvětlujete tak
brzké snížení?
„Asi jsme se ještě zapomněli v
kabině. Přišel centr, náš obránce
to zblokoval, ale nějak to zapadlo do brány. Nestačil jsem na
to zareagovat.“
Do minulého víkendu
jste v mužích chytal nejvýše I. A třídu. Je to kvalitativně velká změna?
„Rozdíl je docela velký. Hráči
jsou rychlejší a zejména důraznější. Ale na druhou stranu mám
kvalitnější spoluhráče.“

Fotbal

Divozní a krajské soutěže už svůj kolotoč spustily. O víkendu se přidaly ženy, monitorovali jsme i generálky dalších týmů
Výsledkový seris moravskoslezské DIVIZE, SKUPINA „E“
18.kolo:
Nový Jičín – Mikulovice 2:5 (2:3), Val. Meziříčí - Loko Petrovice
0:1 (0:1), Slavia Orlová - Brumov 3:0 (1:0), Prostějov - Dolní
Benešov 4:0 (2:0), Slavičín - SFC Opava B 0:2 (0:1), Lískovec
- MFK Havířov 3:0 (2:0), FK Krnov - Mohelnice 1:2 (1:2), FK
Šumperk - Kravaře 3:1 (1:0)
# Tým
1. Orlová-Lutyně
2. Mikulovice
3. Šumperk
4. 1.FK Prostějov
5. Petrovice
6. Mohelnice
7. Valašské Meziříčí
8. Kravaře
9. Brumov
10. Nový Jičín
11. Opava B
12. Dolní Benešov
13. Lískovec
14. Krnov
15. Slavičín
16. Havířov

Tabulka
Z
V
18
16
18
11
18
10
18
9
18
7
18
8
18
7
18
6
18
7
18
6
18
5
18
5
18
5
18
5
18
4
18
4

R P
0 2
3 4
3 5
5 4
6 5
3 7
3 8
5 7
2 9
4 8
5 8
5 8
4 9
3 10
5 9
2 12

Skóre B
40:10 48
41:29 36
30:18 33
35:18 32
24:20 27
28:30 27
34:33 24
27:28 23
24:36 23
28:37 22
28:36 20
11:23 20
26:33 19
30:35 18
22:28 17
22:36 14

KAM PŘÍŠTĚ:
19. kolo, neděle 8. dubna, 15.30 hodin: Šumperk - Nový Jičín,
Kravaře – Prostějov, Dolní Benešov - Slavia Orlová, Brumov FK Krnov, Mohelnice - Val. Meziříčí, Loko Petrovice – Slavičín,
SFC Opava B – Lískovec, MFK Havířov - Mikulovice

servis PŘEBORU OLOMOUCKÉHO KFS
Výsledky 19. kola: Zlaté Hory - Určice 0:0, Konice - Ústí u Hr. 4:2 (2:0),
Litovel - Oskava 3:0 (1:0), Dolany - Kralice 2:1 (1:1), Loštice - 1.HFK
Olomouc „B“ 3:4 (1:1), Kozlovice - Želatovice 1:2 (0:2), Troubky - Hranice na Moravě 0:0, Velké Losiny - Hněvotín 1:1 (0:0)

Průběžná tabulka OFS OLOMOUC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
Hranice
Určice
Oskava
1.HFK Olomouc „B“
Zlaté Hory
Konice
Želatovice
Ústí
Litovel
Troubky
Kozlovice
Kralice
Hněvotín
Velké Losiny
Loštice
Dolany

24 - 25

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 2. dubna 2012

Z V
19 14
19 11
19 10
19 8
19 8
19 9
19 9
19 8
19 6
19 6
19 5
19 5
19 4
19 4
19 3
19 3

R
3
5
3
7
6
2
2
4
9
5
7
3
6
6
5
5

P
2
3
6
4
5
8
8
7
4
8
7
11
9
9
11
11

S
46: 15
34: 14
41: 28
36: 27
26: 25
43: 33
29: 42
42: 40
30: 24
29: 37
33: 36
27: 34
21: 28
30: 38
24: 46
21: 45

Tabulka Moravskoslezské divize žen, skupina“C“:
1. Sokol Studenec
10
7
1
2 38:10
2. SFK Vrchovina
10
6
3
1 32:9
3. Rakovec Kotvrdovice
10
6
3
1 24:14
4. FC Kostelec na Hané
10
6
2
2 37:21
5. Ocmanice
10
6
0
4 22:15
6. Horní Heršpice „B“
10
4
2
4 11:17
7. SK Moravské Budějovice 10
3
3
4 24:24
8. FC Vysočina Jihlava „B“ 10
2
2
6 7:34
9. DFC Rena Ivančice
10
1
1
8 15:27
10. Fotbal Jevišovice
10
0
1
9 4:44

B
45
38
33
31
30
29
29
28
27
23
22
18
18
18
14
14

22
21
21
20
18
14
12
8
4
1

Mostkovičtí oplatili „Eskáčku“ porážku a vyhráli 3:0
Mostkovice, Prostějov/jim –
Podruhé za zimní pauzu se
spolu utkaly týmy Mostkovic a
1.SK Prostějov. Zatímco v prvním případě platil stav 3:0 pro
1.SK tentokrát tomu bylo přesně naopak. A o své výhře stejně
jako napoprvé rozhodli domácí hned v úvodních minutách.
„Zcela výrazně a jednoznačně
jsme byli pánem na hřišti. První
akce, první gól v první minutě a
po čtvrt hodině bylo za stavu 3:0
rozhodnuto. Do poločasu další
šance, penalta, tyčka, chycený
sólový únik,“ popisoval jasnou
převahu svého týmu mostkovický trenér Jiří Kamenov.
Do sestavy již zapojil i posily
Šmída s Jansou a na rozdíl od
prvního zápasu byl jeho mančaft
téměř kompletní. Chyběli jen
Chmelař s Pospíšilem. „Tehdy
nastoupili hráči se zapřením a
chybělo mi sedm hráčů bývalého
základu, což je i na nás hodně.
Nyní se mi splnil sen mít pořád

3:0

Sokol Mostkovice
1.SK Prostějov

(3:0)

Branky: Dadák, Šlambor, Jansa

Sestava Mostkovice:
Lukáš Šmíd
P. Zapletal, Milar, V. Vojtíšek
Šlambor, M. Vojtíšek, O. Zapletal, Hanák
Jansa, Dadák.
Střídali: Musil, Kapounek, Kazda, Skřebský, Bureš.
Trenér: Jiří Kamenov.
Sestava 1. SK:
Hubál
Abrahám, Olejník, Gryglák, Martínek
Karafiát, Ballek, Komárek, Krátký
Kadlec, Ošlejšek.
Střídali: Zelina, Lakomý, Šín, Fabiánek, Laník.
Trenér: David Mezuliánek.

slušně na výběr. Mít kvalitní jedenáctku a vytáhnout si z lavičky
rovnocenného hráče,“ opěvoval
kvalitu i šíři kádru.

To David Mezuliánek na prostějovské lavičce naopak několik
posledních týdnů příliš důvodů
k radosti z výkonu vlastních

Borci 1. SK v Mostkovicích padli...
hráčů nemá. Sice šlo opět o
souboj s mužstvem z čela I.B
třídy, přesto čekal něco jiného.
„Lakomý byl v týdnu nemocný,
zkoušíme hrát bez Drahoše Zeliny, takže dostali příležitost jiní.
Ale začátek zápasu byl, jako by
hráči měli zatmění. Katastrofální chyby vzadu. Nechali jsme
Mostkovice hrát, až po dvaceti
minut se začali snažit. Byl jsem
naštvaný, chtěl jsem střídat ještě
do třicáté minuty, ale nakonec
jsem tak učinil až o přestávce,“

vyprávěl o nejhorším poločase
za celou zimu.
Téměř se tak opakoval předešlý
víkend, kdy Eskáčku schytalo
debakl od Lipové. „Jako přes
kopírák, navíc oba krajní obránci udělali neuvěřitelné chyby. Z
toho padli úvodní dva góly. Do
druhého poločasu jsem vyměnil čtyři hráče a bylo to poznat.
Uprostřed hřiště jsme je přehrávali, ale chyběl nám důraz.
Musel nám pomoci i Fabiánek,
protože s nakopnutými kotníky

Přemyslovice/jim – Generálku na jarní část mají za sebou také fotbalisté Přemyslovic a Pivína. Lépe se vedlo
hostům toužícím po záchraně
v I. B třídě, kteří nad šestým
týmem okresního přeboru
zvítězili 2:1. S nepodařenou
zimou se tak rozloučili vítězně.
Pivínští zkoušeli další dvě
nové tváře a i díky jejich výkonu z toho byla výhra. Na první
rychlou branku ještě domácí
zareagovali, na Šišmovu trefu
z druhé již ne. „Přemyslovice
se mi dost líbí, některé pasáže
byly velmi slušné. Ponaučili
jsme se, ale v přípravě jsme neodehráli ještě ani jeden zápas

kompletní. Teď nám chyběl
Vláčilík pro nemoc, Nakládal s
kolenem, v bráně máme stopera Filku,“ podělil se o starosti
se skládáním kádru pivínský
kouč Jaroslav Svozil.
Spokojenější tak přes porážku
mohl být domácí trenér Jaroslav Liška. „Odehráli jsme
dobrý zápas, pouze jsme udělali dvě nemilé chyby, které
soupeř potrestal. Pivín hraje
docela dobrý kombinační fotbal a splnilo to účel, kluci podali vcelku dobrý výkon. Toto
utkání nás dobře prověřilo a
viděl jsem tam spoustu věcí,
které se mi líbily,“ nezastíral.
Po vyrovnaném prvním poločasu se šancemi na obou stra-

nách byli podle něj hosté lepší,
závěr ovšem patřil Přemyslovicím, které měly dvě možnosti
na vyrovnání.
O víkendu již vypuknou boje
o body, Přemyslovičtí hrají v
neděli odpoledne v Olšanech,
Pivínští zajíždějí do Radslavic. „Byl bych špatný trenér,
kdybych nevěřil, že tam vyhrajeme. Jedeme tam s cílem
ukořistit nějaký bod,“ těší se
Liška. „Rozhodnou první tři
kola. Jedeme do Radslavic,
máme Hustopeče, jedeme do
Beňova. Potřebujeme z toho
udělat minimálně čtyři body,“
vyhlásil jasný cíl v soubojích s
desátým, jedenáctým a šestým
celkem Svozil.

Sokol Přemyslovice
Sokol Pivín

1:2
(1:1)

Branky: Kovář – Tydlačka, Šišma

Sestava Přemyslovic:
M. Rozsíval (46. Konečný)
L. Deutsch
D. Možný (Zahradníček), J. Rozsíval ml., L. Mucha
Kovář, Kučera, Slavíček, M. Mucha
Barna (Růžička), Tyl.
Trenér: Jaroslav Liška.
Sestava Pivína:
Filka
R. Švéda (K. Švéda), Novák, Zbožínek, Vrba
Štěpánek (V. Švéda), Tydlačka, Přikryl, Šišma
Fialka, Sedlák.
Trenér: Jaroslav Svozil.

Kostelečanky ztratily tříbrankový náskok, s Budějovicemi nakonec jen remizovaly
Kostelec na Hané/jim – Skvělý
nástup do jarní části předvedly
hráčky Kostelce na Hané. Již po
dvaceti minutách nad Moravskými Budějovicemi vedly, krátce po půlhodině to bylo o dva a do
konce poločasu již o tři branky.
Po rychlém dvojitém snížení opět
zásluhou Gabriely Řezníčkové
odskočily na výraznější rozdíl,
ale dvacet minut před koncem
hostující hráčky vyrovnaly a remízou 4:4 i utkání 18. kola divizní
„C“ skupiny skončilo.
„První poločas byl super. Do patnácté dvacáté minuty rozpačitý

výkon, okopávaná, závěr poločasu
jsme určitě byli lepší. Po změně
stran to bylo špatné, byli jsme horším týmem, soupeř nás zatlačil,
využil našich chyb a možná jsme si
zasloužili i prohrát,“ hodnotil duel
trenér Kostelce Petr Merta.
Kostelečanky si i přes ztrátu udržely
čtvrté místo a po souboji s šestým
celkem na ně čeká tabulkově těžší
soupeř. Aktuálně čtvrté Kotvrdovice, které o víkendu dokázaly uhrát
remízu 2:2 u do té doby vedoucí
Vrchoviny. Na podzim s nimi hrály
doma 1:1. Doma se pak kostelecké
hráčky ukážou opět v neděli 15.

dubna, kdy od půl čtvrté odpoledne
nastoupí právě proti Vrchovině.
„V Kotvrdovicích zkusíme vybojovat bod. Chceme hrát ofenzivní fotbal, nezatěžujeme se žádnými postupovými starostmi. Sice jsme na
prvního měli ztrátu bod, ale chceme
hrát v klidu fotbal, aby nás to bavilo,“ přeje si na startu jara Petr Merta.

Ostatní výsledky 18.
(10. hraného) kola:
Jihlava „B“ – Ocmanice 0:2, Horní Heršpice „B“ – Jevišovice 2:1,
Studenec – Ivančice 2:1, Vrchovina
– Kotvrdovice 2:2.

10. kolo - neděle
8. dubna:
Jihlava „B“ – Vrchovina, Kotvrdovice – Kostelec (ne 10.30),
Moravské Budějovice – Studenec, Ivančice – Horní Heršpice
„B“, Jevišovice – Ocmanice.

29. dubna:
dějovice, Studenec – Kotvrdovice, Kostelec – Vrchovina (ne Ivančice – Jihlava „B“, Jevišovice – Moravské Budějovice,
15.30).
Ocmanice – Kotvrdovice, Hor12. kolo – neděle
ní Heršpice „B“ – Vrchovina,
22. dubna:
Studenec – Kostelec (ne 13.00).
14. kolo – neděle
Jihlava „B“ – Kostelec, Vrcho6. května:
vina – Studenec, Kotvrdovice –
11. kolo – neděle
Horní Heršpice „B“, Moravské Jihlava „B“ – Studenec, Kos15. dubna:
Budějovice – Ocmanice, Ivan- telec – Horní Heršpice „B“ (ne
Jevišovice – Jihlava „B“, Oc- čice – Jevišovice.
14.00), Vrchovina – Ocmanice,
manice – Ivančice, Horní
Kotvrdovice – Jevišovice, Mo13. kolo – neděle
Heršpice „B“ – Moravské Buravské Budějovice – Ivančice.

FC Kostelec na Hané
Moravské Budějovice

4:4
(3:0)

Branky Kostelce: 18. a 57. Řezníčková, 32. Jelínková, 41. Tomešová

Sestava Kostelce:
Mikešová
Knápková, Zapletalová, Konrádová, Křupková (56. Drápalová)
Hájková, Adamová, Urbanová (78. Sekaninová)
Tomešová, Jelínková (75. Vykopalová)
Řezníčková.
Trenér: Petr Merta.

15. kolo – neděle
13. května:
Moravské Budějovice – Jihlava „B“, Ivančice – Kotvrdovice, Jevišovice – Vrchovina, Ocmanice – Kostelec (ne
11.00), Horní Heršpice „B“
– Studenec.

ce, Kostelec – Jevišovice (ne
14.00), Vrchovina – Ivančice,
Moravské Budějovice – Kotvrdovice.

17. kolo – neděle
27. května:
Kotvrdovice – Jihlava „B“,
Moravské Budějovice – Vr16. kolo – neděle
chovina, Ivančice – Kostelec
20. května:
(ne 14.00), Jevišovice – StudeJihlava „B“ – Horní Heršpi- nec, Ocmanice – Horní Heršpice „B“, Studenec – Ocmani- ce „B“.

Los jarní části I.A třídy, sk. „A“
16. kolo – neděle
8. dubna, 16.00:
Konice „B“ – Bludov (2:8),
Štíty – Moravský Beroun
(2:1), Mohelnice „B“ –
Troubelice (2:2), Jeseník
– Leština (0:4), Písečná –
Vikýřovice (2:2), Šternberk
– Medlov (5:2), Štěpánov –
Šumvald (1:3).

kde najdete

NEJLEPŠÍ FOTBALOVÉ ZPRÁVY
Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz

Jesenec, Lipová/jim – Už jen
do čtvrtku mají fotbalové týmy
možnost dotáhnout zamýšlené
přestupy a hostování do finální
podoby. Nejasná zatím zůstává situace v Lipové a Jesenci,
které se zatím nedohodly na
vzájemném zapůjčení hráčů.
Lipová se již dohodla s Kralicemi na prodloužení hostování

Ohlídala a s Konicí na jménech
Tomáše Ullmanna a Lišky, otázka druhého gólmana na rozuzlení ještě čeká. Stejně tak příchod
Martina Klicpery, s nímž pro
jaro v Jesenci příliš nepočítají.
„Smířili jsme se s tím již dávno.
I když je náš kmenový hráč, tak
cestoval jen po hostovačkách.
Co odešel Jarek Ullmann, tak

byl v Opatovicích, hrál u Brna,
teď zakotvil v Lipové. My ale
chceme kus za kus, to je jasné,“
dal jasně najevo svůj záměr jesenecký kouč Petr Tichý starší.
Jako náhradu si čtyřiačtyřicetiletý kouč vyhlédl Michala
Takáče, lipovský klub je ale
zatím proti. „S jeho odchodem
nepočítám a co jsem se bavil s

vedením oddílu, tak Lipová ho
neuvolní,“ vyjádřil se jasně trenér Lipové Jaroslav Ullmann.
Tichý se ale přesto nevzdává a
věří, že do uzávěrky přestupů
najdou společnou řeč. „Michal
chce jít sem. V týdnu bude
další jednání a věřím, že se domluvíme a klapne to,“ neztrácí
naději.

kouč Svozil boj o záchranu nevzdává
Pivín/jim – Sedmička dosavadních kmenových fotbalistů
Pivína včetně čtyř hráčů áčka
Pinkavy, Mlčocha, Glouzara a
Spisara dala přes zimu klubu
sbohem a při osnování plánů
na jarní záchranu soutěže se
musí staronový kouč Jaroslav
Svozil obejít bez jejich pomoci.

Na vážkách je i další setrvání
Slamence, o nějž stojí v Klenovicích, naopak na zkoušku
právě z Klenovic přišla dvojice
Přikryl, Štěpánek.
„Ještě to není doladěné, my o
Slamence nechceme přijít. Na
hostování přišel Peťa Fialka z
Němčic, na podzim hrál v Brod-

ku. Měl by posílit náš útok, je to
zkušený fotbalista,“ očekává přírůstek k pouhým osmi podzimním brankám Svozil.
Dohromady s béčkem má k dispozici asi třiadvacet hráčů, ale
trénuje jich pouze čtrnáct patnáct. Mezi ztráty mimo gólmana Procházky, jemuž skončilo

hostování, si musel připočítat
ještě Romana Nakládala, jenž
kvůli poraněnému kolenu vynechá celé jaro. „Příprava probíhá
špatně, schází se nás osm devět.
Mám velké obavy, zda jsme
dobře připravení. Ale já se nikdy
nevzdávám,“ dodal Svozil odhodlaně.

18. kolo – neděle
22. dubna, 16.30:
Konice „B“ – Moravský Beroun
(2:3), Bludov – Troubelice (0:5),
Štíty – Leština (0:2), Mohelnice
„B“ – Vikýřovice (1:4), Jeseník –
Medlov (2:2), Písečná – Šumvald
(0:2), Šternberk – Štěpánov (3:0).
19. kolo – neděle
29. dubna, 16.30:
Šternberk – Konice „B“ (so
16.30, 0:1), Štěpánov – Písečná
(2:4), Šumvald – Jeseník (0:2),
Medlov – Mohelnice „B“ (1:1),
Vikýřovice – Štíty (0:5), Leština
– Bludov (2:2), Troubelice – Moravský Beroun (1:1).

Moravský Beroun – Leština
(2:1), Bludov – Vikýřovice (1:1),
Štíty – Medlov (1:0), Mohelnice
„B“ – Šumvald (3:1), Jeseník –
Štěpánov (1:2), Písečná – Šternberk (2:1).

21. kolo – sobota
12. května 16.30:
Písečná – Konice „B“ (3:1),
Šternberk – Jeseník (0:1), Štěpánov – Mohelnice „B“ (1:1),
Šumvald – Štíty (0:1), Medlov
– Bludov (4:1), Vikýřovice –
Moravský Beroun (0:1), Leština
– Troubelice (2:2).

17. kolo – neděle
15. dubna, 16.00:
Štěpánov – Konice „B“
(so 16.00, 3:0), Šumvald
– Šternberk (1:2), Medlov
– Písečná (1:2), Vikýřovi22. kolo – sobota
ce – Jeseník (0:6), Lešti19. května, 16.30:
na – Mohelnice „B“ (2:0),
20. kolo – sobota
Konice „B“ – Leština (2:2), TrouTroubelice – Štíty (1:2),
5. května, 16.30:
belice – Vikýřovice (7:3), MoMoravský Beroun – Bludov
Konice „B“ – Troubelice (0:6), ravský Beroun – Medlov (1:1),
(1:2).

Bludov – Šumvald (0:3), Štíty – (0:4), Mohelnice „B“ – Jeseník
Štěpánov (2:2), Mohelnice „B“ – (1:5).
Šternberk (0:4), Jeseník – Písečná
25. kolo – sobota
(3:0).
9. června, 16.30:
23. kolo – sobota
Mohelnice „B“ – Konice „B“ (ne
26. května, 16.30:
16.30, 1:2), Jeseník – Štíty (2:5),
Jeseník – Konice „B“ (3:3), Pí- Písečná – Bludov (2:0), Šternsečná – Mohelnice „B“ (1:4), berk – Moravský Beroun (5:0),
Šternberk – Štíty (2:1), Štěpánov Štěpánov – Troubelice (2:3),
– Bludov (0:2), Šumvald – Mo- Šumvald – Leština (2:1), Medlov
ravský Beroun (4:0), Medlov – Vikýřovice (2:2).
– Troubelice (2:1), Vikýřovice –
26. kolo – sobota
Leština (0:3).
16. června, 16.30:
24. kolo – sobota
Konice „B“ – Medlov (1:4), Vi2. června, 16.30:
kýřovice – Šumvald (0:7), LešKonice „B“ – Vikýřovice (5:4), tina – Štěpánov (5:2), TroubeliLeština – Medlov (0:3), Troube- ce – Šternberk (0:0), Moravský
lice – Šumvald (1:1), Moravský Beroun – Písečná (1:1), Bludov
Beroun – Štěpánov (2:1), Bludov – Jeseník (1:7), Štíty – Mohelnice
– Šternberk (0:4), Štíty – Písečná „B“ (2:3).

Jesenec i Lipová dosáhly na výhru

FK Šternberk
Sokol Čechovice
0:1 (0:1)
Branka: Hodulák
Sestava Čechovic: Švéda (46.
Brablec) – Mach, Peka (46.
Prášil), Žídek, Kolečkář – Zacpal – Haluza – Kvapil, Hodulák, Chmelík (60. Urbánek) –
Jahl (75. Jareš). Trenér: Radim
Weisser.
„Měl to být obraz mužstev
ze dvou skupin I. A třídy,
kdy Šternberk je vedoucí
tým, který hraje o postup. V
utkání jsme byli minimálně
vyrovnaným soupeřem, asi

i lepším, ale zajíci se počítají po honu. Bylo to přípravné utkání a mistrovská
jsou trochu o něčem jiném.
Ale myslím si, že náš směr
je dobrý. Padl jeden gól,
nicméně některé situace
jsme nedohráli do finálního
zakončení. Měli jsme šance, ale nepřipravili jsme si
pozice pro finální ohrožení branky. Chybělo k tomu
trošku klidu. Petr Hodulák
převzal míč na hranici šestnáctky a obstřelil brankáře
na zadní tyč, takže povedená fotbalová akce,“ zhodnotil duel trenér Čechovic
Radim Weisser.

SK Jesenec
Doubrava Haňovice
3:0 (0:0)
Branky: P. Tichý ml, J. Tichý,
Z. Tichý
Sestava Jesence: Kýr (46. Burian) – B. Burian – Továrek (46.
Zajíček), Mrňka, Fidler – P. Tichý ml, Čížek, Takáč, Tyl (46.
Z. Tichý) – Konečný, J. Tichý.
Trenér: Petr Tichý starší.
„Nechceme nic zakřiknout, ještě
máme hodně hráčů, jejichž hostovačky musíme dotáhnout do
konce. Větřík tu byl silný, ale
pro oba mančafty je to stejné.
Kluci podali dobrý výkon, druhý poločas jsme je přestříleli.
Byla to jednoznačná záležitost,

gólů mohlo padnout ještě víc,
ale opět nás koncovka trošičku zklamala. Měli jsme navrch
celých devadesát minut. Jak
fyzicky, tak herně,“ podělil se
o dojmy jesenecký kormidelník
Petr Tichý starší.

SK Lipová
Sigma Lutín
5:2 (3:0)
Branky Lipové: Spáčil, Macourek, T. Ullmann, Liška, Klicpera
Sestava Lipové: Abrahám – P.
Koudelka, Klicpera, Barák,
Žilka – T. Ullmann, Spáčil, Macourek, Jamrich (46. Burget) –
Liška, Z. Koudelka (46. Barták).
Trenér: Jaroslav Ullmann.

Los jarní části I.B třídy, sk. „A“,
sezóna 2011/2012
16. kolo – neděle
8. dubna, 16.00:
Mostkovice – Kostelec (4:0), Lipová – Horní Moštěnice (2:4), Želatovice „B“ – Vrchoslavice (0:5),
Býškovice – Všechovice, Beňov
– Haná Prostějov (0:1), Hustopeče
– Nezamyslice (2:2), Radslavice –
Pivín (3:1).
17. kolo – neděle
15. dubna, 16.00:
Radslavice – Mostkovice (1:3),
Pivín – Hustopeče (2:1), Nezamyslice – Beňov (so 16.00, 1:2), Haná
Prostějov – Býškovice (0:3), Všechovice – Želatovice „B“, Vrchoslavice – Lipová (3:5), Horní Moštěnice – Kostelec (so 16.00, 0:1).
18. kolo – neděle
22. dubna, 16.30:
Mostkovice – Horní Moštěnice
(1:1), Kostelec – Vrchoslavice (so
16.30, 2:2), Lipová – Všechovice
(0:0), Želatovice „B“ – Haná Prostějov (2:4), Beňov – Pivín (3:0),
Hustopeče – Radslavice.
19. kolo – neděle
29. dubna, 16.30:
Hustopeče – Mostkovice (2:4),
Radslavice – Beňov, Pivín –
Býškovice (0:1), Nezamyslice
– Želatovice „B“ (so 16.30, 2:0),
Haná Prostějov – Lipová (so
16.30, 2:2), Všechovice – Kostelec (3:0), Vrchoslavice – Horní
Moštěnice (2:0).
20. kolo – neděle
6. května, 16.30:
Všechovice, Kostelec – Haná
Prostějov (so 16.30, 0:1), Lipová
– Nezamyslice (4:1), Želatovice
„B“ – Pivín (1:2), Býškovice –
Radslavice, Beňov – Hustopeče.
21. kolo – neděle
13. května, 16.30:
Beňov – Mostkovice (0:3), Hustopeče – Býškovice, Radslavice
– Želatovice „B“, Pivín – Lipová
(0:6), Nezamyslice – Kostelec
(so 16.30, 1:2), Haná Prostějov
– Horní Moštěnice (so 16.30,
2:0), Všechovice – Vrchoslavice
(0:5).

Mostkovice přivítaly dvě posily:
Z 1.FK přichází na hostování Šmíd, vrací se mladík Jansa
Mostkovice/jim – Jediný odchod v podobě stopera Radima Karafiáta, vyvážený
příchodem jiného obránce
Stanislava Šmída a jako bonus návrat z hostování nedávného dorostence Petra
Jansy. Taková je zimní bilance mostkovických zásahů do
kádru.
„Kádr neutrpí, možná budeme
ještě silnější. Staňa Šmíd je na
místo stopera, Jansa je mladší

hráč, velice rychlý. V dorostech
hrál krajský přebor v Čechovicích, výkonem si řekl o místo
v základní sestavě,“ zhodnotil
vyhlídky obou nováčků mostkovický kouč Jiří Kamenov.
Jednadvacetiletý Šmíd přišel
na hostování z 1.FK Prostějov,
opačným směrem pak již dříve
zamířil Matěj Hatle. „Jsem rád,
že okusil dalších několik minut
v divizi a přeji mu úspěchy ve
vyšší soutěži,“ sdělil Kamenov.

Pivínské opustili hráči Skalky, Jsou známi finalisté Poháru

Přemyslovice na závěr přípravy podlehly Pivínu Další generálky na jarní část: Čechovice,

Los jarní části moravskoslezské divize žen, skupiny „C“

Předplaťte si periodikum,

odkulhali Martin Krátký a Olejník,“ doufá kouč, že oba budou
v pořádku.
V neděli hraje 1.SK ve Vícově
a Mezuliánek je zvědav, koho
bude moci nasadit do brány.
Včera mu vypomáhal Martin
Hubál z 1.FK Prostějov. „Tomáš
Zelinka je zraněný a dopoledne
měli starší dorostenci zápas v
Bohunicích, tak jsem nechtěl
druhého brankáře přetěžovat.
Nastoupíme s jedním z dorostenců. Pokud nebudou v pořádku, bude to možná problém,“
pousmál se Mezuliánek.
Na Mostkovické čeká derby s
Kostelcem a Jiří Kamenov se
pochopitelně těší. „Derby nemá
nikdy favorita, ale postavení v
tabulce a domácí prostředí staví
do role favorita nás. Věřím tomu,
že předvedeme slušný výkon a
potvrdíme přání hrát v popředí
tabulky a produkovat líbivý fotbal,“ pozval na nedělní duel s
výkopem v šestnáct hodin.

Jesenec stojí o Takáče, Lipová je proti

Také

22. kolo – neděle
20. května, 16.30:
Mostkovice – Všechovice (0:5),
Vrchoslavice – Haná Prostějov
(0:0), Horní Moštěnice – Nezamyslice (so 16.30, 4:1), Kostelec
– Pivín (so 16.30, 1:1), Lipová
– Radslavice (1:1), Želatovice
„B“ – Hustopeče, Býškovice –
Beňov.
23. kolo – neděle
27. května, 16.30:
Býškovice – Mostkovice (ne
10.15, 2:2), Beňov – Želatovice „B“, Hustopeče – Lipová
(1:5), Radslavice – Kostelec
(1:1), Pivín – Horní Moštěnice
(0:2), Nezamyslice – Vrchoslavice (so 16.30, 4:3), Haná
Prostějov – Všechovice (so
16.30, 5:2).
24. kolo – neděle
3. června, 16.30:
Mostkovice – Haná Prostějov
(1:2), Všechovice – Nezamyslice (0:1), Vrchoslavice – Pivín
(3:0), Horní Moštěnice – Radslavice, Kostelec – Hustopeče
(so 16.30, 2:3), Lipová – Beňov (3:3), Želatovice „B“ –
Býškovice.
25. kolo – neděle
10. června, 16.30:
Želatovice „B“ – Mostkovice
(3:5), Býškovice – Lipová (ne
10.15, 0:3), Beňov – Kostelec (5:1), Hustopeče – Horní
Moštěnice, Radslavice – Vrchoslavice (0:3), Pivín – Všechovice (1:7), Nezamyslice
– Haná Prostějov (so 16.30,
3:1).
26. kolo – neděle
17. června, 16.30:
Mostkovice – Nezamyslice
(3:0), Haná Prostějov – Pivín
(so 16.30, 2:0), Všechovice
– Radslavice, Vrchoslavice – Hustopeče (1:1), Horní
Moštěnice – Beňov, Kostelec – Býškovice (so 16.30,
0:1), Lipová – Želatovice „B“
(1:1).

„Generálka nám vyšla a doufám, že nám to vydrží i na
první mistrovský zápas. Hráli jsme aktivně, měli jsme
spoustu šancí. Příprava nám
ukázala, že hrajeme tak, jak
jsem si představoval, dost
ofenzivně. Máme více hráčů,
kteří dokážou vstřelit branku,
a to je podstatné. Lidé chodí
na fotbal, kde padají góly,
a my jsme v každém zápase vstřelili minimálně čtyři.
Doufám, že v tom budeme
pokračovat,“ ohlédl se lipovský kouč Jaroslav Ullman
za poslední prověrkou před
utkáním s vedoucími Horními
Moštěnicemi.

města Prostějova v malé kopané
Úvod jarní části okresních
soutěží v malé kopané tradičně obstarala semifinálová
fáze Poháru města Prostějova mužů. Odehrála se ve
čtyřech skupinách po třech
týmech, účast ve finálovém
turnaji probíhajícího ročníku
2011/12 této soutěže si zajistili
vítězové jednotlivých grup.
Ve dvou případech se konala

překvapení, neboť postup si
zajistily druholigové celky DD
Sport Dubany a SK Dřevnovice na úkor prvoligových SK
Tomek Dobrochov a Sokol
Dubany. Dalšími dvěma postupujícími jsou favorizovaní
příslušníci nejvyšší regionální
ligy FK Vrbátky a SK Griffins
98 Prostějov. Závěrečný turnaj je na programu v červnu.

semifinále Poháru města Prostějova mužů
2011/12
Skupina 1 (hřiště Hněvotín): SK Tomek Dobrochov – FC Zero Prostějov 3:1, DD Sport Dubany – SK Tomek Dobrochov 2:1, FC Zero
Prostějov – DD Sport Dubany 0:5.
1.DD Dubany
2 0 0 7:1
6
2. Dobrochov
1 0 1 4:3
3
3. Zero PV
0 0 2 1:8
0
Skupina 2 (hřiště Víceměřice): SK Dřevnovice – SK Amatér
1993 2:0, Sokol Dubany – SK Dřevnovice 0:2, SK Amatér 1993
– Sokol Dubany 0:1.
1. Dřevnovice
2 0 0 4:0
6
2. S. Dubany
1 0 1 1:2
3
3. SK Amatér
0 0 2 0:3
0
Skupina 3 (hřiště Vrbátky): FK Vrbátky – KMK Katastrofa
Prostějov 4:0, FK Vrbátky – SK Kobra Kobeřice 5:1, SK Kobra
Kobeřice – KMK Katastrofa Prostějov 1:0.
1. Vrbátky
2 0 0 9:1
6
2. Kobeřice
1 0 1 2:5
3
3. Katastrofa PV
0 0 2 0:5
0
Skupina 4 (hřiště Husovo náměstí Prostějov): MK Brodek u
Prostějova – Mexiko Víceměřice 1:2, SK Griffins 98 Prostějov –
MK Brodek u Prostějova 3:4, Mexiko Víceměřice – SK Griffins
98 Prostějov 1:7.
1. Griffins PV
1 0 110:5
3
2. Brodek u PV
1 0 1 5:5
3
3. Víceměřice
1 0 1 3:8
3

www.vecernikpv.cz
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Ilustrační foto

Startujeme 30. dubna

Exkluzivní interview s hvězdou úspěšného seriálu a dnes už i filmu

JARDA KUŽEL UŽ NEBYL S HNÁTKEM SPOKOJEN
Herec David Novotný, který je známý svým vztahem
k fotbalu, se v Okresním přeboru doslova našel
Olomouc - Na olomouckou předpremiéru filmu
„Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka“
dorazila i herecká hvězda Dejvického divadla David
Novotný. Ten v seriálu a filmu Okresní přebor ztvárňuje postavu vyhaslé hvězdy a zapadlého talentu,
který kdysi hrál divizi, Jardu Kužela. Film viděl David
Novotný v Olomouci poprvé, před jeho začátkem se
exkluzivně pro OLOMOUCKÝ Večerník vyzpovídal ze
vztahu k dnes již zesnulému kouči Josefu Hnátkovi...
Radek Heloňa
Jaký je podle vás film
Okresní přebor?
„Já ho neviděl, vůbec nevím, ale
určitě bude bezvadný...“(úsměv)
Co se týká trenéra Hnátka, jak byste popsal jeho
metody?
„Mám mluvit za Davida Novotného nebo za Jardu Kužela?“
Za Kužela...
„Já jsem byl spokojený
s Pepikem do té doby, dokud mi
měl co dát. Teď už je to vyhaslý
starý pán... Bohužel v dorostu
jsem si ho hodně vážil, pomohl

mi i do divize, to byla i jeho zásluha a kvůli němu jsem se vracel do Houslic, že ještě pomůžu,
ale ta proměna byla už moc velká...(smích)“
Co říkáte na boom, který
tenhle seriál způsobil?
„Jako Jarda Kužel nebo David
Novotný? No, to je dobrý, zajímavý, myslím, že je to i docela
nečekaný... Když se mě na to
někdo zeptá, tak říkám, že jsem
šťastný, že si to našlo, nejenom
cílovou skupinu, která byla očekávaná, což jsou chlapi, kteří
hráli okres, hrají nebo se na to
chystají, ale že to vzalo i babič-

Herec a fotbalista. David Novotný alias Jarda Kužel je špílmachrem Slavoje Houslice a také Zadní Třebáně.
Foto: Stanislav
ky, malé holky, ženský. V pondělí se zastavila práce a chlapi
chodili hromadně do hospody!
Mě to baví, že jsem mohl být
něčeho takového součástí.“
Když jste začal hrát, tak
se psalo, že jste se normálně vrátil na soutěžní trávník do „okresu“?
„Normálně hraju, ale ono to
není tak žhavé... Za jedna mám
málo času, za dvě mám málo
času a za tři mám málo času a

jsem starý, moje svaly už jsou
jako popraskané. Ale Zadní Třebáň občas posílím (smích).“
Když je nějaký zápas, tak
co protihráči?
„Tak je to různé... Od toho, že
je pohodička a uděláme si pěkné odpoledne až po to, že jsem
namyšlený hovádko, jestli si
myslím, že jsem herec... Jako že
se mnou bude někdo zacházet
v rukavičkách, je to různý, tak
asi, jak se dá čekat.“

A co mezi herci, tam se ví,
že jsou různé fanouškovské skupiny, Sparta, Slavie,
pan Krobot Sigma. Jak to probíhalo při natáčení?
„V pohodě. Ta sparťanská převaha je všude, dokonce, řekl,
bych i všude na světě! Vyjma
lokálních záležitostí. Bylo tam
nejvíce sparťanů, takže se to
rychle vytříbilo, moc keců si
nikdo dovolit nemohl, prostě
Sparta vládla...(úsměv)“
Co srovnání - fotbalisté a
herci, je tam nějaká paralela?
„Fotbal a herci, to mám strašně
rád, protože někdy v dorosteneckém věku, kolem sedmnácti
let, jsem se musel rozhodnout,
na jakou dráhu se dám, což je
těžké pro takhle nedospělého
člověka, respektive teď už se
to vyvíjí hrozně rychle, dnes
už jsou puberťáci daleko dříve,
řekl bych asi tak v jedenácti. Já v
těch šestnácti jsem věděl o světě prdlačku, navíc ty možnosti,
co mají děti dneska jsou daleko pestřejší. Nicméně, když se
podívám zpátky, tak na nějaké
křižovatce, jestli budu fotbalista
nebo herec, jsem se octnul, takže si všechno přenáším, herectví
na pažit a naopak.“

Fotbal
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Dolní Benešov si z Prostějova mohl odvézt desítku
18. kolo MSD skupiny E

„Efkáčko“ odevzdaného soupeře rozebralo kombinačním
1.FK Prostějov
fotbalem, na druhé místo dál ztrácí čtyři body
FC MSA Dolní Benešov
V naprosto jednoznačnou zaostává hvězdný soubor Hlaváček. Skóre tak otevřel
partii se změnilo utkání 18.
kola Moravskoslezské divize mužů, skupiny E mezi
1.FK Prostějov a Dolním
Benešovem. Za psího počasí
(ledový vichr s deštěm)
absolutně dominovali favorizovaní Hanáci, kteří
protivníka nepustili vůbec
k ničemu a sami měli šancí
na víc než deset vstřelených
gólů. Využili však jen čtyři,
takže jejich vítězství zůstalo
v normálních parametrech. A neboť Mikulovice
vyhrály v Novém Jičíně,

za pravděpodobně postupovou druhou příčkou nadále
o čtyři body.
Domácí vstup do zápasu měl
doslova drtivé parametry. Po
zahajovací rozlučce s Romanem Janouškem (ukončil
kariéru kvůli zdravotním
problémům) měl během pěti
úvodních minut sám Pospíšil třikrát na hlavě vedoucí
branku, jenže centr Zatloukala poslal těsně vedle, pas
Dostála kousek nad a další
nabídku Zelenky k pravé
tyči, odkud skvěle vyrazil

„až“ v 7. minutě Zelenka,
když bezpečně proměnil penaltu za faul gólmana na pronikajícího Hirsche – 1:0. Poté
obří tlak FK trochu polevil,
ale brzy se opět vrátil. V 17.
Hirschův hlavičkový lob vyškrábl Hlaváček z pravé šibenice i s pomocí břevna a ve
25. hosté podruhé kapitulovali po famózně provedeném
signálu Jurových svěřenců.
Dostál rozehrál trestňák na
hranici vápna Zelenkovi, jenž
okamžitě posunul uličkou
Hirschovi a ten nekompromisně zavěsil pod
břevno – 2:0. Do
přestávky musel
strážce benešovské svatyně čelit
ještě
Fládrovu
přímému
kopu
(o fous nad), obrovskému závaru
s finálním zakončením
Dostála
(přizvedl na roh),
Zatloukalovu hlavičkovému líznutí
(znovu těsně nad)
a ráně téhož hráče
zpoza šestnáctky
(vyrazil).
Slabý tým MSA
Penalta. Lukáš Zelenka se v těchto situacích nemýlí, právě otevírá skóre domá- se za celý první
cího zápasu s Dolním Benešovem.
Foto: Zdeněk Pěnička poločas na nic
kloudného
ne-

4:0
(2:0)

Branky: 7. z penalty a 63. Zelenka, 25. Hirsch, 72. Zatloukal. Rozhodčí: Julínek – Kolář, Zika. ŽK: Zbožínek – Hlaváček, Juchelka,
Štefek. Diváků: 600.

Sestava Prostějova:
Bureš
Hloch, Hunal (54. Kocourek), Zbožínek, Klimek
Hirsch, Zelenka, Fládr (80. Svozil), Dostál
(73. Hatle), Pospíšil.
Trenér: František Jura
Sestava Dolního Benešova:
Hlaváček
Staníček, Knopp, Moravec, Štefek
Jašek, Chalkias (58. Labuda), Havlík (75. Adamík), Mužík
Skalík, Juchelka.
Trenér: Ondřej Malohlava.

zmohl, což v podstatě platilo
i po změně stran. Hanácká
parta vládla pohledným kombinačním fotbalem a většinu
permanentně nebezpečných
útoků tahala pravým křídlem
přes aktivního Hirsche. Jen
s koncovkou byli Prostějované na štíru. Pospíšil minul
před odkrytou bránou prudký centr, Hirschovu tutovku
srazil obránce těsně vedle,
Kocourek i Hloch zamířili ve
vyložených pozicích zbrkle
Pánubohu do oken. Zvýšení
tak paradoxně přišlo z mnohem nevinnější situace, kdy
v 63. minutě Zelenkův střílený přímák prošel díky cloně
vyskočivšího Pospíšila až

do sítě – 3:0. Zanedlouho si
Hlaváček trochu spravil chuť
zmařením loženek Zatloukala s Fládrem, než efkáčko
počtvrté udeřilo z bezvadně
fungující pravé strany. Právě
odtamtud poslal míč do ohně
muž střetnutí Hirsch, Zatloukal natáhl svou dlouhou nohu
a špičkou kopačky ve skluzu
tečoval balón k levé tyči –
4:0. Čtvrt hodiny před koncem se jedinkrát během duelu
hlasitěji dostali ke slovu muži
FC, ovšem Labudův střílený
centr dobře lapil Bureš. Tečku za vydařeným soubojem
pak udělal dirigent Zelenka
přímým kopem z 22 metrů,
který se otřel o levou tyč.

Obchodní a medíální ppartneři 1. FK Prostějov
j

František Jura - 1.FK Prostějov:
„Soupeř mě trochu překvapil svou odevzdaností, my jsme naopak podali velmi
dobrý výkon. Hned nástup do zápasu byl
z naší strany kvalitní, drželi jsme balón
na zemi a hodně kombinovali, což se
celý týden trénovalo. Během deseti minut jsme mohli dát čtyři branky, Michal
Pospíšil měl míč třikrát v šanci na hlavě.
Nakonec otevřel skóre až Lukáš Zelenka
ze správně nařízené penalty a druhý gól
mě moc potěšil, protože padl z dokonale
provedeného signálu, který jsme v přípravě dlouho pilovali. Po
přestávce pokračoval náš velký tlak, zvítězit jsme určitě mohli
podstatně víc než 4:0. Většinu příležitostí jsme však neproměnili a
posledních deset minut se už pouze dohrávalo. Na zakončení musíme zapracovat, neboť kluci často centrovali na přední tyč a tam
prostě musíme být, ne dobíhat o chvilku později. Celkově jsem ale
spokojený, zahráli jsme opravdu dobře a po nepříliš povedeném
střetnutí v Brumově šli cílevědomě za třemi body. Proč nastoupil
od začátku mladý Zdeněk Fládr? Potřebovali jsme rozhodnout,
jestli zůstane v A-mužstvu nebo se přesune do dorostu. Proto dostal větší prostor a svým výkonem jasně potvrdil, že patří do áčka.
Z týmového hlediska teď máme jednoznačný úkol: přivést výhru i
z horké půdy Kravař, kde se na nás hodně chystají.“

Ondřej Malohlava - FC MSA Dolní Benešov:
„Domácí nás jasně předčili svou fotbalovou kvalitou. Pospíšil mohl dát už během pěti prvních minut tři góly, ale nedal
jasné šance. Přesto jsme vzápětí inkasovali ze zbytečné penalty, tím pádem
soupeř dostal ještě větší lauf a vyšel mu
krásně zahraný signál na 2:0. Tím bylo
v podstatě po zápase. Prostějov držel
skoro pořád míč, my jsme nedokázali na
danou situaci reagovat. Nastoupili jsme
bez tří členů základní sestavy a kluci,
kteří do týmu přišli z I.tříd či okresního
přeboru a dnes dostali příležitost, se zalekli velkých jmen na domácí straně. Báli se hrát a protivník nás ještě ušetřil, klidně jsme
mohli dostat sedm nebo víc gólů. Podobně nás už dříve rozebrala Orlová, tyhle dva mančafty jsou v divizi E jasně nejlepší
a zaslouženě na špici. My jsme dneska neměli co ztratit a mohli
jedině získat, což se ale vůbec nepovedlo.“

Kraličtí neudrželi vedení

a prohráli i druhý zápas
19. kolo Přeboru Olomouckého KFS

FC Dolany
FC Kralice na Hané

Martin Hirsch: Mám radost z výhry i svého gólu
Čerstvě třiadvacetiletý středopolař 1.FK opěvuje umění zimní posily Lukáše Zelenky

Prostějov - Na podzim zářil, v jarní části
se až do soboty spíš
trápil. Proti Dolnímu
Benešovu (4:0) však
záložník fotbalového
1.FK Prostějov Martin
Hirsch zase piloval pravou lajnu hřiště nahoru
a dolů, jak je u něho
dobrým zvykem. První
branka padla z pokutového kopu po faulu na
něj, druhou vsítil sám a
čtvrtou nabídl ukázkovou asistencí parťáku
Zatloukalovi.

povedlo konečně dát gól, takže
vyšlo oboje.“
Už se vám vrátila forma z první půlky sezóny?
„Snad jo. Nějak jsem se nemohl dostat do svého podzimního tempa a byl z toho takový
špatný. Mluvili jsme o tom i
s trenérem, že se musím zvednout, a doufám, že dnešním
utkáním k tomu došlo.“
Mohl jste určitě skórovat víckrát než jednou.
Jste spokojený, nebo vás spíš
mrzí zahozené příležitosti?
„Já mám hlavně radost ze tří
získaných bodů. Potřebujeme
vítězit a je úplně jedno, kdo
střílí góly. Pravda však je, že
celkově máme moc šancí a
musíme jich víc proměňovat,
naše současná produktivita je
Marek Sonnevend
nízká.“
Čím si vysvětlujete toMartine, jak jste si vylik promarněných tutodařený zápas užil?
vek?
„Hodně. Vyhráli jsme čtyři „Když vedeme dva nebo tři
nula a mně se po dlouhé době nula, už se při zakončení asi

nesoustředíme tak, jak bychom
měli. Ten průběžný stav možná
máme v hlavách a potom netrefujeme přesně.“
Nezklamal vás soupeř
svým slabým výkonem?
„Oni minulý týden porazili
Šumperk, a proto mě překvapilo, že k zápasu přistoupili jakoby laxně, nechtěli hrát. Rozhodně jsem od nich čekal víc.“
Potvrdilo dnešní střetnutí vaše herní zlepšování?
„Určitě. Máme v kádru řadu
zkušených borců s mnoha ligovými starty, takže bychom se
měli lepšit. Já jsem tomu věřil a
zatím se to potvrzuje, při pokračujícím sehrávání snad půjdeme dál nahoru.“
V čem vám nejvíc pomáhá mít po boku takové hvězdy?
„Pro mě je to především obrovská motivace. Navíc každá přihrávka od nich má oči, hlavně
spolupráce se Zelím (Lukášem
Zelenkou – poznámka autora)

je fantazie! Už dopředu vím,
že devadesát procent balónů od
něho dostanu přesně tam, kam
potřebuju, což je pro mě hodně
důležité. Nemusím zbytečně
čekat s náběhem nebo se ohlížet
dozadu, jemu prostě věřím. On
když nahraje, tak mě najde.“
Na Zelenku i další exligové plejery se protivníci logicky víc zaměřují. Máte
díky tomu víc prostoru?
„Je to pravda. Třeba dnes bylo
vidět, že Benešov se snažil
zhušťovat střed hřiště a na krajích zůstávalo víc místa. Tím
pádem jsme po křídlech mohli
často chodit do útoku.“
Vaše trefa na 2:0 padla
z ukázkového signálu.
Na kolik procent vám vychází při trénincích?
„Právě že na nula procent.
(smích) Nevím proč, ale nepamatuju, že bychom na tréninku
z tohohle signálu dali gól. Podstatné je, že to vyšlo teď v utkání. Například Barceloně před
týdnem podobná akce nevyšla,

zatímco nám jo. Z toho máme
určitě radost.“ (zase se směje)
V dalším kole jedete do
Kravař. Remíza by tam
byla málo, že?
„Přesně tak, chceme vyhrát.
Jestli hodláme být druzí v tabulce, musíme naplno bodovat
i venku. Z toho pohledu nás
mrzel výsledek 1:1 z Brumova,
kde jsme sahali po vítězství, a
nakonec přivezli jen remízu.“

Určice hrály bez branek, pošesté za sebou neinkasovaly
Určice/jim – 1:1 na tyčky,
0:0 na branky. Fotbalisté
Určic ani ve druhém jarním
utkání nedostali branku a
týden po výhře 1:0 nad Hněvotínem si bodem za remízu
ve Zlatých Horách pojistili
druhou příčku. Díky porážce třetí Oskavy mají svěřenci Evžena Kučery již pětibodový náskok.
„Mohli jsme vyhrát i prohrát,
takže v konečné fázi převládá spokojenost. Je to zápas
venku, se čtvrtým mužstvem.
Jednu vyloženou šanci měli
oni, jednu gólovku jsme měli
my. K tomu nějaké pološance, takže zápas mohl skončit
1:0 i 0:1,“ ocenil bodový zisk
Kučera.
I přes nevlídné počasí provázené větrem, deštěm i sněže-

ním se tak na dobře připravené hrací ploše hrál kvalitní
fotbal. „Když jsme tam přijeli,
svítilo sluníčko a vypadalo to
dobře, ale během pěti minut se
zatáhlo, přišla průtrž s kroupami a se sněhem. Foukal nepříjemný studený vítr, ale zápas
byl mnohem pohlednější než
doma s Hněvotínem,“ všiml si
kouč, jenž přes předchozí výhru udělal tři změny v sestavě.
„Mám čtrnáct vyrovnaných
hráčů a chci je udržet ve hře,“
doplnil.
Kormidelník Určic připomněl i šestou nulu Miroslava
Nejezchleba v řadě. Jednička mezi třemi tyčemi již na
podzim nedostala gól od Želatovic, Konice, Oskavy ani
Dolan a po prvních dvou jarních zápasech drží 560 minut

trvající neprůstřelnost. „Domácí měli čtvrt hodiny, kdy
nás zatlačili. Kopali jednu
standardku za druhou, bylo
to nepříjemné. Před tím také
nastřelili tyčku a Mira chytl
dorážku,“ uvedl Kučera okamžiky, kdy byl bod nejvíce
ohrožen.
Hosté tak potvrdili pozici
nejlépe bránícího mužstva
soutěže, když v devatenácti střetnutích inkasovali jen
čtrnáctkrát a při troše štěstí si
mohli odvézt i výhru. „Musíme být spokojeni, že bod
jsme urvali. Jsem spokojen i
s herním projevem, protože
jsme měli mírně navrch, sedmdesát minut určitě. Domácí pozorně bránili, chodili do
rychlých protiútoků, ale pět
minut před koncem nastřelil

19. kolo Přeboru Olomouckého KFS

FK Zlaté Hory
TJ Sokol Určice

0:0

Rozhodčí: Krpec – Machala, Polanský. ŽK: Urban, Škoda, Minka
– Skopalík, Vaněk, Trajer. Diváků: 70.

Sestava Určic:
Nejezchleb
Javořík, Peka, Skopalík, Mlčoch
Plajner (63. Trajer), Los, Vaněk, Hochman (79. O. Petržela)
Kiška, Vodák (81. Bokůvka).
Trenér: Evžen Kučera.

Petr Kiška hlavou tyčku. Při
jedné situaci podle nás brankář zasahoval v šestnáctce,
podle rozhodčího to byl faul
před vápnem,“ popsal určické příležitosti Kučera.

O čtvrtou domácí výhru a
dvanácté utkání bez porážky
v řadě se Určičtí pokusí v neděli od šestnácti hodin, kdy
na Hanou přijedou zachraňující se Velké Losiny.

2:1
(1:1)

Branka Kralic: 19. Lisický
Rozhodčí: Válek – Machala, Polanský.

Sestava Kralic:
Winkler
Jano, Ohlídal, Halenka, Martinec
Valtr, Růžička, Šlézar, Deutsch (70. Vybíhal)
Cibulka (85. Z. Petržela), Lisický.
Trenér: Zdeněk Chytka.

Dolany, Kralice na Hané/jim
– Ani zneškodněná penalta
a čtvrthodinová přesilovka
nepomohla fotbalistům Kralic k premiérovým jarním
bodům. Po prohře 1:2 s Lošticemi následoval naprosto
totožný výsledek i na hřišti
posledních Dolan a náskok
Kralických na župní dno se
snížil na čtyři body.
„Nechceme vůbec panikařit,
ale v klidu nás to nenechává. Není to ono, na co jsme v
Kralicích bývali vždy zvyklí.
Přituhovat začalo již před týdnem, porážku s Lošticemi jsme
neměli dopustit,“ uvědomuje si
domácí ztrátu kralický lodivod
Zdeněk Chytka.
Do utkání s Dolany přitom
jeho hráči vstoupili velmi
dobře a po dvaceti minutách
se mohlo zdát, že by se mohl
opakovat podzimní výsledek,
tehdy Kraličtí zvítězili 2:0 a
včera je již v 19. minutě poslal do vedení Adam Lisický.
„Vykombinovali jsme na naší
šestnáctce, Lisický dostal kolmici od Deutsche, proběhl
mezi beky a přehodil brankáře.
Pěkná akce,“ vyzdvihl aktéry
povedeného momentu Chytka.
Ještě do poločasu ovšem domácí po centrovaném míči a
hlavičce do šibenice vyrovnali
a v 75. minutě dosáhli po dal-

ší standardce i vítězné branky.
„Propadli jsme výsledkově, ne
výkonnostně. Zase jsme dostali góly po dvou standardkách,
takže stejná písnička. Po jejich
výhře 3:0 ve Zlatých Horách,
posilách a uzdravení jejich hráčů jsem zvolil zalezlou taktiku.
Byli jsme opatrní, chtěli jsme
do brejků,“ prozradil jednašedesátiletý trenér dlouho úspěšný herní styl.
Napomoci Kralicím mohl i začátek druhého poločasu, kdy
Winkler chytl penaltu, a také
76. minuta, kdy domácí přišli
po červené kartě o jednoho
hráče. Ovšem jen o minutu
později navzdory oslabení skórovali a vedení si ustrážili.
Hostující snaha o vyrovnání
byla v závěru stejně jako před
týdnem neúspěšná. „Mohli
jsme dát gól ještě v 88. a 91.
minutě. V 88. Růžička vypálil
krásnou ránu k tyči, gólman to
zázračně vyrazil, v 91. se Šlézar uvolnil, pálil k tyči, ale na
brankové čáře stál Matěj Vybíhal a zabránil brance,“ popsal
Chytka obě akce, jimž chyběl
krapet štěstí.
Nyní čekají na Kralické Zlaté
Hory. Tedy celek, který začal
porážkou 0:3 s Dolany a v sobotu remizoval 0:0 s Určicemi.
Začíná se v Kralicích o sobotní
šestnácté hodině.

Předplaťte si periodikum, kde najdete

NEJLEPŠÍ
FOTBALOVÉ ZPRÁVY
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...

Volejte: 582 333 433
Pište: predplatne@vecernikpv.cz
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HOKEJOVÝ MORAVIA OPEN CUP 2012 VYHRÁLA OLOMOUC
Prostějovští benjamínci obsadili na domácím turnaji sedmé místo, ve čtvrtfinále je vyřadil pozdější vítěz
Týmy z celé Moravy, dva zástupci Čech a po dvou
výběrech z hlavního města Slovenska i Rakouska
startovaly na 3. ročníku velkého turnaje malých
hokejistů třetích tříd ZŠ pořádaného oddílem LHK
Jestřábi Prostějov. Moravia Open Cup 2012 se stal
kořistí družstva HC Olomouc, domácí přípravka
skončila sedmá.
Prostějov/son
Dvoudenní klání mělo v sobotu na programu všechny
duely čtyř základních skupin
a v neděli boje vyvrcholily
vyřazovacími zápasy o konečné umístění. Mladí Jestřábi sice vyhráli Červenou
skupinu, jenže ve čtvrtfinále
těsně podlehli hanáckému rivalovi z Olomouce a nakonec
obsadili sedmou příčku.
Ze zisku krásného poháru se
posléze radovali právě prostějovští přemožitelé. Chlapci HC
v semifinále zdolali Šumperk a
ve finále si poradili i s Českým
Krumlovem, který bral stříbro.
Bronzové medaile vydolovali
ze střetnutí o třetí pozici uničovské naděje.
„Turnaj měl vynikající úroveň
i organizaci, za což musím
poděkovat pořadatelům včetně rodičů našich malých hráčů. Šestnáct mančaftů sehrálo
spoustu zajímavých utkání a
hlavní podle mě je, že se kluci
dobře bavili a strávili sportem
dva krásné dny. Výsledky nevidím jako stěžejní, ale rozhodně je dobře, že tým Prostějova sedmým místem vylepšil
své postavení z loňska. A co
jsem viděl, tak i výkonnostně
jde nahoru,“ spokojeně kon-

statoval patron akce Jiří Pospíšil, který i nad třetím Moravia
Open Cupem převzal záštitu.
Dobrý pocit neskrýval ani
hlavní organizátor. „S pořádáním takto velkého turnaje už
máme díky předchozím ročníkům nějaké zkušenosti, takže
po téhle stránce proběhlo vše
hladce a bez větších problémů.
I když člověk vždycky trne, co
se stane, já například nespím
už týden dopředu,“ prozradil
s úsměvem Michal Janeček,
současně šéftrenér mládeže
v LHK. „Hodně těžíme z dokonale vymyšleného herního
systému, díky němuž zápasy
ideálně navazují na sebe a jednotlivé celky nemají zbytečně
dlouhé prodlevy mezi svými
duely. Náročnější je to z hlediska ubytování a stravování,
ovšem zásluhou pomoci sponzorů i tato část akce funguje
výborně,“ hodnotil Janeček
s poděkováním Jiřímu Pospíšilovi za příkladný patronát
nad turnajem, Domovní správě
za poskytnutí ledu ve výhodné ceně, Hotelu Tennis Club
a Motelu Gól za ubytování
účastníků, Restauraci Gól za
jejich stravování. „A obrovské
díky patří rodičům dětí za jejich obětavou pomoc se zvládnutím celého klání po všech

O 15. místo: Vídeň „A“ – Vídeň „B“ 4:5.
O 13. místo: Frýdek-Místek –
Boskovice 8:1.
O 9. až 12. místo: Břeclav –
Žďár nad Sázavou 3:8, Vyškov
– Ružinov Bratislava 4:2.
O 11. místo: Břeclav – Ružinov Bratislava 8:10.
O 9. místo: Žďár nad Sázavou
– Vyškov 2:3.
Čtvrtfinále: Prostějov – Olomouc 3:5, Hoba Bratislava –
Šumperk 6:9, Uničov – Beroun
5:3, Poruba – Český Krumlov 2:4.
O 5. až 8. místo: Prostějov –
Hoba Bratislava 4:6, Poruba –
Beroun 3:4 po nájezdech.
O 7. místo: Prostějov – Poruba 6:3.
Mladý tým Jestřábů skončil na domácím turnaji sedmý.
Foto: lhkjestrabi.cz
O 5. místo: Beroun – Hoba
stránkách,“ zdůraznil Janeček. HC RT Torax Poruba – HC Šumperk 1:15, Ružinov Bra- Bratislava 4:3 po nájezdech.
Výsledek domácího kolektivu Boskovice 4:4, Prostějov – Bo- tislava – Beroun 6:7, Beroun
neviděl jako nic, co by bylo skovice 10:1, Břeclav – Poru- – Vídeň A 4:2, Šumperk – Runa vrcholu důležitosti. „V tak ba 4:6, Poruba – Prostějov 7:7, žinov Bratislava 9:5.
1. Šumperk
3 0 0 36:8 6
nízké věkové kategorii oprav- Boskovice – Břeclav 3:10.
2 0 1 13:20 4
2 1 0 27:13 5 2. Beroun
du tolik nezáleží na tom, ko- 1. Prostějov
0 1 2 15:20 1
1 2 0 17:15 4 3. R. Bratislava
likátí skončíme. Samozřejmě 2. Poruba
0 1 2 7:23 1
1 0 2 19:19 2 4. Vídeň A
člověka dobré umístění potěší, 3. Břeclav
0 1 2 8:24 1
Modrá skupina
(dokončení ze strany 17)
ale na vítězství u třeťáků fakt 4. Boskovice
Bílá skupina
Výsledky: EAC Juniors Ca- Nejen z tohoto důvodu může
nemá smysl nijak tlačit. Chlapci musí hlavně mít radost z ho- Výsledky: HC Orlíci Uničov – pitals Vídeň B – HC Olomouc být pořádající společnost
keje tak, aby je co nejvíc ba- MBK Vyškov 8:1, HC Frýdek- 0:20, HC Slavoj Český Krum- z marketingového hlediska
vil,“ připojil Janeček, který by -Místek – Hoba Bratislava 4:5, lov – SKLH Žďár nad Sázavou spokojená. Podle Černoška se
za rok rád uskutečnil 4. ročník. Uničov – Hoba Bratislava 5:2, 5:6, Vídeň B – Žďár nad Sáza- tenisoví fanoušci ukázali ve
„Našemu turnaji jsme vytvořili Vyškov – Frýdek-Místek 3:3, vou 1:12, Olomouc – Český výborném světle a hráči se můběhem tří sezón velice dobré Frýdek-Místek – Uničov 2:7, Krumlov 4:5, Český Krumlov žou těšit na podporu zaplnějméno, na němž chceme dál Hoba Bratislava – Vyškov 4:4. – Vídeň B 22:0, Žďár nad Sá- ných tribun. „Týmové soutěže
1. Uničov
3 0 0 20:5 6 zavou – Olomouc 2:5.
zkrátka táhnou, což potvrzují
stavět.“
2. H. Bratislava
1 1 1 11:13 3 1. Č. Krumlov
2 0 1 32:10 4 také grafy sledovanosti teleVýsledky
3. Vyškov
0 2 1 8:15 2 2. Olomouc
2 0 1 29:7 4 vizních přenosů, které jsem si
Moravia Open Cupu 2012,
4. Frýdek-Místek
0 1 2 9:15 1 3. Žďár n. S.
2 0 1 20:11 4 prostudoval. Lidé určitě kluky
turnaje třetích tříd
4. Vídeň B
0 0 3 1:54 0 poženou dopředu.“
Černá skupina
Výsledky: EAC Juniors CaČeský výběr se zatím nechce
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ:
ZÁKLADNÍ BOJE:
pitals Vídeň A – Ružinov
upírat k první nominaci SrbČervená skupina
Bratislava 4:4, HC Berounští O 13. až 16. místo: Boskovi- ska. Nehrající kapitán Jaroslav
Výsledky: LHK Jestřábi Pros- Medvědi – HK Mladí Draci ce – Vídeň „B“ 10:2, Frýdek- Navrátil připomíná situaci z potějov – HC Lvi Břeclav 10:5, Šumperk 2:12, Vídeň A – -Místek – Vídeň „A“ 12:1.
sledního vzájemného střetnutí,
kdy Djokovič také chyběl v původně oznámeném kvartetu, a
nakonec přispěl k porážce čes-

před vyprodanou arénou

Tradiční klání proběhne opět pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka
Prostějov a dalších organizací
a firem prostějovského regionu. Záštitu nad celou akcí
tradičně převzal náměstek
hejtmana Olomouckého kraje
a člen Rady statutárního města Prostějov pan Alois Mačák.
Zeptali jsme se tedy zainteresovaných osob na podrobnosti
připravované akce. Jako prvního jsme oslovili náměstka
hejtmana Olomouckého kraje,
pana Aloise Mačáka.
Pane Mačáku, letos jste opět
převzal záštitu nad hokejovým
turnajem mládeže. Co Vás k
tomu vedlo?

„Jako bývalému hokejistovi je
mi ctí, že mohu mít pod svojí záštitou vždy tak výborně
připravený turnaj. Moje velké
poděkování patří zejména jak
samotným organizátorům, tak
i obětavým rodičům, bez jejichž angažovanosti by tento
turnaj zřejmě vůbec nevznikl.
V rámci možností se snažím
dlouhodobě podporovat různé
aktivity mládeže, samozřejmě
včetně těch sportovních. Do
určité míry tak splácím svůj
pomyslný dluh, že jsem měl
možnost zásluhou svých rodičů od malička aktivně spor-

tovat. Stále totiž platí: ´Kdo si
hraje, nezlobí!´.“
Dalšího v pořadí jsme se zeptali zástupce LHK Jestřábi Prostějov, pana Michala Tomigy.
Pane Tomigo, mohl byste nám
sdělit, na koho se tedy můžeme těšit a v jaké fázi přípravy
se turnaj nachází?
„Spolu s panem Vlastimilem
Gottwaldem pracujeme na obsazení turnaje mužstvy z našeho
regionu a taktéž ze zahraničí.
Účast potvrdil tým ze Šumperka,
Nitry, dva týmy přijedou z Budapešti a ještě jednáme o dalších,
abychom naplnili turnaj v počtu

8 týmů. Systém turnaje bude
stejný jako v předchozích ročnících, to znamená, že se bude hrát
ve dvou skupinách po čtyřech
týmech. Ve skupinách odehrají
týmy každý s každým a první
dva týmy ve skupinách postupují do semifinále. Dále pracujeme
na organizaci i záležitostí mimo
led a to je zajištění ubytování a
stravování pro zúčastněné týmy.
Osvědčila se nám spolupráce
s HOTELEM TENNIS CLUB a
také s MOTELEM A RESTAURACÍ GÓL, proto účastníky
turnaje necháme ubytovat a stravovat v těchto zařízeních.

Házenkáři Sokola II pracovali na kondici
Prostějov/jim – Třetinu
zápasového volna mají házenkáři Sokola II Prostějov
za sebou. Celý týden po výhře nad Sokolnicemi věnovali obnově fyzických sil,
pozítří si přípravu zpestří
utkáním v Kostelci. Další
zápas o body je čeká až 14.
dubna ve Velkém Meziříčí.

herní prvky,“ vyjmenoval
průběh týdenního režimu
kouč Prostějova Josef Zedníček. Duel s Kostelcem,
který začíná ve středu o půl
sedmé večer, bere doslovně
jako přátelský, žádné vyhecování neočekává. „Oba
mančafty to bereme jako
přípravu, abychom nebyli
tři neděle bez utkání a nevypadli z rytmu. Nám i Kostelci budou chybět hráči,“
poukázal Zedníček.

„Trénovali jsme, hodně
jsme běhali, posilovali. Medicinbaly, běhaní, nějaké

Tabulka 2. ligy Morava - jih 2011/2012 po 16. kole
1. Nové Veselí
15 0 1
529:414
2. Hustopeče
14 0 2
514:361
3. Ivančice
9 1 6
424:411
4. Velké Meziříčí
9 0 7
396:405
5. Prostějov
9 0 7
463:474
6. Kostelec na Hané
8 0 8
426:428
7. Bohunice
8 0 8
426:433
8. Havlíčkův Brod
6 0 10
448:472
9. Maloměřice
6 0 10
399:433
10. Kuřim
5 2 9
450:486
11. Sokolnice
3 1 12
400:472
12. Telnice
1 2 13
383:469

30
28
19
18
18
16
16
12
12
12
7
4

Kostelečtí házenkáři chtějí ve zbytku sezóny výš
Probíhající třítýdenní pauzu ve druhé lize si zpestří středečním přátelákem s prostějovským rivalem

Kostelec na Hané/son - Už
loňský sestup házenkářů TJ
Sokol Kostelec na Hané HK
z první do druhé ligy byl pro
celý klub nepříjemnou ranou. Ještě horší však bylo,
že tým měl po pádu níž občas velké problémy i ve třetí
nejvyšší soutěži ČR, kde se
celý podzim pohyboval na
hraně horní a dolní poloviny
tabulky.
Vrchol bídy přišel v premiéře
odvetné části, kdy Hanáci doma
nečekaně padli s Velkým Meziříčím 19:23. Tím se mužstvo
dostalo na pomyslné dno, ze
kterého se – aspoň to tak vypadá – postupně odráží k důstojnějším výsledkům i výkonům.
Zlepšení naznačilo hned
následné
vítězství
35:29
v Havlíčkově Brodu, jenže

následně tým zase polevil a
málem ostudně ztratil na vlastním hřišti s poslední Telnicí
(24:23). V Ivančicích se pak
pod vysokou porážku 21:30
hodně podepsali tendenční
rozhodčí, takže plný důkaz o
svém progresu podali muži
HK až v zatím posledním střetnutí s Kuřimí (36:23).
Díky tomu se kostelecká družina opět vrátila na průběžné
šesté místo, přičemž od třetí
pozice ji dělí pouze tři body. A
právě v posunu na medailovou
příčku by měl spočívat cíl Sokola pro zbytek tohoto soutěžního ročníku, neboť na takové
umístění má hráčský potenciál
i házenkářské schopnosti.
Aby se to však podařilo, musí
být vytěženo maximum z nedávného návratu trenéra Aloise

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE:
1. HC Olomouc, 2. Slavoj Český
Krumlov, 3. HC Orlíci Uničov,
4. HK Mladí Draci Šumperk, 5.
HC Berounští Medvědi, 6. Hoba
Bratislava, 7. LHK Jestřábi
Prostějov, 8. HC RT Torax Poruba, 9. MBK Vyškov, 10. SKLH
Žďár nad Sázavou, 11. Ružinov
Bratislava, 12. HC Lvi Břeclav,
13. HC Frýdek-Místek, 14. HC
Boskovice, 15. EAC Juniors Capitals Vídeň B, 16. EAC Juniors
Capitals Vídeň A.

ČEŠI VLETÍ NA SRBY

BLÍŽÍ SE HOKEJOVÝ TURNAJ SIDA CUP 2012
Prostějov/pk - Je to tady! Už
kvapem se blíží čtvrtý ročník
mezinárodního hokejového
turnaje mládeže SIDA CUP
2012, který se uskuteční ve
dnech 13. až 15. dubna 2012
ve Víceúčelové sportovní hale
- Zimním stadionu v Prostějově. Turnaj je určený hokejistům narozeným v roce 1998
a mladším, jedná se tedy o
projekt podpory mládežnického sportu. Hlavním partnerem turnaje je prostějovská firma SIDA, za podpory
Olomouckého kraje, Města
Prostějova, LHK Jestřábi

Semifinále: Olomouc – Šumperk 4:2, Uničov – Český
Krumlov 3:5.
O 3. místo: Uničov – Šumperk 3:1.
Finále: Olomouc – Český Krumlov 6:5.

Juríka. Pokud náročný kouč
najde trvale společnou řeč
s hrajícím lodivodem Milanem
Varhalíkem i se všemi ostatními plejery, může Kostelec do
budoucna uvažovat o zpětném
postupu do první ligy.
Cesta nahoru ale vede jedině
přes dostatečnou tréninkovou
píli, jakkoliv je to při kloubení
sportu se zaměstnáním či studiem náročné. Důležitý bude
tento zodpovědný přístup k há-

zené hlavně u mladých hráčů,
kteří se mohou zlepšovat jedině kvalitní přípravou a následným sbíráním zkušeností
v mistrovských zápasech.
Hitem zbývajících šesti kol letošního druholigového ročníku
ve skupině Morava jih přitom
bude z hlediska našeho okresu soupeření Kostelce s dosud
pátým TJ Sokol II Prostějov o
to, kdo z obou oddílových soků
vybojuje v závěrečném pořadí

Zbývající los TJ Sokol Kostelec na Hané HK v soutěži
17. kolo: Kostelec – Sokolnice (neděle 15. dubna, 10.30 hodin).
18. kolo: Maloměřice – Kostelec (sobota 21. dubna, 11.00 hodin).
19. kolo: Kostelec – Nové Veselí (neděle 29. dubna, 10.30 hodin).
20. kolo: Bohunice – Kostelec (neděle 6. května, 11.00 hodin).
21. kolo: Kostelec – Hustopeče (neděle 13. května, 10.30 hodin).
22. kolo: Prostějov – Kostelec (sobota 19. května, 15.00 hodin).
Termíny střetnutí jsou předběžné a mohou se změnit.

lepšího „fleka“. Pikantní v téhle
souvislosti je, že se dříve nesmiřitelní rivalové nyní střetnou
v přátelském duelu, a to ve středu 4. dubna od 19.30 hodin
v hale RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
„S koučem Sokola II Pepou
Zedníčkem jsme se shodli, že
momentální přestávka v soutěži trvající tři týdny je příliš
dlouhá a bylo by vhodné ji vyplnit vzájemným přípravným
utkáním. Bude mít vyloženě
tréninkový charakter s tím, aby
se kluci udrželi v zápasovém
rytmu, a něco jsme si mohli
vyzkoušet,“ upřesnil trenérský
asistent HK Alois Jurík.
Nejbližší soutěžní mač přijde
na řadu v neděli 15. dubna od
10.30 hodin doma proti Sokolnicím.

kých tenistů. „Sestava soupeře
se ještě může změnit. Proto se
musíme soustředit výhradně na
sebe,“ tvrdí Navrátil, který do
boje pošle stejnou sestavu jako
v 1. kole proti Itálii. „Berdych,
Štěpánek, Rosol a Čermák,“
vypočítal hráče, kteří dostali
důvěru. „Nebyl důvod nic měnit. Rosol ve Spojených státech
podával kvalitní výkony. A
Čermák je varianta do čtyřhry,“
zdůvodnil nominaci Navrátil.
Jednotlivé zápasy se budou
hrát na antuce. Kurty připravuje sehraná parta pana
Sibery, což je záruka vysoké
kvality. „Dvorec bude špičkový a chceme na něm uhrát tři
body a postoupit,“ uvedl Tomáš Berdych, česká jednička
a sedmý hráč světa.

Chceme tři body
Třeba až po pěti zápasech

Prostějov/lv – Hlavní zbraní
českých tenistů proti Srbsku
bude Tomáš Berdych. Prostějovský tenista je sedmým
hráčem světového žebříčku
ATP, domácí jednička, a proto není žádným překvapením, že s jeho službami počítá nehrající kapitán Jaroslav
Navrátil jak do dvouher, tak
do čtyřhry. „Pokud se nepřihodí nic neočekávaného,
jsem připraven hrát všechny
tři dny,“ nezříká se Berdych
role lídra týmu.
* Pokud opravdu Djokovič do
Prahy nedorazí, zvyšují se české šance na postup. Myslíte si,
že se při absenci světové jedničky stáváte favority duelu?
„O tom příliš nepřemýšlíme.
Takové úvahy přenecháváme
novinářům. V Davis Cupu se
jde na kurt s jediným cílem –
uhrát tři body. Je jedno, jestli
v pěti zápasech, nebo ve třech.
Navíc v týmové soutěži se hraje úplně jinak než na turnajích.
Favorit často neuspěje.“
* V aktuální nominaci Srbů figurují především Tipsarevič a
Troicki, hráči světové třicítky.
Máte z těchto jmen respekt?
„Tipsarevič se drží ve světové
desítce, což samo o sobě vypovídá o jeho kvalitách. Je to
komplexní hráč. Troicki sice
v poslední době nemá nějako
oslnivé výsledky, ale také patří
mezi třicítku nejlepších. Je to
silný výběr, a pokud chceme
uspět, musíme hrát opravdu
dobře.“
* Budete hrát před vyprodaným hledištěm. Je to výhoda,
nebo budete pod větším tlakem?

„Je to jednoznačně výhoda.
Domácí prostředí a naši fanoušci nás opakovaně v Davis
Cupu dohnali k postupu. Jejich
povzbuzování nám pomáhá. Je
to příjemný doping. A věřím,
že v Praze se to potvrdí.“
* Díky tomu, že hrajete doma,
mohli jste zvolit povrch. Může
antuka ovlivnit výsledek celého zápasu?
„Při výběru jsme zohlednili
skutečnost, že Tipsarevič ani
Trociky na antuce nic velkého
nevyhráli. Neohlíželi jsme se
na Djokoviče. Tomu je celkem
jedno, na čem hraje. Do jaké
míry se povrch podepíše pod
konečný účet, se uvidí až po
poslední dvouhře.“
* Bude pro vás složité přeorientovat se na povrch po návratu z rychlých povrchů ve Spojených státech?
„Není to nic jednoduchého,
ale na přípravu mám po vypadnutí na turnaji v Miami
více času. Budu dělat maximum, abych byl připravený,
jak je třeba.“
* Pokud se nominace srbského nehrajícího kapitána Bogdana Obradoviče nezmění,
přijdou fanoušci o možnost
vidět přímo v akci světovou
jedničku. Jaký máte názor na
neúčast Djokoviče ve čtvrtfinále soutěže?
„Pokud nepřijede, bude to
pro nás dobrá zpráva, kterou
vítám. Hrajeme Davis Cup.
Nejde o žádnou exhibici, kde
by Djokovičova absence znamenala, že akce ztratí lesk. Jde
o čtvrtfinále soutěže mezi Českou republikou a Srbskem. A
není naše starost, v jaké sestavě
soupeř nastoupí.“

Basketbal
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Po hodech přichází půst, Prostějov zaváhal na pražské Folimance

ORLI DOSTALI ŠANCI NA OPRAVU A BUDOU MÍCHAT KARTAMI
Do konce nadstavby chybí už jen dvě kola…

k
o
k
s
roz

I hodně zdatný profesor matematiky by si musel
dlouho lámat hlavu, aby vypočítal všechny možnosti, jak skončí skupina A1 nadstavbové části
Mattoni NBL. Po několika nečekaných výsledcích
není dvě kola před koncem o druhém až pátém
místě stále rozhodnuto. Přesto má stále ke stříbrné pozici nejblíže Prostějov. Pokud zbývající duely
v Děčíně a proti Kolínu vyhraje, nemusí se vůbec
ohlížet na ostatní!

Mattoni NBL, skupina A1 - 8. kolo
loo

USK Praha - BK Prostějovov

83:82

Čtvrtiny:

Sestava a body Prostějova

28:28, 16:13,
11:18, 28:23

Nicholson 7
Pandula 7
Pelikán 2
Slezák 2
Švrdlík 0

Peterson 22
Smith 15
Venta 13
Bohačík 7
Bratčenkov 7

trojky: 23/9:21/6
střelba 2b.: 37/21:46/27
trestné hody: 20/14:14/10
asistence: 17:13
doskoky: 29:35
osobní chyby: 19:23
získané míče: 7:4
ztracené míče: 10:14
rozhodčí: Macela, Vondráček,
Kučera
Diváků: 900.

„Prakticky v každém utkání jde
o všechno. S trochou nadsázky se dá říct, že letošní play off
začalo už ve skupině A1,“ tvrdí
generální manažer BK Prostějov
Petr Fridrich, který po porážce
svého týmu v předehrávce 8.
kola nadstavby sledoval na internetu drtivou porážku Děčína
s Nymburkem a pardubické
drama, kde domácí udolali Ko-

lín až v prodloužení. „Výsledky
i průběhy potvrdili, jak je soutěž
v této sezoně vyrovnaná. Pardubice se málem propadly až na
páté místo,“ poznamenal Fridrich, kterého překvapila i skutečnost, že Děčín na půdě mistra
zaznamenal pouze 28 bodů. „To
snad musí být rekord,“ uvažoval
a téměř se trefil. Opravdu jde
o nejmenší počet vstřelených

bodů v Mattoni NBL. Stejného
čísla dosáhl před dvěma lety Vyšehrad.
Právě v Děčíně budou už ve
středu hrát Orli o potvrzení
druhého místa před startem
vyřazovací části. A nemůžou
počítat s tím, že soupeř bude
mít stejně vychýlenou mušku
jako v duelu proti Nymburku.
„Všichni vědí, jak si Děčín v
domácím prostředí věří. Hraje agresivně a využívá maximálně výhodu vlastní haly.
Nás ale čeká klíčové utkání
a chceme uspět,“ řekl manažer basketbalistů, kterým by
v případě stejného bodového
zisku měla stačit k lepšímu
umístnění i porážka o devět bodů. V předcházejících
duelech totiž byli výsledkově úspěšnější. „To je jenom

Kam až doskočí? Hlavní otázkou těchto dnů je, zda zvládnou
Orli boj o druhé místo.
Foto: www.bkprostejov.cz
drobná výhoda, na kterou se
nemůžeme spoléhat. Náskok
devíti bodů v basketbale nic
neznamená. Musíme se ma-

ximálně soustředit na výkon
na hřišti a ne propočítávat
nejrůznější varianty,“ dodal
Fridrich.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body USK
Hruban 21, Sedmák 16, Slavík 14, Votroubek
12, Mareš 8, Šotnar 5, Cvek 4, Soukup 2,
Vocetka 1, Fait 0, Hartman 0, Stariat 0

koše Mattoni NBL v číslech
S
SKUPINA
AA1
A1
8. kolo: USK Praha – BK Prostějov 83:82 (28:28, 44:41, 55:59). Nejvíce
bodů: Hruban 21, Sedmák 16, Slavík 14 - Peterson 22, Smith 15, Venta 13.
Rozhodčí: Macela, Vondráček, Kučera. Trestné hody: 20/14 - 14/10. Fauly:
23:19. Trojky: 9:6 ČEZ Basketball Nymburk – BK Děčín 73:28 (24:13,
40:16, 58:25). Nejvíce bodů: Wilson 20, Abrams 9, Benda, Naymick a Sokolovský po 8 - Alič 8, Boyer 4, Bejček a Soukup po 3. Rozhodčí: Dolinek,
Hošek, Znamínko. Trestné hody: 4/4 - 4/3. Fauly: 13:13. Trojky: 11:3 BK
Pardubice – BC Kolín 79:73 po prodloužení (24:19 48:31, 57:50, 67:67).
Nejvíce bodů: Hampton 17, Pospíšil 15, Arnold 13, T. Tóth 11 - Barnes 19,
Ames 16, Machač 14. Rozhodčí: Vyklický, Galajda, Baloun. Trestné hody:
31/22 - 17/14. Fauly: 20:26. Trojky: 5:3.
SKUPINA A2:
13. kolo: BK B & W Opava - Tuři Svitavy 66:75 (14:23 28:38 44:60)
Astrum Levice - Inter Bratislava 78:56 NH Ostrava - SLUNETA Ústí nad
Labem 91:73 (25:19 38:38 69:48) BK Loko Interconex Plzeň - Levharti
Chomutov 79:74
14. kolo: Levhati Chomutov – NH Ostrava 57:84 (17:24, 29:49, 34:68).
Nejvíce bodů: Krakovič 17, Štěpánek 14, Sahan 8 - Manusos 14, Číž 11,
Gniadek 10. Rozhodčí: V. Lukeš, Kučera, Benda. Trestné hody: 19/12 32/20. Fauly: 23:23. Trojky: 5:6 Svitavy – Loko Interconex Plzeň 76:58
(20:15, 40:30, 63:43). Nejvíce bodů: Sedlák 15, Meno 10, Deloach, Macela,
Miloš a Šindelář po 8 - Pecka 12, Kovanda 10, Aušprunk a Kozlík po 7.
Rozhodčí: Vrážel, Kurz, Komprs. Trestné hody: 17/10 - 20/12. Fauly: 17:20.
Trojky: 8:2 Ústí nad Labem - Levice 87:73 (24:18, 45:37, 72:57)
Nejvíce bodů: McFadden 18, Reinberger 14, Reese 12, Hrubý 11, Tyrna 10
- Grant 16, Bernard 11, Vojtek 10. Rozhodčí: Hošek, Vondráček, Kec. Trestné hody: 29/23 - 28/16. Fauly: 25:23. Trojky: 4:3 Inter Bratislava - Opava 68:85 (27:16, 43:38, 48:63). Statistiky nehlášeny.

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A1

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

Tým

Z

V

P

Skóre

B

ČEZ Basketball Nymburk
BK Prostějov
BK JIP Pardubice
BK Děčín
BC Kolín
USK Praha

33
34
34
34
34
33

31
24
23
23
22
16

2
10
11
11
12
17

2917:2200
2866:2516
2661:2366
2524:2253
2842:2720
2543:2616

64
58
57
57
56
49

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým

Z

V

P

Skóre

B

NH Ostrava
Astrum Levice
Tuři Svitavy
Levharti Chomutov
SLUNETA Ústí nad Labem
BK Loko Interconex Plzeň
Inter Bratislava
BK Breda & Weinstein Opava

40
40
40
40
40
40
39
39

26
18
18
16
15
10
10
8

14
22
22
24
25
30
29
31

3216:2918
3036:2971
3071:3141
3162:3489
3065:3291
2726:3220
2740:3163
2697:3202

66
58
58
56
55
50
49
47

9. kol
K Praha,
BC
C Kolín - ČEZ
EZ
Z Basket
ketbball Nymb
ymburk
urk,, BK Děčín - BK Prostějov

Předplaťte si periodikum,
kde najdete
NEJVÍCE EXKLUZIVNÍCH
BASKETBALOVÝCH ZPRÁV
Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...
Volejte: 582 333 433
Pište:predplatne@vecernikpv.cz

Koncovka BK tentokrát nevyšla a k výhře na USK chyběly dva body…

Praha/lv – Další dramatický
závěr zápasu odehráli basketbalisté Prostějova. Na
neoblíbené Folimance proti
domácímu USK ještě necelé dvě minuty před koncem
vedli o čtyři body, přesto
prohráli 82:83 a ztratili
možnost odskočit svým soupeřům v tabulce skupiny A1
Mattoni NBL.
Na začátku zápasu hosté získali vedení 7:0, o nadějné
vedení ale rychle přišli. Vysokoškoláci totiž odpověděli šňůrou 18:4 a rázem Orli
prohrávali o osm bodů. Nápor

svěřenců Kennetha Scalabroniho zastavili až v závěru
první čtvrtiny po příchodu
rozehrávače Mateje Venty a
srovnali na 28:28.
Velká přetahovaná o průběžný
výsledek pokračovala v dalším průběhu poločasu. Pražané vstoupili do druhého úseku
lépe, Hanáci sedmi body v
řadě zase překlopili vedení na
svou stranu a přinutili celek
USK k vybrání oddechového
času. Krátká domluva trenérů
pomohla a šestý tým soutěže
odcházel do kabiny za příznivého stavu 44:41.
Po návratu na palubovku Orli
přitlačili a desetibodovou sérií
se dostali dopředu. Zdálo se,
že tým Prostějova protivníka
definitivně setřese, opak byl
pravdou. Sedmák a Hruban

začali plnit roli lídrů a především díky jejich příspěvku se
USK vrátil do zápasu. Deset
minut před koncem vedl výběr Zbyňka Cholevy 59:55 a
bylo jasné, že vítěze celého
střetnutí určí až vyrovnaná
koncovka.
Předpoklady se naplnily v
samotném závěru. Na body
hostujícího výběru odpověděli trojkami Mareš s Votroubkem. Za stavu 78:78 se
prosadil Jamar Smith, vzápětí
však hostující obrana zapomenula na volného Mareše a
domácí hrdina další dlouhou
střelou nasměroval USK k
překvapivému vítězství. Po
šestkách Hrubana sice hosté
dokázali korigovat, stačilo to
ale pouze na těsnou porážku
o jediný bod.

Očima trenérů
Kenneth SCALABRONI - USK Praha:

„Je to pro nás skvělá výhra. Už proto, že jsme ve
skupině A1 ještě naplno nebodovali. Možná si někdo myslel, že mezi elitu nepatříme, ale my jsme
ukázali, že je to jinak. Prostějov ukázal své kvality.
Mému týmu se přesto podařilo držet krok a v závěru hráči výsledek otočili. Vítězství určitě zvedne naše sebevědomí.
Zbývající zápasy využijeme k důkladné přípravě na play off.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov
„Domácí hráli s větším nasazením než my. Sice
jsme začali ve velkém stylu, soupeř ale ve velkém
stylu utkání zakončil. V koncovce potrestal naše
zbytečné ztráty. Především Marešovy a Votroubkovy střely nás popravily. Navíc jsme v průběhu
celého zápasu nedokázali pokrýt nájezdy USK
pod koš. Chyběla nám rychlost, v tom nás vysokoškoláci předčili
a díky tomu se mohli po závěrečné siréně radovat z úspěchu.“

„Chytřejší budu za měsíc. Třeba ještě nastoupím,“
drží se naděje zraněný kapitán JAROSLAV PRÁŠIL
Prostějov - Pouze v civilu na střídačce stráví
minimálně měsíc křídelník Jaroslav Prášil. Nohu
kapitána Orlů kvůli přetrhaným postranním a
vnitřním vazům zdobí sádra a až po jejím sundání
lékaři rozhodnou o další případné léčbě. V optimálním případě by ještě mohl obávaný střelec naskočit
do rozehrané sezony. „Musím být trpělivý a čekat.
A doufat, že to dobře dopadne,“ říká Prášil.
Ladislav Valný
Můžete
konkrétně
přiblížit váš momentální zdravotní problém?
„Postranní a vnitřní vazy jsou
přetrhané. Je otázkou, jak
jsou na tom křížové vazy a to
uvidíme ve chvíli, kdy sundám sádru. Existuje šance,
že budu moci po týdnu posilování bez sádry hrát. Pokud
to ale nepůjde, přijde na řadu
plastika křížového vazu. Na
verdikt si musím počkat do
chvíle, kdy bude sádra dole.“

Zaklepejme na dřevo,
ať to dopadne dobře.
Máte přesto představu, co by
následovalo, kdyby musela
přijít operace?
„Nic příjemného by to nebylo.
Čtyři až šest měsíců rekonvalescence, takže bych mohl být
připravený někdy na začátku
příští sezony.“
Věřme té lepší variantě. Pojďme zpět k vašemu sledování zápasů. Jak se
cítí sportovec, který nemůže
nastoupit a pouze sleduje své
spoluhráče z hlediště?

„Žádný sportovec tuhlee roli
nemá rád a nikomu ji nepřeřejete
ji. Fandíte klukům, přejete
jim úspěch a současněě vás
to táhne na palubovku. Cítíte
svrbění v těle. Každý, kdo to
ejde o
zažil, vám potvrdí, že nejde
nic příjemného.“
Výsledky Orlů v nadyrovstavbě jsou nevyrovnané. Porazili jste Nymalším
burk, ale hned v dalším
p
zápase na USK tým proujete?
hrál. Čím si to vysvětlujete?
„Především si musíme uvědomit, že ve skupiněě A1
není slabý soupeř. Nějaké
velké vítězné šňůry se až na
kávat.
Nymburk nedaly očekávat.
rohrát
Hlavně venku může prohrát
ství z
opravdu každý. Vítězství
ivníka
půdy jakéhokoli protivníka
o rozmá velkou cenu. Jsou to
edcích
dílové body. O výsledcích
tuální
rozhodují drobnosti, aktuální
forma. Podívejte se naa náš
poslední domácí zápas.. Dali

DVA ZÁPASY VE TŘECH DNECH
aneb svižný závěr nádstavby

Prostějov/lv-Vpátekkolemosmé
hodiny večer už nebude co řešit.
Alespoň z pohledu basketbalistů
Prostějova. Ve středu nastoupí
v předposledním kole skupiny
A1 v Děčíně proti svěřencům
Pavla Budínského a o necelých
padesát hodin později přivítají
Kolín v předehrávce posledního
kola.

„Není to jednoduchý program,
ale víme o něm dopředu
a musíme být podle něj
připraveni,“ nerozebírá krátkou
pauzu mezi zápasy trenér
Zbyněk Choleva. Bez ohledu
na výsledek středečního duelu
na severu Čech by si trenér
se svými hráči přál nastoupit
před zaplněnými tribunami.

ínem
Všechny zápasy s Kolínem
abídly
byly hodně vyrovnané a nabídly
nou.
dramatickou podívanou.
mavé.
„Určitě to bude zajímavé.
uelem
Posledním domácím duelem
proti Nymburku jsme snad
yplatí
fanouškům ukázali, že se vyplatí
přijít do hlediště. Budeme jejich
podporu potřebovat,“ zve
příznivce Choleva.

jsme patnáct trojek. Proto
jsme Nymburk těsně porazili. Někdy to zkrátka do koše
tak nepadá a přijde porážka.“
Porážky si na své konto připisují také
další týmy bojující
o co nejlepší
postavení
před play off.
Jak vnímáte
šance Prostějova na dosažení druhého
místa po nadstavbě?
„Letos je soutěž nesmírně
vyrovnaná.
Jeden výsledek může
ovlivnit konečné pořadí hned několika
týmů. Porážkou na
Folimance jsme si
všechno zkomplikovali, přesto si
druhé místo stále
můžeme uhrát
sami. Rozhodující
bude
příští utkání v
Děčíně. Na to
se musíme připravit a rvát se
o úspěch.“

Sport
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Na půdě Automechaniky proběhla tisková konference prostějovského cyklistického klubu

TÝM SKC „U23“ PRO ROK 2012 OFICIÁLNĚ PŘEDSTAVEN
Se zvýšením počtu členů na deset jdou nahoru také výsledkové ambice, hanácký klub chce být dravou štikou
Den před startem české primavery Brno-Velká Bíteš-Brno byl v prostorách autosalonu nového partnera klubu společnosti Automechanika, a.s.
oficiálně představen tým SKC Prostějov „U23“ pro rok 2012. Stávající sestavu ve složení: Tomáš Salaj, Jakub Filip, Michal Mráček mladší, Martin
Cetkovský, Viktor Vrážel a Markéta Svozilová pro letošní sezonu doplnili i
Ondřej Tkadlec a David Babiánek, kteří přestoupili z juniorů. Z TJ Favorit
Brno přišel Jiří Matoušek a na konečnou desetičlennou sestavu týmu doplnil Dominik Hynek - závodník, který v loňském roce oblékal dres severomoravského týmu Forman cycling Cinelli. Poprvé byly také veřejnosti oficiálně představeny nové modely závodních kol, které pro SKC dodal dlouhodobý partner klubu, český výrobce kol, společnost DURATEC. Závodníci
týmu budou i nadále oblékat dresy od českého výrobce a partnera klubu
společnosti KALAS. Týmové oblečení a doplňky od kšiltovek až po boty
pod značkou FORCE dodal další výrazný partner klubu společnost KCK.
A v neposlední řadě všichni závodníci klubu i nadále jezdit na špičkových
galuskách a pláštích od předního českého výrobce, společnosti TUFO.
Sportovní veřejnost byla také prostřednictvím PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, který bude i letos hlavním mediálním partnerem klubu, seznámena se závodním programem a ambicemi týmu pro letošní rok.
Prostějov/son

tý partner DURATEC. Nový
„S potěšením vám můžeme design mají rovněž dresy od
předvést nové modely, které společnosti KALAS, týmové
pro náš oddíl dodal dlouhole- oblečení značky FORCE včet-

ně doplňků zase máme od dalšího partnera KCK. A zapomenout nesmíme ani na galusky i
pláště od firmy TUFO,“ zopa-

koval na úvod novinky Ondřej
Šrámek, mluvčí SKC.
„Náš současný, početně dost
široký Team U23 vzešel z dlouholeté kvalitní práce s mládeží,
v níž stabilně patříme mezi nejlepší české kluby. V posledních
letech se nám dařilo vyhrávat
bodování všech sportovních
center mládeže a na základě
této úspěšnosti vyrostla v Prostějově řada závodníků schopných prosazovat se i v kategorii
do třiadvaceti let, na základě čehož vznikl tento projekt SKC,“
vyložil O. Šrámek.
Kolektiv zaměřující se jak na
dráhové, tak na silniční soutěže
tvoří lídr Jakub Filip, Tomáš Salaj, Michal Mráček mladší, Martin Cetkovský, Viktor Vrážel,
jediná dívka Markéta Svozilová
(všech šest jmenovaných patřilo
do týmu již v minulém roce),
loňští junioři Ondřej Tkadlec
s Davidem Babiánkem a nové
posily Jiří Matoušek z Favoritu
Brno, respektive Dominik Hynek z Forman cycling Cinelli.
Hlavním trenérem je Michal

Mráček starší, dlouholetý kouč
Vladimír Vačkář pokračuje u
nižších mládežnických kategorií. Post týmového mechanika
zastává Richard Šmída.

Trochu samostatnou jednotkou je bikrosařka Jana Horáková, která se představovačky nemohla zúčastnit kvůli
svému startu v závodě Svě-

tového poháru v USA, kde
potřebuje získat body nutné
k zajištění startu na Letních
olympijských hrách v Londýně.

Šéf oddílu Šrámek oceňuje podporu všech partnerů Trenér Mráček si chválil přípravu a týmu věří
Prostějov/son - Nelehké určitě
je též zajištění třímiliónového
rozpočtu, o čemž promluvil
předseda SKC Petr Šrámek.
„V dnešní době sehnat tolik
peněz opravdu není jednoduché. Už před čtyřmi lety
nám však pomohl vznik nového oddílového výboru, jehož členové vnesli do práce
celého klubu spoustu elánu
a umožnili plnit dlouhodobé
cíle. Prvním byla stabilizace
mládeže na co nejvyšší republikové úrovni, což se průběžně daří, a druhým právě
vznik týmu U23, v němž dostávají šanci naši odchovanci,
kteří přešli z mládeže a nedo-

stali hned mužské angažmá
ve větším oddílu,“ otevřel
Petr Šrámek dané téma.
„Časem se naše plány posunuly dál, než jsme původně předpokládali, přirozenou cestou
chceme postupně stále víc a
víc. Díky tomu patříme k národní špičce už nejen na dráze,
ale i na silnici a zároveň se snažíme udržet finance v rozumných mezích, nejít do žádných
ekonomických dobrodružství.
To nám vychází díky podpoře celé řady sponzorů, jimž
touhle cestou moc děkujeme,“
zdůraznil šéf prostějovských
cyklistů.
Nejvýznamnějšími partnery

SKC jsou Český svaz cyklistiky, město Prostějov a
Olomoucký kraj, dále Automechanika Prostějov, zkraje
tohoto článku zmíněné společnosti DURATEC, KALAS, FORCE, KCK, TUFO
i řada jiných. „Za podstatné
považuji, že hospodaříme
s vyrovnaným rozpočtem
něco přes tři milióny korun
a vždy nám ještě něco málo
zbude. Závodníci mají přitom k dispozici špičkové
materiální vybavení i velmi
dobré zázemí, tím pádem
mohou dosahovat kvalitních atmosféře opět přejeme ze
výsledků. A to si letos v té všeho nejvíce,“ uzavřel Petr
naší přátelské až rodinné Šrámek.

Stručné představení členů týmu SKC Prostějov „U23“

David Babiánek
S cyklistikou začal až v juniorském věku, jde tedy víceméně o nováčka v tomto
sportovním odvětví. Minulou
sezónu strávil právě mezi juniory a věkově dorostl k přesunu do třiadvacítek.

Martin Cetkovský
Odchovanec SKC strávil juniorská léta v Dukle
Praha, po přechodu mezi
muže se však vrátil do Prostějova a v jeho barvách
sbírá národní i mezinárodní vavříny.

Jakub Filip

Hlavní hvězda a lídr družstva
vyrostl v hanáckém klubu, je
členem dráhové i silniční reprezentace České republiky
do třiadvaceti let. Největšího
úspěchu zatím dosáhl na loňském mistrovství Evropy U23,
kde byl čtvrtý ve scratchi.

Dominik Hynek
První ze dvou nových posil
prostějovského oddílu, do
kterého zamířil z Forman
cycling Cinelli. Jedná se o
perspektivního absolventa
Sportovního gymnázia ve
Vrbnem pod Pradědem.

Jiří Matoušek
Jezdec SCM Prostějov působil do kadetského věku
v MAPEI Cyklo Kaňkovský
Olomouc, následně prošel
oběma brněnskými kluby
Duklou i Favoritem a nyní se
stal novou posilou SKC.

Závody pořádané
SKC Prostějov v roce 2012

Michal Mráček mladší
Člen cyklistického rodu
získával ostruhy v prostějovském Sportovním centru mládeže a coby junior
zkoušel štěstí v Dukle Brno.
Poslední roky znovu patří do
rodiny SKC.

Tomáš Salaj
Dlouholetý člen SKC a ikona
týmu, další z oddílových odchovanců. Lepších výsledků
dosahuje na silnici, kde loni
vybojoval bronz při MČR
v mužské časovce dvojic.

Markéta Svozilová

Bývalá reprezentantka ČR
v ploutvovém plavání se cyklistice věnuje teprve třetím
rokem, přesto už dokázala
získat dvě stříbrné medaile na
mistrovství republiky a výkonnostně jde neustále nahoru.

Ondřej Tkadlec
Taktéž odchovanec SKC patřil mezi vynikající juniorské
reprezentanty, Českou republiku dobře zastupoval například
na silničním mistrovství světa
2011 této věkové kategorie
v Kodani.

Viktor Vrážel
Jediný závodník ze stávajícího
kolektivu, který neprošel SCM
Prostějov. Zářil v mládežnických kategoriích a je dosud
posledním českým vítězem
největšího etapového závodu
kadetů ve střední Evropě Závod
míru nejmladších.

Prostějov/son - Hlavní lodivod prostějovského výběru
SKC do 23 let se nejprve
ohlédl za přípravou, kterou
jeho svěřenci v uplynulých
měsících prodělali.
„Trénovat na letošní sezónu
jsme začali v podstatě již loni
v říjnu, a protože nám počasí
dlouho přálo, zvládli jsme toho
dost najezdit na kole. Věnovali
jsme se pochopitelně i nabírání
kondice, nějaký čas celý tým
strávil běžkováním na horách.
Závěrečná část přípravy pak
proběhla v teple chorvatské
Vodice, kde jsme najížděli finální objem kilometrů,“ přiblížil Michal Mráček starší.
Co výsledkově očekává od
svých oveček? „Hlavní náplní silniční sezóny bude seriál
Českého poháru, který zkvalitnil vstup nového sponzora.
V elitní kategorii mužů bychom tam chtěli působit jako

taková dravá štika rybníku,
zatímco v kategorii U23 se
chceme pohybovat co nejvíc
vepředu. To znamená mít
svého závodníka mezi nejlepšími třemi až pěti v každém závodu ČP. Nebude to
jednoduché, nicméně vysokým cílům obětujeme hodně
a pro jejich splnění děláme
maximum, takže nižší mety
si klást ani nemůžeme,“ upozornil Mráček.
Totéž ještě výrazněji platí u
dráhových disciplín. „Máme
hned čtyři zástupce v reprezentaci ČR do 23 let, pro niž bude
letošním vrcholem červencové
mistrovství Evropy v Portugalsku. Tam půjdou za co nejlepšími výsledky, přičemž Jakub
Filip touží po medaili, která mu
loni utekla jen o fous. Pokud
by se tohle povedlo, znamenalo by to zúročení společné
práce nás všech. Tu můžeme

samozřejmě prodat také na národních šampionátech, kde se
rovněž pokusíme získat cenné
kovy. Byť silniční MČR spojené s mistrovstvím Slovenska
bude za pravděpodobné účasti kompletní mužské špičky
obou zemí v čele s Romanem
Kreuzigerem, bratry Velitsovými i dalšími hvězdami hrozně
náročné,“ rozebral kouč.

Ondřej Tkadlec zvítězil v prvním závodě

Cofidis Českého poháru na silnici

Hned v úvodním závodě Cofidis Českého
poháru na silnici se
Ondřej Tkadlec zaskvěl vítězstvím v kategorii „U23“. V nepříjemném větrném počasí se
na startu pod Hotelem
Voroněž sešlo 177 závodníků včetně kompletní sestavy družstva
SKC Prostějov „U23“.
Brno, Prostějov/pk

V průběhu závodu si z prostějovských závodníků nejlépe
vedli Filip, Vrážel, Matoušek
a Tkadlec. „Pohybovali se
v hlavním poli, které mělo
ztrátu okolo jedné minuty na
vedoucí čtveřici uprchlíků.
Náskok skupiny se pelotonu

podařilo zlikvidovat po poslední obrátce ve Velké Bíteši, kdy cyklisté nabrali směr
Brno,“ prozradil Večerníku
Michal Mráček starší, hlavní
trenér družstva. Ve stoupání z
Velké Bíteše nastoupil rakouský závodník Riccardo Zoidl,
kterému se v silném větru
podařilo vytvořit dostatečný
náskok, který udržel až do
cíle. O pořadí na zbylých místech se rozhodovalo v cílovém
spurtu hlavního pole. „Kluci
tam byli pěkně poskládaní,
taktika byla připravit závěrečnou pozici pro Jakuba Filipa,
který se v tu chvíli cítil nejlépe. Bohužel Jakub měl zhruba
3km před cílem defekt, vytrhnul nohu z pedálu a šance
na úspěšný spurt byla rázem
pryč. Jakub tak alespoň pomohl Vráželovi a Tkadlecovi
posunout se do čela pelotonu a
poté odstřídal,“ popisuje závěr
závodu trenér Michal Mráček

starší s tím, že Ondřejovi Tkadlecovi se nakonec podařilo
dospurtovat na osmém místě
v hlavním poli, což mu vyneslo první místo mezi bezmála
osmdesáti závodníky startujícími v kategorii do třiadvaceti
let!
„Je to obrovský úspěch, pro
Ondru je to po startu v Rakousku teprve druhý závod
v kategorii muži ELITE. Je
jen velkou škodou, že Filip
utrhnul kufr z pedálu, protože
tak by úspěch pro prostějovské
barvy byl ještě větší. Jsem ale
nadmíru spokojen, jak si kluci
v závěru pomohli, ukázali tak
že i v tak prestižních silničních
závodech jakým bezesporu Brno-Velká Bíteš-Brno dokážou
být vepředu v dostatečném
počtu a síle, aby mohli konkurovat těm vůbec největším
týmům v ČR,“ dodává závěrem lodivod Michal Mráček
starší.

Obchodní a mediální partneři SKC Prostějov
hlavní partneři

Český pohár mládeže na dráze:
25. až 27. května, velodrom za Kosteleckou ulicí.
Grand Prix Prostějov-Memoriál Otmara Malečka:
24. srpna, velodrom za Kosteleckou ulicí.
Mistrovství republiky mužů, žen a U23 na dráze I:
25. a 26. srpna, velodrom za Kosteleckou ulicí.
Český pohár mládeže na dráze:
25. a 26. srpna, velodrom za Kosteleckou ulicí.
Mistrovství republiky mužů, žen a U23 na dráze II:
22. září, velodrom za Kosteleckou ulicí.
Mistrovství republiky mládeže na dráze:
22. září, velodrom za Kosteleckou ulicí

hlavní mediální
partner

další partneři
...ještě

+

Volejbal
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SOKOL ŠTERNBERK
Konečný STAV série 3:0

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:00 hodiny
Rozhodčí: Kostka a Gall
Diváků: 200
1. set: 11:25 19 minut 2. set: 21:25 22 minut
3. set: 10:25 18 minut

Sestava Šternberk:
berk:
Rašková, M. Janečková, Holásková, S. Janečková, Košická, Sochorcová, libero Hronová; střídaly: Oborná, Segeťová, Římská,
Dřímalová. Trenér: Radomil Juřík

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská
Artmenková

Kubínová
Jovanovičová
Hrončeková
Horká
Soaresová

Trenéři:
Miroslav Čada
Ľubomír Petráš
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Připraveny byly: Velikiyová,
Monzoniová, Popovičová, Smáková

„AGELKY“ V SEMIFINÁLE EXTRALIGY NARAZÍ NA OLOMOUC
Fandové tak uvidí minimálně další tři hanácká derby,
to první už ve čtvrtek v hale Sportcentra DDM Prostějov

„Po pravdě jsme spíš čekali, že
ze čtvrtfinálové dvojice Slavia
– Olomouc postoupí Pražanky,
které měly v nadstavbě mnohem lepší formu. Tým UP se
během této části soutěže dost
trápil, jenže v rozhodující chvíli dokázal zabrat a prodat své
schopnosti,“ zaregistroval trenér VK Miroslav Čada.
nými favoritkami a dle papí- Že jeho družstvo narazí právě
Prostějov/son
rových předpokladů by měly na vysokoškolačky, se rozhodDruhé vzájemné utkání přijde slavit hladký postup 3:0 na ně nezlobil. „Určitě je příjemna řadu 12. dubna ve stejný zápasy.
nější cestovat dvacet kilometrů
čas na olomoucké palubovce,
třetí mač pak v pondělí 16.
Celková bilance vzájemných zápasů:
dubna znovu od 17.00 v proProstějov versus Olomouc
stějovském prostředí. Další
do Olomouce než tři hodiny do
21
:
4
souboje se nepředpokládají,
Prahy. Z tohoto pohledu semina sety: 68
:
20
neboť ženy AGELU jsou jasfinálového protivníka vítáme,“
přiznal Čada, aby hned vzápětí
Stručné představení SK UP Olomouc
varoval před podceněním.
Hanácký klub s bohatou tradicí prožil své nejlepší roky v polovině devadesátých let minulého „Olomoučanky jsou nebezpečstoletí, kdy posbíral hned čtyři mistrovské tituly. Daří se mu však stále: z extraligových sezon né tím, že hrají ve výkyvech:
2008 a 2009 má stříbro a bronz, loni se znovu vyšvihl až na druhé místo.
když jim to nejde, jdou volejbalově hodně dolů, ovšem
Hráčská soupiska
jakmile se chytí, dokáží hrát venahrávačky: Petra Klhůfková, Veronika Gregorová; univerzálka: Hana Vanžurová, Veronika lice dobře. Mají rozhodně větší
Grofková; blokařky: Iva Nachmilnerová, Eva Rutarová, Daniela Pavlitová; smečařky: Petra potenciál nás přivést do úzkých
Chalcarzová, Zuzana Milovová, Alena Honková, Lucie Polášková; libero: Hana Maléřová,
než Slavia, hlavně svým podáním nebo vysokými bloky,“
Realizační tým
upozornil kouč na silné zbraně
Hlavní trenér: Jiří Teplý. Asistent trenéra: Pavel Háp
nadcházejícího soka.

SK UP Olomouc je jedním ze tří nejčastějších soupeřů
našich volejbalistek za uplynulých pět let existence
VK Prostějov. Nyní se oba hanácké týmy střetnou znovu, a to v semifinále UNIQA extraligy ČR 2011/12.
Série hraná na tři vítězství startuje úvodním duelem
ve čtvrtek 5. dubna od 17.00 hodin v hale Sportcentra
DDM.
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Do semifinále extraligy kromě VK AGEL
také Olymp Praha, Brno a Olomouc
Praha/red - Vyřazovací boje nejvyšší tuzemské soutěže
žen byly až na prostějovskou sérii vzácně. O největší překvapení se postaraly hráčky SK UP Olomouc, které vyřadily ve čtyřech zápasech pražskou Slavii.
Volejbalistky Prostějova splnily v sérii proti Šternberku jednoznačně úlohu favoritek a bez ztráty setu postoupily do semifinále extraligy. Hráčky Sokola byly proti Čadovým svěřenkyním bez šance na vítězství, přesto je účast v play off,
do kterého se probojovaly až v posledním kole druhé části,
jistě úspěchem. „S výjimkou posledního setu jsme ve třetím utkání předvedli nejlepší výkon ze všech čtvrtfinálových
utkání. Zejména oproti prvnímu zápasu v Prostějově jsme
hráli uvolněně a nebojácně v útoku i na servisu. Hlavní rozdíl mezi námi a kvalitnějšími týmy je v tom, že nedokážeme
udržet kvalitu hry po celou dobu utkání,“ hodnotil poslední
vystoupení v letošním ročníku extraligy trenér Šternberku
Juřík. Prostějov čeká v semifinále extraligy SK UP Olomouc.
Ani pražský Olymp se na cestě do semifinále naší nejvyšší
soutěže nijak zvlášť nenadřel. Pražanky ztratily v celé čtvrtfinálové sérii proti Frýdku-Místku jediný set, a to na půdě
soupeřek při vedení 2:0 na sety. Trenér Olympu Stanislav
Mitáč pochválil po třetím utkání výkon diagonální hráčky
Terezy Vanžurové, která přispěla k vítězství pražského týmu
pětadvaceti body. Olymp se v boji o finálovou účast utká s
VK KP Brno.
Velmi zajímavou bitvou se stal čtvrtfinálový souboj mezi
moravskými celky VK Královo Pole Brno a Přerovským volejbalovým klubem. Svěřenkyně Ondřeje Marka se nakonec
radovaly z postupu, hráčky Přerova se však hlavně v domácích utkáních ukázaly jako velmi silný tým. O postupu mezi
nejlepší čtyřku rozhodly Brňanky vítězstvím 15:10 v tie breaku čtvrtého zápasu.
„Byl to jednoznačně nejlepší zápas v sérii. Zasloužily si vyhrát
oba týmy. Před tie-breakem jsem holkám řekl, ať hrají odvážně. Jsem rád za postup. Přerov hrál velmi dobře,“ řekl po čtvrtém utkání spokojený trenér Králova Pole Ondřej Marek.
O největší senzaci čtvrtfinálových bitev se postaraly hráčky
SK UP Olomouc, které ve čtvrtfinálové sérii vyřadily hráčky
pražské Slavie. Souboj čtvrtého a pátého týmu po druhé části
extraligy rozhodlo druhé utkání, ve kterém svěřenkyně Jiřího
Teplého zvrátily nepříznivý vývoj série a třemi vítězstvími v
řadě si zajistily účast v semifinále naší nejvyšší soutěže.
V prvním semifinále UNIQA Extraligy žen proti sobě nastoupí týmy Prostějova a Olomouce, druhý semifinálový duel obstarají hráčky pražského Olympu a Brna.

Každopádně se jeho svěřenky nemusejí ničeho bát,
pokud odvedou stoprocentní
práci. „Čtvrtfinále se Šternberkem holky zvládly dobře.
Nepřipustily větší komplikace, všechna tři střetnutí měly
s výjimkou začátku druhého
pod kontrolou a neztratily
ani set, navíc díky protočení
kompletního kádru zůstaly
všechny v zápasovém rytmu.
Věřím, že podobným způsobem zvládneme také semifinálovou sérii,“ zdůraznil
Čada.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Sanja Popovičová: „Prostějov jsem si moc oblíbila!“
Krásná Chorvatka věří, že pokud tým nikoho nepodcení, titul v extralize VK AGEL neuteče

Prostějov - Nejrazantnější volejbalistkou současného kádru VK AGEL Prostějov je bez pochyby
Sanja Popovičová (na snímku). Když chorvatská
univerzálka dobře trefí podání nebo smeč, je to rána jako z děla a soupeřky (pokud vůbec stihnou
zasáhnout) pořádně bolí ruce. Mezi extraligovým
čtvrtfinále a semifinále jsme se sedmadvacetiletou
hráčkou probrali nejen sportovní záležitosti, ale také to, jak se jí na Hané žije.
Marek Sonnevend
Jaká byla z vašeho
pohledu čtvrtfinálová
série proti Šternberku?
„Chvílemi až moc lehká. Po
jasném prvním utkání jsme
si na začátku druhého zápasu
daly oddech a prohrávaly o
docela hodně bodů, nakonec
se nám povedlo úvodní set získat dost těsně 25:22. Pak jsme
zase přidaly, zlepšily příjem a
celý zbytek série už proběhl
v pohodě. Aspoň jsme se před
semifinále tolik neunavily.“
Nejsou
takhle
jednoznačné
duely
v české extralize pro vás nudné?
„Hrát častěji s papírově mnohem slabšími celky je těžké
hlavně kvůli motivaci. Jednoduchých zápasů bylo v téhle
sezóně z mého pohledu až
moc, člověk se na ně potom
někdy fakt složitě koncentruje.“
Co očekáváte od semifinále s Olomoucí?
Bude to přece jen těžší?
„Olomouc má určitě silnější
tým než Šternberk, navíc jí
psychicky pomůže postup přes
Slavii. Pro nás je ale rozhodně
lepší, že nemusíme cestovat tak
daleko do Prahy, Olomouc je
kousek a jsme tam za chvilku.
Po herní stránce bude záležet
hlavně na našem vlastním
výkonu: pokud předvedeme

dobrý volejbal, neměly bychom mít s postupem potíže,
jakmile budeme hrát špatně,
mohou nastat komplikace.“
V případě očekávaného
posunu do finále narazíte na Olymp Praha nebo
KP Brno. Může vás jeden
z těchto protivníků ohrozit
při cestě za titulem?
„To je podobné jako u semifinále. Favoritem na finále je
vedle nás hlavně Olymp, se
kterým jsme během sezóny
neměly větší problémy, v šesti
vzájemných utkáních nám
vzal třikrát po jednom setu.
Jeho družstvo tvoří většina
mladých holek a já jsem na
nich vždycky při rozehrávání
i pak při zápasech viděla, že
se nás trochu bojí. Což je ale
v tak nízkém věku normální,
ještě jim chybí víc zkušeností.
Jako tým se mi však celkově
líbí, vzhledem ke svému mládí
hrají kvalitní volejbal. My musíme být ve formě a nic nepodcenit, v takovém případě titul
získáme.“
Kterého výsledku si
v letošním ročníku
nejvíc vážíte a proč?
„Když vezmu jednotlivé zápasy, tak nejlepší výkon jsme
asi podaly v prvním utkání
osmifinále Champions League
proti Fenerbahce Istanbul.
Tohle střetnutí nám všem
zůstalo nejvíc v paměti, ale
určitě by se našly i další soubo-

je v českých soutěžích nebo
v evropské Lize mistryň, které
nám vyšly hodně dobře.“
A je podle vás cennější
postup do play off CEV
Champions League, nebo
zisk Českého a Československého poháru?
„Globálně má větší hodnotu
účast v play off největšího
evropského poháru, jenže
držet v ruce trofej za vítězství
v nějaké soutěži je vždycky
krásné. I když vyhrát ty dva
poháry možná nebylo tak těžké
jako postoupit do osmifinále
Ligy mistryň. Na tenhle výsledek se však rychle zapomene,
zatímco zisk trofejí zůstane i
dlouhá léta někde zapsaný jako
úspěch. Kdybychom v Champions League prošly třeba až
do Final Four, to už by bylo
něco jiného.“ (smích)
Z jakého důvodu jste
v úvodu sezóny hrály
horší volejbal a až postupně
se zlepšovaly?
„Hodně
jsme
pracovaly
v přípravě jak na základních
věcech, tak na detailech, které
dohromady tvoří důležitý
celek. Navíc jsme s holkama
dost mluvily i mezi sebou,
co a jak můžeme zlepšit,
tohle všechno pomáhalo. Já
osobně jsem třeba využila také
možnost podívat se na svou
hru na videu, z těch záznamů
se mi povedlo odhalit chyby
při útočení a následně makat
na jejich odstranění během
ttrréni
éénnin
in
tréninků.“
Nakolik jste spokojená
s vlastními výkony od svého
příchodu do Prostějova?
„Nebylo to a není úplně perfektní, určitě jsem schopná
hrát ještě lépe. Na druhou stranu jsem do Prostějova přišla
až koncem listopadu a ono
nikdy není jednoduché hned
zapadnout do vytvořeného

kolektivu. Kdybych tady byla
hned od začátku sezóny, moje
výkony by pravděpodobně
byly lepší. Z tohoto pohledu
jsem docela spokojená, špatně
zde snad nehraju. Víc hodnotit
by mě však měl trenér, ne já
sama sebe.“
Pokud vezmu mimovolejbalový život, co se
vám v České republice a
konkrétně v Prostějově líbí,
případně nelíbí? Čím
trávíte volný čas?
„Ze začátku jsem se
dila,
ale
trochu
nudila,
u dorazil
pak za mnou
snoubenec, a jak jsme
se s holkama postupně
trávila
skamarádily,
jsem pořád víc času
dnou jsme
i s nimi. Jednou
u, jindy nazašly na kávu,
o se podíkupovat nebo
ta. Kromě
vat do města.
m zimy
toho se během
hrála spoustaa utých
kání v různých
a
soutěžích
dost
jsmee
c e s t o v a l y,
takže
mocc
u
volného času
nezbývalo.
V Prostějově se
mi jinak líbí nejvíc
adyy klid.
tím, jaký je tady
ý provoz,
Žádný velký
uku, všude
málo aut a hluku,
je blízko. A když je
uhá chvíle,
člověku dlouhá
o Olomouce
může zajet do
a, kde je víc
nebo do Brna,
zábavy. Co se mi nelíbilo?
Zima s mrazy a sněhem, na
což nejsem z Chorvatska
h) Jinak si
zvyklá. (smích)
mám nač
opravdu nemám
stěžovat, klub se o nás
perfektně staráá a zajistí
všechno, co jee potřeba
okonalého
včetně
dokonalého
zázemí.“

Jak to vidíte se svým
možným pokračováním
ve zdejším oddílu?
„Zatím nevím, co bude. Já
bych tady ráda zůstala, ale
klubové vedení říká, že se
rozhodne až během dubna.
Uvidím, jaké nabídky se objeví, a na řadu přijdou jednání.
Tenhle prostějovský tým bych
však opustit nechtěla.“

Foto: vkprostejov.cz

Volejbal, korfbal

Volejbalistky ve Šternberku razantně ukončily čtvrtfinále
Konečný stav série 0:3
Bodový vývoj – první set:
0:3, 1:7, 4:8, 5:11, 8:13, 8:17,
9:20, 10:22, 11:25. Druhý set:
2:2, 2:4, 5:6, 5:8, 10:12, 11:14,
12:16, 15:17, 16:20, 18:20,
19:23, 21:23, 21:25. Třetí set:
1:1, 1:4, 3:4, 3:6, 6:7, 6:9, 8:10,
8:22, 9:24, 10:25.
Šternberk, Prostějov/son - Během pouhých čtyř dnů si naše
volejbalistky zajistily postup
mezi elitní kvarteto UNIQA
extraligy žen ČR. Po dvou víkendových triumfech nad TJ
Sokol Šternberk v domácím
prostředí totiž volejbalistky VK
AGEL Prostějov nezaváhaly
ani v úterním třetím utkání
čtvrtfinálové série venku, které

vyhrály naprosto s přehledem.
Během tří vzájemných střetnutí
dvou hanáckých klubů tak neztratily ani set.
Favoritky věděly, že ke klidnému
průběhu střetnutí potřebují dobrým nástupem soupeřky okamžitě
dostat pod tlak. To se povedlo a
úvodní sada se svou jednoznačností hodně podobala celému
prvnímu duelu série. Hostující
tým kraloval ve všech směrech,

neustále zvyšoval svůj náskok a
mnoho nechybělo k jednocifernému výsledku – 11:25.
Druhé dějství naopak připomínalo začátek druhého vzájemného
zápasu, kdy šternberská děvčata
dokázala držet krok. V domácím
prostředí sice tentokrát neustále
mírně ztrácela, ale Prostějovanky
se na zvýšení setového stavu dost
nadřely. Nejvíc úzko jim bylo po
snížení na 21:23, vzápětí však

Očima kapitánek
Markéta JANEČKOVÁ - TJ Sokol Šternberk:
„Dnes nám nejlépe vyšel druhý set, ve kterém jsme podaly bojovný výkon. Jinak měly navrch lepší soupeřky,
jimž gratuluji k postupu.“

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov
„Domácí hráčky nás hlavně ve druhé sadě dost tlačily servisem a k tomu do haly nepříjemně svítilo slunce. Proto
jsme rády, že máme celou sérii bez větších problémů za
sebou, a teď už se soustředíme na semifinále.“

Ligu mistryň ovládl nedávný
přemožitel VK – Fenerbahce Istanbul

Baku (Ázerbajdžán), Prostějov/
son - Zajímavé obsazení
mělo z hlediska VK AGEL
Prostějov víkendové Final
Four CEV Champions League
žen 2011/2012. Na závěrečném
turnaji v Baku bojovaly dva
týmy, které naše volejbalistky
potkaly v letošním ročníku
soutěže (Fenerbahce Istanbul,
Dynamo Kazaň), a další dva
celky byly soupeřem Hanaček
v minulé sezóně (RC Cannes,
Villa Cortese).
Z vítězství se nakonec radoval turecký klubový gigant, který Prostějovanky
vyřadil v nedávném osmifinále. V hlavním městě
Ázerbájdžánu, kde to ženy VK

mimochodem také dobře znají,
Fenerbahce nejprve v semifinále udolalo Kazaň 3:1 a
poté ve finále hladce vyřídilo
Cannes 3:0. Francouzský kolektiv s Tinou Lipicer-Samec
v sestavě tak bral stříbro, zatímco bronz získaly Rusky
díky výhře 3:1 nad Cortese
v duelu o třetí místo.
Pro istanbulský Universal se
triumf v nejprestižnějším evropském poháru stal splněným

snem, o nějž dlouhodobě usiloval. Už v předchozích dvou
letech byl největším favoritem
Ligy mistryň, ale jednou nezvládl finále a podruhé semifinále.
Tentokrát své tažení dotáhl až do
zdárného konce a zaslouženě se
stal oddílovým vládcem starého
kontinentu. Z hvězdného kádru titul nejvíc zařídila Korejka Yeon-Koung Kim, která
byla vyhlášena nejužitečnější
hráčkou finálového klání.

VK Prostějov– SK Hlincovka
3:0 (19, 12, 11)
Sestava Prostějova: Zatloukalová, Marková, Lakomá, Růžičková, Kolderová, Mlčáková,
libero Uličná.
Bodový vývoj – první set: 0:1,
3:1, 8:2, 8:8, 11:8, 13:9, 13:12,
17:12, 20:13, 20:16, 21:18,
23:18, 25:19. Druhý set: 2:0,
4:2, 4:4, 7:4, 14:5, 17:6, 17:8,
20:8, 22:9, 24:10, 25:12. Třetí
set: 0:3, 5:3, 7:6, 9:6, 15:7, 15:9,

Očima trenérů
Radomil JUŘÍK -TJ Sokol Šternberk:
„S výjimkou posledního setu jsme předvedli nejlepší výkon ze všech čtvrtfinálových utkání. Holky hrály podobně
jako minule v Prostějově, to znamená uvolněně a nebojácně na servisu i v útoku. Škoda, že jim to znovu nevydrželo
celý zápas, což je bohužel hlavní rozdíl mezi námi a kvalitnějšími týmy.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„První a třetí set jsme odehráli velice dobře a bez problémů, které vznikly pouze během druhé sady. Mohlo za to
riskantní podání, které domácím v tu dobu vycházelo, a
naše horší přihrávka. Jinak jsme ale žádné větší výkyvy
v jakékoliv herní činnosti neměli, celkově holky podaly
výkon odpovídající důležitosti utkání. Nejvíce bodovat
se dařilo Soli Soares. Hlavní je, že jsme rychle postoupili do semifinále, a
teď si počkáme na soupeře.“

dvěma úspěšnými výměnami vyrovnaný boj ukončily – 21:25.
Na vlně zlepšeného výkonu se
Sokol držel ještě skoro polovinu
třetí sady, pak naprosto odpadl.
Jeho vzdor s definitivní platností

odvála málo vídaná dvanáctibodová šňůra Agelek (8:10 – 8:22!),
po níž chyběl ke konci mače i
celého čtvrtfinále už jen krůček.
A ten udělaly naše holky záhy –
10:25 a 0:3.

Prostějov/son - Posledním
čtvrtým kolem vyvrcholil
v Hradci Králové Český pohár
juniorek a kadetek 2011/12.
Volejbalový tým VK AGEL
Prostějov jel na východ Čech
už coby jistý vítěz této soutěže,
přesto ani v závěrečném turnaji neponechal nic náhodě a

sedmi výhrami v elitní osmičce
potvrdil svou dominanci
celému pohárovému ročníku.
Mladé Hanačky porazily Junior Brno, Spartak Děčín, TJ
Lanškroun, Loko Plzeň, PVK
Přerov i Tatran Střešovice
shodně 2:0, pouze s Opavou
měly větší potíže a udolaly

19:9, 21:10, 25:11.
„Kromě nervózního úvodu to
mančaft zvládl dobře. Po herní
stránce jsme měli viditelně navrch a když děvčata plnila taktické pokyny, vyvíjelo se utkání
jasně v náš prospěch. Hostům
místy pomáhalo na nohy pouze
chvilkové podcenění holek v
momentech, kdy si byly až příliš jisté tím, že se už nemůže nic
stát. Každopádně výsledkově
vše dopadlo směrem k odvetě
ideálním způsobem, skvělou
výchozí pozici teď zbývá jen
potvrdit,“ radoval se trenér prostějovských kadetek Jaroslav
Matěj.
VK Prostějov – SK Hlincovka
1:3 (22, -17, -23, -17)
Sestava: Zatloukalová, Marková, Chludová, Růžičková, Kolderová, Mlčáková, libero Uličná
– Němečková, Walachová, Přibylová, Macková, Vítková.
„Holky věděly, že už máme postup v kapse, a tohle vědomí od
druhé sady poznamenalo výkon

celého družstva. Soupeř těžil
z větší chuti i nasazení, na naší
straně chyběla hlavně koncentrace a motivovanost. Podstatné
je splnění dílčího cíle,“ nedělal
Matěj z porážky žádnou tragédii.
Druhý a současně rozhodující
kvalifikační turnaj o extraligu
se hraje od pátku 6. do neděle
8. dubna ve Šternberku za účasti
pěti celků, radost si vychutnají
dva nejlepší. K už jistým aspirantům Sokol Šternberk, TJ
Nový Jičín a VK AGEL Prostějov zítra přibudou vítězové dvojic Žižkov – Náchod a Jablonec
– Opava.
„Vybojovat pro náš klub nejvyšší českou soutěž v juniorské
kategorii bylo z výsledkového
hlediska to hlavní, co jsme si
před začátkem této sezóny u
volejbalové mládeže VK přáli.
Tím pádem je jasné, s čím do
Šternberka vyrazíme. Půjdeme
za úspěchem, byť obsadit jedno
ze dvou postupových míst bude
velmi obtížné,“ dodal Jaroslav
Matěj.

„Jeden a půl zápasu bylo z naší strany
solidních,“ shrnula Darina Košická
Šternberk, Prostějov/son - Přála si, aby čtvrtfinálová série
UNIQA extraligy žen mezi jejím mateřským klubem VK
AGEL Prostějov a TJ Sokol Šternberk, kde momentálně
hostuje, byla aspoň trochu vyrovnaná. Tužba se Darině
Košické aspoň částečně splnila, v jednom ze tří vzájemných
utkání outsider hodně vzdoroval a jednou favorita potrápil
trochu.
Dvaadvacetileté smečařce navíc hned dva duely poměrně dobře
vyšly i z hlediska individuálního výkonu. Po prvním střetnutí
to však na nic pozitivního ze strany šternberského celku nevypadalo. „Dostaly jsme pořádnou nakládačku, vůbec jsme se
nedostaly do hry. Ani já ne,“ komentovala Darina úvodní debakl, během nějž ze sedmnácti útoků bodovala jen třikrát.
Odveta v Prostějově i třetí mač na hřišti Sokola už byly ze strany celého družstva TJ a též Košické mnohem lepší. V neděli
z osmadvaceti útoků uspěla desetkrát a přidala jeden bodový
blok, hosté měli na dosah zisk setu. V úterý pak pět svých
vítězných smečí (z 23 pokusů) přikrášlila dvěma bodovými
bloky a jedním esem, přičemž její současný tým opět v jedné
sadě pořádně kousal.
„Z těch dvou dalších zápasů už jsem měla mnohem lepší
pocit. Sice jsme znovu prohrály nula tři, ale dokázaly jsme
hrát vyrovnanější volejbal a mně se občas něco povedlo.
Prostějovské holky však nakonec potvrdily své kvality a já si
teď přeju dvě věci: ať v pohodě získají titul a my se Šternberkem
neskončíme osmé,“ připojila Darina Košická.

Prostějovská děvčata suverénně vyhrála
Český pohár juniorek a kadetek

Výsledky Final Four CEV Champions League žen 2012
Semifinále: Fenerbahce Istanbul – Dynamo Kazaň 3:1 (-17,
23, 17, 18), RC Cannes – Villa Cortese 3:1 (17, 24, -27, 15).
O 3. místo: Dynamo Kazaň – Villa Cortese 3:1 (13, 17, -24,
23).
Finále: Fenerbahce Istanbul – RC Cannes 3:0 (14, 22, 20).

Juniorky doma zvládly první část kvalifikace
o extraligu čtyřmi vítěznými sety nad Hlincovkou
Prostějov/son - Úkol zněl jasně: přemoci rudolfovskou
Hlincovku a z úvodní fáze
kvalifikace o extraligu juniorek postoupit do části druhé,
již rozhodující. Mladé volejbalistky VK AGEL Prostějov zadání splnily, když v domácí tělocvičně ZŠ Palackého hladce
ovládly první vzájemné utkání
a v okamžiku získání vstupního setu odvety mohly slavit
postup. Následná porážka přitom nemohla na jistotě cesty
do Šternberka nic změnit.
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ji 2:1. Díky prodloužené sé- povzbuzením před rozhodujícími
rii vítězství tak naše družstvo zápasy extraligy kadetek, respeještě zvýraznilo svůj náskok ktive první ligy juniorek s následv celkovém pořadí a konečnou nou kvalifikací o postup do
tabulku ovládlo s výraznou nejvyšší soutěže,“ uvedl šéftrenér
mládeže VK Jaroslav Matěj.
převahou.
„Je pravda, že Český pohár letos
Pořadí 4. kola ČP juniorek
vynechala řada papírově silných
a kadetek 2011/2012
klubů. To však nijak nesnižuje
- první osmička
fakt, že si zisku trofeje vážíme a
považujeme jej za pěkný úspěch. 1. VK AGEL Prostějov 14, 2.
Holky ve většině utkání všech Junior Brno 13, 3. Opava 11, 4.
čtyř kol předvedly dobré výkony Děčín 11, 5. Lanškroun 10, 6.
a díky tomu potvrdily roli fa- Plzeň 10, 7. PVK Přerov 8, 8.
voritek. Tento triumf je pro ně Střešovice 7.
Konečné pořadí ČP juniorek a kadetek 2011/2012
1. VK AGEL Prostějov 96, 2. Junior Brno 82, 3. Plzeň 82,
4. Děčín 81, 5. Opava 79, 6. Lanškroun 74, 7. PVK Přerov
73, 8. Červený Kostelec 73, 9. Náchod 73, 10. Střešovice 53,
11. Turnov 53, 12. Malšovice 47, 13. Hradec Králové 44, 14.
Třebechovice 42, 15. Karlovy Vary 39, 16. Mikulovka Praha
37, 17. Svitavy 29, 18. Tábor 28, 19. Vratislavice 18, 20. SAVO
Praha B 16, 21. Pardubice 16, 22. SAVO Praha A 7.

Ženy TJ OP: výborná sezóna ozdobená bronzem
Prostějov/son - Od doby,
co před šesti lety jeden rok
působily v prvoligové soutěži, mají volejbalistky TJ
OP Prostějov za sebou výsledkově nejlepší sezónu.
Ve 2. lize žen, skupině C
2011/12 podávaly celý ročník stabilně dobré výkony,
což jim zajistilo velmi příznivou zápasovou bilanci
23 vítězství a 13 porážek i
konečné třetí místo.
Oděvářky tím ještě překonaly už tak nadmíru solidní
čtvrtou příčku z loňska. „Po
pravdě jsem ani nedoufal,
že se nám něco takového
povede. Bronz je krásný
výsledek, zvlášť když jsme
oproti minulé sezóně přidali pět výher až na takovou
bilanci, která je z našeho
pohledu opravdu skvělá,“
radoval se trenér Ladislav
Sypko.

S týmem si po zahájení projektu VK Prostějov vytrpěl tři
špatné roky, kdy přes veškerou
snahu spadl do spodních pater
tabulky. Kouč však vydržel a
v posledních dvou letech sklízí
sladké ovoce dlouhodobě obětavé práce.
„Mančaft teď zůstal nějakou
dobu pohromadě a holky si
díky tomu na sebe zvykly, jsou
sehrané. Základem naší kvalitní hry se přitom stala poctivá
příprava během skoro celého
léta. Tam jsme získali náskok
na většinu soupeřů a těžili z něj
v podstatě kompletní soutěžní
ročník,“ odhalil Sypko.
Výběru TJ OP rovněž pomáhala kolektivní soudržnost.
„Za největší tahounky bych
označil zkušené Lenku Janečkovou a Katku Veselou, ale
maximální ocenění zaslouží
všechny členky družstva. Na
jakémkoliv postu byly hráč-

ky schopné předvádět velmi
dobré výkony, a jakmile to nešlo jedné, vystřídala ji druhá.
Kromě úplného konce sezóny,
kdy už šla trénovanost kvůli
pracovním i studijním povinnostem dolů, jsme neměli
velké výkyvy, což bylo rovněž
podstatné,“ hodnotil lodivod
oděvářek.
Směrem do budoucna má
ovšem trochu obavy. „Bude
složité udržet tým pohromadě,
protože několik děvčat uvažu-

je o mateřství. Ještě uvidíme,
ale pravděpodobně bude potřeba kádr doplnit mladými.
Musím se pobavit s šéftrenérem mládeže VK Slávkem
Matějem, jestli dostaneme
některé naděje k dispozici,“
odtušil Sypko se závěrečným
dovětkem:
„Každopádně
s uplynulou sezónou panuje
bezvýhradná spokojenost a
holkám patří velké poděkování za to, jak celou soutěž
zvládly.“

Konečné pořadí 2. ligy, skupiny „C“ 2011/2012
1. Palkovice
33
3
102:14
2. Přerov B
32
4
100:23
3. OP Prostějov
23
13
75:61
4. Lanškroun
18
18
68:70
5. VŠB Ostrava
16
20
62:74
6. Litovel
14
22
58:77
7. Vsetín
13
23
53:81
8. Česká Třebová
12
24
56:85
9. Bedřichov
11
25
57:88
10. Znojmo
8
28
38:96

69
68
59
54
52
50
49
48
47
44

Korfbalový „A“-tým Prostějova Šest mladých korfbalistů SK RG startovalo
opět pátý v extralize
na mistrovství světa
Prostějov/son - To umístění
mají korfbalisté SK RG
Prostějov asi předplacené.
Stejně jako v mnoha

předchozích sezónách obsadili i v tomto ročníku
české extraligy dospělých
pátou příčku, čímž se

Výsledky korfbalistů SK RG v extralize dospělých 2011/12
1. kolo: Znojmo – Prostějov 24:13 (12:6) a 30:12 (15:7).
2. kolo: Prostějov – Havířov 18:11 (10:7) a 26:12 (11:5).
3. kolo: České Budějovice – Prostějov 23:12 (10:9) a 31:19 (17:7).
4. kolo: Prostějov – Brno 12:22 (7:11) a 13:20 (8:13).
5. kolo: Kolín – Prostějov 25:16 (11:7) a 32:17 (18:8).
6. kolo: Prostějov – Znojmo 17:22 (3:10) a 19:24 (10:13).
7. kolo: Havířov – Prostějov 15:26 (8:10) a 18:27 (9:14).
8. kolo: Prostějov – České Budějovice 12:19 (8:7) a 18:21 (10:10).
9. kolo: Brno – Prostějov 26:20 (11:9) a 25:11 (10:5).
10. kolo: Prostějov – Kolín 14:26 (8:13) a 21:23 (11:12).
Konečná tabulka extraligy dospělých ČR 2011/12
1. Kolín
17 0 0
3
454:303
2. České Budějovice
14 1 0
5
455:323
3. Brno
14 0 0
6
439:323
4. Znojmo
10 0 1
9
416:348
5. Prostějov
4 0 0 16
343:451
6. Havířov
0 0 0 20
206:565

51
44
42
31
12
0

nadále udrželi v užší národní špičce, ale výsledkově
znovu nepřekročili svůj
stín. Postup do Final Four
elitní čtyřky stále zůstává
nenaplněným snem.
Nejslibněji to s průnikem
mezi top kvarteto vypadalo
loni, jenže tehdy Hanáci
nezvládli klíčové zápasy
a nakonec se museli zase
spokojit s pátou pozicí.
V létě pak následovalo
omlazení hráčského kádru, takže bylo zřejmé,
že letošní útok asi nebude
zdaleka tak žhavý. Což se
stoprocentně potvrdilo.
Senioři SK RG porazili
za celou sezónu pouze
papírově slabší Havířov, a
to ve všech čtyřech vzájemných duelech. Jinak si
však na konto připisovali
jen samé prohry, nikomu
ze čtveřice Kolín, České
Budějovice, Brno a Znojmo tentokrát nevzali ani
bod. Tím pádem stanuli
na pátém postu s nezvykle
velkým odstupem.

O výborné práci s mládeží
v korfbalovém oddílu SK RG
Prostějov svědčí další pádný
důkaz. Jaký? Hned šestice členů progresivního klubu byla
součástí národní reprezentace
České republiky na mistrovství
světa do 16 let v Nizozemsku!
Město Schijndel přivítalo osm
nejlepších družstev planety v kategorii U16, na soupisce ČR přitom figurovali talentovaní Hanáci
Gabriela Francová, Renata Havlová, Pavla Křížková, Petr Galíček, Michal Marek a Alexandr
Vyroubal.

Všichni se maximálně činili a
českému výběru notně pomohli
k hodnotné páté příčce. Jen kousek
přitom naše vyslance dělil od postupu do semifinále, neboť v rozhodujícím utkání základní skupiny podlehli o jediný koš silnému
Tchajwanu.
Zklamání se promítlo do nepříliš
vydařeného účinkování ve skupině o 5. až 8. místo, kam se však započítávalo předchozí vítězství nad
Anglií a díky tomu Češi proklouzli
do zápasu o konečnou pátou pozici. Ten následně proti Rusku těsně
urvali ve svůj prospěch.

„Už loni měl Prostějov pětičlenné zastoupení v tomto
reprezentačním výběru a letos
to bylo ještě o jednoho hráče
více. Přitom Renata Havlová, Petr Galíček i Alexandr
Vyroubal byli během turnaje
členy základní sestavy. Škoda
těsné prohry s Tchajwanem v
základní skupině, protože pak
věřím, že by si naši mladí s
Německem poradili a bronzová medaile by byla na světě.
I tak je ale páté místo velmi
pěkným výsledkem. Kromě
toho si děti jistě přivezly řadu
nových zkušeností do hry a
také zážitků i kamarádů do
dalšího, nejen korfbalového života. Pro nás trenéry je

radost sledovat, jak se baví
sportem a výkonnostně rostou,“ shrnul trenér této věkové kategorie v SK RG David
Konečný.

Výsledky korfbalistů ČR
na MS U16 v Nizozemsku
Základní skupina B: Anglie 9:4
(4:2), Tchajwan 8:9 (5:4), Belgie
13:17 (6:6). Skupina o 5. až 8.
místo: Maďarsko 5:5 (3:0), Rusko 9:10 (8:5). Utkání o 5. místo:
Rusko 10:9 (5:4).
Konečné pořadí turnaje
1. Nizozemsko, 2. Belgie, 3.
Tchajwan, 4. Německo, 5. Česko, 6. Rusko, 7. Anglie, 8. Maďarsko.

Na šampionát U19 vyrazí čtveřice Prostějovanů
Dva týdny po mistrovství světa
U16 se taktéž v Nizozemsku
uskuteční vrcholný šampionát
do 19 let. A znovu u toho bude
několik zástupců SK RG Prostějov, tentokrát čtyři: Nikola
Ambrosová, Renata Havlová,
Petr Galíček a Tomáš Marek.

„Kvarteto hráčů v nároďáku devatenáctek je pro náš oddíl rekordem, který nemá mezi ostatními
kluby Česka letos obdoby. Jsme
největším ´dodavatelem´ reprezentantů v kategorii U19, navíc
naši zástupci jsou velmi mladí.
Tomáš má 17 let, Nikola 16, Petr

15 a Renata teprve 14, takže mohou v tomto výběru absolvovat
minimálně ještě další dva následující ročníky mistrovství světa.
A když sečteme obě mládežnické
kategorie U19 plus U16, máme v
nich letos osm reprezentantů: čtyři
chlapce a čtyři dívky, což je kom-

pletní tým,“ vyzdvihl kouč David
Konečný.
Na nadcházejícím MS se korfbalové družstvo České republiky
střetne ve skupině s Belgií, Tchajwanem, Polskem, Portugalskem,
Německem a výběrem regionu
Groninger.

Rozhovor Večerníku
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Interview s momentálně nejlepším prostějovským cyklistou

Jakub Filip: „Toužím po medaili z mistrovství Evropy“
Opora SKC už má letos v nohách jedenáct tisíc kilometrů a případný
odchod jinam bude řešit až po sezóně

Prostějov - Je závodnickým lídrem současného
SKC Prostějov a mladým cyklistou s velmi slibnou
perspektivou. V minulé sezóně vybojoval mimo jiné bronz na mužském mistrovství republiky, přivezl
čtvrté místo z evropského šampionátu do 23 let a
dokázal se prosadit na stupně vítězů i v mezinárodně silně obsazené domácí Grand Prix – Memoriálu
Otmara Malečka. V letošním roce pomýšlí Jakub
Filip ještě výš, na dráze i na silnici by se rád začlenil
mezi absolutní českou a širší kontinentální elitu.
Marek Sonnevend
Jakube,
kterých
výsledků z loňska si
osobně nejvíc ceníte?
„Určitě čtvrtého místa na mistrovství Evropy, bronzové medaile
ze silniční časovky v rámci mistrovství republiky a šesté pozice
v jednom ze závodů Světového
poháru v Astaně.“
Kromě toho jste získal
cenný kov v těžké
konkurenci
Grand
Prix
Prostějov 2011. Znamenalo to
pro vás psychické povzbuzení?
„Určitě. Že se na Malečkově
Memoriálu dostanu až na bednu,
jsem vůbec nečekal, i pro mě
samotného to bylo překvapení –
samozřejmě příjemné. Sice jsme
měli cíl získat aspoň v jedné
hlavní disciplíně medaili, ale
osobně jsem tomu moc nevěřil.
V bodovačce jednotlivců jsem
si troufal dojet do pátého místa
a konečné třetí bylo nad moje
očekávání.“
Jaké máte po úspěšné
loňské sezóně ambice?
„Je pravda, že se mi loni docela
dařilo a letos bych rád jezdil
ještě lépe. Žádné přesné cíle si
však nedávám, většinou se to
totiž nevyplácí. Obecně bych
ale chtěl zopakovat nominaci na
Evropu a tam se pokusit vyjet
INZERCE

medaili, docela si věřím také na
mistrovství republiky v silniční
časovce, kde by mi měl vyhovovat rovinatější profil tratě.“
Jak probíhala příprava?
„V zimě jsme se nejdřív
věnovali všeobecné přípravě
s nabíráním kondice. Jakmile
to šlo, vyjížděli jsme trénovat i
na kole, a potom jsme byli dva
týdny na soustředění v Chorvatsku.“
Máte spočítané najeté
kilometry? Je jich víc
než loni touto dobou?
„Ano, zatím to dělá jedenáct tisíc. Dávky v přípravě musíme
každoročně navyšovat, i když
větší skok než letos to byl před
rokem. Tentokrát už posun
nebude tak velký, jen o nějaké
dva tisíce kilometrů.“ (úsměv)
Jezdíte
v
okolí
Prostějova
po
nějakých oblíbených trasách?
„Nejradši asi vyrážím směr Boskovice a Blansko. Ne že by tudy
jezdilo výrazně míň aut, ale je
to tam takové jiné. Bližší okolí
Prostějova mám za poslední
roky už moc okoukané.“
Trápí vás bezohlednost některých řidičů
aut?
„Někdy bohužel ano, hlavně
když nás jede větší skupina. To
je pak někdy až smutné.“ (trpce
se pousměje)

Je náročné kombinovat dráhu se silnicí?
„Ani moc ne. Přes zimu trénujeme výhradně na silnici a teď,
když se blíží dráhové závody,
přesouváme přípravu víc na
ovál.“
Dosud
jste
se
významněji
prosazoval na dráze. Budete ji
preferovat i nadále?
„Právě že bych rád víc prorazil na silnici a svých nejlepších
výsledků dosahoval tam.“
V týmu je vás teď deset, tedy oproti minulosti dvojnásobný počet. Bude
to znamenat velkou výhodu při
závodech?
„Rozhodně jo, tohle je fakt velké
plus. Můžeme si během závodu
vzájemně pomáhat, například
když bude někdo z nás potřebovat
dojet ztrátu nebo se dostat víc
dopředu, lze spolupracovat při
sjíždění uprchlíků, roznášení pití
po pelotonu a podobně.“
V Prostějově bývá
zvykem, že úspěšný
cyklista brzy odchází do jednoho z nejsilnějších klubů ČR.
Proč vy zůstáváte v SKC?
„Pro letošní sezónu jsem neměl
nijak moc nabídek odjinud
a hlavně chci dodělat školu.
Co bude dál, to se uvidí podle
úspěšnosti tohoto roku na jeho
konci.“
V létě se konají letní
olympijské
hry
v Londýně. Který z Čechů má
podle vás šanci se tam nejvíc
prosadit?
„Úspěch bych přál všem,
ale na silnici nebo na dráze to
bude hodně složité. Favoritem je
určitě biker Jarda Kulhavý
v závodě horských kol a dobrý
výsledek by mohla vyjet taky
naše oddílová kolegyně Jana
Horáková v bikrosu, kde je to
dost nevyzpytatelné.“

Jezdí mu to. Na kvality talentovného Jakuba Filipa bude prostějovský cyklistický klub i v letošní sezóně nejvíce spoléhat.
Foto: Michal Mráček starší, SKC Prostějov

kdo je

jakub filip
cyklista
kli t SKC Prostějov
P těj se narodil
dil 31.
31 ččervence
1992 v Olomouci, pochází z Třebčína. Se sportovní cyklistikou začínal ve dvanácti letech v tehdejším Č.O.K.C. Prostějov, odkud v roce 2006 zamířil
do SKC a zde setrvá doposud. V mládežnických
kategoriích ho vedl Vladimír Vačkář a momentálně trénuje pod Michalem Mráčkem starším,
dlouhodobě patří do reprezentačních výběrů ČR.
Byl jedním z největších českých talentů se zaměřením na vytrvalostní dráhové disciplíny, do budoucna se hodlá výrazně
prosadit také na silnici. Má skvělé morálně volní vlastnosti a díky tomu se
stal přirozenou autoritou i lídrem hanáckého Teamu U23.
Jako žák, kadet i junior získal spoustu cenných kovů na silničních i dráhových šampionátech republiky, v této medailové tradici pokračoval rovněž
loni po přechodu do kategorie U23, kde skončil třetí v časovce jednotlivců
i dvojic (silnice). Na mezinárodní scéně dokázal vybojovat 4. místo na mistrovství Evropy U23, 10., 11. a 13. příčku na mistrovství světa juniorů a 6.,
7., dvakrát 8. a 9. pozici na juniorském ME (vše dráha).
Momentálně je studentem posledního ročníku Střední průmyslové školy
strojní v Prostějově, kde bude zanedlouho maturovat.
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