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DRAMA na letišti Alberte, co to na nás
Muži zahaproval padák,při dopadu si zlomil loket

Do svízelné situace
ce
a
se v sobotu dostal na
ti
prostějovském letišti
aosmatřicetiletý paa.
rašutista z Přerova.
ce
e
Přestože to zástupce
n
společnosti Falcon
e
Air popírá, policie
ři
tvrdí, že muži se při
aseskoku otevřel padák jen částečně. O
a
to byl tvrdší dopad na
zem…
Prostějov/mik
Drama na letišti naštěstí
neskončilo nijak tragicky.
Sanitka parašutistu převezla do nemocnice „jen“
se zlomeným loktem. „V
sobotu odpoledne v Prostějově na letišti Aeroklubu
Falcon Air utrpěl při seskoku z výšky 1 500 metrů
osmatřicetiletý parašutista
zlomeninu pravého lokte
při dopadu. Jen částečně se
mu otevřel hlavní padák,
který následně bránil v
bezpečném ovládání záložního padáku. Cizí zavinění
dle samotného poškozeného bylo vyloučeno. Policisté na místě muže podrobili
dechové zkoušce na alkohol

ZKOUŠÍŠ?

Plesnivý salám balený v červnu 2012…

výsledkem S
s negativním výsledkem.
úrazem byl muž převezen
k operativnímu zákroku
do nemocnice,“ popsala
nám událost Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. „Ten muž
utrpěl zlomeninu lokte, což
naši lékaři zjistili hned na
místě. Jiná zranění nebyla
při prvotní prohlídce patrná, přesto byl parašutista
převezen k odbornému vyšetření na traumatologii do
Fakultní nemocnice v Olomouci. Ten muž totiž padal
z velké výšky, a byť to byl
kvůli částečně otevřenému
padáku brzděný pád, nedalo se nic podceňovat,“
uvedl pro Večerník Radomír Gurka, ředitel prostě-

záchranky
jovské záchranky.
S policejním popisem události ovšem nesouhlasí Miloš Sklenka ze společnosti
Falcon Air, která na letišti
provozuje parašutistický
sport. „Jednalo se o banální záležitost, parašutista
prostě špatně dopadl na
zem. Ale že by měl něco s
padákem, to je úplná blbost,“ sdělil nám do telefonu M. Sklenka.
Co se tedy na letišti v sobotu opravdu stalo, prokáže další vyšetřování. „Na
místě byl přítomen pracovník Úřadu civilního letectví v Praze, který bude
úraz dále prověřovat,“
dodala mluvčí policie Eva
Čeplová.

Vlastním očím nevěřil muž, který doma vybaloval nákup, jenž minulý týden ve středu
pořídil v supermarketu Albert ve Vrahovické
ulici. Z tašky vytáhl ve fólii zavařený šunkový salám, který hrál všemi barvami, hlavně
zelenou. Na druhé straně pak byly dokonce
patrné stopy plísně. Ale co víc, na cenovém
štítku stálo napsáno: BALENO 17. 6. 2012!
Prostějov/mik
„Kdybych naletěl a přišel na
to, že jsem koupil salám s prošlou lhůtou spotřeby, nadával
bych a šel jim to vrátit. Ale
toto mě spíš rozesmálo. Hořce.
Čert vem osmnáct korun, toto
je opravdu unikát! Co to ten
Albert zkouší, fakt nechápu,“
sdělil nám muž středního věku
ve chvíli, kdy nám balíček krájené šunkové cihly přinesl do
redakce. Své jméno si nepřál
zveřejnit. Nelenili jsme a balíček s už notně zeleným a plesnivým salámem jsme odnesli
do supermarketu Albert s otáz-

kou na vedoucí prodejny, co to
má znamenat. „A to jste koupili u nás? To není možné! Já
vám k tomu ale nic neřeknu,
obraťte se na tiskovou mluvčí
na našem ústředí,“ řekla nám
viditelně zaskočená vedoucí
prostějovského supermarketu
Albert Kamila Vlachová. Nedokázala Večerníku vysvětlit,
jak je možné, že v Albertu
prodávají zkažený salám, a
proč je na něm štítek s označením balení až v červnu tohoto
roku.
Společnost Ahold provozující
v České republice síť supermarketů Albert byla už v po-

Podivná věc. Balíček šunkového salámu koupený v supermarketu Albert hrál všemi barvami.
Navíc ze štítku na něm nalepeném jsme se dozvěděli, že bude
zabalen až za dva měsíce…
Foto: Michal Kadlec
lovině března nachytána veterináři ohledně nesrovnalostí s
označováním masných výrobků. Tyto byly odebrány Krajskou veterinární správou ke
kontrole v distribučním centru
společnosti v Olomouci. Společnost Ahold byla následně
nařčena z distribuce těchto výrobků do sítě prodejen Albert.
Prostějovský Večerník oslovil
mluvčí společnosti s dotazy na

konkrétní případ z Prostějova.
„Případ prošetříme a na základě získaných výsledků vás
budeme informovat,“ reagovala Judita Urbánková, mluvčí
společnosti Ahold.
Ať je to tak či onak, nákup
salámů v uvedeném supermarketu se tímto stává rizikovým…
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www.nasepovleceni.cz

Wolkerova 37, PV

Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Našlo se morče!

První dubnový den bylo přijato na linku 156 oznámení
o nalezení krabice, ve které
se nachází činčila. Hlídka se
dostavila na uvedené místo a
to na ulici Studentská. Strážníci zjistili, že se jedná o
morče. Hlodavce si převzal
pracovník stanice pro handicapovaná zvířata z Němčic
nad Hanou. Na druhý den po
deváté hodině ranní vyjížděla hlídka odchytit netopýra.
Ten se usídlil v jednom z
domů na ulici B. Němcové. Strážníci ho odchytili a
následně odvezli do stanice
ochránců přírody na Husovo
náměstí. Ve středu 4. dubna
nahlásila žena bydlící na ulici Krokova, že již dva dny
jim sedí za domem dvě kačeny. Vyslaní strážníci ptactvo zahnali k rybníku.

Nahý pod dekou!
Muž oblečený do deky skončil v Olomouci na protialkoholní stanici. Po třetí hodině
ranní v ulici Plumlovská si
autohlídka všimla muže,
který vedl jízdní kolo a měl
přes sebe přehozenou deku.
Při bližším kontaktu strážníci
zjistili, že pod dekou je zcela nahý. Chlapík s hlídkou
vůbec nekomunikoval. Náy převezen
p
sledně byl
na služebnu policie ČR ke zjištění
totožnosti. Ani zde však nepromluvil. Usednul takzvaně
„na turka“ a mlčel. Přivolaný
lékař rozhodl o převozu na
záchytku do Olomouce.
Opilá prodavačka
Ze zaměstnankyně byl cítit
alkohol. Večer vyjížděli strážníci do obchodního domu, a
to za účelem umožnit vedoucí
prodejny provést u jedné ze
svých pracovnic dechovou
zkoušku.
Pětapadesátiletá
žena výzvy své nadřízené
neuposlechla a „dýchnout“
odmítla. Událost bude řešena
v pracovně právním vztahu.
Hledaný v herně
V podvečer
p
na žádost Policie ČR provedli strážníci
kontrolu prostoru herny, neboť dle oznámení se měla v
těchto místech nacházet osoba v pátrání. Podezřelý muž
byl zajištěn. Prokázat svoji
totožnost nebyl schopen, a
p
následovalo ppředvedeproto
ní na služebnu Policie ČR,
kde si ho službu konající
policista přímo ponechal k
dalším úkonům.
Přistižení sprejeři
Před třetí hodinou ranní spatp
řila hlídka ve Šmeralově ulici
osobu, která se pohybovala v
blízkosti fasády panelového
domu a za pomocí spreje namalovala obrazec o rozměru
zhruba čtyři krát dva metry.
Vedle tohoto mladíka se nacházela druhá osoba. Jakmile
si tito pánové povšimli strážníků, dali se na zběsilý útěk
směrem k zahradám. Dostihnout se je nepovedlo. Na místě ponechali rozepnutý batoh s
několika spreji. Nedaleko od
pomalovaného domu zjistili
strážníci další dva mladíky ve
věku 21 a 23 let. Jeden z nich
měl ruce od barvy. Pochopitelně tvrdili, že s muži, kteří
uprchli, nemají nic společného. Pro podezření z trestného
p
činu poškozování
cizí věci
byla přivolána Policie ČR.
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ze soudní síně...
NEBEZPEČNÉHO „FEŤÁKA“ ZRADILO PARKOVÁNÍ
Miloslav Kadlčík by mohl kandidovat na drzouna roku...

Nad drzostí některých lidí zůstává normálnímu
člověku rozum opravdu stát. Jako velký „vtipálek“ se
projevil šestatřicetiletý Miloslav Kadlčík. Sedmkrát
soudně trestaný bratr známého recidivisty Petra
Kadlčíka před několika měsíci zaparkoval v úzké
Knihařské ulici. Díky pozornosti prostějovských
strážníků se mu tato banalita stala osudnou. K
odsouzení za výrobu a držení omamných látek a
nedovolené ozbrojování mu přibyl další trest.
Prostějov/mls
Do Knihařské uličky se
normálně nesmí vjet. Na to
Miloslav Kadlčík, další z
„povedených“
nájemníků
prostějovského ´Parlamentu´,
naprosto kašlal. Stejně jako na
vše ostatní. Vždyť v té době
už byl měsíc pravomocně odsouzen za nedovolené ozbrojo-

vání i výrobu a přechovávání
omamných látek! Ale to
rozhodně nebylo vše... I na svůj
řidičák mohl jen vzpomínat.
Řízení mu zakázala jak radnice
v Prostějově, které na pokutách
dlužil pětatřicet tisíc, tak v Jeseníku, kde ze stejného důvodu
„visel“ osmadvacet tisíc korun. Před strážníky se však
snažil sehrát neuvěřitelné

Velký taškář. Prostějovský soud neměl pro nepravděpodobné příběhy
šestatřicetiletého Miloslava Kadlčíka pochopení. Za volant si hned tak
nesedne, naopak si teď rok posedí za katrem...
Foto: Martin Zaoral
divadélko, když jim tvrdil,
že do Knihařské ulice vjel
proto, že potravinami zásobuje prostějovskou radnici.
Jako důkaz pro své tvrzení
ukazoval na několik zákusků

uložených na předním sedadle. Strážníky však neobalamutil...
A začal procesní kolotoč. Před
Okresní soud v Prostějově
předstoupil Kadlčík s další

nepravděpodobnou historkou,
když tvrdil, že auto pouze
přeparkovával, když se jeho
otci za volantem vozu udělalo
špatně a on musel řešit nenadálou situaci. Ani soud však
pro jeho myšlenkové konstrukce pochopení neměl a za
maření úředního rozhodnutí jej
poslal na rok do vězení!
„Řídil jste navzdory rozhodnutí
soudu a dvou přestupkových
komisí. Navíc jste byl v
Knihařské ulici přistižen měsíc
poté, co jste byl pravomocně
odsouzen za výrobu a držení
omamných látek a nedovolené
ozbrojování ke dvěma letům
vězení,“ pronesl při vynášení
rozsudku soudce Petr Vrtěl.
Teprve poté Miloslav Kadlčík
následně na vše rezignoval a
vzdal se i práva na odvolání.
Kruh se uzavřel...

DAREBÁK vykrádal kostely Děti si hrály ve sklepě

„Nic mu nebylo svaté,“ říká mluvčí policie
Prostějov/mik - Prostějovská
kriminální policie zabodovala
na sto procent. Podařilo se jí
vypátrat neznaboha, který
má na svědomí dva vykradené kostely. Čtyřiapadesátiletému bezbožníkovi nyní hrozí
až pětiletý kriminál.
„Kriminalistům z oddělení
obecné kriminality se podařilo dopadnout čtyřiapadesátiletého muže, který je podezřelý
z krádeží církevních památek
z kostelů. Svým jednáním
áním
způsobil
Římskokatolické
lické
církvi škodu za bezmála 100
tisíc korun. Těmito činyy
potvrdil, že mu naprosto
nic není svaté,“ sdělila
na úvod Eva Čeplová,
tisková mluvčí Policie ČR.
Dopadený chmaták má na
svědomí krádeže ve dvou prostějovských kostelech. „KonKoncem srpna loňského roku muž
odcizil z volně přístupného
ného
kostela Povýšení svatého Kříže pozlacený obřadní kalich
alich
ze žlutého kovu osázený českými polodrahokamy. V době
odcizení byl volně přístupný
upný

na bočním stolku v kněžišti.
Odcizený kalich podezřelý
dále předal třetí osobě k prodeji. Uvedeným činem vznikla Římskokatolické církvi Povýšení svatého Kříže škoda ve
výši 52 tisíc korun,“ uvedla k
prvnímu případu Eva Čeplová
s tím, že kalich byl poškozen
třetí osobou a neúplný následně zajištěn prostějovskými
kriminalisty.
Podobně muž jednal
i ve
j
druhém případě,
který mu kriminalisté prokázali. „Někdy
v prosinci
loňského
roku vnikl
d o
otevřeného
kostela Římskokatolické
církve na ulici
Brněnská v Prostějově, kde v prostoru za
oltářem odcizil stříbrný

pozlacený obřadní kalich a také
zhruba pět litrů vína. Kalich
rozstříhal na malé kousky kovu
a tyto následně odprodal jako
zlomkové stříbro v provozovně zlatnictví. Obdržel za ně
4 000 korun. Odcizené víno
zkonzumoval,“ popsala nám
druhý případ darebáka mluvčí
policie. Pachatel při této druhé akci způsobil škodu Římskokatolické církvi Povýšení
svatého Kříže v Prostějově
v
j
předběžné výši 45 tisíc korun.
„Podezřelému bylo sděleno
obvinění z trestného činu
krádeže a nyní mu hrozí
až pětiletý trest odnětí svobody,“
uzavřela

E v a
Čeplová,
tisková
mluvčí Policie ČR v
Prostějově.

A ZAPÁLILY HO!
Uhašeno včas. Požár ve sklepě v Plumlovské ulici mají na svědomí děti.
Naštěstí tady hasiči neměli moc práce, shořelo jen pár hadrů. Foto: HZS

Prostějov/mik - Ve čtvrtek v
podvečer vystrašil okolojdoucí
občany valící se hustý dým ze
sklepa domu v Plumlovské ulici. Po pár minutách se k místu
sjeli hasiči. Naštěstí zde moc
práce neměli, požár ve sklepních prostorách zlikvidovali za
malou chvilku. Hořící hadry a
starý nábytek nebyl nakonec
žádnou hrozbou.
„Požár byl nahlášen prostějovským hasičům ve čtvrtek
v 18.10 hodin. Po příjezdu
na místo v Plumlovské ulici
hasiči zjistili, že hoří ve sklepě rodinného domu. Naštěstí

se nejednalo o nic vážného,
požár zasáhl pouze staré hadry a nábytek. Podle vyjádření
majitelů nemovitosti nezpůsobily plameny žádnou škodu,“
řekl Večerníku Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Netrvalo dlouho a
vyšetřovatelé zjistili příčinu
hořících hader ve sklepních
prostorách. „Příčinou vzniku
požáru byla hra dětí. Ty zde
manipulovaly s otevřeným
ohněm a vzniklému požáru už
nedokázaly samy zabránit,“
dodal mluvčí krajských hasičů.

ŘIDIČ na Plumlovské SMETL MOTORKÁŘE
Jezdec skončil po srážce sedm metrů od místa střetu!

Prostějov/mls - V souvislosti
s nehodou, při které byl těžce
zraněn osmatřicetiletý dopravní policista, se začalo mluvit také o tom, že pro některé
motorkáře je dodržování padesátikilometrové rychlosti
ve městě nepřekonatelným
problémem. Něco na tom
bude, ale určitě to neplatí pro
všechny... Svědčí o tom případ
z poloviny uplynulého týdne.
Ve středu 4. března před jedenáctou hodinou dopoledne došlo
k havárii, která ukázala, jak zranitelní řidiči na motorkách oproti

těm v automobilech jsou. Jednačtyřicetiletý jezdec zde doplatil na nepozornost řidiče felicie.
„Sedmapadesátiletý řidič Škody
Felicia Combi jel po prostějovské Palackého ulici ve směru k
ulici Blahoslavově a přitom na
Jiráskově náměstí při odbočování vlevo na Plumlovskou nedal
přednost jednačtyřicetiletému
muži na motocyklu Suzuki,
který jel z ulice Blahoslavovy
směrem k Palackého,“ popsala
středeční nehodu policejní tisková mluvčí Eva Čeplová.
Dokončení na straně 13

Místo nehody. Ke srážce řidiče felicie s motorkářem došlo na frekventované křižovatce na Jiráskově
náměstí.
Foto: David Růžička

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.

PAVEL LIŠKA

MAREK ŠŤUKA

ADÉLA ZATLOUKALOVÁ

PAVOL KRIŠTOF

se narodil 8. června 1978 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila policie celostátní pátrání dne 2. dubna
2012. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 34 do 35 let,
měří 175 centimetrů, má
obézní postavu, hnědé oči a
plavé blond vlasy.

se narodil 27. července 1984
a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila policie
celostátní pátrání už v březnu 2009. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 23 do 28 let,
měří 180 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči a
hnědočerné vlasy.

se narodila 31. ledna 1995 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila policie celostátní pátrání dne 21. ledna 2012.
Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 16 do 17 let, měří
160 centimetrů, má hubenou
postavu, modré oči a blond
vlnité vlasy.

se narodil 16. března 1971
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila policie celostátní pátrání v dubnu 2010.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40 let, výška není
známa, má hubenou postavu,
hnědé oči a hnědočerné kadeřavé vlasy.

ČERNÁ KRONIKA
Straka
St
k na úř
úřadě
dě
Zatím nezjištěný pachatel vnikl
do skladu
Obecního
úřadu ve Víceměřicích
na Prostějovsku. Zloděj přelezl plechovou bránu z ulice a zde
si nalezeným klíčem odemkl
vstupní dveře. Tímto způsobem se dostal do samotného
skladu, kde z odemčené plechové skříně
odcizil elektrickou
rozbrušovací pilu
a značkovou motorovou ruční pilu.
Pachatel poté za
sebou vstupní dveře
uzamkl a přelezl plechovou
bránu na ulici. Způsobená
škoda činí 12 000 korun.
Lehká kořist
Zatím neznámý pachatel na
parkovišti v Anenské ulici
před hypermarketem Lidl
rozbil skleněnou výplň na
ppředních dveřích firemního
vozidla Škoda Octavia. Z
vozidla odcizil kabelku, ve
které byl mobilní telefon,
osobní doklady a dálkový
ovladač na otevírání garážových vrat. Pachatel dále
odcizil ze zadních sedadel
tašku s firemním reklamním
materiálem a značkovými
hodinkami. Majitel způsobenou škodu vyčíslil na
nejméně 15 000 korun.
Boural a ujel
Neznámý pachatel jel předminulou sobotu v 16.30 hodin s nezjištěným vozidlem
po kruhovém objezdu, který
se nachází při výjezdu z ulice
Plumlovská v Prostějově. Z
dosud nezjištěných příčin sjel
mimo komunikaci, narazil do
sloupu veřejného osvětlení a
poté z místa dopravní nehody
ujel. Při střetu došlo k hmotné škodě na sloupu veřejného
osvětlení. Způsobená škoda
činí 15 000 korun.
Přistiženi při krádeži
Neznámý pachatel ve středu
večer nezjištěným způsobem
vnikl do prostor ústavu zvaného „Domov u Rybníka"
ve Víceměřicích. Na přilehlém dvoře vytrhl a poškodil
metr okapové měděné rýny.
V zápětí byl vyrušen pracovnicí ústavu, která se za pachatelem rozběhla. U brány
uviděla další dva muže, kteří
již přelézali zeď. Všichni tři
muži z místa utekli. Poškozením okapové rýny vznikla
škoda ve výši nejméně 1 000
korun. Policie případ intenzivně šetří.
Zloděj na stavbě
Zatím neznámý pachatel
ze středy na čtvrtek na ulici
Floriána Nováka v Prostějově ze staveniště rozestavěné
Rezidence Florian odcizil z
volně odstaveného omítacího stroje kompresor včetně
dvou omítacích hadic, dvou
vzduchových hadic, čistící
koule, prořezávače, kabelu
ke kompresoru a omítací
pistole. Majitel způsobenou
škodu vyčíslil předběžně na
35 000 korun.
Nedala přednost
Ve čtvrtek ráno jela čtyřiatřicetiletá řidička s vozidlem
Škoda Yeti po ulici Sladkovského. Při průjezdu křižovatkou, kdy chtěla odbočit
vlevo do Olomoucké ulice,
nedala přednost v jízdě nákladnímu vozidlu Citroen,
které řídil sedmadvacetiletý
muž. Došlo k bočnímu střetu a hmotné škodě na těchto
vozidlech. Zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní, ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda činí
předběžně 130 000 korun

Zpravodajství

Na Apríla se v Cavalu narodila klisnička
Roztomilé hříbě už skotačí venku

Prostějov/mls - Malou
klisničku přivítali první
dubnový den v prostějovské
jízdárně Cavalo. Aprílové
datum narození se projevilo i na povaze hříběte.
Má se k světu, je skotačivá,
dovádivá a nikdo nikdy
neví, co od ní může čekat.
Dá se však očekávat, že
bude po mamince dobrou
skokankou.
Nedělní porod proběhl bez
problémů. Na svět přišla zdravá
pětatřicetikilová klisnička českého plnokrevníka. „Každé
hříbě se do hodiny od porodu
musí samo postavit a napít se
mleziva, což je první mateřské
mléko
obsahující
spoustu potřebných látek. Tahle
klisnička to zvládla úplně na
jedničku,” nechal se slyšet
majitel veřejné jízdárny Cavalo Miloslav Zajíček.
Hříbě zatím nemá jméno,
křtiny by měly být na
začátku léta.
Maminka
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Na magistrát míří
noví zaměstnanci
A HNED TŘI!

Poprvé venku. Miloslav Zajíček (na snímku vlevo) sleduje
devatenáctiletou klisnu Ikee a hříbátko, které minulý týden poprvé vyběhlo do ohrady jízdárny Cavalo. Foto: Martin Zaoral
Ikee byla dobrou skokankou
parkuru, to samé platí i pro
tatínka Cyrila. Dá se tedy
předpokládat, že klisnička
by se měla nejlépe cítit právě
při plavných skocích přes
vysoké překážky. Na svoji
premiéru si však ještě počká,
obvykle se koně poprvé sedlají až ve dvou a půl letech.
Zatím je ráda, že může
dovádět venku.

Soukromá jízdárna Cavalo
funguje u lesoparku Hloučela
už od počátku devadesátých
let. Včetně nové klisny zde
nyní mají celkem čtrnáct koní,
dva z nich zde připravují na
dostihy. Po třech hříbatech
narozených v roce 2010 si
vloni dali pauzu. „Letos ještě
přivítáme jedno hříbě. Tím
bude naše kapacita téměř
zaplněná, maximálně můžeme

ustájit sedmnáct koní,“ zmínil
se Zajíček s tím, že chov hříbat
na prodej se už nyní nevyplácí.
„Odchov ročního hříběte vyjde
na minimálně čtyřicet tisíc korun a ani to už nejsou chovatelé
ochotni dát,“ posteskl si známý
´koňák´, který chce i letos na
Cavalu připravovat akce pro
děti a dospělé. Ta první by se
měla konat už koncem dubna
při oslavě čarodějnic.

Prostějov/mik - V době, kdy je o
práci skutečná nouze a každý ze
zaměstnavatelů spíše přemýšlí jak ušetřit, přichází opačná
zpráva z radnice. Prostějovský
magistrát přijal hned tři nové
zaměstnance!
„Posílena o jednoho nového zaměstnance bude kancelář primátora města, další dva pak nastoupí na
finanční odbor,“ potvrdil Večerníku zprávu Lubomír Baláš, tajemník prostějovského magistrátu.
Samotný primátor statutárního
města Miroslav Pišťák nám pak
sdělil, že o žádné mrhání finančními prostředky či zbytečný luxus
nejde. „V prvním případě jde o
pracovnici, která nastoupí do kan-

Více úředníků. Na radnici míří hned tři noví zaměstnanci. Podle primátora i tajemníka však o zbytečný
luxus a mrhání penězi nejde.
Koláž Večerníku
celáře primátora za účelem zajišťování prohlídek radniční věže. A
tato paní bude mít u nás pracovní
smlouvu na dobu určitou do konce
roku. Co se týká dvou nových zaměstnanců na finančním odboru,
jde o reakci na změny sazeb DPH.
V této souvislosti výrazně přibylo
na tomto odboru různé práce, což

jsme museli řešit přijetím nových
lidí. Jde však o činnosti, které jsou
víceméně zpracovávány pro stát,
tudíž dva nové pracovníky by z
větší části měl platit právě stát,“
vysvětlil Miroslav Pišťák, primátor Prostějova.
Tak snad se radnici nové trio
vyplatí...

nebo morální pochybení?
Počítače PODVOD,
„Zakázky jsou stále šité na míru jediné firmě...,“
pro radnici: tvrdí předseda městské komise IT Tomáš Blumenstein

V minulém čísle jsme upozornili na trestní oznámení, které za magistrát
statutárního města Prostějov podal na Policii ČR a státní zastupitelství
primátor Miroslav Pišťák. Důvodem je podezření na spáchání podvodu
neznámým pachatelem, které spočívá v tom, že městu měla být realizací jedné z veřejných zakázek na dodávku počítačových síťových prvků
způsobena škoda ve výši 400 tisíc korun! Přestože primátor nechtěl celou kauzu blíže specifikovat, Večerník již od prvopočátku znal veškeré
podrobnosti. A ty nám minulý týden znovu potvrdil předseda městské
komise pro informační technologie Tomáš Blumenstein.
Prostějov/mik
„V tuto chvíli je předčasné
hovořit o tom, že podvod spáchán opravdu byl.
Ale abychom věděli na
čem jsme, tak na určitá
podezření jsme upozornili orgány činné v trestním řízení,“ zopakoval
prostějovský
primátor
Miroslav Pišťák. O co ve
skutečnosti nyní na radnici
jde a k jaké nekalosti došlo
v závěru loňského roku,

nám prozradil zastupitel a
předseda městské komise
pro IT.
Jak Tomáš Blumenstein
hned na začátku svého
vyjádření potvrdil, potřeba
podat trestní oznámení
vzešla z porady všech kompetentních
představitelů
radnice. „Jednalo se o
společné jednání vedení
města, pracovníků oddělení
informatiky a naší komise.
Probírala se dvě témata,
jak nákup síťových prvků a

jeho opodstatněnost, tak
nákup dvou serverů. V obou
případech shledala naše
komise pochybení. Došlo
tady jednoznačně k odborné
chybě na straně vedoucího
oddělení informatiky pana
Garlíka. Při jedné zakázce
bylo zbytečně utraceno čtyři
sta tisíc korun a při druhé
dokonce pětset padesát!“
potvrdil Večerníku nemalé
ztráty Tomáš Blumenstein.
„Věcný problém těchto zakázek byl v tom, že o každou

POTKANI útočí na Prostějov!
Vo dá rny na sy po u
DO KA NÁ LŮ

41 0 ki lo JE DU !
Prostějov/mik - Provozovatel vodovodů a kanalizací na
území Prostějova, společnost
Moravská Vodárenská, má v
plánu od dubna do konce září
tohoto roku plošnou deratizaci
stokové sítě. Důvodem tohoto
opatření, při kterém budou
spotřebovány stovky kilogramů
jedů na krysy a potkany, je
přemnožení těchto hlodavců v
prostějovských kanálech.
„Jedná se o preventivní ošetření
kanalizačních sítí v délce téměř sto
sedmdesáti kilometrů. Na celoroční
deratizaci budou vydány řádově
stovky tisíc korun a spotřebuje se

téměř čtyři sta deset kilogramů
nástrah. Celkem bude ošetřeno 2
562 kanalizačních vstupů, každý
na jaře i na podzim,“ informovala
Helena Koutná, tisková mluvčí
společnosti Moravská Vodárenská.
Plošná deratizace se provádí
pulzační metodou pomocí kombinované nástrahy. To je směs
granulí a zrna v mikrotenových
sáčcích, která je ošetřena tak,
aby byla odolná proti vlhkosti.
„Účinnou látkou je antikoagulant,
který zabraňuje srážlivosti krve
a hlodavci tak bezbolestně hynou asi po sedmi dnech na vnitřní
vykrvácení. Zvláště ve velkých

městech se musí provádět deratizace pravidelně, dochází tak
ke korigování početního stavu
potkanů na přiměřené úrovni. V
městě Prostějově se bude souběžně
provádět i povrchová deratizace,“
dodala Helena Koutná.
Likvidace potkanů má dva
důvody. Zdravotně - hygienický a také ekonomický. Potkani přenášejí množství nemocí
potkani způsobují svou činností
velké škody. „Kanalizační síť
je domovem velkého množství
potkanů. Nejenom zbytky u
popelnic, ale také tím, co vše
doma spláchneme nebo na ulici
naházíme do kanálů, přispíváme
k životu těchto škůdců. Deratizace stokové sítě se dělá na jaře
a na podzim, místa s výskytem
potkanů se kontrolují častěji,“
uzavírá toto téma Radek Zacpal,
prostějovský zastupitel a předseda
Dozorčí rady společnosti Vodovody a Kanalizace.

soutěžila vždy jedna jediná
firma - Computer System
CZ pana Grögera, která
už v letech 2006 až 2010
takřka výhradně dodávala
pro radnici informační technologie a počítačové komponenty,“ přidal Blumenstein a vzápětí nám poskytl
ještě konkrétnější informace. „Například u nákupu
serverů problém vyústil v
to, že v nabídce od zmíněné
firmy figurovaly výrobky, které byly podstatně
robustnější než ty, které by
splňovaly danou poptávku
města. Jednoduše řečeno,
městu byly dodány servery
se zbytečně vysokou kapacitou, než radnice vůbec
potřebovala... A samozřejmě
za podstatně vyšší cenu.
Konkrétně za jeden milion a
čtyřicet tisíc korun, přičemž
podle odborného posudku se
tyto servery daly nakoupit

pouze za půl milionu korun,“ vysvětlil podstatu
nesrovnalosti šéf městské
komise pro informační technologie. Jeho slova potvrzuje
následné měření výkonové
vytíženosti dodaných serverů,
která se pohybuje na hranici
pouhých 10,5 procenta! „Co
se týká případu dodávky síťových prvků, tady je jednoznačně chybně vypsaná poptávka
ze strany města. Znovu jde o
nákup zbytečně velkokapacitních součástí. Přitom naše
komise už v březnu loňského
roku tuto zakázku rozporovala
a vyzývali jsme nového vedoucího oddělení informačních
technologií, aby si udělal měření datového toku, a zjistil tak,
jaké nové síťové prvky budou
stačit. Zmíněné oddělení nic
takového neudělalo a zbytečně
vypsalo veřejnou zakázku na
kapacitu deset gigabitů,“ hořekoval Blumenstein s tím, že

Koláž Večerníku
vše opět vyhrála jediná firma domír Gröger. A ten dodal prv- Computer System cz s.r.o., ky, které byly zbytečně dražší
jejímž jednatelem a jediným o rovných čtyři sta tisíc korun!
společníkem je již zmíněný Ra(dokončení na straně 13)

CHÁTRÁ a nikdo ho NECHCE!
Co s Albertem v Anglické ulici?

Zbude jen ruina... Jestli se nenajde někdo, kdo budovu i okolní pozemek po bývalém supermarketu Albert koupí, čeká ho nejspíš mnohaleté chátrání. Nebo snad demolice? Těžko říct... Foto: Michal Kadlec
Prostějov, Praha/mik - Už to
budou tři roky, co jeden ze dvou
prostějovských supermarketů
Albert spakoval saky paky a
vyklidil velkou obchodní halu
v Anglické ulici. Od té doby
budova chátrá a často se stává terčem zlodějů a vandalů.
K volnému využití je i okolní

parkoviště. Večerník se vydal
pátrat, co s areálem bude dál...
Albert v uvedené lokalitě skončil
z prostého důvodu. Hned vedle
totiž otevřel svoji prodejnu Lidl,
kterému se svými cenami nemohl
konkurovat. Poté, co dveře opustil
poslední prodavač, čekalo se, co s
objektem bude dál... Dnes víme,

že vůbec nic. Opuštěná budova
je totiž už léta prázdná. Nikdo
o ni nemá zájem, její majitel společnost Ahold - ji tak nemůže
ani prodat.
„Prodejna v Prostějově dlouhodobě nevykazovala dobré prodejní
výsledky, proto jsme se rozhodli
tuto prodejnu uzavřít. Budova bývalého supermarketu je v našem
majetku, nabízíme ji k prodeji či
k nájmu, ale zatím nebyla uzavřena dohoda s žádným zájemcem,“
potvrdila Večerníku Judita Urbánková, tisková mluvčí společnosti
Ahold v Praze. Podle jejích slov
firma vnímá také to, že budovu
takřka denně postupně rozkrádají
zloději. „Ano, tento fakt si uvědomujeme. Spolupracujeme v
této otázce například s Městskou

policií v Prostějově, na budově
také průběžně opravujeme, co je
potřeba,“ dodala Urbánková.
Situace okolo prázdné budovy
po bývalém supermarketu Albert
nevypadá nijak růžově. V majetku
společnosti Ahold je také velké
parkoviště, které však k radosti
občanů ze Sídliště svobody může
být bezplatně využíváno kýmkoliv. Ani prostějovský magistrát
neví, jak dlouho mohou být tyto
nemovitosti bezprizorní. „O budovu ani pozemek město zájem
nemá. A co jsem slyšel, že společnost Ahold chce za všechno
zhruba pětadvacet milionů korun,
tak za tuto cenu to určitě nekoupí
nikdo,“ poznamenal Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.

INZERCE

Čtěte na
straně 21

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

632

+

Konec sporů. Město v nejbližších dnech
dokončí zbývající část cyklostezky na
konci Olomoucké ulice. je v tom, že
Značka
kousek stezky mohl už dávno stát,
u „čumáku“. O
nebýt letitého sporu o pár menaprosté aroganci řitrů pozemku. Zdá se, že
dičů jsme se byli přesvědčit
se jeho majitel kona vlastní oči při blokovém čišnečně umoutění v ulici J. B. Pecky. Majitel čerdřil.
veného Volkswagenu měl značku zákazu parkování přímo u nosu,
přesto tady auto nechal!

Zní to neuvěřitelně, ale o tolik procent stoupl počet přestupků řidičů ve Vrahovické
ulici poté, co radary přestaly
měřit rychlost a jsou tu jenom pro získávání statistických údajů. Holt když nad
sebou řidič nemá bič, stává
se z něj pirát!

-

Výrok týdne
VĚRA
V
Ě
ĚRA
ŠPINAROVÁ
ŠPINA
A

„Kurňa,
proč nemáme
Věci veřejné u nás?
To by
byla sranda!“

Česká rocková
rro
babička
v neděli rozparádila početné ppublikum v prostějovském
kultustěj
ěj
ráku.
Jela jako
r
dobře promazaná Jawa 250!

Prostějovan znalý
politiky si posteskl
nad místním nedostatkem.

JE MI TAK NĚJAK SMUTNO...

Analýza
Možná se vám bude zdát
dnešní analýza kapku
pesimistická, ale bohužel
vychází ze smutné reality
každodenního života a z
posledních osobních zážitků a příběhů druhých.
Martin Mokroš
Asi všichni jsme zaznamenali
onu vážnou nehodu ve Vrahovicích, kdy při honičce za
motorkářem či motorkáři došlo
k havárii policejního vozidla s
dalším vozem, a především policejní posádka na onu nehodu

jenž pravidelně jako podnikatel
utrácí značné sumy v jednom
nejmenovaném supermarketu
blízko hřbitova. S narvaným
košíkem u pokladny mu bylo
řečeno pokladní, ať zvedne
plato s mlékem. Ano pokladní
mají nařízeno, aby kontrolovaly, zda zákazníci neprováží
nějaké zboží pod jiným, to
dotyčný chápal, ale agresívní
tón středověkého drába bez
slůvka „PROSÍM“ asi není
nic moc pro člověka, který
očekává jako zákazník jistou
míru úcty a vážnosti právě
proto, že je ZÁKAZNÍK. Ano
život pokladních není jednoduchý, ale bohužel zákazník
nemůže za jejich mizerné
pracovní a platové podmínky.
On chce pouze nakoupit a
to pokud možno v prostředí
s přátelským ovzduším a
příjemným servisem. Bohužel
právě ony chrámy konzumu se
všeobecně začínají chovat jako
arogantní monstra...
Kolik spoluobčanů si již
stěžovalo především na kvalitu

zle doplatila. Říkáte si, že je
každý člověk politoval? Omyl!
Stalo se to, že když jsem analyzoval reakce spoluobčanů,
tak značná část stihla místo
politování ještě policisty odsoudit a kritizovat, míchat
lidově řečeno „hrušky s jabkama“, vyčítat policii jiné kauzy
zcela nesouvisející s dotyčnou
událostí a vůbec chovat se
na můj vkus jemně řečeno
podivně. Tribunou názorů se
stala „překvapivě“ především
naše nejznámější sociální síť a
opravdu jsem se nad některými
příspěvky nestačil divit.
Lidské zdraví a lidský život
jsou přece to nejcennější, a
pokud jsme schopni se chovat takto k nejzákladnějšímu
lidskému bohatství, pak je
někde chyba... Jenže bohužel
současná
celospolečenská
situace z nás začíná vysávat
lidství, humánnost a všechny
vlastnosti, které člověka dělají
člověkem slušným.
O slušnosti vypráví další
zkušenost, tentokrát kamaráda,

Doba rychlé policisty žádá
glosa týdne
Rostislav Kocmel

Čím rychlejší
auta a motocykly, tím
rychlejší policejní automobilní technika. Dálniční
policie dostane do výzbroje vynikající vozy
a snad budou přezbrojeny i
jiné policejní útvary. Pochybovat o tom, zda je nutné mít
superrychlé ochránce zákona
je zbytečné. Doba to jednoznačně žádá...
Druhá věc je, zda bude do
těch vozidel palivo a zda se to

vyplatí. Ta skoro závodní auta
totiž něco stojí a jejich amortizace bude zatraceně rychlá.
Logicky totiž uvažuji o tom,
jak přichycení řidiči -závodníci tato vozidla svými pokutami
zaplatí. A nejenom to, měli by
platit i podobné škody, jako je
smutná událost z Vrahovické

ulice. Můj osobní názor na
příliš nepřiměřenou rychlost
kdekoliv je hodně přísný a
zhruba tak o jednu nebo dvě
nuly převyšuje stropy současných pokut. Po dálnici se
nesmí jezdit přes dvě stě ani
náhodou a po městě stodvacet
ani ve snu.
Policistům přeji, aby inkriminovaného motocyklistu,
jenž je nejhlavnějším viníkem
nehody z Vrahovické ulice,
nějakým zázrakem dopadli. O
tom „dacanovi“ by se to mělo
vědět veřejně!

Konstalace hvězd Prostějova
V průběhu týdne choďte co nejvíce pěšky, neboť jízda autem po městě by se vám nemusela vyplatit. Policie totiž hlásí častější kontroly a vy,
ruku na srdce, nemáte auto zrovna v nejlepším pořádku. Jako chodci
ovšem dávejte pozor na rozbité chodníky, ať si něco nezlomíte…

Berani - 21.3.-20.4. V nejbližších dnech vás
přepadne jarní únava, takže budete působit dojmem zpomaleného filmu. Pokud se do něčeho
budete chtít pustit, udělejte to v předstihu. Jinak
spláčete nad výdělkem.
Býci - 21.4.-21.5. Dostanete se do sporu s příbuzným svého partnera. Výměna názorů vám
nebude milá, ovšem vy nesmíte ze svých názorů
polevit ani o píď. A to i přesto, že půjde o budoucnost vašeho milostného vztahu.
Blíženci - 22.5.-21.6. Někomu významnému se
dostanete na kobylku. Informace ale používejte s rozmyslem, nemusíte chrlit lávu najednou.
Může se stát, že vám bude vyhrožováno. Buďte
ve střehu.
Raci - 22.6.-22.7. Neradi dáváte najevo své
emoce, ovšem hned na začátku tohoto týdne
vybuchnete jako papiňák. Důvodem bude plná
schránka úředních obálek. Po jejich otevření se
dejte hned do řešení daných problémů.
Lvi - 23.7.-23.8. Tento týden nebudete vycházet z údivu. Čekají vás vesměs nemilé zprávy,
kterým sice budete chtít čelit, ale půjde to ztuha.
Naproti tomu na víkend se můžete těšit, to bude
zcela jiná písnička.
Panny - 24.8.-23.9. Rádi se díváte za sebe na
všechna dobra, která jste vykonali. Problém je,
že často chválíte sebe před ostatními, což budí
zlou krev. Sice to myslíte dobře, ale zdržte se
toho. Dobro ovšem konejte i nadále.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. V zaměstnání nebudete vědět kam dřív skočit, ale doma bude podezřelý
klid. Možná to bude proto, že vás nikdo z blízkých nebude chtít otravovat. Nebo také proto,
že máte v soukromí nějaký průšvih?
Štíři - 24.10.-22.11. Nemáte dostatek financí na
to, abyste investovali do obchodních transakcí.
Zůstaňte při zemi a utrácejte jen za nezbytné
věci. Nic vám neuteče, zvláště když na konci
týdne vyhrajete v sázkové hře.
Střelci - 23.11.-21.12. Po většinu týdne se vám
bude škytat, tudíž na vás bude někdo ustavičně
myslet. Marně si budete lámat hlavu nad tím,
kdo je ten dotyčný. Pusťte to z hlavy, on se na
konci týdne přihlásí sám.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Dostanete se do
křížku s nadřízeným, bohužel kvůli úplné prkotině. Jaká to bude zbytečnost, to poznáte hned
záhy a budete se mlátit do hlavy. Zkuste raději
své emoce ukočírovat!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Myslete více na svůj zevnějšek! Ne že byste byli odpudiví svým zjevem, ale na druhé straně vás už také nikdo dlouho nepochválil, že dobře vypadáte. Přemýšlejte
o změně svého životního stylu.
Ryby - 20.2.-20.3. Nosíte v duši tajemství, se
kterým se nehodláte jen tak někomu svěřovat.
Možná by ale stálo za úvahu říct to podstatné
alespoň svému partnerovi. Komu jinému důvěřovat, když ne jemu? Aspoň se vám uleví.

zakoupených potravin, kontroly odhalují přelepování
exspiračních dob, pokuty jen
létají a změna žádná. A proč?
Pokuty jsou při výdělcích
celého řetězce směšné a zákazník je pak pouze kusem, na
kterého má zřejmě platit heslo
„Naber zboží, které dáváme,
zaplať a vypadni! A pokud
se Ti něco nelíbí, může Ti
jedna přistát od naší drsné
ochranky...“

Možná se vám zdá, že kauza
policistů a trapná kauza v marketu jsou nesrovnatelné, ale
já si myslím, že jen zdánlivě.
Arogance v drobnostech totiž
dle mého soudu vede přímou
cestou bohužel až k pohrdání
lidským životem a upřímně
vám říkám, je mi z toho smutno... Ale pozor, chyba není
jen v těch jedincích, chyba
je v celé společnosti! Jak je
zmíněno výše, dnes se nosí
arogance, blbá nálada, ubylo
slušnosti, ale i tak běžných
věcí jako je humor a smích,
jsme stále pouze naštvaní,
dýmá v nás stres a pak snadno
dochází k extrémnímu řešení
zátěžových situací.
Leč není to naše vina.
Vždy se říká, že ryba smrdí
od hlavy a klasický citát, že
„něco shnilého je ve státě dánském“ na dnešní dobu také
velmi sedí...
Toto číslo vychází mimořádně
vzhledem k Velikonocům
v úterý a v Praze se údajně
právě dnes má rozhodnout

o tom, zda nás náhodou v
červnu nečekají mimořádné
volby. Pokud se tak stane a
k volbám dojde, tak proboha
už něco udělejme, zvolme
si už konečně do svého čela
lidi, kteří nejenže zreformují pořádně onu velkou a
momentálně krizovou ekonomiku, HDP, DPH a já
nevím co ještě, ale kteří vnesou všeobecně do společnosti
zase zpět lidskost a přinesou
nám stav, kdy zase opravdu
politujeme bez rozdílu všichni
člověka, jenž je v ohrožení
života a bojuje o něj! Že
se k sobě budeme chovat s
úsměvem a se slušností při
oné běžné věci jako je nakupování a vůbec, že se na
naše tváře vrátí optimismus a
ona všeobecně blbá nálada se
někam nenávratně ztratí.
Ono to asi nepůjde hned, bude
to proces delší, ale třeba budu
moci pak zase někdy v nějaké
analýze napsat: „Tak je mi
tak nějak všeobecně veselo a
dobře...“

Agentura

Přibývá zlobivců

V současné době nejslavnější regionální malíř Roman Smetana, vlastním
povoláním řidič autobusu,
se proslavil grafickým zvelebováním politiků na volebních plakátech. Dovolil
si namíchnout orgány činné v trestním řízení stejně
jako jeho pražský jmenovec
Roman Týc, upravovatel
semaforů a člen umělecké
skupiny Z toho ven. Podobně jako on však zlobil dál a
odmítl nastoupit výkon trestu. V obou těchto případech
má ovšem máslo na hlavě
Česká republika...
V myslích dosti značného
procenta svých obyvatel se

začíná křečovitě svíjet, jako
její předchůdkyně Československá socialistická republika ve svých legendárních
časech, kdy jakýkoliv umělecký i jiný projev odporující socialistickému realismu, marxismu-leninismu a
poučení z krizového vývoje
byl tvrdě a nekompromisně
stíhán, zatímco jiné - opravdové trestné činy vesele bujely dál...
Agentura Hóser zvažuje, že
bude podávat v blízké budoucnosti pomocnou ruku
těmto zlobilům, poskytovat
jim azyl, aby je policie a asi
už i BIS nelapila. Zatím se
k tomu ale nemíníme nějak

vyjadřovat. Toto lehce umělecké a protistátní hnutí je
teprve v počátcích a stát
ho zatím ostře stíhá. Vždy,
když bylo něco podobného v této zemi v plenkách,
pykali aktéři i pomocníci
minimálně ztrátou svobody. Agentura Hóser očekává zvýšené zlobení tohoto
druhu, poněvadž tomu tak
v historii vždy bylo. Až se
to dostane na masivnější
úroveň a orgány státu ztratí
svou razantnost, agentura
Hóser se přidá na stranu
rebelů. Dáme vám včas vědět...
Za Agenturu Hóser
ROSŤYK

soko
lím okem ...
Zelená rána
majitelům domů

Životní prostředí
s rozumem

Vlastníte dům, třeba jen malý domek? Pokud
ano, čeká vás zanedlouho další povinnost, kterou na vás stát uvaluje... Pod záminkou zeleného programu bude muset každý dům získat tzv.
energetický štítek, na němž bude uvedeno, jak
moc váš objekt šetří, nebo naopak plýtvá energií. Na první pohled sympatický cíl, ale jak už to
bývá, cesta do pekel je vždy dlážděna dobrými
úmysly. A to platí právě pro případ zmiňovaných štítků. Kdo bude totiž chtít získat takový
štítek pro svůj dům, bude si ho muset za několik
tisíc korun zaplatit u soukromého energetického
auditora. A mnozí z nás si ho skutečně budou
muset brzy zaplatit, protože podle nového zákona bude zavedena povinnost mít energetický
štítek vždy, když budete chtít svou nemovitost
prodat a později dokonce i v případě jejího pronajímání. A jistě se brzy najde „ekolog“, který
navrhne úpravu zákona, že štítky bude muset
nakonec mít každý dům či domek. Už teď ale
bude platit, že kdo prodá nebo později pronajme
svůj dům bez štítku, zaplatí vysokou pokutu.

Ze zavádění energetických štítků plynou tři hlavní poučení, která platí pro mnohé nápady zahalené do „ekologického“ obalu:
1. Mnoho na první pohled líbivých „zelených“
nápadů vede k „buzeraci“ občanů.
2. Velkou část ekologických „vychytávek“ prosazují malé skupiny lidí a firem, které z jejich
zavedení budou mít ekonomický prospěch. Samozřejmě, že nad novým zákonem jásají hlavně
energetičtí auditoři, kterým z nebe spadl skvělý
byznys v podobě povinnosti štítkovat všechny
domy. Dobře si ještě všichni pamatujeme, že
stejné to bylo se slunečními elektrárnami na našich polích.
3. Zelené nápady se většinou nejvíce dotknou
venkovských oblastí a středně velkých měst,
kde vysoké procento lidí bydlí ve vlastních domech jako právě v Prostějově. Určitě chraňme
životní prostředí, ale dělejme to s rozumem a
bez zbytečné „buzerace“ občanů...
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel a poradce ministra

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

Bude někdo z radnice
hnán k zodpovědnosti?
V Prostějově je poslední dobou zvykem, že když se vybuduje něco hodnotného, posléze
se to zase zbourá nebo znovu
rozkopá. Nejinak je tomu i
v případě lokality mezi Drozdovickou a Krasickou ulicí. Jak
vyšlo minulý týden ve Večerníku, po letitých tahanicích o
pozemek se soukromým majitelem došlo konečně k dohodě
a brzy se zde postaví rondel,
který tu mohl stát už od prvopočátku výstavby jižního kvadrantu. A jsme u toho. Proč město váhalo s výkupem pozemků,
když majitel projevil vstřícnost
k možnému odkupu potřebné
výměry pozemků? Proč se
nejdřív v dané lokalitěvybudovala klasická křižovatka, která
se nyní bude složitě přestavovat na křižovatku kruhovou?
Zdá se mi, že na příslušném
odboru výstavby neví levá
ruka,co dělá pravá. A zase tu
mámezbytečně utracené statisíce korun za nové projekty
a miliony za další křižovatku.
Zaplatí to někdo ze své kapsy
a bude pohnán k zodpovědnosti? Divil bych se…
Jan Vidlář, Prostějov
A furt budou remcat!
Denně to vidím v televizi,
poslouchám v rádiu nebo čtu
v novinách, kterých si kupuji nespočet. Všude si lidé
stěžují na drahotu, poplatky
v nemocnicích, vysoké daně.
Kolikrát bych si řekl, že jsme
národ žebráků a brzy vymřeme hlady. Ale jaká je skutečnost? Plné hospody, narvané
supermarkety a silnice zahlcené automobily, jejichž řidiči
skuhrají na nemravně vysoké
ceny pohonných hmot. Takže
sina něco imrvére stěžujeme,
ale chováme se naprosto opačně. Nebo si při stížnostech
vymýšlíme? To spíš. Sice věřím, že většina důchodců žije
opravdu na hranici možností
a přežití, ale ostatní vždycky najdou nějakou tu korunu
v rodinném nebo osobním
rozpočtu navíc, aby si mohli
něčeho užít. Takže s tou žebrotou českého národa to nebude
zas až tak horké.
Jan Dočkal, Prostějov
Snad jsme pomohli…
Minulou neděli jsem si s manželem vyjela do Držovic na
nákupy. Když jsme vycházeli
ze supermarketu Tesco, viděli
jsme, jak se okolo tří zaparkovaných vozidel podezřele
pohybují dvě romské děti.
Nahlížely do aut a zjišťovaly,
co je uvnitř. Pak jedno z nich
odběhlo asi padesát metrů
dál, kde stála celá romská
kumpanie,a něco sdělovalo
nejstaršímu z Romů. Bylo
nám hned jasné, o co tu jde.
Neváhala jsem ani vteřinu,
vzala mobil a zavolala tísňovou linku Policie ČR. Světe
div se, policisté byli na místě
během dvou minut, zřejměbyli
někde poblíž. Jakmile dorazili
k Tesku, skupinka asi sedmi
nebo osmi Romů nasedla do
dvou aut a spěšně odjela. Snad
jsme tímněkomu pomohli,
protože ti dacani se zcela jistě
chystali vykrást nějaké auto.
J. D., Prostějov
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Váhy - 24.9.-23.10.

Prostějov
P
ěj - L
Lucie
i Oč
Očenášková,
ášk á
studentka SOŠPO
Jednou z posledních cyklostezek v Prostějově je nově vybudovaný úsek spojující ulici Moravskou s Myslbekovou
a se Sídlištěm svobody (za areálem Galy a Aquaparkem).
Cyklistická stezka v délce 490 metrů je určena pro cyklisty
i pěší, čímž tak vyřešila lidmi hojně využívaný vyšlapaný
chodník v poli, pomocí kterého si zkracovali cestu mezi
zmíněnými sídlišti... Proto jsme se v prostějovských ulicích tentokrát ptali...

Záhadné OTAZNÍKY
nad opuštěným bytem

JAK JSTE SPOKOJENI S CYKLISTICKOU STEZKOU
V ZÁPADNÍ ČÁSTI PROSTĚJOVA?
Markéta ROZEHNALOVÁ,
nezaměstnaná,
19 let, Prostějov

Prostějov/mik

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, který o
tragédii, jenž se stala v pátek 2. března, věděl jako první a byl také tím,
kdo policii přivedl na stopu po pachatelích, i nadále celý případ a jeho
vývoj podrobně sleduje. A zapojit se
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!

Tomáš KOTRČ,
v zaměstnání,
22 let, Prostějov

ANO
„Jsem velice
spokojená. Po
stezce chodím
často, jelikož
zde na sídlišti bydlí spousta mých přátel a vídáme se
takřka denně. Když je pěkné
počasí, podnikáme výlety na
kolech a stezku při nich využíváme. Pokud není počasí
vhodné na pořádání vyjížděk
na kole, procházím tudy na
autobus a teď už se nemusím
bát, že bych měla špinavé boty
od bahna, jako tomu bývalo
dříve. Určitě to ocenilo spoustu lidí. Myslím si, že je velmi
praktická a užitečná, jistě by
město potřebovalo více takových projektů.“

ANO
„S cyklostezkou jsem
spokojen.
Ve
svém
volném čase jezdím často na
kole. Myslím si, že je velmi
užitečná pro více lidí, hlavně
tady z okolí. Už dříve jsme se s
přáteli shodli, že by se tu mělo
něco postavit. Oceňuji to už
z toho důvodu, že tudy chodím
téměř denně venčit psa a hlavně v zimě nebo v dešti je stezka
velice přínosná. Také je to
zkratka k autobusové zastávce,
takže ji nevyužívají jen cyklisté. Mám docela dost známých,
kteří tudy často chodívají a jsou
také velmi spokojeni. Skutečně
velmi chválím tento nápad.“

Devětatřicet dnů po
vraždě starého muže
z Okružní ulice je
totiž ve vzduchu stále mnoho nevyjasněných
otazníků.
Bohužel, k jednomu
z nich patří byt, ve
kterém se hrůzný
čin stal. Ten je stále
policejně zapečetěný
a bytové družstvo,
které by ho chtělo
znovu pronajmout,
je bezradné...

Večerník se snaží každým týdnem zajistit pro
veřejnost co nejvíce informací o vývoji vyšetřování vraždy v Okružní ulici. Jak už jsme
ovšem informovali, krajská policie se postavila do role němého bobra. Na veřejnost nechce
pustit ani slovo až do soudního procesu se dvěma obviněnými muži, kteří v současnosti pobývají ve Vazební věznici v Brně. Naše redakce se tak vydala znovu na místo činu vraždy.
A zjistili jsme, že v panelovém domě v Okružní ulici číslo 31 mají nyní velké patálie s bytem, ve kterém k vraždě jednaosmdesátiletého
důchodce došlo. „Byt je stále zaplombovaný
policií, která bytovému družstvu dosud nesdělila, zda s ním může manipulovat a znovu ho
pronajmout případným zájemcům. Tím vzniká
problém s placením nájmu
a inkasa. Tedy s položkami,
které se musí uhradit. Bohužel, tyto peníze půjdou
zatím z kapsy družstva,
tedy nás všech nájemníků
tohoto vchodu,“ sdělil nám
Jaroslav Ošťádal, domovní
důvěrník bytovky v Okružní
ulici číslo 31.
Otázkou je, zda o byt, kde
došlo k tak závažnému zločinu, bude mít někdo zájem
a bude v něm chtít bydlet?!
Podle prvotních zpráv se
k tomu totiž nikdo nemá...

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

Čtěte na
straně 21
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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

jak šel čas Prostějovem ...
Újezd

Bývalo
Býva
B
Bý
ýva
valo
valo
aloo ttu
u kki
kino
inno
o i ccukrovar.
ukkro
uk
ro
ovva
ar Ú
Új
Újezd
j d patří k nejstarším známým
prostějovským ulicím, první doložená písemná zmínka pochází z r.
1442. Pojmenování ulice se několikrát měnilo. Nejdříve to byl Oujezd, v
letech 1881-1893 Markrabská ulice (Markgrafen-Gasse) a poté až do
r. 1940 Újezd. Během druhé světové války se vrátil název MarkgrafenGasse a od července do prosince 1945 to byla ulice Josefa Winklera.
Od té doby platí dnešní název. V původním rohovém domě č. 2
bývala dříve soukenická továrna Víta Ehrenstamma, později továrna
a cukrovar Bernarda Backa a do roku 1908 pak krejčovská továrna
firmy Mandl. Zajímavou stavbou je i vedlejší budova, kde dříve stávala
tkalcovská dílna. V listopadu 1922 zde bylo kolaudováno Kino Palace.
Šlo o první budovu v Prostějově postavenou výhradně za účelem
provozování kina. Po roce 1945 bylo kino zestátněno, od roku 1950
přejmenováno na OKO.Poslední představení se zde promítalo v roce
1996. V současné době zde sídlí Bowling Palace.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: náměstí Svatopluka Čecha

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Domestos
sanitární čistič
750ml

Cillit Bang
univerzální
čistič 750ml

Pronto sprej
proti prachu
250ml

WC gel Duo
s dávkovačem
2x60ml

Navlhčené
ubrousky víceúčelové 80ks

Clin
čistič oken
500ml

49,90

89,00

94,90

59,90

-

43,90

49,90

139,90

99,90

52,90

34,90 (40 ks)

49,90

49,90

99,90

94,90

47,90

44,90 (50 ks)

39,90

49,90

-

94,90

-

-

43,90

49,90

129,00

94,90

69,90

39,90

43,90

49,90

128,90

94,90

74,90

44,90 (50 ks)

43,90

Naše RESUMÉ
Někdo má jarní úklid za sebou, někdo to nechal až s velikonočním sumářem. Pro ty
druhé případy jsme připravili
výběr možného nákupu čistících prostředků. Vězte, že
například Domestos koupíte
všude za stejnou cenu, stejně jako až na jednu výjimku
(dražší Billu) Pronto ve spreji. Naopak pro takový Cillit si
zajděte do Albertu, do Billy
pak v žádném případě. Nejlevnější gel na záchod a čistič
oken Clin nabízí Interspar,
navlhčené ubrousky pak zakupte v Lidlu.

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
S vámi je těžké vyjít
jít v bběžném životě, natož si s vámi rozumět v posteli. V erotice máte většinou přehnané nároky, tudíž
k sobě jen velmi obtížně hledáte vhodného partnera. Přitom
občas, když jste zamilovaní až po uši, se dokážete chovat
velmi romanticky. Pokud vás ovšem nezměrný chtíč donutí
vyhledat si náhodného partnera na jedno použití, jste schopni
ho sexuálně strhat bez jakékoliv romantické mezihry. A to se
líbí málokomu. V nejbližších dnech se na tom nic nezmění,
zvláště když láska, kvůli které byste byli ochotni změnit své
erotické chování, na obzoru není ani náhodou. Můžete se ale
dostat také do značných potíží. O víkendu vás totiž čeká výlet, který hodláte zasvětit vyloženě sexu. Cožpak o to, kýžený
protějšek dostanete do postele úplně snadno. Problém nastane ve chvíli, kdy do ložnice vtrhne jeho manžel či manželka. To vám bude jakákoliv přehnaná sexuální aktivita na houby. Jedině že byste oba dva přemluvili ke švédské trojce…

Příště: Štíři
napsáno před
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lety

DROGY v Prostějově
Neberou je i vaše děti?

Mluví se o
tom
hodně potichu, ale snad všichni
v Prostějově to považují za
veřejné tajemství. O tom,
že drogy úspěšně pronikají i
mezi mládež na našich středních školách, už dnes není
pochyb. Jenomže situace je
v tomto ohledu s nebezpečnými návykovými látkami
mnohem horší, neboť marihuanu dnes zkoušejí kouřit i
naše děti na základních školách!
V potírání této skutečnosti je
ale značný problém. Ředitelé
škol, učitelé i rodiče raději mlčí
a policie tak nemá k zákroku
potřebné indicie. „Od začátku
roku prostějovská policie zadržela již deset osob, které obvinila z trestného činu užívání
či šíření nebo nedovolené výroby drog. Z toho pětice byla
ve věku patnácti let, v jednom
případě bylo trestní řízení odloženo pro nízký věk pachatele. Přitom v drtivé většině případů šlo o děti školního věku,
které drogu užívaly a rovněž
s ní obchodovaly,“ potvrdila
nám závažnost situace Alena
Slavotínková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Jak
nám potvrdili i někteří pracovníci základních škol, často
především v šatnách nalézají

zbytky marihuany, které se děti
snaží ukrýt před zraky pedagogů. A co policie? Nepomohly
by snad častější kontroly, nebo
dokonce razie v budovách
základních škol? „Co se týká
marihuany, každým rokem
odhalujeme v okrese několik
míst, kde se tato rostlina pěstuje. Tím se skutečně zabývají především mladí lidé do
osmnácti let, ovšem že by se
tato droga distribuovala i přes
žáky základních škol, tak takové informace zatím nemáme.
Netvrdím, že se tak nemůže
dít, ale jak jsem již řekl, policie
může začít jednat, až k tomu
bude mít patřičné důkazy. Nemůžeme vtrhnout do školních
tříd a začít dětem prohledávat
lavice, školní brašny a osobní
věci. I děti jsou občané a my
se musíme držet zákonů na
ochranu osobnosti. Pokud dítě
školou povinné kouří marihuanu, je to prostě z toho důvodu,
že to chce zkusit a poznat. Ale
my skutečně můžeme něco
podniknout až tehdy, máme-li
patřičný důkaz,“ sdělil Zdeněk
Riedinger, ředitel Policie ČR
v Prostějově.
Samozřejmě, přímé důkazy
chybí, protože ředitelé a učitelé škol o problému mlčí. Kdo
by také chtěl svoji školu pošpinit…

Návrat ke

„starým” případům

Koupaliště Za Kosteleckou:
buď teď, anebo...
Prostějov/mls
11. DUBNA 2011
Ještě v roce 2010 o tom na radnici nechtěl nikdo ani slyšet. Předchozí politická reprezentace zastávala názor, že Prostějovanům
ke koupání stačí aquapark v Krasické ulici a areál Sokola ve Vrahovicích. Ale tradiční a nejpopulárnější koupaliště Za Kosteleckou ulicí mělo zůstat ležet ladem nebo zde mělo vzniknout něco
úplně jiného. Současní radní se ale nechali slyšet, že slavnou
„jedničku” by chtěli zprovoznit.
DUBEN 2012
Buď teď, nebo až za hodně dlouhou dobu. Tak by se dala shrnout aktuální situace ohledně připravované obnovy koupaliště
za Kosteleckou ulicí. Radnice už v tuto chvíli ví, jak má areál
vypadat. Připravený projekt čeká pouze na přidělení stavebního povolení. To by nemusel být větší problém. Kamenem úrazu
by se však mohly stát finance. Projekt oprav koupaliště počítá s
přibližně čtyřiceti miliony korun. Město je připraveno do rekonstrukce vložit patnáct milionů, o zbytek žádá ministerstvo školství. A to, jak víme, má svých problémů dost. Kvůli plánovaným
úsporám ve výši 2,5 miliardy koncem března rezignoval ministr
školství Josef Dobeš. „Bez dotace z ministerstva školství se do
rekonstrukce areálu v Kostelecké ulici nepustíme,” vyjádřil se
minulý týden pro Večerník náměstek primátora Zdeněk Fišer.
Dobešova rezignace by se však letošního přidělení dotace na
opravu koupaliště neměla nijak dotknout. O přidělení peněz se
bude v následujících týdnech rozhodovat na základě už schváleného rozpočtu ministerstva. Pokud by však prostějovská radnice
neuspěla, příští rok by to kvůli chystaným škrtům byl zřejmě
obrovský problém. A to navzdory tomu, že rozpočet školství by
podle vyjádření Miroslava Kalouska měl být krácen o polovinu
méně než v případě ostatních ministerstev.

Zpravodajství
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VYŠETŘOVÁNÍ HAVÁRIE POLICISTŮ PŘEVZALA ZTRACENÝ MLADÍK
Žádná jiná dopravní nehoda z poslední doby tak
nezamávala veřejným míněním, jako ta ze středy
28. března. Jenom ve stručnosti zopakujme, že
v podvečerních hodinách pronásledovala hlídka dopravní policie v civilním služebním vozidle
Škoda Octavia motorkáře, který jel po Vrahovické
ulici nepovolenou rychlostí. Policisté pak při honičce za ním havarovali ve Vrahovicích. Na křižovatce s ulicí Zátiší nejdříve narazili do vozidla
Renault, jehož řidička odbočovala vlevo, pak se
policejní auto rozpláclo o strom vedle komunikace. Okamžitě se po Prostějově rozproudila živá
diskuse, která přetrvává dodnes... Řada ohlasů
i podnětů pak došla také do redakce Večerníku!
Prostějov/mik
Debatující Prostějované se na
různých diskuzních fórech rozdělili zhruba na dvě stejné poloviny. Kdo za nehodu může?
Tak na tom se ani jedna z nich
nemůže shodnout. A jak jsme
minulý týden zjistili, ani samotní
policisté v tuto chvíli nemohou
jednoznačně říci, kdo bude pohnán k zodpovědnosti. I když
objektivně musíme konstatovat,
že po tak krátké době nemůže
nikdo očekávat, že vyšetřování
bude ukončeno. Předpokládá
se, že posuzování havárie potrvá
týdny, možná i měsíce. Zvláště,

když uprostřed minulého týdne
došlo k zásadní záležitosti měnící systém celého šetření. „Případ dopravní nehody, při které
došlo ke třem zraněním osob, z
toho jednomu velmi vážnému,
si k šetření převzala Generální
inspekce bezpečnostních sborů v Praze. Od této chvíle se se
žádostmi o informace obracejte
na tuto instituci,“ sdělila nám
ve čtvrtek Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Může to být zlomový moment
ve vyšetřování, ale to zřejmě
neobjektivně
předbíháme.
Pravdou ovšem je, že policejní
inspekce si přebírá vyšetřování

GENERÁLNÍ INSPEKCE
Na informace o nehodě je policie skoupá,
slovo dostávají dopravní znalci

POLICIE ŠETŘÍ POLICII. Havárie policejního vozidla se nevyšetřuje běžným způsobem, případ si
převzala policejní inspekce.
Foto: Michal Kadlec
případů hlavně ve chvíli, kdy
existuje podezření na spáchání
trestného činu nebo přestupku
samotných policistů. A v tomto
konkrétním případě dopravní nehody si šetření dokonce
převzala pražská inspekční
centrála. Proto naše žádost o
informace směřovala na konci minulého týdne do Prahy.
„Prověřování vámi dotazované
dopravní nehody jsme zahájili
na základě pokynu Krajského
státního zastupitelství v Brně
poté, co byly ve věci dopravní
nehody Službou kriminální po-

Po dlouhých pěti dnech na lavičce

SKONČIL V NEMOCNICI

V nemocnici. Jiřímu Parákovi, který nemůže chodit, se v prostějovské nemocnici líbí. I přesto by však raději opět spával pod širým
nebem...
Foto: Martin Zaoral
svědků totiž místo, na kterém Jiří
Parák seděl, bylo - mírně řečeno
- hodně znečištěné. Poté, co jej
bezdomovec opustil, musely se
do úklidu vrhnout dokonce samy
technické služby!
Pro bezradného, nešťastného a
tvrdohlavého bezdomovce si nakonec přijela záchranka, která jej
převezla zpět do prostějovské nemocnice. Zde ho také PROSTĚJOVSKÝ Večerník navštívil. „Na
lavičce jsem se měl dobře. Každý
den mně nosili polévku, jedna
paní mi přinesla i deku. A to jsem
nikoho z nich neznal. Nemohl
jsem ale vstát, abych se třeba vyčural, což bylo blbý... Tak jsem
nakonec souhlasil s tím, aby mě
odvezli do nemocnice,“ popsal
Jiří P., který původem pochází z
Klenovic na Hané. Na pobyt v

kdy policejní inspekce bude mít
v rukou posudky znalců z oboru
dopravy. Můžeme jen dodat, že
těžce zraněný osmatřicetiletý
policista je i nadále ve velmi
vážném stavu a podle slov
mluvčího Fakultní nemocnice
v Olomouci Egona Havrlanta
je jeho zdravotní prognóza
nejistá...

Názory čtenářů
si můžete přečíst
na straně 13

nemocnici si už nestěžuje. „Tady
to taky není špatný, pěkně se tu o
mě starají. Noha mi ale otekla a
tak chodit stále nemůžu,“ posteskl
si Jiří, který má dvě dcery. „Jedna
žije ve Žďáru, druhá ve Vrahovicích. Obě ale mají svých starostí
dost, nechci být nikomu na obtíž. I na ulici jsem žil vždy sám,
s ostatními bezdomovci jsem se
moc nestýkal. Spával jsem na
prostějovské tržnici, nikdy mě
tam nikdo nerušil. Rád bych se
tam vrátil. Ovšem jak přijdou
nemoci a vy nemáte střechu nad
hlavou, tak jste úplně vyřízený..,“
uzavřel své vyprávění Jiří, kterého by měli z nemocnice propustit
asi do jednoho měsíce.
Jak bude žít dál? Pomůže mu
někdo? To ukáží až dny následující...

Olomouc/lef - Šťastný konec
mělo pátrání po zmizelém
synovi tiskového mluvčího
Olomouckého kraje Radku
Hegerovi (20), o čemž Večerník
informoval v minulém čísle.
Mladík se předminulou neděli
rodičům sám ozval z Itálie!
Sympatického chlapce odvezla minulé pondělí v poledne
matka na nádraží, odkud
měl odjet vlakem na vysokou školu v Brně. Tam však
nedojel. Jeho mobil byl
nedostupný a rodiče neměli o
synovi žádné zprávy.
Rozběhlo se pátrání, do
něhož se kromě policie zapojilo prostřednictvím sociální
sítě Facebook více než čtrnáct
tisíc lidí! Pro rodiče bylo
určitou nadějí, že policie nezjistila nic, co by nasvědčovalo
tomu, že by byl mladík obětí
nějakého násilného trestného
činu. V průběhu pátrání se
pak objevily stopy, které
naznačovaly, že jinak zcela
bezproblémový chlapec mohl
odcestovat do zahraničí.
Na Aprílový večer pak
Radek Heger sám kontaktoval rodiče. „Poslal e-mail,
že je v Římě. Dvanáctileté
dceři Lucce se s ním podařilo

Na toulkách. Ztracený a
šťastně nalezený Radek Heger... Foto: archív Večerníku
navázat kontakt a přesvědčila
ho, aby se neschovával a komunikoval s námi, že pokud
má nějaké problémy, tak je
společně vyřešíme,“ svěřila
se Večerníku s neskrývanou úlevou mladíkova matka
Tamara Hegerová.
Hned druhý den vyrazil
otec Ivo Heger pro syna do
Říma a v pořádku ho dovezl
domů. Ukázalo se, že za
jeho útěkem byly s největší
pravděpodobností problémy ve
škole, kdy nedokončil semestr
a obával se zklamání rodičů...
Do zahraničí pak zřejmě odjel
proto, aby si utřídil myšlenky
v hlavě a našel ztracenou identitu či sebevědomí.

VÁLKA cyklistů s chodci a naopak
„Denně řešíme chůzi po cyklostezkách
či jízdu po chodníku,“ láteří Jan Nagy

V Prostějově začíná houstnout síť cyklostezek
a naopak přibývají nové či opravené chodníky.
Přesto se cyklisté a chodci na „svoji“ komunikaci
nevlezou a denně mezi sebou válčí. Oproti daným předpisům se pěší občané, a dokonce kolikrát i maminky s kočárky, pletou cyklistům pod
kola. A naopak, cyklisté si někdy hrají na kaskadéry a z chodníků i chodců si tak dělají malou
slalomovou dráhu!

Bezdomovec Jiří Parák
ze „svého“ místa
na Žižkově náměstí
opravdu sám nevstal...
Prostějov/mls - Kdyby ho neodvezli, tak tam sedí dodnes!
Pětašedesátiletý Jiří Parák,
který žije už několik let na ulici,
z lavičky na Žižkově náměstí
nakonec sám nevstal. Usedl na
ni ve čtvrtek a proseděl zde celkem pět dlouhých dnů a nocí...
Muž na lavičce vzbuzoval pozornost kolemjdoucích lidí i
různých institucí. „V průběhu
pěti dnů, co seděl na lavičce, byl
mnohokrát kontaktován z řad
pracovníků Azylového domu,
Charity, odboru sociálních služeb Magistrátu města Prostějova
i strážníků. Své přemístění na
´pohodlnější místo´ však neustále tvrdošíjně odmítal,“ sdělil
Večerníku v závěru uplynulého
týdne Jan Nagy, šéf prostějovských strážníků.
Zvrat nastal až pátý den. „V úterý
odpoledne ho strážníci přemluvili k tomu, aby se nechal zavést
do prostějovské nemocnice,“
prozradil Nagy. A bylo už skutečně na čase. Podle přítomných

licie a vyšetřování v Prostějově
zahájeny úkony trestního řízení.
V současné době čekáme na vyžádané znalecké posudky. Více
informací vzhledem k probíhajícímu prověřování vám v této fázi
trestního řízení opravdu nemohu
poskytnout,“ uvedla Radka Sandorová, tisková mluvčí Generální inspekce bezpečnostních
sborů České republiky v Praze.
V tuto chvíli tedy nemá kvůli
nedostatku oficiálních informací
význam spekulovat, kdo je vinen
za nehodu policistů. Musíme se
obrnit trpělivostí a vyčkat chvíle,

SE SÁM NAŠEL. V ŘÍMĚ...

Prostějov/mik
„Cyklostezka je ze zákona
určena pouze a výhradně pro
cyklisty a bruslaře na kolečkových bruslích. Chodec může
cyklostezku jen přejít, nemůže se po ní pohybovat jako po
chodníku. A přecházet ji musí
jen co nejkratším způsobem a
dbát zvýšené opatrnosti, aby
tady neohrozil projíždějícího
cyklistu,“ řekl na úvod Jan
Nagy, velitel Městské policie v
Prostějově. Strážníci jsou často svědky největších kolizí a
následných rozepří mezi chodci a cyklisty ve Školní ulici a
také na Skálově náměstí. „V
těchto lokalitách jde opravdu o
extrém. Chodci ve Školní ulici využívají cyklostezku jako
chodník, přestože ten je přesně
na opačné straně ulice. Strážníci často přistihují na cyklostezce i maminky s kočárky
a cyklisty, jak kolem nich

projíždějí jako po slalomové
dráze. A to víte, že podobné
střety nezůstávají bez odezvy.
V poslední době často dochází
ke vzájemnému slovnímu napadání. V takových případech

někdy postupujeme formou
napomenutí, občas padne nějaká pokuta. Jak ale vidíme,
tento problém narůstá a chodci
se neustále pletou cyklistům
do cesty. Chápu, po nových
cyklostezkách se dobře chodí,
ale pěší tady skutečně nemají
co dělat. Jak v prevenci, tak i
v represi budeme muset zřejmě
přitvrdit,“ dodal velitel prostějovských strážníků.
Jenomže stejný problém funguje i přesně opačným způsobem.
Není výjimkou vidět cyklistu
nejrůznějšího věku, jak jede
po chodníku a chodci před ním
nestačí uskakovat. „Přesně tak,
to je zase opačný extrém. Fak-

tem je, že cyklista je ze zákona
povinnen použít cyklistickou
stezku tam, kde je zřízena.
Pokud v dané ulici není, musí
cyklista použít silnici. Chodník
v žádném případě. Pokud ano,
dopouští se tím přestupku, a
pokud bude přistižen při jízdě
po chodníku, hrozí mu pokuta
až do výše dvou tisíc korun. Na
dodržování těchto pravidel se
snažíme dohlížet co nejčastěji,
ale bohužel nemůžeme být všude,“ uvedl Jan Nagy.
Ročně vyřeší Městská policie
v Prostějově zhruba tisíc přestupků cyklistů i chodců. A
tento počet bude zřejmě přibývat, neboť ani chodci, ani cyklisté si bohužel zřejmě nedají
říct a jedni druhým budou brát
„jejich“ komunikace. Nebo že
by jedni jak druzí konečně dostali rozum?

Pět přestupků! Jeden, dva, tři,
čtyři... celkem pět chodců v jeden
okamžik jsme v pátek odpoledne
nachytali na cyklostezce na Skálově
náměstí. Co tady dělají, když o pár
metrů dál mají k dispozici široký
chodník?
Foto: Michal Kadlec

„BRATIA“ VYKRADLI obchod a půjdou sedět SNĚŽNÝ SKÚTR SI ANI NEŠKRTNUL!
Slováci mají na kontě už neuvěřitelných pětatřicet trestů!

Zkušení zloději a nováček. V případě bratrů Jurincových nepadlo jablko daleko od stromu, oba mají s krádežemi celoživotní
zkušenosti. V Mořicích se k nim přidal i dosud netrestaný Milan
Dudek.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov, Mořice/mls - Někteří lidé se asi nikdy nepoučí. K takovým patří bratři
Juraj a Josef Jurincovi pocházející ze Žiliny na Slovensku. Zatímco sedmatřicetiletý Juraj byl odsouzen už
patnáctkrát, jeho o sedm let
starší bratr zvládl dokonce
osmnáct odsouzení! Poté, co
se přestěhovali na Prostějovsko, stihli už mimo jiné
vykrást obchod v Mořicích

(Večerník nedávno informoval - pozn.red.). Každému
kvůli tomu v úterý přibyl
další trest. Dohromady jich
tedy mají už „rekordních“
pětatřicet...
O vině obou bratrů nebylo pochyb, oba se ke krádeži u soudu nakonec doznali. „Zatímco
Josef tak učinil už při výslechu
na policii, Juraj až během hlavního líčení. To jsem zohlednil i
při stanovení výše trestu. Josef

byl odsouzen na třicet měsíců
nepodmíněně, Juraj pak i kvůli
tomu, že přes jasné důkazy odmítl spolupracovat s policií, dostal o čtyři měsíce více,“ sdělil
Večerníku soudce Petr Vrtěl.
Oběma bratrům přitěžovala
především jejich kriminální
minulost, když už byli za krádeže několikrát pravomocně
odsouzeni. Pokud by to tak
nebylo, zřejmě by od soudu
odešli pouze s podmínkou. Tak
tomu bylo i v případě dosud
netrestaného Milana Dudka,
který kradl společně s bratry
Jurinci. Ten v úterý minulého týdne odešel od soudu se
čtrnácti měsíci podmíněného
trestu. Kromě toho mu byla
udělena i peněžitá pokuta ve
výši pětadvaceti tisíc korun.
Svoji roli v celém případě zřejmě sehrála i přítelkyně Milana
Dudka Jitka Paulíková, která v
době krádeže provozovala sousední hospodu. Právě z hostince se do vedlejšího obchodu

trojice mužů dostala. Podle mínění majitelky obchodu nebýt
dluhů Jitky Paulíkové, tak by
ke krádeži vůbec nedošlo. Ona
sama však účast na trestném
činu popřela...
Zajímavý spor se vedl o výši
způsobené škody. Zloději, kteří zároveň v obchodě dlužili za
nakoupené potraviny, provedli
nečekanou inventuru. Majitelka následně měla zjistit, že v
krámu chybí zboží za téměř sto
tisíc korun. Všichni obžalovaní
muži však tvrdili, že vzali zboží za maximálně čtyřicet tisíc
korun. V tomto případě soud
uvěřil obžalovaným. Majitelce obchodu by tak společně
měli zaplatit dohromady pouze
dvaatřicet tisíc korun. Otázkou
tedy je, kde je další zboží, či
snad peníze?!
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, oba bratři si ponechali lhůtu pro možnost odvolání, Milan Dudek se práva
na odvolání na místě vzdal.

„Neprodáme ho, sníh bude,“ zní z radnice

Prostějov/mik - Zní to jako
obehraná písnička, ale každé
jaro se v posledních čtyřech
letech hodnotí, jakým způsobem si na sebe „vydělal“
sněžný skútr. Ten, jak je již
notoricky známo, zakoupilo
město před lety za necelých
400 tisíc korun. Speciální
stroj je určen k tomu, aby
pro milovníky běhání na
lyžích prohrnoval stopy ve
sněhu na běžkařských tra-

tích, zejména kolem lesoparku Hloučela. A jak z tohoto
pohledu dopadla uplynulá
zima? Bídně!
Autor nápadu zakoupit pro
město sněžný skútr, tehdejší
místostarosta Vlastimil Uchytil, se stal před lety okamžitě
terčem kritiky. Je pravda, že
za uplynulé roky toho skútr
moc nenajezdil. A letos nevyjel do bílé stopy vůbec! Znovu
se tak objevila řada kritiků,

Zlaté časy. V zimě roku 2009 bylo v Prostějově sněhu habaděj
a sněžný skútr byl neustále v permanenci. Letos ovšem ani ťuk,
tudíž stroj z garáže nevyjel...
Foto: archiv Večerníku

kteří poukazují na zbytečnost
tohoto nákupu.
„V minulosti byly běžecké
stopy v délce zhruba šedesát
až osmdesát kilometrů vytvořené skútrem našimi občany
kvitovány, letos jsme poručit
sněhu nedokázali. Ale příští
zima by měla být pro náš skútr
opravdovým rájem. Alespoň
fandové běžeckého lyžování
v to doufají,“ říká Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova, který je zodpovědný za majetek města. Jak
dodává, o možném prodeji jinak zbytečného stroje radnice
neuvažuje. „V současné době
je sněžný skútr zaparkován
na zimním stadionu, náklady
na jeho údržbu jsou naprosto minimální, letos dokonce
nulové. O jeho prodeji zatím
neuvažujeme, věříme, že sníh
bude v budoucnu padat i v
Prostějově. Vždyť zimních
radovánek si užíváme všichni
rádi,“ dodává Jiří Pospíšil.
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Ne nadarmo se o České republice tvrdí, že je pohádkovou zemí hradů a zámků. Vždyť kolik jen náš
Olomoucký kraj skrývá krásy, na kterou můžeme být řádně hrdí. Množství dochovaných pamětihodností je důkazem bohaté historie tuzemska a zároveň nám předává obrázek o tom, jak žili naši
předkové. A že nevíte, na jaký hrad, zámek či zříceninu? Vydejte se s námi po stopách minulosti…
PROSTĚJOVSKÝ Večerník si totiž pro vás v dnešním vydání nachystal tematickou stranu výhradně o
Stranu připravili: Nikol Hlochová a Petr Kozák
hradech a zámcích.

Putujte po hradech a zámcích, tuzemská krása stojí za to!
Památky v regionu jedou v zaběhlých kolejích,
vzorem jim může být HRAD ŠTERNBERK

Milovníci hradů a zámků začínají mít po zimním spánku o nejen
víkendový program postaráno.
Turistická sezóna se totiž rozbíhá
na plné obrátky a tak ten, kdo
touží vidět historické památky
našich předků nemusí otálet. A
jelikož nabídka je rok od roku
širší, rozhodl se PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro takovou malou pozvánku.
Na území naší republiky se nachází asi stovka zřícenin, malebných
tvrzí, hradů a nádherných zámků.
Právem se tak o Česku říká, že je
pohádkovou zemí hradů a zámků.
Na tuto skutečnost bychom měli
být náležitě hrdí. Nejen proto, že
sem kvůli tomu přijíždějí turisté,
ale hlavně z důvodu, že z těchto
míst na nás dýchá historie.
V následujícím příspěvku tak
rádi společně zabrousíme do
Olomouckého kraje a zmonitorujeme situaci, kam je možné
vyrazit na poznávací výlet. Náš
kraj totiž nabízí k prohlídce

mnoho hradů a zámků. Od těch
nám nejbližších jako Plumlov,
Čechy pod Kosířem, Šternberk
či Náměšť na Hané, až po vodní
tvrz Jeseník či zámek Lipník nad
Bečvou. Stačí si jen vybrat...
Vzorem, jak má provoz historické
památky vypadat, může být právě
zmíněný Státní hrad Šternberk. Ten
již v předprázdninovém období
minimálně jednou týdně přináší
nějakou zajímavou akci. Tou první
byl „Dětský velikonoční jarmark“,
který proběhl uplynulou sváteční
sobotu. O víkendu 21. a 22. dubna
je naplánován „Mezinárodní den
památek“, který skýtá nejen speciální prohlídky. „Akce je vhodná
pro děti. Na programu jsou ´Příběhy věcí´ - prohlídky s restaurátory - nábytek, výtahy, technická
zařízení i kachlová kamna,“ sdělila
kastelánka hradu Helena Gottwaldová s tím, že po oba dny se začíná
v 10 hodin. „Pro všechny zájemce
o historii jsme pak ve spolupráci
s výstavištěm Flora Olomouc při-

pravili slevy na vstupné do hradu
Šternberk,“ přidala další novinku.
Podrobnosti najdete na této straně, případně na internetových
stránkách www.hrad-sternberk.
cz.
Na první květnový víkend je pak
nachystán již třetí ročník svatebního veletrhu v historických prostorách hradu, který skýtá mnoho zajímavých nabídek, nápadů a služeb,
ale také spoustu cenných doporučení a zkušeností souvisejí se svatebními obřady. I v tomto případě
vás 5. a 6. května čekají na hradu
Šternberk od deseti hodin. Ještě v
měsíci lásky se chystá „Středověký
víkend na hradě, který proběhne od
25. do 27. května se začátkem ve
14 hodin. Na rozloučení se školním
rokem pořádá hrad Šternberk „Dětské odpoledne“, a to konkrétně
29. června. O prázdninách je pak
v plánu například koncert „Schola
Gregoriana Pragensis“.
Hrad z roku 1269 založil Zdeslav
ze Štenberka. Původně to byl gotic-

ký hrad s válcovou věží, kolem kterého se vyvíjelo město. Z původní
stavby se zachovaly zbytky opevnění, zdi hlavního paláce a také
mohutná okrouhlá věž. Dochovala
se také gotická kaple s věžičkou, ve
které jsou původní nástěnné malby
a portál. V interiérech je původní
i dovezené zařízení, cenné sbírky
gotických plastik, tapet a muzeum
hodin. Nejzajímavější jsou prostory renesančního paláce, Vizitkový
sál se jmény kreslenými na zdech
dále dřevěné vyřezávané stropy
rytířského sálu či Velké ložnice. Při
prohlídce můžete vidět sbírky dokumentující vývoj životního stylu
a výtvarného umění od gotiky po
baroko. V podhradí je unikátní muzeum hodin.
S otevřenou náručí vás přivítají
také na hradě Úsov (čtěte na jiném místě této strany - pozn.red.),
v Boskovicích a na samotný závěr
ještě zmiňme raritu, kterou nabízí
nepříliš známý zámek v Bartošovicích nacházejících se v krásném
prostředí údolní nivy řeky Odry.
„Přímo na zámku si návštěvníci
mohou například podojit krávu...,“
uvedla pro Večerník starostka obce
Kateřina Křenková.

České hrady a zámky jsou často opředeny spoustou pověstí. Prostějovský Večerník vám na své dnešní tematické straně exkluzivně přináší
jednu prastarou pověst, která se vykládala zlobivým dětem, když se
chtěly vzdalovat od domova...

Vtipy

Duch z úsovského
„Zámeckého lesa“

Manželé si prohlížejí hrad. Dojdou ke hradní studni a průvodce říká:
„Ta studna je hluboká padesát metrů a říká se, že kdo do ní hodí
minci a něco si přeje, tak se mu to splní...“ Manžel tam hodí korunu,
manželka se nahne za ní a přepadne dolů. Manžel se podiví: „No ne,
ono to opravdu funguje!“

Husité měli i přes zákaz šlechty v
Úsově mnoho spojenců a tajných
přívrženců. Jedním z nich byl i velmi
bohatý žid, který s pomocí hradního
hejtmana obstarával falšováním mnoho peněz, které potom společně darovali husitům. Vychytralý žid si však
z každé nezákonné transakce trochu
peněz tajně ukryl. Jednou se o tom
vrchnost na úsovském zámku dozvěděla a přikázala žida oběsit. Stráže ho

však nikde nenašli. Vykutálený žid
měl předtuchu, že mu ve městě hrozí
nebezpečí, a ukryl se i s penězi v „Zámeckém lese“. Od hradního hejtmana
chtěl, aby mu pomohl dostat se z dosahu vrchnosti, ale ten ho ze strachu
raději zavraždil a zahrabal do země.
Když viděl, jaké s sebou měl žid bohatství, tak si ho chtěl vzít pro sebe, ale
lesem se ozval strašidelný hlas, který
mu pravil, že pokud se něco z toho
bohatství ztratí, tak bude hejtman prozrazen a oběšen místo žida. Hejtman
se velmi vylekal a k mrtvému židovi
zahrabal i jeho poklad. Od těch dob
chodí duch zavražděného žida po
„Zámeckém lese“ a za větrných nocí
straší náhodné pocestné. Jeho hrob
je prý sto kroků od zámecké věže
„Vlášinky“, pod malým skalním převisem a s ním tam leží i jeho nesmírné
nakradené bohatství. Duch žida se
zjevuje jako obrys tajemné postavy,
která je oblečena ve tmavém hávu a
po spatření mizí ve směru jeho hrobu.

s hradní tématikou...

Ptá se pan Vomáčka průvodce: „Kdy postavili tenhle zámek?“
„Ve čtrnáctém století.“
„A to ho museli stavět tak blízko dálnice?...“
Průvodce ukazuje turistům starý zámek a vysvětluje: „Tento zámek
pochází z patnáctého století s výjimkou fontány, kterou právě staví, a
ta bude pocházet ze století šestnáctého.“
Ve Skotsku proti sobě válčí dva hrady. Z jednoho vyletí dělová
koule a na druhém urazí kus hradeb. Z druhého hradu vyletí
dělová koule a z prvního urazí věžičku. Tak po sobe střílí už
dva dny, když v tom najednou z ničeho nic - ticho. Že by mír? Z
jednoho hradu vystrčí trubač hlavu a zahuláká: „Hola, hola, proč
nestřílíte?“ I na druhé straně vykoukne trubač: „Nemůžeme,
koule je u vás!“
Vsadí se Čech, Rus a Američan, kdo vleze do strašidelného hradu. Jde Rus a když vejde, slyší: „Já jsem pán tohoto hradu a mám
červené oko.“ Rus se lekne a uteče. Jde Američan a slyší to samé co
Rus a taky uteče. Poslední jde Čech a taky slyší: „Já jsem pán tohoto
hradu a mám červené oko.“ Čech mu na to řekne: „Buď zticha, nebo
to oko budeš mít fialové...“

fejeton

PRŮVODKYNÍ NA ZÁMKU
Nikol Hlochová

Když jsem jednou v létě hledala
brigádu,
naskytla se mi
možnost provádět návštěvníky
po jednom nedalekém zámku.
Počáteční nadšení, že do kapsy přibude nějaká ta korunka navíc, však
vystřídala ledová sprcha. Hlavní
průvodkyně mi vrazila do ruky lejstro ve dvou jazycích, které by se
tloušťkou mohlo rovnat důležitému
vládnímu spisu. Mile se usmála a se
slovy: „Tohle se naučte, za týden si
vás prohlédnu v praxi,“ vyprovodila mě za bránu.
Na chvilku se mi udělalo mdlo, ale
pak jsem zatnula zuby a i o prázdninách zasedla nad štos papírů.
Učila jsem se pořád; v autobuse, na
zastávce, na záchodě i ve vaně. Nedokázala jsem si představit, že bych
za týden mohla do hlavy narvat jak
fakta, tak i nejrůznější podrobnosti a pikantnosti ze života tehdejší
buržoazie. V jednu chvíli se musíte
psychicky připravit na vše. Na výpravy malých dětí i dospělých, na
lidi tiché a slušné, kteří vám visí na
rtech, přes ty přechytralé i hloupé,
až po ty, kteří přišli z donucení a
otráveně se za vámi šourají...
Všechna tato fakta jsem vzala v
potaz a po týdnu vyšlápla pravou
nohou do prvního pracovního dne.
Krve by se ve mně nedořezal, když
jsem na nádvoří viděla skupinku
asi třiceti čekajících lidí. Rozklepanýma rukama jsem popadla klíče, vyposlechla nejnutnější pokyny

a šla na věc. Hrdě jsem se postavila před skupinku nedočkavých
turistů a spustila výklad. Hlas se
mi třásl jako prvňáčkovi při recitování básničky na besídce a plácala
jsem páté přes deváté. Svazovala
mě tak strašná tréma, že jsem měla
chuť se vším praštit a někde se
schovat.
Museli si o mně myslet, že jsem
spadla z Marsu a neumím mluvit,
ale nebyla bych to já, aby se nestalo ještě něco. Při průchodu do třetí
místnosti, když jsem chtěla poukázat ještě na jeden obraz, jsem si
nevšimla malého schodku ve dveřích a v tu ránu jsem se potácela
k matičce zemi. Nejdřív jsem nechápala, co se stalo, a začala jsem
se strašně smát, po chvíli jsem si
všimla, že se na celé kolo smějí i
návštěvníci a jeden galantní starší
pán mi pomáhal se zvednout. V tu
chvíli jsem si to uvědomila. Došlo mi, že všichni ti, co tam stojí,
jsou také jenom lidé, ne krvelačné bestie, které mě mají v plánu
rozcupovat na kousíčky. Otřepala
jsem se, omluvila se a pokračovala v prohlídce. Od té chvíle šlo
všechno jako po másle, doslova se
prolomily ledy. Myšlenky střídaly
jedna druhou, znala jsem odpovědi
na všetečné otázky. Ani jsem se nenadála a byl všemu konec. Turisté
poděkovali a spokojeně odešli. Zůstala jsem tam sama pouze s hlavní
průvodkyní, která mi stiskla v ruce
klíče. „Ty budou teď na měsíc tvoje,“ řekla a šibalsky na mě mrkla.
Musela jsem však slíbit, že už si na
schodek dám pozor. Co kdybych
příště při svém pádu třeba kousek
uštípla...

INZERCE

Hrad a zámek Úsov má v turistické sezóně 2012

;«.&,#04,07*$&

stále co nabídnout

Úsov/pr - Hrad a zámek Úsov je
nepřehlédnutelnou dominantou na
cestě mezi Libinou a Mohelnicí, je
jedním z vrcholů pomyslného trojúhelníku tří hradů, které můžete
v jednom okamžiku vidět současně
- hrady Úsov, Mírov a Bouzov. O
oblibě hradu a zámku Úsova svědčí každoročně stoupající počet návštěvníků. Není se co divit, protože
zámek je opravdovou raritou nabízející současně poučení, hry, zábavu,
ale i galerii výtvarného umění. A ani
letos nebudou chybět zajímavé akce,
jako je Slet čarodějnic (sobota 28.
dubna) a Muzejní noc (sobota 23.
června).
Hrad Úsov se může pochlubit zpřístupněním svých nejstarších prostor v expozici pro děti Hádanky pánů z Vlašimi. A protože jsme národ zvídavý a
hravý, děje se tak formou otázek a nelehkých úkolů, které vedou až k vytou-

žené odměně. Expozice tvoří součást
celkové prohlídky hradu, ale je možné
navštívit ji i samostatně.
Pro nejmenší je připravený opravdu
Strašidelný labyrint ve Vlašimském
paláci a na nádvoří hradu čeká malé
návštěvníky ZOO-koutek, kterému
letos vévodí dvanáct skvostných pávů.
To nejvzácnější jsme si ponechali až
nakonec. Úsov je známý především
jako Lovecko-lesnické muzeum, které
nabízí unikátní lichtenštejnské lovecké
a přírodní sbírky v původní instalaci
z přelomu 19. a 20. století. Zklamáni
nebudou ani ti, kteří navštíví stálou
expozici Úsov – kolébka lesnického
školství na Moravě v nově zrekonstruované Staré škole.
Příjemnou zprávou pro návštěvníka je,
že nebudeme ani v tomto roce navyšovat vstupné, ale dodržíme prodlouženou otevírací dobu tak, jak byla nastavena v roce 2011.
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Prohlídky lze objednat u kastelánky,
paní Evy Třískové na telefonních
číslech 736 676 351 nebo 58 435 111,
případně na e-mailu: usov@muzeum-sumperk.cz.

Více podrobnějších informací o
otevírací době najdete na www.muzeum-sumperk.cz, sekce zařízení,
odkaz zámek Úsov, otevírací doba.
Miluše Berková
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LAPÁLIE S VODNÍMI TOKY NA PLUMLOVSKU POKRAČUJÍ...

Němčice bu
bbudou
dou vy
vyhlašovat
yhlašov
š att
osobnost roku

DO VYBAGROVANÉHO „PODHRAĎÁKU” TEČOU DÁL SPLAŠKY!

Němčice nad Hanou/red
- Letos poprvé bude město
Němčice nad Hanou hledat
osobnosti či organizace,
jejichž činnost byla v uplynulém roce přínosem pro
rozvoj města. „Od letošního roku chceme každoročně
vyhlašovat
nejúspěšnější
občany, osobnosti či organizace z různých oblastí,
například sportu, kultury,
přínosu pro město a podobně,“ uvedla starostka Němčic Ivana Dvořáková. Lidé
mohli posílat nominace v
několika kategoriích na radnici do konce března.

Jeden hříšník byl odhalen, pokuta mu ale udělena nebyla. Co ti další?
Neuvěřitelné! Akce za miliony, ale někteří lidé na
vše kašlou! Bagrování Podhradského rybníka a
Plumlovské přehrady přišlo dohromady na téměř
sto padesát milionů korun, přesto do Podhraďáku
lidé stále vypouštějí svůj septik. Situace se dlouho
neřešila, jeden z hříšníků byl přece jen odhalen.
Pokuta mu ovšem udělena nebyla.
Plumlov/mls
Na situaci s vypouštěním
splašků do vybagrovaného a
napuštěného
Podhradského
rybníku už v březnu upozornilo Povodí Moravy, které zde
pravidelně provádí kontrolu
kvality vody.
„Do Podhradského rybníku
ústí dešťová kanalizace, která
se má napojit na právě budovanou kanalizaci. Celkem
jsme podali dva podněty na
vodoprávní úřad v Prostějově.
Pouze ten má pravomoc najít
viníka a udělit mu pokutu,“

V Čechách budou
vítat jaro U Hraběnky
Čechy pod Kosířem/red Na Hanáckym dvoře U Hraběhnky a v přilehlých prostorách zámeckého parku v
Čechách pod Kosířem se v
neděli 15. dubna 2012 od 14
do 18 hodin bude vítat jaro.
Návštěvníci krásného parku
budou moci přihlížet vynášení smrtky, loutkovému divadlu, obdivovat historický
tiskařský lis a lukostřelce či
naslouchat flašinetu nebo
ukázkám z hanácké operety „Jora a Manda”. Parkem
se kromě hanáckých písní
ponese i country. Dále si
budou moci návštěvnící
vyzkoušet také řezbářské
práce, malování voskem či
zvonkohru. Akci pořádá
obec Čechy pod Kosířem
ve spolupráci s Šikulkami u
Sýkorek a ZUŠ v Plumlově.

informovala tisková mluvčí
Povodí Moravy Veronika Slámová.
V pátek uplynulého týdne
jsme se tedy obrátili na Odbor životního prostředí, kam
vodoprávní úřad spadá. Tam
jsme se toho ovšem mnoho aktuálního nedozvěděli.
„Nelegální vypouštění septiku do Podhradského rybníku jsme šetřili, ale výsledky
dosud nemáme. Mohu jen říct,
že žádná pokuta v této souvislosti udělena nebyla,” reagovala šéfka odboru Martina
Cetkovská. Tento postoj nám

Nezláme si někdo na rybníku vaz?
Plumlov/mls - Na Podhradském rybníku v průběhu revitalizace vznikla u pláže u Žraloka vyvýšenina, která odděluje
koupací zónu od zbytku rybníka. Lidé tento nápad vesměs
vítají. Val je skryt přibližně půl metr pod hladinou rybníka.
Setkali jsme se se zajímavým podnětem, zda jeho přítomnost neohrozí plavce, konkrétně člověka, který pojede na
šlapadle, a do místa, kde je val skryt pod hladinou, neskočí
šipku? Bude tedy vyvýšenina nějak označena? „Tuto záležitost jsme zatím neřešili. Je otázkou, zda na Podhradském
rybníku nějaký provozovatel, který bude půjčovat šlapadla,
vůbec bude. Pokud ano, mělo by být v jeho kompetenci, aby
na terénní vyvýšeninu upozornil,“ reagovala Veronika Slámová z Povodí Moravy.

První noční prohlídky v Plumlově
se chystají už tento pátek!

Jarní návštěvu zámku si užijí hlavně děti
Plumlov/mls - Plumlovský
zámek opět ožije oblíbenými
nočními prohlídkami. Ty jarní
budou stejně jako loni věnované hlavně dětem. Připraveny
pro ně budou čtyři pohádky.
Svíčkami rozzářeným zámkem je provedou čarodějnice,
princezny, čerti, vodník a další
nadpřirozené bytosti.
Noční prohlídky v pohádkovém
duchu proběhly na zámku v
Plumlově už přesně před rokem.

„I letos zamíříme do sklepení
zámku, kam se normální návštěvník obvykle nedostane. Jinak bude ale vše jiné. Na osmi
zastávkách budou připraveny
čtyři zbrusu nové pohádky.
Můžete se těšit například na
oblíbenou Princeznu ze mlejna
či pohádku O Jasněnce a létajícím ševci,“ láká návštěvníky
hlavní organizátorka Kateřina
Jenešová. Do přípravy se zapojilo celkem pětadvacet herců.

„V roli mlynáře se představí i
kastelán Pavel Zástěra,“ dodala
Jenešová.
Premiéra jarních nočních prohlídek se chystá na pátek 13. dubna,
další se budou konat ještě 20. dubna a 4. a 11. května. Jejich začátek bude vždy od 19.00 hod. a dále
pak každou půlhodinu. Děti do
deseti let budou mít vstup zdarma,
ostatní zaplatí stovku. Nezbytně
nutná je ovšem rezervace na telefonním čísle 773 444 500.

Budeme se zde opět koupat? Pod hladinou vybagrovaného a opět napuštěného Podhradského rybníku se
stále skrývá nejedno překvapení. Letošní léto ukáže, zda byla jeho revitalizace úspěšná.
Foto: Martin Zaoral
ovšem přišel hodně zarážející.
Čtyři měsíce po skončení
bagrování a více jak měsíc
po opětovném napuštění rybníka tečou něčí „sračky” do
Podhraďáku a věc se stále jen
šetří, aniž by se něco změnilo...
Obrátili jsme se tedy na starostu Plumlova, který na
náš dotaz reagoval poněkud
pružněji. „Letos jsme odhalili
jednoho hříšníka, minulý
týden došlo k nápravě. Pokuta
ovšem udělena nebyla. Jednalo se o neúmyslnou chybu,
kdy došlo k záměně potrubí.
Po upozornění vlastník nemovitosti zjednal okamžitou nápravu,“ sdělil Večerníku starosta Plumlova Adolf Sušeň.

Plumlovská radnice je podle
jeho slov připravena proti
lidem, kteří budou splašky
do Podhradského rybníka
vypouštět,
nekompromisně
postupovat. „Existují technologie, které jsou schopny
odhalit
zdroj
znečištění.
Jakmile na něco přijdeme,
budeme to s vlastníky osobně
řešit,” vyjádřil se Sušeň. Ve
městě právě probíhá stavba
kanalizace, která by měla problém s vypouštěním splašků
do rybníka vyřešit. Výkop
rovněž odhalí, kdo vypouští
své odpady přímo do rybníka.
Kanalizace by však měla být
dokončena až letos na podzim,
nějaký čas bude trvat, než
se všichni majitelé domů na
kanalizaci skutečně napojí.
Na odkanalizování ještě stále
čeká část nedalekých Soběsuk
a Žárovice.

Hráz přehrady čeká na opravu
Plumlov/mls - Vybagrovaná
nádrž stále čeká na začátek
rekonstrukce hráze. Kdy
začnou, zatím není vůbec
jisté. Přitom přehrada by
se měla napouštět už příští
rok na jaře. Důvodem
zdržení oprav, které se
podle původních plánů
měly rozběhnout už loni, je
probíhající výběrové řízení.
Zněj by měla vyjít vítězná
stavební firma, která získá
zakázku za 140 milionů korun

na opravu hráze. „Z celkově
dvaadvaceti
přihlášených
bylo v prvním kole vybráno pět stavebních firem. V
druhém kole bude jediným
kritériem podaná cena. Celé
výběrové řízení ovšem může
zdržet řada odvolání ze strany
neúspěšných kandidátů,“ popsala aktuální situaci kolem
opravy hráze plumlovské
přehrady tisková mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Přistávací plochy jsou důležité hlavně při nočních letech
psala Večerníku projekt vedoucí stavebního úřadu v Plumlově
Miloslava Přikrylová.
Stavba je financovaná Olomouckým krajem. Heliport by
dle starosty Protivanova měl
u obce vyrůst už letos v létě.
„Obzvláště v zimě trvá dlouho,
než se k nám sanitka dostane.
Vrtulníkem je do rychlejší,“
odůvodnil jeho stavbu Karel
Trnečka. Nabízí se totiž otázka,
k čemu bude heliport dobrý,
když vrtulník dokáže přistát

Máme pro vás 18 vstupenek!

QUERCUS
livě rozdělíme mezi své čtenáře!
Ve třech kolech budou mít každý
týden tři výherci možnost získat
po dvou vstupenkách. Zároveň
vám krátce představíme vždy dvě
z kapel, které na festivalu vystoupí.
K nim se bude vztahovat i soutěžní
otázka...

www.vecernikpv.cz

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

VOLBY V ALOJZOVĚ: Občané „vykroužkovali” starostu!
Kandidátka Pavla Nohy sice zvítězila, on sám však do zasupitelstva neprošel...

Na Bílou sobotu vyrazili občané Alojzova k urnám.
Už potřetí v krátké době se utkali kandidáti kolem
současného starosty Pavla Nohy s uskupením vedeným Josefem Paníčkem, které vystupovalo pod
hlavičkou Alojzova za životní prostředí. Ti první byli podporováni především starousedlíky, ty druhé
volili zejména lidé, kteří se do obce přistěhovali
relativně nedávno. Jak to dopadlo? Večerník byl
přímo v místě dění...
Alojzov/mls
V samotných volbách nakonec
těsně zvítězilo sdružení, jehož
kandidátku vedl současný starosta Pavel Noha. On sám se
však do zastupitelstva narozdíl
od Josefa Paníčka těsně nedostal!
Sdružení, jehož byl Pavel Noha
p
jedničkou, obsadí v pětičlenném

zastupitelstvu tři křesla, „Alojzov za životní prostředí“ pak
bude mít dva zastupitele. Nejvíce
hlasů ze všech kandidátů získal Zdeněk Procházka, bylo by
celkem logické, kdyby se novým
starostou stal právě on.
Starosta Pavel Noha, který po
loňských volbách na funkci zap
g oval, př
ppřijal
řij
ijal
jal
al rroo
ostupitele
rezignoval,

Fotoreportáž

zhodnutí voličů s klidem. „Rozhodli to voliči. Beru to, jak to
je. Hlasů jsem dostal poměrně
dost, k tomu abych se dostal do
zastupitelstva mi chyběl jeden
jediný. V první moment, kdy
jsem se dozvěděl, že v zastupitelstvu nebudu, tak se mi i trošku
ulevilo...,“ okomentoval pro
Večerník výsledky voleb Pavel
Noha.
Jeho protikandidát byl s výsledky voleb nadmíru spokojen, a to i
přesto, že jím vedená kandidátka
dostala o pár hlasů více. „Jsem
přesvědčený, že v té konstelaci,
jakou vybrali voliči, nebude problém vzájemně spolupracovat.
Kdo bude dělat starostu nevím,
jsem připraven podpořit kohokoliv. Nikomu to však nezávidím.
Na obci je spousta práce, hoří
nná
nám termíny. V říjnu například

vyprší stavební povolení na
kanalizaci,“ sdělil Večerníku Josef Paníček.
Volební účast byla nižší než
loni, kdy z 205 oprávněných
voličů dorazilo k urnám 172
občanů. Letos to bylo pouze
137. Podobně poklesl také
zájem stát se v Alojzově zastupitelem. O místo v pětičlenném
zastupitelstvu bojovalo pouze
jedenáct uchazečů, přitom v
roce 2011 byly sestaveny hned
čtyři kandidátky. Tentokrát se
rozhodl nekandidovat například
Ivo Král, který na podzim od
voličů dostal nejvíce hlasů. O
přízeň voličů se neucházel ani
Libor Zapletal, který rezignoval
na post zastupitele na jaře 2011,
což vedlo k loňským opakovaným volbám. Krátce po nich
to samé provedl starosta Pavel

Noha. Učinil tak poté, co s ním
ef
odmítl spolupráci právě Josef
Paníček.
oviNavzdory povolebnímu prov
provielstv
tvo v
zoriu stihlo zastupitelstvo
chvá
hválit
Alojzově před volbami schválit
změnu územního plánu. Ta by
ní
měla umožnit výrazné rozšíření
továrny na výrobu kanalizačních
potrubí Elmo-Plast. Před volbami se objevily anonymní hlasy
upozorňující na to, že někteří
zastupitelé bezplatně užívají
obecní majetek například obecní malotraktor. Jeden z dopisů,
který dorazil k nám do redakce,
dokonce upozornil na to, že zastupitelé měli přijímat úplatky v
souvislosti s budováním místní
cesty. Tyto informace se nám
však na místě nepodařilo potvrdit a ani policie v tuto chvíli v
Alojzově nic podobného nešetří.

boj o hlasy voličů...

Přehrada se začala poprvé
vypouštět v září 2009, od roku
2010 je bez vody. Loni bylo
dokončeno její bagrování, které
by mělo zabránit rozvoji jedovatých sinic, kvůli nimž nádrž
opustili plavci. Nádrž by se
opět měla napouštět z jarních
vod v roce 2013. Bagrování
loni proběhlo i na Podhradském
rybníce v Plumlově, z něhož
voda do přehrady přitéká. Ten
by měl po revitalizaci první
plavce přivítat už letos v létě.

téměř kdekoliv?! Naposledy
v Prostějově krátce po nehodě
policistů dosedl například mezi
domy přímo na rušné Vrahovické ulici.
„Heliporty jsou důležité zejména při nočních letech, kdy by
bylo přistání v některých místech kvůli špatné viditelnosti a
nerovnému terénu riskantní,“
vysvětlil Trnečka. V těchto případech však stejně bude muset
k místu neštěstí vyrazit nejprve
sanitka. Ta přiveze zraněného

k vrtulníku čekajícímu na heliportu a teprve odtud bude letecky přepraven do nemocnice.
Pravdou ale je, že při záchraně
životů mohou rozhodovat vteřiny. Další otázkou však zůstává
kolik takových případů v praxi
bude...
Kromě Protivanova by měla
přistávací plocha pro vrtulníky
vzniknout také u Konice, kde
bude přidružena k nedávno
nově otevřené společné stanici
záchranky a hasičů.

Nadšenci chystají ŽRALOK FEST
Plumlov/red - V sobotu 28. dubna propukne v plumlovském
kempu Žralok první ročník
rockového festivalu Žralok fest.
Pořadatelé z řad Spolku Plumlovských nadšenců na něj od
čtrnácti hodin pozvali skupiny
Quercus, Venefica, Dark Gamballe, Callibos a Black Rose.
Hlavní hvězdou festivalu pak
bude legenda české rockové scény kapela Citron. Prostějovský
Večerník vám postupně představí
jednotlivé účinkující. Začátkem
dubna se rozběhl předprodej lístků v plumlovské restauraci Pácl,
Pivo-Vinotéce v Drozdovicích,
Knihkupectví „U radnice“. Vstupenky lze v předprodeji sehnat za
190,- Kč, na místě pak přijdou na
250,- Kč.
Díky exkluzivní mediální spolupráci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Plumlovských nadšenců
máme pro vás připraveno hned
osmnáct vstupenek, které spraved-

region@vecernikpv.cz

Jen v tomto roce
ušetříte 260 Kč...

Nic se neděje, probíhá totiž výběrové řízení...

V Protivanově vyroste HELIPORT. BUDE K NĚČEMU?
Protivanov/mls - Vrtulníky
letecké záchranné služby budou moci mít v Protivanově
svoji přistávací plochu. Stavební úřad v Plumlově vydal
rozhodnutí o umístění stavby
heliportu na katastru Protivanova!
„Půjde o čtverec dvanáct krát
dvanáct metrů ze zámkové
dlažby. Součástí stavby bude
i příjezdová asfaltová cesta,
zábleskový maják a obrysové
značky z bílých dlaždic,“ po-

776 159 120

Předplaťte si periodikum, kde je
NEJVÍCE ZPRÁV Z REGIONU
NA JEDNOM MÍSTĚ

kulturního střediska znělo: kapela
vyhraněným hudebním žánrem a
nadměrnou hlučností fanatizovala
své příznivce na veřejných produkcích natolik, že se akce staly
pořadatelsky neúměrně náročné a
společensky nežádoucí. Skupina
krátce působila pod názvem Rotor.
V současné době hraje především
QUERCUS
na tanečních zábavách, ale i na
Veřejné vystupování kapela za- soukromých akcích.
hájila již v roce 1981 po úspěšně
VENEFICA
provedených přehrávkách jako
soubor vokálně instrumentální. I Koncertně se Venefica prezentuje
přes neustálé zákazy od komančů od roku 2007. V roce následujícím
se zapsala do paměti našich příz- vznikla v kapele dostatečná chenivců, i když vyjádření Okresního mie k natočení první „studiové“

desky, která byla vydána a pokřtěna 27. 10. 2008 v Olomouckém S-klubu. Jedním z dosavadních největších úspěchů kapely je vítězství
ve vyhledávací talentové soutěži
Radegast Líheň 2009. Tam Venefica porazila přes 250 kapel různých
hudebních žánrů. Díky prvnímu
místu dostala šanci vystoupit na
předních českých festivalech.
Kapela odehrála také půl jarního
a celé podzimně-zimní turné 2009

jako host české metalové stálice –
skupiny Arakain. V sobotu 14.
dubna 2012 v olomouckém U-klubu pokřtí své nové propracované koncepční album Drowning
Soul Syndrome, které nabídne
celkem 13 skladeb s našlápnutým zvukem, silnými chytlavými
refrény, sóly hodnými kytarových
mágů světového formátu a celkově příjemnou rockově-metalovou
muziku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:

KOLIKÁTÉ VÝROČÍ VZNIKU KAPELA QUERCUS
OSLAVILA 2. ČERVENCE 2010 V BÍLOVICÍCH?
A) DESET

B) DVACET

C) TŘICET

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 13. DUBNA, jména
první trojice výherců, která získá po dvou lístcích „zadara“, zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí 16. dubna, v němž také
najdete otázku pro druhé kolo.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Žralok“. 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.

Volební pomlázka. Před hostincem U Cásků v Alojzově, Přesun. Státní vlajka letos v obci vlála na budově obec- Staří známí. Volební komise se v Alojzově schází častěji
kde se volilo v roce 2010 i loni, v sobotu chlapci pletli svůj ního úřadu. Narozdíl od předchozích voleb tak voliči museli než v kterékoliv jiné obci regionu.
3x foto: Martin Zaoral
k urnám do schodů.
kocar.

„Občané přibývají, ale zapojení do veřejného života je minimální...,“
mrzí časová zaneprázdněnost starostu Dětkovic Josefa Hýbla
Dětkovice – Již čtrnáctým rokem vykonává funkci
starosty Dětkovic Josef Hýbl. Za tuto dobu se obec
rozrostla o zhruba stovku obyvatel, předloni otevřela zrekonstruovaný obecní dům a velké plány má i
do budoucna. Jedná se zejména o ekologické projekty čítající biokoridor, zalesňování i pokračování
ve výsadbě alejí, k tomu pak třeba renovace veřejného osvětlení či oprava kaple.
Jiří Možný
Co vás aktuálně tíží?
„Odpadní vody. Ačkoliv
máme jednotnou kanalizaci a
rozbory v rybníku ukazují hodnoty, jako by tu byla čistička,
chtěli bychom, aby se životní
prostředí ještě zlepšilo. Na čistírnu odpadních vod pětatřicet
milionů asi těžko získáme, tak
bychom se chtěli polovinou podílet na pořizování domovních
čističek. Přestože to zákon zakazuje, někteří lidé tam vypouštějí
odpady z jímek. Bohužel, tomu
se neubráníme. Novelizace vodního zákona na to pamatuje a
z inspekce životního prostředí
mohou dostat několikatisícové
ppokuty.“
Co vás naopak za čtrnáct let nejvíce potěšilo?
„Že lidé začali v dědině stavět rodinné domky a ta se díky
tomu rozrůstá. Zastupitelstva
dělají vše pro to, aby byla vesnice pěkná. Školu jsme přestavěli, koupili jsme od určického
družstva kompletní vývařovnu,

kde jsme díky dotaci postavili
další byty. Koupili jsme bývalou
Jednotu, kde je nyní prodejna
smíšeného zboží. Obchod stejně
jako pohostinství pronajímáme.
Na nedávnou stavbu obecního
domu jsme si museli vzít úvěr, v
dubnu 2009 se začalo a za rok se
už kolaudovalo. Náklady byly
téměř šestnáct milionů a vznikl
tím prostor pro 230 lidí. Dále
spousta drobností, třeba dva kilometry obecních komunikací.“
Jaké máte priority na
nejbližší dobu?
„Prvořadé do konce volebního
období je veřejné osvětlení a
také rekonstrukce kaple. Je to
historická budova z roku 1835 a
je potřeba ji zachovat pro další
generace. Chceme také restaurovat kříže a pokračovat ve vysazování stromů. V roce 2009
skončily komplexní pozemkové
úpravy a požádali jsme jak o
výstavbu biokoridoru směrem
k dálnici, tak o další zalesnění
našich pozemků v části Plánivá.
Vlastníme rybník a nad ním plánujeme kolem čtyř tisíc metrů

čtverečných keřů. V šíři dvanácti metrů by se to táhlo kolem potoka až k dálnici, kde je mokřad.
Nejen že se tam budou moci
lidé projít, ale přispěje to i k zachování ptactva a zvířectva.“
Žije obec i kulturně?
„Máme tu dva spolky.
Hasiči udržují kulturní tradice
jako ostatky s právem, požární
soutěže, dvakrát do roka se tu
koná zábava, zahrádkáři dělají dožínky, výroční schůzi s
hudbou pro všechny. Od 5. do
7. dubna by měla být výstava
rukodělných prací a velikonočního pečiva, taky to přispěje k
rozšíření kultury v obci. Loňské
pálení čarodějnic mělo ohlas a
alší slet,
28. dubna proběhne další

lidé dojíždějící do Olomouce,
Vyškova či Brna za prací. Ráno
j
odjedou
a vrací se večer.“
Počítáte díky takovému
nárůstu obyvatel se
školou či školkou?
„Máme tu osmdesát dětí do
patnácti let, ale jak školka, tak
škola je v Určicích, někteří dojíždějí do Prostějova. Budova
školky se musela opravit a od
roku 2000 jsme to díky téměř
dvoumilionové dotaci přestavěli na byty. Byly roky, kdy jsme
vítali kolem deseti dětí, ale třeba loni se narodily děti jen dvě.
Strop je za námi a bude se čekat
na další generaci. Dělali jsme
ještě inženýrské sítě a prodali
další čtyři stavební místa. Chce-

„Nejen že se tam budou moci
lidé projít,
jít, ale přispěje to
i k zachování
vání ptactva
a zvířectva.“
ectva.“
Josef HÝBL
BL o přínosech
zamýšleného
o biokoridoru

tský kar1. září uspořádáme dětský
oku 2010
neval. I obecní dům z roku
řeba dvě
je využívaný, hrají tu třeba
u. Obmužstva stolního tenisu.
čanů tu za posledních dvanáct roků přibylo sto, alee zavota
pojení do veřejného života
lad
adí
je minimální. Jsou to mladí

me, aby se obec dále rozrůstala.
Územní plán počítá se zhruba
třiceti domky, ale všechno závisí na financích.“
Máte ještě nějaké přání?
„Aby se páni poslanci nedohadovali a šli k věci. Třeba o
rozpočtovém určení daní se hovoří
již několik let a již teď je pozdě. U
naší obce by to dělalo přes sedm
set tisíc a když s tím budu moci počítat, tak už nebudu muset přemýšlet, jestli dostanu, nebo nedostanu
dotaci. Vím, že peníze se vezmou
z dotačních titulů, aby nebyla
ochuzena čtyři hlavní města Plzeň,
Praha, Ostrava, Brno. Měli by to
schválit a jedeme dál.“

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,
Požadujeme:
dobré komunikační schopnosti, uživatelská znalost PC, časovou flexibilitu
Nabízíme: volnou pracovní dobu, zajímavé fina
nanční
nční
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

VD
Dětkovicích našel muž
dělo
dě
dělostřelecké granáty

Dětkovic
Dětkovice/mik
vice/mi - V našem regionu se stále nachází
množství
ví mun
munice, která pochází z různého období.
Během
m uplynulého
uplyn
víkendu se muži z Prostějova při
h edá
hl
edání ko
hledání
kovových předmětů podařilo v Dětkovicích
najít pě
na
pět dělostřeleckých granátů. Na místo museli
vyraz policejní pyrotechnici.
vyrazit
eděli
d v podvečer oznámil čtyřiatřicetiletý muž z Prostějova,
„V neděli
že našell ppět kusů staré munice v obci Dětkovice na místě zvaném Plániva - skala Němcovka. Pomocí detektoru kovu nalezl pět
kusů dělostřeleckých granátů. Na místo byla přivolána Pyrotechnická služba Policie ČR z expozitury ve Frýdku-Místku,“ uvedla
Eva Čeplová, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Pracovníci
pyrotechnické služby po prohlídce uvedli, že se jedná o jeden kus
dělostřeleckého granátu 122 milimetrů PSV, tři kusy dělostřeleckého granátu 85 milimetrů PSV a jeden dělostřelecký granát 47
milimetrů průbojného. „Uvedenou munici si na místě převzali a
odvezli k odbornému zneškodnění,“ dodala mluvčí Eva Čeplová.

NA „TICHÉ“ SRAZIL
AUTOBUS CYKLISTU
Mostkovice, Kostelec na
Hané/mik - Buď z nepozornosti nebo neznalosti
předpisů nedal v úterý na
křižovatce mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané
cyklista přednost autobusu,
který jel po hlavní komunikaci. Starší muž skončil po tvrdé
srážce s těžkým zraněním v
nemocnici!
„V úterý třetího dubna pár minut před patnáctou hodinou jel
dvaašedesátiletý cyklista na
svém jízdním kole po takzvané
Tiché ulici ve směru od Mostkovic na hlavní komunikaci
vedoucí od Prostějova na Kostelec na Hané. Při vjetí na hlavní
silnici cyklista nedal přednost
linkovému autobusu, který jel
od Prostějova. Došlo ke střetu
cyklisty a autobusu, při němž
vznikla hmotná škoda na jízdním kole i autobusu a hlavně došlo k těžkému zranění cyklisty.
Dvaašedesátiletý muž byl transportován leteckou záchrannou
službou Olomouckého kraje do
nemocnice,“ popsala médiím

Mu ž na kol e
ned al pře dno st,
sko nči l
v nem ocn ici
nehodu Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Technická závada, jako příčina
dopravní nehody, nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna.
„U řidiče autobusu byla provedena dechová zkouška na alkohol s
negativním výsledkem. U cyklisty vzhledem k jeho zranění nebyla dechová zkouška provedena,
ovšem policisté v jeho případě nařídili odběr krve,“ dodala mluvčí
prostějovské policie.
Z důvodu vyšetřování nehody
byla frekventovaná komunikace
uzavřena, zprovozněna byla až
zhruba po hodině. Míru zavinění dále šetří Dopravní inspektorát Policie ČR v Prostějově.
Způsobená škoda činí předběžně šest tisíc korun.

KAUZA ředitele

ptenské školy SKONČILA
Šetření policie ani školní inspekce
neobjevila NIC PROTIPRÁVNÍHO

Ptení/mls - Pavel Kovář si
konečně může v klidu otevřít
šampaňské. Nebezpečí, že
bude muset opustit funkci
ředitele školy kvůli tomu, že
na sociální síti Facebook pozval své přátele na akci lákající
na levný chlast, je definitivně
zažehnáno. Jak Česká školní
inspekce, tak i Policie ČR na
tomto případě neshledali nic
natolik závažného, aby se celou
věcí zabývaly i nadále.
Celá aféra začala v lednu letošního
roku, ačkoliv akce s levným
alkoholem, na kterou měl Pavel
Kovář alias DJ Choruno zvát,
se konala už loni v říjnu. Kromě
toho byly už v létě na webových
stránkách školy umístěny fotky
lehce oblečených žákyň deváté
třídy při umývání Kovářova auta.
Podstatné bylo, že nevznikly díky
iniciativě ředitele základní školy,
ale z aktivity samotných dívek,
přičemž rodiče o jejich vzniku
dobře věděli. Přesto vážně hrozilo, že Pavel Kovář bude muset
svoje zaměstnání opustit.

Na jeho stranu se však postavili
jak kantoři, tak i žáci a jejich rodiče
stejně jako starosta obce, který
především upozorňoval na dobré
výsledky školy. Celou záležitostí
se přesto zabývala Police ČR a
Česká školní inspekce. „Neshledali jsme žádné protiprávní jednání
a celá věc byla odložena,“ informovala tisková policejní mluvčí
Eva Čeplová. Podobné stanovisko
k celé věci už dříve přijala i Česká
školní inspekce.
Podle Kováře stojí za rozpoutáním celé kauzy jeho manželka,
se kterou se rozvádí. „O víkendu
jsem se nepohodl s manželkou
ohledně péče o dítě, v úterý jsme
měli rozvodové stání a ve středu
mě kontaktovala média...,“ vyjmenoval sled událostí Kovář. Jeho
žena však stále tvrdí, že s případem
nemá nic společného. „Mám informace, že tomu tak skutečně
bylo. Nicméně tak jako tak, je to
pro mě poučení, že si coby ředitel
školy musím dávat větší pozor, co
kde řeknu nebo napíšu,“ uzavřel
celou věc Pavel Kovář.

Kultura v Prostějově a okolí
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Hit na začátku. Hned v úvodu koncertu zazněl legendární Meteor lásky. V pozadí vlevo za
Věrou Špinarovou její syn Adam Pavlík.
foto: Michal Kadlec

Hlas jako břitva a jeho majitelem Věra Špinarová. Česká
rocková babička zavítala po
necelém třičtvrtě roce opět do
Prostějova, aby na velikonoční neděli při svém galakoncertu zaplnila sál Společenského
domu. Svým vystoupením
nadchla fanoušky různých
generací. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, který byl hlavním
mediálním partnerem, u toho
nemohl chybět.

Rabíni si dolétli
pro cenu kraje za kulturu

Ve středu minulého týdne prostějovská klezmerová kapela Létající rabín z
rukou zpěváka Richarda Krajča převzala cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin roku v oblasti hudby. Při této příležitosti zahráli v Moravském
divadle v Olomouci, kde se celý slavnostní večer uskutečnil, svoji skladbu
Černobyl. Anketu tradičně pořádá Olomoucký kraj ve spolupráci s prostějovskou agenturou TK PLUS.

VĚRA ŠPINAROVÁ EXCELOVALA
„Jste zlatíčka,“ vzkázala zaplněnému kulturáku

Prostějov/mik, pk
„Jste úžasný zlatíčka, mám vás
ráda,“ opětovala skandovaný potlesk po každé písničce Věra Špinarová. Ta se na začátku svého
koncertu zmínila divákům o rozhovoru, který dala minulý týden
PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku.
„Noviny se mě ptaly, jestli se nebojím prostějovských mrskačů, když
jsou ty Velikonoce a já budu u vás.
To mě hodně pobavilo. Jasně že
nebojím, různých ´mrskačů´ jsem
už v životě potkala strašně moc,“
rozesmála se jedna z nejlepších
českých zpěvaček, která na konci
loňského roku oslavila kulatou šedesátku. „Spousta lidí mě už posílá
do důchodu. Posílám je ale do háje,

co bych tam dělala?“ pravila v pauze mezi svými hity Věra Špinarová.
Oblíbená ostravská patriotka svoje v
Prostějově zazpívala největší pecky,
pochopitelně nemohly chybět klasické i zbrusu nové hity. Fanoušci
si společně se Špinarovou zazpívali
například písničky jako ´Raketou na
Mars´, ´Bílá Jawa 250´, ´Fernando´
či ´Meteor lásky´. Když ovšem v
samotném závěru vystoupení jako
přídavek zazněla píseň Jednoho dne
se vrátíš, jejíž melodie je z filmu Tenkrát na západě, diváci nadšením a
bouřlivým potleskem málem zbourali celý Společenský dům. „Jednoho dne se skutečně vrátím, Prostějov miluju,“ loučila se se svými
fanoušky za frenetického potlesku

Věra Špinarová. Snad její výjimečný „chraplák“ uslyšíme co nejdříve!
Celý velikonoční koncert, který trval dobré dvě hodiny(!), pořádala
v prostějovském Společenském
domě agentura MUSICMEDEA.
„Děkuji všem fanouškům, že přišli.
Byli úžasní a zpěvačku odměnili
aplausem vestoje. A troufám si říct,
když Věra Špinarová zpívala její
hit ´Jednoho dne se vrátíš´ při doprovodu kláves jejího syna Adama
Pavlíka, tak nejen mě přecházel
mráz po zádech...,“ svěřil se Večerníku hlavní organizátor Martin
Tichopádek. „Koncert měl skutečně velký úspěch, což dokazoval
i téměř zaplněný sál! Pořádáme
vystoupení o hodně mladších zpě-

vaček než je Věra, ale zdaleka tyhle
zpěvačky se ji nevyrovnají, jako
zpěvu, tak i její obrovské energii na
pódium,“ liboval si Tichopádek.
A prostějovské přívržence české rockové babičky do budoucna
navnadil. „Věru Špinarovou se s
kapelou Adama Pavlíka by jsme určitě v budoucnosti chtěli v Prostějově
zopakovat,“ prozradil šéf MUSICMEDEA. Tato agentura je poslední
dobou na Hané jako doma. V letošním
roce se do Prostějova vrátí s Vánočním
koncertem Čechomoru se Smíchovskou filharmonií, který se uskuteční
14. prosince. „Věřím, že ještě v tomto
roce budeme moct v Prostějově přivítat některou z dalších českých hvězd,“
dodal Martin Tichopádek.

jak se pařilo na koncertě Věry Špinarové

Byl to nářez. Věra Špinarová
dokázala rozpumpovat nejenom
sebe, ale zároveň i početné publikum. Samotná zpěvačka koncert
enormně prožívala.

Napříč generacemi. V neděli
večer si na koncert Věry Špinarové
našly cestu stovky diváků nejrůznějšího věku. Aplaus vestoje nebyl
výjimkou.

Pecka na závěr. Když se Věra
Špinarová „položila“ do písně
Jednoho dne se vrátíš, diváci
nadšením málem zbourali kulturák.

Nashledanou, Prostějove! Věra
Špinarová se skupinou svého syna
Adama Pavlíka slíbila, že se co
nejdříve do našeho města vrátí.
4x Foto: Michal Kadlec

Do Prostějova se chystá DAVID DEYL!
Prostějov/pk - Už za dva dny
se Městské divadlo otřese v
základech! Do našeho města
se totiž chystá jeden z nejpopulárnějších zpěváků současné
doby David Deyl, jehož hity
hltá především mladá generace. A některé dívenky budou
ve čtvrtek 12. dubna opravdu
šílet nadšením. Obzvlášť, když
po vystoupení je naplánovaná
autogramiáda... JEDINÝ plánovaný sólový koncert Davida
Deyla s kapelou na Moravě
startuje v 19 hodin.
David Deyl je skladatelem a
zpěvákem s mimořádnou a
nezaměnitelnou barvou hlasu,

který jistě znáte z rádia. Koncert k albu „Zásah“ vydaném
v listopadu 2011 - singl „Lež a
nech si hrát“ patří k nejhranější
písni v našich rádiích. A i jeho
písničky velmi úspěšně hrají
česká i slovenská rádia, například song „Nic nevzdávám“ se
stal velice populárním hitem
a například se stal i oficiální
hymnou Avon pochodu. Ostatně o úspěchu tohoto interpreta
svědčí i fakt, že David Deyl byl
letos nominován na cenu Anděl
v kategorii ZPĚVÁK ROKU.
Nikdo by tak neměl váhat a u
čtvrteční mimořádné akce chybět.

Veškeré informace ke koncertu najdete na titulní straně
dnešního vydání!
Vstupenka na koncert Davida
Deyla s autogramiádou v Městském divadle v Prostějově stojí
jen 190 Kč. Pořadatelem je fitness centrum REMI SPORT.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
jakožto exkluzivní mediální
partner bude u toho, a z celého
akce vám přineseme podrobnou
reportáž včetně fotogalerie. Ještě předtím jsme pro vás ve spolupráci s organizátory připravili
soutěž o vstupenky, a tak hned
pět z vás může jít na Davida
Deyla ZADARMO.

VYHRAJTE LÍSTEK NA...

DAVIDA DEYLA!

O VSTUPENKY na koncert populárního zpěváka Davida Dayla, který vystoupí v Městském
divadle v Prostějově už TENTO ČTVRTEK 12.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální DUBNA. A díky Večerníku máte tradičně šanci
partner, pro vás ve spolupráci s pořádajícím fit- být u toho ZADARMO! POJĎTE SOUTĚŽIT
ness centrem REMI SPORT připravil SOUTĚŽ O PĚT LÍSTKŮ.
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...
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAK SE JMENUJE ALBUM, KTERÉ DAVID DAYL VYDAL
V LISTOPADU LOŇSKÉHO ROKU?

Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 12. DUBNA, pět výherců
budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky. PROTO NEZAPOMEŇTE UVÉST NA SEBE TELEFONICKÝ KONTAKT!
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert Davida Dayla“. 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.

Létající rabín. Prostějovská kapela převzala ocenění ve složení (zleva) Miroslav Ondra,
Vojtěch Pospíšil, Pavel Jurečka a Vojtěch Pešťuka. Na snímku chybí Jana Dosedělová,
která v den předávání byla v zahraničí.
Foto: Radek Váňa
Prostějov/mls
Slavnostním večerem předávání Cen Olomouckého
kraje za přínos v oblasti
kultury v loňském roce letos
už po šesté provedl Marek
Eben. „Někde jsem četl, že
kosi v tajze zpívají hůře než
kosi ve městě. Je to tím, že
ve městě na menším prostoru žije více ptáků a je
tu tedy větší konkurence.
Takže kos, který chce ve
městě ve zpěvu vyniknout a
nalákat tu nejlepší samičku,
se musí mnohem víc snažit,
než kos, který žije v lese. A
to je zřejmě i případ členů
kapely Létající rabín,” přivítal na pódiu prostějovské
muzikanty známý herec a
moderátor, který je zároveň
i zpěvákem. Cenu jim předal další z „kosů” Richard
Krajčo. „Jsme nepochybně
rádi, že si představitelé Olomouckého kraje všimli, že
rádi sbíráme různá ocenění.
Poté, co jsme dostali tuto
krajskou bychom se v budoucnu chtěli zaměřit také
na ceny národní i mezinárodní,” prohlásil při této příležitosti umělecký vedoucí
kapely Vojtěch Pešťuka.
Hned po převzetí ceny
kapela na pódiu zahrála
píseň Černobyl. Skladba
vznikla na melodii ukrajinské lidové písně. V
devadesátých letech k ní
ukrajinský houslista žijící
v USA napsal text pojednávající o černobylské katastrofě. Kapela svůj vlastní český text pojala jako
výpověď příslušníků generace, která přišla na svět
v období výbuchu jaderné
elektrárny. „Teď zástupy
úředníků navzájem si leští kliku, na všechno jsou
dotace a každý třetí je bez
práce,” reflektovali rabíni
v jedné ze slok písně Černobyl naši současnost.
K dalším oceněným v Mo-

ravském divadle patřili dětský pěvecký sbor Motýli ze
Šumperka, sochařka Dagmar Koverdynská, baletka
Renáta Mrózková, agentura
Lafayette za 7 DVD „Osobnosti Olomouckého kraje”,
Městská knihovna Šternberk za festival „Město čte
knihu”, město Šternberk,
které loni otevřelo svoji
„Expozici času“, Hustopeče
nad Bečvou za vybudování
lapidária v zámku.
Hlavní cenu za osobnost
roku 2011 v oblasti kultury si odnesla hudební
skupina Priessnitz za podíl na vzniku a propagaci filmu Alois Nebel. Do
dvorany slávy pak byli
uvedeni muzikant a pedagog Vladimír Vraňovský a folkový hudebník
Jaroslav Hutka.
Akci pořádal Olomoucký
kraj ve spolupráci s pros-

tějovskou agenturou TK
PLUS. „Ceny Olomouckého kraje ukazují na lidi, na
které obvykle nesvítí reflektory slávy. O to je však
jejich tvorba upřímnější.
Jejich největším přínosem
je, že hluboce a bezprostředně dokáží ovlivnit lidi
ze svého blízkého okolí.
Proto je třeba se jim za
jejich snahu i um touto
formou poklonit,” vyjádřil
se v této souvislosti Miroslav Černošek, jednatel TK
PLUS, která do kultury
vstoupila před patnácti lety
výstavou koláží světoznámého českého básníka a
výtvarníka Jiřího Koláře.
Kompletní seznam oceněných včetně jejich výkonů
najdete v připravovaném speciálu „TK PLUS
2012“, který bude součástí
příštího vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Děkujeme všem partnerům za podporu

Ze života města
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OTŘESNÉ - Vrahovická 632 procent!
Neměřící radary zadokumentovaly alarmující nárůst přestupků
To přesahuje všechny meze! Jakmile nad sebou
šoféři nemají pořádný bič, jezdí si jak chtějí. Všichni
Prostějované vědí, že současný radarový systém ve
městě je totálně ochromen, a tak toho vesele zneužívají. Společnost Czech radar, které nedávno město
vypovědělo smlouvu o pronájmu jedenácti stacionárních radarů, přišla s brutální protizbraní. Zveřejnila totiž statistiku přestupků překročení rychlosti od chvíle,
kdy radary neměří, ale pouze dokumentují. A čísla
jsou na omdlení! Doslova jako „čuňata“ jezdí šoféři
zejména po Vrahovické ulici.
Prostějov/mik
Přímo alarmující jsou výsledky statistiky měření rychlosti
ze stacionárních radarů v
Prostějově za uplynulý rok.
Během dvanácti měsíců se totiž
jejich počet téměř ztrojnásobil.
Řidiči totiž bohužel věděli, že
měřiče hříšníky nefotí. Sedm
radarů zaznamenalo v prosinci

2011 celkem 3 543 přestupky.
Na začátku roku jich ale bylo jen
1347. Všech jedenáct zařízení
přitom například v prosinci
roku 2009 vyfotilo pouze 1 957
překročení povolené rychlosti
a průjezdů na červenou. „Řekl
bych, že čísla hovoří za vše.
Řidiči přestali dodržovat pravidla, jakmile zjistili, že radary
nefungují. Pokud se do statis-

tiky podívám, tak jsou místa,
kde je nárůst v roce 2011 oproti
roku 2009 celkem o 656 procent. Určitě také není normální,
aby se řidič po Plumlovské
ulici proháněl rychlostí 164
kilometrů za hodinu,“ uvedl
pro Večerník Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora města.
Zajímavé tedy bude, zda tato
čísla mohou ještě nějakým

způsobem ovlivnit plánované
jednání se společností Czech
radar. „Především se musíme
zamyslet nad tím, co s tímto
stavem udělat. Je potřebné
jej řešit. Doporučil bych
všem kritikům radarů, aby se
seznámili se statistikami, jak se
u nás ve městě jezdí,“ podotkl k
tomu Jiří Pospíšil. Ostatně jeho
názor na přítomnost a hlavně
funkčnost radarů je více než jasný. „Vím, že se mnohým můj
názor nebude zamlouvat, ale já
osobně jsem příznivcem prevence a tou radary určitě jsou.
Proto říkám, že je nezbytné v
nějaké formě měření rychlosti
pravidelně provádět,“ uzavřel
toto téma první náměstek
primátora.
Nejvíce v Prostějově vzrostlo množství průjezdů na
červenou, a to o 409 procent.
Nejvíce nebezpečné byly
pro chodce ulice Brněnská

(zvýšení počtu přestupků od
prosince 2009 do prosince
2011 o 303 %) a Vrahovická
(o neuvěřitelných 632 %!),
kde se počet přestupků pohyboval kolem 700 případů
za měsíc. Velké problémy
s nedodržováním předpisů
byly ale i na ulicích Dolní
(navýšení o 298 %) a Plumlovské (332 %).

Pochmurná čísla. Zveřejněná statistika zvyšujícího se počtu přestupků překročení rychlosti udivila i
prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila.
Koláž Pv Večerníku

Loňský rozpočet města skončil MILION do obřadní síně na hřbitově
deficitem, ale...
Prostějov/mik - Rozpočet města Prostějova za loňský rok
skončil záporným saldem ve
výši 21,5 milionů korun. Důvodem je rapidní úbytek příjmů
z takzvaných sdílených daní,
tedy peněz ze státní pokladny.
Na tiskové konferenci Rady
města o tom informoval primátor Prostějova Miroslav Pišťák
(na snímku).
„Rozpočtové hospodaření města
a řízených organizací skončilo
záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 21,5 milionů korun,

přičemž upravený rozpočet k
poslednímu prosinci roku 2011
vykázal záporné saldo dokonce
106,5 milionů korun. Takže zlepšený výsledek oproti upravenému rozpočtu je plus 85 milionů.
Hospodaření města v jeho hlavní
činnosti na základě výsledku
aktuálního principu zjištěného
z výkazů zisků a ztrát skončilo
kladným výsledkem ve výši 207
milionů. Tady je jakoby zdánlivý
rozpor. Na jedné straně konstatujeme záporné saldo, na druhé
straně se chlubíme kladným vý-

sledkem přes dvěstě milionů korun. Je to tím, že to druhé číslo je
vlastně účetní údaj, do kterého se
zahrnulo i navýšení hodnoty majetku města. A v tomto ohledu se
nám dařilo velice dobře,“ uvedl
Miroslav Pišťák.
Co se týká skutečného výsledku
rozpočtu za loňský rok, tedy ve
výši 21,5 milionu korun, ten byl
plně hrazen z finančních rezerv
města. „Bohužel také v loňském
roce jsme zaznamenali nižší příjmy od státu ze sdílených daní.
Museli jsme však zafinancovat
všechny náklady, nikoliv na
spotřebu magistrátu, ale na investice,“ vysvětlil primátor Prostějova.

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Prostějovský magistrát plánuje
v letošním roce investovat
milion korun do rekonstrukce Obřadní smuteční
síně na městském hřbitově.
A co si budeme povídat,
už je to opravdu potřeba.
Oprýskaná budova architekta Adamíka rok od roku
chátrá.
Podle prvního náměstka primátora zodpovědného za majetek města by se měly opravit
nefunkční vstupní prosklené
dveře v severovýchodní části
objektu, mramorové obklady
pylonů u vstupu do obřadní
síně a část průčelí hlavního
vstupu. „Předpokládáme, že
částka na tuto rekonstrukci
bude vyšší než jeden milion

První milion. Uvedená suma není podle radních poslední, která
se investuje do rekonstrukce obřadní síně. Foto: Michal Kadlec

Některé děti nelze do mateřských škol přijmout
„Upřednostníme ratolesti maminek, které nastupují do práce,“ ujišťuje Ivana Hemerková
Prostějov - Jak jsme minulý týden informovali, při
letošním zápisu dětí do prostějovských mateřinek
bylo přihlášeno 868 dětí. Pravda, toto číslo je zkreslené, neboť někteří rodiče zapsali svoji ratolest do
několika školek najednou. O vysvětlení a celkové
hodnocení nedávno proběhnuvších zápisů jsme požádali náměstkyni primátora města Prostějova Ivanu
Hemerkovou (na archivním
snímku), kt
která je v Prostějově
zodpověd
zodpovědná za školství.
Michal Kadlec
Paní
náměstkyně, z nedávzá
ných zápisů
do mateřských
vyp
škol vyplynulo,
že bylo do
prostějov
prostějovských
mateřinek
zapsán 868 dětí. To je
zapsáno
pom
poměrně
vysoké číslo,
vlá
vládne
tedy z vašeho
po
pohledu
spokojenost?
INZERCE

„Byla bych spokojená, kdybychom mohli vyhovět
všem rodičům, kteří zapsali své dítě do mateřských
škol. Vzhledem k tomu, že
žádostí je více než volných
míst, nemůžeme některé děti
přijmout. Chci ale ujistit
všechny rodiče, že přednostně
přijmeme všechny děti,
jejichž maminky nastupují do
zaměstnání.“
Minulý týden
jste Večerníku
uvedla, že někteří rodiče
zapsali své dítě do několika
školek najednou. Je něco
takového vůbec možné?
„Rodiče mohou zapsat své
děti do více mateřských škol.
Přijme je však pouze jedna.“
Kolik dětí tedy
ve skutečnosti
opravdu nastoupí v září do
mateřských škol?

„V mateřských školách máme
416 volných míst.“
V úvodu minulého týdne
proběhla schůzka ředitelek a
ředitelů mateřských škol v
Prostějově. Můžete sdělit s
jakým výsledkem?
„Tato schůzka byla svolána
právě z důvodu zamezení duplicitního přijetí dětí.“
Byl letos zájem
o zapsání dítěte
také ze strany mimoprostějovských rodičů? A
vyhověli jste některým těmto
žádostem?
„Žádosti mimoprostějovských
rodičů jsme zaznamenali, ale
jejich zájem byl minimální. Těmto žádostem můžeme
vyhovět jen za předpokladu, že
máme přijaté děti z Prostějova.“
Stačí v současnosti kapacita

prostějovských mateřinek k
uspokojení požadavků rodičů
k umístění všech dětí?
„I v letošním roce máme větší
poptávku o umístění dětí do
mateřských škol. Nemůžeme
však z kapacitních důvodů
vyhovět všem požadavkům ze
strany rodičů. Zapsáno bylo
868 dětí, některé však do více
škol. Po odstranění duplicity máme zapsáno 672 dětí.
V tomto čísle jsou však i děti,
které nemají tři roky a také děti
maminek, jež jsou na mateřské
či rodičovské dovolené.“
Co se týká budoucnosti, nemáte obavy z obecného poklesu
počtu dětí a tím možnosti
zrušení nějaké mateřské školy v
Prostějově?
„Zaznamenáváme pokles dětí,
ale o rušení mateřských školy v
současnosti neuvažujeme.“

korun. Počítáme do budoucna
s dalšími stavebními úpravami a investicemi, které by
vylepšily interiéry obřadní
síně. Bude mimo jiné potřeba
provést zateplení smuteční
síně a modernizovat otopný
systém,“ řekl Večerníku Jiří
Pospíšil.
Město ale hodlá v co nejkratší
době řešit ještě jeden problém
na hřbitově. Tady je totiž vážný nedostatek urnových míst.
„Stav není v žádném případě
kritický, nicméně do budoucna je potřebné zajistit dostatečnou kapacitu pro umístění
uren. Máme vytipována dvě
místa, kde bychom v blízké
budoucnosti chtěli zřídit urnové háje,“ vysvětlil Jiří Pospíšil.

Cyklostezka až po rondel
U benzínky počítejte s omezením

Prostějov/mik - Na samotném konci Olomoucké ulice se zahajuje po vleklých sporech o kousek pozemku výstavba IV.
etapy cyklostezky. Stavět se bude nový úsek od autobazaru
podél čerpací stanice až ke kruhovému objezdu.
„Lze očekávat, že v průběhu prací bude omezen jak příjezd,
tak i přístup k jednotlivým nemovitostem v této lokalitě. Chtěli
bychom tímto požádat o vstřícnost občanů při řešení problémů
s přístupem k nemovitostem daných majitelů. Předpokládáme,
že práce na výstavbě nového úseku cyklostezky budou
dokončeny nejpozději do konce května tohoto roku,“ sděluje
Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. „Jsem přesvědčen, že při vzájemné
vstřícnosti proběhnou práce bez větších komplikací,“ dodal A.
Zajíček.
Pokud by někdo z občanů a hlavně majitelů dotčených nemovitostí žádal podrobnější informace, získá je u pracovníka
stavebního dozoru Petra Brücknera nebo u stavbyvedoucího
Martina Franka na telefonním čísle 606 708 057.

Předplaťte si periodikum, kde najdete
nejvíce ZPRÁV z města
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
Čtěte na
Volejte: 582 333 433
aně 21
Pište: predplatne @vecernikpv.cz str
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
DNES
D
NES POPADESÁTÉ....!
PADESÁT
!

„PADESÁTÁ“ VEČERNICE ZNÁ VÝHERCE
Během uplynulých dvou
týdnů jste na této speciální
straně nejen pro ženy, která
se nedávno dočkala úctyhodného jubilea, mohli zápolit o
zajímavé dárečky. S vaší příjemnou společnicí jste se totiž
setkali již celkově popadesáté,
a to byla příležitost, jak ocenit
váš zájem i důvěru. Jako výraz díků za vaši přízeň se vám
tak VEČERNICE rozhodla
nabídnout ojedinělou soutěž!
Ti z vás, kdo správně odpověděli na položenou otázkou

a dostali se mezi první padesátku, se nyní mohou těšit
na smíšený dárkový balíček
kosmetiky či malý prezent
z kosmetiky. Na v pořadí
PADESÁTOU soutěžící pak
čeká HLAVNÍ CENA, kterou
je velký kosmetický balíček,
poukázka do studia a také
PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
NA ROVNÝCH PADESÁT
TÝDNŮ!
A zatímco v prvním týdnu se
z více jak dvou stovek soutě-

žících trefilo do černého „pouze“ třiadvacet z vás, v tom
uplynulém to bylo ze zhruba
stejného počtu hned šestaosmdesát! Dostat se ovšem mohlo
jen na zmíněných padesát...
Nejdříve ale správná odpověď na otázku:
KDY JSTE MOHLI NA
STRÁNKÁCH VEČERNÍKU NAJÍT PRVNÍ VEČERNICI?
Stalo se tak V ČÍSLE 13,
ROKU 2011, V PONDĚLÍ 28.
BŘEZNA!

Štěstí se usmálo na tuto padesátku...
Věříme, že i nadále dokážeme
zodpovědět všechny otázky, na
které jste dosud marně hledali
odpovědi a naše pravidelné čtení
ným odpočinkem...

(na snímku).

Psí radosti i starosti

S příchodem jara roste počet
lidí, kteří uvažují o tom, že si
pořídí chlupatého kamaráda.
Mít doma pejska je totiž skvělá věc, kdyby tomu bylo naopak, nezvyšovaly by se jejich
počty v českých domácnostech. Zvíře však netvoří součást dekorace vašeho bytu,
neslouží ani jako váš módní
doplněk, je to živá bytost,
která vám nejen lásku dává,
ale také ji od vás očekává. Co
všechno vlastně pejskařství
obnáší a na co by se měli začínající chovatelé připravit?
U psů snad nejvíc záleží právě
na prvním roce života. V této
době se socializují, získávají
trvalé návyky, a kdo tento čas
promarní, má starosti s neposlušným psem po celý jeho život. Příchod štěněte do rodiny
by se dal přirovnat k příchodu
nového dítěte. Přivedete si totiž

S čím musíte u pejska počítat:

► ► ► čas a prostor ◄ ◄ ◄
Potřebujete si vyhradit nějakou dobu na jeho základní výchovu, na hry a výcvik. Některá plemena jsou navíc náročná na pohyb, potřebují delší vycházky, aby se zbavili přebytečné energie.
Musíte si také rozmyslet, kde bude pes bydlet. Pokud na zahradě, položte si otázky, zda je pro
něj bezpečná a jestli vám nebude vadit, když tam něco náhodou zničí. To samé platí i o bytě.
Bydlíte-li v městském bytě, měli byste si zjistit místa v okolí, kam s ním budete moci chodit na
procházky.
► ► ►peníze ◄ ◄ ◄
Doby, kdy jste psovi do misky nasypali zbytky od večeře, jsou (nebo by aspoň měly být) dávno
pryč. Měli byste si uvědomit, že peníze vynaložíte jak za granule, pamlsky a hračky, tak za veterinární péči jako je například očkování, odčervení, preventivní prohlídky, nemoci, zranění…s
tím vším musíte počítat.
Všichni, kteří už pejsky doma mají, vám jistě potvrdí, že je to zábava a radost. Každý začínající
chovatel by měl pečlivě zvážit, jestli má na to, aby obětoval zvířeti kus svého života. Možná by
se na nás pak dívalo méně smutných očí za pletivem útulků ...
do bytu tvora, který se o sebe
nepostará. Sám se nevyvenčí,
nenakrmí, nevykoupe, nevykartáčuje, neostříhá si drápky,
nemá za sebe zodpovědnost,

nepozná, co mu je, když je
nemocný. Když se nad tím
hlouběji zamyslíte, materiálně
od pejska asi nic nedostanete,
ale citová hodnota je obrov-

ská. Lásku a radost jakou vám
poskytne, nevyvážíte snad ani
zlatem a je úplně jedno, jestli
doma budete mít voříška z útulku nebo papírového psa.

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

Čtěte na
straně 21

31.-50. cena: 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
21.-30. cena: Věra Berlová, Štětovice 40, Kralice
na Hané * Božena Danišová, E. Beneše 20/25,
Prostějov * Kateřina Šindlerová, Štětovice 27,
Kralice na Hané * Marta Burgetová, Sídl. svobody
8/29 * Jana Večeřová, Určice 86 * Pavel Ratiborský, J. Kučery 4, Prostějov * Bohumil Burda, Vranovice 59, Vranovice-Telčice * Stanislav Pavelka,

Prčická 86, Prostějov * Dagmar Králová, Palackého 416, Bedihošť * Kateřina Vlachová, Okružní
171, Prostějov
11.-20. cena: Alena Lošťáková, Kotěrova 1, Prostějov * Jiří Richter, Havlíčková 398, Brodek u
Prostějova * Petr Soldán, Lískovec 338, Brodek
u Prostějova * Zdeněk Formánek, Otaslavice173
* Miroslav Kohout, Dětkovice 131 * Jan Kolařík,
Otaslavice 525 * Monika Mičková, Otaslavice 249
* Elzbieta Pencová, Ptení 225 * Kateřina Vasická,
Krumsín 74, Plumlov * Nikola Marková, Brněnská 36, Prostějov
6.-10. cena: Alena Kočí, Sněhotice 20, Brodek u
Prostějova * Klára Zahradničková, Krokova 26,
Prostějov * Jiřina Hebelková, Drozdovice 28, Prostějov * Oldřich Losťák, Kotěrova 1, Prostějov *
Petra Handlová, Svadůvky 493, Držovice
5. cena:
Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov
4. cena:
Josef Németh, Sídl. svobody 3501/2, Prostějov
3. cena:
Jana Ptáčniková, Čechovická 41
2. cena:
Radmila Pospíšilová, Za Kosteleckou 50/20, Prostějov
1. cena:
Jana Trávničková, Sportovní 777, Kostelec na Hané

Ceny si vyzvedněte v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
Olomoucká 10, Prostějov, a to od PÁTKU 13. DUBNA!

zdraví nade vše...

Rýma? PRYČ S NÍ!

Přestože rýmu považujeme
za naprostou banalitu a zřejmě také za každoroční „nutné
zlo“, většina z nás o její efektivní léčbě ani o prevenci neví
skoro nic. A protože přišlo jaro
a s ním pro rýmy a nachlazení
zcela nejtypičtější počasí, přinášíme vám v rubrice Večernice pár rad a tipů, jak s rýmou
zatočit...
Původci rýmy jsou různí - viry,
bakterie, plísně, alergeny. Bývá
charakterizována dvěma následujícími symptomy: překrvení
sliznice nosu, vedoucí ke snížené
průchodnosti, výtok z nosu, kýchání až svědění.
Můžeme pociťovat i „celkové
příznaky“ jako bolest hlavy či
zvýšená teplota. Nedoléčená

rýma způsobená viry může vyvolat další infekci, například zánět
dutin. Hlavně u dětí hrozí vážné
riziko zánětu středního ucha. Přitom se dá důslednou nosní hygienou a vhodnou léčbou zdravotním komplikacím předejít…
Pozor na nosní kapky,
ať se nestanete závislí!
První, co uděláme, když máme
ucpaný nos, je, že si zakoupíme
v lékárně nějaké nosní kapky. Ty
však samy o sobě rýmu nevyléčí, jen nám na chvilku uleví od
ucpaného nosu. Jakmile úleva
odezní, automaticky si do dutin
vstříkneme další dávku. A to je
právě ten problém. Mnoho lidí
totiž nedodržuje správné dávkování a dobu užívání, a proto pak
může dojít k závislosti na léčivé

látce a následnému otoku, vážnému podráždění i krvácivosti a
nenávratnému poškození funkce
sliznice.
Nejlepším lékem je mořská sůl…
Fyziologický roztok vody a soli
lze používat jak při rýmě, tak i
preventivně. Roztoky mořské
vody šetrně omyjí nosní sliznici,
odstraní hleny, a dokonce předchází vzniku zánětu. Tyto roztoky
jsou nejlepším řešením při husté,
nevodnaté rýmě. V současné době
je na trhu už velké množství těchto
přípravků (i pro nejmenší), takže
výplachy nosu osolenou vodou
nebudou doma už potřeba.
Pokud vás rýma bude trápit (i při
správné léčbě) více jak dva týdny, navštivte ORL lékaře, který
vyloučí případné komplikace.

„Jsem prostě pejskařka tělem i duší,“ říká o sobě Lucie Krpálková

Mladá studentka zápolí se svým psem Goldym ve sportu AGILITY
Olomouc, Prostějov - V dnešním exkluzivním
rozhovoru se podíváme za mladou prostějovskou
studentkou třetího ročníku VOŠ z Olomouce,
Lucií Krpálkovou. Ta všechen volný čas věnuje
zejména svému psovi Sheltii Goldymu, což
přináší nejen starosti, ale i radosti a také své ovoce. Jakému sportu se společně věnují a co nám o
sobě sympatická slečna Lucie dále prozradila, to
se můžete dočíst z následujícího interview...
Nikol Hlochová
Se svým pejskem provozujete sport agility, jak
dlouho se mu věnujete?
„Se svým psem Goldym (Written by Gold z Arcamony) jsem
začala běhat agility v jeho půl
roce. Když jsem si ho pořídila,
přemýšlela jsem, kde vybít jeho
temperament, a hledala jsem
nějaký sport pro oba. O agility jsem se dočetla v časopise
o psech. Původně jsme začali
chodit na tréninky do Prostějova, ale tam nám to z časových
i jiných důvodu nevyhovovalo.
Nyní trénujeme jednou týdně
v Olomouci, v bývalé vojenské

pevnosti v Bystrovanech, kde
se dá připravovat za každého
počasí.“
Kdo vás k němu přivedl
a co tento sport obnáší?
„Agility jako sport nadchnul
mě i Goldyho. Tréninky jsou
sice časově i finančně náročné,
ale každému koníčku se musí
něco obětovat. V začátcích je
důležité svého psa správně motivovat a mít trpělivost, když
nejde vše hned. Dále je potřeba
spousta lákavých pamlsků či
hračka jako odměna pro psa.
Agility neobnáší jen překonávání nejrůznějších překážek,
ale je důležité mít zvládnutou
i základní poslušnost a ovla-

což mě neuvěřitelně povzbudilo do dalších tréninků. Letos
v březnu jsme běželi na neoficiálních závodech v Sedleci u
Mikulova, kde mě Goldy znovu překvapil svojí soustředěností na běh. Zavítali jsme i do

čtyřiceti přihlášených v testu
povahy. A věřím, že se další
úspěchy jistě dostaví.“
Co přesně máte za rasu
psa a proč jste si vybrala
právě toto plemeno?
„Můj pes je rasy Sheltie. Je to
pastevecké plemeno bezmezně
oddané své rodině, vhodné
k dětem, starším lidem. Nejvíce je pak spokojené s ak-

„V začátcích je zejména důležité
svého psa správně motivovat a mít
trpělivost, když nejde vše hned... “
Prostějovanka LUCIE KRPÁLKOVÁ
o tom, jaký je návod na psí úspěch
Těší se na premiéru. Již první květnovou sobotu se tato dvojice chystá na své první oficiální závody konané v Olomouci-Bystrovanech. Uspěje mladá studentka se svým psem?
Foto: archív L. Krpálkové
datelnost psa. Je jedno, zda je
to pes s průkazem původu či
kříženec, běhat může opravdu
každý.“
Účastnili jste se už nějakých závodů? Máte na
kontě nějaká ocenění?

„S Goldym jsem vyrazila sbírat zkušenosti na první neoficiální závody loni do Uničova.
K mému velkému překvapení
jsme se ve své velikostní kategorii v součtu dvou běhů umístili na třetím místě z osmi psů,

Horky nad Moravou, kde jsme
v neoficiální kategorii zkoušeli, zda už máme na závody
oficiální. Nyní se už chystáme
na naše první oficiální závody
konané v Olomouci Bystrovanech již pátého května. Co
se týče dalšího ocenění, loni
na srazu Sheltií v Krkonoších
se Goldy umístil mezi prvními pěti nejlepšími psy z cca

tivními lidmi, kteří podnikají
dlouhé procházky a třeba se
věnují i nějakému psímu sportu. Přestože Sheltie mají i malou nevýhodu, a to jejich uštěkanost, o jiném plemeni bych
asi neuvažovala. I z tohoto
důvodu budu rozšiřovat chov.
Letos v květnu si konečně pojedu pro fenku Sheltie, která se
bude jmenovat Ebigail. Splním

si svůj sen mít dva psi a k tomu
ještě pár. Stejně jako Goldyho
jí uchovním a plánuji založení
chovatelské stanice.“
Věnujete se s Goldym
ještě nějakým jiným aktivitám, než je agility?
„Kromě tréninků agility se
s Goldym věnujeme i Dog
dancingu, i když ne na závodní
úrovni. Tančíme spíše pro radost. Dalším naším velkým koníčkem je trénování triků pomocí takzvaného klikru, který
jsme se naučili používat na
semináři. Trénujeme i základní
poslušnost. Dále jsme zkoušeli
Coursing a máme v plánu navštívit nějaký seminář o Dog
fresbee. Samozřejmě občas
zavítáme i na výstavu. Více
informací o nás můžete najít
na mých webových stránkách
www.goldy.websnadno.cz.“
Co váš volný čas? Jaké
máte koníčky kromě
pejska?
„Dá se říci, že prakticky veškerý volný čas věnuji Goldymu. Pokud nejsme zrovna na
procházce nebo na tréninku,
čtu časopisy a knihy o psech,
hledám novinky ve výcviku na
internetu. Jsem prostě pejskařka tělem i duší...(úsměv)“

Zpravodajství

DROZDOVICKÝ RYBNÍK NA OPRAVU STÁLE ČEKÁ
Před pár dny z něj rybáři vytáhli tři tisíce kaprů a tři sta padesát štik

Předminulou sobotu místní rybáři provedli výlov
rybníka v Drozdovicích. A vytáhli z něj tisíce ryb!
Zároveň odradili trojici labutí, které na něj po letech
dorazily. Vypuštění rybníku navíc odhalilo, že jeho
kamenný obklad je samá díra. Město už přitom několik let plánuje jeho revitalizaci. Kdy se s ní začne,
ovšem stále není jasné. Prostějovská radnice totiž
čeká na více jak pětimilionovou dotaci. To samé
platí i pro úpravy v prostoru blízkého mlýnského
náhonu v Kolářových sadech.
Prostějov/mls
„Po několika letech jsem viděl
na jaře na rybníku v Drozdovicích labutě. Sotva se na něm
usídlily, tak rybník kvůli výlovu
vypustili! Jsem zvědavý, jestli
se sem ptáci ještě někdy vrátí...
A taky by mě zajímalo, kdy se
rybník konečně opraví?! Už
minimálně dva roky se mluví
o tom, že hlavně břehy jsou v

hrozném stavu. Ale stále se nic
neděje..,“ vyjádřil se ze svých
pocitů náš pravidelný čtenář
Martin, který bydlí právě nedaleko prostějovského rybníka.
Jeho jarní výlov proběhl poslední březnovou sobotu. Rybáři z vodní plochy vytáhly
několik tun ryb. „Vylovili jsme
přibližně tisíc tříletých kaprů,
dva tisíce dvouletých kaprů, tři
sta padesát dvouletých štik a k

Po jejich zpevnění by
měly být osázeny
olšemi a smutečními vrbami.
Tyto stromy by
měly růst i na novém ostrůvku. Kromě
toho projekt revitalizace
rybníka počítá i s mělčinou a
několika tůněmi pro obojživelníky. Na jeho realizaci se však
už několik let hledají peníze.
„V případě revitalizace městského rybníka jsme si zažádali
u Olomouckého kraje o dotaci ve výši 5,2 milionů korun.
Podobně počítáme s úpravami nedalekého mlýnského
náhonu v Kolářových sadech.
Náklady na ně by se měly pohybovat ve výši 8,7 milionů
korun. Zda finance skutečně
dostaneme, se dozvíme v nejbližších týdnech,“ uvedl pro
Večerník náměstek primátora
Zdeněk Fišer.

Vrátí se
labutě?

Potřebuje opravu. Nedávné vypuštění rybníku opět odhalilo, že
jeho kamenný obklad je samá díra...
Foto: Martin Zaoral
tomu i stovky línů a amurů,“
vyjmenoval hospodář prostějovských rybářů Pavel Kosek
s tím, že pětistovka dvouletých
kaprů zde zůstala. I rybář si na
rybníku všiml labutí. „Překvapilo mě to. V zimě tu bývaly
běžně, ale na jaře už dlouho ne.
Myslím, že jsou to labutě, které
se na jaře pravidelně vrací na

Plumlovskou přehradu. Jelikož je vypuštěná, přesunuly se
tak do Prostějova,“ zauvažoval
Kosek.
V souvislosti s rybníkem v
Drozdovicích se už od roku
2009 mluví o rozsáhlé rekonstrukci. V havarijním stavu se
nachází především kamenité
břehy, které jsou samá díra.

Koupě kradeného kola Počítače pro radnici: PODVOD,
se mu nevyplatila
nebo morální pochybení?
(dokončení ze strany 3)
„Když jsme v závěru loňského
roku na tuto skutečnost pana Garlíka, nového vedoucího oddělení
informačních oddělení, znovu
upozorňovali a zopakovali svůj
požadavek na kontrolní měření, nechal si ho skutečně udělat.
Jenomže jak jsme záhy zjistili,
toto kontrolní měření potřebné
kapacity mu prováděla firma
Computer System cz! Měření tak
bylo s velkou pravděpodobností
zfalšováno, vše tak zavání mírně
řečeno netransparentním jednáním na hranici podvodu,“ nebral si
servítky Tomáš Blumenstein (na
snímku), který si položil řečnickou otázku: „Byla chyba na straně
pana Garlíka, nebo pana Grögera?
Podle mého názoru se na chybném postupu podíleli oba.“ Na
počátku tohoto roku si pak radnice
nechala zpracovat nezávislé měření a odborný posudek od dvou firem a oba výsledky dávají komisi
informatiky za pravdu.
Z veškerých výpovědí předsedy
městské komise pro informační
technologie, která má za úkol dozorovat veřejné zakázky v tomto
odvětví, vyplývá, že podivné
kdy na mě pak najíždí, otvírají postupy při nákupech počítačů
přede mnou dveře a tak podob- pro radnici pokračují! Od dob
ně. Projel jsem na motorce půl
Evropy a nikde jinde takhle lidi
nereagují. Mám pocit, že spoustě lidem nedochází, jak málo
stačí, aby motorkáře zmrzačili
nebo zabili,“ posteskl si dlouholetý motorkář David Růžička z
Prostějova. „ Vidí to jen ze své- Prostějov/mls - Do domu ve
ho pohledu, kdy jsou chráněni Svatoplukově ulici se vloupal
plechy. Člověk pak může jet devětatřicetiletý René Hink,
přesně podle předpisů a stejně načež si odnesl šperkovnici a
ho někdo sestřelí,“ dodal roz- další cennosti v hodnotě kolem
hořčeně a na důkaz svých slov třiceti tisíc korun. Při činu jej
nám popsal jeden hořký příběh. však načapala čtyřiačtyřicetiNaštěstí s nikterak tragickým letá majitelka se svým nezletikoncem. „Loni sejmul řidič lým synem!
mého synovce, když mu jako Prostějov je malý! Když čtyprotijedoucímu nedal přednost řiačtyřicetiletá žena bydlící v
u Domu služeb v ulici Edvarda Havlíčkově ulici navštívila jednu
Valenty. Synovec jel na motor- z prostějovských bank, nevěřila
ce o objemu 125ccm, naštěstí vlastním očím. Tváři v tvář stase mu nic vážného nestalo,“ nula urostlému muži, který před
zavzpomínal Růžička
týdnem loupil v jejím domě!
Ne vždy je totiž vina na straně Stejně jako tehdy se muž dal na
motorkáře...
útěk. Lupiče v Reném Hinkovi

Prostějov/mls - Dvaadvacetiletý Jiří Morong koupil dvě
kola, ač věděl, že jsou kradená. Za to jej prostějovský
soud uznal vinným z trestného činu podílnictví.
Zdálo se, že Jiří Morong z
Plumlova vydělal. Za dva
tisíce od kamaráda Martina
Zikmunda sehnal značkový a
kvalitní bicykl, jehož hodnota byla nejméně patnáct tisíc korun. Jenže kolo bylo kradené a
podle rozhodnutí prostějovského soudu to Jiří Morong dobře věděl. „Jeho vina byla dokázána na základě výpovědi Martina Zikmunda, který měl kolo ukrást. Ten vypověděl, že mu to při prodeji kola jasně říkal. Navíc pro to svědčí i nápadný rozdíl mezi
hodnotou kola a cenou, za kterou je Jiří Morong koupil,“ osvětlila své rozhodnutí soudkyně Ivona Otrubová. Nedávno byl Jiří
Morong za podíl na krádežích a poškození obecně prospěšného
zařízení odsouzen ke čtrnáctiměsíčnímu podmíněnému trestu
a šestitisícové pokutě. Soudkyně shledala tento trest vzhledem
k jeho věku i předchozí beztrestnosti za dostatečný. Rozhodla se tento trest kvůli koupi kradeného kola dále nenavyšovat.
Po tomto rozhodnutí se Jiří Morong vzdal práva na odvolání.

ŘIDIČ na Plumlovské
SMETL MOTORKÁŘE

(dokončení ze strany 2)
Motorkář skončil s lehkým
zraněním v nemocnici. „Kluk
z té motorky se zastavil až u
přechodu pro chodce, který
vede od placeného parkoviště.
Bylo to přibližně sedm metrů
od místa nehody. Nechápu, jak
ten maník ve ´feldě´ mohl přehlédnout velký těžký chopper.
Po nehodě navíc místo omluvy
cosi vyřvával... Motorkáře odvezla záchranka, komunikoval,
ale měl poraněnou levou nohu
a držel se za žebra,“ nechal se
slyšet jeden z přímých svědků
nehody, který se přišel svěřit
redakci Večerníku.
Motorkáři obecně kvůli výstřelkům některých z nich nemají
mezi řidiči právě nejlepší pověst. Nicméně i ti slušní se naopak často ze strany řidičů aut setkávají s hromadou schválností.
„Třeba v kolonách hodně lidí
neunese, že v autě musejí čekat
a člověk na motorce jede. Ně-

místostarosty Drmoly a bývalého
vedoucího odboru informačních
technologií Schlattauera se tedy
zřejmě nic nezměnilo. Zakázky
jsou směrovány stále za jednou jedinou firmou, lépe řečeno osobou
Radomíra Grögera. „Že se nic nezměnilo, není zase až taková pravda. Většina věcí probíhá relativně
čistě. Problém nastal hlavně v závěru loňského roku, kdy oddělení
IT mělo v rozpočtu určitý obnos
peněz a za každou cenu je chtělo
utratit. A tak je utratilo za zbytečně drahé nákupy počítačových
komponentů a serverů, a to bez jakékoliv konzultace s naší komisí,
ale především pak neefektivním
způsobem,“ dodal Blumenstein.
O reakci na danou kritiku jsme
také požádali nového vedoucího
oddělení informačních technologií prostějovského magistrátu. Ten
však odmítl cokoliv komentovat.
„Myslím, že pan primátor Pišťák
k tomuto tématu řekl na tiskové
konferenci vše podstatné a já se
tak v tuto chvíli k celé záležitosti
nebudu vyjadřovat. Celá věc je ve
vyšetřování, nechejme tedy nyní
pracovat orgány činné v trestním
řízení, aby celou záležitost pečlivě prověřily. Jestli se chce pan
Blumenstein takto nechat media-

lizovat, je to čistě jeho věc...,“ odpověděl Večerníku na telefonické
dotazy Jiří Garlík.
„Jsem rád, že pan primátor tyto
nákupy zveřejnil a podal trestní
oznámení, protože se jedná o opakované pochybení a nemalé peníze“ reagoval Tomáš Blumenstein.
Uvidíme tedy, co došetří Policie
ČR, byť je zřejmé, že vyšetřování však bude zřejmě trvat delší
dobu. . Jedno je ale jisté už teď
- současná kauza dává vzpomenout na situaci, která se na radnici odehrávala už před čtyřmi
lety! Podezření, že zakázky na
dodávky a správu počítačového
vybavení jsou zmanipulovány
pro jedinou firmu a ještě k tomu
jsou předražené, doposud stále
nikdo nevyvrátil. Věřme, že nyní
konečně dojde k obratu... Potvrdí policie podvodné jednání či
snad korupci?

Svého LUPIČE POTKALA V BANCE

Reného Hinka usvědčila i pachová stopa z tepláků
následně odhalil i její nezletilý
syn, který byl krádeži v domě
rovněž přítomen.
Když ho v inkriminovaný den
matka se synem objevili ve svém
domě, lupič si po chvilce zmatků
přes hlavu přehodil tepláky. Ty
se pak našly a de facto pachatele usvědčily. Díky pachovým
stopám, které lupič na teplácích
zanechal, kriminalisté došli k závěru, že oním zlodějem musel být
právě René Hink. Ten svoji vinu
ovšem vytrvale popíral. „Opravdu jsem to neudělal. Těsně poté,
co se krádež měla stát, jsem byl s
tetičkou u lékaře, což mohu dosvědčit,“ opakoval neustále Hink.

Prostějovský soud však došel k
závěru, že by devětatřicetiletý
muž musel být opravdu hodně
velký smolař, aby byl nevinný
a zároveň proti němu svědčilo
tolik důkazů. Reného Hinka
tak uznal vinným a odsoudil
jej k jedenáctiměsíčnímu podmíněnému trestu i pokutě čtyři a půl tisíc korun. Poškozené
by pak René Hink měl zaplatit
škodu ve výši sedmadvaceti tisíc korun.
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, po rozhodnutí
soudu si René Hink i státní
zástupkyně ponechali lhůtu
pro možnost odvolání.

PROBLÉMY s auty při čištění? Setrvalý stav!
V okolí Fanderlíkovy ulice řešili strážníci dvacet přestupků
Prostějov/mik - Čtvrtek
dopoledne. V ulicích J. B.
Pecky, Fanderlíkovy a okolí
probíhá naplánované blokové čištění. Ještě předtím ale
lokalitu objíždějí autohlídky městské policie. I v tento
den tady mají strážníci moře
práce. Pracovním četám
technických služeb totiž překáží pří úklidu dvě desítky
zaparkovaných aut. A to i
přesto, že někteří z jejich
majitelů měli zákazové značky přímo u „čumáku“!
Je to jakoby hrách na stěnu
házel! Ani minulý týden se řidiči vůbec nepolepšili. Ve čtvrtek
nepřeparkovaly svá vozidla dvě
desítky z nich. „V rámci blokového čištění zjistili naši stráž-

níci celkem dvacet přestupků.
Bohužel, podobný stav je setrvalý, každý čistící den letos
registrujeme dvě až tři desítky
případů, kdy řidiči naprosto ignorují dopravní značky zákazu
zastavení v lokalitách, kde je
naplánováno blokové čištění.
Osobně to naprosto nechápu.
O úklidu komunikací v daných
ulicích jsou občané informováni v dostatečném předstihu, jak
v médiích, tak pomocí dopravních značek, které technické
služby osazují minimálně týden
předem. Ani přesto se počet řidičů, kterým je zatěžko přeparkovat po dobu čištění, bohužel
nemění,“ uvedl pro Večerník
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově. Jak dodal, ve
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čtvrtek byla z dvaceti přestupků
polovina vyřešena blokovou
pokutou. „Deset řidičů, kteří se
k vozidlům záhy dostavili, obdrželi každý pokutu v průměru
400 korun, se zbylými deseti
se nepodařilo projednat jejich
přestupek na místě, a proto budou předáni správnímu orgánu.
Tady jim hrozí pokuta až dva
tisíce korun,“ dodal Jan Nagy.
Chování řidičů nebo majitelů
aut se v průběhu blokových
čištění nelepší. Zřejmě je to i z
toho důvodu, že město již tato
vozidla neodtahuje. Podle zákona by totiž radnice musela
po odtahu zajistit vrácení auta
na původní místo. Což je příliš
drahé. I tak se o tom ale začíná
uvažovat. „Jsem jednoznačně

Vrchol arogance. V ulici J. B. Pecky měl řidič tohoto vozidla zákazovou značku doslova u nosu. Přesto tady své auto nechal při
blokovém čištění zaparkované!
Foto: Michal Kadlec
pro znovuzavedení odtahů aut
v případě, že zavazejí při blokovém čištění. Je to způsob,
jak neukázněné řidiče upozornit i preventivně na závažnost
situace a nutnost dodržování
předpisů,“ pronesl na toto téma
Jan Nagy.

Podle našich informací se už prostějovský magistrát skutečně zabývá myšlenkou, že by odtahování aut znovu zavedl. Samozřejmě
s opětovným navrácením vozidla
na místo přestupku po ukončení
blokového čištění. A pochopitelně
na náklady pachatele přestupku!

došlo na naši adresu...

DISKUSE
o policejní bouračce:

Názory tak
padesát na padesát...
Na téma policejní havárie ve Vrahovicích dodo
šlo na naši adresu nespočet reakcí. Většina
Prostějovanů se za svůj názor nestyděla a
podepsala se pod něj, pár diskutujících tuto
odvahu nenašlo. Vesměs se ale naši čtenáři
rozdělili na dva stejné tábory. Jeden jasně dává vinu policistům, druhý vidí příčinu v jiných
souvislostech. Zlomek názorů došlých na adresu Večerníku otiskujeme v plném znění...
Houkačku měli zapnutou!
Ve vašem pondělním čísle vyšel článek ohledně autonehody
ve Vrahovicích. Byla jsem na místě nehody, volala ihned po
střetu rychlou záchrannou službu a byla jsem mezi prvními
u zraněných. Pravdou je, že jsem nebyla přímo očitým svědkem střetu, ale musím nesouhlasit s některými výpovědmi
ve vašem článku. Byl v něm rozhovor s nějakým pánem,
který šel prý okolo a s jistotou tvrdí, že policisté nehoukali.
Když předjížděli mě, pár vteřin před vlastní nehodou, na 100
procent vím, že houkačku zapnutou měli. Jsou to detaily, vše
y
vyšetří policie, ale nechtěla bych, aby se na ppolicii zbytečně
vrhalo špatné světlo.
Čtenářka Večerníku
A co ty fólie?
Se zájmem jsem si přečetl váš článek o havárii policejní
Octavie na ulici Vrahovické. Byl jsem především zvědavý
na to, jak se bude posuzovat vina řidičů. Překvapili jste mě,
když se v článku objevila informace, která mě zajímala:
Jak bude posuzována vina řidiče, když automobil není způsobilý k provozu na pozemních komunikacích? Přestože
Policie ČR popírá nezpůsobilost policejního vozu, mám
zaručenou informaci, že na vozidle (a je to vidět i na fotce
ve Večerníku) jsou na bočních sklech u spolujezdce a řidiče nalepeny zatmavovací fólie. Vím, že tyto folie měly
propustnost pod hranicí 70 %, a také mám informaci, že
policie žádala nebo chtěla žádat kvůli folii o výjimku. Jestli
již byla žádost vyřízena, mi není známo. Co však vím jistě, je to, že jsem právě z důvodu "nezpůsobilosti vozidla"
včera celý večer odstraňoval folie z bočních skel. Nedávno
je odstraňoval i můj známý, kterému bylo právě policejní
hlídkou vysvětleno, že by to byl v případě nehody vážný
problém. To, že policejní Octavia prošla STK, jak uvádí
šéf prostějovské policie pan Novák, je normální. Moje auto
taky technickou kontrolou prošlo. Dosud se totiž na STK
neměřila propustnost skel. Byl bych rád, kdybyste šli více
do hloubky ohledně tmavých skel. Každé páté vozidlo na
silnici je potenciálně ve stejné situaci - má tmavá skla u
řidiče a spolujezdce. Nemá však maják, takže se z případného průšvihu nemůže vyvléct....
Tomáš J., Prostějov
O vině není pochyb
Tolik špíny, co jste nakydali na policisty, kteří při plnění
svého úkolu havarovali, to byl opravdu vrchol! Když policie pronásleduje pachatele přestupku a má na svém vozidle
zapnuté majáky i houkačku, má absolutní přednost a každý
jiný účastník silničního provozu musí uvolnit jízdní dráhu.
To je prostě pravidlo, které má oporu v zákoně a je neoddiskutovatelné. Zmíněná řidička Renaultu, která se připletla
do cesty policejnímu autu, měla být prostě pozornější a při
odbočování na vedlejší komunikaci měla dát větší pozor na
to, co se děje za ní. Na nehodu mám tak jednoznačný názor
a nic mi ho nedokáže vyvrátit.
Jan Mlčoch, Prostějov
Už při měření pochybili!
Je mi líto, co se stalo policejní hlídce, a věřím, že těžce
zraněný strážce dopravního pořádku se brzy uzdraví. Přeju mu to z celého srdce. Nicméně musím říct, že osádka
policejního vozidla se dopustila hned několika zásadních
chyb. O zakázaných černých fóliích na služebním autě už
bylo napsáno, ale já se chci zmínit ještě o jedné záležitosti,
které jsem byl očitým svědkem. Pár minut před nehodou
jsem projížděl Vrahovickou ulicí a viděl jsem, jak modrá
Octavia stojí u plynárny a měří. Ovšem bez jakéhokoliv
označení! A podle zákona, pokud policie měří rychlost,
musí tak činit pomocí klasického služebního auta s nápisem policie, nebo na civilním vozidle musí mít samolepku
či magnetickou ceduli s nápisem policie. Ani jedno ani druhé však modrá Octavia ve středu odpoledne neměla! Její
měření tak bylo protizákonné.
Jan Svátek, Prostějov
Policisté jednali správně
Nejsem zkušená řidička, za volant si sednu jen výjimečně.
Takže posuzovat, kdo nese na těžké havárii vinu, rozhodně
nebudu. Co mě však na celém případu mrzí, je způsob, jakým lidé policisty kritizují za to, že si vůbec dovolili honit
motorkáře. Copak to není jejich práce? Nedovedu si představit, co by kritici tohoto počínání říkali, kdyby hlídka zjistila
rychlou jízdu motorkáře a mávla nad jeho činem rukou. To
by bylo kritiky na neschopnost policistů a řečí, že kašlou na
nějaké porušování předpisů! Takže to, že se hlídka vydala
za oním pirátem silnic na motorce, jednoznačně schvaluji.
Samozřejmě, honička skončila neštěstím a to mě mrzí. Ale
všichni ostatní řidiči měli policejnímu autu umožnit hladký
průjezd a ne se mu plést do cesty!
Jana Ohlídalová, Prostějov

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

Čtěte na
straně 21

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

A GRATULUJEME!!!

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

Lucie Řezníčková
1. 4. 2012 51 cm 3,35 kg
Lobodice 97

Liliana Schwartzová
1. 4. 2012 50 cm 3,50 kg
Olomouc

David Daněk
1. 4. 2012 50 cm 3,30 kg
Hablov

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Velikonoce ve znamení mrskaček, vajíček a šťopičky

slivovice. Lidé je prožívali hlavně na vesnicích
Mnohé z Prostějovanů více zajímá fotbal či slevy v supermarketech...
Prostějovsko/mls, mik - Obzvláště pro
lidi ve městech začínají být Velikonoce spíše okrajovou záležitostí. Mnohé
z nás více než tyto nejdůležitější křesťanské svátky v roce zajímá spíše fotbalová liga nebo výprodeje v supermarketech. Tento trend se dotknul i
Prostějova. Není se čemu divit, Hanáci se rozhodně nevymykají z převážně
ateistické české společnosti. Mnozí z
Prostějovanů za Velikonocemi nevidí
křesťanskou tradici, a vnímají je spíše
jako svátky jara.

vyplní. Izolace a nejistota osamělých
lidí, které s ostatními nespojuje nic
pevnějšího a trvalejšího, než například
krátké vzkazy posílané po internetu či
mobilním telefonu nás zřejmě šťastnými neudělají.
Pokud společné prožívání Velikonoc
v podobě „hrkání” po odletu zvonů
do Říma či koledování na velikonoční
pondělí zůstává někde silné, pak je to
především na vesnicích. Svoji důležitou roli zde hraje především pomlázka.
A tak i letos na velikonoční pondělí
A jdeme na to, pánové. Mrskači všeho věku vyrazili v pondělí do ulic. Tyto bojovně naladěné
mladíky jsme zasithli na náměstí Spojenců.
Foto: Michal Kadlec

ráno muži a chlapci ve všech obcích
regionu vyrazili po domácnostech
svých známých a šlehali ženy a dívky
ručně vyrobenou pomlázkou ozdobenou barevnými stužkami. Za odměnu
dostávali stejno
stejnou měrou krásně
nabarvená vajíčka
jako alva
kohol. Pravdou
Pravd zůstává, že
nenavštívené ženy se mohou
cítit uražené.
uraže Podle prastaré tradice
jim hrozí,
tr
že v průběhu příštího roku uschnou
a ztratí tak svoji
krásu
krá i radost ze
života.
A tu jim
ži
nenahradí
ani ta
n
nejlepší
kosmen
ttika.
I když už to tedy
nnení co bývalo,
kkoledníci se činnili i ve městě.
M
Mrskače rozličKoledníci na kole. Aby si mrskači
nného věku jsme
stihli vykoledovat co nejvíc, brali to
potk
v ulicích
často na kole. Foto: Michal Kadlec potkávali
už ood časného rána.
A hrrr na ně! Která dívčina v pondělí neutekla, dostala pořádně naloženo.
Stejně jako tato dáma v Krasické ulici.
Foto: Michal Kadlec
Tradiční Velikonoce se stávají záležitostí skupinek nadšenců. Většina lidí
je však vnímá hlavně jako další volný
den. Důvodem určitého úpadku lidových velikonočních zvyků může být
stále častější uzavírání se lidí, kteří
žiji v časovém presu, a buď už necítí
potřebu sdílení společných zážitků,
nebo na něj prostě nemají prostor.
Tato situace se může zdát smutná,
nejdůležitější otázkou pro každého z
nás zůstává, co tento prázdný prostor
Za mrskut odměna. Není nad to, když za sešlehání krásné slečny dostanete
sladkou pomlázku. Stejně jako tito mladíci v Krasicích.
Foto: Michal Kadlec

Rodinná výprava. Ve skupině se to lépe táhne. Tuto kolednickou rodinku
jsme požádali o společný snímek v Dolní ulici.
Foto: Michal Kadlec

„Vím, že dnešní mladé už to moc nebaví, mnozí z nich nemají k lidovým
tradicím úctu. Já jsem chodil mrskat
holky s tátou a teď zase já chodím s
malým synkem. Velikonoce mají v
naší rodině stejnou váhu jako Vánoce,“ řekl Večerníku Jan Dvořák, který
s pětiletým synem Adamem zvonili v
Krokově ulici u dveří příbuzných.
Jediným záporem včerejška bylo velké množství opilých cyklistů. Dříve se
aspoň přes Velikonoce tato věc tolerovala, v pondělí před polednem už
ale hlídky policie vartovaly po celém
městě. A policisté „sbírali“ jednoho
cyklistu – koledníka za druhým...

INZERCE

Originální Velikonoce 2012. Na zahradě jednoho z domů
v Kladkách letos vyrostl netradiční strom zvaný „Vaječník” (v
pozadí). Na své pouti „dům od domu” se zde zastavil i ušatý
koledník.
Foto: Zdeňka Mazánková

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla
aj. Služby jsme rozšířili i o
rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106 nebo
na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC
křesla, chodítka - pevná, pojízdná, podpažní, servírovací
stolky a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt
po telefonu pí. V. Zapletalová
776 054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17,
Prostějov.
Český svaz ochránců přírody
- Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
exkurze
sobota 14. dubna od 8.00 hod.
do 15.00 hod. Archeologické i
přírodní zajímavosti u Běleckého mlýna.
Odjezd vlakem do Lutotína z
Prostějova hl. nádraží v 8.02
hod. Délka celé trasy asi 10 km.
Návrat do Prostějova vlakem ze
Ptení do 15 hod.
SONS „Semtamník“
středa 11. dubna
10.00 hod až 11.00 hod. Trénink paměti pro nevidomé a těžce zrakově postižené lekce č. 2.
14.00 hod. Korálkování pod
vedením paní Sečkové.
čtvrtek 12. dubna
13.00 až 16.00 hod. Pletení z
pedigu v klubovně SONS.
Muzeum Prostějovska,
nám. TGM 1, Prostějov
výstavy:
Jaro na Hané - čtvrtek 12. dubna v 16.00 hod
Mezi snem a skutečností - do
neděle 3. června v 17.00 hod.
Lenka Horňáková Civade.

Zámecká galerie:
Kavárna GALERIE NárodKONICE Z VÝŠKY
ního domu v Prostějově. Výstava OBRAZY - pastel Jany - výstava fotografií pořízených
Hejlové. Výstava trvá až do 25. z balónu L. Šmídy. Výstava otevřena ve všední dny od 10.00 do
dubna.
12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.
MC Cipísek - komunitní
Lazariánský servis vás zve i
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov, v tomto roce v srpnu na ozdravný pobyt v Chorvatsku. Zúčastnit
www.facebook.com/
cipisekprostejov se mohou rodiče s dětmi, senioři
i handicapovaní. Počet míst je
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz omezen. Bližší informace na tel.
tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874 čísle: 776 054 299
březen na téma
Kniha je můj kamarád
VÝSTAVA SKUPINY 7
Na všechny programy MC Ciod úterý 3. dubna
písek, kromě odpolední herny,
do neděle 29. dubna.
je potřeba přihlásit se z kapacitVýstava bude zahájena
ních důvodů předem.
v 16.00 hod. ve výstavním sále
Beseda s dr. Jiřinou Prekopovou
Regionálního informačního
– beseda se světoznámou dětskou centra v prostějovském zámku.
psycholožkou a rodačkou z Prostějova proběhne ve středu 25.
CAFÉ 7
dubna v podvečer v přednáš- V sobotu 14. dubna od 18.00
kovém sále Národního domu. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Předprodej vstupenek v MC Cipí- Trendy léto 2012 – plavky, spodní
sek v odpoledních hernách.
prádlo a noční program (Triola,
Zápis na volná místa do pro- Vienetta Secret, Werso, Styx a
gramů MC Cipísek na období jiné) Prezentace: Studio 7 - kadeřduben-červen proběhne od 19.3. nictví, Jana Dlabačová - kosmetivždy odpoledních hernách
ka, Jana Jurová - manikúra. Vstuppravidelné programy MC:
né 120 Kč (v ceně je sklenka vína,
Jak podpořit zdraví II.
malé občerstvení a losování „o
středa 11. dubna od 18.00 hod. proměnu“). Rezervace a info u
- beseda nejen o zdravé výživě, obsluhy nebo na tel.: 722 531 005
bylinkách, aromaterapii a čínské
medicíně.
Prostějovští vozíčkáři a zdravotně
Kreativní večer - Jarní drátkování postižení vás zvou na společenský
středa 18. dubna od 18.00 hod. večírek v restauraci U Tří bříz.
Tvořivý večer pro dospělé - drát- Čekáme vás 13. dubna 2012
v 16.00 hod. Přijďte se pobavit,
kování pro začátečníky.
Pondělí 16. dubna až pátek 20. nabrat dobrou náladu a optimisdubna - Týden prevence úrazů mus po dlouhé zimě. Info na tel.:
dětí ve všech programech MC
739 492 414, 776 054 299
Volné herny pro rodiče s dětmi do
5 let probíhají vždy v pondělí a ve Klub Diochi v Prostějově srdečstředu 15.00-17.00 mimo den be- ně zve na zajímavou přednášku
sedy 25. dubna.
bioterapeuta pana Vladimíra
Ďuriny spojenou s diagnostikou
Asociace rodičů a přátel zdra- zdravotního stavu, která se koná
votně postižených dětí v ČR, ve středu 18. dubna v 17.00
klub RADOST, PS 145, Wolke- hod. v KaS centru (Společenrova 22, 796 40 Prostějov 1. Pobyt ský dům), v PV, 1. patro, salonek
u moře - Chorvatsko - Makar- č. 3. Vstupné 30 Kč na pokrytí
ská riviéra Zaostrog 7. až 19. 8. nákladů. Po přednášce následuje
2012. Pořádá Asociace Radost diagnostika zdravotního stavu,
Prostějov. Využijte hromadnou poplatek 50 Kč. Za klub srdečně
slevu a pojeďte s námi. Vhodné zve Mgr. Martina Bedřichová, tel.:
pro rodiny s dětmi, osoby ZTP i 728 036 738.
seniory. Veškeré informace na
tel.: 724 390 204, 582 335 251 výstava v Konici
nebo osobně Školní 32, 1. posch. čtvrtek 19. dubna 18.00 hod. Jen
kanc. OS Pomocná ruka 8.00 - se dívám… - výběr z tvorby Jany
11.00 hod.
Bednářové.

Trio pejsků
hledá páníčky!
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TIP Večerníku

AFRICKÁ KRÁLOVNA
činohra s Lindou Rybovou

KDY: STŘEDA 11. DUBNA
KDE: MĚSTSKÉ DIVADLO V PROSTĚJOVĚ
souhrou náhod ocitnou spolu
na jedné lodi, a to doslova,
navíc v obklíčení nepřítele.
Nezáviděníhodná
situace,
překážejí si, lezou si na nervy,
mají naprosto rozdílný názor
na pití alkoholu, zpěv náboženských písní, na to, jak se
postavit německé hrozbě, i
Hrají: Linda Rybová, Hynek na to, co je nebo není vlasČermák
teneckou povinností. Přesto
Těžko by se hledal nesouro- spolu nakonec dokáží prodější pár, než jsou oni dva. jet nebezpečnými peřejemi,
On, ostřílený lodník, který přežít nepřátelskou palbu,
už prožil na své lodi Afric- zrádné mělčiny, ztroskotání i
ká královna kdeco, a jediné, útoky komárů a původní vzápo čem touží je v klidu a v jemnou nevraživost proměnit
závětří užívat života. Ona ve velikou lásku. Humorný
v závětří prožila celý svůj i dramatický příběh o tom,
dosavadní život. Spořádaná k čemu dokáže chytrá žena
dcera ze slušné farářské ro- přinutit zamilovaného muže,
diny netouží po ničem jiném, odehrávající se v Africe upronež po dobrodružství a od- střed první světové války,
vážných činech, samozřejmě baví čtenáře i diváky už řadu
v rámci spořádané středosta- let, a přesto neztrácí nic ze
vovské morálky. Tito dva se své působivosti.
Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově,
pořádá v úterý 24. dubna v
18.00 hod. besedu s promítáním na téma: „Magický
Altaj“ Místo konání: přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova1
Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své členy i
nečleny 11. května 2012 na zájezd do Věžek, Kroměříže.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167,
724 706 773
Mateřské centrum Srdíčko
Pravidelný program:
pondělí 9.00 až 12.00 hod.
Rodiče sobě aneb jak to uděláme
u nás doma.
úterý 16.00 až 17.00 hod.
Cvičeníčko v tělocvičně.
úterý 17.30 až 18.30 hod.
Cvičení s Marcelou.
středa 8 - 12 hod.

Program pro starší děti.
Tvořivé dílny v srdíčku:
čtvrtek 12. dubna.
Ekotvoření – jaro
čtvrtek 19. dubna. Čarodějnice
Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s., místní organizace v Prostějově, Kostelecká 17 zve své členy
i nečleny na zájezd do Veĺkého
Mederu 4. května 2012 - pobyt
ve slovenských termálech.

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.

13.00 - 14.00 hodin

středa 11. 4.
12.30 - 13.30 hodin

čtvrtek 12. 4.
12.30 - 13.30 hodin

Nejsou již mezi námi...
Marie Strouhalová 1920 Služín
Oldřich Král 1951
Ivanovice na Hané
Marie Opršalová 1925
Prostějov
Alois Stör 1940
Prostějov
Jaroslav Sadílek 1928
Prostějov
Oldřich Soldán 1927 Prostějov
Vlasta Černá 1934 Dětkovice
Marie Jakešová 1939 Prostějov
Karel Kolařík 1927 Prostějov

Dobroslava Faltýnková 1939
Prostějov
Jaroslav Zedníček 1926
Němčice nad Hanou
Josef Sedlák 1925 Protivanov
Božena Bartáková 1936 Lipová
Milada Svobodová 1928
Prostějov
Antonín Kocek 1932
Určice
Milan Cetkovský 1956 Vyškov
Petr Navara 1961
Prostějov
Alena Zajícová 1949 Vrahovice

Rozloučíme se...
Středa 11. dubna 2012
Marta Poláková 1915 Lysovice 10.40 Obřadní síň Prostějov
Silvestr Bátěk 1927 Čechy pod Kosířem
14.00 kostel Čechy pod Kosířem
Anežka Jančíková 1929 Rozstání 14.30 Obřadní síň Rozstání
Pátek 13. dubna 2012
Františka Kučerová 1921 Čechovice
11.20 Obřadní síň Prostějov
Leopold Župka 1933 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
Bohumil Hlava 1934 Pivín
14.00 kostel Pivín
Sobota 14. dubna 2012
Hedvika Kowalczuková 1917 Drahlov 11.00 kostel Charváty
MVDr. Bedřich Horák 1947 Pivín
14.00 kostel Pivín

Oznámení o vypnutí elektrické energie
žek, Císařská od č.24 a 75
po č.272 a 417 oboustranně
(mimo č. 81).
Obec: Obědkovice
Dne: 24. 4. 2012 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Obědkovice celý spodní konec od č. 1 a č.23 sm. obchod (celá ul. Pazderna a
Mlýnská)
Obec: Olšany
Dne: 24. 4. 2012 od 7:30 do
15:30 hod
Vypnutá oblast: část sídliště
Trávníky č. 477, 478 a 509
až 471.
Obec: Skalka
Dne: 24. 4. 2012 od 8:15 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Skalka od Obecního úřadu po
lázně + č.71
Obce: Hrdibořice, Kraličky, Štětovice
Dne: 24. 4. 2012 od 11:00 do
13:00 hod
Vypnutá oblast: celé obce
Hrdibořice, Kraličky, Štětovice, odběratelská trafostanice Hrdibořice ZD (č. 300613)
odběratelská trafostanice Štětovice 3. v ZD (č. 300138)

Obec: Štětovice
Dne: 24. 4. 2012 od 12:00 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Štětovice vymezena čísly 10,
21, 16, 114, Doprava, č.17,
č.53.
Obce: Těšice, Tištín, Koválovice
Dne: 25. 4. 2012 od 7:30 do
15:30 hod
Vypnutá oblast: celé obce
včetně podnikatelských subjektů: Těšice, Tištín, Koválovice, odběratelská trafostanice Nezamyslice ZD
(č. 300722), odběratelská
trafostanice Tištín Prima (č.
300731), odběratelská trafostanice Koválovice ZD (č.
300705)
Obec: Čelechovice na Hané
Dne: 27. 4. 2012 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: celá osada
Kavan Čelechovice na Hané.
Obec: Prostějovičky
Dne: 27. 4. 2012 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část obce od
č. p.97 po obchod včetně +
č.p. 32.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Městské divadlo
v Prostějově
středa 11. dubna
19.00 hod.
AFRICKÁ KRÁLOVNA
- Divadlo Palace Praha
čtvrtek 12. dubna
19.00 hod.
DAVID DEYL
pátek 13. dubna
19.00 hod.
LENKA VYCHODILOVÁ
a Ti3 – LEMURA
– KAMDEŠ?!
neděle 15. dubna
19.00 hod. FÍGL
- Divadlo Ungelt Praha

Simetrix
pátek 13. dubna
21.00 DJ Mirek Karásek
- Rádio Haná
sobota 14. dubna
21.00 DJ Mark

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 13. 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...
sobota 14. dubna
ELEKTRÏCK MANN - Velký pán je zpět a hned s NOVÝM
CD KUNDODROM a jarní tour „MRDUCHTĚJ TOUR
2012“...

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

úterý 10. 4.

Majitelé, poznáte si své miláčky?

Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Kobylničky
Dne: 23. 4. 2012 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: část obce od
č. 65 po č. 16, od č. 54 a 51 po
č. 67, č.6, 66 a kravín -zemědělská budova.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 23. 4. 2012 od 8:00 do
9:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Brodek u Prostějova celé
Salajky (od č. 276 po č. 82,)
Císařská č.81.
Dne: 23. 4. 2012 od 9:30 do
11:00 hod
Vypnutá oblast: část obce
Brodek u Prostějova s
ulicemi:Lískovec, ZŠ ul.
Havlíčkova, ZS a MŠ v zámku, areál sportoviště č.396.ul.
Hřbitovní č.7, 41, 425.
Dne: 23 4. 2012 od 11:00 do
12:30 hod
Vypnutá oblast: část obce
Brodek u Prostějova s celými ulicemi:. Husova, Krou-

úterý 10. dubna
17.00 Prci, prci, prcičky
- Školní sraz
komedie, USA, 2012
19.30 Titanic 3D
katastrofický, USA, 2012
středa 11. dubna
17.00 Prci, prci, prcičky
- Školní sraz
19.30 Titanic 3D
čtvrtek 12. dubna
17.30 Sněhurka
pohádka, USA, 2012
20.00 Vrásky z lásky
komedie, ČR, 2012
pátek 13. dubna
15.30 Sněhurka
17.30 Vrásky z lásky
20.00 Vrásky z lásky
sobota 14. dubna
15.00 Sněhurka
17.30 Vrásky z lásky
20.00 Vrásky z lásky
neděle 15. dubna
15.30 Sněhurka
17.30 Vrásky z lásky
20.00 Vrásky z lásky

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

Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově
ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé
většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech se tak nestane a pejsci skončí v kotci na
služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Aktuálně jsou bezprizorní tři krasavci, dva kříženci s boxerem.
Přihlásí se na základě této „pátrací“ relace jejich páníčci?
Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, Pes kříženec, menší velikosti, Pes kříženec, černé barvy, od- Pes boxer, odchycen na ulici
volejte na telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mai- štěně, odchycen na ulici Ko- chycen na ulici Určické dne Určické dne 22. března
lovou adresu michal.pojezny@prostejov.eu .
18. března
nečné dne 26. března.
inzerce
Pohřební služba A.S.A. TS, Žižkovo nám.
19, tel.: 582 344 073, mobil 602 581 098.

Kino Metro 70

OD 10. DO 15. DUBNA 2012:

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních
protuberancí, se za bezmračné oblohy koná ve čtvrtek v 15.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná ve čtvrtek ve 20.30 hodin.
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
10. dubna, 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)
12. dubna, blok č. 8 - Pernštýnské nám., Kravařova, Fügnerova, Skálovo nám., Školní, Šerhovní (Vápenice - Školní),
Kramářská, Blahoslavova, Přikrylovo nám., Vápenice, Smetanovy sady, Jiráskovo nám.

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

INZERCE

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s mužem, který se za katedru dostal víceméně náhodou, aby se za ní „našel“

„MÝM PŘÁNÍM JE ODUČIT KAŽDOU HODINU TAK,
ABY BYLA PRO STUDENTY ZÁŽITKEM“
Oceněný „Pedagog Olomouckého kraje 2012“ Marek Moudrý
žehrá pouze na nekoncepčnost ministerstva školství...

Prostějov - Ve středu 28. března se po celé naší zemi slavil „Den učitelů“.
Hejtmanství Olomouckého kraje při této příležitosti již podruhé ocenilo nejlepší
pedagogy středních, vyšších odborných, speciálních i základních uměleckých
škol za jejich práci. Komise složená z členů ´Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost´ Zastupitelstva Olomouckého kraje přitom vybírala z nominací
navržených řediteli jednotlivých školských zařízení regionu. Medaile „Pedagog
Olomouckého kraje 2012“ pak patnácti nejlepším učitelům předával krajský
hejtman Martin Tesařík. A právě tohle prestižní ocenění získal i Ing. Marek
Moudrý, pedagog ze Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r. o. v
Prostějově. Oficiálního uznání se mu dostalo především za dlouhodobou práci s
nadstandardními výsledky ve výuce odborných ekonomických předmětů. Jeho
specializací je marketing, kterému se věnuje od roku 1998.
A já, jakožto bývalá studentka si pamatuji, že pan učitel vedl své hodiny s velkou
chutí, nadšením a plnou vervou. Tudíž není pochyb, že si jeho studenti vybaví
některé kapitoly marketingu, přestože už jsou ze školních lavic dávno pryč...
Marek Moudrý v rozhovoru pro Večerník mimo jiné prozradil, co pro něj získané
ocenění „Pedagog Olomouckého kraje“ znamená, kdo jej za katedru přivedl a
čím ho například studenti dokáží nejvíce vytočit. To vše a ještě více se dočtete v
tomto exkluzivním interview...
Aneta Křížová
Byl jste oceněn jako „Pedagog Olomouckého kraje“. Co pro vás znamená?
„Velmi si jej vážím. Je jednak
odměnou za práci, kterou jsem
ve škole vykonal, ale i příjemným povzbuzením do mé další
práce. Jsem rád, že za sebou
snad zanechávám nějakou stopu. Získané ocenění mi to mile
připomnělo. Rád bych poděkoval panu řediteli Křupkovi,
který mě nominoval. Již samotné navržení bylo z jeho strany
velkým uznáním mojí práce.“
Vaší specializací je především marketing. Mohl
byste čtenářům vysvětlit, co
přesně tento pojem znamená?
„Marketing lze definovat jako
snahu firmy prodat SPRÁVNÝ výrobek nebo službu,
SPRÁVNÉMU zákazníkovi,
ve SPRÁVNÝ čas, na SPRÁVNÉM místě a za SPRÁVNOU

cenu. Mnozí si mylně myslí, že
marketing je pouze o reklamě.
Z předchozí definice lze pochopit, že marketing se snaží
na základě uspokojení potřeb a
přání zákazníka dosáhnout zisku. Můj kamarád Ladislav Burgr (majitel reklamní agentury
Vendi - pozn. red.) rád používá
krásnou definici, že marketing
je věda a umění. A právě to
umění neboli kreativita odlišuje marketing od ekonomiky a
účetnictví (úsměv).“
Co vás přivedlo k učitelskému povolání? Představoval jste si už od dětství, že
budete učit?
„Jako dítě jsem si nikdy nehrál
na pana učitele (smích). Nepředpokládal jsem ani při studiích na vysoké škole, že bych
´zakotvil´ právě ve školství.
Náhoda přála tomu, že jsem se
v roce 1998 dozvěděl o volném
místě učitele ekonomických
předmětů na tehdejší Soukromé střední podnikatelské ško-

le obchodu a služeb. A slovo
dalo slovo. Možná se ve mně
ukrýval učitelský gen po mém
dědečkovi Františku Štuříkovi,
em klasickékterý byl profesorem
ho gymnázia.“
Vraťme se do vašich školních let. Jaký jste byl vy
sám jako student?
„To by nejlépe řeklii ti, kteří mě
učili... Určitě jsem
m ale nebyl
andílek (úsměv). Mohu však
říci, že díky několika
ika učitelům
ické škole,
na Střední ekonomické
současné Obchodní
ní akademii, jsem získall
lásku k ekonomickým předmětům.
A to mi zůstalo do
současnosti.“
Jako vaše bývalá studentka si pamatuji, že
vaše hodiny marketingu bývaly ve-lice zábavné, ale zároveň i poučné. Jak byste
p?
popsal svůj přístup?

Učit jej baví. Před studenty u tabule se Marek Moudrý cítí jako ryba ve vodě. A jeho výuka má odezvu, dokáže totiž zaujmout. „Nikdy jsem nebyl příznivcem biflování. Mojí zásadou je, že obrazností se
student nejvíc naučí,“ říká.
Foto: archív M. Moudrého

„Nikdy jsem nebyl příznivcem
takzvaného ´biflování´. Mojí zásadou je, že obrazností se student
naučí nejvíc. Proto používám příklady z praxe a snažím se o interaktivitu, o vtažení žáka do ´děje´.
Mým přáním je, odučit každou
hodinu tak, aby byla pro studenty
zážitkem, aby měla příběh, který
si pokud možno zapamatují. Ale
jsem jenom člověk, takže se mi
to také někdy nepovede, to je
samozřejmé... (úsměv) Důležité
podle mě je neupadnout do stereotypu a nevzdat kreativitu. Prostě
dát všemu, co děláte, duši.“
Takže učitelství vás baví.
Co vám naopak vadí?
„Ano, učitelství mě opravdu
pořád baví a práce s mladými
lidmi mě stále naplňuje. A co
mi vadí? Nekoncepčnost ministerstva školství...“
Učíte
již
čtrnáctým
rokem. V čem jsou dnešní
studenti jiní než ti, které jste
učil, když jste nastoupil do
školství?

„Těžko srovnávat studenty,
kteří v roce 1998 seděli ve
školních lavicích s těmi dnešními. Svět se velice rychle mění,
hlavně co se týče technologie i
vztahů ve společnosti. Studenti
jsou v jádru stejní, chováním se
však mění úměrně době, přizpůsobují se jí. Jsou odvážnější, někdy i drzejší, a mají vyšší
sebevědomí, leckdy možná až
přehnané. Ale na SOŠ podnikání a obchodu, kde učím,
je většina studentů moc fajn,
takže si nemám na co stěžovat
(úsměv).“
O českých studentech se
často říká, že se bojí udělat chybu. Třeba říci něco nahlas ze strachu, aby to nebylo
špatně. Je to pravda?
„Myslím si, že neprůbojnost
studentů se za posledních deset let změnila. Nyní jsou bezesporu odvážnější a nebojí se
riskovat. Současní žáci se podle
mě dokáží ozvat, pokud se jim
ne
něco nelíbí.
Když já jsem byl
v jejich věku, vztah učitel versus žák i celé pojetí vyučování
ú
bylo v úplně
jiné rovině...“

„Ocenění si velmi vážím. Je odměnou za práci,
kterou jsem ve škole vykonal, a je příjemným
povzbuzením do mé další práce. Jsem rád,
že za sebou snad zanechávám nějakou stopu“
Jistě mi dáte za pravdu, že
studenti v dnešní době již
ke svým učitelům nemají takovou úctu jako kdysi...
Zkuste nám přiblížit, jak by
měl vypadat „novodobý“
středoškolský pedagog, aby
zaujal, naučil, udržel si autoritu a zároveň se u studentů
těšil oblibě?

„Jako m
muži jsme vzácnější a více hýčkaní,
ale zda je učitel studenty respektován či ne,
záleží na jeho osobnosti, pedagogickém umu
a přístupu k nim, nikoliv na pohlaví...“
Prostějovský pedagog MAREK MOUDRÝ
o tom, zda mají učitelé jako muži výhodu
Čím vás studenti
dokáží vytočit?
„V
„Vadí mi, když nedávaj pozor! Do hodiny se
jí
snažím dát maximum
své energie, aby se
co nejvíce naučili a
pochopili. Proto mě
určitě nepotěší, když
se nesoustředí či dělají něco jiného. Ale
oni to vědí, proto se
´nevytáčím´ často...
(
(úsměv)“
Mají podle vás učitelé
M
ja
jako
muži výhodu?
Jsou ví
více tolerováni?
„Učitel to má dle mého názojedn
ru jednodušší
ze dvou důvoJedn je nás mužů méně,
dů. Jednak
j
takže jsme
vzácnější, a studenti si nás většinou víc ´hýč(ú
kají´. (úsměv)
Také díky svým
tělesným dispozicím budíme
re
větší respekt,
a je pro nás tusna sjednat si kázeň a
díž snazší
pořádek Nicméně to, zda je
pořádek.
st
učitel studenty
respektován či
nikoliv, záleží na jeho osobp
nosti, pedagogickém
umu a
přístupu k nim, nikoliv na pohlaví...“

„Dobrý učitel úctu studentů
vždycky měl, má a mít bude.
Já osobně to cítím tak, že úcta
je jen jinak vyjadřovaná než
dříve, ale hodně věcí je dnes
jiných než dříve, tak proč ne
způsob projevování úcty. Aby
učitel zaujal studenty, musí být
také mladý. Ne věkem, ale duchem, názory a vztahem ke studentům. Pak je oblíbený a má
autoritu i v dnešní době. O tom
jsem přesvědčen.“

Jste autorem řady projektů, marketingových výzkumů. Organizačně jste se
také podílel na projektu „Předinou za poznáním“, kde pod
vaším vedením studenti navrhli naučnou cyklostezku mikroregionem Předina, a v neposlední řadě mimo přímé
pedagogické činnosti odborně
publikujete. Jak to všechno
zvládáte? Máte v takovém vytížení vůbec čas na rodinu?
„Manželka mi často říká, že skutečně nechápe, jak to všechno
zvládám... (úsměv). Odpověď je
jednoduchá, práce ve školství mě
baví. Snažím se ale nezanedbávat
ani svoji rodinu, protože je skvělá.“
Dovolte mi poslední otázku
našeho rozhovoru. Vzpomenete si na nějakou historku
z vaší praxe, která se vám vryla do paměti?
„Veselých příhod je za těch čtrnáct let hodně, ale asi bych potřeboval větší prostor, abych se o
nich mohl rozpovídat. Když jste
v kontaktu s mladými lidmi, tak
se pořád něco děje; příjemné na
tom je, že nemáte ani čas stárnout.
Díky svým studentům se stále
učím něco nového. Tak například
minulý týden jsem si obohatil
slovník o nový pojem ´vytuněná
megakára´... (úsměv)“

kdo je marek moudrý?
narodil se 24. dubna 1974 v Prostějově. Po
maturitě na Střední ekonomické škole v Prostějově v roce 1992 byl přijat ke studiu na tehdy
nově založené Fakultě sociálně ekonomické
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Bakalářské studium ukončil v oboru Rozvoj
regionů a sídel a inženýrské studium se zaměřením na Ekonomii a management. V letech
1997 až 1999 působil na katedře regionálního
rozvoje jako lektor. Od roku 1998 učí na současné
č é Střední
S ř d í odborné
db é škole podnikání a obchodu, tehdy ještě škola
působila pod názvem Soukromá střední podnikatelská škola obchodu
a služeb na Palackého ulici. Od roku 2000 je zástupcem ředitele školy. V roce 2008 vydal v nakladatelství Computer Media v Kralicích
na Hané dvoudílnou učebnici o marketingu. Je ženatý, s manželkou
Renatou má tři děti: Terezku (8), Marečka (5) a Davídka (2 roky).

ČTE NÁS VÍCE JAK
15 000 PROSTĚJOVANŮ!

Nejúčinnější reklama v nejčtenějším periodiku!
Tel.: 608 960 042, e-mail: reklama@vecernikpv.cz

INZERCE

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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VENKU TO NEJDE...

PROSTĚJOVSKÝ

Divizní 1.FK Prostějov
nevyhrál ani druhé jarní
utkání na půdě soupeře!

Jestřábi nej
spíš
pozmění NÁ
ZEV!

HOKEJ NEKONČÍ!
Prostějov/son

ORLI JDOU NA OSTRAVU!

ZVĚSTI O HROZÍCÍM KRACHU HOKEJE V PROSTĚJOVĚ KOLUJÍCÍ MĚSTEM
NEJSOU PRAVDIVÉ. TVRDÍ TO PŘEDSEDA LHK JESTŘÁBI MICHAL TOMIGA, KTERÝ UJIŠŤUJE O POKRAČOVÁNÍ DIVÁCKY NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO
MÍSTNÍHO SPORTU BEZ OHLEDU NA
AKTUÁLNÍ FINANČNÍ TĚŽKOSTI...

Prostějovští basketbalisté
vstupují do play off
ze druhé pozice

VODÁKY PENÍZE NEKAZÍ
Exkluzivní interview
s raftařským nadšencem
nejen o raftu a vodě...

„Před podpisem jsou smlouvy hned se dvěma
novými významnými sponzory, z nichž jeden by
se měl objevit i v názvu klubu. Víc podrobností
zatím neprozradím, po téhle stránce musíme být
opatrní do té doby, než kontrakty skutečně podepíšeme,“ prozradil Michal Tomiga, současný
první muž LHK Jestřábi.
Jakým způsobem hodlá klub splácet současné dluhy, kdo povede mužský A-tým do příští
druholigové sezóny, jak bude vypadat hráčský
kádr?
Na tyto i další stěžejní otázky šéf Jestřábů odpověděl v exkluzivním rozhovoru pro Večerník,
který si můžete přečíst

Foto: Zdeněk Pěnička

O extraligový titul proti sobě bojují
dva rodáci z Prostějova

Prostějov/jim – Prostějovští
Jestřábi sice hrají pouze
druhou ligu, ovšem finálová série extraligy mezi Pardubicemi
a Kometou Brno přináší náboj
i pro Hanou. Dres Pardubic
totiž obléká Jiří Cetkovský
(na snímku vlevo), modro-bílý
komeťácký pak taktéž rodák
z Prostějova Petr Haluza (na
snímku vpravo).
Více se zatím daří mladšímu, ale
zkušenějšími z výše jmenované
dvojice. Osmadvacetiletý Cetkovský, s Východočechy po boku
Dominika Haška mistr republiky
již ze sezony 2009/10, posbíral v
sedmi čtvrtfinálových, šesti semifinálových a jednom finálovém
utkání celkem tři bod za gól a
dvě asistence. Měl velký podíl
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K postupu hokejistek mezi elitu
pomohla i Nikola Tomigová
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Prostějov/jim – Jednou asistencí se na vítězství českých
hokejistek v mistrovství
světa I. divize a premiérovém
postupu mezi světovou elitu podílela odchovankyně
prostějovského
hokeje
Nikola Tomigová. Navzdory
úvodní porážce od Japonska. Na ně totiž navázaly již
pouze výhry nad Norskem,
Rakouskem, Kazachstánem
i domácím Lotyšskem a o
jeden bod z toho bylo první
místo.
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boje na zelených trávnících aneb
MORAVSKOSLEZSKÁ DIV., SK. „E“ – 20. KOLO
1.FK PROSTĚJOV
FK ŠUMPERK
SOBOTA 14. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál Prostějov

na obratu rozhodujícího
čtvrtfinále proti Vítkovicím a radovat se může i po
včerejším úvodním finále.
Pardubice vedou díky
výhře na nájezdy 1:0.
Téměř dvoumetrový a
více než metrákový útočník se v
základní části v dresu Perníkářů
bodu nedočkal, na hostování v
Mladé Boleslavi zaznamenal tři
branky a sedm asistencí. Bývalý
hráč Zlína, Hradce Králové či
Chrudimi si vyzkoušel i nižší
zámořskou ligu v Calgary a v
českém nároďáku před čtyřmi
lety čtyři utkání s bilancí jedné
branky a jedné asistence. Ještě v
dobách HC Prostějov naskočil
na Hané do první ligy mužů i extraligy juniorů.

O tři a půl měsíce starší Petr Haluza
toho v extralize dospělých zatím
moc neodehrál. Přes mládežnická
angažmá v Olomouci a Zlíně začal
před osmi mezi muži v druholigovém Vyškově. Až do letošní
sezony nakoukl do extraligy jen na
čtyři utkání ve Vsetíně, letos k nim
přidal jednu čárku v základní části
a jednu v play off.
V sezoně 2003/04 se Haluza potkal s Cetkovským v extraligovém
play off juniorů. Společně dovedli
prostějovského nováčka až do
finá
fi
náálee.
finále.

Šafářová prošla až do finále,
na Serenu nestačila
tačila

Charleston, Prostějov/jim – Na první
rvní letošní a
u turnaje WTA
pátý kariérový pohár pro vítězku
ve dvouhře útočila prostějovská tenistka Lucie
m Charlestonu roŠafářová. Na turnaji v americkém
zdávala kanáry a jeden se k ní nakonec i vrátil.
Celkem čtyři výhra a porážka až ve finále znamea v žebříčku, jen
naly zisk 320 bodů a posun o tři místa
m ze srpna 2007.
jednu příčku za osobním maximem
Ve čtyřhře pak byla ještě úspěšnější a po boku Anasový triumf.
tasie Pavljučenkové slavila premiérový
Pětadvacetiletá členka TK Agrofert Prostějov tak
rském Dauhá,
navázala na únorové tažení v katarském
ičku Caroline
kde zdolala i bývalou světovou jedničku
afářová stala
Wozniackou z Dánska. Nově se Šafářová
sát bodů za
třiadvacátou hráčkou světa, jen padesát
svou deblovou partnerkou.
Daří se zatím i oddílové kolegyni Šafářové
Petře Cetkovské, na právě započatém turnaji v
a. Na turBarceloně podstoupila do druhého kola.
madvacánaji s dotací 740 tisíc dolarů zdolala osmadvacátá žžena
en
na po
ppořadí
řadí ve třech setech Izraelk
ku Pe
P
Peer
eer
e ovou.
Izraelku
Peerovou.

Fans dohnali tenisty k postupu

Rok po postupu ze II. divize tak
český ženský hokej slaví další
úspěch a opět i s prostějovskou
stopou. Loni se Tomigová dokonce stala se sedmi brankami
nejlepší střelkyní turnaje.
Dvacetiletá neteř současného
předsedy
Jestřábů
Michala Tomigy oblékající v
současnosti dres zámořské
University od Maine má ve
sbírce mimo jiné bronz z mistrovství světa do 18 let a zlato
a stříbro z mistrovství světa v
in-line hokeji.

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 21. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL URČICE
SOBOTA 14. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 21. KOLO
SOKOL KONICE
SK HRANICE
NEDĚLE 15. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO
SOKOL KLENOVICE
SLAVOJ KOJETÍN
SOBOTA 14. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO
SOKOL ČECHOVICE
SK SLATINICE
NEDĚLE 15. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO
HANÁ PROSTĚJOV
FK BÝŠKOVICE – HORNÍ ÚJEZD
NEDĚLE 15. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Prostějově

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO
SOKOL VRCHOSLAVICE
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 15. 4. 2012 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 13: na snímku byl dům na ulici Vrahovická (za mostem) v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala
Renata Šípková, Tyršova 149, Kralice n. H. 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 18. dubna 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 23. dubna 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v dubnu vám nejoblíbenější regionální periodikum nabízí
soutěž, kterou můžete v rámci již
zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ již 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 POTŘINÁCTÉ
usilovat o ZAJÍMAVOU
CENU v podobě poukázky
od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37, PV

QDSURWLêHUSVW6KHOO

0RQWÇUNRYÇNDOKRW\
GRSDVX
VQ¿SUVHQNRX
NRPELQÇ]\

3ĆLYËWHMWHMDURYQRYÇP
www.nasepovleceni.cz

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

O POTRAVINY OD MACHALŮ UŽ POTŘETÍ!

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

PROSTĚJOVSKÝ Večerník pro vás
již pár týdnů připravuje velkou soutěž,
která bude určená jen a výhradně ....

TIP
k obrazovce

ALVIN

A CHIPMUNKOVÉ 2
animovaná komedie
USA (2009)

SOBOTA 14. 4. 2012

20:00 HODIN

V minulém, v celkovém
součtu již dvaapadesátém
pokračování tohoto originálního klání uspěli ti, kteří
správně poznali, že se jedná o Radka Štěpánka. Tvář
české tenisové dvojky, která o velikonočním víkendu
bojovala před zraky stovek
Prostějovanů přímo v Praze
proti Srbsku v Davisově poháru, poznala drtivá většina
soutěžících. A tak se v osudí objevilo rekordních 898
správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec usmálo štěstí na Libuši
ZWYRTKOVOU, Anglická
2, Prostějov. Výherkyně od
nás obdrží zajímavou cenu v
podobě POUKÁZKY od firmy DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč, která jej už
od dnešního dne čeká přímo
v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své
štěstí znovu v rámci tohoto
čísla, když tentokrát jsme po
čase zabrousili do politických
vod a graficky mírně poupravili jednoho z prostějovských
zastupitelů, který se jakožto
člen pravicové strany pohybuje kolem financí...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již třiapadesátého kola čekáme v redakci do PÁTKU 13. 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, a to znovu tradičně v PONDĚLÍ 16. DUBNA
2012.

Režie: B. Thomasová
Hrají: Z. Levi, D. Gross, J.
Lee, W. Malicková, A. Johnsonová

tvrdí, že holky jsou lepší než
kluci. Donutí ředitelku, aby
uspořádala hlasování mezi
žáky, které by rozhodlo, kdo
bude školu reprezentovat. Ian
Po absolvování několika mezi tím holkám zakáže školkoncertů po Evropě se Alvin, ní vystoupení a nutí je, aby se
Theo a Simon musí do USA rozdělily a zpívala jen Britvrátit sami, protože Dave je ney. To odmítají a jsou zavřezraněný. Jejich poručníkem ny do klece. V soutěži škol se
se stává Tobby a má Davem už blíží jejich vystoupení, ale
nařízeno, že musí chodit do místo nich je tady jen Theo a
školy. Potkávají tu nové spo- Simon. Musí soutěž zachrálužáky a také tři nové kama- nit, na pomoc přichází Tobby
rádky, ze kterých se možná a zdrží jejich vystoupení.
stane i něco víc - můžete se Nakonec vystupují kluci a
těšit na dívčí trio Chipettky. holky spolu a mají obrovský
Ředitelka školy zatím pře- úspěch. Vidí ho i Dave, který
mlouvá Chipmunky, aby se se už částečně zotavil a dorazúčastnili pěvecké soutěže a zil na vystoupení. Jeho rodina
vyhráli pro školu 25 tisíc do- se tím pádem, rozrostla o tři
larů. Ti souhlasí, jenže záhy čiperky, které Alvin, Theo a
se na škole objevuje Ian a Simon velmi milují.
VÍCE NEJEN O TOMTO POPULÁRNÍM
TRHÁKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

ANGREŠT, BŘEH, DÍLO, DOUTNÍK, ERBY, FREE, FÚZE,
HŘÍVA, KLIK, KMEN, NEUK, NIOB, PENÍZE, ŘEKA,
SMYKY, SOCHA, STOH, SVRCH, TAXA, TAXI, TICHO,
TKÁT, TRKY, TYGR, ÚNOS, ÚPON, ZOEA, ŽHÁŘI
... 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
13. dubna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ÚTERÝ...“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Zdeněk
GILLAR, A. Slavíčka 3, Prostějov, jež se tak může 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, úterý 10. dubna
2012.
A jak jsme před dvěma týdny započali, tak dnes již potřetí můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku od zmíněné
večerky v Kostelecké ulici. Jméno čtvrtého takto šťastného
výherce, který obdrží zmíněnou, ryze PRAKTICKOU CENU,
zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, jež vyjde opět tradičně v pondělí 16. 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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Restaurace
CENTRUM HANÁ
Sídl. svobody 3576,
Prostějov

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

DNES POPRVÉ:

Vyhrajte VOUCHER na jídlo a pití ...

Jak jsme avizovali v minulém
vydání, naše již tradiční klání
v sudoku mění svého partnera.
Dnes PREMIÉROVĚ tak můžete v rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika
„JEŠTĚ VĚTŠÍ“, zápolit o
cenu, kterou věnovala RESTAURACE „U TŘÍ BŘÍZ“.
A jelikož pravidla této hry zcela
jistě všichni znáte, můžete se
tak znovu a bez zbytečného
ostychu pustit do bádání, čímž
současně začít usilovat o motivační prémii, kterou je poukázka na STRAVOVÁNÍ 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 13. DUBNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 1 - 5 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už pětačtyřicátou výherkyní stala Jiřina FACKOVÁ, Březinova 14, Prostějov,
jenž si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout jako vůbec
POSLEDNÍ permanentku v
HODNOTĚ 500 Kč, tentokrát na veškeré služby fitness
centra REMI SPORT.
Jméno dalšího, v celkovém
součtu již šestačtyřicátého výherce, zveřejníme opět v příštím čísle, jež vyjde znovu za týden, a to tentokrát tradičně v
PONDĚLÍ 16. DUBNA 2012.
Přejeme hodně štěstí.

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
1+kk, Palackého, PV, 43,5m2 4000Kč/měs. + ink.
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
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP, sklep
Cena: 1 400 000 Kč
20m2.
1+kk C. Boudy, PV, cihl.,os.vl.,34m2, 1. patro
Cena: 600 000Kč
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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 579.000,2+1, Okružní ul.
Kč 740.000,3+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 5.600,-/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+kk, nám. TGM Kč 5.000,-/měs. + ink. (2.000)
2,5+1, Okružní ul.
Kč 7.000,-/měs. vč. inkasa
2+1, sídl. Svobody Kč 7.300,-/měsíc vč. inkasa
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

Držovice, okr. Prostějov
Prodej novostavby samostatně stojící rodinné
vily 5+kk s dvojgaráží. Obytná plocha 259
m2. Podlahové plyn. ÚT, krb, alarm, centrální
vysavač, nadstandard. vybavení. Zast. plocha
204 m2, zahrada 924 m2 Cena: Kč 9.800.000,-

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

Prostějov, Vrahovice (u koupaliště)
Prodej RD s byty 2+1 a 3+1, průjezd, garáž,
sklep, dvůr. Plyn. ÚT. Zast. plocha 269 m2,
zahrada 1019 m2.
Cena: Kč 2.100.000,-

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

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

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

Exkluzivní vydavatel

Prodej pěkného bytu, 75m2,
cena: 1250000,-

Prodej RD Brodek u Prostějova – SLEVA!

Byt 3+1, Bohuslavice u Konice
OV, 81 m2, lodžie, 1.patro, po kompl.rek., nadstandart. koupelna s vanou a sprch.koutem, nová
kuch.linka s el.spotřebiči. Dobré vybavení obce,
PV, OC 20 min.autem.
Cena: 600.000,-Kč

Chata Seloutky
Zděná dvojchata se zahradou, dva samostatné vstupy, podsklepená, el.220/380,
studna.ZP 93 m2, zahrada 633 m2.
Cena 590.000,- Kč

RD 6+2, Lhota u Pačlavic
3200 m2 pěkná zahrada, vjezd, garáž, obecní voda,
plyn u domu cihla, sklep. Krásná krajina. Blízko Vyškov,
Ivanovice, Němčice, Kroměříž. Cena: 1.250.000,-Kč

RD 4+1, Plumlov
po rekonstr. v r.2007, dvorek, dílna, dřevník, pozemek 200m2.
Cena 1.350.000,-

BYTY – PRONÁJEM
Byt 2+1 se šatnou, ul. Kpt. O. Jaroše, Prostějov,
cena 7.900,- Kč vč. inkasa
Byt 2+1, Prostějov, Šárka, po rekonstrukci, pod2
lahová plocha 60 m , cena 7.500,- Kč vč. inkasa
Byty 1+kk, 1+1 Prostějov, Svatoplukova
cena od 4.500 Kč

RD – PRODEJ

Prodej

RD s rozlehlými pozemky,
cena:1890000,-

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

U nás najdete kompletní balíček služeb spojený s prodejem a koupí Vaší nemovitosti,
právní i finanční poradenství, a hlavně jistotu a osobní přístup.
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 cihlového bytu 2+kk, v nové
zástavbě.
Cena 990.000,- Kč

RD 3+1, Otaslavice

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

Prodej 3+1, PV- Fanderlíkova ul.

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

RD 5+1, Náklo okr. Ol

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

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář
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 - pronájem 1.NP, 350 m2, objekt sloužící ke skladování
a garážování,
cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – 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

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

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

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

POZEMKY - PRODEJ

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,-

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

Vážení klienti, upozorňujeme Vás, že nově nás najdete na Svatoplukově ul.č.21 naproti Dony.

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

777 251 878

Rodinné domy:
VRCHOSLAVICE - RD
3+kk, podsklepený, jednopodlažní s garáží a s
možností rozšíření obytné plochy do podkroví. Dům po částečné rekonstrukci z
roku 2008.
CENA: v RK
Prostějov - řadový RD 2x 3+1se
zahradou, byty
80 a 86 m2, podkroví je možné
využít pro půdní vestavbu. Klidná lokalita
u parku, školka, škola.
CENA v RK.
PV - zděný nadstandardní byt
4+1, 113 m2 v
1. a 2. NP, v lokalitě historického centra Prostějova. CENA v RK.
URČICE - RD
3+1 s garáží a
zahradou, výměra pozemku 818
m2. Cena v RK
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: 850.000,-Kč
VRCHOSLAVICE - RD 4+1
s garáží, část obce Dlouhá Ves,
ve velmi klidné
lokalitě, nedaleko dálnice D1 s dobrou dopravní dostup. do Kroměříže i Vyškova. Nová sedlová střecha. Celková výměra pozemku je 239 m2.
CENAv RK

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

 777 95 20 27

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

Hledáme:
2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 700.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Cihlový byt 3+1, OV pro klienta s hotovostí
 Byt 1+1, 2+1 OV pro klienta s hotovostí
 Byt 4+1 po rekonstrukci
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Pronájem menšího RD se zahradou
 orná půda k.ú. Výšovice, Skalka, Pivín
 RD

Byty – pronájem

NOVINKA!
Byt OV/cihla, 3+1 Kostelec n./H., 2.
2

NP, 79 m , lodžie, volný ihned cena: 8.500,- vč. inkasa
NOVINKA! Byt OV/ panel, 1+1 Sídl. svobody, 2.
NP, 34 m2, lodžie, volný ihned cena: 5.900,- vč. inkasa

Byty – prodej

NOVINKA! Byt dr./panel, 2+1 Sídl. Hloučela, 7.
NP, 58 m2, lodžie, volný ihned, cena: 700.000,- Kčč
Rodinné domy
RD se zahradou Studenec – Čelechovice na Hané,
zast. pl. 263 m2, zahrada 154 m2, vl. studna, plyn před
domem, nutná rozsáhlá rekonstrukce nebo demolice,
cena: 245.000,- Kčč
SLEVA! RD 2+0 se zahradou2 Kaple – Čelecho-2
vice na Hané, zast. pl. 194 m , zahrada 186 m ,
obecní vodovod, plyn před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kčč
SLEVA! RD 5+1 s garáží2í
Otinoves, zast. pl. 209 m ,
zahrada 160 m2, vl. studna,
ÚT/plyn, žumpa, po část.
rekonstrukci,
vhodné
k bydlení i rekreaci,
cena: 899.000,- Kčč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví ,
garáží 41 m2, zahrdou 5299
m2, komerční nemovitostíí
145 m2, která lze přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plochaa
pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el.
220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti
lesoparku Hloučela.
Cena v RK
K
NOVINKA! Řadový RD
4+1,
Domamyslice,
jednpodl. s obytným podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220
m2, zast. pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
cena: 2.770.000,Pozemky
St. pozemek Stařechovice, výměra 1.505 m2,
možnost stavby RD.
Cena: 350,-/m2
SLEVA! Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2,
lze využít ke stavbě RD, komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu využití, přístup po asfaltové
silnici, výměra 7.925 m2.
Cena: 680,- Kč/m2

E-mail: inzerce@
inzerce@vecernikpv.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,-

POZOR !!!
ZMĚNA ADRESY!

BYTY – PRODEJ
Byt 3+1 Svatoplukova, Prostějov, po rekonstrukci,
podlahová plocha 100 m2,
cena 1.160 000 Kč
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 820.000 Kč
Byt 3+1 Prostějov, Západní, po rekonstrukci
cena 1.490.000 Kč

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
100m2 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

Ing. Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430

Nabízíme:

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

TIP TÝDNE
Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova

Svatoplukova 21, Prostějov
www.byty-gfb.cz

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

Hněvotín, okr. Olomouc
Prodej novostavby RD 4+kk s terasou, garáží
s úložným prostorem. Možnost výběru podlah,
obkladů, zařizovacích předmětů. Obytná plocha
140 m2, garáž 26 m2, terasa 26 m2. Zast. plocha
116 m2, zahrada 318 m2. V ceně je podlahové
vytápění v přízemí.
Cena: Kč 3.250.000,-

TEL: 775 246 321,
776 294 498

Telefon: 608 960 042

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

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

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

Olomoucká 10, Prostějov

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) 1+1 DR, Plumlov
2) 2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
3) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
4) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m2
5) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
6) 3+1 OV E.Beneše, šatna
7) 3+1 OV, V.Špály, 74 m2
8) RD 6+kk Vícov, 1579 m2
9) RD 4+2 Myslejovice
10) RD 2+1 Držovice, zahrada

410 tis.Kč
750 tis.Kč
860 tis.Kč
730 tis.Kč
880 tis.Kč
999 tis.Kč
1.190 tis.Kč
1.999 tis.Kč
1.260 tis.Kč
1.850 tis.Kč

Pronájmy :

1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Libušinka
6 tis.vč.ink.
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
1+kk E.Beneše, po rek.,lodžie, zrek.
5,8 tis.vč.ink.
1+1 Libušinka
5 tis.+ ink.
1+kk Dvořákova
5,5 tis.vč.ink.
2+1 v RD Drozdovice
7,5 tis.vč.ink.
2+1 Poděbradovo nám.
5,6 tis.+ ink.
2+kk Vrahovice, zahr.
7,7 tis.vč.ink.
2+1 Ječmínkova
6 tis.+ ink.
2+1 Fugnerova
7 tis.+ ink., terasa
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
3+1 E.Beneše
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
3+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
410 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
1.190 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
280 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.
Zeměd.usedlost - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
Garáže:

- Nejlevnější pronájem garáže v Prostějově, Plumlovská
ul.
500,- Kč/měs. !!!
- 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.
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REALITY

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

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,
tel. 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD 4+1, Dětkovice 1 200 000 Kč
* Byt 3+1, Západní
1 150 000 Kč
* Byt 2+1, Slavíčka
850 000 Kč
* Byt 1+1, Dobrovského 590 000 Kč
* Byt 3+1 s garáží, Niva 430 000 Kč
* Byt 1+1, Určická
320 000 Kč
pronájem:
* Byt 1+kk, Kotěrova 5 500 Kč/měs.
pro naše klienty hledáme:
* byty 2+1, 3+1 a rodinné domy v PV
* chaty a stavební pozemky
Ing. Marie Vymazalová,
tel. 774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 5+kk,Vrahovice, novos. cena v RK
* RD 5+2, Kaple, rek. 1 990 000 Kč
* RD 3+kk, Smržice,rek. 1 850 000 Kč
* RD 4+1, Plumlov, rek. 1 350 000 Kč
* RD 3+kk, Tovačov
995 000 Kč
* Byt 2+1(4+1), Vápenice 960 000 Kč
* Pozemek, Dub n/M
850 000 Kč
* RD 3+1, Přemyslovice 700 000 Kč
* Zděná chata Seloutky 590 000 Kč
poptáváme:
* RD do 1 mil, chata Stražisko, byt 3+1
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

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

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 Okružní po rekon., i zařízený 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.
735.000Kč
RD 2+1 Čechy pod Kosířem po rek, garáž
899.000Kč
RD 2+1 Držovice po rekonst. 1.789.000Kč
Pozemek Žešov 563m2 pro výstavbu RD
450.000Kč
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

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 Sidl. Svobody
5.800Kč vč.ink
1+1Palackého po rek., zařízený 6.000Kč vč.ink
2+kk Vrahovická 45m2 po rek. 7.700Kč 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

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.

PR O K LI E N TY H LE D Á M E

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
Prodám DB 2+1, 69 m2, první patro, dobrá lokalita a poblíž centra, po
celk. rekonstrukci. Cena dohodou.
Tel.: 721 228 755
Pronajmu cihlový byt 2+kk v PV,
po rekonstrukci. 602 775 607
Pronajmu byt 1+1 blízko centra,
balkon, 1. patro, po rekonstrukci.
Nájem 4 000 Kč, ink. 2 500 Kč,
kauce. Tel.: 731 585 153
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
Prodám RD 2+1, Kralice na Hané.
Garáž, zahrádka, dvůr. Cena
1 490 000 Kč.Tel.: 605 247 968
Pronajmu garsonku v PV, cena 2 700
Kč. Tel.: 724 337 984
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 ul. Brněnská. Tel.:
723 364 576
Prodám byt 2+kk v OV, PV, Krasická, 48m2, novostavba. 1 390 000
Kč. RK nevolat. Tel: 602 570 658
Prodám DB 1+1 v PV. Tel.:
775 942 494. RK nevolat!
Prodám RD 4+1, PV-Krasice. Dvůr,
zahrada, parkování před domem.
K rekonstrukci. RK nevolat. Tel.:
739 920 190
Pronájem bytu 3+1 v klidné části a
blízko centra města Prostějova. Byt
je prostorný, slunný. Měsíční nájem 6 800 Kč + energie. Ihned volný. Nejsme RK. Tel.: 776 808 064
Prodám RD 3+1 v Určicích k rekonstrukci. Cena 380 000 Kč. RK
nevolat. Tel.: 721 817 009
Pronajmu byt 2+kk v OV, ul.
Trávnická. Po rekonstrukci. Tel.:
775 339 365
Pronájem kanceláře, 16 m2, PV,
Poděbradovo nám. V přízemí s výlohou. Tel.: 777 862 900
Prodám, nebo pronajmu 3+1 s lodžií,
PV. 608 839 131 po 16.00
Pronajmu byt 2+1 v ul. Belgická,
PV. Tel.: 776 784 364

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

Pronajmu byty. T.: 723 646 209
Pronájem bytu 1+kk, M. Pujmanové, 6 000 Kč. 774 933 726.

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

NADÁLE PLATÍ VELEÚSPĚŠNÁ

AKCE 3+1 ZDARMA
INZEROVAT V NEJPRODÁVANĚJŠÍM
PERIODIKU REGIONU SE PROSTĚ VYPLATÍ ...
první řádek*
30 Kč
dva řádky
52 Kč
tři řádky
74 Kč
čtyři řádky
85 Kč

zvýraznění: tučné písmo
je použito tučné písmo
lze ztučnit i jednotlivá slova**
a kombinovat s rámečkem
+10 Kč na řádek
zvýraznění: rámeček
celý inzerát
je orámován
+10 Kč na řádek
* jeden řádek = 30 úhozů

!
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Pronajmu cihl. byt 1+1, ul. Šliko- Pronajmu dílnu cca 200 m2, vč.
va, PV, po rek., 50 m2, vl. kotel soc. zař., cena dohodou, PV-Droza měřidla, 5 000 Kč + 1 500 Kč ink. dovice. 603 49 00 89.
Tel.: 604 820 358
Hledám pronájem bytu 2+1, PV
Pronájem garážového stání v su- západ, ne přízemí. Tel.: 724 283 793
terénu novostavby v Krasicích.
Dlouhodobě pronajmu byt 2+kk,
Tel.: 602 558 388.
8 100 Kč včetně ink. a internetu.
Pronajmu cihlový byt 1+1. S vlast- Kauce 10 000 Kč. Tel.: 603 503 366
ním topením, blízko centra, nájem
Prodám RD 5+1 ve Vrahovicích.
4 800 Kč. 602 137 047
Cena dohodou. Tel.: 776 889 500
Pronajmu byt 2+1 s parkováním.
4 500 Kč + ink. Kauce 10 000 Kč. Pronajmu byt 2+1 v RD, blízko centra v PV. Nájem 5 300 Kč + 2 300
RK nevolat. 776 863 766
Kč ink. Kauce: tříměsíční nájem.
Prodám družst. byt 3+1 po re- Tel.: 736 631 773
konstrukci, 66 m², PV, Finská,
1 160 000 Kč. RK nevolat. Tel.: Prodám st. pozemek v Krumsíně,
11 000 m2, na krásném místě, kou602 570 658
sek hřiště, rybník, přípojky u poVyměním městský byt 1+kk u zemku, přij. kom., oplocen. Ne RK!
Nové nemocnice v PV za podobný, Tel.: 605 907 890. Výhodná cena.
nebo větší. Tel.: 775 334 541
Pronajmu garáž. 608 752 315
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Pronájem garážového stání, podzemTel: 602 570 658
ní garáže, lokalita sídl. Západ, cena
Pronájem bytu 2+1 v PV, Poděbra- od 900 Kč/měsíc. Tel.: 604 430 934
dovo nám. Po rekonstrukci. Tel.:
Pronajmu 3+1 část. zařízený, 3. pa777 862 900
tro, Sídl. svobody. Nájem 5 500 Kč
Pronajmu byt 1+1 v ul. Tylova, po + ink. Tel.: 604 430 934
rekonstrukci, část. vybavený. RK
nevolat. 733 715 160
Pronajmu nebyt. prostory na obchod, 90 m2, ul. Svatoplukova,
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na velké výlohy. 724 337 98
E. Beneše, PV, částečně zařízený.
Tel.: 603 327 310
Nejaktuálnější nabídky

NABÍZÍME NEJATRAKTIVNĚJŠÍ NABÍDKU
pro Ř
p
ŘÁDKOVOU
Á
INZERCI
R

Koupíme dům se zahradou, nebo bývalou zemědělskou usedlost v okrese
Prostějov. Stav nerozhoduje. Advokáta platíme. Tel.: 774 414 525






REALITY

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!

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

REALITY

Kontakt: +420 606 094 956
/IT8QLV÷EJ&WD¾PGM
258+PXGUVUTQ
äKåMQXQP¾O
2TQUV÷LQX

zvýraznění: negativ
celý inzerát je v černém poli
s tučným bílým písmem
+10 Kč na řádek
zvýraznění: HŮLKOVÉ PÍSMO
LZE ZVÝRAZNIT I JEDNOTLIVÁ
SLOVA**
a kombinovat s rámečkem či rastrem
+10 Kč na řádek

RŮZNÉ

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

!

Prezentace, inzerce

MARK GEARY: „Zeleného piva se děsím...“
Podle irského muzikanta dokáže dobrá hudba sblížit lidi lépe než internet

Prostějov - V pátek vystoupil
v prostějovském klubu K90
irský písničkář Mark Geary,
který do našeho města zavítal
v rámci svého jarního turné
po České republice. Koncert
tohoto osobitého písničkáře
potvrdil spřízněnost irských
folkařů a českého publika. Ten
v tuzemsku začal Glen Hansard a The Frames. Právě s
ním Marka Gearyho pojí silné
přátelství. „Jsme rádi, že se k
nám do Prostějova podařilo
pozvat právě Marka Gearyho.
Je to jedna z nejvýraznějších
osobností folkové scény v New
Yorku. Své album vytvořil v
legendárním studiu Abbey
Road, kde před ním nahrávali
například Beatles,“ uvedla organizátorka koncertu Milada
Sokolová, pod jejíž záštitou se
koncert uskutečnil a díky níž
měli návštěvníci vstup zdarma... „Budu potěšena, když
podobných akcí pro široké
spektrum lidí se v Prostějově
bude konat co nejvíc,“ uvedla
radní a předsedkyně kulturní
komise M. Sokolová. Chvíli před prvními tóny mohl
PROSTĚJOVSKÝ Večerník,

Před klubem. Irský hudebník začínal jako pouliční umělec, před
velikonočními svátky navštívil Prostějov....
Foto: Martin Zaoral
který byl mediálním partnerem akce, požádat Marka
Gearyho o krátký rozhovor.
Muzikant se v tu chvíli právě
vrátil z prohlídky města, a tak
byla první otázka jasná...

Pocházíte z Irska, žijete v
New Yorku. Co vás
opakovaně přivádí do
České republiky?
„Když jsem sem poprvé přijel,
byl jsem fascinován tím, kolik lidí
tady umí výborně hrát na kytary,
housle a další nástroje, s nimiž
Martin Zaoral
můžete muzicírovat jen tak po kavárnách či hospodách. Po každém
Jak se vám u nás líbí?
„Nikdy jsem v Prostějově z mých koncertů bylo úžasné se s
nebyl, takže jsem byl lidmi sejít a zahrát si společně. V
zvědavý. Moc jsem z města takovém prostředí, kde funguje
neviděl, ale stihl jsem si projít nějaká komunita, se cítím jako
hlavní náměstí. A to se mi oprav- ryba ve vodě. To je hlavní důvod,
proč se sem tak rád vracím.“
du líbilo..“

V „Kasku“ se pomáhalo tancem
Prostějov/nih - Páteční večer
patřil ve Společenském domě v
Prostějově dobré věci. Konal se
zde totiž charitativní ples s názvem „Pomáháme tancem“, jehož
výtěžek putoval na konto onkologické ambulance prostějovské
nemocnice. Samotný ples byl ze
začátku trochu rozpačitý, ale poté,
co hlavní organizátoři ve složení
Terezy Dokládalové, Tomáše Lázny a Jany Větříškové přednesli
úvodní slovo, se vše rozjelo tou
správnou cestou a celý večer by se
nakonec dal zhodnotit jako velmi
vydařený a navíc prospěšný.
Hlavní program začal kolem
půl deváté. Zahájily ho slečny
z uskupení Buď ZUŠ, které funguje při tanečnímu oboru Základní
umělecké školy Vladimíra Ambrose
v Prostějově. V devět večer vypukla
na parketu Biketrial show. Šikovný
mladík předváděl na speciálním
kole svůj um a vyburcoval přitom

celý sál. Při svém vystoupení zdolával překážky v podobě dřevěných
palet i dobrovolníků ze sálu.
Perfektní atmosféru dotvářela kapela s osobitým názvem „Kanci paní
nadlesní“, kteří vytáhli na parket
nejeden pár. Stejně jako na žádném
jiném plese, ani zde nechyběla tombola, jejíž losování proběhlo krátce
po třiadvacáté hodině. O půlnoci
byl totiž na programu daleko lepší
a ušlechtilejší čin, proběhlo předání

šeku už zmiňované prostějovské
onkologické ambulanci. Tím však
ples ani zábava neskončila, právě
naopak, na parketu bylo živo až do
ranních hodin...
Nezbývá než celou akci zhodnotit
jako velice vydařenou, poděkovat
organizátorům a doufat, že se v budoucnu podobně užitečná akce,
které byl PROSTĚJOVSKÝ
Večerník mediálním partnerem,
opět uskuteční!

Folk je založený na textech.
Jak se vám u nás v takových případech zpívá,
když neumíte česky?
„To máte pravdu, se zpěvem to
je složité. Ovšem ještě důležitější
než text je pro folkovou hudbu
podstatná společnost lidí, kteří
jsou spolu na stejné vlně. První
slova, která jsem se naučil v
češtině bylo „zpívat prosím”, a
byl jsem sám překvapen, jak to
právě tady funguje. Lidé se ke
mně na koncertech přidávají. Nemusíme ani znát stejnou řeč, pocity máme všichni stejné. Kdyby
to takhle nefungovalo, tak bych tu
nikdy nemohl hrát. Podobné chvíle skutečně dokazují, že dobrá
hudba dokáže lidi různých národností sblížit víc než celý internet.“
Do Prostějova jste dorazil
na velikonoční svátky, kdy
se po některých českých
restauracích pije zelené pivo.
Dal jste si?
„Je pravdou, že o Irsku se říká,
že je zelený ostrov. Nicméně
stejně jako ostatní Iři se zeleného
piva upřímně děsím. Nevypadá
vůbec dobře, určitě si tady u
vás raději dám klasické pivo. To
máte výborné!“

Prostějov/red - Na konci minulého měsíce proběhlo na Prostějovsku výjezdní zasedání Stálé
komise Senátu ČR pro rozvoj
venkova. Své kolegy k nám
pozvala senátorka Božena Sekaninová (ČSSD) (na snímku v
lázních Skalka) za Prostějovsko,
která je členkou této komise.
Senátoři měli opravdu nabitý
program. Ve čtvrtek po jednání
se starostou Konice Františkem
Novákem navštívili zdejší oděvní družstvo Moděva, jedním z
nemnoha prosperujících výrobců konfekce u nás. Po pracovním
obědě se starostou Přemyslovic
Lubomírem Štaffou se setkali se
zástupci zdejších zemědělských

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.

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

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

Zbývá posledních pár hodin...
Pouze a jen v dnešní den, tj.úterý 10. dubna
si můžete objednat celoroční předplatné
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
v rámci mimořádné nabídky jednoho vydání za 10 Kč
Všichni předplatitelé se budou moci zapojit do...

VELKÉ SOUTEŽE

o hodnotné ceny 12

První otázku najdete v čísle 16/20

Volejte: 608 960 042, 582 333 433

V Bowling Palace se hrají ligové soutěže
Prostějov/red - Když na pořádný bowling, tak jedině do
BOWLING PALACE. Že se
právě na prostějovském Újezdu vrhají dobré koule, to se
všeobecně ví, dalším důkazem
je ale účast výběru tohoto podniku v celorepublikové bowlingové soutěži družstev ABL
(Amatérská bowlingová liga),
která se hraje již třináctým
rokem. A prostějovští hráči v
ní působí už od roku 2004.
„Jedná se o soutěž tříčlenných

bowlingových družstev, která je
rozdělena do regionů a skupin
od první ligy po divize. V Prostějově hrajeme druhou a třetí
ligu,“ prozradila Večerníku Alena Šírková z Bowling Palace s
tím, že každý ročník soutěže má
samostatnou jarní a podzimní
část, která je zakončena celorepublikovým finálem.
Na půdě prostějovského Bowling Palace se v pondělí 2. a v
úterý 3. dubna odehrál druhý
herní den jarní části 2. ligy Pro-

stějov-skupina Jižní Morava i
3. ligy Prostějov-skupina Jižní
Morava. A jeho nejužitečnějším
hráčem se stal domácí Josef
Dvořák, třetím v pořadí byl Jaromír Šírek.
Kompletní výsledky a podrobné
informace o této soutěži můžete
najít na internetových stránkách
www.ablweb.cz.
Další akcí v Bowling Palace byl
dětský turnaj, který proběhl o
uplynulém velikonočním víkendu. O tom ale zase až příště...
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Startujeme 30. dubna

Senátoři navštívili Prostějovsko,
pozvala je Božena Sekaninová

Likvidátor společnosti Stavomat PROSTĚJOV s.r.o. – v likvidaci

Cena
předplatného
od 11. dubna
650 Kč

21

Prostějovský VEČERNÍK, úterý 10. dubna 2012

Pište: predplatne@vecernikpv.cz

firem. Odpoledne pak patřilo
návštěvě Zemědělského družstva Vrahovice a prohlídce obce
Mořice. Následně se ubytovali
v prostějovském hotelu Grand
a hned v pátek ráno vyrazili na
prohlídku výrobního závodu
GRANETTE & STAROREŽNÁ Prostějov.
V pátek dopoledne senátory čekalo ještě setkání s představiteli obce
Otinoves a návštěva zdejší tradiční
výrobny sýru Niva. Po dalším pracovním obědě s náměstkyní primátora Prostějova Alenou Raškovou se členové senátní komise pro
rozvoj venkova vydali do Skalky,
kde jim starosta Antonín Frgal
představil zdejší lázně. Program

Foto: archív B. Sekaninové
pokračoval jednáním se starostou
Kralic na Hané Pavlem Kolářem
a exkurzí do kralické firmy Linaplast, která plánuje další rozšíření
svých výrobních kapacit.

„Myslím, že celý dvoudenní program proběhl naprosto v poklidném duchu a příjemné pracovní
atmosféře," uvedla senátorka
Božena Sekaninová.

Řádková a sloupcová inzerce
SLUŽBY
Provádíme veškeré zednické
práce, zateplování fasád, veškeré izolace, drenáže, sanace,
bytová jádra, rekonstrukce, výkopové práce. Máme příznivé
ceny, slevy na materiál. Tel.:
725 922 477
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Profesionální poklad obkladů a dlažeb,
renovace koupelen, kuchyní, atd.
Tel.: 774 062 253
Stěhování, vyklízení. Tel.:
775 132 134
Nová vana do staré. Tel.:
608 729 479

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
Odborná montáž sádrokartonů
na novostavbách, přestavby
kancelářských a obchodních
prostorů, kazetové podhledy.
Tel.: 739 084 358
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
KOMINICTVÍ Jan Mička provádí kontroly a čištění spalinových cest, odstraňování dehtu a
silných nečistot z komínových
průduchů. Tel.: 602 481 262
Čištění hrobů z terasa. Tel.:
721 817 009
Studentka - naučí základy tenisu děti od 5 let, podrobné informace na mob. 732 262 247
Provádíme zednické práce,
stavbu rod. domů, zateplení budov, strojní omítání, elektro +
instal. práce. Tel.: 776 036 750,
www.zednictvizbynekliska.cz
Tesařské a pokrývačské práce
za příznivé ceny. Kvalita, zkušenost, serióznost. 777 125 551

SLUŽBY

FINANCE

Obsazujeme prac. pozice:
tel. operátor/-ka, asistent/-ka,
referent/-ka, obchodní zástupce, realitní makléř, manager
týmu. Nehledáme dealery a
prodejce! Výdělek 24 - 40 000
RUČENÍ NEMOVITOSTÍ Kč/měs., firemní vůz a benefi(dům, byt i družstevní), bez ty. Tel.: 728 958 301
prokazování příjmu, VYPLÁCÍME I EXEKUCE. Přijmu pracovníka na letní seVYŘÍZENÍ I DO 48 HODIN. zonu do udírny. Na letní zahrádPracuji pro více věřitelů. ku. Praxe nutná. 775 780 045
Tel.: 608 744 459
Firma HANAKOV, spol. s r.o.,
NEVYŠLA VÁM VÝPLA- přijme do HPP: TECHNIKA –
TA? PŮJČÍME VÁM 500 AŽ OBSLUHU PRO 3D MĚŘÍCÍ
4 000 Kč. POTŘEBUJETE: STROJ na dvousměnný proOP A MOBIL. VYPLÁCÍ- voz. Požadujeme: SŠ vzdělání
ME IHNED HOTOVĚ. Tel.: technického zaměření, praxi ve
773 493 394, pracuji pro více strojírenském odvětví, znalost
věřitelů.
problematiky měření, znalost
čtení technických výkresů, znaRychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Pe- lost práce na PC, bezúhonnost,
níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 ŘP skupiny B, vítáme znalost
principů měření ba 3D měřícím
Půjčka 5.000 Kč bez dokla- stroji, Nabízíme: zázemí dloudování příjmu. Pro důchod- hodobě stabilní společnosti,
ce, na MD a zaměstnané. možnost osobního vzdělávání a
Pracuji pro více věřitelů. kariérního růstu, výhodné plaTel.: 739 230 298
tové podmínky, závodní stravování, Předpokládaný nástup: dle
Máte přechodné finanční pro- dohody, Vaše životopisy zasílejte na
blémy? Půjčíme skoro každé- mail: radek.mozny@hanakov.cz
mu 5 000 - 15 000 Kč. Pracuji pro jednoho věřitele. T.: Letní zahrádka Na farmě
607 275 496
přijme brigádníky na letní
sezonu od dubna do října na
Rychlá půjčka diskrétně až do pozici číšník - servírka. Tel.:
domu, do 40 000 Kč. Pracuji 602 717 885
pro Rilex Travers. 608 881 746
Přijmeme zahradníka na údržNOVINKA PRO OSVČ! Po- bu stromů a zeleně, sekání a
třebujete jen OP, účet, aktivní úklid trávníků. Požadujeme:
ŽL min. půl roku. Pracuji pro zkušenosti s údržbou zahrady,
více věřitelů. Tel.: 774 736 254 bezúhonnost, řidičský průkaz
sk. B. Po domluvě možno i
Půjčka do 50 000 Kč. Rychle, nezkrácený pracovní úvazek.
diskrétně, až do domu. Pracuji (vhodné i pro vitální důchodpro více věřitelů. 607 401 926 ce). Tel.: 582 302 341

Stavební sdružení provádí výstavbu RD, rekonstrukce RD,
bytů, bytová jádra, zateplování RD, budov a jiné staveb- www.pujcky-prostejov.com
ní práce. Tel: 731 566 255,
Seriózní půjčka bez zástavy
608 463 884.
nemovitosti, i pro klienty se
DÁMSKÁ KADEŘNICE až zadlužením a záznamem v rek vám domů. Tel.: 774 212 447 gistru. Spolupracuji s jedním
věřitelem. Tel.: 734 277 263
Provádíme rekonstrukce bytových jader od A do Z. Pokládka OSVČ POZOR!!! Konečně je
plovoucích podlah, malířské tu dostupná půjčka i pro vás.
práce, zateplování budov, vý- K vyřízení potřebujete poukopové práce, bourací práce, ze: OP, ŽL 6 měsíců a účet.
rekonstrukce koupelen, kuchy- Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
ní, auto doprava. Jsme plátci 608 744 459
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
Provádíme zateplování fasád
RD za příznivé ceny. Nabídka
zdarma. Tel.: 603 504 751

PRÁCI NABÍZÍ

Demolice, zemní práce. Levně! Pobočka v PV hledá referenty/Volejte 723 522 369
ky pro práci v kanceláři. Plat
25 000 Kč. Zapracování, další
Zednictví Vančura nabízí výhody. Tel.: 603 218 330
svoje služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstruk- Centrum regenerace v Prosce RD, bytů, fasád, komínů, tějově. Ihned zapracujeme do
mokrého zdiva chemickou různých pozic. Možnost i VČ.
cestou, rekonstrukce koupelen Tel.: 602 810 644
a bytových jader a další zednické práce i mimo okr. PV. Přijmeme realitní makléře. Nabízíme fixní měsíční plat, nebo fix
Tel.: 774 627 358.
+ provize, nebo provize (dle doAKCE . od 1. 4. ošetření pleti hody). Po zapracování možnost
za 190 Kč + mini-kurz zdarma. i HPP, dále nabízíme služební
Volat po 15. hod. 607 967 763 automobil + telefon + notebook.
Tel.: 731 508 274
Individuální výuka aj, nj, začátečníci – pokročilí, doučování. Hledáme brigádníka (muže) na
Info na aj-nj-pv@seznam.cz
občasné mytí aut do prostějovského autobazaru. Vhodné pro
ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? studenty. Tel.: 604 878 060
Přijedu, opravím, poradím,
provádím i záchranu dat. 722 Přijmeme
OBCHODNÍHO
668 334
SPECIALISTU/-KU. Znalost
práce na PC, komunikativnost,
Rekonstrukce a opravy plo- zkušenosti s vedením kolektichých střech do konce dubna za vu vítaná, ŘP sk.. B výhodou.
akční ceny. Nabídky a konzul- Nabízíme: zaškolení do pracovtace zdarma. Tel.: 777 125 551 ního procesu, kariérní růst, nadstandardní výdělek, příjemný
kolektiv. Životopis zasílejte na
e-mail: p.danecek@datalife.cz
nebo kontaktujte na Tel.:
732 188 553
Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek Úklidová firma přijme spolehlivé
pro reklamu. Volejte ihned pracovnice na krátké úvazky. Vý841 111 148 za místní sazbu.
hodné pro ČID. Tel.: 582 345 379
PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 744 459
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PRODÁM

Přijmu kosmetičku na ŽL. Tel.:
777 196 767

ZD MORAVAN
DOMAMYSLICE
sad v Mostkovicích
prodej
KVALITNÍCH JABLEK.
Prodejní doba
Po až 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 Škodu Felicii 1.9D
Combi, r.v. 1999. Letní pneu obuSTUDIO 365 hledá nové tváře to na elektronových discích. Vše
pro reklamu. T.: 605 427 271, plně funkční, velmi zachovalé a
9–12 hod . www.studio365.eu udržované. Cena 38 000 Kč.
Tel.: 720 243 121
Hledám řidiče pro mezinárodní dopravu, vozidlo Iveco 3,5 VAŠE OBLÍBENÁ PRODEJtuny (i brigádní výpomoc). NA IVKA – SE ZDRAVOTNÍ
OBUVÍ SE STĚHUJE KE 2.
Tel.: 608 331 141
DUBNU Z UL. NETUŠILOFirma GM Plast s.r.o., areál VA NA PLUMLOVSKOU 21
Žešov-Prostějov hledá flexi- NAPROTI KUBUSU. TEL.:
bilního a dynamického pra- 603 445 601
covníka na pozici ,,Údržba
strojů a zařízení“. Požadavky:
znalosti v oboru, elektrotechnika, hydraulika, praxe v oboru
kovoobrábění výhodou. Jen
pro vážné zájemce s výše uvedenými předpoklady. Kontakt:
Nela Řehulková - 724 931 035,
rehulkova@gmplast.cz
Vydavatelství Haná Press
přijme redaktora pro regionální zpavodajství. Životopisy posílejte
na e-mail: kozak@pv.cz
Pobočka v PV hledá spolupracovníky pro práci v kanceláři
na hlavní i vedlejší činnost. T.:
606 105 533

VZPOMÍNÁME
Život je poznání,
loučení a vzpomínání.

Dne 8. dubna 2012
uplynulo 5 let od úmrtí
pana Františka
JOSEFÍKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
dcera, synové a
zarmoucená rodina.

Smrt tě náhle
překvapila,
všechny plány překazila.
Rozloučit tě nenechala,
bolest v srdci zanechala.

Dne 12. dubna 2012
by se dožil 75 let
pan Ladislav KREJČÍ.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují přátelé

KOUPÍM

Stav. spol. s.r.o. ihned do HPP
přijme bagristu s platným strojničním průk. Tel.: 777 942 021 Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraFirma Wisconsin eng.cz Pro- ně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
stějov nabízí možnost pra- lustry, lampy, porcelán, sklo,
covního uplatnění na pozice stříbro, šperky, staré hračky a
obsluhy CNC, NC, soustružní- další. Tel.: 605 138 473
ky, lisaře, svářeče, zámečníky,
lakýrníky. U odborných pro- Koupím obrazy předních česfesí možnost zaučení. Kontakt: kých a moravských malířů,
m.behal@wisconsineng.cz,
ale i méně hledané regionální
Tel.: 582 401 950, 737 204 431 umělce. Přijedu. Platba v hotovosti. Tel.: 603 161 569
Stavební firma GAMA
stavby s.r.o. přijme zedníky Zaplatíme aukční ceny v hotopřip. celé čety do hlavního vosti za obrazy kvalitních čespracovního poměru na své kých malířů: Bauch, Blažíček,
stavby v PV a okolí. Tel.: Bukovac, Boettinger, Beneš,
Brožík, Bubeníček, Coubine,
724 268 156
Čapek, Číla, Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn, Frolka, Heřman, Honsa, Holub, Havelka,
Hudeček, Jambor, Janeček,
Justitz, Kaván, Kalvoda, KoŽena hledá práci na ŽL. Tel.: švanec, Král, Kuba, Kubišta,
608 906 195
Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda, Loukota, Macoun, Marold,
Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý, Mucha, Navrátil, Nowak,
Oliva, Obrovský, Panuška,
Preisler, Procházka, Radimský,
Hledám paní, která by mi Satra, Slavíček, Šetelík, Šíma,
v době mé nepřítomnosti moh- Špillar, Šimon, Špála, Tichý,
la pohlídat malou čtyřletou Ulmann, Ullík, Úprka, Vacátfenku. Tel.: 721 690 635
ko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a
dalších.
Nabízím řez ovocných stromů. Info zdarma: tel.:736 127 661,
Tel.: 722 256 891
simonrene@seznam.cz

Dne
11. dubna 2012
by se dožil 90 let

pan
Miloslav NAVRÁTIL
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a dcera
s rodinou

Dne
11. dubna 2012
by se dožil

pan Emil LUŽNÝ
z Přemyslovic 100 let.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina Lužných
a Dostálových

Nezemřela.
Spí, má–li sen,
je krásný,
Zdá se jí o těch,
které milovala
A kteří milovali ji.
Dne 6. dubna 2012
by oslavila

p Marie
paní
KORČÁKOVÁ
roz. Burgetová
74. narozeniny
a 13. dubna 2012
vzpomeneme
3. výročí od úmrtí
naší milované
maminky a babičky.
S bolestí v srdci
vzpomíná dcera
Marie a vnuci
Petr a Pavel.

Dne 12. dubna 2012
by se
pan Ladislav KREJČÍ
dožil 75 let
a dne 17. dubna 2012
uplynou 2 roky
od úmrtí
paní Květoslavy
KREJČÍ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

PRÁCI HLEDÁ

RŮZNÉ

Knižní velkoobchod hledá prodej- NABÍZÍM PALIVOVÉ DŘEce, vlastní osobní auto podmínkou VO. Tel.: 608 525 350
+ mobil. Tel.: 777 280 967
Hledám starší paní na hlídání
Přijmeme ředitele/-ku realitní nemocné mámy. 1x – 2x týdně.
kanceláře a vedoucí/ho týmu Dohoda na Tel.: 724 031 901
makléřů. Nabízíme nadstandardní ohodnocení, fixní měsíční plat, nebo fix + provize,
nebo provize (dle dohody). Po
zapracování možnost i HPP,
dále nabízíme služební auto- Hledám ženu k vážnému semobil + telefon + notebook. známení z PV a okolí. Vdovec
62/166 z PV. Tel.: 774 809 845
Info.: 731 508 274.

SEZNÁMENÍ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto O. S „POMOCNÁ RUKA“ za vzornou péči,
kterou poskytovalo naší mamince
v posledním období jejího života.
Zejména patří náš dík paní ředitelce HOVORKOVÉ, paní LEONCE, IRENCE a KATCE. Děkují
manželé Košťálkovi.

AUTO - MOTO
NON STOP ODTAHOVÁ
SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623
Nabízím mé schopnosti při koupi Vašeho vozu. Jak v ČR tak i
v zahraničí. Vyřízení úvěru ci leasingu, zajištění STK, prověření
KM přes decra minimální provize! Vše na domluvě. Solodní
jednání. Tel.: 603 383 895

Děkujeme neznámému muži, který dne 4. dubna kolem půl šesté
večer odvedl ztracenou sedmiletou
holčičku z Dolní ulice na policejní
Zaplatíme v hotovosti české sva- stanici. Policie ji následně v pořádtováclavské dukáty z let 1923 ku předala rodičům, kteří velmi dě- ODTAHOVÁ SLUŽBA
od 10 Kč / km. Tel.: 606 645 732
- 1938: dukát - 5000 Kč, dvou- kují za rychlé jednání policie.
dukát - 17.000 Kč, pětidukát 45.000 Kč, desetidukát - 90.000 Chataři děkují všem hasičům, Pneuservis – autoservis SpeKč i jiné zlaté mince . Info zdar- kteří se dne 27. 3. 2012 v odpoled- ed Sup s.r.o., Vrahovická 57,
ma - tel.: 736 127 661 p. Simon ních a večerních hodinách podíleli PV (areál pivovaru - bílo-modna likvidaci požáru lesa, chat a za- rá vrata) Přezouvání pneu 370
Koupím chromové židle, stoly, hrad, mezi obcemi Myslejovice a Kč/vůz. Litá pneu: 400 Kč/
regály, bytové doplňky, lustry, Kobylničky. Svým v č a s n ý m vůz. Provozní doba: po až pá:
lampy, hodiny/ky, pohledni- a obětavým zásahem zachránili 8.30 - 17.00 možnost časového
ce i půdní veteš při vyklízení také naše chaty, které byly v bez- objednání. So - ne: možnost
stěhování do roku 1950. Platí prostředním ohrožení. Chataři z objednání. Tel.: 606 075 565
uvedeného území.
stále. Tel.: 602 953 842
Prodám pneu Barum letní 185/65
R14 s aludisky, 4-dírové. Cena
5.500 Kč. Tel.: 602 646 934

ZVÍŘATA
Základní výcvik psů.
www.zakladni-vycvik-psu.
websnadno.cz

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 13. dubna
v 10.00 hodin
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Přebor OFS Prostějov: Přímou bitvu prvního s druhým ovládli v nepříznivém počasí domácí

VEDOUCÍ PROTIVANOV ODSKOČIL ČECHOVICKÉMU BÉČKU NA ČTYŘI BODY
Domácí nesrazil brzký vlastňák, rychle vyrovnali a proti větru výsledek i otočili

Daleko k jarním teplotám z předcházejících dvou
týdnů mělo víkendové počasí. V Protivanově
to v neděli spíše než na svátky jara vypadalo na
Mikuláše a domácí fotbalisté věrné fanoušky skutečně odměnili. Na velmi dobře připravenou hrací
plochu prvního týmu II. třídy prostějovského okresního fotbalového svazu zavítalo hned na úvod jara
čechovické béčko a všechny body v bitvě o čelo
zůstaly doma. Jen o bod druhý celek tabulky přijel
do nejvýše položené obce na okrese bez pomocníků z áčka, a přes získání vedení již ve třetí minutě svému soupeři po gólově bohaté druhé půli
podlehl. Třetím Držovicím tak Protivanov utekl již
na jedenáct bodů.
Protivanov/jim

Z

ačátek zápasu přinesl domácím nečekaný šok. Ještě za celkem slunečného počasí a minimálního větru kopali
hosté přímý kop z téměř půlící čáry, gólman si zakřičel
„mám“, ale domácí kapitán
již nestihl dostatečně zareagovat a jeho hlavička zapadla
přesně k levé tyči – 0:1. Vedení ovšem vydrželo hostům
sotva sto sekund. Podél pravé
postranní lajny proběhl Radek Sedlák, přihrávkou našel
kousek před malým vápnem
svého jmenovce Sedláka a ten
z první poslal míč k levé tyči.
Osmnáctiletý gólman Matěj
Suchánek, který ještě dopo-ledne hájil branku dorostencůů
v krajském přeboru neměl ná-rok - 1:1. Po patnácti dvacetii
minutách se slunce dokonalee
schovalo, přišla první sněho-ý
vá navštívenka a s ní i prudký
vítr, který doprovázel s malými přestávkami zbytek utkání. Prvních pětačtyřicet minutt
měl výhodu jeho pomoci doo
zad Protivanov, ale nedoká-zal toho nijak využít. Vysokéé
y
míče létající do šestnáctky
h
by se daly spočítat na prstech
jedné ruky, o přímém ohro-žení branky nemohla být řečč
už vůbec. Blíže k vedení mělii
jednoznačně hosté, zejménaa
pak po vystihnutí rozehry naa
polovině hřiště v podání Jiří-ho Nakládala. V nájezdu naa
o
Radka Vybíhala neuspěl, jeho
y
pokus o dorážku z levé strany
postrádal správné výškové pa-rametry.
Druhý poločas přinesl vícee
vzruchu, čemuž pomohl i ná--

vrat sluníčka a jarnějšího počasí v úvodních minutách. Ze
standardní situace tentokrát
uspěli domácí, když dlouhý
míč z kopačky Miroslava Bílka vrátil vítěznou hlavičkou
poblíž pravé tyčky naskakující
Marek Pospíšil a do brány míč
usměrnil u druhé tyče číhající
František Pospíšil. Čechovičtí
zareagovali na stav 2:1 vysunutím Martina Horáka do útoku a zároveň s tím začalo hustě
sněžit.

Průniky to nešlo. Jen velmi výjimečně se někdo prosadil individuálně, i v tomto případě byl Radek Sedlák odzbrojen daleko
před šestnáctkou.
Foto: Jiří Možný
S obtížnými podmínkami se
navzdory útočení proti větru úspěšněji porvali domácí,
když nejprve Marek Pospíšil
hlavičkoval těsně nad, pak
se hosté jen se štěstím ubrá-

nili rohovému kopu z opačné
strany, aby čtvrt hodiny před
koncem přece jen potřetí inkasovali. Zpoza šestnáctky
vystřelil Daniel Nejedlý a
míč si našel cestu do brány
– 3:1. Protivanov vedl stejně
jako na podzim o dvě branky
a pokračoval ve výpadech
k čechovické bráně, ovšem
hosté téměř z ničeho vytěžili snížení. Po zákroku v pokutovém území následovala
penalta, kterou Čechovice
nadvakrát využily – 3:2. Ještě to ale nebyl konec, když
povedenou ranou ze střední
vzdálenosti pojistil tři body
pravý bek Protivanova Luděk
Ženata.
V sedmnáctém kole zajíždí
Protivanov k nedělnímu mači
do sedmých Olšan u Prostějova, Čechovičtí hostí v sobotu
taktéž od půl páté dvanácté
Dobromilice.

PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – 16. KOLO

TJ Sokol Protivanov:
střídání: 59. Grmela za Sedláka, 78. Slaný
za Nejedlého, 89. J. Vybíhal ml. za Grmelu
trenér: LIBOR BÍLEK
a JOSEF POSPÍŠIL
R. Vybíhal

Dvořák
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Protivanov rychle srovnává – 11:1.
::11.
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vápna končí po nákopu z poloviny hřiště těsně nad břevnem.
Někteří diváci se již radovali z branky.
 35. Dvojitou gólovku zahodil hostující Jiří Nakládal. Neuspěl ze sólo nájezdu na gólmana ani dorážky z úhlu, kterou
poslal těsně nad opuštěnou klec.
 43. Gól na hlavě měl po centru Vybíhala opět Sedlák, ale míč
na zadní tyči jen lízl a byl z toho roh.
57. DOMÁCÍ OTÁČEJÍ Centr Bílka téměř z poloviny
a vyhranou hlavičku Marka Pospíšila využívá u druhé tyče
stojící František Pospíšil – 2:1.
 72. Zvýšit na 3:1 mohl Marek Pospíšil, po rohovém kopu z
levé strany hlavičkoval kousek nad břevno.
 76. Závar domácích po rohovém kopu z pravé strany končí
osvobozujícím odkopem.
 77. PROTIVANOV VEDE O DVA Po spolupráci Pospíšilů zvyšuje tečovanou střelou Daniel Nejedlý – 3:1.
 80. HOSTÉ CHTĚJÍ DRAMA Po faulu uvnitř šestnáctky se k penaltě staví Petr Nakládal a po střele do tyče úspěšně doráží Martin Horák – 3:2.
 90. DOMÁCÍ OPĚT ODSKAKUJÍ Skákavou střelou
na vzdálenější tyč z dobrých pětadvaceti metrů vrací Protivanovským dvougólový náskok Luděk Ženata – 4:2.
Zaznamenal Jiří Možný

JOSEF POSPÍŠIL - TJ Sokol Protivanov:
„Z dnešního zápasu jsem měl opravdové obavy, protože jsem
nevěděl, zda se kluci někam posunuli. Zimní příprava se nám
totiž moc nepovedla, odehráli jsme jen tři přípravné zápasy při
podobných podmínkách. Nepřítelem fotbalu byl zejména vítr,
to se projevilo v prvním i druhém poločasu. Obě mužstva byla
nervózní, bylo to vidět, a prvním poločase se dopustila mnoha chyb. Výsledkem byla první branka i naše rychlé srovnání,
kdy nás soupeř nechal lehce projít po pravé straně. Hráli jsme
doma, takže vyhrát byla povinnost a myslím si, že jsme byli
lepší. Hodně se bojovalo, terén byl na toto počasí ale velmi
dobře připraven. V prvním kole favorité klopýtali, máme doma
i Kralice, Přemyslovice a postup je v našich rukou.“

MARTIN BILÍK – TJ Sokol Čechovice „B“:
„Fotbal hodně ovlivnilo počasí. První poločas domácí hráli
s větrem, nevyužili toho. Mysleli jsme si, že toho využijeme my, ale přestali jsme hrát fotbal. Za první poločas bych
mohl být spokojenější, ale za druhý poločas jsem zklamán.
Chytal nám sice dorostenecký gólman, ovšem za góly nemohl. Řekli jsme si, že budeme hrát úplně jiný styl fotbalu.
Trochu nátlakový, více běhat, ale do druhého poločasu jsme
vešli, jako by se Protivanov měl porazit sám. Nemůžu být
spokojen a všichni cítí, že nepodali výkon, na jaký mají.
Hráli jsme venku, nejeli jsme s tím, že zde 3:0 vyhrajeme,
ale myslím si, že stav je nezasloužený.“

„Zimní příprava probíhala v ještě
horších podmínkách,“ usmíval se
po vítězném utkání Marek Pospíšil

J. Nakládal

Drešr

Čerti se ženili. V některých momentech utkání připomínalo spíše vánoční exhibice, ale terén byl ve velmi dobré kondici.
Foto: Jiří Možný

střídání: 76. Kolkop za J. Nakládala
trenér: MARTIN BILÍK

DOKONALÝ POČIN

Protivanov – Důležitým článkem protivanovské sestavy
byl v nedělním duelu proti
Čechovicím Marek Pospíšil.
Ke čtyřem podzimním brankám sice pátou nepřidal, na
vedoucí brance Františka
Pospíšila měl ovšem výrazný podíl. Přestože s hrou
celého týmu příliš spokojen
nebyl, díky konečnému výsledku zhodnotil úvod jara
jako ideální.
„Zavinil jsem brejk, z něhož padl
druhý gól, takže až tak dobrý
Utkání ovlivnil silný vítr. jsem nebyl. U jednoho vstřelenéDalo se v něm hrát?
ho jsem byl, ale plnil jsem spíše
„Právě po větru se nám hrá- defenzivní úkoly.“
lo ještě hůře než proti větru.
Porazili jste ale druhého,
Chtěli jsme hrát po zemi, ale
takže vstup do jara pohráli jsme to vrchem. Podařilo se nám to až ve druhé vedený...
půli, ale byli jsme nervózní „Ideální. My se na soupeře nea herně jsme první zápas ne- díváme, chtěli jsme vyhrát a vyzvládli.“
hráli jsme. Bylo to sice ke konci
divoké, ale myslím si, že jsme to
Vyhrával jste důležité měli pod kontrolou. Zimní příhlavičky, podílel jste se prava probíhala v ještě horších
na jedné brance, jak tedy podmínkách, takže jsme na takohodnotíte vlastní výkon?
vé počasí byli připraveni (smích).
Jiří Možný

a tři rozhodčí
Ocenění za předvedený výkon si zaslouží všichni hráči,
a
kteří do utkání zasáhli, i trojice rozhodčích, jež dostala
za úkol šlágr šestnáctého kola okresního přeboru řídit.
Prudký „severák“ doprovázený několika sněhovými pře-háňkami prověřil připravenost i umění neprochladnout a
nezranit se veškerých aktérů. Brankáři, jimž foukal stude-m
ný vítr do zad se mohli udržovat v pohybu vyklusáváním
před šestnáctkou beze strachu, že je překvapí dalekonosnýý
míč, ten totiž dál než k půlící čáře nedoletěl. Pomezní sudí pak po poslední sněhové
nadílce připomínali spíše sněhuláky, které si „Paní Zima“ na Drahanské vrchovině zapomněla...

Fotbal
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PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Divize, skupina „E“
19. kolo: Dolní Benešov - Slavia Orlová 1:1
(0:0) * Mohelnice - Val. Meziříčí 2:0 (1:0) *
Loko Petrovice - Slavičín 1:0 (1:0) * Brumov FK Krnov 4:2 (1:2) * SFC Opava B - Lískovec
1:3 (0:2) * FK Šumperk - Nový Jičín 3:2 (1:1) *
Kravaře - Prostějov 1:1 (1:1) * MFK Havířov
- Mikulovice 3:0 (2:0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FK Orlová-Lutyně19
FK Šumperk 19
FK Mikulovice 19
1.FK Prostějov 19
Loko. Petrovice 19
FK Mohelnice 19
FC Brumov 19
Val.Meziříčí
19
SK Kravaře 19
Sokol Lískovec 19
FK Nový Jičín 19
FC Dolní Benešov19
FC Opava B 19
FK Krnov
19
FC TVD Slavičín 19
MFK Havířov 19

16
11
11
9
8
9
8
7
6
6
6
5
5
5
4
5

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

2
5
5
4
5
7
9
9
7
9
9
8
9
11
10
12

41:11
33:20
41:32
36:19
25:20
30:30
28:38
34:35
28:29
29:34
30:40
12:24
29:39
32:39
22:29
25:36

49
36
36
33
30
30
26
24
24
22
22
21
20
18
17
17

Přebor Olomouckého KFS
19. kolo: Ústí u Hranic - Loštice 3:0 (0:0),
branky: Ševčík,Plesník, Škařupa, ČK:
Mikeš (L). diváků: 180 * Oskava - Troubky
0:3 (0:1), branky: Stískal 2, Pospíšil,
diváků: 100 * Hranice n.M. - Kozlovice 2:2
(0:0), branky: Pecha 2 – Vrba, Kaďorek,
diváků: 180 * Želatovice - Konice 0:5 (0:1),
branky: Cetkovský 2, Novotný, Směták,
Schön, diváků: 200 * 1.HFK Olomouc „B“
- Dolany 2:2 (2:1), branky: Zifčák 2 – Volf,
Večeřa, diváků: 80 * Kralice na Hané - Zlaté
Hory 0:1 (0:0), branka: Minka, diváků: 100
* Určice - Velké Losiny 3:2 (2:2), branky:
Trajer,Vodák,Vaněk – Uvízl, Navrátil,
diváků: 100 * Hněvotín – Litovel 1:1 (1:0),
branky: Novák – Zavadil, diváků: 100
1. Hranice
20 14 4 2 48:17 46
2. Určice
20 12 5 3 37:16 41
3. Oskava
20 10 3 7 41:31 33
4. Zlaté Hory 20 9 6 5 27:25 33
5. Konice ‚“A“‘ 20 10 2 8 48:33 32
6. 1. HFK ‚“B“‘ 20 8 8 4 38:29 32
7. Ústí
20 9 4 7 45:40 31
8. Želatovice
20 9 2 9 29:47 29
9. Litovel
20 6 10 4 31:25 28
10. Troubky
20 7 5 8 32:37 26
11. Kozlovice
20 5 8 7 35:38 23
12. Hněvotín
20 4 7 9 22:29 19
13. Kralice
20 5 3 12 27:35 18
14. Velké Losiny 20 4 6 10 32:41 18
15. Dolany
20 3 6 11 23:47 15
16. Loštice
20 3 5 12 24:49 14
I.A sk. “A” muži:
16. kolo: Mohelnice „B“ - Troubelice 1:1
(0:1), branky: Falout – Domes * Štěpánov
- Šumvald 1:1 (0:0), branky: vlastní –
Janáček * Konice „B“ - Bludov 2:3 (0:1),
branky: Petrů 2 – Podhorný, Nimrichtr,
Breckl * Šternberk - Medlov 1:1 (0:0),
branky: Mudrák – Král * Štíty - Mor. Beroun
4:1 (3:1), branky: Lakomý 3, Čech – Lofítek
* Jeseník - Leština 3:0 (1:0), branky: Bříza,
Kysela, Kubík * Písečná - Vikýřovice 2:1
(0:1), branky: Hložánka, Zykmund – Mičo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Šternberk
Štíty
Jeseník
Písečná
Medlov
Troubelice
Mor. Beroun
Šumvald
Bludov
Leština
Konice ‚“B“‘
Mohelnice ‚“B“‘
Štěpánov
Vikýřovice

16 11 2 3 43:13 35
16 11 1 4 42:21 34
16 8 4 4 41:24 28
16 8 4 4 36:30 28
16 6 7 3 31:20 25
16 5 8 3 39:24 23
16 6 5 5 24:30 23
16 6 3 7 30:21 21
16 6 2 8 23:40 20
16 5 4 7 31:34 19
16 5 2 9 31:54 17
16 3 5 8 21:35 14
16 3 4 9 21:34 13
16 2 3 11 20:53 9

Určice/jim – Prvních deset
minut hosté na ručník, pak jejich obrazné vzkříšení téměř
i s brankou obracející skóre,
nakonec domácí Petr Vodák v
roli spasitele. Tak lze heslovitě
shrnout vývoj utkání druhých
Určic se čtrnáctými Velkými
Losinami.
Vše podstatné započal Petr Kiška,
jehož centr usměrnil hlavou Michal Trajer do sítě, následně si
na centr Trajera naskočil Radim
Vaněk. Neuběhlo ani pět minut a
hosté po samostatné akci snížili,
do dvacáté minuty po střele
zpoza vápna a dorážce i srovnali. „Útočná fáze byla v prvním

poločase dobrá. Vyhraný zápas,
ale obranná fáze celého mužstva
špatná. Povedl se nám začátek
zápasu, i když ve dvacáté minutě
to již bylo 2:2. Od té doby byl
soupeř lepší než my,“ připomněl
děj prvním poločase určický
kouč Evžen Kučera.
Na otázku, co stálo za ztrátou rychlého dvoubrankového
náskoku měl jednoduchou
odpověď: „Nedůraznost, neobsazování hráčů. Nechávali jsme
jim hodně volného prostoru a
pouštěli jsme je do hry.“
Po vyrovnání tak nebylo podle
domácího trenéra poznat, že
mezi mužstvy bylo před duelem

dvacet bodů rozdílu a domácí
drželi dlouhou sérii bez inkasované branky. Ta se nakonec
zastavila na hodnotě 571 minut.
„Ba naopak soupeř byl lepší,
měl pár standardních situací
a nebezpečných nákopů. Pak
jsme iniciativu převzali my,
ale vyloženou gólovku jsme
neměli. Naopak soupeř šel pět
minut před koncem sám na gólmana, to už pramenilo z toho,
že jsme hráli vabank a chtěli
vyhrát,“ popisoval dramatický
závěr Kučera.
Díky třem bodům Určic a
remíze Hranic se snížil i rozdíl
mezi dvěma nejlepšími týmy

Kralice na Hané/jim – 1:2 s
Lošticemi, 1:2 v Dolanech,
0:1 doma se Zlatými Horami. Výsledkově se zatím
hráčům Kralic vůbec nedaří a
přestože herní projev jde nahoru a zlepšení kouče Zdeňka
Chytku těší, po třetí porážce
v řadě přemýšlí, jaká změna
by konečně vedla k bodovému
zisku.
„Je to lepší, ale stále prohráváme.
Už jsem o odchodu uvažoval.
I tak je možné udělat něco pro
zdar věci. Byl to jen můj nápad
po zápase a uvidíme,“ nechtěl
předjímat.
Tentokrát hráče chválil za hru v
obraně i útoku, jen to chtělo trochu štěstí, aby gólovky skončily
v síti. To tentokrát měli na své
straně hosté, když jejich jediná
nebezpečná střela určila stav
0:1. „V útoku se nám celkem
dařilo, vypracovali jsme si za
první poločas tři tutovky, ale
nedali jsme je. Oproti Dolanům
opět přišel vzestup, ale jsme
jaloví v útoku. Pak dostaneme
takový náhodný gól. Soupeř
jednou vystřelil na naši bránu a
dal gól,“ kroutil hlavou Chytka.
V útoku nasadil do základní
sestavy Cibulku s Lisickým,
v polovině druhé půle přišel

0:1

FC Kralice na Hané
FK Zlaté Hory

(0:0)

Rozhodčí: Straka – Krobot, Boček.

Sestava Kralic:
Winkler
Neoral (65. Trnavský), Jano, Halenka, Vybíhal
Valtr, Růžička, Šlézar, Deutsch (75. Vitásek)
Lisický (70. Lehký), Cibulka.
Trenér: Zdeněk Chytka.

na plac i Lehký. Ani jeden ale
smůlu neprotrhl. „Určitě tu
již nějaký tlak na je, který na
hráče doléhá. Věřím, že jak to
tam spadne a jednou vyhrajeme, bude to o něčem jiném.
Určice mohli dostat gól na 2:3,
soupeř nedal a oni v 90. minutě
rozhodli o výhře,“ povšiml si
rozdílu mezi dvěma tradičními
účastníky krajského přeboru.
Ve stabilním složení nastoupila
i záloha, zato v obrana dostala
zcela nové okraje. Jano se posunul místo Ohlídala na střed
k Halenkovi, na pravý kraj
naskočil Martin Neoral a vlevo
dostal šanci Matěj Vybíhal.
„Mates hrál naprosto spolehlivě
a zárukou je, že dokáže založit
útok. Zdeněk Halenka měl v

pátek úraz, ale hrál, protože
koho dát na stopera místo něho?
Vedle něj Jano, mladý kluk, ten
se lepší zápas od zápasu. Na
pravé straně nám Ondra Petržela
chybí. Byl tam zapracovaný a
tento post je pro nás hodně problematický,“ zmapoval Chytka
podrobněji defenzivu.
Na sobotní derby s Určicemi se
těší. Zejména proto, že očekává
opět kvalitnější výkon. „Těšíme
se na to jako na každý jiný zápas. Myslím si, že s kvalitou
soupeře poroste i náš výkon. Zatím to tak bylo. Zlaté Hory taky
nejsou žádní nazdárci a první
poločas si ani nebrnkli. Určice
jsou ještě lepší, takže věřím,
že podáme ještě lepší výkon,“ Konice/jim – O jedno utdoufá Chytka.
kání zkrátila disciplinární
komise trest pro konického
gólmana Petera Kmecika
(na snímku) a od včerejška
Vrchoslavice/jim – V bráně svého kmenového mu opět umožnila chytat
klubu se ve víkendovém utkání proti Želatovicím mistrovské zápasy. V pátek
„B“ objevil Tomáš Jozek (na snímku). Zkušený o tom na svém webu ingólman, o jehož služby stál bývalý kouč Kostelce formoval konický klub a
Kamil Hubený, vyřešil potíže, které na tomto postu následně to potvrdil i kouč
sužovaly trenéra Vrchoslavic Romana Šmída.
áčka Roman Jedlička.
„Jozek je naším hráčem, jen asi rok nechytal. Mar- Brankářská jednička, která
tin Jurčík měl těžký výron v kotníku a je stále mimo
na podzim čtyřikrát udržela
a od ledna netrénuje. A Jiřího Loučku si stáhla
Chropyně, protože jeden její gólman odešel do Kro- čisté konto, tak nemusí přijít
mříže,“ osvětlil patálie Šmíd. A obnovená premiéra o souboj s vedoucími Hranito byla povedená, tým z jihovýchodní části okresu cemi, byť Jedlička nechtěl
dopředu předjímat, koho do
zvítězil 4:0.
Novici v dresu pátého nejlepšího celku I.B třídy je branky nasadí. „Je to ještě
také duo Fousků z Chropyně a Zdeněk Moravec z skoro týden. S Peterem se
počítá jako s jedničkou, takže
Nezamyslic.

dorážkou uspěl Schön, podruhé se trefil Cetkovský a v
posledních deseti minutách
výhru ještě zvýraznili Novotný
a Směták. Ten byl v tu chvíli na
hřišti sotva dvě minuty. Sedm
měsíců po domácí výhře 6:1 tak
Konice uštědřila Želatovicím
další debakl.
„Žádné přeceňování, prostě
jsme vyhráli 5:0. Říkám, že tři

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

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

1.FC Sparta Brno
2.Brno Bohunice
3.FC Havl.Brod
4.SK Líšeň
5.FK Pelhřimov
6.FK Blansko
7.SFK Nové Město
8.FC Žďár n.S.
9.FC Otrokovice
10.SK Břeclav B
11.1.SK Prostějov
12.FK Humpolec
13.FC Vel. Meziříčí
14.FC Veselí n. M.

Haná Prostějov16
Lipová
16
Hor. Moštěnice 16
Mostkovice 16
Vrchoslavice 16
Nezamyslice 16
Beňov
16
Všechovice 16
Býškovice
16
Radslavice 16
Hustopeče 16
Pivín
16
Želatovice ‚“B“‘ 16
Kostelec
16

10
9
10
9
8
8
7
7
7
4
4
3
3
2

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

2
2
5
4
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7
5
7
7
6
9
11
12
10

31:20
44:21
35:19
38:25
44:24
31:24
33:28
33:26
22:25
23:25
28:48
8:40
24:44
14:39

34
32
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25
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23
18
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10

FC Sparta Brno16 15
FK Blansko 16 11
FK Pelhřimov 16 10
1.SK Prostějov 16 10
FC Žďár n.S. 16 10
FC Otrokovice 16 9
FC Velké Meziříčí16 7
FC Havl. Brod 16 6
SK Líšeň B 16 5
FK Humpolec 16 4
SFK Nové Město16 4
FC Veselí n. M. 16 3
Brno Bohunice 16 3
SK Břeclav B 16 3

1
3
3
1
1
1
3
0
2
3
1
3
1
1

0
2
3
5
5
6
6
10
9
9
11
10
12
12

59:9 46
44:16 36
44:28 33
57:35 31
47:29 31
50:41 28
35:31 24
25:45 18
26:54 17
25:41 15
33:49 13
19:47 12
24:42 10
19:40 10

góly dáme vždycky a záleží,
kolik jich dostaneme. Nějaká
drobná chyba vzadu byla,
ale dopředu byli domácí bezzubí. Otázkou je, jak by to
vypadalo, kdyby svou jednu
šanci ve druhé půli proměnili.
Jinak brankáře vůbec neohrozili,“ zůstává i přes výrazné
skóre oběma nohama na zemi
Jedlička.

0:5

FC Želatovice
Sokol Konice

(0:1)

Branky: 19. a 70. Cetkovský, 65. Schön, 85. Novotný, 89. Směták
Rozhodčí: Lakomý – Boháč, Polanský.

Sestava Konice:
Nakládal
Křeček, Řehák, Rus, Růžička
Schön, Václavský, Cetkovský, Klobáska
Kryl, Novotný
Střídali: 80. Petrů za Cetkovského, 87. Směták za Kryla,
90. Kořenovský za Schöna
Trenér: Roman Jedlička.

je pravděpodobné, že nastoupí. Vojta si odchytal své,
pomohl nám. Dal nulu, takže
logicky by měl pokračovat,“
přemítal.
Nakládal navzdory ještě dorosteneckému věku odchytal
téměř celý podzim v I.A třídě,
nyní má za sebou i první
tři starty v nejvyšší krajské
soutěži. „Znám ho od devíti
deseti let a nebál bych se o
něho. Je ročník 1993, každý
půlrok je na něm vidět velké
zlepšení a jeho chvíle přijdou.
Bude chytat za béčko, celé
jaro může ještě i za dorost,
vytížený bude určitě hodně,“
zmínil se o konické naději do
budoucna Roman Jedlička.

Gólman Jozek zakotvil ve Vrchoslavicích
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20. KOLO MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE, SKUPINY „E“

1.FK PROSTĚJOV vs. FK ŠUMPERK
NEDĚLE 15. 4. 2012 16:30 HODIN
Fotbalový areál Prostějov (SCM Za místním nádražím)

Poslední Jesenec pronikavým zlepšením ukradl bod silnému Kojetínu, Čechovice prohrály venku a béčko Konice doma
kolik týmů bude sestupovat, takže
musíme co nejvíc bodovat.“
Hodnocení trenéra
Sokol Klenovice na Hané
(Zdeněk Válek):
„Střetly se mančafty dvou rozdílných generací, soupeř byl dvakrát
starší než my. Bohužel kluci místo
vysokého nasazení v maximálním
tempu hráli na krásu s patičkami a
podobně, takhle se současný fotbal
provozovat nedá. Až po přestávce
jsme se trochu zlepšili, jenže domácí
dobře bránili, dvakrát se dostali
k naší bráně a z minima vytěžili
Hodnocení trenéra
maximum. My jsme naopak nedoSokol ORESVO Plumlov
táhli do konce několik pološancí,
(Jan Pešek):
za celkově špatný výkon jsme si
„Na soupeře jsme se dobře tak- bodovat ani nezasloužili. Je nutné
ticky připravili vědomi si jeho po- dát do utkání mnohem víc a nebát
síleného kádru a výsledkem byly se osobních soubojů, což budu muzasloužené tři body. První poločas set klukům důrazně vysvětlit. Nabyl z naší strany fotbalovější, horu tabulkou půjdeme jedině tehdy,
vytvořili jsme si čtyři pološance pokud tohle pochopí.“
nedotažené do konce. Ve druhé
Jesenec
půli nás soupeř trochu tlačil, ale
Kojetín
paradoxně jsme rozhodli dvěma
2:2 (0:2)
góly v rozmezí dvou minut z rychlých kontrů. Kluky musím po- Branky: 65. Čížek, 85. Burian –
chválit za nasazení i bojovnost a 10. Hýsek, 42. Bosák. Rozhodčí:
doufám, že nás tohle vítězství na- Malaník – Vodák, Samek. Seskopne do dalších zápasů. Spodek tava Jesence: Kýr – D. Mrňka,
tabulky není daleko a nevíme, Burian, Fidler, Horák – Zajíček

Prostějovsko/jim - Výsledkově spíš střídmý byl
z hlediska zástupců našeho regionu uplynulý víkend
ve fotbalové I.A třídě KFS Olomouc. Po dlouhatánské zimní pauze vykročil do odvetných bojů pravou
nohou jen Sokol ORESVO Plumlov, který v okresním
derby díky svým zkušenostem vyzrál na Sokol
Klenovice na Hané. Dílčí radost mohl mít rovněž SK
Jesenec z cenné remízy proti kojetínskému favoritovi,
naopak smutek zavládl v Sokolu Konice B i v Sokolu
Čechovice, neboť oba celky dost zbytečně podlehly.
Plumlov
Klenovice na Hané
2:0 (0:0)
Branky: 66. Bureš, 68.
Křupka. Rozhodčí: Lizna –
Kopecký, Přikryl. Sestava
Plumlov: Kovařík – Krč, Kutný, Hladký, Staněk (46. Frýbort
ml.), Bureš – Křupka, Ševcůj,
Matoušek – Frýbort st. (87.
P. Kiška), Hrstka (75. Ježek).
Sestava Klenovice: Polák –
Liška, Slamenec, Všianský,
Václavík – Labounek, Kaděra,
Suchomel, Rozehnal, Fabiánek
(90. Prášil) – Borovský (75.
Suchánek).

(85. Laštůvka), Továrek (70. Z.
Tichý), Čížek, Tyl – J. Tichý,
Konečný.
Hodnocení trenéra SK Jesenec
(Petr Tichý starší):
„Prováhali jsme začátek a brzy
prohrávali. Do přestávky byl
soupeř lepší, až ke konci prvního
poločasu jsme vyrovnali hru,
ale hosté přesto gólem do šatny
zvýšili. Naštěstí se kluci po změně
stran ohromně semknuli a kvalitní
Kojetín hodně zatlačili, takový
výkon jsem v našem podání už
dlouho neviděl. Před mužstvem
smekám a moc jej chválím. Dokonce jsme mohli i zvítězit, na
druhou stranu šli hosté v poslední
minutě z brejku sami na bránu,
takže remízu musíme brát. Vynikající hra ze druhé půlky nám
každopádně dává naději ohledně
případné záchrany, kterou teď
potřebujeme přiživit v klíčovém
souboji na hřišti Náměště.“

Konice B
Bludov
2:3 (0:1)
Branky: 51. a 70. Petrů – 25.
Podhorný z penalty, 60. Nimrichtr, 73. Breckl. Rozhodčí: Juřátek
– Paščinský, Vičar. ČK: 30.

Kaprál. Sestava Konice B: Nakládal – Novotný, Rus, Bílý, Burget (46. Antl) – Směták, Křeček,
Kaprál, Kořenovský – Vydržel
(80. F. Drešl), Petrů.
Hodnocení trenéra
Sokol Konice B
(Martin Slezák):
„V úvodu jsme byli aktivnější a
herně lepší, ale bez pořádného
zakončení, za celou první
půlhodinu
jsme
pořádně
nevystřelili. Soupeř využil našeho
syrového výkonu k lacinému vedoucímu gólu, který dal z penalty
po nešikovném faulu Nakládala.
Navíc byl už ve třicáté minutě
vinou druhé žluté karty vyloučen
Kaprál, na druhé straně naopak sudí
nepískl jasný pokutový kop v náš
prospěch. Po obrátce jsme i v oslabení Bludov přehrávali, bohužel
dvě vyrovnávací trefy Petrů nakonec nestačily. Vždycky jsme
totiž zachybovali vzadu a hosty
nechali skórovat z brejku, respektive nevinnou střelou z úhlu, kterou si nešťastný gólman Nakládal
srazil do sítě. Zrodila se tak velmi
zbytečná porážka, ovšem v dané
sestavě s posilami z áčka máme
dobrou kvalitu, jež by se po lepším
sehrání kolektivu měla projevit.“

Lipník nad Bečvou
Čechovice 2:1 (2:1)
Branky: 11. Šatánek, 20. Merta
– 36. Kvapil. Sestava Čechovic:
Švéda – Šťastný, Haluza, Peka,
Mach – Zacpal (46. Žídek),
Kolečkář – Chmelík (61. Urbánek), Hodulák, Kvapil – Jáhl.
Hodnocení trenéra
Sokol Čechovice
(Radim Weisser):
„Prvních třicet minut nebylo z naší
strany dobrých, možná kluky uspokojila povedená příprava. Po
dvou standardkách jsme nabrali
ztrátu 0:2, když domácí těžili z jednoduchého fotbalu s vysoko nakopávanými míči. Naše zlepšení
po uplynutí zahajovací půlhodiny
rychle zúročil Kvapil ve snížení,
ještě před pauzou jsme následně
mohli i vyrovnat – kdyby Hodulák
nezahodil vyloženou šanci. Také
po přestávce jsme byli lepší, jenže
získat aspoň bod se nepodařilo. Asi
jsme tím špatným začátkem urazili
Štěstěnu a Jáhl neproměnil další
slibné příležitosti. Obecně chceme
na jaře hrát kvalitní fotbal a co nejvíc
vítězit, takže po Lipníku nemůžeme
být spokojení. Snad se hned příště
ukážeme v lepším světle.“

Veselé Velikonoce v Beňově. HANÁ VEDE!

Beňov/pk - V rušném utkání na
perfektním trávníku se utkala
dvě mužstva s rozličným pojetím.
Domácí vyznávali jako atributy
rychlost, nasazení a dohrávání
osobních soubojů, hosté rozvážnou rozehrávku, uplatnění
zkušeností, že při držení míče
nedostanou branku. Také se jim
vydařil vstup do zápasu a už v 8.
minutě vedli 1:0. Domácí brankář podcenil chytrý „trestňák“
Zbožínka, který vyrazil pouze do
tyče a Strouhal hlavičkou otevřel
skóre - 0:1. Domácí zahrozili ve
14. minutě a hned Hrabovským

vyrovnali, o což se postarala rána
Hrabovského – 1:1. Beňov mohl
výsledek otočit ve 23. minutě, ale
jistému gólu obětavě zabránil
Studený, před koncem poločasu
se pak vyznamenal skvělým zákrokem gólman Lošťák.
Druhý poločas začal tak jako ten
první. Hané se podařil rychlý
protiútok, na jehož konci byl nedovolený zákrok na Trnavského
a nařízenou penaltu s přehledem
proměnil kapitán Zbožínek – 1:2.
V těchto chvílích dominovala
Haná a výsledkem toho byla v 66.
minutě branka Trnavského, která

znamenala již dvoubrankové vedení – 1:3. Taktickou hrou měli
hosté zápas pod kontrolou a domácí pouze sní žili na jednobrankový
náskok až šest minut před koncem
zápasu Ďopanem – 2:3. V samém
závěru zápasu ještě došlo v hostující sestavě ke střídání a do hry se
zapojili Varga, Levinský a Vyskočil. Na výsledku už se ale nic nezměnilo.
A jelikož Lipová porazila dosavadního lídra z Horní Moštěnice, stala
se Haná Prostějov novým lídrem
skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS.

POZÁPASOVÉ OHLASY
Tomáš MARTÍNEK - FC Beňov:
„Na začátek sezóny si myslím, že
mělo utkání dobrou úroveň a hosté
byli v proměňování šancí šťastnější.“

Pavel WINKLER - sekretář TJ
Haná Prostějov: „S neúčastí některých našich hráčů se kolektiv zdatně
vyrovnal a potvrdil svým výkonem
vyzrálost a umístění v čele tabulky.
Přestože mužstvo podalo vyrovnaný výkon, chtěl bych vyzvednout
výkon obrany v čele se stoperskou
dvojicí.“

FC Beňov
TJ Haná Prostějov

2:3
(1:1)

Branky: 14. Hrabovský, 84. Ďopan - 8. Strouhal, 50. Zbožínek z
penalty, 66. Trnavský.
Rozhodčí: Reich - Boháč, Valouch. Diváků: 70.

Sestava TJ HANÁ PROSTĚJOV:
Z. Lošťák
M. Kolář, J. Zbožínek, Mašík, Mikeš
Studený, Krupička, Mlčoušek, Trnavský
Strouhal, Světlík.
Střídali: Varga, Levínský, Vyskočil
Trenér: Daniel Kolář

Kmecik může o víkendu chytat I.B třída: Lipová porazila vedoucí Moštěnice, bodovalo i topící se duo Pivín s Kostelcem

DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost
Bohunice - MSK Břeclav B 2:0 (1:0) *
1.SK Prostějov - Sparta Brno 0:2 (0:2) *
Vikt. Otrokovice - FK Pelhřimov 1:2 (0:1)
* Velké Meziříčí - Humpolec 0:1 (0:0) * FC
Veselí - SK Líšeň 0:6 (0:2) * Havl. Brod SFK Vrchovina 3:0 (2:0) * Blansko - Žďár
n.Sázavou 3:3 (0:2)

42:24
31:23
29:19
35:31
26:20
32:20
24:25
20:22
36:29
32:34
23:30
24:35
26:46
22:44

3:2

TJ Sokol Určice
Sokol Lázně Velké Losiny

Želatovice, Konice/jim –
Výsledkově velmi povedenými
dvěma víkendy se mohou
inspirovat fotbalisté Konice.
Týden po čtyřech brankách
do sítě Ústí přidali na půdě
Želatovic ještě jednu navrch,
sami přitom ani jednou
neinkasovali a poprvé od výhry
5:0 nad Troubkami z poloviny
října z toho byla výhra s čistým
kontem.
Hosté nastoupili potřetí za sebou s Vojtěchem Nakládalem
v bráně a tentokrát mu dopřáli
dostatek klidu. Podle kouče Romana Jedličky nemusel kromě
jedné nebezpečné akce ve druhé
půli řešit nic obtížného a ve svém
třetím startu v krajském přeboru
tak nejenže vychytal druhou výhru, ale i svou první nulu.
Gólman domácích Bělík musel být ve větší pohotovosti, v
prvním poločase nestačil jen
na hlavičku Cetkovského. Ve
druhé půli byli Koničtí přece
jen úspěšnější v koncovce,

DIVIZE, SKUPINA „D“
starší dorost
17. kolo: Bohunice - MSK Břeclav B 1:2
(1:1)* 1.SK Prostějov - Sparta Brno 0:1
(0:1) * Vikt. Otrokovice - FK Pelhřimov 3:3
(1:1) * Velké Meziříčí - Humpolec 2:2 (0:1)
* FC Veselí - SK Líšeň B 0:1 * Havl. Brod
- SFK Vrchovina 2:0 (1:0) * Blansko - Žďár
n.Sázavou 3:1 (3:1)

4
4
4
7
6
4
7
5
6
8
9
10
10
11

kraje na pět bodů. „Vůbec
nesledujeme Hranice ani jiného
soupeře. Víme, kdo je nahoře
(2:2)
a kdo je dole, ale připravujeme
se zápas od zápasu. Nejde nám
Branky Určic: 6. Trajer, 9. Vaněk, 90. Vodák
o postup a chtěli bychom stále
Rozhodčí: Křepský – Kopecký, Ráb.
produkovat hru, co nás zdobila
na podzim. To se nám zatím
Sestava Určic:
moc nedaří,“ přeje si zlepšení
Nejezchleb
herního projevu.
O. Petržela, Peka, Skopalík, Ján (46. Mlčoch)
Již v sobotu přijde na první jarní
Bokůvka, Los (57. Hochman), Vodák, Vaněk
derby, když Kraličtí budou od
Trajer, Kiška.
čtyř hostit Určické. Na podzim
Trenér: Evžen Kučera.
zvítězili Určice 5:1, Kučera však
jasnou záležitost neočekává.
„Derby je derby. Není vůbec
důležité, jak je na tom mužstvo a vyhraje ten, kdo do toho dá tím, že věří, že mu kvůli zdraví
v tabulce. Bývá vždy vyhrocené více srdíčka,“ zmínil Kučera s nebude nikdo chybět.

Kralice prohrály i napotřetí, Konický útok je opět nejlepší,
Chytka uvažuje o odchodu
Nakládal vychytal nulu

I.B třída, skupina “A”
16. kolo: Býškovice - Všechovice 2:1 (1:1), branky: Kozlovský, Bělík
- Chlup * Želatovice „B“ - Vrchoslavice 0:4 (0:0), branky: Holub 3,
Lacina * Radslavice - Pivín 0:0 * Hustopeče n.B. - Nezamyslice
n.H. 1:4 (0:2), branky: Fidermák - Přidal, Mariánek, Musil, Přikryl
* Beňov - Haná Prostějov 2:3 (1:1), branky: Hrabovský, Ťopan Strouhal, Zbožínek, Trnavský * Lipová - Hor. Moštěnice 2:1 (0:0),
branky: Spáčil, Macourek – vlastní * Mostkovice - Kostelec n.H. 1:1
(1:0), branky: Šmíd - Začal
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2
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3

sport@vecernikpv.cz

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK, mediální ppartner 1.FK, vás zve na utkání...

Určickou výhru vystřelil v nastavení Petr Vodák Plumlov v derby I.A třídy zkušeně udolal Klenovice

I.A třída, skupina “B”
16. kolo: Hlubočky - Opatovice 1:3 (0:1),
branky: Melichárek - Šigut 2, Klvaňa * Lipník
n.B. - Čechovice 2:1 (2:1), branky: Šatánek,
Merta – Kvapil * Slatinice - Bělotín 4:0 (3:0)
, branky: Doležel, Vymazal, Kryl, Prucek T.
* Bělkovice - Dub nad Mor. 0:0 * Jesenec Kojetín 2:2 (1:1), branky: D. Čížek, Burián –
Hýsek, Bosák * Plumlov - Klenovice n.H. 2:0
(0:0), branky: R. Bureš, Křupka * Náměšť na
Hané - Nové Sady 2:6 (0:3), branky: Kvapil,
Heil – Škoda 2, Andrýsek, Pápica, Novotný,
vlastní
Opatovice
16 10
Bělotín
16 10
Kojetín
16 9
Hlubočky
16 9
Dub nad Mor. 16 8
Bělkovice
16 6
Čechovice 16 7
Klenovice 16 6
Slatinice
16 6
Nové Sady 16 6
Plumlov
16 6
Lipník
16 5
Náměšť na Hané16 5
Jesenec
16 2

608 706 148

Přebor OFS Prostějov
II.třída

PRESTIŽNÍ DERBY
A PŘÍMÁ BITVA O POSTUP!
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50:15
52:16
43:17
39:16
32:29
35:32
27:41
23:28
32:45
24:26
20:31
18:35
20:37
14:61

46
35
35
33
29
26
19
17
17
16
16
14
10
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Krajský přebor starší dorost
Čechovice - Černovír 3:1 (2:1) Pokorný,Klváček M.,Pytela
- vlastní. 1.FC Vikt. Přerov - Šternberk nehlášeno.
Mohelnice - Šumperk 0:2 (0:1) Indra,Svoboda D..
Opatovice - Konice 2:4 (1:2) Hostaša 2 - Antl 2,Vogl 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
Opatovice
Šternberk
Černovír
Mohelnice
1.FC Přerov
Konice
Čechovice

18 14 1 3 62:20 43
18 10 3 5 53:37 33
17 8 4 5 44:35 28
18 8 1 9 35:38 25
18 5 5 8 38:39 20
17 6 2 9 29:37 20
18 6 2 10 37:48 20
18 5 0 13 21:65 15

Krajský přebor mladší dorost
Opatovice - Konice 0:2 (0:0) Šmíd 2. Čechovice
- Černovír 0:2 (0:0) Bartošek 2. Mohelnice Šumperk 0:3 (0:2) Podhorný 2,Reichl. 1.FC Vikt.
Přerov - Šternberk nehlášeno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
Mohelnice
Černovír
Čechovice
1.FC Přerov
Šternberk
Opatovice
Konice

18 13 1 4 69:14 40
18 11 1 6 46:30 34
18 10 1 7 44:44 31
18 8 3 7 43:35 27
17 8 2 7 35:26 26
17 7 4 6 37:33 25
18 6 0 12 34:69 18
18 2 0 16 9:66 6

Veškeré úřední zprávy a další aktuality
mohou zástupci jednotlivých
oddílů i jejich příznivci nacházet na internetových stránkách

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
Lipník - Nezamyslice 5:1 (2:0) Bureš,Bajdák,Zelenay,Š
eďa,Kalivoda - Špaček. Želatovice - Tovačov 1:2 (0:2)
Klvaňa - Třasot,Mareček. Nemilany - Kralice 5:3 (3:1)
Krtek 3,Kadlec 2 - Navrátil,Novotný,Hrňa. Hlubočky - Velký
Týnec 1:2 (1:1) Jirák - Hél 2. Určice - Kostelec 2:1 (0:1)
Dolák,Zapletal - Picek. Náměšť na Hané - Nové Sady
3:0 (2:0) Fibich 2,Kopřiva. Litovel - Brodek u Př. 6:3 (5:1)
Navrátil 2,Denár 2,Spáčil,Dokoupil - nehl..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Velký Týnec 16
Litovel
16
Tovačov
16
Nemilany
16
Určice
16
Lipník
16
Náměšť na Hané16
Želatovice
16
Brodek u Př. 16
Kostelec
16
Hlubočky
16
Kralice
16
Nové Sady
16
Nezamyslice 16

13
13
12
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10
8
8
6
5
4
4
4
3
1

1
0
1
3
0
3
2
3
1
3
2
1
1
1
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3
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81:29 40
106:52 39
83:23 37
59:32 33
49:41 30
36:28 27
60:53 26
39:51 21
48:74 16
36:42 15
45:60 14
39:61 13
27:65 10
19:116 4

Prostějovsko/jim – Novým lídrem „A“ skupiny I.B
třídy se díky výhře v Beňově stala Haná Prostějov, na
druhé místo se posunula Lipová. Čtyři branky nastřílely Vrchoslavice, které díky tomu mají nejlepší útok
soutěže, i Nezamyslice. Jednoho bodu za remízu se
dočkal i dosud třináctý Pivín a čtrnáctý Kostelec na
Hané. V dalším kole proti sobě nastoupí mimo jiné
páté Vrchoslavice a druhá Lipová.
Sokol Mostkovice
FC Kostelec na Hané
1:1 (1:0)
Branky: Šmíd – Začal
Rozhodčí: Rýpar – Menšík,
Zavřel.
Sestava Mostkovic: Lukáš –
Šmíd – P. Zapletal, Milar, V.
Vojtíšek – Šlambor (85. Musil),
O. Zapletal, M. Vojtíšek, Hanák
– Dadák, Jansa (75. Pospíšil).
Trenér: Jiří Kamenov.
Sestava Kostelce: L. Menšík –
Synek, Horák, Začal, Sedláček
– Baláš, Grepl, T. Menšík, Vyhlídal – Walter, Hon (85. Konečný). Trenér: Vladimír Staněk.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Od asi třicáté minuty jsme vedli 1:0. Snažili jsme se hrát po
zemi v první půli jsme byli lepší,
ale další šance jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme se
opět neprosadili, soupeř byl bojovný a v 50. minutě propadl balon, dva obránci nepokryli hlavičkáře a Mara Začal zakončil.
Soupeř dál běhal, snažil se, ale
bohužel mu to stačilo. Ubojoval
to. My jsme si šance vypracovali herně, oni nakopnutím.

Foukalo a při každé standardce
s větrem nevíte, co se stane. Terén ještě taky nebyl takový, jaký
by měl vypadat. Pokud budou
všichni soupeři, kterým jde o
záchranu, takto hrát, budou hodně nepříjemní. Lipová vyhrála,
Haná taky. Všechny soupeře ze
špice ale máme doma, tak snad
to bude lepší. Zůstali jsme čtvrtí, ještě máme deset zápasů, to
je třicet bodů. Budeme se snažit
ztrátu vynahradit v Radslavicích
a něco přivézt.“
Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané
Vladimíra Staňka:
„Bod zvenku beru, ale mohly
být tři. Šance byly na obou stranách, škoda jejich neproměnění.
Myslím si férové vyrovnané
utkání a zasloužená remíza. První poločas jsme hráli proti větru, asi ve 36. minutě nám Šmíd
dal branku, trefil to krásně. Ve
druhém poločase jsme hráli s
větrem my a hned pět minut po
změně stran po trestňáku od půlky Mara Začal srovnal. Kluky
chválím. Makali, jezdili po zadku, zápas měl vše, co má mít.
Musíme být pokorní a získávat
bod po bodíku. Ještě v 90. minu-

tě jsme měli roh a Honza Walter hlavičkoval nad. Pořád jsem
věřil, že to dáme. Gólmanská
změna byla vynucená, Honza
Drčka byl s otřesem mozku na
pohotovosti a musel si dát klid.
Dozvěděl jsem se to šest hodin
před utkáním.“

Čekají nás Vrchoslavice, jeden z
velmi kvalitních soupeřů a musíme se na něj dobře připravit.“

FC Želatovice „B“
Sokol Vrchoslavice
0:4 (0:0)
Branky Vrchoslavic: Holub 3,
Lacina
Rozhodčí: Januš – Slota, Pumprla.
Sestava Vrchoslavic: Jozek –
Novák (55. Olšanský), Zdražil,
L. Zatloukal, Spiller – P. Horák
ml., Polášek, M. Fousek, T. Zatloukal (55. Hamala) – Holub,
Lacina (70. P. Horák st.). Trenér: Roman Šmíd.

SK Lipová
Sokol Horní Moštěnice
2:1 (0:0)
Branky: Spáčil, Macourek –
vlastní
Rozhodčí: Polanský – J. Dorušák, P. Dorušák.
Sestava Lipové: Abrahám – P.
Koudelka, Ohlídal, Barák, Takáč
– T. Ullmann, Klicpera, Spáčil,
Jamrich (70. Z. Koudelka) – Liš- Hodnocení trenéra Vrchoslavic
ka (85. Barták), Macourek. TreRomana Šmída:
nér: Jaroslav Ullmann.
„Výsledek 4:0, ale poločas 0:0 a
dostali jsme dvě břevna, protože
Hodnocení trenéra Lipové
jsme hráli proti větru. Domácí
Jaroslava Ullmanna:
nastoupili velice dobře, byli ak„První poločas nebyl podle na- tivní, rychlejší, živější a zasloužili
šich představ, zdálo se mi, že si vstřelit branku. Byli jsme moc
jsme hráli trošku nervózně a profesorští a mysleli jsme si, že to
kazili jsme přihrávky. Mohlo to přijde samo. Druhou půlku jsme
být klidně 0:3, hosté hráli velice se jasně zlepšili, byla o něčem
dobrý fotbal. Podržel nás Jir- jiném, a tak neměli šanci. Pak už
ka Abrahám, chytil tři tutovky jsme to měli v otěžích, přehrávali
a podal vynikající výkon. Do jsme je a z brejků jsme mohli dát
druhého poločasu jsme si řekli, další branky. Hráli jsme stále to
že musíme zlepšit přihrávky a své kombinací po zemi a dostali
důraz, tak nám začátek vyšel. jsme se do tempa. V 55. minutě
Během pěti minut jsme vstřelili jsem sáhl k dvojímu střídání a
dva góly. Dali jsme si i vlastní kluci to oživili. Jakmile dá člověk
branku, ale pohlídali jsme si to gól, uklidní se a hra je jiná. Nemáa dovedli do vítězného konce. me postupové ambice, chceme
Vítr byl pro oba týmy stejný, ale předvádět slušný fotbal. Máme
bylo chladné počasí a sněhová starší hráče, kteří se fotbalem baví
přeháňka. Fotbalu to moc nepři- a nevynechají trénink. Musím podalo. Moštěnice jsme přeskoči- chválit rozhodčího, opravdu byl
li, ale Haná vyhrála a je první. dobrý a kvalitní.“

Sokol Hustopeče nad Bečvou
Haná Nezamyslice
1:4 (1:2)
Branky Nezamyslic: Přikryl,
Musil, Mariánek, T. Přidal
Rozhodčí: Damek – Dömisch,
Štětka.
Sestava Nezamyslic: Buriánek – Hájek, Král, Lakomý, Mojtek – Přikryl (70. T.
Přidal), Fialka, Mariánek,
Šteflovič – Musil (65. Dopita),
Oulehla. Trenér: Drahomír
Crhan.

Hodnocení trenéra
Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Poprvé jsme se sešli skoro
všichni, chyběl nám jen nemocný Jirka Přidal. Zápas
jsme nezačali dobře, v páté
minutě po centru a naší nedůraznosti jsme prohrávali
0:1. Za pět minut to ale bylo
1:1 a v patnácté jsme se dostali do vedení. V 45. minutě
rozhodčí vyloučil soupeřovy hráče, dostal naprosto
oprávněnou červenou, když
při sólovém nájezdu sejmul
zezadu Kamila Oulehlu. Ve
druhém poločase již neměl
oslabený soupeř žádnou
šanci a to jsme ještě několik možností zahodili. Takže spokojenost. Na konci
podzimu jsem říkal, že pošilháváme posunout se výše,
nemusí to být první pětice.
Hlavně se připravovat na
příští rok. Teď máme Beňov,
na podzim nejlepší soupeř,
proti kterému jsme na podzim nastoupili.“

Sokol Radslavice
Sokol Pivín
0:0
Rozhodčí: Petr – Tomášek, Baďura.
Sestava Pivína: Filka – Novák
(55. Tydlačka), Vláčilík, R. Fialka, Vrba – Štěpánek (75. R.
Švéda), V. Švéda, Přikryl, Šišma
– Sedlák, P. Fialka. Trenér: Jaroslav Svozil.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Spokojenost. Jeli jsme si pro
bod a ukopali jsme ho. Po zápase
si ale říkáme, že jsme mohli vyhrát. Byl to zápas hodně ovlivněný větrem s dvěma rozdílnými poločasy. První jsme hráli s
větrem a vypracovali jsme si tři
gólové příležitosti, bohužel jsme
je neproměnili. Druhý poločas
jsme hráli proti větru, naštěstí
jsme dobře bránili a soupeře jsme
do čisté gólovky nepustili. Ale do
žádné šance jsme se taky nedostali, takže kdybychom aspoň
jednu proměnili, tak si myslím,
že bychom vyhráli. Bylo to hektické, chvíli se nehrálo, do hřiště
vběhl divák i pes, který málem
pokousal hráče. Škoda, že jsme
nedali branku, v určitých pasážích jsme byli o hodně lepší.
Radslavice kádr hodně obměnily, nasadily šest asi dvacetiletých
kluků. Chtěli hrát fotbal a my
jsme je fyzicky přetláčeli. Start
je vždy pro psychiku hráčů velmi důležitý, takže jsem rád, že
jsme neprohráli. Teď je důležité,
abychom zvládli domácí utkání
s Hustopečemi a potvrdili vod??
zvenku.“

16.kolo: Určice B-Vrahovice 5:2 (2:0), branky:,,
Halouzka, Hofman, Javořík, Plajner - Závodský 2,
Otinoves-Kralice 2:1 (2:1), branky:, Flek, Janeček Bukovec, Hvozd-Brodek u PV 1:3 (0:1), branky:, Vánský - Šimeček 2, Zbořil, Držovice-Otaslavice 1:1 (1:0),
branky:, Dobromilice-Zdětín 1:3 (0:1), branky:, vlastní,
Šoc - Navrátil, Urban, Protivanov-Čechovice “B” 4:2
(1:1), branky:, Nejedlý, Pospíšil, Sedlák, Vlastní, Ženata - Horák, Přemyslovice “A”-Olšany 1:1 (0:1), branky:.
1. Protivanov
16 11 3 2 45:24 36
2. Čechovice “B” 16 9 5 2 36:18 32
3. Držovice
16 7 4 5 37:29 25
4. Přemyslovice “A”16 6 7 3 21:18 25
5. Kralice
16 8 1 7 37:35 25
6. Hvozd
16 7 3 6 34:24 24
7. Olšany
16 6 4 6 30:26 22
8. Vrahovice
16 7 1 8 29:37 22
9. Určice B
16 5 4 7 28:38 19
10. Zdětín
16 5 3 8 28:24 18
11. Brodek u PV 16 5 3 8 30:40 18
12. Dobromilice 16 5 3 8 30:43 18
13. Otaslavice
16 5 1 10 29:39 16
14. Otinoves
16 4 2 10 17:36 14
Kanonýři: 16 - Bukovec Svatopluk (Kralice), 13 - Bílý
Vojtěch (Hvozd), 12 - Rolný Jaroslav (Držovice), Studený Jan (Vrahovice)

III. třída
16.kolo: Kostelec B-Kladky 2:1 (0:1), branky:, Horní Štěpánov-Němčice 1:0, Tištín-Smržice 2:1 (1:1), branky:, Haná
Prostějov B-Nezamyslice B 4:5, Bedihošť-Zdětín B 3:2,
Pavlovice-Vyšovice 3:1, Vícov-1.SK Prostějov A 1:1.
1. 1.SK Prostějov A16 12 2 2 59:13 38
2. Haná Prostějov B16 11 2 3 47:23 35
3. Nezamyslice B 16 11 2 3 42:24 35
4. Smržice
16 11 1 4 54:20 34
5. Vyšovice
16 9 3 4 36:22 30
6. Bedihošť
16 7 2 7 38:41 23
7. Vícov
16 6 3 7 21:27 21
8. Tištín
16 6 2 8 21:30 20
9. Kostelec B 16 6 1 9 33:50 19
10. Zdětín B
16 4 4 8 23:29 16
11. Němčice
16 4 2 10 34:44 14
12. Horní Štěpánov 16 4 1 11 24:46 13
13. Kladky
16 3 3 10 21:42 12
14. Pavlovice
16 4 0 12 24:66 12
Kanonýři: 17 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B),
11 - Francl Tomáš (Němčice), Kocourek Michal (1.SK
Prostějov A), Maška Jan (Kladky), Musil Martin (Bedihošť), 10 - Ošlejšek David (1.SK Prostějov A)

IV. třída skupina A
1. Malé Hradisko 8 6 0 2 16:10 18
2. Ptení
8 5 1 2 18:5 16
3. Mostkovice B 8 4 3 1 16:10 15
4. Plumlov
8 3 3 2 16:11 12
5. Jesenec B
8 3 2 3 15:15 11
6. Brodek u Konice 8 3 1 4 20:20 10
7. Čechy p. K.
8 3 1 4 12:14 10
8. Přemyslovice B 8 2 3 3 14:21 9
9. Drahany
8 0 0 8 7:28 0
Kanonýři: 11 - Burget Aleš (Brodek u Konice), 6 - Gavrylchuk Yevgen (Plumlov), Šmída Vlastimil (Ptení),
5 - Sekanina Jan (Ptení), Sekanina Milan (Malé Hradisko), Tichý Petr (Jesenec B)

IV. třída skupina B
1. Pivín B
9 8 1 0 38:11 25
2. Vrahovice
9 8 0 1 43:17 24
3. Hrubčice
9 4 1 4 22:21 13
4. Ivaň
9 4 1 4 19:28 13
5. Biskupice
9 4 0 5 24:19 12
6. Doloplazy
9 3 1 5 21:25 10
7. Otaslavice B 9 3 1 5 18:28 10
8. Brodek u PV B 9 3 1 5 22:36 10
9. Želeč
9 3 0 6 25:36 9
10. Tvorovice
9 2 0 7 19:30 6
Kanonýři: 9 - Šišma David (Pivín B), 8 - Závodský
Michal (Vrahovice), 7 - Dostál Jaroslav (Vrahovice),
Rieger Roman (Otaslavice B).

Okresní přebor dorostu
1. Mostkovice
8 6 0 2 52:8 18
2. Pivín
8 5 1 2 22:9 16
3. Protivanov
8 5 0 3 30:10 15
4. Vrahovice
8 5 0 3 31:13 15
5. Držovice
8 5 0 3 24:15 15
6. Němčice
8 3 1 4 17:22 10
7. Olšany
8 2 0 6 12:28 6
8. Vyšovice
8 0 0 8 2:85 0
Kanonýři: 16 - Baránek Michal (Mostkovice), branky:, 13
- Jodl Daniel (Vrahovice), 12 - Preisler David (Držovice),

Předplaťte si
periodikum,
kde je NEJVÍCE

FOTBALOVÝCH
ZPRÁV
NA JEDNOM MÍSTĚ

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

Fotbal, tenis
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Další venkovní ztráta „efkáčka“ jako podle kopíráku
Také v Kravařích favorit plichtil 1:1 poté, co část zápasu 19. kolo MSD skupiny E
SK Kravaře
nehrál dobře a zahodil několik tutovek
Zatímco doma fotbalisté 1. FK srovnal Jatagandzidisem, na je- Akci prvně jmenovaného však vy1.FK Prostějov
Prostějov vypráskali oba své hož tečovanou ránu gólman Bu- kopnul obránce z prázdné brány,

jarní soupeře 4:0, venku již podruhé jen remizovali 1:1. Tentokrát v 19. kole Moravskoslezské divize mužů, skupině
E nedokázali porazit nabuzené
Kravaře, které podobně jako
Brumov před dvěma týdny vydřely bod díky maximální bojovnosti a pečlivému bránění.
Pro Hanáky je nerozhodný výsledek málo, ovšem při honbě
za druhým místem znamená
dobrou zprávu alespoň prohra
Mikulovic v Havířově.
Úvodní poločas severomoravského duelu si hosté za rámeček
rozhodně nedají. Po čtvrthodině
je sice dostal do vedení kanonýr
Pospíšil, jenže vzápětí protivník

reš těsně nedosáhl. Kromě těchto
dvou brankových momentů se
hrál oboustranně podprůměrný
fotbal bez větších šancí.
„Náš vstup do utkání byl velice
vlažný, hře chyběl větší pohyb,
přesnost i celková aktivita. Do
přestávky jsme prostě předváděli
výkon daleko za mým očekáváním,“ neskrýval kouč 1. FK František Jura, že měl o pauze svým
svěřencům rozhodně co říct.
Pomohlo to, neboť do druhé půle
Prostějované vyrukovali mnohem
agilněji a postupně domácí zatlačili do hluboké defenzivy. Z tlaku
rezultovalo několik vyložených
příležitostí, tři největší tutovky
měli Dostál, Pospíšil a Zatloukal.

druhý hlavičkoval kousek vedle
a sólo třetího v poslední minutě
zlikvidoval skvělý strážce kravařské svatyně Hladký. Tato zaváhání
v koncovce stála favorizovaný kolektiv plný bodový zisk.
„Po změně stran se výrazně zpřesnila naše kombinace, díky tomu
jsme byli jasně lepší. Soupeře jsme
v podstatě k ničemu nepustili a sami
si vypracovali řadu šancí včetně tří,
které se prostě musejí dávat. Pokud
to v klíčových momentech hlavně
na venkovních hřištích nedokážeme, nemůžeme vítězit,“ hořekoval
Jura, jemuž logicky nebylo příliš do
řeči. „Domácí jen nakopávali balóny, a my je i přes to neporazíme, to
je opravdu špatné.“

1:1
(1:1)

Branky: 17. Jatagandzidis – 15. Pospíšil. Rozhodčí: Z. Kneisl – L.
Kneisl, Stodůlka. Diváků: 213.

Sestava Prostějova:
Bureš
Kocourek, Hunal, Zbožínek, Hloch
Hirsch, Fládr, Zelenka, Dostál (70. Matula)
Zatloukal, Pospíšil.
Střídání: 70. Matula za Dostála
Trenér: František Jura.

Co naplat, odvetná část soutěže
běží dál a v nadcházejícím 20.
dějství čeká čtvrté mužstvo průběžného pořadí nesmírně důležitý mač. Efkáčko totiž na domácí
půdě přivítá v sobotu 14. dubna
od 16.00 hodin aktuálně druhý

Šumperk,
na který ztrácí tři body
Š
a v případě výsledkového úspěchu jej díky lepšímu skóre přeskočí v tabulce. „Ani není nutné
říkat, že prostě musíme vyhrát.
Všichni to moc dobře víme,“ uzavřel Jura kategoricky.

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov

fotbalové aktuality
Vladimír Krč se vrací do krajské kopané, jako gólman Lipové
Lipová/jim – Pozice lipovské gólmanské dvojky nezůstala neobsazena. Náhradníkem Jiřího Abraháma, který zřejmě kvůli
práci nebude stíhat veškerá jarní utkání, se stal bývalý gólman
Železáren Prostějov, Kralic na Hané, Plumlova či Vrahovic
Vladimír Krč.
Téměř padesátiletý úspěšný trenér, který dříve vytáhl Vrahovice
do I.B třídy a Výšovice do okresního přeboru nastupoval na podzim v dresu vrahovického béčka a půlroční angažmá bere jako
velkou výzvu. „Zaskočilo mě to. Vážím si nabídky a beru to jako
výpomoc kamarádovi z Lipové. Samozřejmě jdu jako dvojka, ale
očekávám, že minimálně třikrát budu chytat. Jirka totiž musí být v
práci,“ komentoval Krč svůj návrat do krajských soutěží.
Premiéru si tak odbude možná již v neděli ve Vrchoslavicích. „Nemám z toho strach, zkušenosti a předvídavost jsou na mé straně,
ale už chybí obratnost. Jirka proti Moštěnicím chytal skvěle, vychytal nám tři body,“ uznal kvality o více než třicet let mladšího
spoluhráče.
Do Lipové přichází čistě na jarní část a nepředpokládá, že by v
týmu zůstal i přes léto. „Budou mít časový prostor hledat brankáře,
ale je to těžké, každý chce být odmalička Messi nebo Ronaldo,“
uvědomuje si.
Od trenéřiny si dal letošní sezonu pauzu a sleduje zejména výkony
syna, věří ovšem, že v klubu bude moci být nápomocem i předáváním zkušeností. „V mužstvu je zdravý náboj. O poločase jsem si
také vzal slovo a během pěti minut jsme dali dvě branky,“ udělalo
mi radost vítězné vykročení do jara.

SPORTOVNÍ POVRCHY

Klicpera definitivně posílil Lipovou, Takáč zůstává
Lipová/jim – Jak jsme informovali již před týdnem, jednání o
jarních angažmá Martina Klicpera ani Michala Takáče ještě
nebyla u konce a vše se dohodlo až těsně před uzávěrkou přestupů. Výsledkem nakonec je, že Takáč do Jesence nejde a zůstává
v Lipové, naopak Klicpera odchází na hostování do Jesence.
„Pro lipovské vedení to byl hektický týden. Udělalo maximum,
takže Takáč zůstal a ještě ve čtvrtek jsme přivedli Klicperu,“ pochvaloval si práci funkcionářů kouč Jaroslav Ullmann. Oba nastoupili v základní jedenáctce proti Horním Moštěnicím a při výhře 2:1 odehráli celých devadesát minut.

„Eskáčko“ ztratilo vedení, ale zvýšilo náskok

Vícov, Prostějov/jim – Nečekané výsledky přineslo první jarní kolo III. třídy OFS
Prostějov. Druhá Haná Prostějov „B“ doma prohrála
se čtvrtými Nezamyslicemi
„B“, jimž se dosud venku nedařilo, páté Výšovice padly
v posledních Pavlovicích,
třetí Smržice i podruhé v
sezoně nestačily na Tištín. A
nevyhrál ani 1.SK Prostějov.
Přesto po remíze 1:1 ve Vícově odskočil o další bodík na
čele tabulky.

Hostům chyběl na půdě sedmého
celku podzimní části nejen potrestaný Drahomír Zelina, v sestavě se neobjevil ani Gryglák a hned v desáté
minutě kvůli natrženému zadnímu
stehennímu svalu odstoupil i Lukáš
Martínek.
Za silného větru typického pro
všechna víkendová utkání se po
ospalém úvodu jako první prosadil
favorizovaný Prostějov. Po půlhodině se prosadil Adam Kadlec, domácí však ještě do poločasu využili
podpory poryvů a z dlouhého nakopnutého míče za obranu srovnali.

„Prvních dvacet minut jsme se
hledali, dostali jsme se pod tlak
dlouhými nakopávanými balony. Pak jsme si na to zvykli,
dali jsme balon na zem, začali
je přehrávat a z toho pramenila
branka. Bohužel jeden nákop
z vlastní poloviny přeletěl oba
naše stopery a jejich hráč šel sám
na branku a osm minut před koncem poločasu vyrovnal,“ popsal
dění v první půli kouč 1.SK David Mezuliánek.
Od druhé půle a hry po větru
si sliboval kombinaci po zemi,

roztažení do křídel, centry před
bránu a z toho pramenící zatlačení domácích. Moc se to ale nedařilo. „Měli jsme tlak, ale jen po
vápno. Domácí bránili a vše nám
odkopáváli. Nemůžu klukům nic
vytknout, bohužel se nám to nepovedlo,“ ohlédl se i za druhou
půli Mezuliánek.
Bod ze hřiště Vícova považuje
kouč hostí za ztrátu, přesto je
rád, že i tak se náskok podařilo
zvýraznit: „Je to škoda. Když
jsem se dozvěděl, že Haná prohrála s Nezamyslicemi, prohráli

Výšovice i Smržice, tak jsme
chtěli vyhrát, abychom odskočili
na víc. Ale bereme ho.“
Nyní čekají na lídra soutěže poslední Pavlovice, kterým ani výhra ode dna tabulky nepomohla.
Cíl domácích na hřišti v Mostkovicích je jasný – zvítězit. „Uvidíme, jak na tom kluci budou
zdravotně. Budu muset dát šanci
klukům, kteří trénovali a prošli
zimní přípravou, ale zatím nehráli. Chceme však vyhrát,“ prozradil své očekávání od duelu, který
začíná v neděli v šestnáct třicet.

1:1

Sokol Vícov
1.SK Prostějov

(1:1)

Branka 1.SK: 30. Kadlec
Rozhodčí: Antoníček – Krutovský, Hrubý.

Sestava 1. SK Prostějov:
Zelinka
Krátký, Lakomý, Olejník, Rus
Ballek, Komárek, Karafiát (46. Petrásek), Martínek (10. Klimeš)
Kadlec, Laník (60. Ošlejšek).
Trenér: David Mezuliánek.

Tenisté ČR si v posledních čtyřech letech potřetí zahrají semifinále Davis Cupu

Tomáš Berdych poslal Srby s brekem domů
Praha, Prostějov/lv - Po dvou letech se tenisový národní tým
reprezentovaný především hráči z Prostějova probojoval do
semifinále Davis Cupu. Proti Srbsku podali Češi ve vyprodané O2 aréně skvělý výkon a po vítězství 4:1 na zápasy postoupili do zářijového duelu proti Argentině. Na antukovém
dvorci zářil především Tomáš Berdych! Sedmý hráč světa
získal ve dvouhrách dva body, když bez ztráty setu porazil
Troického i Tipsareviče. Společně s Radkem Štěpánkem dominovali také v deblu. O postupujícím bylo rozhodnuto již
v polovině třetího hracího dne. Berdych získal třetí bod a
úspěch za rozhodnutého stavu završil Lukáš Rosol. Úspěšný
celek pojede do Jižní Ameriky, kde je čeká duo Del Potro a
Nalbandian. To bude za dlouhých pět měsíců. Teď si ale můžou tenisté užívat zasloužený úspěch, u kterého opět nechyběli skvělí prostějovští fanoušci! O jejich podpoře a zážitcích
si budete moct přečíst v příštím vydání Večerníku, kdy vám
přineseme reportáž přímého účastníka.

Marný Štěpánkův boj
Cestu za postupem odstartoval
Berdych pohodlným vítězstvím nad Troickim. Hostující
hráč získal v průběhu celého
střetnutí pouze pět gamů a
nestačil na skvěle naladěnou
českou jedničku.„Všechno mi
vycházelo podle plánu. Kurty

byl skvěle nachystané, diváci
stáli při mně a míče padaly,
kam bylo zapotřebí,“ usmíval
se český tenista po utkání.
Chybělo jen málo a český tým
mohl ovládnout obě úvodní
dvouhry. Štěpánek proti Tipsarevičovi podal obdivuhodný
výkon, protáhl utkání do pátého setu a měl k dispozici tři

mečboly. Ani jeden nedokázal
proměnit a po velké bitvě prohrál se světovou osmičkou. „V
prvním setu jsem měl několik
brejkbolů, které se nepodařilo proměnit. Celý zápas mohl
vypadat jinak,“ prohlásil Štěpánek, kterého po utkání jeho
soupeř obvinil, že mu český

hráč nepodal ruku, ukázal vztyčený prostředníček, a navíc mu
nadával. „Ruku jsem mu podal
normálně. Žádný úmysl v tom
nebyl. A taky jsem nenadával.
Je to celé nedorozumění, které
Jankovi vysvětlím, až odpadnou veškeré emoce...,“ reagoval Štěpánek.

Debl, to je naše jistota
Přes vyčerpávající Štěpánkův maratón nehrající
kapitán Jaroslav Navrátil
postavil do čtyřhry tradiční
sestavu a byla to dobrá volba. Proti české dvojici se postavili Nenad Zimonjič a Ijla

Bozoljac. Neměli ale nárok.
Klíčový debl trval pouze dvě
hodiny a třiadvacet minut a
domácí nedovolili Srbům
ani set. „Nedalo se čekat, že
budu po kurtu po předcházejícím zápase nějak lítat. Tom
ale zahrál skvěle a táhnul
nás za výhrou,“ ocenil svého
parťáka Štěpánek. Vítězný
pár si na své konto připsal
desátý úspěch v Davis Cupu
a potvrdil svoji kvalitu.
„Soupeři z nás mají respekt,“
všiml si Berdych.

Tři tie-breaky a bylo hotovo
Za stavu 2:1 proti sobě nastoupily týmové jedničky.
Berdych i Tipsarevič se v každém setu snažili zvrátit průběh
na svoji stranu, přesto pokaždé rozhodovala až zkrácená
hra. V ní dokázal opakovaně

Hoši děkujem. Kompletní daviscupový výběr včetně realizačního týmu se s vyprodanou pražskou O2
Arénou těší z postupu mezi čtyři nejlepší světové celky!
Foto: Jiří Vojzola

triumfovat tenista s Prostějova. Jednoduché to nebylo.
Tipsarevič ale v rozhodujících
situacích své šance nevyužil a nedokázal proměnit ani
setbol. Jeho protějšek naopak
uspěl při svém měčbolu, svalil
se na antuku a užíval si postupové nadšení tribun. „Zvládl
jsem to, i když to byl těžký
zápas. Několikrát jsem utíkal
hrobníkovi z lopaty,“ vyznal
se Berdych.
Za rozhodnutého stavu nastoupil na kurt Lukáš Rosol a dokázal vítězství České republiky
zvýraznit v duelu s Troickým.
Vítězství 4:1 znamená, že Navrátilův výběr čeká Argentina.
„Ta je spolu se Španělskem
doma téměř neporazitelná, ale
to neznamená, že se nám to nemůže podařit. Máme kvalitní
tým a budeme se rvát,“ tvrdí
odhodlaně Navrátil.

ČTVRTFINÁLE DAVISOVA POHÁRU: Česko - Srbsko 4:1
Berdych - Troicki 6:2, 6:1, 6:2
Štěpánek - Tipsarevič 7:5, 4:6, 4:6, 6:4, 7:9.
Berdych, Štěpánek - Zimonjič, Bozoljac 6:4, 6:2, 7:6.
Berdych - Tipsarevič 7:6 (8:6), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7)
Rosol - Troicki 7:6 (7:5), 7:5

davis cup v praze objektivem jiřího vojzoly

Mňam. Tradiční důvtip jednoho z vůdce prostějovského
kotle, který nezapře svůj původ, se dostatečně vyřádil i na
srbských protivnících...

Mám to v kapse. Česká jednička potěšila srdce všech fanoušků. Tomáš Berdych prokázal o víkendu velmi dobrou
formu a Srby zničil prakticky sám.

Zasloužená prémie. Nebylo tak divu, že od přítelkyně
Ester obdržel „Berďa“ po příchodu na lavici tu nejsladší
odměnu...

Štěpec řádil. Druhý z dvojice plejerů české reprezentace
Radek Štěpánek se o víkendu skutečně vyřádil. Do hlavní role
se postavil nejen před bouřlivými fanoušky, ale i díky incidentu
s Tipsarevičem při podávání rukou.
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Exkluzivní rozhovor s předsedou LHK Jestřábi Prostějov:

„HOKEJI MAJÍ EKONOMICKY POMOCT NOVÍ PARTNEŘI,“ ujišťuje Michal Tomiga
Smlouvy se dvěma novými partnery jsou před podpisem, dluhy budou postupně splaceny a koučem zůstává Zachar

Prostějov - Jak slíbil, tak udělal. Předseda LHK
Jestřábi Michal Tomiga poskytl Večerníku během
velikonočních svátků avizované exkluzivní interview, v němž poodhalil nejbližší budoucnost hokeje v našem městě. Ten dle jeho slov, i přes všechny
aktuální potíže, rozhodně nekrachuje a fandové se
normálně mohou těšit na další soutěžní ročník.
dojíždí letošní ročník, a to jak
různými mládežnickými turnaji, tak z hlediska nutnosti
uzavření sezóny 2011-2012 po
trochu problematické ekonomické stránce. Naštěstí jsme se
subjekty i jednotlivci, kterým
dlužíme, dohodli splátkové
kalendáře a pohledávky jim
budem postupně uhrazovat...“
budeme
Prozradíte jméno velkého sponzora, který
oddíl podpoří?
„No, dobrá, snad to nezakřiknu...

Marek Sonnevend

jsou momentálně před podpisem,
takže by teď skutečně nebylo
vhodné víc prozrazovat. S ohledem na své dřívější zkušenosti
budu vážně raději opatrnější.
Vše vám sdělím hned po uzavření avizovaných kontraktů,
načež následně by měla probě ou i tisková konference.“
běhnout
Můžete alespoň odhadnout časový horizont,
kdy by mělo být jasno o budoucnosti prostějovského hokeje?
„Stane se tak během nejbližšího týdne či čtrnácti dnů. A
půjde opravdu o změny zásadní. Už jen z pohledu, že by se
jeden z nových sponzorů měl
každopádně objevit v názvu
klubu a personální úpravy
plánujeme i v managementu
LHK, kam by mohli přijít lidé
právě z firem, s nimiž naváže-

Mezi hokejovými příznivci se v posledních
dnech nese řada nelichotivých zvěstí a spekulací. Jak
byste charakterizoval současnou situaci z pohledu prvního muže klubu?
„Co se týká příští sezóny, kterou připravujeme, chceme ji
zaštítit novým sponzorem, jak
jsme dříve deklarovali. Vstup
tohoto partnera do klubu už
nějakou dobu chystáme. Vedle
t o h o
„Pohledávky postupně splácíme a budeme
samosplácet, takže NIKDO O NIC NEPŘIJDE.
zřejmě
ještě

U hráčů se nejedná o žádné vysoké částky,
takového charakteru je spíš dluh vůči dopravci...“
První muž hokejového klubu
MICHAL TOMIGA o závazcích
Můžu říct, že nejde o jednoho, ale
hned dva nové významné partnery! Jak už jsem řekl, jednáme
s nimi už delší dobu a smlouvy

me spolupráci. Mně by se za
této upravené situace trochu
uvolnily ruce, abych se mohl
víc věnovat sportovní stránce

„S Petrem Zacharem nadále počítám
jako s prvním trenérem A-mužstva.
Pan Jurík měl smlouvu do konce března,
jsme v kontaktu a budeme řešit co dál.“
v činnosti oddílu s důrazem
na mládež, kterou dlouhodobě
chceme pozvednout na vyšší
úroveň
úroveň.“
Máte už jasno o složení
A-mužstva a jeho trenérech pro příští sezónu?
„Právě po Velikonocích
plánuji začít pohovory jak
s hráči ´áčka´, tak s trenéry
všech věkových kategorií.
Mezi muži určitě dojde k dílčím změnám, kolika a jakým
přesně, to se teprve uvidí. Za
složitější ekonomické situace
však někteří hráči budou muset přistoupit na menší plat, a
pokud ne, nezbude než aby
odešli a hledali si jiné angažmá. Podle mě však i s upravenými finančními podmínkami pořád budeme patřit
k lépe zajištěným klubům ve
druhé lize! Obecně chceme
začít stavět mužské ´áčko´
na další dva roky v poněkud
omlazeném složení tak, aby
naši odchovanci viděli větší
šanci prosadit se do elitního
výběru Jestřábů, případně dál
do vyšších soutěží. Tenhle
kolektiv připravujeme s panem Zacharem a mělo by

v něm být už pouze šest nebo
sedm cizích hokejistů, všichni ostatní budou kmenovými
hráči P
Prostějova.“
Hlavním koučem tedy
zůstává Petr Zachar?
A co asistent Juraj Jurík?
„S panem Zacharem nadále
počítám jako s prvním trenérem A-mužstva. Pan Jurík
měl smlouvu do konce letošního března, jsme v kontaktu a během nadcházejícího
týdne si sedneme a budeme
řešit co dál. Ohledně přesného složení hráčského kádru i
obsazení trenérských postů u
jednotlivých družstev včetně mládeže dost záleží na
tom, v jaké přesné výši podepíšeme smlouvy s novými
partnery, a kolik peněz dáme
dohromady i třeba vzhledem
k finanční podpoře města,
o které ještě musíme jednat.
Jako hranici vyjasnění všech
nejdůležitějších věcí jsme si
dali dvacátý duben, nejpozději do tohoto data by se mělo
o podstatných záležitostech
rozhod
rozhodnout.“
Co se týká výše zmíněných dluhů, někteří

FFoto: archív
hráči už začínají být značně
netrpěliví. Nemusejí se o své
peníze obávat?
„Jak už jsem řekl, pohledávky postupně splácíme a budeme splácet, takže nikdo o
nic nepřijde. U hráčů se navíc
nejedná o žádné příliš vysoké
částky, takového charakteru je
spíš dluh vůči dopravci. I ten
každopádně budeme umořovat. Celý problém vznikl tím,

že během sezóny přestali někteří sponzoři posílat finance
v domluveném objemu a my
jako oddíl jsme neměli peníze na placení všeho a všech.
Z toho následně vznikly fámy,
že prostějovský hokej končí a
podobně. Nic takového není
na pořadu dne, jedeme dál. Jak
jsem ale říkal, měla by se změnit struktura klubu z hlediska
jeho vlastnictví.“

Turnaj dorostu O hanácký pohár vyhráli Slováci Čuřík, Duba a Kumstát
Mladí Jestřábi obsadili v domácím klání druhé místo,
trenér Kužílek si pochvaloval vysokou úroveň i zajímavost

Nesmírně pestré obsazení a
velkou kvalitu měl hokejový
turnaj mladších dorostenců
O hanácký pohár, který od 6.
do 8. dubna zorganizoval na
prostějovském zimním stadionu zdejší oddíl LHK Jestřábi.
Prvenství v těžké konkurenci
vybojoval tým Spišské Nové
Vsi, výběr pořádajícího klubu
skončil po finálové porážce na
skvělé stříbrné pozici.
„Celou akci jsme připravili ve
spolupráci s agenturou Moore
Sports Tours, přes niž se nám povedlo zajistit účast kanadského
celku Riverside Rangers i dalších
dvou zahraničních družstev z Nizozemska a Maďarska. Když se
k tomu přidala Spišská Nová Ves
ze Slovenska, jeden z nejlepších

kolektivů ČR Sparta Praha a další tuzemské mančafty z Kralup a
Třebíče, vzniklo opravdu výborné
obsazení,“ pochvaloval si šéf prostějovského hokeje Michal Tomiga.
Spokojenost neskrýval ani trenér
mladšího dorostu LHK a současně
hlavní organizátor turnaje. „Pozitivem byla hlavně velká vyrovnanost startovního pole. S výjimkou
slabších Holanďanů jej tvořilo
sedm herně vyspělých mančaftů,
každý mohl porazit každého. Tím
pádem si kluci opravdu skvěle
zahráli a Hanácký pohár udělal
pěknou tečku za naší vydařenou
bronzovou sezónou v první lize.
Byla to taková třešinka na dortu,“
konstatoval Martin Kužílek.
Jeho svěřenci hráli už v sobotu doslova o všechno, když jen vítězství

Sestava LHK Jestřábi Prostějov
Brankáři: Adam Gottwald, Jiří Zbořil. Obránci: Roman Kosorin,
David Tománek, Jindřich Krček, Martin Křesala, Patrik Liška, Tomáš
Štěrba, Radek Vychodil, Jan Žilka. Útočníci: Daniel Willert, Jakub
Krampol, Nicholas Lang, Filip Němec, Martin Šmída, Ondřej Kopecký, Simon Hejduk, Tomáš Vystavěl, Jan Pavel, Daniel Konečný,
Martin Hejč, David Krampol, Jaroslav Ondroušek. Trenéři: Martin
Kužílek a Michal Janeček. Vedoucí týmu: Leoš Zapletal.

nad silnými Sparťany jim zajišťovalo postup do semifinále. Mladí
Jestřábi zabrali a favorita zdolali 2:1.
„Každý skalp slavné Sparty samozřejmě potěší, hráči mě svým přístupem k tomuto klíčovému souboji
moc potěšili,“ chválil Kužílek.
A kladů nebyl zdaleka konec,
neboť Prostějované přemohli
v nedělním semifinále vyslance
Kanady z Riverside. Narazili až
v závěrečném duelu o konečné
prvenství proti Spišské Nové Vsi.
„Ve finále jsme dokázali vyrovnat z 0:2 na 2:2, ale potom soupeř
potrestal naše chyby a bylo rozhodnuto. Přesto kluky musím za
celý turnaj ocenit, druhá příčka
je v tak silné konkurenci skvělý
úspěch,“ zdůraznil Kužílek.
Navíc i organizačně akce proběhla bez větších problémů.
„Na to, že šlo vlastně o takový
nultý ročník a některé věci ještě
nebyly úplně dotažené, všechno
dopadlo výborně. Zástupci všech
zúčastněných klubů za námi chodili a moc děkovali za vynikající
turnaj, což pro nás pochopitelně
znamenalo největší odměnu. Proto bych i touto cestou rád poděkoval úplně všem, kteří se jakkoliv

v All Stars výběrech

Redaktor webových stránek nou Karvinou (36) a druhým
oddílu HC Karviná zorgani- Havířovem (27), až za Jestřáby
podíleli
na přípravách
a zdárném
zařadil Opohanácký
bok úspěšných
pros- zoval ve spolupráci s redak- zůstal například Přerov (9).
Výsledky
turnaje mladších
dorostenců
pohár 2012
tory dalších internetových
Základní skupina A
O 5. až 8. místo
Složení All Stars Teamu
serverů hlasování o All Stars
2. ligy Východ 2011/12
LHK Jestřábi Prostějov – HK Třebíč – Zoltermeer 12:0, Kralupy Team 2. ligy mužů, skupiny
Spišská Nová Ves 4:2, HC Spar- – Sparta Praha 2:1 po nájezdech.
Východ 2011/12. Mezi nejPrvní formace
ta Praha – HK Horácká Slávia
lepší hráče se v této anketě
O 7. místo
Třebíč 3:3, Spišská Nová Ves
prosadili i tři hokejisté LHK Lukáš Daneček (Havířov) –
Jiří Heš (Vsetín), Josef Tichý
– Sparta Praha 1:1, Prostějov Sparta Praha – Zoltermeer 7:0. Jestřábi Prostějov.
– Třebíč 1:6, Třebíč – Spišská
Do elitní formace byl zvolen (Opava) – Jakub Čuřík (ProsO 5. místo
Nová Ves 1:3, Sparta Praha –
útočník Jakub Čuřík, který tějov), David Moravec (KarviProstějov 1:2.
Třebíč – Kralupy 3:1.
vyhrál týmové bodování jak ná), Vladimír Luka (Karviná).
1. Prostějov
2 0 1 7:9 4
v základní části (16 + 23 =
Semifinále
Druhá formace
2. S. N. Ves
1 1 1 6:6 3
39), tak v play off (8 + 4 = 12).
3. Třebíč
1 1 1 10:7 3 Prostějov – Riverside 4:2, Buda- Členy druhé pětky se pak na Radek Tihlář (Přerov) – Filip
4. Sparta Praha
0 2 1 5:6 2 pešť – Spišská Nová Ves 2:5.
základě hlasování stali obrán- Štefanka (Karviná), Jiří Krisl
ce Pavel Kumstát a forvard a (Havířov) – Marek Ivan (KarZákladní skupina B
O 3. místo
současně kapitán našeho týmu viná), Michal Sztefek (Havířov), František Zúbek (Vsetín).
HK Kralupy nad Vltavou – Budapešť – Riverside 9:2.
Lukáš Duba.
MTK Budapešť 2:6, Riverside
Hlasy dostali rovněž gólman
Finále
Třetí formace
Rangers – Zoltermeer Panters
Dalibor Sedlář a bek Jiří Osi8:0, Budapešť – Riverside 3:1, Spišská Nová Ves – Prostějov 5:2. na, oba však zůstali v pořadí za Adam Vrba (Havířov) – Miroslav
Budapešť – Zoltermeer 3:0,
hranicí tří elitních lajn. Podle Javín (Karviná), Pavel Kumstát
Konečné pořadí
Zoltermeer – Kralupy 0:8,
celkového součtu hlasů obsadil (Prostějov) – Daniel Vaněk
Kralupy – Riverside 2:2.
1. HK Spišská Nová Ves, 2. LHK Prostějov spolu se Vsetínem (Vsetín), Lukáš Duba (Prostě1. Budapešť
3 0 0 12:3 6 Jestřábi Prostějov, 3. MTK Buda- dělené třetí místo (15) za vítěz- jov), Robert Říčka (Havířov).
2. Riverside
1 1 1 11:5 3 pešť, 4. Riverside Rangers, 5. HS
3. Kralupy
1 1 1 12:8 3 Třebíč, 6. Kralupy n. V., 7. Sparta
Předplaťte si periodikum, kde najdete
4. Zoltermeer
0 0 3 0:19 0 Praha, 8. Zoltermeer Panters.
NEJVÍCE HOKEJOVÝCH ZPRÁV
Jen v tomto roce ušetříte 260 Kč...
průběhu premiérového Hanácké- tějovských turnajů mládeže MoVolejte: 582 333 433
ho poháru. Společně jsme udělali ravia Open Cup a SIDA Cup,“
Pište:
predplatne@vecernikpv.cz
první krok k tomu, aby se časem dodal Martin Kužílek.

SIDA CUP 2012 JE TADY: Od pátku do neděle se hraje tradiční turnaj starších žáků,
i letos pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka
Prostějov/son, pk - Třetí mládežnický turnaj ve
třetím po sobě jdoucím
víkendu pořádá hokejový oddíl LHK Jestřábi
Prostějov. Tentokrát jde
o již čtvrtý ročník SIDA
CUPu starších žáků organizovaný ve spolupráci
se známou bezpečnostní
agenturou a jako ve třech
předchozích letech vše
opět proběhne pod záštitou náměstka hejtmana
Olomouckého kraje a
člena Rady statutárního
města Prostějov Aloise
Mačáka. Turnaj je určený hokejistům narozeným
v roce 1998 a mladším,
jedná se tedy o projekt
podpory mládežnického
sportu.
„V tomto úspěšném klání
mladých hokejistů se naše
společnost angažuje už
čtvrtým rokem, což zna-

mená od samotného vzniku
turnaje. V rámci programu
Podporujeme dobré věci je
naší hlavní ideou podílet se
na smysluplné volnočasové
aktivitě mládeže, k čemuž
je sport ideálním řešením.
Není pochyb, že v současné
době je to pro rodiče i klub
složité ekonomicky zvládnout situaci, proto se snažíme aspoň částečně tomuhle
úsilí napomoci,“ objasnil
původ turnaje ředitel společnosti SIDA Jiří Netušil.
Mezi letošními účastníky
by vedle družstev z ČR
včetně domácích Jestřábů
neměli znovu chybět celky
ze Slovenska a Maďarska.
„„Zúčastní se pravděpodobně šest týmů z České republiky i ze zahraničí, přesné
startovní pole ještě dolaďujeme. Nejprve budou hrát
každý s každým a poté
přijdou na řadu vyřazovací

zápasy o konečné umístění,“ prozradil šéf LHK Michal Tomiga. „V každém
případě celá akce bude mít
každopádně vysokou sportovní úroveň, diváky zveme
do hlediště na řadu kvalitních mládežnických utkání
v ledním hokeji,“ shodli se
Tomiga s Netušilem.
Hlavním partnerem turnaje
je tedy prostějovská firma
SIDA, za podpory Olomouckého kraje, Města Prostějova, LHK Jestřábi 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.
„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 sportovat.
Stále totiž platí: ´Kdo si
hraje, nezlobí!´,“ zopakoval před startem klání A.
Mačák.
Hrát se bude od pátku 13.
do neděle 15. dubna, začátky jsou v jednotlivých
dnech následující: pátek
15.00 hodin, sobota 7.30
hodin a neděle 7.30 hodin.
Nedělní finále je v plánu
od 13.45 hodin.

INZERCE

Basketbal
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Basketbalistům Prostějova skončila nadstavbová část, tým uhájil druhou příčku

ORLI BĚHEM SEZONY PŘEKONALI TŘI TĚŽKÉ CHVILKY
Prvním sokem pro play off je Ostrava!

k
o
k
s
roz

Téměř půlroční honba za co nejlepším postavením
před rozhodující části soutěže skončila. A byla mimořádně zajímavá. Letošnímu ročníku sice zatím opět
kraluje Nymburk, za úřadujícím šampionem se ale o
další pořadí přetahovaly hned čtyři týmy. Prostějov sice
dokázal odolat náporu Děčína, Pardubic a překvapení
z Kolína, o druhé místo se ale strachoval až do posledního kola a nakonec fandil Nymburku. Až jeho vítězství
v prodloužení nad Pardubicemi Orly definitivně posadilo do pozice korunního prince české elitní soutěže.

Mattoni NBL, skupina A1 - 9. kolo
loo

BK Děčín - BK Prostějovv

Prostějov/lv

77:71

Čtvrtiny:

Sestava a body Prostějova

15:23, 24:16,
17:13, 19:19

Nicholson 18
Smith 16
Pandula 11
Peterson 9
Švrdlík 9

trojky: 15/7:18/5
střelba 2b.: 43/21:42/21
trestné hody: 25/14:16/14
asistence: 16:18
doskoky: 27:33
osobní chyby: 20:19
získané míče: 7:5
ztracené míče: 8:12
rozhodčí: Vyklický, Hošek,
Vondráček
Diváků: 1030

„Bylo to hodně náročné. Naši
největší soupeři posílili a nám
se nevyhnuly herní výpadky.
Soutěž byla hodně napínavá,
podobnou vyrovnanost nepamatuji. Ale nakonec jsme na

Bohačík 5
Slezák
Venta 1
Bratčenkov 0
Pelikán 0

druhé místo dosáhli a to se
počítá,“ oddechl si generální
manažer BK Prostějov Petr
Fridrich.
Cesta za dílčím úspěchem byla
hodně trnitá. Po odchodu několika opor nový tým nedokázal
postoupit se základní skupiny

EuroChallenge Cupu a osmifinálovou účast proti své vůli přenechal Pardubicím. Zklamání
z vyřazení se možná podepsalo
pod některé ligové výsledky.
Další těžkou chvilku ustáli
basketbalisté na začátku roku,
kdy ekonomická situace v celé
České republice přiměla vedení klubu k úpravě kontraktů.
V tomto okamžiku hráči ukázali své srdce a situaci ustáli.
„Na palubovce svými výkony
potvrdili, že jim jde především o
basketbal. To vypovídá o charakteru týmu,“ ocenil přístup mužstva Fridrich.
Poslední hořkou pilulku v probíhající sezoně museli skousnout ve finálovém turnaji
Českého poháru. Po hladkém
postupu z prvního kola vypad-

Zvládli to. Svěřenci trenéra Cholevy (na snímku s týmem při time
outu) vstupují do vyřazovacích bojů z vytoužené druhé pozice.
Foto: www.bkprostejov.cz
li v semifinále a neuspěli ani
v utkání o třetí místo. „Vyřazení
v semifinále nás bolelo,“ vzpomíná kouč Zbyněk Choleva,
který chce věřit přísloví, že co
tě nezabije, to tě posílí. „Porážky ke sportu patří. Jde o to, aby

se z nich sportovec poučil a využil je pro příští vítězství,“ tvrdí.
O platnosti jeho slov se bude
rozhodovat v play off. Orli touží po zopakování své finálové
účasti. A jsou odhodlaní ukázat
svoji sílu. Bude to stačit?

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Děčína
Alič 21, Houška 14, Houška 14, Sanders
8, Stria 7, Boyer 6, Soukup 6, Pomikálek
1, Bejček 0, Burke 0, Landa 0, Žampach 0

Mattoni NBL, skupina A1 - 10. kolo
ollo

Věštba před play off: ORLI PRODLOUŽÍ DOBU STŘÍBRNOU

93:63
((45:37)
53 )

Čtvrtiny:

Sestava a body Prostějova

32:33, 13:4,
28:18, 20:8

trojky: 16/9:17/9
střelba 2b.: 39/25:33/13
trestné hody: 20/16:13/10
asistence: 17:13
doskoky: 26:20
osobní chyby: 23:18
získané míče: 7:4
ztracené míče: 10:14
rozhodčí: Dolinek, Gabara, Macela
nejlepší hráč: Jamar Smith
Diváků: 900.

Smith 21
Peterson 19
Bohačík 16
Pelikán 10
Slezák 9

Pandula 6
Venta 5
Nicholson 4
Švrdlík 3
Bratčenkov 0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Kolín
Ličartovský 12, Marko 12, Barnes 10, Machač
10, Zuzák 9, Benáček 3, Field 3, Ames 2,
Hubálek 2, Adamec 0, Matějka 0, Němeček 0

Průběžná tabulka Mattoni NBL, skupina A1

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

Tým

Z

V

P

Skóre

B

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

35
36
36
36
36
35

33
25
25
24
22
16

2
11
11
12
14
19

3085:2343
3030:2656
2668:2386
2830:2513
2971:2890
2661:2775

68
61
61
60
58
51

konečná 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
40
40

26
18
18
16
15
10
10
9

14
22
22
24
25
30
30
31

3216:2918
3036:2971
3071:3141
3162:3489
3065:3291
2726:3220
2808:3248
2782:3270

66
58
58
56
55
50
50
49

Souboj úřadujícího českého a slovenského mistra,
moravské derby, bitvu ambiciózních Pardubic s
ligovým překvapením z Kolína a konfrontaci děčínské zkušenosti a dravým mládím, které reprezentuje USK Praha. Zajímavé zápasy slibuje už
čtvrtfinále basketbalové Mattoni NBL. Probíhající
soutěž bude nabitá emocemi a může nabídnout i
překvapivé výsledky. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
si proto zahrál na věštkyni a pokusil se odhadnout
průběh prvního kola play off a celého čtvrtfinále.
Prostějov/lv

ČTVRTINÁLE
Příznivci bývalého prostějovského trenéra Petera Bálinta
by si zřejmě přáli vyrovnanější
průběh souboje Levic s Nymburkem, český šampion se ale
s protivníkem nebude párat a k
postupu mu bude stačit nejmenší
počet zápasů. Podobný průběh si
jistě přejí také bojovníci z Děčína, ale před tím, než si užijí postupovou radost, čeká je pěkná
fuška. Svěřenci Kennetha Scalabroniho jednou uhájí Folimanku před nájezdem Severočechů
a padnou až po boji ve čtvrtém
zápase. O výsledku Orlů v sérii
proti Ostravě se rozhodne ve
druhém střetnutí. Nová huť po
první porážce ztratí i druhé utkání ve vlastní hale v dramatické
koncovce a pak už Prostějov
dotáhne čtvrtfinále k postupu.
Největším překvapením celé
ligy je Kolín. Životní výkony
hráči potvrdí také ve čtvrtfinále.
Po výhrách v domácím prostředí

dotáhnou sérii k rozhodujícímu
zápasu a nervózního soupeře
porazí také v pátém střetnutí v
Pardubicích.

SEMIFINÁLE
Kolínské kouzlo tvrdě narazí
na nymburskou pěst. Mistr si
pohlídá střelce zpoza oblouku
a sám zúročí bohaté zkušenosti
z evropských pohárů a nabitou
střídačku. Kolín svoji úspěšnou misi zakončí porážkou

na vlastní palubovce, přesto
si bude vychutnávat bouřlivé
ovace za předvedené výkony.
Zápasy Prostějova a Děčína
během sezony vždy vyzněly
lépe pro domácí tým a na to
se nic nebude měnit ani v play
off. Zvlášť, když se konečně
pořádně probere prostějovské
publikum, zaplní tribuny a dá k
dispozici svoje hlasivky. Bude
pootevřený boj do konce, v
němž uspějí Orli.

FINÁLE
Unavené prostějovské opory
ze sebe ždímají zbytky sil. V
zápasech na půdě Nymburka
vydrží pokaždé poločas, pak
už se budou šetřit na domácí
odvety. Hned ta první bude
klíčová. Rozhodne o tom,
zda se série ještě vrátí na
palubovku mistra, který se
přesto nenechá sesadit z trůnu, a ve finále ztratí jediné
utkání.

tipy večerníku aneb JAK DOPADNE PLAY OFF
čtvrtfinále

na zápasy

ČEZ BASKETBALL NYMBURK

VS.

BK ASTRUM LEVICE

3:0

BK PROSTĚJOV

VS.

NH OSTRAVA

3:0

BK DĚČÍN

VS.

USK PRAHA

3:1

BK JIP PARDUBICE

VS.

BC KOLÍN

2:3

semifinále

na zápasy

ČEZ BASKETBALL NYMBURK

VS.

BC KOLÍN

3:1

BK PROSTĚJOV

VS.

BK DĚČÍN

3:2

finále
ČEZ BASKETBALL NYMBURK

VS.

na zápasy
BK PROSTĚJOV

4:1

„Ostravě nesmíme dát čuchnout,“ plánuje ZBYNĚK CHOLEVA
Lodivod Orlů si z užšího kádru hlavu nedělá. „Podobně jsou na tom i ostatní,“ říká

dohrávka
ka 6. ko
ČEZ Ba
Baskettba
balll

Praha –

1. ZÁPASY, pátek 13. dubna, 18.00 hodin: ČEZ Basketball Nymburk - Astrum Levice (sobota 14.4., 18:00), BK Prostějov - NH
Ostrava, BK Děčín - USK Praha, BK JIP Pardubice - BC Kolín
(neděle 15.4., 17:30)
2. ZÁPASY, středa 18. dubna, 18.00 hodin: Astrum Levice - ČEZ
Basketball Nymburk, NH Ostrava - BK Prostějov (úterý 17.4.,
17:30), USK Praha - BK Děčín (úterý 17.4., 18:00), BC Kolín - BK
JIP Pardubice (17:45)
3. ZÁPASY, sobota 21. dubna, 18.00 hodin: ČEZ Basketball Nymburk - Astrum Levice, BK Prostějov - NH Ostrava (pátek 20.4.,
18:00), BK Děčín - USK Praha (pátek 20.4., 18:00), BK JIP Pardubice
- BC Kolín
PŘÍPADNÉ 4. ZÁPASY, středa 25. dubna, 18.00 hodin: Astrum
Levice - ČEZ Basketball Nymburk, NH Ostrava - BK Prostějov
(úterý 24.4., 17:30), USK Praha - BK Děčín (úterý 24.4., 18:00), BC
Kolín - BK JIP Pardubice (17:45)
PŘÍPADNÉ 5. ZÁPASY, sobota 28. dubna, 18.00 hodin: ČEZ
Basketball Nymburk - Astrum Levice, BK Prostějov - NH Ostrava
(pátek 27.4., 18:00), BK Děčín - USK Praha (pátek 27.4., 18:00), BK
JIP Pardubice - BC Kolín

Prostějov - Po hodně dramatickém průběhu nadstavbové skupiny A1 dotáhl trenér Zbyněk Choleva
svůj tým k vytouženému druhému místu. Sice pouze o skóre před třetím Děčínem, to však historie
připomínat nebude. Cíl je splněný. Mužstvo půjde
do čtvrtfinále z druhé nejlepší možné pozice. „Byl to
velký boj. Mohli jsme o pořadí rozhodnout již dříve,
což se sice nepodařilo, ale konečný výsledek beru,“ oddechl si lodivod Orlů Choleva.
Ladislav Valný
Letošní ročník Mattoni
NBL je hodně vyrovnaný. To se vaši soupeři tak
zlepšili?
„Když nepočítám Nymburk,
který je trochu někde jinde, tak
musím uznat, že soupisky ostatních klubů se zkvalitnily. To je
ale pro samotný basketbal jedině dobře. Přibylo atraktivních a
vyrovnaných zápasů, pro diváky byla soutěž zajímavá.“

Takže, v takové konkurenci je druhé místo po
nadstavbě úspěch?
„Ano, ale jenom dílčí. O úspěchu v sezoně se teprve bude
rozhodovat. Chceme toto
umístění zopakovat i po posledním zápase celého ročníku. Podobné plány mají další
tři týmy. Čekají nás velké zápasy.“
V několika případech
vás o výhru připravily
vlastní chyby. Tým trápily

zbytečné ztráty, v čem byl
problém?
„Přece jen máme docela
mladé mužstvo a někdy nám
chyběly větší zkušenosti.
Ostřílení basketbalisté si uvědomují, kdy mají míč přidržet
a zklidnit divoký průběh zápasu. S tím jsme měli občas
problémy. Navíc se snažíme hrát rychle dopředu a
z toho pramení ztráty. Zlepšení chce
svůj čas.“
Závěr sezony dohráváte v užší
sestavě. Je to
velký
problém?
„Není to tak
strašné.
Stále
máme
k dispozi-

ci nějakých sedm nebo osm
nosných hráčů. Soupeři jsou
na tom podobně. Na to se
vymlouvat nebudeme. Je to
realita, se kterou se musíme
vypořádat.“
V prvním kole vás čeká
Nová huť Ostrava. Jak
těžký to bude soupeř?

stačily dva zápasy. Není to rozhodně žádný lehký protivník.
Má dobře poskládanou sestavu, v níž jsou zkušení i mladí
a draví hráči. Docela kvalitní
jsou zahraniční posily a k tomu
mají na své straně bouřlivé
prostředí ostravské haly. Nesmíme jim dá v prvním zápase

„O úspěchu v sezoně se teprve bude
rozhodovat. Chceme umístění zopakovat
i po posledním zápase celého ročníku.
Podobné plány ale mají další tři týmy.
Čekají nás další velké zápasy....“
Šéf lavičky prostějovských basketbalistů
Zbyněk Choleva o druhém místu po nadstavbě
„Ve skupině A2
kralovali a v předkole jim k postupu

čuchnout. Ostrava nemůže cítit
šanci na úspěch! To by pro nás
bylo špatné.“

Sport
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ZASE TEN ZÁVĚR... Děčínu vyšla sázka na veterány
Očima trenérů
Prostějov/lv - V průběhu posledních dvou minut středečního utkání předposledního
kola nadstavbové části Mattoni NBL ztratila Orlí letka šanci na vítězství v Děčíně, které
jí mohlo už v předstihu zajistit
druhé místo. A stačily k tomu
dvě dalekonosné střely domácích matadorů. Jako první
zaúřadoval veterán Sanders,
které podpořil Alič. Výsledkem byla porážka 71:77, která

přesto neměla tragické rozměry. Znamenala, že si Prostějov
udržel lepší vzájemnou bilanci, byť o pouhé čtyři body.
Domácí nastoupili bez Pavla
Houšky, kterého ale na začátku
zastoupil jmenovec Jakub, autor
osmi bodů. Přesto to na Orly
nestačilo. Po dobře volených
střelách šli do druhé čtvrtiny za
stavu 23:15, slibný náskok osmi
bodů jim však na poločasové
vítězství nestačil. Úsek mezi
desátou a patnáctou minutou
minutou totiž ovládli Děčínští v
poměru 13:2 a přes zvýšené úsilí
Hanáků odcházeli soupeři z palubovky za stavu 39:39.
Po obrátce se zdálo, že svěřenci

Zbyňka Cholevy dostanou střetnutí pod svou kontrolu. Zásluhou
dvojice Smith, Švdrdík upravili
na 52:46. V dalších čtyřech minutách bohužel vypadli z tempa.
Domácí v těchto okamžicích
dominovali a opět skóre otočili. Před startem závěrečné části
vedli 56:52 a pak už hosty drželi
zkrátka.Tři minuty před koncem
vykřesali o šňůře šesti bodů Hanáci naději na obrat. Snížili na
rozdíl jediného bodu. V těsné
přetahované o každý koš neuspěli. Po Aličově pokusu zpoza
oblouku ztráceli čtyři body, a přes
veškerou snahu se v závěrečných
sekundách vyrovnaného duelu
výrazněji neprosadili.

Prostějov/lv - Po dvou porážkách v řadě dokázali zabrat
basketbalisté Prostějova. V klíčovém zápase o druhé místo v
tabulce pod vlastními koši přehráli Kolín a vyhráli vysoko
93:63. Díky následující porážce Pardubic s Nymburkem a
výhře Děčína nad USK Praha
bylo o pořadí na špici Mattoni
NBL rozhodnuto. V napínavém závěru nadstavbové skupiny A1 udrželi Hanáci druhý
flek a v prvním kole play off je
čeká soupeř z předkola, jímž je
Ostrava.

„Na nás byla v prvním poločase vidět trochu nervozita, nedávali jsme trestné
hody. Náš primární úkol byl vyhrát. Utkání se vyvíjelo jako velký boj, první
poločas byl velmi vyrovnaný. Prostějov se snažil dělat, co mohl, ale na druhou
stranu si myslím, že v závěru už trochu ztrácel odvahu. Pak to vzal na sebe Smith
s Nicholsonem, ale díky Ellově trojce jsme se dostali na čtyřbodový rozdíl.“

SKUPINA A1
9. kolo: BC Kolín – ČEZ Basketball Nymburk 66:75 (23:14, 30:38,
49:58). Nejvíce bodů: Machač 16, Marko 14, Barnes 11 - Benda 17,
Pumprla 14, Lenzly 13, Lawrence 11. Rozhodčí: V. Lukeš, Paulík, Karásek.
Trestné hody: 23/17 - 15/9. Fauly: 22:21. Trojky: 5:8 BK Děčín – BK
Prostějov 77:71 (15:23, 39:39, 56:52). Nejvíce bodů: Alič 21, J. Houška a
P. Houška po 14 - Cadri-Nicholson 18, Smith 16, Pandula 11. Rozhodčí:
Vyklický, Hošek, Vondráček. Trestné hody: 25/14 - 16/14. Fauly: 20:19.
Trojky: 7:5 BK JIP Pardubice - USK Praha 92:56 (24:13, 41:26,
69:42). Nejvíce bodů: Hampton 31, Pospíšil 20, Bohačík a Černošek po 11,
Opoku 10 - Sedmák 13, Votroubek 12, Slavík 11. Rozhodčí: Hruša,
Galajda, Benda. Trestné hody: 13/11 - 6/3. Fauly: 14:20. Trojky: 7:5.
10. kolo: ČEZ Basketball Nymburk – BK JIP Pardubice 91:77 po
prodloužení (22:24, 42:48, 62:58, 73:73). Nejvíce bodů: Wilson 20,
Benda 17, Pumprla 12, Abrams 11, Lenzly 10 - P. Bohačík 21, Hampton 15,
Černošek 12, Pospíšil 10. Rozhodčí: Vyklický, Kurz, Matějek. Trestné
hody: 17/16 - 28/19. Fauly: 22:19. Trojky: 9:6 BK Prostějov – BC
Kolín 93:63 (32:33, 45:37, 73:55). Nejvíce bodů: Smith 21, Peterson 19, J.
Bohačík 16, Pelikán 10 - Ličartovský a Marko po 12, Barnes a Machač po
10. Rozhodčí: Dolinek, Gabara, Macela. Trestné hody: 20/16 - 13/10.
Fauly: 23:18. Trojky: 9:9 USK Praha - Děčín 62:67 (22:16, 33:35,
41:51). Nejvíce bodů: Sedmák 13, Cvek 12, Slavík 11 - Burke 12, Boyer a
Soukup po 8. Rozhodčí: Hruša, Macela, Znamínko. Trestné hody: 11/9 18/10. Fauly: 20:16. Trojky: 5:5.
PŘEDKOLO PLAY OFF
1. ZÁPASY: NH Ostrava - Levharti Chomutov 80:64 (17:17, 41:35, 56:50).
Stav série: 1:0 Astrum Levice - Tuři Svitavy 85:65. Stav série: 1:0
2. ZÁPASY: Levharti Chomutov - NH Ostrava 84:89 (21:24, 45:43,
68:65). Konečný stav série: 0:2. Nejvíce bodů: Lowery 21, Pope 20,
Krakovič 18, Sucharda 13, Hanzlík 10 - Hughes 23, Jurečka 22, Luettgerodt
12, Wright 10 Tuři Svitavy - Astrum Levice 84:86 (19:15, 42:35,
67:62). Konečný stav série: 0:2. Nejvíce bodů: Deloach 16, Mróz 14,
Horák a Miloš po 13, Meno 12 - Waleskowski 25, Klein 17, Sýkora 13.
SKUPINA O UDRŽENÍ
1. kolo: Ústí nad Labem - Plzeň 81:84 (17:22, 35:41, 59:66). Nejvíce
bodů: Reese 17, Tyrna 16, McFadden 13, T.Hrubý 11, Holanda 10 - Pecka
23, Kozlík 18, Honomichl 12, Kovanda 10 BK Breda & Weinstein
Opava - Inter Bratislava 73:62 (13:13 31:21 45:40). Nejvíce bodů:
Dokoupil 20, Blažek 15, Strnisko 14 - Kuffa 15, Pesic 14, Gavran 13.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1.
2.
3.
4.

SLUNETA Ústí nad Labem
BK Loko Interconex Plzeň
Inter Bratislava
BK Breda & Weinstein Opava

41
41
41
41

15
11
10
10

26
30
31
31

Očima trenérů

a body na obou stranách přibývaly mnohem pomaleji. Po
dvaceti minutách vedli Orli
45:37 a měli nakročeno k zisku
Zbyněk CHOLEVA – BK Prostějov:
důležitých dvou bodů.
Stejně jako v celé řadě mi- „Věděli jsme, o co jde a před zápasem byla v kabině cítit malá
nulých zápasů Prostějov o nervozita. Ta z nás ale rychle spadla. Až na krátkou pasáž
úspěchu rozhodl aktivním ná- jsme diktovali tempo a byli ve vedení. Nechci rozdíl ve skóre
stupem do druhé půle. Rychlý přeceňovat, protože obrana Kolína nebyla příliš pevná. Přesto si
přechod do útoku využívali vítězství cením. Znamená pro nás konečné druhé místo a to byl
k přesnému zakončení a šňůře náš cíl na začátku nadstavbové části soutěže.
14:6. Ta znamenala průběžné
Predrag BENAČEK - BC Kolín
vedení 59:43. O vítězi bylo
rozhodnuto ve 25. minutě I když jsme dorazili těsně před začátkem, nechtěl jsem žádat o
střetnutí a hosté rezignovali. posunutí startu hry. Především naši starší hráči nebyli zpočátku
Kouč Benáček začal šetřit pořádně nachystaní. Nechci ale snižovat kvalitu Prostějova.
největší opory na vyřazovací Domácí vyhráli zaslouženě. Na druhou stranu musím přiznat,
část soutěže a utkání se pouze že z naší strany to nebylo úplně v pořádku, což odpovídalo
skutečnosti, že to pro nás nebyl nijak extrémně důležitý zápas.
dohrávalo.
Tahouny Orlů byli především
Jamar Smith a Travis Peterson. ných 40 bodů, přičemž ame- působení na palubovce minul
Dohromady zaznamenali rov- rický křídelník během svého jednou střelu z pole.

3146:3375
2810:3301
2870:3321
2855:3332

56
52
51
51

vyhráli těsně muži Prostějova
Prostějov/son - Zpestřením
dlouhé třítýdenní přestávky ve 2. lize mužů se pro
házenkáře TJ Sokol Kostelec na Hané HK a TJ Sokol
II Prostějov stal vzájemný
přátelský zápas. Ještě loni
nesmiřitelní a v současnosti už mnohem víc přátelští
rivalové se utkali ve středu
večer v kostelecké Městské
hale, těsné vítězství si po
gólové přestřelce 34:35 odvezli hosté.
„My ani soupeř jsme nebyli
úplně kompletní a zkoušeli
různé herní varianty. Hlavní
bylo, aby kluci v tak dlouhé
soutěžní pauze udrželi zápasový rytmus a trochu si mákli
ve střetnutí dobré úrovně.
Což se podle mě povedlo,
tahle příprava měla solidní

tempo. Já i prostějovský ko- v klidu dospět k hladkému
lega Zedníček jsme byli po vítězství. Věřím, že to doskončení duelu spokojeni, kážeme,“ řekl Jurík.
aspoň jsme v tomhle směru Do zdánlivě jasné bitvy půjde
hanácký favochvíli mlurit v kompletvili,“ shrnul
O víkendu se po pauze
ním složení.
trenér
HK
,
liga
há
dru
ne
opět rozběh
„Uzdravením
Alois Jurík.
Jirky VymětV neděli 15.
Kostelec na Hané přivítá
dubna
od v neděli odpoledne Sokolnice ala se nám
úplně
vy16.00 hodin
prázdnila
marodka,
hraje
tým
Kostelce v 17. kole dru- za což jsme moc rádi. Snad
holigové skupiny Morava už všichni zůstanou zdraví,“
jih doma proti Sokolnicím. zadoufal kouč Sokola. „Zve„Soupeř je sice předposled- me fanoušky do hlediště i v
ní v tabulce a tím pádem trochu nezvyklý čas, když
papírově slabší, ale ještě se místo dopoledne začne až
máme v živé paměti, jak odpoledne. Bez ohledu na to
jsme málem nezvládli utká- chceme potvrdit své výkonní s poslední Telnicí. Tento- nostní zlepšení, na němž při
krát nesmíme nic podcenit, trénincích pracujeme,“ zdůpředvádět svou házenou a raznil Jurík.

Nohejbalisté Prostějova v premiéře vyhráli
Holubice - První dubnovou
sobotu odehráli muži oddílu
nohejbalu Sokola I Prostějov
své první druholigové utkání
na půdě nováčka soutěže
R.U.M. Holubice, kam odjeli
oslabeni hned o čtyři hráče
základní sestavy. Čekalo se
tak, jak si s tímto problémem
poradí. Nutno říci, že snaživý,
nicméně velmi průměrný
celek domácích nám situaci
značně ulehčil. Hanáci si z
jihu Moravy odvezli první
vítězství v nové sezóně!
Úvodní duel s přehledem vyhráli
Pacejka s Valentou 2:0, ve
druhé „dvojce“ přidal bod na
účet Prostějova pár Husařík Klaudy. Trojice již byly vcelku

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
18
18
18
18

Domácí
Miagi Mohelnice
Dobří bobři Ol
Vetřelci Prostějov
Sportingbet.cz Ol

Zbyněk CHOLEVA – BK Prostějov:
„Nehráli jsme špatně, škoda, že nám to nevydrželo i ve druhém poločase. Báli jsme se pak střílet a hrát jeden na jednoho, a to nás stálo pohodu.
V obraně jsme nemohli zastavit Aliče, který si vždycky udělal, co chtěl.
Buď najel a vzal si obránce až pod koš nebo vystřelil trojku. My jsme
byli lepší na doskoku, bohužel tam ale bylo i pár ztrát a v závěru jsme
-jako vždy v Děčíně - dostali nějaké trojky...“

Házenkářskou přípravu

koše Mattoni NBL v číslech

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Pavel BUDÍNSKÝ – BK Děčín:

Kolín šetřil opory a cesta ke druhému místu byla otevřená
Především úvodní čtvrtina
utkání přinesla těžkou kanonádu z obou stran. Orli nastoupili
maximálně soustředění a rychle šli do vedení 11:2. Téměř
neomylná muška domácích
hráčů se ovšem o chvíli později trochu zasekla, a soupeř
z Polabí se vrátil na rozdíl dvou
košů z trojkové vzdálenosti. Po
první čtvrtině vedl Prostějov
29:23. Hosté dorazili do dějiště
střetnutí až těsně před začátkem a rozjížděli se pomaleji.
Ve druhé části poločasu už ale
ukázali svoji pravou tvář a ve
14. minutě šli do vedení. Jejich
nápor zastavila až zlepšená
obrana, která pohlídala důrazné
pivoty i obávané střelce z dálky. Podobné zbraně dali do hry
také hráči Predraga Benáčka

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

vyrovnané. Nejprve první
„trojka“ hostů ve složení Pacejka
– Valenta - Klaudy pro sebe
rozhodla jasně až rozhodující set
a zvýšila tak vedení Sokola I již
na 3:0. Ve druhé „trojce“ podlehli
Husařík-Omelka-Procházka se
střídajícím Robou nejtěsnějším
poměrem 1:2 (třetí set 9:10) a
snaživý soupeř snížil na 1:3.
Vložená „dvojka“ vyzněla po
boji pro domácí tým, když herně
nejlepší dvojice Holubic zvítězila
nad deblem Sokola I ve složení
Procházka-Roba. V singlu měl
nečekaně velké problémy se
svým soupeřem zkušený J.
Klaudy, který až ve třech setech
dotáhl zápas do vítězného konce,
čímž zvýšil vedení Prostějova na

4:2. Poslední dvě trojky již byly
pod taktovkou zkušeného celku
hostů z Prostějova, jenž zvítězil
v obou zbývajících mačích.
Nakonec tak v prvním ligovém
zápase tohoto ročníku druhé ligy
uspěli nohejbalisté Prostějova
po výsledku 6:2 a připsal si do
tabulky první dva body.
„V zápase podal výborný výkon
Kristián Pacejka, který zvítězil
ve všech utkáních, přístupem
k zápasu a částečně i výkonem
nezklamali Valenta a Procházka.
Do dalších zápasů, které budou
již složitější je nutný odpovědný
přístup celého družstva, včetně
tréninků, jinak budou ve druhé
ize problémy,“ uvedl po utkání
kouč týmu Richard Beneš.

Hosté
Tygři Šternberk
Victoria Šumperk
Študáč Olomouc
Pitbulls Prostějov

BD
BH LD
LH
12
6
29
17
10
8
25
18
13
5
29
14
neznámo v době uzávěrky

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

Kol V VP R PP P K

Skóre

18

188:139 443:360

1 Miagi Mohelnice

12

2

0

1

3

0

Legy

Body
41

2 Pitbulls Prostějov

17

12

0

0

2

3

0

189:119 439:307

38

3 Dobří bobři Olomouc

18

12

0

0

1

5

0

190:135 443:352

37

4 Sportingbet.cz OL

16

9

1

0

0

6

0

161:128 382:327

29

5 Vetřelci Prostějov

18

6

4

0

0

7

1

165:163 387:402

23

6 Victoria Šumperk

18

7

0

0

2

9

0

145:181 374:427

23

7 Študáč Olomouc

17

3

0

0

1

13 0

123:184 319:422

10

8 Tygři Šternberk

18

2

0

0

0

16 0

106:218 303:493

6

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
18
18
18
18
18
18

Domácí
Hosté
Š.O.K. U Pavelků Prostějov Berini Ivanovice na Hané
Zavadila o jedličku Čechovice Mexičani Čelčice
KRLEŠ Kralice na Hané
Rafani Čelčice
O tečku Prostějov
Asi Prostějov
Sport bar-Zelené peklo 1. PV Jiřina Black Bears Prostějov
U Žida Ivanovice na Hané V Zeleném Prostějov

BD BH LD LH
4
14 11 29
16
2
33 7
neznámo v době uzávěrky
7
11 19 28
neznámo v době uzávěrky
neznámo v době uzávěrky

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

1 Zavadila o jedličku Čechovice 18

16

1

0

0

1

0

243:82

Legy

BO

529:219 50

2 Jiřina Black Bears Prostějov

17

15

0

0

1

1

0

221:86

477:247 46

3 Asi Prostějov

18

14

0

0

0

4

0 192:132

437:343 42

4 V Zeleném Prostějov

17

10

1

0

1

5

0 191:117

434:287 33

5 Berini Ivanovice na Hané

18

9

3

0

0

6

0 191:136

448:346 33

6 O tečku Prostějov

18

10

0

0

1

7

0 164:161

387:401 31

7 Rafani Čelčice

17

9

0

0

0

8

0 127:179

320:417 27

8 Sport bar-Zelené peklo 1. PV

17

5

0

0

0

12 0 127:179

314:409 15

9 KRLEŠ Kralice na Hané

17

4

0

0

1

12 0 119:188

305:433 13

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

18

3

1

0

0

14 0 114:211

303:461 11

11 Mexičani Čelčice

18

2

0

0

2

14 0 121:205

316:469 8

12 U Žida Ivanovice na Hané

17

2

0

0

0

15 0

248:486 6

86:220

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
18 Banditos Hamry
18 Eufrasio - PhotoClub.Cz
18 Hroši od Jedličky Čechovice
18 Soběsuky 49
18 U kulaté báby Dobromilice
18 Věčná žízeň Ivanovice n. H.

Hosté
BD BH LD LH
Darts Club Držovice
10 8 24
20
Skalní Na Nové Doloplazy
7 11 18
26
Hospoda Černá Hora Doloplazy neznámo v době uzávěrky
Seniors Hamry
7 11 21
25
Capa team U Jedl. Čechovice 7 11 17
24
Němčická střela
10 8 23
21

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 Darts Club Držovice

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

18

540:223 49

16

0

0

1

1

0

253:72

BO

2 Seniors Hamry

17

13

1

0

0

3

0 191:116

436:299 41

3 Banditos Hamry

18

13

0

0

0

5

0 195:129

445:345 39

4 Skalní Na Nové Doloplazy

18

12

0

0

0

6

0 175:149

417:368 36

5 Hospoda Č. Hora Doloplazy

16

10

1

0

0

5

0 170:119

391:311

6 Hroši od Jedličky Čechovice

17

9

1

0

1

6

0 163:145

377:342 30
401:354 22

32

7 Němčická střela

18

7

0

0

1

10 0 171:154

8 Capa team U Jedličky Čechovice

18

6

1

0

1

10 0 144:182

361:422 21

9 Věčná žízeň Ivanovice n. H.

18

4

1

0

0

13 0 115:210

310:465 14

10 Soběsuky 49

18

4

1

0

2

10 1 132:195

328:443 13

11 Eufrasio - PhotoClub.Cz

18

4

1

0

1

11 1 122:204

306:464 12

12 U kulaté báby Dobromilice

18

0

1

0

1

16 0

240:516 3

85:241

Vysvětlivky: Kol - ligové kolo, V - výhra, VP - výhra v prodloužení, R - remíza, PP
- prohra v prodloužení, P - prohra, K - kontumace, B - body, Leg - jedna konkrétní
hra, složená z několika kol mezi dvěma a více hráči.
partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Los jarní části okresních soutěží Prostějovska v malé kopané
O nejbližším víkendu startuje
odvetná fáze ligových soutěží
v malé kopané našeho regionu. Jako obvykle jsme pro
vás připravili podrobné rozlosování s průběžnými tabulkami před druhou polovinou
sezóny 2011-20 12. Dnes přinášíme úvodní polovinu, která
zahajuje své boje už o tomto
víkendu. Zbývající grupy vám
představíme v příštím vydání.

1. okresní liga mužů
První turnaj, 14. dubna –
hřiště Husovo náměstí Prostějov: 8.00 hodin FC Ladzimil Čehovice – MK Brodek

u Prostějova, 9.10 SK Tomek
Dobrochov – Čehovice, 10.10
Ariston Prostějov – Brodek u
PV, 11.20 Ariston PV – Dobrochov. Hřiště Vrbátky: 8.00
FK Vrbátky – SK Chaloupka
Prostějov, 9.10 Chaloupka PV
– SK Griffins 98 Prostějov,
10.10 Sokol Dubany – Vrbátky, 11.20 S. Dubany – Griffins
PV.
Druhý turnaj, 28. dubna –
hřiště Kralice na Hané: 8.00
Griffins PV – Brodek u PV,
9.10 S. Dubany – Brodek u
PV, 10.10 Griffins PV – Ariston PV, 11.20 S. Dubany –
Ariston PV. Hřiště Husovo

náměstí Prostějov: 8.00 Vrbátky – Dobrochov, 9.10 Dobrochov – Chaloupka PV, 10.10
Čehovice – Vrbátky, 11.20
Chaloupka PV – Čehovice.
Třetí turnaj, 12. května –
hřiště Dubany: 8.00 Ariston
PV – Chaloupka PV, 9.10 Chaloupka PV – S. Dubany, 10.10
Čehovice – Ariston PV, 11.20
S. Dubany – Čehovice. Hřiště Dobrochov: 8.00 Brodek u
PV – Vrbátky, 9.10 Dobrochov
– Brodek u PV, 10.10 Vrbátky
– Griffins PV, 11.20 Griffins
PV – Dobrochov.
Čtvrtý turnaj, 26. května –
hřiště Čehovice: 8.00 Čehovi-

ce – Griffins PV, 9.00 Brodek
u PV – Chaloupka PV, 10.00
S. Dubany – Dobrochov, 11.00
Vrbátky – Ariston PV.

Průběžná tabulka
1. Dobrochov
6 0 1 31:15
2. Chaloupka PV
5 1 1 32:13
3. Brodek u PV
4 0 3 27:23
4. Ariston PV
4 0 3 19:18
5. Griffins PV
3 2 2 21:23
6. S. Dubany
2 1 4 19:30
7. Vrbátky
0 2 5 12:24
8. Čehovice
0 2 5 13:28

18
16
12
12
11
7
2
2

3. okresní liga mužů
První turnaj, 14. dubna
– hřiště Kobeřice: 8.00

SK Kobra Kobeřice – KRS
Abrahám Prostějov, 9.00 TJ
Ohrozim – FC Semos Juniors Hluchov, 10.10 Abrahám PV – Ohrozim, 11.10
Hluchov – Kobeřice, 12.20
Abrahám PV – Kobeřice.
Hřiště Víceměřice: 8.00
Mexiko Víceměřice – DD
Sport Dubany B, 9.10 DD
Dubany B – Rom Amatér,
10.10 Sokol Dubany B – Víceměřice, 11.20 S. Dubany
B – RomAmatér.
Druhý turnaj, 28. dubna –
hřiště Vrbátky: 8.00 Ohrozim – S. Dubany B, 9.10 S.
Dubany B – DD Dubany B,

10.10 Kobeřice – Ohrozim,
11.20 DD Dubany B – Kobeřice. Hřiště Víceměřice: 8.00
Hluchov – Víceměřice, 9.00
RomAmatér – Abrahám PV,
10.10 Hluchov – Abrahám PV,
11.10 RomAmatér – Víceměřice.
Třetí turnaj, 12. května –
hřiště Ohrozim: 8.00 Kobeřice – Víceměřice, 9.10
Kobeřice – RomAmatér,
10.10 Ohrozim – Víceměřice, 11.20 Ohrozim – RomAmatér. Hřiště Žešov: 8.00
S. Dubany B – Abrahám PV,
9.10 Hluchov – S. Dubany B,
10.10 DD Dubany B – Abra-

hám PV, 11.20 Hluchov – DD
Dubany B.
Čtvrtý turnaj, 26. května –
hřiště Vrbátky: 8.00 Kobeřice
– S. Dubany B, 9.00 Ohrozim
– DD Dubany B, 10.00 Víceměřice – Abrahám PV, 11.00
Hluchov – RomAmatér.

Průběžná tabulka
1. Kobeřice
5 1 0 40:8
2. Ohrozim
4 1 2 37:20
3. Víceměřice
4 1 2 29:18
4. DD Dubany B
3 1 3 31:19
5. Abrahám PV
3 1 2 25:20
6. S. Dubany B
3 1 3 22:33
7. RomAmatér
2 0 5 18:48
8. Hluchov
0 0 7 12:48
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Volejbal

3
0

VK AGEL PROSTĚJOV
Průbežný STAV SÉRIE 1:0

SK UP OLOMOUC

Čas: 0:58 hodiny
Rozhodčí: Pavelek, Grabovský
rabo
ra
b vs
bo
v kýý
Diváků: 200
1. set: 25:15 20 minut 2. set:
et: 25
25:13
25:1
::113 19
19 minut
m nu
mi
ut
3. set: 25:10 19 minut

Sestava VK AGEL:
libero: Chlumská

Monzoniová

Hrončeková
Popovičová

Velikiyová
Trenéři:
Miroslav Čada
Ľubomír Petráš

VOLEJBALOVÉ SEMIFINÁLE SE STĚHUJE DO OLOMOUCE
Najde outsider síly na větší odpor,
nebo i druhé utkání série ovládne prostějovská kvalita?
Už sedmkrát v řadě za sebou zvítězily naše volejbalistky v součtu závěru nadstavbové části a úvodu play
off UNIQA extraligy ČR. Jejich pohodovou jízdu zatím
nenarušily ani ženy SK UP Olomouc, které v zahajovacím duelu semifinálové série v hale prostějovského
Sportcentra DDM po vyrovnaném začátku zcela odpadly a nedokázaly čelit domácí síle.
Prostějov/son

Horká

Smáková
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Připraveny byly: Jovanovičová,
Kubínová, Soaresová, Artmenková

Sestava SK UP OLomouc:

Nyní přichází na řadu druhé
vzájemné utkání v hanácké
metropoli, kde se oba územně
blízké týmy střetnou ve čtvrtek 12. dubna od 17.00 hodin.
Olomoucký kolektiv je na své
palubovce většinou mnohem
nebezpečnější než venku, jenže v únoru tam Agelky i tak
dokázaly dvakrát hladce triumfovat, když finále Českého poháru i extraligový souboj měly

SEMIFINÁLE PLAY OFF

Zájezd fanoušků
na semifinálové
střetnutí VK
v Olomouci
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na druhé utkání semifinálové série UNIQA
extraligy žen 2011/12 mezi SK UP Olomouc a VK Prostějov.
Duel dvou hanáckých týmů se hraje ve čtvrtek 12. dubna
od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den v 16.00 hodin na
parkovišti u haly Sportcentra DDM. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu zatloukal@vkprostejov.
cz nebo telefonicky na čísle 777 311 108, podmínkou je sdělit
na sebe kontakt. Uzávěrka přihlášek ve středu 11. dubna do
12.00 hodin.

také příští souboj se ponese
v naší režii, byť to venku bude
určitě mnohem těžší. Již opakovaně jsme však dokázali, že
v hale UP umíme hrát, takže
není důvod k nějakému strachu. Na druhou stranu opět nesmíme nic podcenit, to je vždy
klíčové,“ zdůraznil kouč VK.

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Agelky dobrou hrou napoprvé smetly oslabený SK UP
Očima kapitánek

kam příště...

2. zápas, čtvrtek 12.dubna, 17.00 hodin: SK UP Olomouc - VK
Prostějov
3. zápasy, sobota 14.dubna, 19.00 hodin: VK AGEL Prostějov
- UP Olomouc (pondělí 16.4., 17.00, PP ČT4SPORT), KP Brno PVK Olymp Praha
případné 4. zápasy, neděle 15. dubna, 18.00 hodin: VK KP Brno
- PVK Olymp Praha, SK UP Olomouc – VK AGEL Prostějov (úterý
17.4., 17.00)
případné 5. zápasy, středa 18. dubna,17.00 hodin: PVK Olymp
Praha – VK KP Brno, VK AGEL Prostějov - SK UP Olomouc

semifinále jsme zvládli velice
dobře. Holky si nejdřív odpočinuly volným víkendem, potom jsme se na Olomouc pečlivě připravili a v samotném
utkání následně odvedli to, na
co herně máme,“ pochvaloval
si Miroslav Čada. „Věřím že
současnou formu udržíme a

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Polášková, Rutarová, Vanžurová, Honková, Nachmilnerová,
Gregorová, libero: Maléřová, střídala: Grofková
Trenér: Jiří Teplý
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podobný průběh jako dosud
poslední měření sil.
Momentálně je navíc výběr
Univerzity Palackého citelně
oslaben těhotenstvím nejzkušenější členky svého kádru
Petry Chalcarzové. „Bez ní
nám v družstvu zbývají pouze
dvě ostřílenější hráčky: Verča Gregorová na nahrávce a
Hanka Maléřová na liberu.
Pokud to holkám jako mančaftu přestane jít, těžko se
zvedají a je pak složité s tím

něco udělat. Zvlášť když je ze
druhé strany sítě opravdu velký tlak, zkušenosti nám prostě
chybějí,“ posteskl si trenér SK
Jiří Teplý.
Po odevzdaném mači na hřišti
národních suverének ho mrzela
hlavně jedna věc. „Měli jsme
tady předvést lepší výkon a víc
se poprat o příznivější výsledek.
Je škoda každé promarněné
šance zahrát si kvalitní zápas
proti výbornému soupeři, což
jsme dnes bohužel udělali. Příště musíme jít naplno do všech
míčů, poctivě se vykrývat a
snažit se uhrát maximum. Především se děvčata nesmějí bát,
aby pak během výměn nezapomínala na věci, které si domluvíme, a je nutné je neustále
dodržovat,“ burcoval Teplý.
Jeho protějšek z Prostějova
mohl být v klidu. „Vstup do

Solange SOARESOVÁ - VK AGEL Prostějov

Průběžný stav série 1:0
Bodový vývoj – první set:
1:2, 3:2, 4:6, 10:7, 12:8, 12:10,
14:11, 14:13, 16:15, 25:15.
Druhý set: 0:2, 5:3, 8:4, 11:5,
15:6, 17:8, 17:10, 20:10,
22:13, 25:13. Třetí set: 1:1,
4:1, 4:3, 5:5, 9:5, 12:6, 14:7,
16:8, 20:9, 25:10.
Prostějov/son - Volejbalistky
VK AGEL Prostějov se před
vstupním zápasem semifinálové série UNIQA extraligy ČR
připravovaly na houževnatý
odpor SK UP Olomouc. Ten se
však konal jen krátce, rivalky
záhy odpadly a úřadující mistryně precizním výkonem dospěly k až nečekaně hladkému
triumfu.
Hostující tým nabral ve vítězném čtvrtfinále se Slavií
dost sebevědomí, což názorně
demonstroval hned v úvodu
obratem z 3:2 na 4:6. Agelky
však vzápětí zlepšily podání i
obranu a při tradičně spolehlivém útoku nápor SK rychle

„Holky dnes zahrály přesně tak dobře, jak měly. Chceme
držet kvalitu až do konce sezóny, v přípravě na tom pořád
pracujeme a tentokrát se nám podařilo plně se koncentrovat na vlastní výkon. Podle toho utkání vypadalo, jen
začátek byl trochu vyrovnaný. Jakmile jsme šly do vedení,
probíhalo už všechno v pohodě a vývoj jsme měly pod kontrolou.“

Veronika GREGOROVÁ - SK UP Olomouc:
„S Prostějovem máme letos poměrně dobré začátky, ale
vždycky skončíme na stavu patnáct, a pak odpadneme.
Dnes jsme dostaly šňůru 9:0, to se potom rozjetý vlak
kvalit Prostějova těžko brzdí. Místo abychom riskovaly,
byly jsme vystrašené a balóny často dávaly zadarmo, což
proti tak silnému soupeři nemůžeme.“

odrazily (12:8). Vzápětí se
průběh opět vyrovnal (14:13),
rozhodla až poslední třetina zahajovací sady. Domácím hráčkám znovu svědčilo postavení
s nahrávačkou Smák na servisu, při němž zosnovaly předchozí otočení skóre, a v závěru
takto své soupeřky úplně smetly. Od stavu 16:15 daly devět
bodů za sebou, když zejména Horká drtila náhle marné
Olomoučanky nechytatelnými
smečemi – 25:15.
Zkraje druhého setu jakoby
vysokoškolačky zapomněly na

svůj několikaminutový útlum,
jenže jejich vzepětí mělo jen
krátké trvání. Za stavu 1:3
ženy VK udeřily podáním
(Hrončeková, Popovič, Velikiy, Monzoni), přidaly kvalitní mezihru včetně několika
bodových bloků a celé dějství
nabralo jednoznačný směr
(5:3, 11:5, 15:6). Aspoň částečný odpor kladla děvčata UP
až v koncovce, kdy se trochu
zvedla, ale zastavit rozjetého a
velmi dobře hrajícího favorita
nedokázala – 25:13.
V nemilosrdném náporu po-

Očima trenérů
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„Olomouci se nedařilo podání natolik, aby nás dostala pod
tlak, a tím pádem bylo utkání jednoduché. Žádná hostující
útočnice nám nedělala větší problémy, proto se zrodil tak
jasný výsledek. Na naší straně nejvíc bodovaly Sanja Popovič s Míšou Monzoni, celý tým hrál s velkou chutí. Od
Vánoc holky poprvé dostaly o víkendu dva dny v kuse volno a bylo na nich vidět, že jim odpočinek prospěl. Nabraly novou energii i zmíněnou chuť do volejbalu, díky tomu měl náš dnešní výkon kvalitní parametry.“

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:
„Bylo to naprosto jednoznačné, soupeře jsme dnes
uspali. Příště snad budeme hrát lépe. Pokud s tak silným soupeřem dobře neodservírujeme a aspoň něco
nezablokujeme, vůbec se nedostaneme do hry. Prostějov má totiž natolik kvalitní útok, že se mu strašně
těžko čelí. Naše družstvo je navíc bez těhotné Petry
Chalcarzové hodně nezkušené a střídalo lepší pasáže s velmi špatnými.
Chvílemi to z naší strany vypadalo jako volejbal, místy však bohužel
spíš jako přehazovaná. Pod enormní tlak jsme se dostávali hlavně svými
chybami.“

kračoval prostějovský kolektiv i na začátku třetí sady
(4:1), aby následně trochu
vypadl z tempa a nechal protivnice zvednout skóre (5:5).
Zase se však jednalo pouze
o chvilkovou záležitost, protože chybující výběr Univerzity Palackého většinou jen
přihlížel nápaditým útočným

kombinacím obhájkyň titulu.
Jejich náskok tak stále narůstal
(9:5, 12:6, 16:8) a spokojení fandové mohli odměňovat
potleskem pěknou podívanou
ze strany domácího mančaftu.
Takhle jasné rozložení sil vydrželo až do posledního míče,
hosté si tedy odvezli nepříjemný debakl – 25:10 a 3:0.

Solange Soaresová: „Tréninkový výpadek už jsem dohnala“

„Někdy trvá tlak soupeře déle, jindy kratší dobu. Tentokrát jsme průběh otočily rychle,“ říkala kapitánka VK po prvním semifinále

„Většina soupeřů
se na nás vyhecuje
a chce proti nám hrát
svůj nejlepší volejbal,“
Smečařka brazilského původu
nepovažuje zápasy o titul
za jednoznačné

Prostějov - Oslabený soupeř z Olomouce se trápil, kompletní tým Prostějova herně koncertoval.
Naše volejbalistky předvedly v prvním extraligovém
semifinále přesně tak kvalitní výkon, jaký by měly
coby profesionálky odvést pokud možno pokaždé
bez ohledu na to, nakolik odevzdaný je protivník.
Kapitánka VK AGEL Solange Soaresová (na archivním snímku) strávila úvodní duel série na lavičce a mohla tedy hodnotit v klidu a s nadhledem.
Marek Sonnevend
Soli, co řeknete k tak
jednoznačnému střet-

nutí?
„Na hřišti jsme dnes dělaly
to, co máme. Chceme držet
kvalitu až do konce sezóny,
v přípravě na tom pořád pra-

cujeme a tentokrát se nám
podařilo plně se soustředit
na náš vlastní výkon. Podle
toho utkání vypadalo, jen začátek byl trochu vyrovnaný.
Jakmile jsme šly do vedení,
probíhalo už všechno v pohodě a vývoj jsme měly pod
kontrolou.“

Tým SK UP už poněkolikáté v této sezóně
zpočátku vzdoroval a poté
zcela odpadl. Čím to podle
vás je?
„Takhle to bývá nejen s Olomoucí. Většina soupeřů se
na nás vyhecuje a chce proti
nám hrát svůj nejlepší volejbal, což je cítit hlavně v úvodu. Olomoučanky mají tenhle
zahajovací tlak často velký
a je důležité se jej snažit co
nejvíc tlumit, abychom pak
vývoj samy otočily. Někdy
to trvá trochu déle, jindy jde
všechno rychleji. Dneska ony
tlačily do osmého bodu a potom se držely ještě do stavu
16:15, pak jsme daly devět
bodů za sebou a to rozhodlo.
Jak říkám, dařilo se nám kon-

centrovat se na sto procent,
což je v ligových utkáních
podstatné.“
S ohledem na běžné
zvyklosti play off teď
máte zápasy s velkými časovými rozestupy a pauzami
mezi nimi. Je to nepříjemné?
„Určitě se na to nelze vymlouvat, ale opravdu nejde o
nic příjemného. Na konci sezóny je člověk zvyklý na častější zápasový rytmus s tím,
že hraje minimálně každé tři
čtyři dny. My navíc dost točíme sestavu, a když člověk
zrovna není v základu, nedostane se teď do soutěžního
utkání hodně dlouho. Naším
přáním do budoucna tak je
stáhnout play off na kratší

dobu, momentálně s tím už
nic dělat nejde. Zátěž musíme
nahrazovat tvrdými každodenními tréninky a to je tady
v Prostějově samozřejmost.“
Vy osobně už jste se
po tréninkovém výpadku kvůli pobytu v Brazílii vrátila do tempa i formy?
„Pomohlo mi, že mě trenér
brzy po návratu postavil do
dvou čtvrtfinálových soubojů se Šternberkem. Napoprvé
doma sice můj výkon nebyl
zdaleka optimální, ale ve
Šternberku už jsem se cítila
lépe, a v přípravě se mi pak
to tréninkové manko povedlo
postupně dohnat. Teď jsem
znovu plně připravená pomáhat týmu i přímo na hřišti.“

Volejbal
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JUNIORKÁM PROSTĚJOVSKÉHO VK TĚSNĚ UTEKL VYSNĚNÝ POSTUP DO EXTRALIGY
Během olomoucké kvalifikace žehraly na dvě porážky 2:3, z nichž jedna byla nadmíru kontroverzní
Prostějov, Olomouc/son - Vrcholně nešťastný byl pro naše
mladé volejbalistky kvalifikační turnaj o postup do extraligy
juniorek 2012/13. V Olomouci
obsadil tým VK AGEL Prostějov třetí místo za dvěma slavícími soupeři, když dvě utkání
ze čtyř jasně vyhrál, a ve dvou
podlehl nejtěsnějším poměrem
2:3 z vedení 2:0 na sety.
První takto zbytečnou porážku si
Hanačky připsaly hned v pátek
odpoledne ze svého vstupního
duelu proti Novému Jičínu. Tabulkově nejhorší celek letošního
extraligového ročníku nejprve
drtily, úvodní dvě sady získaly
hladce 25:17 a 25:15. Pak ale
přišel zlom, soupeřky srovnaly
a ani v tiebreaku nebylo jejich
povstání zastaveno (12:15).
„Zpočátku výborný zápas jsme
nedokázali dotáhnout do vítězného konce, protože jsme zkušené protihráčky působící v první

lize žen pustili do střetnutí. Rozhodl zkažený závěr třetího setu a
promarněná šance v tiebreaku za
stavu 10:8,“ hodnotil trenér VK
Jaroslav Matěj.
Z trpké prohry se prostějovská
děvčata vyspala, aby hned v sobotu ráno zabrala nezbytným vítězstvím nad Žižkovem. Během
zahajovacího dějství sice ještě
přetrvávalo herní trápení, ovšem
poté už Agelky nedaly výběru
z hlavního města šanci. „Dokázali jsme překonat počáteční
útlum a ve zbytku utkání nebylo
o našem povinném vítězství žádných pochyb,“ stručně okomentoval Matěj.
Následně měly jeho ovečky dostatek času k odpočinku, klíčová
bitva s Jabloncem přišla na řadu
až navečer. A byl to obrovský
boj. První dva vyrovnané sety
zvládly naše hráčky, další dva
pro změnu Severočešky v koncovkách shodně 27:25 i díky

Rady nepomohly. Trenér Jaroslav Matěj volejbalové juniorky
Prostějova do extraligy nedovedl, k postupu chyběl v kvalifikaci
kousíček...
Foto: www.vkprostejov.cz
sporným výrokům sudího. Načež psychicky zdeptaný mančaft
VK padl v tiebreaku 8:15.
„Prvotní chybou byla naše ztráta koncentrace za vedení 2:0 a
12:8. Vzápětí jsme totiž zkazili
sedm podání za sebou a další při
našem vlastním mečbolu. Dva
mečboly jsme měli i ve čtvrté
sadě, druhý byl dokonce proměněn. Rozhodčí však otočil bod

ve prospěch Jablonce vymyšlenou tečí, když už během třetího
setu doslova daroval soupeři jednu výměnu chybným verdiktem.
Také jsem mu po skončení duelu
řekl své a dostal za to na popud
jednoho nejmenovaného funkcionáře červenou kartu,“ popsal
Matěj.
Po této kontroverzní porážce
zbývala juniorkám Prostějova

již pouze teoretická šance na postup, kterou zrušila vítězství Jablonce a Nového Jičína v dalších
střetnutích. Tím pádem bojovaly
zástupkyně našeho klubu v posledním zápase už jen o konečnou třetí příčku v turnaji, na niž
se dostaly jednoznačným triumfem nad pořádajícím Šternberkem. „Vlastně o nic nešlo a naše
holky v sobě našly víc motivace
ukázat co umějí,“ glosoval kouč.
Bohužel průnik do nejvyšší české soutěže, o který naše družstvo
celý rok poctivě usilovalo, se
nakonec fatálně rozplynul. „Nejvíc bolí, že celou dlouhodobě
budovanou koncepci s cílem,
k němuž jsme jednoznačně směřovali, rozbil jeden blbý zápas a
v podstatě jeden nebo dva míče
v něm. Nedá se nic dělat, až si
všechno sedne, musíme vymyslet novou cestu za postupem
na konci příští sezóny,“ doplnil
Jaroslav Matěj zklamaně.

Výsledky kvalifikačního turnaje o extraligu juniorek
2012/2013 v Olomouci
Pátek 6. dubna: TJ Nový Jičín - VK AGEL Prostějov 3:2
(-17, -15, 21, 8, 12), TJ Sokol Žižkov - TJ Bižuterie Jablonec
nad Nisou 0:3 (-15, -17, -19).
Sobota 7. dubna: VK AGEL Prostějov – Žižkov 3:1 (-22,
18, 20, 12), TJ Sokol Šternberk - Nový Jičín 2:3 (18, -23, -16,
23, -12), Šternberk - Žižkov 3:2 (22, -21, 19, -23, 11), Jablonec - VK AGEL Prostějov 3:2 (-23, -21, 25, 25, 8), Šternberk
- Jablonec 2:3 (-23, -23, 19, 28, -13).
Neděle 8. dubna: Nový Jičín - Žižkov 3:1 (21, -16, 15, 13),
Jablonec - Nový Jičín 0:3 (-19, -22, -18), Šternberk - VK
AGEL Prostějov 0:3 (-11, -21, -11).
Konečné pořadí
1. TJ Nový Jičín 8 bodů (skóre 12:5), 2. TJ Bižuterie Jablonec
nad Nisou 7 (9:7), 3. VK AGEL Prostějov 6 (10:7), 4. TJ Sokol Šternberk 5 (7:11), 5. TJ Sokol Žižkov 4 (4:12).
Sestava VK AGEL Prostějov
Nahrávačky: Zatloukalová, Němečková. Blokařky: Mlčáková, Chludová, Vítková, Lakomá. Smečařky: Kolderová, Marková, Macková, Šťastná. Univerzálky: Gruntová, Růžičková.
Libero: Uličná.

Kadetky VK ve finálovém turnaji extraligy doma třikrát prohrály
Ve dvou sobotních zápasech doplatily na citelné oslabení,
nedělní posílená sestava nestačila na suverénní Olymp

Prostějov/son - Volejbalový
oddíl VK AGEL Prostějov
precizně uspořádal první
finálový turnaj extraligy
kadetek ČR 2011/12. Po výsledkové stránce však v hale
Sportcentra DDM ostrouhal,
když domácí tým podlehl ve
všech třech víkendových duelech. Nejprve dvakrát v sobotu s minimálním počtem hráček na soupisce, poté i jednou
o den později v kompletnějším složení jasně nejlepšímu
družstvu celé soutěže. Tím
pádem půjde do druhého finálového klání za dva týdny
v české metropoli z průběžně
čtvrtého místa.

VK Prostějov – TJ Ostrava
1:3 (-24, 18, -20, -23)
Rozhodčí: Novák. Čas: 106
minut. Diváků: 50. Sestava
Prostějova: Koblerová, Adamčíková, Lakomá, Růžičková,
Přibylová, Vítková - Gogová.
Trenér: Peter Goga.
Bodový vývoj – první set:
2:0, 4:1, 6:4, 8:4, 8:6, 10:8,
12:8, 14:9, 14:13, 16:14,
16:17, 18:18, 18:22, 20:22,
22:23, 24:24, 24:26. Druhý set: 0:1, 2:1, 2:3, 4:3, 7:4,
11:5, 13:8, 15:8, 15:10, 16:12,
18:12, 20:13, 20:16, 22:16,
23:18, 25:18. Třetí set: 2:0,
2:2, 3:5, 4:8, 6:8, 8:9, 10:11,
10:13, 13:13, 13:18, 14:20,
15:23, 18:23, 20:25. Čtvrtý
set: 1:1, 4:1, 4:3, 6:3, 8:4, 8:7,
10:7, 16:8, 16:12, 17:15, 19:15,
19:17, 20:20, 21:23, 23:23,
23:25.
Lepší podání, mnohem vyšší
úspěšnost v útoku a méně chyb.
Na těchto základech domácí tým vybudoval svůj dobrý
vstup do utkání, který vyústil
ve slibný náskok 14:9. Bohužel za tohoto stavu mladým
Hanačkám odešla přihrávka a
také servis, čehož postupně se
rozjíždějící soupeřky využily k rychlému obratu (16:17)

i následnému úniku (18:22).
Prostějovský kolektiv ale nic
nezabalil a ještě zabojoval, po
vyrovnání na 24:24 však dramatická koncovka přece jen
patřila TJ – 24:26.
Ze smolně ztracené úvodní
sady se naše holky naštěstí
otřepaly a znovu Ostravanky
zatlačily celkově kvalitním volejbalem, jenž protivnice nutil
k častým nepřesnostem. Tentokrát navíc vydržely bez větších
zaváhání celý set, jen dvakrát
trochu polevily (15:8 – 16:12,
20:13 – 20:16). Hned vzápětí
ale pokaždé zabraly a přesvědčivým způsobem srovnaly setový stav – 25:18.
Ve třetím dějství se karta obrátila. Vedení 2:0 se děvčatům VK
záhy rozplynulo a tempo diktoval soubor ze severu Moravy
(3:5, 4:8). Gogovy svěřenky sice
dokázaly krizi zažehnat srovnáním z 10:13 na 13:13, jenže
hned poté samy vyrobily tolik
vlastních triviálních hrubek, že
vyhrát tuto sadu prostě nemohly
(13:18, 15:23). Ostravě stačilo
v podstatě jen přehazovat míč
na druhou stranu sítě a pohlídat
si závěr, ve kterém AGEL zlepšil
svůj výkon – 20:25.
Další totální zvrat ve vývoji
střetnutí přinesl čtvrtý díl zápasového dramatu. Naše hráčky
najednou úplně přestaly chybovat, vrátily se k preciznímu
pojetí z druhého setu a na palubovce doslova kralovaly (16:8).
Zbytek duelu však názorně ukázal vrtkavost mládežnického
volejbalu, kde jakýkoliv náskok
nemusí být rozhodující. Stačilo,
aby hostující celek nerezignoval, Prostějovanky rozhodilo
citelné znejistění na příjmu a
další, největší i současně finální otočení skóre bylo na světě.
Početně minimální hanácký
tým nemohl v hlubokém útlumu prostřídat, čehož soupeřky
využily k postupnému smazání
výrazné ztráty (16:12, 17:15,

Tudy neprojdeš. Markéta Růžičková (číslo 9) a Eva Lakomá (číslo 1) brání útočnou snahu soupeřek
v utkání finálového turnaje s Ostravou.
Foto: Kateřina Sonnevendová
20:20) a proměnění hned prvního mečbolu – 23:25 a 1:3.
Hodnocení Petera Gogy,
kouče VK AGEL Prostějov:
„Holky musím i přes porážku
pochválit, většinu utkání hrály
dobře. S ohledem na prioritu,
kterou dostala kvalifikace o
extraligu juniorek, jsme museli nastoupit v minimálním
počtu šesti děvčat, což nás
po taktické stránce dost omezovalo. I tak byl náš výkon
dobrý až na to, že jsme nedokázali dovést do vítězného
konce výborně rozjetý první
i čtvrtý set. Tam jsme udělali
sérii hloupých chyb, které rozhodly celý zápas. Klidně jsme
mohli vyhrát 3:1, ale Ostrava
lépe zvládala kritické situace,
a proto nakonec zaslouženě
uspěla.“

Očekávání... Snímek z posledního duelu finálového klání proti Olympu Praha zachycuje mladé
„Agelky“ Michaelu Zatloukalovou (č. 6), Anetu Chludovou (č. 15) a Markétu Růžičkovou (č. 9).
Foto: Kateřina Sonnevendová

VK Prostějov – VK Madeta
1:3 (-19, 15, -13, -23)
Rozhodčí: Hložková. Čas: 95
minut. Diváků: 100. Sestava
Prostějova: Koblerová, Adamčíková, Lakomá, Růžičková,
Přibylová, Vítková – Gogová.
Trenér: Peter Goga.
Bodový vývoj – první set: 5:0,
6:2, 11:2, 11:6, 12:10, 13:13,
14:16, 16:16, 16:19, 19:19,
19:25. Druhý set: 0:2, 1:4,
4:4, 5:6, 7:6, 7:8, 11:8, 13:11,
15:11, 21:12, 23:13, 25:15.
Třetí set: 0:6, 3:6, 3:8, 4:11,
5:16, 8:18, 8:20, 12:20, 12:22,
13:25. Čtvrtý set: 0:1, 5:1, 5:6,
6:9, 7:11, 11:12, 13:14, 13:20,
16:20, 18:22, 18:24, 23:25.
Jako tajfun vlétly naše kadetky
na českobudějovický mančaft,
do úzkých jej dostaly výborným
podáním (Adamčíková, Růžičková) i pohotovými bloky. Vysoké vedení 11:2 jim však opět
dlouho nevydrželo. Jihočešky
přestaly naivně chybovat a prostějovské plejerky měly najednou
úplnou herní tmu (14:16). Větší
stabilita výkonu tak mladé Agelky stála další perfektně rozehraný set – 19:25.
Ani začátek druhé sady nevěstil nic příjemného (1:4), ovšem
zástupkyně Hané dokázaly nepohodu překonat bleskovým
srovnáním na 4:4 i následnou
sérii čtyř bodů za sebou (7:8
– 11:8). Tím se chytily, rázem
jim všechno vycházelo a v roli
učednic se ocitly hostující dívky nestíhající zastavit prudký
nápor VK – 25:15.
Výkyvům tím ale zdaleka nebyl konec. Třetí dějství zahájilo
v režii Madety (0:6), když pořádající družstvo trápil příjem
skvělého servisu Budějovic.
Vinou mizerné přihrávky se domácí parta vůbec nedostávala
do hry a převaha sokyň neustále rostla až na hrozivých 5:16. A

protože záchvěv zlepšení (8:20
– 12:20) rychle vyprchal, zrodil
se dílčí debaklík – 13:25.
To však byla pro ovečky zaskakujícího trenéra Gogy ideální
možnost k dalšímu povstání

Hodnocení Petera Gogy,
kouče VK AGEL Prostějov:
„Z naší strany to byl o něco
horší výkon, než v utkání
s Ostravou. Přičítám to větší
únavě holek, které toho měly
plné brejle a nenašly už energii na zvrat. Holt nás bylo
málo, přitom zrovna v tomhle
zápase věřím, že při častější
možnosti střídání jsme mohli
zvítězit. Priorita však byla
dopředu daná a já věřím, že
se nám tahle volba nakonec
vyplatí.“

VK Prostějov – Olymp Praha
0:3 (-18, -21, -12)
Rozhodčí: Novák. Čas: 64
minut. Diváků: 100. Sestava Prostějova: Zatloukalová,
Adamčíková, Chludová, Růžičková, Přibylová, Lakomá, libero Uličná - Macková. Trenér:
Peter Goga.
Bodový vývoj – první set: 0:1,
2:1, 2:4, 3:6, 5:6, 5:13, 9:14,
15:20, 15:23, 17:23, 18:25.
Druhý set: 1:0, 1:3, 3:3, 5:4,
5:6, 6:8, 8:8, 8:11, 12:11, 13:15,
14:18, 16:19, 16:21, 17:23,
20:23, 21:25. Třetí set: 0:5,
2:6, 2:9, 4:9, 4:12, 7:15, 10:15,
10:17, 11:19, 12:25.
Poslední zápas domácího klání
odstartovaly mladé Hanačky solidně, jenže za stavu 5:6 nedokázaly sedm výměn za sebou otočit
vinou špatné přihrávky jedno
postavení. Favoritky tím získaly
výrazný náskok 5:13, který ve
zbytku zahajovací sady bez větších problémů udržovaly – 18:25.

Vyrovnanost z druhé poloviny
úvodního dějství se však přenesla do dalšího setu, v němž
Agelky dokázaly soustředěným výkonem čelit síle pražského výběru. Po mimořádně
vydařené pasáži během podání
Zatloukalové dokonce otočily
z 8:11 na 12:11, ale pak přece
jen vyrobily několik chyb a
soupeř toho využil k úniku na
14:18. Ten navzdory dílčí korekci (17:23 – 20:23) rozhodl
– 21:25.
Škoda výpadku hned zkraje třetí
sady, kdy děvčatům VK proti
kvalitnímu servisu Olympu znova zahaproval příjem (0:5, 2:9).
Z takové ztráty už se prostějovský tým těžko zvedal, zvlášť
když často kazil podání a nadále
i přihrávku. Celkově byly Pražanky prostě lepší a přesvědčivě
zvítězily – 12:25 a 0:3.
Hodnocení Petera Gogy,
kouče VK AGEL Prostějov:
„Olymp vyhrál zaslouženě, byl
jednoznačně lepší. My už jsme
byli skoro v plné sestavě a se
soupeřem drželi krok v útoku i
na bloku. Naopak jsme propadli na servisu i příjmu, kde nás
PVK o mnoho předčil. Kvalita
jeho podání byla někde úplně
jinde než našeho, což rozhodlo. Každopádně ani po třech
porážkách není vůbec ztracena
šance na extraligovou medaili. Pokud za čtrnáct dní holky
v kompletním složení odvedou
dobré výkony, určitě mohou
bojovat o bronz a možná i o
stříbro.“

Pojďme, dáme to! Kadetky VK Adriana Přibylová (č. 5), Markéta Vítková (č. 12) a Kristýna Adamčíková (č. 14) se radí, jak vyzrát na ostravské protihráčky.
Foto: Kateřina Sonnevendová
z mrtvých (5:1). Bohužel lepší momenty byly v sobotu u
šesti statečných Prostějovanek
v menšině proti horším okamžikům, ve prospěch hostů znova
rozhodla větší herní jistota bez
tolika nevynucených nepřesností. Byť naše holky bojovaly,
naději na vítězství jim definitivně vzal šestibodový výpadek
z 13:14 na 13:20. Nakonec ještě
zvládly dotáhnout pěti výměnami v řadě na 23:24, aby vzápětí
bolestně padly – 23:25 a 1:3.

Další výsledky prvního finálového turnaje
extraligy kadetek 2011/2012:
VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 1:3 (-24, 18, -20, -23), VK
Madeta – PVK Olymp Praha 0:3 (-17, -21, -15), PVK Olymp
Praha – TJ Ostrava 3:1 (20, -23, 15, 15), VK AGEL Prostějov
– VK Madeta 1:3 (-19, 15, -13, -23), TJ Ostrava – VK Madeta
0:3 (-11, -22, -15).
Průběžné pořadí po prvním finálovém turnaji
extraligy kadetek 2011/2012:
1. PVK Olymp Praha 6 bodů (skóre 9:1), 2. VK Madeta 5 (6:4),
3. TJ Ostrava 4 (4:7), 4. VK AGEL Prostějov 3 (2:9).
Druhý finálový turnaj je na programu 21. a 22. dubna v Praze.

Rozhovor Večerníku

32

Prostějovský VEČERNÍK, úterý 10. dubna 2012

Exkluzivní interview s kapitánem Raft Teamu Tomi-Remont Prostějov

ZBYNĚK NETOPIL: „JSEM RÁD, ŽE VODÁKY NEKAZÍ VELKÉ PENÍZE!“
Muž, který byl už ve 153 zemích světa, si v nové sezóně přeje navázat na veleúspěšný minulý rok

Prostějov - Bez jakéhokoliv přehánění je ikonou nejen prostějovského, ale i celého českého
raftingu. Dlouholetý aktivní závodník i kapitán
místního Raft Teamu (momentálně pod názvem
Tomi-Remont) Zbyněk Netopil dál táhne vodáckou káru v našem městě, o kterém i díky tomuto
přírodnímu sportu vědí doslova po celé planetě.
Není už totiž mnoho míst na světě, kam by chlapík
s příhodným jménem nezavítal. Na začátku nové
sezóny poskytl Večerníku následující exkluzivní
rozhovor...
Marek Sonnevend
Na podzim minulého
roku jste ovládli mistrovství světa v Kostarice.
Byl to pomyslný vrchol?
„Já jsem to bral nejen jako
vrchol sezóny 2011, ale
jako špičku ledovce celého
prostějovského raftingu za
dobu jeho existence! Českou
republiku totiž na šampionátu
reprezentovaly
posádky
našeho klubu v mužích, ženách
i juniorech, to znamená ve
všech kategoriích. A všichni
si vedli skvěle, když v celkovém pořadí ženy vyhrály a
muži s juniory skončili druzí,
k tomu je nutné připočíst
tituly plus další medaile v jednotlivých disciplínách. Díky
tomuto sběru cenných kovů
jsme potvrdili svou pozici
jasně nejúspěšnějšího oddílu
na světě.“
Pomáhá vám, že mezi
raftaři není taková
konkurence jako v obecně
sledovanějších sportech?
„Konkurence samozřejmě není
srovnatelná třeba s fotbalem,
ale na druhou stranu zdaleka
není ani slabá. Pro ilustraci
bych uvedl, že Světová asociace raftingu má pětaosmdesát
členských zemí, čímž se zase
tolik sportovních odvětví chlubit nemůže. A na posledním

světovém šampionátu startovalo čtyřicet pět států mezi muži,
dvacet pět v ženách a patnáct
juniorských lodí. Někomu se
to může zdát málo, jinému
dost... (úsměv) Každopádně
je fakt, že v České republice
není náš sport moc populární.
Naopak třeba v Japonsku,
Brazílii nebo Slovinsku tyhle
země vysílají na vrcholné akce
profesionální posádky, které
se raftingem živí. My máme
tuto krásnou dřinu pouze coby
zábavu, koníček.“

„Naštěstí jsou jen kosmetické.
Některým holkám se vdavkami
změnilo příjmení a ty, které porodily,
si to naplánovaly mezi dvě sezóny tak,
že ani o jednu nepřijdou. Fakt nechápu,
jak to takhle přesně dokážou provést...“

Raftařský nadšenec ZBYNĚK NETOPIL o tom,
jaké že úpravy potkávají soupisky posádek

Přesto jste dlouhodobě
nejlepší z celé planety.
Lze úspěšnost posouvat ještě
někam výš?
„To už snad ani nejde... (smích)
Maximálně v kategoriích, jež
jdou oproti minulosti nahoru
svou důležitostí, nebo nově
vznikly, to znamená veteráni

Výsledky 1. závodu Českého poháru na Sázavě
Muži
2. TR HIKO (Daněk, Šťastný, Uncajtík, Havlíček), 3. TR KUHEBUMI junioři (Chlouba, Ježek, Jiras, Kolanda), 6. TR KUHEBUMI (Bubeníček, Herda, Hermann, Kučera).
Ženy
1.TR ENVY Tygříci (Procházková, Vacíková, Kaňkovská, Kratochvílová), 6. TR CK Bartoněk team (Halašková, Nakládalová,
Schneiderová, Mrůzková).
Junioři
1.TR ENVY HANACE junior (Rolenc, Haleš, Pavlík, Novák), 6.
TR ENVY juniorky (Krausová, Řeháková, Slováková, Ligurská).
Veteráni
1.TR KUHEBUMI (Bubeníček, Kouba, Hermann, Kučera), 2.
TR Veterán (Netopil, Šťastný, Bozděch, Vrba).

Historická úspěšnost
zemí v raftingu
Přehled
hl d medailí
d il získaných
k
h na raftařských
k h mistrovstvích
i
h světa
mezi roky 199a8 a 2011 (muži + ženy celkově):
1. Česko 45 (23-12-10), 2. Slovensko 32 (5-13-14), 3. Nový
Zéland 27 (10-10-7), 4. USA 24 (9-6-9), 5. Japonsko 22
(9-9-4), 6. Rusko 19 (7-6-6), 7. Velká Británie 19 (3-8-8),
8. Kanada 12 (3-4-5).
INZERCE

a juniorky. V obou těchto kategoriích máme hodně co říct
a když se nám bude nadále
dařit i v mužích, ženách a juniorech, můžeme ještě navýšit
už tak bohatý přísun medailí.
Zaručit to ale v čím dál silnější
konkurenci určitě nejde.“
Co ještě stálo loni
výsledkově za zmínku
mimo kostarického mistrovství světa?
„Získali jsme kompletně
všechny tituly v České republice a navíc prvenství v Evropském poháru, na další závody
nebyl čas ani peníze. Kostarika
nás přišla na několik milionů
korun a tím pádem jsme z ekonomických důvodů nemohli
absolvovat
další
závody
v zahraničí.“
Jak jste na tom
finančně v současné
složité době?
„Od státu dostáváme peněz
čím dál méně, rovněž kraj
dotaci v náš prospěch výrazně
omezil a od města ani nevíme,
jestli vůbec něco dostaneme...
Musíme
tedy
převážně

spoléhat na pomoc sponzorů,
z nichž pouze titulární partner Tomi-Remont přispívá
částečně penězi a všichni ostatní sponzoři nás podporují
barterově. Takže, nic moc, ale
nestěžujeme si...“
Můžete přiblížit zimní
přípravu na letošní
sezónu?
„Po pravdě to byla bída stejně
jako v předchozích letech.
Plumlovská přehrada, kde
jsme byli zvyklí přes zimu
trénovat, je bohužel již dlouho
vypuštěná,
tam
bychom
maximálně prášili pádly o
dno...(smích) A řeka Morava
byla v Olomouci tentokrát
hodně dlouho zamrzlá, skoro
až do konce února. Takže jsme
do té doby makali výhradně na
běžkách a v tělocvičně.“
Přesto první závody
Českého poháru 2012
nedopadly špatně, že?
„To byl jen takový nástřel,
momentálně nejsou výsledky
zdaleka stěžejní. Vrchol přijde
až koncem sezóny při mistrovství světa i Evropy na Lipně,
tudíž není nutné mít vyladěnou
formu v březnu nebo v dubnu. Přesto jsme na Sázavě
v hlavních kategoriích vyhráli,
což nás určitě potěšilo.“
Čeká vás letos kromě
domácího světového a

„Já jsem to bral nejen jako vrchol
sezóny 2011, ale celého prostějovského
raftingu za dobu jeho existence. Díky sběru
cenných kovů jsme potvrdili svou pozici
jasně nejúspěšnějšího oddílu na světě!“
Lídr prostějovských raftařů Zbyněk Netopil
se ohlédl za loňským světovým šampionátem

evropského šampionátu ještě
nějaká jiná vrcholná akce?
„Ano, budou jí nominační
závody na mistrovství světa
2013, které bude hostit Nový
Zéland. Pro mě osobně a
zřejmě i pro všechny ostatní
znamená právě tenhle podnik
velkou motivaci. Za hranice
vyrazíme ještě do Finska na
Světový pohár.“
Došlo ke změnám ve
složení
jednotlivých
prostějovských posádek?
„Spíš jen k těm kosmetickým.
Některým holkám se vdavkami změnilo příjmení a ty, které
porodily, si to ideálně naplánovaly mezi dvě sezóny tak,
že ani o jednu nepřijdou. Fakt
nechápu, jak to takhle přesně
dokážou provést... (smích)
Jinak jsme složení lodí nijak
podstatně neměnili a největší
novinkou je přísun mladé
krve do juniorské kategorie,
a to hlavně u děvčat. V tomto
směru pomohlo, že se věková
hranice posunula z osmnácti na
jednadvacet let.“
Zdaleka ne všichni
členové Raft Teamu Tomi-Remont jsou z Prostějova.
Můžete prozradit rozložení
původu vašich závodníků?
„Přibližně
polovina
pochází z Olomouce, zbytek
z Prostějova, Litovle a jiných
koutů
Moravy.
Celkově
sdružujeme téměř výhradně
hanácké vodáky.“
Procestoval jste skoro
celý svět. Kde se vám
osobně nejvíc líbilo?
„Nedávno jsme seděli s kamarády z vysoké školy a
bavili jsme se zrovna o cestování. Jeden kámoš mi dal
za úkol spočítat země, kde už
jsem v životě byl. Nakonec
mi vyšlo stopadesáttři států,
přičemž osmdesát procent
jsem sjezdil díky raftingu!
Ze všech těchto zemí není
zrovna snadné říct, kde se mi
líbilo úplně nejvíc. (úsměv)
Já jsem ale milovník Nového
Zélandu, kam se mi povedlo
dostat se už čtyřikrát. Tento
ostrov beru jako takovou
zemi snů. Krásně bylo i

v Kostarice, hodně zajímavé
jsou africké státy. Obecně se
však cítím dobře pouze tam,
kde je bezpečno, a těchto míst
v posledních letech bohužel
stále ubývá.“

Máte při tak extrémním
množství
navštívených států touhu jejich
počet
ještě
dál
navyšovat?
„Například jsem naťuknul
Finsko, které mi spolu s pobaltskými republikami jako
jediné chybí k tomu, abych
měl sježděnou kompletně celou Evropu. Takže za sedm
týdnů tahle meta padne a budu
se mít jednou čím chlubit svým
vnoučatům... (smích)“
Vybavíte si nejzajímavější
či nejbizarnější zážitek ze
svých cest?
„V tomto směru bezesporu
vládne Afrika, která je pro
našince atraktivní hlavně
zážitky s tamními divokými
a dost nebezpečnými zvířaty,
jako jsou třeba krokodýli,
hroši, sloni a podobně. Mně
osobně pak připadalo velmi

bizarní, když v Kostarice na
býčích zápasech, které se mi
mimochodem vůbec nelíbí,
jeden kanadský kolega-raftař
vlítnul do arény a rozzuřeného
býka doslova složil k zemi tím,
že si ho přehodil přes rameno
a klekl mu na krk. To zvíře se
nezmohlo na absolutně žádný
odpor...“
Nemrzí vás, že jste se
navzdory zisku spousty mezinárodních úspěchů
ekonomicky nijak nezajistil?

„Když vidím, co se u nás
v posledních letech děje, tak si
říkám, že peníze jen kazí lidi...
Proto jsem naopak strašně rád,
že financí v raftingu není tolik. Díky tomu tenhle sport
zůstává ryzí bez jakékoliv
korupce či jiných morálně
pochybných vlivů a pobývat
v partě takto čistých přátel,
být si všichni rovni bez ohledu
na národnost nebo jiné věci je
úžasné. Za peníze bych tohle
nikdy nevyměnil!“

kdo je
zbyněk netopil
Závodník a kapitán Raft Teamu Tomi-ReTomi Re
mont Prostějov se narodil 21. září 1960
v Prostějově. Již v osmi letech začal závodně sportovat, zprvu se věnoval cyklistice a
plavání. Kvůli vážnému úrazu v mládí musel rozvíjející se kariéru na rok přerušit,
načež přešel k jachtingu a později ke kanoistice, od níž byl už jen krůček k raftingu.
Jako mládežník dokázal vyhrát mistrovství
republiky v cyklistické časovce družstev, v dospělosti přidal několik dalších titulů šampióna ČR v kanoistice a během své raftařské
éry se aktivně podílel na četných mezinárodních úspěších mužských posádek včetně mnoha zlatých medailí z mistrovství světa
či Evropy. Vedle závodnické kariéry byl a je činný také po funkcionářské stránce, například jako předseda Tělovýchovné jednoty
OP Prostějov nebo hlavní trenér české raftařské reprezentace či
místopředseda Českého svazu raftingu. Momentálně šéfuje oddílu
Tomi-Remont a stále aktivně soutěží ve veteránské kategorii.

