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Zoufalý Prostějovan je na dně

PRODÁM LEDVINU,
potřebuju PRACHY!
Co všechno může člověka dohnat až na pokraj
šílenství a na samotné dno? Když jsme se minulý
týden potkali na domluvené schůzce s naprosto
vyčerpaným a zoufalým mužem, okamžitě jsme si
řekli, že takhle bychom nikdy nechtěli skončit. Sotva
čtyřicetiletý týpek vypadá na šedesát, prošedivělé
vlasy a vrásky hluboko vryté do obličeje. „Ztratil jsem
všechno, co jsem si v životě vybudoval. Přiznávám,
kvůli hazardu. A teď to chci napravit, prodám třeba
celé vnitřnosti, mně už je to všechno jedno. Nic jiného už ostatně na prodej nemám,“ byla první slova
chlapa, který se navíc nedávno vrátil z vězení.
Prostějov/mik
Říkejme mu třeba Honza, protože svoji identitu chce úzkostlivě chránit. Ve stručnosti nám
řekl, co všechno prožil. „V pět-

advaceti jsem začal s hazardem.
Automaty, kasína, sázky. Někdy jsem na tom byl dobře,
jednou jsem dokonce vyhrál
dva a půl milionu. Pak jsem to
ale zase prošustroval. Prodal
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jsem všechno, co jsem vlastnil,
kradl jsem peníze rodičům i
manželce. Následoval rozvod,
se dvěma dětmi jsem se mohl
stýkat jen jednou měsíčně. Hazard mě
tak pohltil, že jsem
byl stejně závislý
jako feťáci. No a
začal jsem krást ve
velkém,“ odmlčel
se na chvíli Honza. „Chytil jsem se
blbé party, kradli jsme, kšeftovali a přimíchal jsme se i do
jedné loupeže. A pak to sklouzlo i k drogám. I když jsem je
zásadně nebral, prodával jsem
je. Pak nás chytli a přišili nám
i to, co jsme neudělali. Dostal
jsem čtyři a půl roku kriminálu,“ přiznal Honza z Prostějova.

Teď je už několik měsíců na
svobodě a chce začít znovu.
„Toužím po tom získat zpátky rodinu, slušné zaměstnání i

„Rozprodám třeba celé vnitřnosti,
nenechám se už podruhé zavřít,“

svěřil se redakci mladý zoufalec
důvěru příbuzných a bývalých
přátel. Jenomže mě pořád svazují dluhy z minulosti. Jsem
ochoten prodat i své orgány,
třeba ledvinu nebo játra. Posmrtně bych předem prodal i
své srdce. Mě je to všechno
fuk, pro peníze udělám všech-

Prodá cokoliv. Honza kvůli hazardu přišel
o všechno, teď hledá kontakty na obchodníky s lidskými orgány.
Ilustrační koláž

o orgáá
ny hledá přes
internet.
„V nemocnici
jsem
neuspěl, tam to
funguje na bázi
no. Tedy všechno, co nesmrdí dárcovství. Slyšel jsem ale, že
kriminálem,“ dodává spěšně.
například na soukromých kliJak se nám ještě svěřil, zájemce nikách v Rakousku nabízejí za

l d i ažž 30 tisíc
i í euro. Ni
ledvinu
Nic
jiného mi nezbývá, jsem teď v
situaci, kdy bych byl ochoten
prodat celé své vnitřnosti,“ uzavřel naše povídání Honza.
Domluvili jsme se, že za nějaký čas se zase ozve a prozradí,
jak dopadl. Nyní se ale dostává
znovu na nebezpečnou cestu za
obchodníky s lidskými orgány.
Jak dopadne? Večerník ho bude
sledovat!

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Hulákal u televize
Muž při sledování filmu v
televizi opomněl pokročilou
dobu a velmi zvučně komentoval dění. Dvě hodiny
po půlnoci nahlásila tamější
bydlící na linku 156 rušení
nočního klidu sousedem.
Oznamovatelka
dovedla
hlídku před byt, kde byly
zřetelně slyšet velmi hlasité
projevy. Padesátiletý muž se
hájil, že se jen dívá na film,
ke kterému má určité připomínky. Věc byla vyřešena na
místě blokovou pokutou.

ze soudní síně...

DRZOST: KRADL URNY, VĚZENÍ ODMÍTL!
Soud poslal Jaroslava Smrže i Lukáše Bednaříka do basy

Hned v soudní síni se proti rozsudku odvolal Lukáš
Bednařík, který společně s Jaroslavem Smržem
ukradl přibližně šedesát uren na prostějovském
hřbitově. Za to má jít nyní do vězení na čtyřiadvacet
měsíců, jeho starší parťák a několikanásobný recidivista by si měl jít sednout na čtyři a půl roku.
Přitom kromě krádeží na hřbitově se oběma
mužům do výše trestu započítalo i skopání muže
před prostějovským Kauflandem.
Prostějov/mls

Pruďas v poutech
Před čtvrtou hodinnou ranní
oznámil na linku 156 muž ze
skupiny šesti osob nacházejících se v parku u kina Metra,
že mezi přítomnými dochází
k roztržce při řešení osobních
problémů. Při příjezdu strážníků na místo nedocházelo
k fyzickému napadání, ale
k hlučnější slovní rozepři. V
dané době hlídka osoby zklidnila. Po odchodu strážníků
bylo přijato sdělení o opětovném rušení nočního klidu
zmíněnou skupinou lidí. Hlídka opět vyjela na stejné místo
a následovala výzva k prokázání totožnosti u osoby
y rušící
noční klid. Čtyřiadvacetiletý
muž reagoval hlasitým projevem. Jelikož neuposlechl a
strážníky odmítal následovat,
byly proti němu použity donucovací prostředky. Mladík
skončil v poutech
a pputoval
p
na služebnu Policie ČR. Po
zjištění totožnosti se zklidnil
a pouta mu byla sundána. Přestupci byla na místě udělena
bloková pokuta.

Trampoty s bezdomovci
Strážníci v průběhu velikonočních svátků nezaznamenali vážnější
j
narušení
veřejného pořádku. Častější
výjezdy proběhly z důvodu
podnapilých občanů. V neděli odpoledne se skupina bezdomovců zdržovala v hale
hlavního nádraží, kde převrátili květináč a „ustlali si“
na lavici. Přibližně za hodinu
po tomto výjezdu bylo přijato oznámení z městských
lázní, kde se snažil přebývat
muž bez domova. V obou
případech byly osoby z míst
vykázány.

Pořezaný na záchytce
V podvečerních hodinách doprovázeli strážníci na záchytnou stanici do Olomouce opilého občana, a to na žádost
lékařky z příjmové ambulance. Před půlnocí
p
ppřivolala
hlídka na Žižkovo náměstí
záchrannou službu. Sedmadvacetiletý muž silně krvácel
z ruky, kdy se poranil o střepy rozbité lahve. Ke zranění
došlo jeho neopatrností, cizí
zavinění nebylo zjištěno.

Velikonoční opilci
Na velikonoční pondělí pokračovaly výjezdy k opilcům. Před polednem ležel
dvaačtyřicetiletý chlapík před
restaurací na Plumovské ulici. Od převozu na záchytnou
stanici ho zachránili kamarádi. Přislíbili hlídce, že se o
muže postarají. Po šestnácté
hodině byl nahlášen opilý občan na ulici Wolkerova. Povzbuzen alkoholem hulákal
na kolemjdoucí chodce. Po
příjezdu hlídky svého jednání
zanechal. Protentokrát byla
věc se sedmapadesátiletým
mužem řešena domluvou.
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Prostějovský soud v úterý uplynulého týdne vynesl rozsudek
nad Lukášem Bednaříkem a
Jaroslavem Smržem. Oba loni
v létě společně kradli urny
na prostějovském hřbitově.
Měděné obaly pak roztloukli
a odnesli do sběrny. Po pěti
návštěvách takto ze hřbitova
vzali přibližně šedesát uren.
Tímto
způsobem
získali
přibližně pětašedesát kilo mědi
a mosazi, za něž ve sběrně

dostali celkem 7 100 korun!
Přitom vnitřní obaly s popelem
zemřelých
poházeli
po
hřbitově, některé pozůstatky
se našly v poli u hřbitova a
přibližně v deseti případech
pozůstalí přišli o své předky
úplně. „Nic nestojí za to, aby
člověk klesl tak hluboko jako já.
Chtěl bych se všem poškozeným
omluvit, nicméně z duše mi to
nikdy nikdo nevymaže. Následky tohoto činu si ponesu celý
život...,“ kál se při své závěrečné
řeči Jaroslav Smrž.

Po rozsudku. Jaroslav Smrž dlouho na
svobodě nepobyl. Z vězení byl propuštěn
loni v květnu a teď z něj opět nějaký čas
nevyjde.
Jelikož byli oba muži nedávno
odsouzení za fyzické napadení
před prostějovským Kauflandem, vynesla soudkyně Ivona
Otrubová souhrnný trest. Dosud
netrestaného
jednadvacetiletého Lukáše Bednaříka
poslala do basy na dva roky,
osmatřicetiletého Jaroslava
Smrže pak na čtyři a půl roku.

Kněz už vykradači kostelů odpustil

„BŮH ŽEHNEJ POLICII,“ vzkazuje D. Žůrek
Jak jsme informovali už
v minulém čísle, prostějovské kriminálce se podařilo vypátrat bezbožníka, který se nyní bude u světského soudu
zodpovídat z vykrádání
prostějovských kostelů.
Přestože lumpovi hrozí
až pětiletý kriminál, kněz
z dotčených kostelů
Povýšení svatého Kříže
a z Brněnské ulice mu
už odpustil. Dan Žůrek
zároveň žehná policistům za skvělou práci.
Prostějov/mik
Čtyřiapadesátiletý muž ukradl z kostelů vzácné pozlacené
kalichy v celkové hodnotě
bezmála sto tisíc korun. Jeden

z nich se podařilo policii zajistit, druhý ale zloděj prodal jako
zlomkové stříbro a osud vzácnosti je tedy nejasný. Přesto
se už římskokatolický kněz
Dan Žůrek dívá na věc s nad-

Hřích odpuštěn! Kněz Dan
Žůrek už kriminálkou polapenému chmatákovi odpustil.
Najde se ale i druhý ukradený
kalich?
Foto: Michal Kadlec

hledem. „Před prostějovskými
policisty smekám a žehnám
jim. Po oněch krádežích jsem
už ani nedoufal, že se vzácné
kalichy podaří najít a zloděje
vypátrat. Druhý z kalichů nám
zatím chybí, ale věřím, že se
kriminalistům podaří ho někde
dohledat,“ sdělil Večerníku
Dan Žůrek přímo v kostele
Povýšení svatého Kříže. Policie je nyní církví chválena, ale
co samotný zloděj? Kupodivu
Dan Žůrek vůči němu žádnou
zášť necítí. „Když nás půl roku
někdo vykrádal i my nevěděli kdo, bylo to pro nás hodně
skličující. Důležitý moment
nastal, když policie pachatele identifikovala. A co bych k
němu mohl říct teď? No jasně
že jsem mu už odpustil! Stejně
jako se dají odpouštět jiné hříchy. Snad si ten muž ale vzal
ponaučení a už k ničemu podobnému nikdy nesklouzne,“
dodává Dan Žůrek.

Půjde sedět poprvé. Lukáš Bednařík během soudního
líčení působil dojmem, jako by si ani neuvědomoval, co
svým chováním vlastně způsobil. Čekal, že vyvázne s podmínkou...
2x foto: Martin Zaoral

„Jedná se o závažný a lidsky těžko pochopitelný čin.
V případě Jaroslava Smrže
bylo jedinou polehčující okolností jeho plné doznání, u
Lukáše Bednaříka především
to, že dosud nebyl trestán,“ odůvodnila výši trestu
soudkyně.
Jednadvacetiletý
Lukáš Bednařík byl tímto

verdiktem očividně zaskočen.
Zřejmě očekával, že od soudu
unikne pouze s podmínkou.
Přímo v soudní síni se odvolal. „Je to dlouho...,“ vysvětlil
důvody, proč se mu dvouletá
výše trestu zdá přehnaná. Jaroslav Smrž si stejně jako státní
zástupce ponechal lhůtu pro
možnost odvolání.

Spoušť v Kolářových sadech
Tohle mohlo udělat jen VYPATLANÉ HOVADO!
Prostějov/mik - To snad není
možné. Nedávno vysázené
nové listnáče v Kolářových
sadech jsou zničené. Pět
nebo šest mladých stromků zřejmě natolik někomu
vadilo, že je hrubou silou
polámal vejpůl. Nyní mezi
dřevěnými oporami zbývají
jen přelomené kmínky.
„Přijeďte se podívat do parku u
rybníka, nějaké vypatlané hovado tady polámalo malé listnaté stromky. Musel to udělat
někdo v noci, protože v sobotu
přes den jsem tudy procházel a
stromky byly v pořádku,“ telefonoval nám v neděli odpoledne náš čtenář. Na místo jsme se
vydali okamžitě a spoušť viděli na vlastní oči. „V noci jsem
z parku zaslechla křik nějaké
skupinky opilých lidí. Tropili
hodně hlučný povyk, asi tak
půl hodiny. Nenapadlo mě ale,
že by snad mohli něco udělat
tady těm stromkům,“ potkali
jsme na místě starší důchodky-

ni, která bydlí přímo naproti v
paneláku ve Šmeralově ulici.
Škoda půjde do tisíců korun a
konání vandalů bude zřejmě
hodnoceno jako trestný čin.
Podaří se ale policii vypátrat
pachatele? A náš vzkaz oněm
hlupákům – běžte si léčit své
mindráky někam jinam!

Kdo to udělal? Z mladých
listnáčů teď v Kolářových sadech zbývají akorát pahýly,
korunky jsou pohozené vedle.
Foto: Michal Kadlec

Vandalové počmárali školu! Je to POMSTA ŽÁKŮ?
Prostějov/mik

škoda 10 tisíc!

Velmi nemilé překvapení
čekalo ve čtvrtek ráno
vedení školy a učitele
Základní školy E. Valenty v
Prostějově.Kdyžšliránodo
práce, nešlo si nevšimnout
tlustou fixou počmáraných
dveří, parapetů, cedule
s označením školy na
zdi a kupodivu také dveří
školníka. Ředitel školy
Kdo to byl? Cedule a rámy dveří počmárané fixem rozladily vedení školy v ulici E. Valenty. Bodejť by ne, škoda se odhaduje na 10 tisíc
neváhal a zavolal policii.
2x foto: Michal Kadlec
Více čtěte na straně 6 korun.

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.

LADISLAV DOSTÁL

PAVEL POLHOŠ

HELENA PALOČAJOVÁ

TOMÁŠ SADÍLEK

se narodil 4. července a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
už 29. září 2008. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 40
do 42 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu, hnědé vlasy a nosí knír.

se narodil 16. června 1995
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání 13. dubna 2012. Jeho
zdánlivé stáří je 16 let, měří
166 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé oči a černé
vlasy.

se narodila 11. května 1994
a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání 2. září 2011. Její
zdánlivé stáří je 18 let, měří
154 centimetry, má hubenou
postavu, hnědé oči a hnědočerné vlasy.

se narodil 27. června 1983
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
10. dubna 2012. Jeho zdánlivé stáří je 28 let a měří
mezi 180 až 185 centimetry.
Bližší údaje o hledaném nejsou zveřejněny.

ČERNÁ KRONIKA
Nadýchal
N
dý h l 33,31
31 promile!
il !
V pátek odpoledne zastavili
strážníci městské policie na
j moulici Okružní v Prostějově
torové vozidlo značkyy Škoda
Felicia. Řidič se odmítl podrobit dechové zkoušce na přítomnost návykové látky. Poté
přivolali policisty Dopravního
inspektorátu Prostějov, kterým
sedmadvacetiletý muž z Brodku u Prostějova nadýchal 3,31
promile alkoholu. Dále zjistili,
že podnapilý muž nemá doklady potřebné k řízení a
pprovozu motorového
vozidla. Řidič s naměřenou hodnotou
souhlasil a policistům sdělil, že vypil
dva půllitry piva a
dva velké rumy.

Ukradl i účetnictví
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil neznámý
pachatel, který během úterý na
ulici Vodní v Prostějově rozbil
boční okénko a vnikl do zaparkovaného vozidla Fiat Brava.
Z auta odcizil tašku s doklady
o účetnictví a autorádio. Tímto
jednáním tak majiteli způsobil
škodu kolem 3 800 korun.
Vykradl auto
Krádeže vloupáním a neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku se dopustil neznámý
pachatel, který v úterý v odpoledních hodinách na ulici
Dr. Horáka v Prostějově rozbil
okénko a vnikl do zaparkovaného vozidla Ford Tranzit. Z
automobilu odcizil pánskou
tašku, ve které byla peněženka,
osobní doklady, platební karty
a finanční hotovost. Celkově
tak majiteli způsobil škodu
přes 18 500 korun.
Kola jsou fuč
Neznámý pachatel z volně přístupného prostoru pěstitelské
pálenice v obci Mostkovice
odcizil čtyři disky s pneumatikami na nákladní automobil.
Svým jednáním tak majiteli
způsobil škodu kolem 40 000
korun.
Okradl seniorku
Neznámý pachatel po půl
jedenácté dopoledne na ulici
Jihoslovanské v Prostějově
odcizil z košíku umístěného
nad zadním sedadlem jízdního
kola, které vedla devětasedmdesátiletá žena z Prostějovska,
dámskou tašku s doklady, mobilním telefonem a finanční
hotovostí. Celkově tak ženě
způsobil škodu kolem 3 600
korun.
Nespolupracoval
Ve středu před čtyřiadvacátou hodinou na ulici
Svatoplukova v Prostějově
kontrolovala hlídka policie
řidiče vozidla Ford Transit.
Muž byl vyzván k provedení dechové zkoušky, kterou
odmítl. Dále byl vyzván k
lékařskému vyšetření s odběrem krve nebo moči, kdy
toto také odmítl. Policistům
nechtěl sdělit ani svoji totožnost, proto byl předveden na
obvodní oddělení. Tady bylo
zjištěno, že se jedná dvaatřicetiletého muže z Prostějova.
Podezřelý byl po provedení
policejních úkonů propuštěn,
kdy mu byla zakázána další
jízda. Věc byla postoupena
k projednání ke správnímu
orgánu příslušného městského úřadu, kdy pachateli hrozí
sankce do 50000 Kč, zákaz
činnosti na dva roky a odebrání sedmi bodů.

Zpravodajství

CHTĚL VYDĚLAT NA SMRTI OTCE!
Stařík jel po dálnici v protisměru, jeho syn
požadoval 280 tisíc korun za to, že zemřel

Prostějov/mls

Lidé se dnes snaží nějaké peníze vytřískat, z čeho to jen jde. To je zřejmě i případ syna devadesátiletého řidiče, který
se připojil s náhradou
škody za smrt svého otce. Ten bohužel zemřel
při nehodě na dálnici v
lednu loňského roku.
Před svojí smrtí ve své
„stodvacítce“ představoval obrovské nebezpečí
pro všechny normálně
jedoucí řidiče. Po dálnici totiž jel v protisměru!
Po střetu hned s dvěma
auty bohužel v nemocnici zemřel, jen shodou
šťastných náhod ovšem
kromě něj nikdo nebyl
vážněji zraněn.
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Čekali byste to? Neosvětlený vrak škodovky stál na dálnici v levém jízdním pruhu. Prostějovan
David S. Si následně užil svoje...
Foto: Policie ČR

Více se dočtete na straně 6 dnešního vydání

POTVRZENO:

„Pracák“ se stává dojnou krávou

MILIONÁŘI, HLASTE SE!

Prostějov/mik - Úřad práce v Prostějově vyplatí ročně na sociálních dávkách a podporách v nezaměstnanosti neuvěřitelných 714
milionů korun! Peníze z „pracáku“ pobírá
čtyřiadvacet tisíc sociálně slabých lidí v našem
okrese. Je někdo z nich už třeba milionář?
Těžko říct. Pokud ano, mohl by se přihlásit,
stal by se úctyhodnou raritou...
Statistická čísla, ze kterých jde hlava kolem,
potvrdil Večerníku Jaroslav Mikšaník, referent
trhu práce z krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci. „Za celý region Prostějovska vyplácíme celkem dvacet čtyři tisíc
sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti. K
poslednímu březnu tohoto roku pobíralo 1 227
uchazečů o zaměstnání podporu v nezaměstnanosti, což je zhruba dvacet procent z celkového
počtu osob bez práce,“ uvedl Jaroslav Mikšaník s
tím, že jsou vypláceny dávky státní sociální podpory, dávky hmotné nouze a dávky pro osoby se
zdravotním postižením.
Také další údaje z poskytnutých statistik jsou
velice zajímavé. Úřad práce v Prostějově vyplatí
stovky milionů korun potřebným, čímž se tak stává do určité míry takovou „dojnou krávou“. „V
loňském roce se v rámci Prostějovska vyplatilo
zhruba 714 milionů korun. Pravidelně se nejvyšší částka vyplácí na dávku pěstounské péče, kde
odměna pěstouna ve zvláštních případech činí i
20 460 korun měsíčně. Z jednorázově poskytnutých dávek registrujeme například příspěvek na
zvláštní pomůcku v ceně 42 000 korun,“ dodal
další statistické údaje referent z krajské pobočky
Úřadu práce v Olomouci.

To je nával! Každý měsíc vyplatí prostějovský
úřad práce čtyřiadvacet tisíc sociálních dávek.
Pak se nedivme těm frontám… Foto: internet
Sociální dávky a dávky hmotné nouze jsou
stále častěji vyhledávaným způsobem bezpracného zisku. Přiznávají to otevřeně i
prostějovští Romové, o čemž jsme nedávno
veřejnost informovali. Úředníci ovšem nikoho
nenachytali, že by podváděl. „V poslední době
jsme neregistrovali zneužití nebo podvod při
čerpání sociálních dávek,“ potvrdil Jaroslav
Mikšaník.
O tom si ale každý z nás může myslet své.
Například samotní Romové dobře vědí, jak
před lékaři a následně úředníky zahrát divadlo, čímž je možné poměrně snadno získat
„papír“ na invaliditu či nutnost péče ze strany státu. A z krvácející státní kasy se i nyní
dají získat miliony korun!

NOVÝ „KULTURÁK“ BUDE V MLÝNSKÉ ULICI
Padnou kvůli nové výstavbě některé staré domy v ulici? Zřejmě ano!
OHYZDNÁ lokalita
se rázem změní
na nejmodernější
část Prostějova

Před dvěma týdny Večerník jako první přinesl zprávu, která vzbudila
značný ohlas na veřejnosti. A to velmi kladný. Prostějovský magistrát
totiž pokročil v hledání vhodné lokality k výstavbě nového multifunkčního centra. A po dalších čtrnácti dnech už je na devětadevadesát procent jisté, že náhrada, a to daleko kvalitnější, za současný Společenský
bude stát na pozemku po vyhořelém skladu
dům v Komenského ulici bud
Mlýnskou a Šlikovou ulicí.
společnosti Moragro mezi M
Mlý
Prostějov/mik
V uplynulých dvou týdnech
magistrát intenzivně jednal se
společností Moragro o možnosti odkupu
p pozemku
p
mezi
Mlýnskou a Šlikovou ulicí.
„Myslím si, že jsme se dohodli, teď je jen otázkou, jak
velkou plochu budeme
od majitelů odkupovat.
Jsou dvě možnosti, buďto
celý pozemek,

Výstavba i demolice? Nové stavbě multifunkčního zařízení zřejmě padne za oběť i nějaká
ta nemovitost v Mlýnské ulici. Zatím není jasné, která to bude.
Foto: koláž Večerníku

nebo jen
jje jeho část. Rozhodnutí
padnee v nejbližších dnech,“
Večerníku Jiří Pospíšil,
sdělil V
první náměstek primátora
statutárního
města Prostějov.
statut
tár
Náklady
Nákla
ad na nový „kulturák“
se tak
k tedy v tomto případě
zvýší o cenu pozemku, který
nutné
je nut
tn od Moragra vykoupit.
celou situaci komA to může
m
plikovat.
plikovva „Já to za komplikaci
nepovažuji.
Takový pozemek
nepovva
v centru
centtr města je určitě velmi
zajímavý,“
zajímav oponuje náměstek
primátora.
primáát
Pokud
d by nové multifunkční
zařízení
zařízeen opravdu nakonec stálo v M
Mlýnské ulici, musel by se
Ml
k němu
něm
mu zřídit i řádný přístup.
To znamená,
že některé z nezn
na
movitostí
movitto v dané lokalitě by
musely
muselly být zbourány. „Přístupové cesty
jsou naplánovány
c
jak z ul
ulice
u Mlýnské, tak i z druhé
h strany ze Šlikovy ulice.
Pochopitelně
bude muset
Po
P

dojít k nějakým stavebním
úpravám. V Mlýnské ulici ale
město jeden z pozemků včetně
nemovitosti přímo vlastní, tudíž s jakýmkoliv výkupem by
problémy nenastaly,“ vysvětlil
Jiří Pospíšil.
Jak on sám tedy potvrzuje,
Mlýnská ulice se stává horkým
favoritem pro stavbu multifunkčního zařízení. Ve hře ale
byl ještě pozemek po plánované demolici Jezdeckých kasáren. Že by tak tato varianta
už padla? „Já osobně jsem po
zveřejnění lokalit čekal větší diskusi veřejnosti, návrhy,
připomínky, ale zatím jsem
se se žádnými nesetkal. Pořád
máme ve hře dvě lokality, jak
sami uvádíte - Jezdecká kasárna a nyní prostor za Mlýnskou
ulicí,“ uvedl Pospíšil, čímž naznačil, že prostor po demolici
Jezdeckých kasáren zůstává
jakoby náhradní variantou.

Dokončení na straně 6

TRŽNICE SE PŘEMÍSTÍ jen o pár kroků? VE STUDENCI ŘÁDÍ
Ve hře jsou dále Jezdecká kasárna i parkoviště v Mlýnské

Společně s výstavbou nového multifunkčního
zařízení řeší město v současnosti další žhavý problém. A to s tržnicí, která se ze stávajících prostor
mezi Společenským domem a kostelem Povýšení
svatého Kříže přesune na jiné místo. Prostějovští
konšelé zatím vybírají ze tří variant. Ajak se Večerník
dozvěděl, tou nejpřijatelnější je zatím místečko jen
o pár desítek metrů dál na současném parkovišti
před Cukrárnou Kocourek. Co je však jasné už teď,
že stará komunistická barabizna, tedy současná
tržnice, půjde nadobro k zemi!
Prostějov/mik
Výběr pozemku pro výstavbu
nového multifunkčního centra
a přesun tržnice spolu úzce
souvisí. Výstavbě nového obchodního centra, do kterého investuje společnost Manthellan,
totiž musí ustoupit jak současná
budova Společenského domu,
tak i odpuzující stará tržnice.
Kam ale s tržnicí? „Tipujeme
místa, jedním z nich by mohl
být i prostor u multifunkčního
centra. Mám na mysli obě
varianty, tedy Jezdecká kasár-

na nebo prostor za Mlýnskou
ulicí. Prvotní nákresy ukazují,
že oba prostory jsou dostatečně
rozlehlé pro multifunkční centrum, tržnici i pro přilehlá
parkoviště,“ uvedl Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora
Prostějova. My jsme však
zaslechli informaci, že by
se stávající tržnice měla jen
kousek přesunout na místo
před Cukrárnu Kocourek. „I
tato varianta je ve hře, ovšem
naším cílem je, aby tržnice
byla dostatečně prostorná a
dostupná. Pokud by tato vari-

Stěhování za roh? V případě první varianty by se prodejci zemědělských
výpěstků stěhovali jen o pár metrů dál.
Foto: archiv Večerníku
anta nastala, pak by to bylo
jen dočasné řešení,“ uvedl
informaci na pravou míru J.
Pospíšil.
A jaké jsou další plány se
starou tržnicí? Přijde zbourat? „Stará tržnice půjde
určitě k zemi. Podle smlouvy
se společností Manthellan
máme možnost na stejném
místě novou tržnici vystavět.
Je to tedy v pořadí třetí varianta. Další zajímavý nápad,

se kterým jsem se setkal,
je
možnost
vybudování
tržnice na místě současného
parkoviště před restaurací Pod
Žudrem v Mlýnské ulici s tím,
že by dostatek nových parkovacích míst vznikl u nového multifunkčního centra. To
by byla možnost, pokud by
zmíněné centrum nově stálo
za Mlýnskou ulicí. Rád se ale
seznámím s názory občanů
k možným variantám, moje

emailová adresa je dostupná
na stránkách magistrátu,“
dodal Jiří Pospíšil.
Se svým názorem se nám svěřil i
první muž prostějovského magistrátu. „Stále nejintenzivněji
jednáme o možnosti výstavby
nové tržnice v židovských
uličkách, tedy v prostoru mezi
zmíněnou cukrárnou a nově
budovaným
multifunkčním
domem. Tady si dovolím nesouhlasit s názorem, že zmíněný
prostor je pro tržnici malý. To
není pravda. Každý, kdo si
projde stávající tržnici, dobře
ví, že trhovci se zemědělskými
produkty obsadí jen část prodejního prostoru. Zbytek jsou
prodejci spotřebního zboží či
oblečení, kterým nová tržnice
určena nebude. Podle mě by
zmíněný prostor před cukrárnou pro novou tržnici bohatě
stačil. Samozřejmě i další
zmíněné varianty mají něco do
sebe. V tuto chvíli sám ještě
nejsem rozhodnut, ke které
z nich se přikloním,“ nastínil
Večerníku své plány Miroslav
Pišťák, primátor Prostějova.

ŽLOUTENKA

Ráj pro infekce. Podmínky, ve kterých Romové ve Studenci žijí,
k šíření nákazy přímo vybízejí...
Foto: Martin Zaoral
Studenec/mls

Návštěva v bílých pláštích vylekala ve čtvrtek
uplynulého týdne obyvatele Studence a okolí.
Hygienici u sedmadvacetiletého romského mladíka obývajícího „dům hrůzy“, v němž se usídlila osmdesátka Romů, zjistili případ žloutenky! Přitom
tato nemoc byla na stejném místě zjištěna už
před přibližně třemi roky. „Tehdy nás o tom nikdo
pořádně neinformoval,“ postěžoval si jeden z
místních obyvatel, který Večerník na situaci upozornil.
více čtěte na straně 8

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

10,1

+

Levnější benzín. V poslední době jsme byli
zvyklí jen na to, že pohonné hmoty se
na prostějovských čerpacích stanicích
Není kde parjenom zdražovaly. Během Velikovat.
Odbor
konoc však šli čerpadláři „do
dopravy prostějovskésebe“ a naftu i benzín
ho magistrátu se zdárně
zlevnili. Ovšem
přestěhoval do nových prostor
na jak dlouv Demelově ulici. Klienti si ale stěho?
žují na nedostatek parkovacích
míst v okolí úřadu. Na nedalekém
parkovišti se totiž musí platit…

Míra nezaměstnanosti se
ani v březnu v Prostějově
nedostala pod magickou
hranici deseti procent. Úřad
práce právě minulý týden
potvrdil, že ještě jedna desetina procenta chybí k prolomení hodnoty, která je u nás
zřejmě zakletá.

-

Osobnost týdne
DAVID
D DEYL
Sympatti
Sympatický
S
sedmadvacetiletý zzp
zpěvák, klavírista a
textař nadchl
n
mladé dívky
při svém
m čtvrtečním koncertěě v prostějovském
prro
divadle.
Více
V čtěte na straně 10

Výrok týdne
„Špinarka
by mohla
tím svým hlasem
posunovat vagóny!“
Návštěvník velikonočního
koncertu pěvecké hvězdy
uznale o jejích kvalitách

BALÍČEK: KDO SE BUDE MÍT ŠPATNĚ A KDO JEŠTĚ HŮŘ?

Analýza
Negativní vlivy úsporného
balíčku, se kterým minulý
týden přišla současná vláda, nelze paradoxně vyčítat
dnešním vládnoucím politikům. Ač se nám to často jen
deklarované šetření kvůli
korupci někdy pořádně prodražuje, podobná opatření
jsou prostě nutná...
Martin Zaoral
Odpovědný hospodář totiž ví, že
utratit může jen tolik, kolik vydělá.
Zároveň si vytváří finanční
rezervy pro případy náhlých nut-

rovnostářském Česku se totiž stále
rozevírají nůžky mezi bohatými a
chudými. Zatímco někteří vyhazují peníze za luxusní blbosti, jiní
se hlouběji a hlouběji propadají do
dluhových pastí. Stále sice platí,
že každý je svého štěstí strůjcem,
nicméně do velkých problémů se
může dostat úplně každý z nás.
O tom, jak se může osud zvrtnout,
svědčí příběh jedné mojí známé.
Kdysi se jí dařilo vše, na co sáhla.
Byla vzdělaná a měla dobře placenou práci. Jelikož byla také
velice krásná, chlapi se o ni rvali
a byli pro ni ochotni udělat cokoliv. Přestože díky tomu kolikrát
nemusela sama na nic sáhnout,
nikdy se z ní nestala žádná fiflena. Od dětství totiž byla zvyklá
se o sebe postarat. Nakonec se
vdala a narodily se jí dvě děti.
Ač byla v práci velice vytížená,
dokázala si vždy najít čas na své
přátele i koníčky. Všude jí bylo
plno. Sešup nastal v době, kdy
kvůli problémům se zády musela
opustit své zaměstnání. Brzy však
přešla do dalšího, které ovšem
bylo mimo obor, jež vystudovala.
Před dvěma roky zjistila, že její

ných výdajů,
jako je například
oprava domu
či auta. Tuto
odpovědnost má
pouze on a to po
celý svůj život,
kdy vydělává
nějaké peníze.
Nikdo mu to neulehčí, nikdo za
něj dluhy nezaplatí. Rozdíl mezi
dobrým hospodářem a vládnoucím politikem je v tom, že
politik je volen pouze na čtyři
roky. Jelikož touží po tom, aby si
během nich něco užil a zavděčil
se svým voličům i známým,
klidně se pustí do utrácení i za
cenu nevýhodných půjček. Ví, že
dluhy, které nadělá, nebude muset
splácet on, ale jeho nástupci. Nyní
jsme se tedy dostali do období,
kdy současná vláda se vším všudy
schytává zbytečné zadlužování
předcházejících vlád. Mimo jiné
musí splácet i úroky z dluhů.
Je však zcela pochopitelné, že
její současná opatření nejsou
přijímána právě s nadšením.
Atmosféra ve společnosti je
hodně nervózní. V tradičně

Mastné pokuty - také dobrá prevence

glosa týdne

Rostislav Kocmel
Je pozdě plakat
nad rozlitým
mlékem. Nefunkční radary
na
silnicích
Prostějova jsou
pro řidiče a
motorkáře vábničkou, aby se na to šláplo. I
bez složitých analýz je průměrnému obyvateli naší republiky jasné, co se bude dít.
Pokládám si ovšem opačnou
otázku: „Proč nikdo piráty
silnic pořádně neloví?“
Pokud je jich tolik, jak vyplývá ze statistik, mohl by si státní rozpočet značně polepšit.

Rychlá jízda v ulicích města
by neměla zajímat jen primátora a jeho spolupracovníky,
ale podle mého názoru hlavně
dopravní policii. Radary - pokud budou- jsou výborná věc
a rozhodně mají preventivní
účinky, ovšem „mastné pokuty“ bývají prevencí několikanásobně vyšší...

V poslední době to však vypadá, jako by moje logické uvažování bylo naivní.
Dopravní policie má asi
důležitější starosti a povinnosti. Celá problematika je
asi komplikovanější a můj
názor je příliš amatérský a
naprosto neznalý důležitých
faktů. Jedno ale vím. Pokud
se za rychlou jízdu vybere
pět set krát pět set korun,
tak to neukázněným řidičům
bude vadit a nejenom preventivně. A když na to někdo
hodně šlápne, nemusí to být
jen „pětistovečka“...

Konstalace hvězd Prostějova
Jarní Prostějov hodně láká k vycházkám do přírody, ale shodou okolností i přímo ve městě se můžete dočkat zajímavých akcí. Bude záležet
jen na vašem rozhodnutí, zda dáte přednost klidu a zpívajícím ptáčkům před randálem na různých kulturních či sportovních akcích.

Berani - 21.3.-20.4. Bude nejlepší, když se po
celý týden budete věnovat výhradně své rodině. Tady vám to poslední dobou skřípe, tudíž se
nestarejte o pracovní problémy a zkuste dát do
pořádku rodinné vztahy.
Býci - 21.4.-21.5. Vaši kariéru může ovlivnit
jedna osoba. Pokud si to včas uvědomíte, může
se vám podařit zatáhnout za ty správné nitky,
díky kterým se dostanete na místa, o nichž se
vám dříve nejspíš ani nesnilo.
Blíženci - 22.5.-21.6. Díky neuvěřitelnému shonu v zaměstnání vám nezbude čas na sportovní
aktivitu, což ponesete s velkou nelibostí. Co se
dá dělat, na fyzické kondici musíte zapracovat
až později, práce je přednější.
Raci - 22.6.-22.7. Dostanete zajímavou obchodní nabídku, která se prostě neodmítá. Pokud se vám v tomto ohledu zadaří, můžete být
zabezpečeni na celý život. Nebojte se podnikání, celkem nic neriskujete.
Lvi - 23.7.-23.8. Nedávejte se dohromady
s člověkem, o kterém naprosto nic nevíte. O
vaši náklonnost bude stát hodně lidí, vy si ale
vzhledem ke svému postavení můžete vybírat.
Hlavně nesmíte nikomu naletět.
Panny - 24.8.-23.9. Pokud vás trápí nedostatek
příležitostí k seznámení a v současnosti nemáte partnera, máte nyní jedinečnou příležitost
k nápravě. Neodmítejte pozvání na víkendový
mejdan, kde bude lidí jako smetí.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Veškeré kroky k vylepšení
kariéry budou korunovány úspěchem. Nebude
vám totiž scházet cílevědomost a jasná vize do
budoucna. Objevíte šanci založit vlastní podnikání a splnit si dávné sny.
Štíři - 24.10.-22.11. Můžete si předem blahopřát, na co tento týden sáhnete, to se vám podaří. Měli byste ale mít na paměti, že velké
úspěchy přinášejí zároveň obrovskou závist. A
té bude okolo vás skutečně hodně.
Střelci - 23.11.-21.12. Okolo vás se to bude hádat, vy ale naštěstí zůstanete vždy nad věcí. Do
žádných sporů se nemíchejte, všechno se vyřeší
bez vás. Vám se hodně vydaří víkend, na který
budete dlouho vzpomínat.
Kozorohové - 22.12.-20.1. Začátek týdne bude
pro váš milostný život velmi šťastný. Máte totiž
tak vysoké komunikační schopnosti, že byste
přemluvili snad každého. Také v partnerství
bude upřímnost základem spokojenosti.
Vodnáři - 21.1.-19.2. Uvědomíte si, že nestíháte všechno tak, jak jste si malovali. V domácnosti proto můžete dojít do konfliktních situací
hlavně během víkendu. Nakonec vše dopadne
ke spokojenosti těch nejmladších.
Ryby - 20.2.-20.3. Vaše finanční situace bude
celkem ucházející a vy budete moci zapřemýšlet o svých plánech do budoucna. Svoje smělé
nápady si nenecháte nikým vymluvit. A uděláte
dobře, jsou to vaše peníze!

manžel, který dlouhá léta úspěšně
podnikal, má velké dluhy. Když
mu přišla i na opakované nevěry,
rozvedla se s ním. Dům prodali, s
dětmi se přestěhovala do menšího
bytu. Další rána následovala,
když firma, ve které pracovala,
skončila. Byla už starší, s oborem,
který vystudovala, již ztratila kontakt. Navíc její děti odešly studovat na vysokou školu a úspory se
krátily. Práce se jí hledala těžko,
byla však ochotna dělat cokoliv,
a tak ve svých pětačtyřiceti letech
s vysokoškolským diplomem
začala prodávat v pokladně supermarketu. V obchoďáku vydržela
skoro dva roky a to i přesto, že

zde zákoník práce považovali za
brožurku, se kterou si není třeba
příliš lámat hlavu. Nezaplacené
přesčasy stejně jako série dvanáctihodinových směn byly pro ni
ještě tím stravitelnějším z toho, co
tam prožívala...
Vše šlo až do chvíle, kdy přišla
nová nadřízená. Ta většinu lidí
vyhodila jen kvůli tomu, aby si na
pracovišti sjednala respekt. Moje
známá se opět ocitla bez práce,
tentokrát to však pro ni bylo ještě
horší. Zaměstnání nenašla ani
po půl roce. Přitom její náklady
nekopírovaly její životní situaci.
Naopak se zvyšovaly a to navzdory tomu, že její příjmy se
snižovaly. Dostala se do situace,
kdy absolutně nebyla schopna
s penězi vyjít. Navíc ji čím dál
častěji navštěvoval dosud neznámý host zvaný deprese. „Kdybych neměla děti, tak bych snad
už skočila z balkonu,“ svěřila se
mi.
Na druhou stranu jiná z mých
známých má práce až nad hlavu.
Každý den však za ní do Prostějova
dojíždí až z Valašského Meziříčí.
Jezdí vlastním autem. Rostoucí

ceny benzínu nijak zvlášť neřeší.
Pracuje v bance. Velmi slušné
peníze vydělává právě díky tomu,
že se lidé či firmy zadlužují. „Je až
neuvěřitelné, kolik lidí dneska žije
od výplaty k výplatě. Nemohou se
pak divit, že nejsou schopni své
dluhy splácet,“ kroutila nevěřícně
hlavou nad hospodařením ostatních, jejichž neschopnost dostát
závazkům vůči bance musí čím
dál častěji řešit.
Přestože jsou obě dvě ženy
podobně vzdělané i schopné,
obě v tuto chvíli žijí ve dvou
zcela odlišných světech, téměř na
ostřích oněch rozevřených nůžek,
o nichž tu už byla řeč. Co je pro
jednu zcela běžné, představuje pro
druhou nepředstavitelný luxus...
Balíček úsporných opatření se dotkne obou, ovšem jen jedna z nich
ho bude muset doopravdy řešit. To
je fakt, na který jako by se při jeho
tvorbě bohužel zapomnělo. Nelze
zpochybňovat jeho potřebnost,
jeho následky by však měli nést
pouze ti, kteří jsou toho schopni.
Nebylo by dobré, aby se ti ostatní ukončili svůj život někde
pod balkonem...

Agentura
sto procent hrubé mzdy a my
budeme za svou práci doplácet. Jisté výhody to přinese.
Pracovat bude opět povinné,
aby se státní prasátko, nebo
spíš prase naplnilo až po
okraj. Pouze vyvolení pracovat nebudou, aby nedopláceli. Sociální dávky budou asi
zrušeny a v supermarketech
bude zaveden tolik populární lístkový systém, zrušený
u nás v padesátých letech
minulého století. V tomto
prostředí se už nebude muset kontrolovat záruční doba

potravin, dokonce ani datum spotřeby. Všechno rádi
sníme hned. Přinese to své
výhody. Důchodová reforma
nebude, poněvadž nebudou
ani důchody. Zdravotní reforma se zreformuje sama.
Slevy na daních se zruší spolu se školným. Zjednoduší se
papírování a ubude daňových poradců.
Nakonec se zakáže zpívat a
potom pravděpodobně zase i
mluvit - ale nepředbíhejme...
Za Agenturu Hóser
ROSŤYK

PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Letošní duben nám nabídl den, který mnoho lidí
nemá rádo a s nímž je v kalendáři spojeno asi
nejvíce emocí - pověstný pátek třináctého. Toto
datum je tradičně považováno za nešťastné. Říká
se, že základ této představy má dokonce biblický
původ. Ježíš byl ukřižován v pátek a u poslední
večeře Páně sedělo u stolu třináct lidí, když tím
třináctým byl zrádce Jidáš. Minimálně jednou
v historii byl pátek třináctého opravdu tragickým
datem. Právě v tento den totiž začal v říjnu 1307
francouzský král zatýkat a pobíjet tajemstvími
opředené templáře.
Pátku třináctého se mnozí opravdu bojí. Psychologové dokonce znají poruchu, která spočívá
v chorobném strachu z tohoto data. Lidé, kteří
podobným strachem trpí, asi nebudou šťastní
z toho, že letos zažijeme hned tři pátky, u nichž
bude v kalendáři třináctka.

strany Věci veřejné. V tento den byl totiž
odsouzen jejich opravdový lídr Vít Bárta za
úplatkářství (zatím jen v první instanci) a pro
bývalého ministra dopravy to asi bude stopka
v jeho strmé politické kariéře. Soudní proces
s Bártou a s jeho bývalým kolegou (dnešním
„nepřítelem“), poslancem Škárkou navíc odkryl další nelichotivé detaily fungování této
strany, která při svém zrodu mnohým nabízela
naději, že politika může fungovat jinak. Jinak
bylo ale všechno ve skutečnosti hlavně s VV!
Strana zaklínající se bojem proti korupci to
dopracovala až k odsouzení svého předního
politika za úplatkářství... I proto asi platí, že
„nové“ strany nepřináší do politiky většinou
nic opravdu nového. Na zavedených politických stranách se nám toho nemusí hodně líbit,
ale aspoň víme, co od nich můžeme čekat.
Snad se proto v příštích volbách opět nespálíme s jinými samozvanými spasiteli české
Černý pátek VV
politiky.
Na letošní dubnový pátek třináctého asi
Petr Sokol,
nebudou vzpomínat rádi zejména členové
vysokoškolský učitel a poradce ministra

DO AKCE!

Chodci versus cyklisté
Se zájmem jsem si přečetla článek o „válce“ mezi cyklisty a
chodci, který jste uveřejnili v minulém čísle. Mám také bohaté
zkušenosti s tímto problémem, a
to jako chodkyně i cyklistka. Jde
mi v tomto okamžiku ale o jedinou stezku, a to v Brněnské ulici.
Ta je totiž určena dohromady jak
pro cyklisty, tak pro pěší. A teď mi
řekněte, jak se tyto dva tábory tady
mohou domluvit, aby nedocházelo ke kolizím? Stezka je sice rozdělena bílou čárou, ale kdo tady
určí, jestli tu mají přednost chodci,
nebo cyklisté? Před rokem jste o
tom psali, tenkrát v článku někdo
z radnice prohlásil, že jde čistě o
toleranci mezi oběma tábory. Ale
opravdu si myslíte, že chodec
strpí, aby do něj vrážel cyklista,
řval na něho, že má přednost, a ať
uhne? Každý den jsem svědkem
hádek na cyklostezce v Brněnské
ulici, kterým chybí málo, aby se
znesvářené strany nepopraly. Takže budovat společné stezky pro
cyklisty i chodce je podle mého
názoru nesmysl.

Opravdu je to nutné?

soko
lím okem ...

PŘEDPLATITELÉ

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!

Jana Krbečková, Prostějov.

Vyvolení pracovat nebudou
Konečně v obchodních řetězcích zažili rozumu a při balení si vymýšlejí data. Nejlépe
dva měsíce dopředu. Takový
salámeček v dubnu koupený
s datem balení někdy v červnu, to je hned radost. Trošku to sice kazí zelená barva
výrobku, ale mistři ze supermarketů to možná vyšperkují
a nic nepoznáme.
Bohužel, měli by si trošku
pohnout. Pokud nám totiž
vláda ještě dvakrát nebo třikrát zreformuje výplaty, potom již daně zajisté překročí

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
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V pondělí jsem se se svým synem
vydal na velikonoční mrskut.
Oba dva na kole. Navštívili jsme
spoustu příbuzných a známých,
syn dostával vajíčka, čokolády
nebo bonbóny, já jsem mnohdy
nepohrdl šťopičkou slivovice
nebo rumu. Přiznám to, proč ne.
Je pravda, že když jsme okolo
poledne končili, měl jsem pořádného „motáka“, ale své kolo jsem
zvládal a po silnici jsem se nemotal. Když jsme jeli okolo lázní, policajti už tam kontrolovali řidiče i
cyklisty, pochopitelně jim dávali
hlavně dýchnout. Okamžitě jsem
z kola seskočil, vím totiž, že bych
stoprocentně nadýchal přes jedno
promile, což může být za současných zákonů považováno i za
trestný čin. Policejní hlídce jsem
unikl oklikou a zbytek cesty domů
jsem už šel pěšky a kolo vedl s sebou. Přestože chápu, že alkohol za
volant ani za řídítka kola nepatří,
myslím si, že alespoň jednou
za rok na Velikonoce by policie
mohla udělat výjimku a být vůči
cyklistům tolerantní. Vždyť co si
budeme povídat, ono pondělí jezdil na kole opilý kdekdo…
Jiří Víšek, Prostějov

Lidem se nezavděčíte
Tak jsem se za poslední měsíc
přesvědčil, že pomáhat lidem se
sice má, ale jak komu. Někdy začátkem března jsem přijel vlakem
na hlavní prostějovské nádraží a
před jeho budovou dva muži notně
posíleni alkoholem surově mlátili
staršího muže. Ten už podle vzhledu vypadal jako bezdomovec.
Nejenom že jsem mezi ně vletěl
a roztrhl je od sebe, ale hned poté jsem zavolal městskou policii.
Strážníci celý problém vyřešili a
situaci uklidnili. Já měl však dobrý pocit z toho, že jsem někomu
pomohl a ochránil ho před výpraskem. Asi tři týdny poté jsem se,
tentokrát s manželkou, na nádraží
objevil znovu. A potkali jsme onoho bezdomovce. Minuli jsme ho,
on se však záhy obrátil a zezadu
strhnul mé ženě kabelku z ramene! Tentokrát jsem to byl já, kdo
ho dohonil, chytil a měl chuť mu
dát pár facek. V tu chvíli jsem si
uvědomil, že jsem vlastně předtím
pomohl zloději a nenapravitelnému lumpovi. Holt, také poučení...
Jan Potměšil, Prostějov
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Štíři - 24.10.-22.11.

Prostějov
P
ěj - L
Lucie
i Oč
Očenášková,
ášk á
studentka SOŠPO
Svátky jara jsou za námi a přestože bylo o Velikonočním
pondělí docela chladno, v ulicích byli vidět kluci i muži
s kocary. A tradice velí s lidovým zvykem velikonoční pomlázky, koledy a mrskutem děvčat pomlázkou, která je
upletena nejčastěji z vrbového proutí. Mrskut doprovází
odříkávání různých koledních říkanek, přičemž děvčatům
by mělo předat část jarní svěžesti mladých proutků. Nás
však zajímalo, jak tento den oslavili Prostějované, tedy
spíše jejich mužská část. Proto jsme se v prostějovských
ulicích tentokrát ptali...

SLAVILI JSTE VELIKONOCE?
Dominik CHREN
student, 18 let
Prostějov

Prostějov/mik

Martin KVAPIL
pracující, 23 let
Prostějov

ANO
„Velikonoce
slavím, i když
ne tak, jak
tomu bývalo,
když jsem byl
mladší. Ještě před třemi roky
jsem chodíval mrskat s kamarády po městě. Poslední
roky chodím na mrskut už jen
víceméně v rodině s mladším
bratrem. Teď už je velký, tak
byl letos poprvé sám a já jsem
obešel jen holky z rodiny a nejbližší kamarádky.“

ANO
„Vzhledem
k tomu, že
jsem nebyl po
dlouhé době
na Velikonoce v práci, ale doma, tak jsem
si je užil. Jako malý kluk jsem
se vždycky na Velikonoce moc
těšil. Mám pocit, že teď už se
neslaví jako dříve a dodržování zvyků také nějak upadá.
Já jsem letos o Velikonočním
pondělí navštívil pouze příbuzné.“

PŘEDPLATITELÉ DO AKCE!
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Nad případem
se zavřela voda
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, se celý případ rozhodl i nadále sledovat. Každý týden se vám
snažíme přinášet ty nejaktuálnější
informace... 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!
Hotovo, vyšetřeno, přestaňte se zajímat. Těmito slovy by se dal nazvat stav, který nastal
pětačtyřicet dní po vraždě jednaosmdesátiletého důchodce v bytě panelového domu v
Okružní ulici v Prostějově.
Není snad v této republice případu vraždy, po
kterém by policie uzamknula všechny možné
zdroje informací na sedm západů, jako je tomu
tady u nás... „Až do soudního projednávání nebudeme k tomuto případu pouštět na veřejnost
žádné informace,“ potvrdila Večerníku znovu
Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.

Jednání vyšetřujícího orgánu ovšem i nadále
budí rozpaky. Korunní svědkyně celého případu, naše kolegyně, která od spolupachatele
tohoto obludného činu získala zásadní informace vedoucí k dopadení jeho i dalšího muže
obviněného z vraždy, byla krajskými kriminalisty telefonicky vyzvána k dalšímu výslechu
na žádost obhájců obviněných. „Ozvali se mi
v pondělí před čtrnácti dny, že bych se měla
dostavit na olomouckou kriminálku. Ale že
mi ještě dají vědět. Od té chvíle mi ovšem
nikdo nevolal, ani se jinak neozval,“ uvádí
svědkyně. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník
musí konstatovat, že olomoucká kriminálka
stále neprojevila sebemenší zájem o jeden z
důkazů, který se nám podařilo získat a podle
našeho názoru může být zásadní v dalším průběhu vyšetřování. Jde o list papíru, na který spolupachatel vraždy David B. přímo
v naší redakci napsal vlastní rukou jméno
vraha, jeho bydliště i telefonní číslo! Vyšetřovatelům jsme ho nabízeli, bohužel bez zájmu z druhé strany...
Problém s mlčenlivostí policie mají i přímo
v domě, kde se vražda odehrála. Lidé neví,
co bude dál s bytem jejich družstva, ten stále
zaplombován a nikdo s ním nemůže manipulovat, lépe řečeno pronajmout jej dalšímu
zájemci.
Mlčenlivost a možná i nečinnost olomoucké
policie budí navenek dojem, že nad případem
vraždy se opravdu zavřela voda... A to není
dobře!

jak šel čas Prostějovem ...
Náměstí Svatopluka Čecha

Z nevěstince udělali sídlo vojenské správy. Náměstí
Svatopluka Čecha se řadí mezi menší náměstí v centru města
Prostějova. Na snímku je podoba z konce 19. století. Do roku
1881 neslo název U Studně (Brunnen-Platz), poté U Temlu
(Tempel-Platz) a od roku 1940 U Reálky. Dnešní název se
užívá od července 1945 podle českého spisovatele a básníka,
žijícího v letech 1846–1908. Severní část zástavby náměstí
tvořil blok domů, který byl zbouraný pro stavbu OD Prior v roce
1969. Dům č. 3 na jižní straně slouží restauračním účelům,
v minulosti zde byla vyhlášená restaurace U Antoníčka, jinak
zvána také Konibar. V rohovém domě č. 6 byl hotel Vysloužil
s nevěstincem, ve druhé polovině 20. století zde sídlila vojenská správa.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Wolkerova ulice

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
O Ští
Štírech se všeobecně traduje, že jsou to králové a královny
sexu. Dokážete si tedy získat partnera nevěřitelnou přitažlivostí a magickým pohledem. Ke štěstí v lásce potřebujete silné emotivní prožitky. Ale pozor, když milujete vášnivě, stejně
vášnivě budete i žárlit. A ve vašem případě, bohužel, budete
mít tento týden k žárlení příležitostí více než dost. Váš stálý
partner má totiž s příchodem jara zapálená lýtka, navíc sex
s vámi ho začal nudit. Buď to všechno přejdete s nadhledem,
nebo se prostě dáte do hledání jiného miláčka do postele.
Celkově vás tedy čeká bouřlivý týden, v erotice i osobním životě. Na druhé straně se můžete uklidit do ústraní, vykašlat
se na všechny a uspokojit se autoerotikou. Proč ne, když s ní
máte z mládí bohaté zkušenosti. Nebojte se žádných experimentů, zvláště když budete mít na výběr. A pozor na víkend,
můžete tvrdě narazit po citové stránce. V tom případě půjde
problémy se sexem stranou.

Příště: Střelci
napsáno před
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Koupaliště v Krasicích
se letos asi neotevře!

Brány koupaliště v Krasicích pravděpodobně letos
v létě zůstanou návštěvníkům
uzavřeny. Jednání mezi TJ
Pozemstav a DTJ Prostějov
totiž ani po několika měsících
nekončí. Připomeňme, že Dělnická tělocvičná jednota se po
několikaletém soudním restitučním sporu stala vlastníkem
části areálu.
Na společném provozování
koupaliště se tak musely dohodnout obě tělovýchovné
organizace. Diskuze vyústila
v založení společnosti Koupelky s.r.o., valná hromada
DTJ však tento návrh neodsouhlasila. „Jednání se tak
vrací na začátek a mám velké
obavy, že do začátku koupací
sezóny se již nestihneme dohodnout,“ uvedl Aleš Matyášek, předseda TJ Pozemstav.
Dodal, že začne jednat s hygienou o podmínkách samostatného zprovoznění toboganu. Naopak z neserióznosti
obviňuje TJ starosta Dělnické
tělocvičné jednoty p. Koří-

nek. „Stavějí to do pozice,
když nebude po našem, tak
nebude nic. Naší prioritou je
zprovoznění koupaliště,“ uvedl starosta DTJ Kořínek. DTJ
po více než tříměsíčních rozhovorech o společném provozování celého areálu navrhuje
založení společného občanského sdružení s trváním jen
do 31. 12. 2002. „Nevím, co
z nich vyleze příště, takhle
se prostě jednat nedá,“ říká
s rozčarováním A. Matyášek.
Upozorňuje na to, že DTJ
dostala na zprovoznění koupaliště od města dotaci 150
tisíc korun s odůvodněním,
že je zcela bez prostředků,
přitom za pronájem stánků
na Krasické ulici již vyinkasovala částku kolem 300
tisíc korun. „Vrcholem je, že
valná hromada Dělnické tělovýchovné jednoty schválila,
aby činovníci DTJ požádali
město o převedení toboganu
na občanské sdružení. Jde o
podvodný trik, na který nemůže skočit ani dítě,“ dodal
předseda TJ Pozemstav.

Návrat ke

„starým” případům

Prostějov se od drog nevyčistí,

boj se nesmí vzdát...

Prostějov/mls

inzerce

26. DUBNA 2011
Prostějovská kriminálka zasadila další účinný úder proti výrobcům drog v našem městě. Komando vtrhlo do bytu v ulici Dr.
Horáka, ve kterém pětatřicetiletý muž vařil pervitin. Akci předcházelo velmi důvodné podezření, policie proto nelenila a zorganizovala bleskurychlou akci. Podezření se potvrdilo hned poté,
co kriminalisté beranidlem rozrazili dveře.

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

MRAŽENÉ VÝROBKY

Pizza Ristorante
Speciale
Dr. Oetker 325g

Nowaco
Hranolky
1kg

Špenátový
protlak Mochov
450g

Nowaco
Pražská směs
350g

Nowaco
Rybí prsty
Exclusive 250g

Americk
brambory
750 g

56,90

42,90

16,50

22,90

62,00

53,70

56,90

34,90

-

-

-

31,90

56,90

39,90

13,90

-

36,90

46,90

51,90

-

24,90

-

-

24,90

56,90

(320 g)

-

-

-

24,90

56,90

42,90

-

-

-

37,90

Naše RESUMÉ
Tentokrát jsme se vydali za
nákupy do zásoby. Mít totiž
po ruce nějaký ten polotovar, to se vždycky shodne.
Pro Pizzu Ristorante a americké brambory si zajeďte do
Kauflandu, Nowaco hranolky kupte v Bille, avšak špenátový protlak v Intersparu, stejně jako „exkluzivní“
rybí prsty od Nowaco. Od
této značky jsme sháněli
také Pražskou směs, měli ji
jen v Albertu. Tam je ale až
na výjimky dráž...

DUBEN 2012
Jak jsme později zjistili, kriminalisté za dveřmi nalezli varnu,
ve které pervitin vařil pětatřicetiletý Ivo Frodl. Ten patřil k
největším dealerům v Prostějově. Drogy ve městě postupně
vyráběl v Nerudově ulici, následně se přesunul do bytu Tomáše Mádra v ulici Boženy Němcové. Kutloch v ulici Dr.
Horáka, kde bydlel společně s Tomášem Elnerem později odsouzeným do vězení za rvačky, byl poslední štací před jeho
zatčením. Ivo Frodl v Prostějově vyráběl drogy pro desítky,
ne-li stovky mladých lidí. K okruhu jeho zákazníků patřili například Ilie Sisov, který se svými kumpány měl na svědomí
obrovské množství krádeží, za které nakonec dostal trest domácího vězení. Pervitin od Frodla užíval i Tomáš Mádr, který
byl k nepodmíněnému trestu odsouzen za napadení vlastní
matky. Tomáš Mádr se kromě toho podílel na sérii krádeží
s Ilie Sisovem, což mu pobyt ve vězení ještě prodloužilo.
Do feťácké a zlodějské bandy však patřilo minimálně deset
dalších mladíků. Před soudem stanuli jen někteří. Jisté je, že
někteří z feťáků jsou synové a dcery velice dobře situovaných
prostějovských rodin. Rodiče přitom často nemají o problémech svých dětí ani potuchy a jsou schopni je do krve obhajovat. Přestože parta kolem Ivo Frodla dostala po rozsáhlé
policejní akci těžkou ránu, poptávka po drogách mezi mladými Prostějovany zůstává stále veliká. Svědčí o tom například
policejní razie v jednom z městských bytů ve Švýcarské ulici,
která začátkem měsíce odhalila další varnu pervitinu, kterou
si její majitel doplnil i o pěstírnu konopí.

Zpravodajství
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REKONSTRUKCE NEHODY VE VRAHOVICÍCH BYLA VE ČTVRTEK ODVOLÁNA
Šéf prostějovské „dopravky“ exkluzivně pro Večerník:
rník: „Policisté ddělali jen svoji práci...“
Ve čtvrtek přijeli do Prostějova inspektoři z
Generální inspekce bezpečnostních sborů v
Praze, aby byli přítomni vyšetřovacímu pokusu
dopravní nehody, která se stala 28. března v podvečerních hodinách ve Vrahovicích. Jak je notoricky známo, havarovala zde policejní Octavia,
jejíž posádka honila rychle jedoucího motorkáře.
Rekonstrukce však musela být odložena z důvodu počasí. Lilo jako z konve, což neodpovídalo
podmínkám při samotné havárii.
Prostějov/mik
„V době dopravní nehody dne
28. března bylo jasno a slunečno, tudíž celá událost nemohla
být nyní věrně simulována.
Proto jsme se rozhodli vyšetřovací pokus odložit na dobu,
kdy budou stejné podmínky,“
potvrdila Večerníku Radka
Sandorová, tisková mluvčí
GIBS v Praze. Průběh vyšetřování však odmítla komentovat.
„Nezlobte se, ale případ je na
začátku vyšetřování, prověřují
ho znalci z oboru dopravy, tudíž nelze v tuto chvíli nic konkrétního říct,“ dodala mluvčí
generální inspekce.

Večerník se minulý týden dozvěděl a následně nám bylo
potvrzeno, proč si vyšetřování
havárie policistů, kteří nejdříve
nabourali na křižovatce ulic
Vrahovická a Zátiší do vozidla
Renault a pak sami narazili do
stromu, převzala inspekce. Jak
jsme již v minulém čísle uvedli, prostějovské kriminálce
odňalo případ Krajské státní
zastupitelství v Brně. „Ano,
bylo to naše rozhodnutí. Důvodem byla snaha nepodjatě
prověřit, zda ze strany policistů pronásledujících motorkáře
nedošlo k něčemu, co by naplňovalo skutkovou podstatu
trestného činu,“ sdělil Večerní-

hody nemá
nemám, takže se nemohu
konkrétně vyjádřit. Předpokládám ale, žže generální inspekce
zál
do celé záležitosti
vnese jasno.
Podle mého názoru ale
p
policisté
postupovali
naprosto v souladu
se zákonem. Jestli
možnost pronásledování rychle jedoucího motorkáře
vyhodnotili správně, to ukáže vyšetřování. Určitě ale
Zastánce. Šéf prostějovské dopravní policie Vítězslav Matyáš se zastává svých nemohli nechat bez
podřízených a těžce zraněnému policistovi přeje brzké uzdravení a návrat do služ- povšimnutí jednání
by.
Foto: Michal Kadlec plus archiv Večerníku onoho přestupce.
Dělali prostě svoji
ku JUDr. Hynek Olma, krajský občas ke konkrétní události práci,“ uvedl Večerníku exklusklouzla. Nás nejdříve zajíma- zivně Vítězslav Matyáš.
státní zástupce.
Svých podřízených, kteří se v lo, zda je obecně vhodné, aby Také on přiznal, že vnímá široonu osudnou středu v podvečer policisté v hustém městském kou diskuzi občanů, zda jeho
vydali stíhat motorkáře, jenž provozu pronásledovali pacha- policisté jednali správně či nikove Vrahovické ulici překročil tele přestupku.
liv. Dá se odhadnout, že reakce
povolenou rychlost, se zastal „Policista má podle zákona o Prostějovanů na toto téma jsou,
Vítězslav Matyáš, vedoucí Do- policii řešit jakékoliv jedná- lidově řečeno, padesát na padepravního inspektorátu Policie ní, které směřuje k porušení sát. „Každý má jistě právo vyjáČR v Prostějově. S díky jsme zákona jakéhokoliv druhu. dřit svůj názor. Diskuze v novikvitovali jeho souhlas s roz- Hovoříme-li o té nešťastné ne- nách i na internetu samozřejmě
hovorem, byť nám na začátku hodě, policisté zdokumentovali čtu. Z některých je mi smutno,
jasně řekl, že přímo k případu pachatele přestupku a následně ale na druhé straně jsem rád za
dopravní nehody se vyjadřovat se rozhodli tak, jak se rozhodli. ty reakce, kde lidé jasně říkají, že
nemůže... Přesto jeho slova Žádné detaily z vyšetřování ne- policie by za každých okolností

měla jednat tak, aby slušný občan viděl, že má zastání. Nemůžeme přece po Prostějově nechat
jezdit piráty silnic a porušovat
pravidla silničního provozu,“
dodal Vítězslav Matyáš.
Prostějovský dopravní inspektorát je nyní oslaben o dva
příslušníky dopravní policie.
Řidič havarované Octavie je na
zdravotní dovolené, jeho spolujezdec je ve vážném stavu v

na měření rychlosti. „Ta se bude
v Prostějově měřit i nadále, přijali jsme různá opatření. Zaprvé
jsme požádali městskou policii o
součinnost, pomáhat nám bude i
Vojenská policie v Olomouci.
Dohled nad silničním provozem
tak bude pokračovat v neztenčené míře. Co je však stejně důležité, lépe řečeno důležitější, je
uzdravení těžce zraněného policisty. Prostřednictvím vašich
novin mu na dálku držím palce,
stejně jako všichni členové Policie ČR. Věřím, že se brzy vrátí

Krajský státní zástupce:
„Musí se prověřit, zda
policisté nespáchali
TRESTNÝ ČIN!“
nemocnici. Minulý týden byl
z Fakultní nemocnice v Olomouci převezen do Ostravy ke
speciální léčbě. Zároveň naše
dopravní policie přišla o speciální vozidlo vybavené radarem

do našich řad a bude plnohodnotným policistou. Stejně jako
byl doposud,“ uzavřel toto téma
Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie
ČR v Prostějově.

bez práce ubylo, bude líp?
Křižovatku hrůzy U Rodenů Lidí
Na Prostějovsku je v registru
vyřeší provizorní RONDEL úřadu práce 6 057 osob
Prostějov/mik - Své řešení má
už i neutěšená situace na křižovatce v Dolní ulici u motorestu „U Rodenů“. Množství
dopravních nehod se zraněními a ranní i odpolední kolony

vozidel přímo volaly po rychlém zásahu. Zastupitelé už
toto úterý budou hlasovat o
vyčlenění financí na projektovou dokumentaci k provizorní okružní křižovatce.

Problémové místo. Klasická křižovatka U Rodenů už kapacitně nestačí. Rondel je jediným řešením, byť půjde o provizorium.
Foto: Michal Kadlec

Radní při řešení tohoto problému vycházeli ze zkušeností z
realizace provizorního rondelu u nemocnice. Ovšem s tím
rozdílem, že intenzita provozu
na křižovatce v Dolní ulici je
mnohem vyšší. „Necháváme
zadat projekt s tím, aby navržená technická řešení mohla
být využita v případě zřízení
prozatímního kruhového objezdu. Z různých návrhů vyšly celkem tři varianty řešení.
Vybudovat okružní křižovatku
ve tvaru elipsy s poloměrem
dvaadvacet metrů. To však neodpovídá normě, navíc velký
nákladní automobil by tudy
sice projel, ale rychlostí pouze deset kilometrů v hodině.
Druhou variantou je nejmenší
miniokružní křižovatka, která
sice normy splňuje, ovšem na
zatížených větvích přivaděčů
se minimální rozměry nejeví jako vhodné. Daly by se
očekávat kapacitní problémy.

A tou třetí možností je miniokružní křižovatka o průměru
třicet metrů s předpokladem rozšíření vozovky, doplnění chodníků a novou obrusnou vrstvou
v celém prostoru křižovatky.
Všechny tyto varianty je nutné
nechat posoudit dotčené orgány
státní správy,“ sdělil Večerníku
Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova.
Ať už bude zvolena jakákoliv
možnost, už teď je jasné, že stálý
rondel zde vybudován nebude
z prostorových důvodů. „I tak
jde ale zcela jistě o řešení, které
přispěje k plynulosti a hlavně
bezpečnosti provozu v uvedené
lokalitě. Já jsem ještě navrhoval
problém na zmíněné křižovatce
řešit osazením semafory, to však
město odmítlo. Z kapacitních
důvodů křižovatky by problém
nevyřešila ani změna přednosti
v jízdě,“ dodal pro Večerník k
tématu Michael Vafek, dopravní
inženýr Policie ČR v Prostějově.

Vandalové počmárali školu!

(dokončení ze strany 2)
„Byli jsme z toho v šoku.
Zavolali jsme i na radnici, o
vandalském činu se přišel přesvědčit i zástupce odboru rozvoje a investic. Město nám totiž
nedávno nechalo vyměnit okna
a zateplit celou školu. Stálo to
miliony korun, teď nám dveře
a parapety někdo pomaloval,“
uvedla Hana Šťastná, zástupkyně ředitele Základní školy v
ulici E. Valenty.
Celá věc by se dala nazvat klukovinou, ovšem vedení školy a
hlavně policie je jiného názoru. „Trestného činu poškození
cizí věci se dopustil neznámý

pachatel, který v noci ze středy
na čtvrtek na ulici E. Valenty v
Prostějově pomaloval černým
a červeným fixem plastové parapety a rámy oken na budově
základní školy. Tímto jednáním tak způsobil škodu kolem
deseti tisíc korun,“ uvedl Josef
Bednařík, zastupující tiskový
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Otázkou nyní je, zda se policistům podaří zatím neznámého
viníka odhalit. Nebo se to povede pracovníkům školy? „Těžko
říct, kdo to mohl udělat. Mohl to
být někdo ze současných žáků,
který třeba dostal poznámku či

špatnou známku. Nebo se mohl
za něco mstít někdo z absolventů naší základní školy. Ti se
v okolí budovy scházejí ve večerních hodinách, pokuřují tady
a mnohdy tropí výtržnosti. Každopádně to zatím bereme jako
čin pomsty. Jenom nevíme, za
co. Počmárané jsou i dveře od
bytu pana školníka...,“ popsala
Večerníku situaci zástupkyně
ředitele školy.
Bohužel, policistům nemohou
v pátrání po viníkovi pomoci
kamerové záznamy. „Zkoušeli jsme už o kamery požádat,
zatím na toto zařízení nejsou
peníze. Teď nám nezbývá, než

početné čmáranice odstranit na
vlastní náklady,“ dodala Hana
Šťastná.
Pokud se prokáže, že pachatelem byl vyznavač grafity,
mělo by to být varováním i
pro vedení města. To, jak jsme
nedávno informovali, nechalo
„grafiťákům“ vyčlenit zdarma dvě zdi v Prostějově, na
kterých si mohou beztrestně
čmárat, co chtějí. Že by nevděk vládnul Prostějovem a
milovníci grafity vyměnili určené zdi za okna a parapety
školy? V tom případě bychom
radili, aby jejich výtvory byly
opět trestné!

POTVRZENO: NOVÝ „KULTURÁK“ BUDE V MLÝNSKÉ ULICI
(dokončení ze strany 3)
Co se týká finančních nákladů na výstavbu nového
multifunkčního centra, podle
prvotní studie jde o částku
kolem devadesáti milionů
korun. „Chtěli bychom, aby
zařízení sloužilo jako koncertní síň, taneční sál pro plesové
sezóny, sportovní zařízení, ale
i kongresové centrum, které
nám určitě v Prostějově schází. Naším cílem je maximální
využití od pondělí do neděle
a od rána do večera,“ popisuje
náměstek primátora.
Jak vzápětí přiznal, vyvolená
varianta s Mlýnskou ulicí ještě
nebyla projednána s opozičními zastupiteli. Není tak jisté,
zda se tato skutečnost opět
nestane terčem kritiky ze strany politiků, kteří se na podob-

ných kritikách rádi zviditelňují.
„S opozicí možnost výstavby
multifunkčního centra projednána ještě nebyla, neboť pořád
dojednáváme konečnou podobu dohody s majiteli pozemků.
Jakmile se dohodneme, bude
prostor pro stanovení a projednání variant. Doufám, že s
většinou zastupitelů najdeme
společnou řeč,“ reagoval Jiří
Pospíšil.
Na závěr nás zajímalo, zda je
znám už přibližný termín, kdy
by se mělo v Mlýnské ulici začít stavět a kdy bude nové multifunkční zařízení v provozu.
„Rád bych vám termín sdělil,
ale pochopte, jsme teprve na
počátku všeho, kdy uvažujeme
o variantách, hledáme optimální řešení. Mohu vás ale ubezpečit, že bychom přípravné práce

chtěli zahájit co nejdříve. Určitě očekáváme i podněty našich
občanů. Jistě je o čem diskutovat. Rád přivítám názory každého, kdo se k daným tématům
chce vyjádřit. Moji e-mailovou
adresu lze najít na webových
stránkách města,“ řekl a zároveň posílá apel občanům Jiří
Pospíšil, první náměstek primátora města.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník k
danému tématu oslovil v pátek
člověka nejpovolanějšího. Primátor města Miroslav Pišťák
je rovněž nakloněn variantě
výstavby nového multifunkčního centra v Mlýnské ulici.
„Sdílím podobné názory jako
pan první náměstek Pospíšil.
O některých věcech je možno ještě diskutovat, ale zcela
určitě jsem příznivcem toho,

abychom se o lokalitu mezi
Mlýnskou a Šlikovou ulicí
zajímali. Samozřejmě, první a
nejžhavější variantou je tady
výstavba multifunkčního zařízení. Ale co je také důležité, že
zdejší lokalita by rázem dostala
zcela jiný náboj. Nové kulturní a sportovní centrum, nové
parkovací plochy a určitě také
zbrusu nové komunikace okolo. Z lokality tolik kritizované
kvůli její nevábnosti by se rázem stalo jedno z nejmodernějších míst v Prostějově,“ sdělil
nám Miroslav Pišťák, primátor
statutárního města Prostějova.
A co vy, vážení čtenáři? Jaký
máte názor na to, že nový
prostějovský „kulturák“ využívaný i pro mnohé další
účely bude stát právě v uvedené lokalitě? Napište nám!

Prostějov, Olomouc/mik Tak to je dobrá zpráva! V
březnu míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji
meziměsíčně klesla o půl
procenta, tedy na celkovou
hodnotu míry 11,6 procenta. Podle odborníků je to
způsobeno dvěma faktory. A
také v Prostějově máme určité důvody k radosti...
„S jarním obdobím přibylo
více nabídek sezonních prací. Ovšem zároveň registrujeme ze strany podnikatelů
i velkých firem zvyšující se
poptávku po zaměstnancích
na stálý pracovní poměr. Nechceme to zakřiknout, ale
věříme, že česká ekonomika
se dostává z té největší krize
a dochází konečně i k oživění
trhu práce,“ sdělil Večerníku
Jaroslav Mikšaník z Úřadu
práce Olomouckého kraje.
Co se týká konkrétně Prostějova, ten už bohužel ztratil
výsadní postavení ohledně

nejnižší míry nezaměstnanosti.
Náš region nyní vykazuje 10,1
procenta lidí bez práce. Se stejnou hodnotou nás však dostihla sousední Olomouc, která má
ovšem dvakrát tolik obyvatel.
A na druhé straně máme stále
ještě druhý nejnižší počet volných pracovních míst. I přes již
avizované oživení trhu práce.
„V Prostějově si celkový počet
6 057 uchazečů o zaměstnání

může vybírat jen z 288 volných míst. To je v kraji po Jesenicku druhý nejnižší počet,“
potvrdil Jaroslav Mikšaník.
Na konci března bylo v databázi volných míst nejvíce
pracovních příležitostí pro
dělnické strojírenské profese,
tedy kováře, nástrojaře, slévače, svářeče a dále pro různé
pomocné pracovníky, řidiče,
obchodní zástupce a techniky.
Celkový počet volných pracovních míst v Olomouckém
kraji se zvýšil o 374 nabídek a
na jedno volné místo připadá
23 uchazečů o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji
zdroj: UP Olomouc

CHTĚL VYDĚLAT NA SMRTI OTCE!

(pokračování ze strany 3)
Devadesátiletý stařík si to
upaloval po dálnici nedaleko
odbočky na Vranovice-Kelčice v protisměru proti autům
mířícím z Vyškova směrem
na Prostějov. V levém jízdním
pruhu se pak střetl s prvním autem. „Jel jsem z Brna ve směru
na Prostějov. Byla už tma, jel
jsem ještě za dalším autem a
společně jsme předjížděli kamiony. Vůz přede mnou náhle
začal prudce brzdit a odbočil
do pravého pruhu, v tom se mi
zjevila škodovka jedoucí přímo
proti mně. Byl to moment, začal jsem brzdit, ale neměl jsem
kam vyhnout, takže jsme do
sebe narazili,“ poskytl Večerníku svoji výpověď řidič octavie.
Vraky aut následně zůstaly stát
na dálnici, mezi nimi kličkovaly rychle jedoucí auta. Některým z nich se podařilo troskám
vyhnout. To se však nepoštěstilo šestadvacetiletému Davidovi S., který do neosvětleného
vraku škodovky stojícího v
levém jízdním pruhu narazil
v rychlosti přibližně 113 kilometrů v hodině. Kvůli tomu
nakonec stanul před soudem.
Obžaloba jej vinila z toho,

že nepřizpůsobil rychlost, jel
na tlumená světla, čímž mělo
dojít k usmrcení z nedbalosti.
Obhajoba upozorňovala především na to, že na tlumená světla
jel i řidič, který se se staříkem
střetl jako první. Mít rozsvícená dálková světla na dálnici
totiž ani kvůli protijedoucím
vozidlům nebývá obvyklé.
Zatímco v prvním případě byl
za viníka nehody označen řidič
jedoucí v protisměru, v tom
druhém už to byl obžalovaný mladík. Po zvážení všech
důkazů byl David S. pracující
jako odborný asistent na Masarykově univerzitě v Brně na
místě zproštěn obžaloby.
„Neprokázalo se, že by příčinou smrti devadesátiletého
řidiče byl druhý náraz. Devadesátiletý muž sice zemřel
až při převozu do nemocnice,
soudní znalec však vypověděl, že už první střet dvou aut
jedoucích proti sobě rychlostí
padesát a šedesát kilometrů mu
způsobil taková zranění, která
ho bezprostředně ohrožovala
na životě. Trestný čin proto nebyl prokázán,“ odůvodnila toto
rozhodnutí soudkyně Ivona
Otrubová s tím, že věc postu-

puje přestupkové komisi, která
by měla určit, zda mladík jel či
nejel kolem nehody přiměřenou rychlostí. „Před nehodou
jsem měl na dálnici tempomat
nastavený na stotřicet kilometrů v hodině. Před havárií jsem
na pravé straně viděl stát auta
se zapnutými výstražnými
světly, kterým jsem se vyhnul,
s neosvětleným vrakem stojícím v levém jízdním pruhu
jsem však nepočítal a nestihl
na něj reagovat,“ vypověděl v
této souvislosti David S.
Už samotný fakt, že byl postaven před soud, však inspiroval syna zemřelého muže k
tomu, aby se dožadoval nároku za náhradu škody. „Podle
občanského zákoníku mám
právo na dvě stě čtyřicet tisíc
a dále na osmatřicet tisíc pohřebného,“ vyjádřil se muž,
který u soudu vystupoval
jako poškozený. Jelikož však
ke spáchání trestného činu
dle rozhodnutí soudu nedošlo,
jeho nárok byl shledán jako
bezpředmětný.
Rozsudek dosud nenabyl právní moci, státní zástupkyně si
ponechala lhůtu pro možnost
odvolání.

PŘEDPLATITELÉ DO AKCE!

VELKÁPRÁVSĚOSTUARTUTJEĚ...Ž
O ZAJÍMAVÉ CENY

Čtěte na
straně 21

Téma Večerníku
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V České republice jezdí aktivně na kole více lidí, než je hráčů všech míčových her a hokeje dohromady.
Ročně se u nás prodává zhruba 300 000 kol. Bicykl je totiž nejen vyhledávaným dopravním prostředkem, ale
rekreační cyklistika je i naším nejrozšířenějším a nejoblíbenějším sportem. Co platí pro celou republiku, platí
pro Hanou dvojnásob. Například Zdeněk Izer nazval Prostějov malým Hanojem. Nebylo to kvůli množství občanů vietnamské národnosti, ale právě pro množství lidí prohánějících se zde na kolech. Abyste věděli, kde
v Prostějově kolo koupit a opravit, případně kam na něm v regionu vyrazit, přináší vám PROSTĚJOVSKÝ
Večerník tuto tematickou stranu.
Připravil: Petr Kozák, texty: Martin Zaoral, Michal Kadlec

Pravidelnou JÍZDOU NA KOLE OMLÁDNETE!
Váháte, zda investovat do jízd- Budete odolnější proti stresu...
ního kola? Tady je pět důvodů,
které by vám rozhodování mohly Jízda na kole významně snižuje
hladinu stresu. Bez ohledu na to,
usnadnit.
zda jezdíte jen pro své vlastní poStanete se neodolatelní
těšení, nebo za nějakým specificpro druhé pohlaví...
kým účelem, na kole se budete cítit
Jízda na kole prospívá srdci i plicím, uvolnění, plní energie a spokojení.
zvětšuje tělesnou sílu, zlepšuje rov- Tím zároveň prospíváte i svému
nováhu a ohebnost. Zároveň zvět- tělu, protože minimalizujete škodšuje výdrž a dodává energii. Kromě livý dopad stresu.
toho během jízdy spálíte přebytečné
Zlepší se váš sexuální život...
kalorie. Podle jedné z mnoha studií
vypadají pravidelní cyklisté mladší, Jízda na kole má vliv i na sexuálnež ve skutečnosti jsou. Pohyb totiž ní život, alespoň podle výzkumu
zlepšuje prokrvení tkání, do kůže americké Cornell University. Ten
se dostává víc kyslíku a živin. Díky ukázal, že „zdatnost“ cyklistů odjízdě na kole se tak stanete mnohem povídá mužům o dva až pět let
mladším. Pravidelní cyklisté z řad
atraktivnějším pro druhé pohlaví.

žádný benzín ani olej. A zároveň si
jízdu po okolí vychutnáte, objevíte
spoustu zajímavých míst v okolí
svého domova a cestou prožijete
věci, které by se vám v obývacím
pokoji nepřihodily.

mužů po padesátce jsou navíc o třetinu méně často postiženi problémy
s impotencí.

Zažijete dobrodružství...
Jízda na kole je dobrá i pro vaše
okolí. Přepravíte se bez toho, abyste cesty zatěžovali zplodinami z
auta. Nepotřebujete k jeho provozu

Ušetříte
Za kilometr jízdy autem zaplatíte
přibližně tři až pět korun v závislosti na typu vozidla. To jsou však
jen přibližné náklady na benzín,
do kterých není započítáno pojištění, opotřebení auta a podobně.
Pokud jezdíte každý den do práce
například deset kilometrů, za týden
jízdou na kole ušetříte tři sta až pět
set korun, tedy dvanáct set až dva
tisíce za měsíc.

Cyklisté, víte, jak se chovat? Na cyklostezku bez psa!
Se začátkem jara se na komunikacích na Prostějovsku
opět ve zvýšené míře objevují cyklisté. Je třeba
konstatovat, že cyklisté jsou
nechráněnými
účastníky
silničního provozu a většina
dopravních nehod cyklistů
končí
jejich
zraněním
a bohužel někdy i smrtí.
„Pro cyklisty je třeba neustále opakovat některá prav-

idla silničního provozu, a to
především ve vztahu k cyklistickým stezkám, stezkám pro
chodce a cyklisty i vyhrazených
pruhů pro cyklisty,“ sděluje Michael Vafek, dopravní inženýr
Policie ČR v Prostějově.
„Cyklista je řidičem nemotorového vozidla a musí dodržovat
veškerá pravidla silničního provozu týkající se řidičů. Navíc
pak platí zvláštní pravidla pro-

vozu na stezkách pro cyklisty,
stezkách pro chodce a cyklisty
a na vyhrazených pruzích pro
cyklisty. Stezka pro cyklisty
je určena pro cyklisty, ostatní
účastníci silničního provozu
včetně chodců nesmějí stezku
užívat,“ důrazně upozorňuje M.
Vafek.
Pokud je kdekoliv ve městě
zřízena cyklistická stezka, je
cyklista povinen ji užít. „Je třeba

i připomenout, že vodění psa při
jízdě na jízdním kole je zakázáno. Před vjezdem na přejezd
pro cyklisty se cyklista musí
přesvědčit, zdali může vozovku
přejet, aniž by ohrozil sebe i
ostatní účastníky silničního
provozu. Cyklista na přejezdu
pro cyklisty může přejet vozovku, jen pokud s ohledem
na rychlost jízdy přijíždějících
vozidel nedonutí jejich řidiče

INZERCE

Penzion Mánes je tradiční oázou pro cyklisty
Nové chatky čekají na své návštěvníky

Čechy pod Kosířem/pr - Penzion Mánes v Čechách pod Kosířem je už od svého otevření
velice příjemnou zastávkou
pro putující cyklisty i pěší,
oázou klidu pro unavené obyvatele měst a místem zážitků
pro rodiny s dětmi. Všichni zde
najdou útulně zařízenou letní
zahrádku, kde cyklisté mohou
nechat odpočinout unaveným
lýtkům a zároveň se občerstvit
z bohaté nabídky jídel a nápojů. V létě tu na ně budou čekat
i pochoutky z grilu. Zároveň
zde funguje i úschovna kol.
Penzion nacházející se v malebné hanácké vesnici ležící na
úpatí Velkého Kosíře letos pro
své návštěvníky z řad cyklistů i
turistů připravil další novinku.

Od tohoto roku zde budou moci
návštěvníci přespat ve dvou
zbrusu nových chatkách. Každá
z nich je určená pro čtyři osoby.
Tím se rozšiřuje spektrum možností, jak v Čechách pod Kosí-

www.pensionmanes.cz

řem přenocovat. Kromě chatek
a ubytování přímo v penzionu
Mánes zde lidé mohou přespat
ve stanu v areálu, který se nachází v bezprostředním sousedství
penzionu. Kromě dobrého jídla a
pití zde mohou také využít víceúčelový kurt pro tenis či nohejbal,
bazén či kuželky.

Samotné Čechy pod Kosířem jsou
pro cyklisty ideálním cílem. Vede
sem řada cyklostezek. Přímo v
obci se nachází zámek v empírovém slohu, který v současné době
prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Zámek je obklopen členitým krajinářským parkem se dvěma rybníky. Žil zde portugalský rod SILVA
– TARROUCA. Rozloha parku je
21 hektarů s mnoha významnými
dřevinami. V parku stojí rozhledna, pseudogotický skleník, dále

empírový zahradní altánek, který
sloužil českému malíři Josefu Mánesovi jako letní ateliér. V zámku
je pamětní síň Josefa Mánesa. Z
Prostějova se na kolech dá přes
Čechy pod Kosířem pokračovat
dále do lázní Slatinice, přírodního
parku Terezské údolí, k barokní
sýpce v Ludéřově či do zámku v
Náměšti na Hané. Velkým tahákem, kam každoročně míří tisíce
turistů, je i nedaleký vrchol hanáckého „Mount Blancu”.

ke změně směru nebo rychlosti
jízdy. Jinými slovy, musí dát
přednost v jízdě vozidlům jedoucím po silnici. Při křížení
dvou cyklistických stezek platí
pravidlo dát přednost v jízdě
cyklistům přijíždějících zprava.
Při ukončení cyklistické stezky
opět musí cyklista dát přednost v
jízdě všem vozidlům na silnici,“
připomíná nejdůležitější pravidla pro cyklisty Michael Vafek.

Region
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JEDNA „NEVINNÁ“ STÍŽNOST AKTIVNÍHO OBČANA UMÍ POŘÁDNĚ HNOUT ŽLUČÍ

Dobrovolníci
Dobrov
ollníícii uuklidili
klid
kl
idil
ilii
i skládku pod Kosířem
Čelechovice na Hané/red
- Přímo na příjezdové cestě
vedoucí k Velkému Kosíři za
sebou nechal před několika
dny neznámý vandal černou
skládku. Do jejího úklidu se
v sobotu pustili dobrovolnici
z Čelechovic na Hané a okolí, kteří se zapojili do akce
Ukliďme si svět. Na místě
našli i sádrokartony, z jejichž
úklidem jim museli pomoci
cestáři. Pytle naplněné odpadem nechali dobrovolníci u
příkopu silnic, odkud je posléze silničáři odvezli.

V ŽAROVICKÉM „KULTURÁKU“ NEDOSTALA KULTURA ŠANCI

V Čechách vyberou
staré oblečení
Čechy pod Kosířem/red - V
úterý 17. dubna se v Čechách
pod Kosířem uskuteční humanitární sbírka šatstva.
Sběrným místem bude velká
zasedací místnost radnice v
Čechách pod Kosířem, která
bude otevřena od 13.00 do
16.00 hodin. Sbírá se ošacení pro všechny věkové kategorie. Darované šatstvo by
mělo být zabaleno v pevně
převázaných a popsaných
krabicích o váze do 15 kilo.
Charita z Konice děkuje
všem občanům, kteří nezůstanou lhostejní k utrpení
jiných.
Karel Plíhal vystoupí
v Ivanovicích
Ivanovice na Hané/red Skvělý folkový písničkář Karel Plíhal má v pátek 20. dubna namířeno do Kulturního
domu v Ivanovicích na Hané.
Rodák z Přerova zde zahraje
od 19. hodin. Karel Plíhal
se stal písničkářem, ačkoliv
nemá žádné hudební vzdělání. Jeho tvorba je založena na
neobyčejné jazykové hravosti textů. Kromě pravidelného
a poctivého koncertování se
stihl stát i hvězdou stříbrného
plátna, když se představil ve
filmu Rok ďábla.

www.
vecernikpv
.cz
startujeme
30. dubna!

Koncert kapely Arest se nekonal. A hned tak se asi nic konat nebude...
„Aktivní blbec je horší než třídní nepřítel!“ Takto
situaci kolem tamního kulturního domu vidí jasná
většina Žárovic u Plumlova. V obci mají pěkný,
nedávno opravený kulturní dům. Bohužel se v
něm kultura doprovázená hudební produkcí v tuto
chvíli provozovat nemůže. Na tento paradoxní fakt
narazili organizátoři rockového večera se skupinou Arest. Ten se tu měl konat v sobotu 7. dubna.
Nekonal. Plumlovská radnice musela na základě
vyjádření stavebního úřadu akci zarazit. A to i
přesto, že všichni lidé bydlící v bezprostřední blízkosti „kulturáku“ svým podpisem potvrdili, že jim
pořádání plesů a hudebních akcí nevadí. Až
na jednoho…
Žárovice/mls
„Kulturní dům je od slova kultura. Proč má být pouhou líhní
hlodavců. Dům pro nás stavěli
naši dědové. Přitom nám slouží
pouze na přibližně čtyři plesy v
roce a pár dalších akcí. Jinak je
prázdný. Proč?” ptá se celkem
logicky rodák z Žárovic Roman
Paníček. Ten se minulou sobotu
pokusil v Žárovicích uspořádat

Může se to stát
I U VÁS!

koncert
konické
zábavové skupiny Arest. Neuspěl... Rada
města Plumlova mu
musela koncert zamítnout!
„Máme zájem na tom, aby se akce
v kulturním domě Žárovicích
pořádaly. Přesto jsme koncert
museli zrušit. Kontrola ze strany
hygieny a stavebního úřadu totiž
zjistila, že stavba není zkolaudo-

pořádáním akcí nemá problém.
„Dal jsem si tu práci a obešel
všechny sousedy kulturního domu
v Žárovicích. Mluvil jsem osobně
téměř se všemi a ptal se jich, zdali
mají problém s hlukem a veřejným
pořádkem při konání plesů či zábav
v ´kulturáku´. Nejen, že s tím nikdo

problém nemá, naopak se mě lidé
ptali, proč dům není využit. Na co
tam vlastně stojí?! Navštívil jsem i
lidi, kteří od domu bydlí ve vzdálenosti dvě sta metrů. Nikdo kromě
pana Zdeňka Paráka s pořádáním
akcí problém neměl,“ tvrdí organizátoru koncertu Roman Paníček.

region@vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

VELKÁ SOUTĚŽ
O ZAJÍMAVÉ CENY

PRÁVĚ
STARTUJE...

Čtěte na
straně 21

Mostkovice provoněl největší košt v kraji
Na Kaléšku se sešlo rekordních 779 vzorků pálenek
V mostkovické sokolovně se v sobotu konala akce,
která nemá v rámci celého Olomouckého kraje obdoby. Návštěvníci pátého ročníku „Mostkovického
kaléšku“ mohli ochutnat z neuvěřitelných 779 vzorků kořalek! Z nich se šampionem koštu nakonec
se stal Stanislav Jaroslav ze Strážnice, který je takovým Rogerem Federerem podobných soutěží.
Mostkovice/mls
Do mostkovické sokolovny
na akci pořádanou pod heslem
„Není duležity zvítězit, ale vypálit” zamířili lidé ze širokého
okolí. „S manželkou jsme přišli

z Prostějova. Normálně bychom
přijeli autem, ale to bychom sem
asi jeli zbytečně... Tak jsme si
aspoň udělali pěknou procházku
kolem Hloučely a stejnou cestou
půjdeme zpátky. Za ochutnávku
těch dobrot, co se tu servírují, to

Fotoreportáž

určitě stálo,“ prozradil Večerníku jeden z návštěvníků.
Na Mostkovickém kaléšku se
sešlo celkem 779 vzorků z celé
republiky i ze zahraničí. „Lidé
nám je posílají ze Šumavy, Valašska, Slovácka, ale i Slovenska.
Nejvzdálenější vzorek k nám
doputoval dokonce z Německa.
Jen ty pálenky z Mostkovic né a
né dojít,“ poznamenal Lubomír
Karafiát z vodáckého klubu SQ
Prostějov, který akci pořádá.
Přestože celkové výsledky nebyly v sobotu rozhodně tím
nejdůležitějším, každý byl zvědavý, který z tak obrovského

množství vzorků nejvíce zalahodil chuťovým pohárkům
odborné komise. Vyhlašovalo
se celkem tucet kategorií. Ve
dvou z nich dokázali zvítězit i
zástupci Prostějovska. Úspěch
slavila višňovka Ondřeje Hájka
z Kostelce na Hané a také pálenka vyrobená ze slivoní od Jiřího Šustra z Protivanova. Že se
tradičně skvělé kořalky pálí na
Slovácku, všem dokázal Stanislav Jaroslav ze Strážnice. „Vítězný vzorek jsem v roce 2009
vypálil z durancie, což je odrůda
švestky, která je zvlášť vhodná
do kvasu. Pokud chcete dobrou

slivovici, musíte pálit jedině z
kvalitního ovoce, které se musí
s láskou skladovat,“ prozradil
nám recept na úžasnou slivovici,
na níž by si pochutnal i zapřisáhlý abstinent, Stanislav Jaroslav.
Ten je skutečným dominátorem
podobných soutěží. Ze tří účastí
na Mostkovickém kaléšku si odvezl dvě celková vítězství, před
dvěma roky tu nenašla konkurenci jeho meruňkovice. Pouze
loni dokázal jeho hegemonii narušit pan Dostál z Malého Hradiska. „Různě po republice jsem
už posbíral sedmatřicet různých
cen. Pálit skvělou slivovici pro
mě znamená skvěle si žít,“ prozradil nám s úsměvem od ucha k
uchu šťastný vítěz.

yyvoněná sokolovna...

U ROMŮ SE VYSKYTLA ŽLOUTENKA! OPĚT...
Nakaženým je sedmadvacetiletý muž, ostatní půjdou na vyšetření
Studenec/mls - Lidé ze Studence i blízkých Čelechovic na
Hané byli čtvrteční návštěvou
hygieniků, o níž informujeme
na straně 3 dnešního vydání,
mírně řečeno vystrašeni. Obávají se totiž zrádné nákazy! V
tamní obci se totiž žloutenka, a
to v domě s osmdesátkou občanů romské příslušnosti...
„Žena s Romy občas jezdí autobusem, syn s jejich dětmi chodí
do školy. Kdo ví, jestli to nechytnou,” svěřil se Večerníku při
jeho návštěvě jeden z místních
občanů. Podle starostky ale není
důvod k panice. „Je to pouze jeden případ, podchytilo se to hned
na začátku. Stačí dodržování zá-

kladních pravidel hygieny a k nákaze by dojít nemělo,“ reagovala
za obec starostka Čelechovic na
Hané Jarmila Stawaritschová.
Lidé ze Studence však mají s
místními Romy dlouhodobé
problémy v mnoha ohledech,
ať už jde o nesnesitelný zápach
z přetékající žumpy, nepořádek
kolem domu, pobíhající psy či
pálení odpadu. Podmínky, ve
kterých žijí, jsou ideálním prostředím pro šíření nejrůznějších
chorob. K těm patří i žloutenka.
Podle Romů bydlících přímo ve
Studenci šlo o muže, který pocházel z Olomouce. Do Studence prý jezdil pouze na návštěvy.
Hygienici přikročili k oka-

Vašemu domu bude slušet nábytek od Dostálků

Kontakty: 731 114 501 dostr@
dostr@centrum.cz
kovi vám vyrobí na zakázku
schodiště i zábradlí ve všech
možných typech, tvarech a
provedeních i v kombinaci
s jinými materiály, jako jsou
sklo či kovářské doplňky.
Schody vám dodají včetně
povrchové úpravy například i
mořením nebo patinováním.
Provádí také obklady betonových a ocelových konstrukcí schodišť a renovaci
starých schodišť a zábradlí.
Samozřejmostí a součástí

dodávky pro veškeré zakázky
je pečlivé projednání požadavků
zákazníka, přesné zaměření, cenová nabídka a výkresová dokumentace. Veškeré tyto truhlářské
výrobky vám rádi dopraví na
místo určení a kompletně smontují. Pokud dáváte přednost
originalitě, kvalitě a preciznosti
před sériovou výrobou poskytovanou různými velkými obchodními řetězci, u Dostálků
ve Výšovicích jste na správné
adrese.

Ožehavé místo. V tomto domě se pořád něco děje, naposledy zde
propukla žloutenka...
Foto: Martin Zaoral
mžitým opatřením proti šíření
infekce. „Mohu potvrdit onemocnění žloutenkou typu A u
sedmadvacetiletého muže ze

Studence na Prostějovsku. Muž
byl hospitalizován v prostějovské nemocnici,“ potvrdila
vedoucí protiepidemického od-

boru Krajské hygienické stanice
Růžena Halířová. Následují další opatření. „V okolí postižené
osoby se vytipují lidé, kteří přišli s nakaženým do kontaktu. Ti
mají povinnost jít na vyšetření
k praktickému lékaři, aby se u
nich případně potvrdila přítomnost nákazy,“ dodala Halířová s
tím, že nemoc se obvykle projeví mezi patnáctým a pětačtyřicátým dnem od nákazy.
Že museli k lékaři, potvrdili i
Romové ze Studence. „Děcka
byly dneska na odběrech krve.
Žloutenku by mít neměly,“ vyjádřil se jeden z nich. Ta ovšem
u Romů ze Studence řádila
už před přibližně třemi roky.

„Tehdy bylo nakažených více,
nepamatuji si přesně kolik. V
žádném případě se však nákaza
nerozšířila mezi ostatní,“ zmínila se Stawaritschová.
Žloutenka typu A je známá jako
nemoc špinavých rukou. Příznaky hepatitidy mohou být tmavá
moč a světlá stolice, zažloutlá
bělma a kůže, celková únava.
Jde o infekční chorobu, kterou
se začátkem února od jednoho z
pacientů v prostějovské nemocnici nakazili dokonce hned čtyři
zaměstnanci a jeden pracovník
úklidové služby. Šíření nákazy
žloutenky typu A se dá předcházet dodržováním základních hygienických pravidel. Za loňský
rok bylo na Prostějovsku evidováno celkem 29 případů tohoto
onemocnění.

ŽRALOK FEST Plumlovských nadšenců SE BLÍŽÍ
Vyhrajte dalších šest vstupenek!

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, jakožto exkluzivní
mediální partner festivalu, vám
postupně představí jednotlivé
účinkující. Začátkem dubna
se rozběhl předprodej lístků v
plumlovské restauraci Pácl, PivoVinotéce v Drozdovicích, Knihkupectví U radnice. Vstupenky lze v
předprodeji sehnat za 190,- Kč, na
místě pak přijdou na 250,- Kč.
Díky exkluzivní mediální spolupráci s Plumlovskými nadšenci
máme pro naše čtenáře připraveno
hned osmnáct vstupenek! 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. Ta
dnešní nese pořadové číslo dvě.

Dark Gamballe
Vznik skupiny Dark Gamballe je
datován od roku 2000, kdy bylo
k názvu dřívější skupiny Dark
přidáno slovo Gamballe. Od
roku 2000 už skupina stihla vydat šest alb, všechna se umístila
na nejhůře třetím místě v anketě
rockových publicistů s názvem
Břitva. Všechna alba od roku
2004 pak byla nominována mezi
tři nejlepší počiny roku, v kategorii Hard ´n´ Heavy v prestižní
anketě Akademie populární hudby
hudebních publicistů Anděl. Skupina také měla tu čest být oficiální
předkapelou skupiny Waltari na jejím celorepublikovém turné.
Callibos M.S.
Olomoucká kapela CALLIBOS
M.S. vznikla v říjnu 2008 po odchodu Mirka Spilky a Boba Vémoly
z Calibos. Na baskytaru se k nim
přidává Zdeněk „Wlk“ Vlček. Na
kytaru David Kousal, který v únoru
2009 odchází a téměř okamžitě jej
nahrazuje Basker. V září 2009 kapela nahrává Promo CD nazvané
„Železní ptáci“. V roce 2010 v SKlubu v Olomouci pokřtila své debutové album Nosferatu obsahující
devět písní.

Bylo z čeho vybírat. Na Mostkovickém kaléšku se letos Na zdraví! Lidé, kteří dorazili do Mostkovic, dobře věděli, že Nemá konkurenci. Letošním šampionem se stal Stanisešel rekordní počet vzorků. Návštěvníci mohli ochutnávat slivovice umí napravit jak trávení, tak i náladu. Podle nich ji lze slav Jaroslav se svojí slivovicí z durancie, kterou vypálil v
3x foto: Martin Zaoral
pít před obědem, po obědě a v krajním případě i místo oběda. roce 2009.
z neobyčejně dlouhých řad průhledných lahví.

„Snažím se obci ušetřit co nejvíce peněz,“
hodnotí svou práci pro Jesenec starosta Jan Kvapil

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
KDE VZNIKLA KAPELA DARK GAMBALLE?
A) v Prostějově

B) ve Vyškově

C) ve Washingtonu D. C.

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 20. DUBNA, jména
druhé trojice výherců zveřejníme hned v příštím čísle, tj. v pondělí
23. dubna, v němž také najdete otázku s pořadovým číslem tři.
Své odpovědi či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ s heslem „Žralok fest“. 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 10.
V minulém kole jsme ze správných odpovědí vylosovali Lenku
Nejedlou z Křenůvek, Jitku Plachou z Prostějova a Libora Nakládala z Ptení. Pro všechny jmenované jsou již od dnešního dne,
tj, pondělí 16. dubna v redakci Večerníku nachystané dva lístky na
letošní premiérový ročník Žralok festu!

šetřili peníze na inženýrské sítě.
Rozpočtujeme dva a půl milionu,
a když odečteme na chod obce,
tak nám zbývá čtyři sta tisíc až půl
milionu. Díky dotaci z Programu
obnovy venkova Olomouckého
kraje jsme postavili novou cestu k
parcelám, nemůžeme však najít dotaci na inženýrské sítě, kde by nebylo nějaké „ale“. Systém žádostí o
dotace a vyúčtování jsou tak složité,
že kdyby to bylo pro mě, tak řeknu,
ať si to strčí někam. O den později
pošlete závěrečnou zprávu a už musíte dát majetek do zástavy. Přitom
o co jde? Cár papíru, který z mého
Čeho si dále za tuto dobu hlediska nemá cenu.“
hodně ceníte?
Uvažujete v nejbližší době
„Snažím se obci ušetřit co nejvíce
o nějaké nákladnější akci?
peněz. Hned po nástupu jsme řešili „Potřebovali bychom kanalizaci,
padající zídku na hřbitově. Požádal jsem několik firem o nabídku,
nic nešlo pod sto padesát tisíc, ale
vlastními silami jsme to nakonec
postavili za sedmdesát. Půlka cest
v dědině byla prašných, řešilo se
prostranství kolem domova důchodců po plynofikaci. Dělala se
nová kanalizace, cesta, protipovodňová opatření. V nebezpečné
zatáčce stály dva domy, které jsme
vykoupili, zbourali a uklidili. Demolice takového domku je otázkou
dvou set tisíc, nám se díky lidem na
veřejně prospěšné práce podařila za
dvacet. Každý rok se něco opravilo,
zbořilo, postavilo. Kde problém je,
Jan KVAPIL o
tam se ho snažíme operativně řešit.“
novém
rozpočtovém
Změnila se obec i za rok
2011?
určení daní
„Loni byl jeden z mála roků, kdy se
toho moc nedělalo, a hlavně jsme

Jesenec – S trochou nadsázky lze říci, že kulturním centrem severní části okresu není zhruba třítisícová Konice, ale přibližně devětkrát méně lidnatý
Jesenec. Je tomu tak díky nedávno rozsáhle rekonstruovanému kulturnímu domu, který využívají
organizátoři z Jesence i okolí, z čehož má velkou
radost i starosta obce Jan Kvapil. Třiašedesátiletý
lídr vítězné kandidátky dokončuje první desetiletí v
čele Jesence a rád by stihl dochystat stavební parcely, postavit chodník vedle frekventované silnice,
upravit náves a výhledově i zbudovat kanalizaci.
Jiří Možný

Dark Gamballe

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

Na dálnici u Brodku

se KRADE

Zloděj se skrýval v poli!
Brodek u Prostějova/mik - Na průjezd naším regionem nebude
v dobrém vzpomínat cizinec, který z neznámého důvodu odstavil své auto na rychlostní komunikaci u Brodku u Prostějova.
Jeho chvilkové nepozornosti využil z pole se vynořivší chmaták,
který odemknuté vozidlo vykradl.
„Trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku se dopustil neznámý pachatel, který
dne v úterý 10. dubna kolem čtrnácté hodiny vnikl do nezajištěného
vozidla Citroen. To majitel odstavil na rychlostní komunikaci R46
v katastrálním území Brodek u Prostějova. Pachatel využil nepozornosti majitele cizí státní příslušnosti, který se nacházel vedle
vozidla, a do odstaveného auta se dostal od prostoru pole,“ popsal
nám událost Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Okradený cizinec si teď může rvát vlasy nad svou vlastní neopatrností. Dal příležitost zloději, který mu způsobil značnou škodu. „Z
automobilu pachatel odcizil černou kabelku, peněženku s finanční
hotovostí cizích měn, osobní doklady a kreditní karty. Celkově tak
byla vyčíslena škoda přes 72 800 korun,“ uvedl Josef Bednařík.

V Bohuslavicích objevili
další HANÁCKÝ TALENT

Večerník zajel na „prokleté místo“ ve Studenci, kde je opět „veselo“

představuejeme regionální podnikatele

Výšovice/pr - Truhlářství
bratrů Dostálkových je rodinným podnikem s dlouholetou tradicí. Jejich firmu
najdete ve Výšovicích u
Prostějova poblíž kostela a
obecního úřadu. Bratři Jiří
a Josef zdědili svou lásku ke
dřevu po otci a bez nadsázky
lze říct, že jsou schopni splnit
každé vaše přání, které se
týká dřevěného vybavení
vašeho domu či kanceláře.
Vyrábí především nábytek,
konkrétně kuchyňské linky,
vestavěné skříně, sklápěcí
postele, vybavení restaurací
a kanceláří, obklady krbů a
krbové římsy všech možných
tvarů.
Další
nezanedbatelnou
položkou v jejich nabídce jsou
interiérové dveře, obložkové
i kazetové zárubně, posuvné
a skládací dveře. K těmto
účelům používají masiv, dýhu,
folii či lamino.
Pokud máte krásný nový
dům a chcete si pořídit jako
jeho
dominantu
stylové
dřevěné schodiště, pak právě
zde uspějete. Bratři Dostál-

vaná pro hudební produkce. Podle
toho jsme se museli zařídit, hrozilo
nám, že bychom dostali pokutu,“
vysvětlil Večerníku starosta Plumlova Adolf Sušeň. Přitom většina
lidí žijících v okolí kulturáku s

Barák na odstřel? Kulturní dům v Žárovicích čeká kolaudace,
aby mohl sloužit pro hudební produkce.
Foto: Martin Zaoral

Jenže právě Zdeněk Parák kvůli
údajně nadměrnému hluku podal stížnost na hygienu a stavební úřad. „Aktivita” muže, který
je ve svém okolí znám jako
„věčný stěžovatel“ by tak mohla
stopnout v budově pořádání
koncertů, plesů, ale i svateb.
„Věřím, že se nám podaří na
hygieně i stavebním úřadě nějak
rozumně domluvit. Budeme se
snažit najít takové řešení, aby
vyhovovalo potřebám občanů,“
přislíbil starosta Adolf Sušeň.
Do budoucna tedy bude třeba
stavbu zřejmě opět zkolaudovat. Získat kolaudační povolení
pro hudební produkce však není
vůbec snadné a levné. Asi to
bude chvíli trvat.
Přehnaná aktivita věčných
stěžovatelů by mohla zastavit
akce v mnoha „kulturácích“ či
sokolovnách po celém regionu.
Dle vyjádření odborníků řada
kulturních domů kolaudaci na
hudební produkci má, mnohé
další ovšem nikoliv. Paradoxně
se to často týká těch, které byly
opravovány v nedávné době. V
případě kolaudace tak musely
splnit přísná kritéria, což není
vůbec snadné. Inu, tak to dopadá, když se někdo nudí...

776 159 120

PŘEDPLATITELÉ DO AKCE!

Hlavní investici za necelých
deset let, co jste starostou,
asi představuje rekonstrukce
kulturního domu…
„To byla největší akce, která se za
mě dělala. Ze státního rozpočtu
jsme získali dvacet milionů, od té
doby jen paběrkujeme. Podle nového rozpočtového určení daní bychom měli asi o čtyři sta tisíc více.
Úplně by mi to stačilo a vykašlal
bych se na dotace a na to pořád se
někoho doprošovat. Člověk kolem
toho stráví spoustu času a utratí dost
peněz. Třeba z Programu rozvoje
venkova jsem již několikrát žádal
na vybavení kulturáku a úpravu
prostranství před kostelem, bohužel
nikdy se to nepodařilo. Náš kostel
údajně stavěl slavný architekt Santini, a když farnost požádala o příspěvek na akci za tři miliony osm
set tisíc, tak alespoň jim se na dotaci
podařilo dosáhnout.“

ale v dnešní době to reálně nevidím. Zpracovali jsme již několik
projektů, v posledním se počítá se
47 miliony. Bez dotací to neudělá
žádná dědina, i při dvacetiprocentní spoluúčasti se pohybujeme
v milionových částkách. Je mi
ale jasné, že časem se do toho
budeme muset dát, odpady jsou
stále větším problémem. Letos
bychom chtěli hlavně dokončit
přípravu stavebních míst a zbudovat chodník kolem silnice II. třídy,
ppříští rok pak úpravu návsi.“
Jste spokojen s tím, jak je
„kulturák“ využívaný?
„Kulturní dům funguje celkem
dobře, troufám si říci, že pětatřicet akcí ročně tu je. Letos tu byl
již ples konického gymnázia,

„Měli bychom
m asi
o čtyři sta tisíc víc.
Úplně by mi to stačilo,
tačilo,
vykašlal bych se na
dotace a na to
pořád se někohoo
doprošovat.“

společensko-erotický ples, několikrát taneční zábava a teď
Kladecký kos. K tomu ještě
svatby, oslavy narozenin, pohřební hostiny. Kulturák prošel před šesti lety generálkou
a snažíme se, aby nám vydržel
p ý co nejdéle.“
pěkný
Loni jste ve spolupráci
s farností slavili 300 let
kostela. Plánujete i na letošek
něco většího?
„Není problém, aby obec něco
pořádala, v kulturáku je veškeré zázemí, denně mi chodí
nějaké nabídky, ale musí to
být spojené se zájmem. Rádi
bychom akce pořádali, třeba loni jsme tu měli divadlo,
ale když se něco podniká, tak
přijde deset lidí. Měli jsme tu
E
předloni Evu
a Vaška, stálo
to přes pad
padesát tisíc a přišlo
os
nám asi osmdesát
lidí, takže
víc než pol
polovinu obec doplatila. V posl
poslední době i zábavy
trošku upad
upadají, návštěvnost je
o třetinu sla
slabší. Krize se bohužel promítá do všech sfér. Asi
třikrát k ná
nám přijelo divadlo
o
z Opavy s operetou,
ale přijde
dvacet lidí, včetně těch z
ved
vedlejších
dědin. Je to
zv
zvláštní
doba, mám
z ní smíšené pocity.
Lidé jsou celkově
bez zájmu, naštvaní. Jediné, co funguje, jsou dětské
plesy, protože pro
děti chce každý
něco udělat.“

Bohuslavice/red - Soutěž Hanácký talent měla v Bohuslavicích již své čtvrté pokračování.
Letošního klání se zúčastnily
na dvě desítky soutěžících,
mezi nimiž porota vybírala
vítěze z řad zpěváků a tanečníků.
Pořádající Agentura Seja z Bohuslavic připravila již 4. ročník
soutěže Hanácký talent, kterého se zúčastnili jednotlivci a
skupiny ze širokého okolí. Do
posledního místečka zaplněný
sál kulturního domu v Bohuslavicích tleskal a skandoval všem
účastníkům a porota neměla
vůbec jednoduché rozhodování.
„Když jsme uspořádali první
ročník, netušili jsme, že soutěž
bude mít takový ohlas. Každý
rok přibývají další soutěžící a těší
nás, že se rádi vracejí i ti, kteří už
nějaké vavříny získali. Připravovat program pro děti je radost pro
radost, odměnou je nám nadšení,
s jakým účinkující vstupují na
pódium,“ vysvětlila Jana Seifriedová z Agentury Seja.

Vítězství a největší sympatie
všech diváků v sále získala taneční skupina N.O.X. z Laškova, která předvedla zajímavý
tanec s odvážnými akrobatickými prvky v rytmu skladby Rain
over me pittbull. Druhé místo si
vyzpívala Michalka Kalabisová
ze Senice na Hané za interpretaci
slovenské písničky Horehronie a
o třetí místo se podělily mateřské
školy ze Hvozdu a Rakové s tanečním vystoupením „Beruško,
půjč mi jednu tečku“ a scénkou
Pyšný banán.
Soutěž Hanácký talent podporuje i Okrašlovací spolek města
Prostějova. „Soutěž pro děti je
vždy přínosem. Rádi jsme přijali nabídku pořádající agentury
a zúčastňujeme se jako porotci
a také se finančně podílíme na
zakoupení odměn pro soutěžící,“
uvedla předsedkyně spolku Milada Sokolová.
Projekt Hanácký talent podpořil
Obecní úřad Bohuslavice, Olomoucký kraj a řada sponzorů z
regionu.

Nejlepší. Na snímku vítězná skupina N.O.X. z Laškova, která přesvědčivě ovládla soutěže talentů v Bohuslavicích.
Foto: archív Okrašlovacího spolku města Prostějova

Čtvrt
milionu na pokutách...
Olomoucký kraj/mik - Bezmála tři stovky policistů kontro-

lovalo v celém regionu během velikonočních svátků řidiče a
cyklisty na silnicích. Důvod? Naprosto jasný – alkohol.
Dopravně bezpečnostní akce typu „X“ proběhla v celém Olomouckém kraji a bylo do ní celkem nasazeno 289 policistů. „Hlídky se soustředily na kontrolu technického stavu motorových vozidel, dokladů potřebných pro řízení a provoz vozidel, dodržování
povolené rychlost a samozřejmě požívání alkoholických nápojů
před a po dobu jízdy,“ potvrdila Večerníku Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Policisté během tří dnů zkontrolovali 4 473 vozidel. „Celkem zjistili 691 přestupků a uložili 603 blokových pokut v celkové výši
243 400 korun, dalších 88 přestupků bylo postoupeno ke správním orgánům. Mezi nejčastější přestupky, které museli policisté
řešit, bylo nedodržení povolené rychlosti, technický stav vozidla
a nepřipoutání se bezpečnostním pásem. Celkem bylo zjištěno 14
řidičů, kteří řídili pod vlivem alkoholu,“ dodala Eva Čeplová.

Kultura v Prostějově a okolí

Deyl v divadle. Koncert vycházejí hvězdy českého hudební scény přinesl
úžasně romantickou atmosféru.
Foto: Petr Koblížek

Prostějovské divadlo asi dlouho nezažilo tolik mladičkých dívek s tak rozzářenýma očima. Ve čtvrtek večer do něj
dorazil zpěvák, klavírista a textař David
Deyl. Natočit si první samostatný koncert zpěváka, který na ní už v roce 2010
získal ocenění zpěvák roku, dorazila
i televizní stanice Óčko. Exkluzivním
mediálním partnerem koncertu byl
PROSTĚJOVSKÁ Večerník. Ani ten pochopitelně při čtvrtečním vystoupení nechyběl...

DAVID DEYL V DIVADLE
rozbušil dívčí srdce

Prostějov/mls
Co jsme viděli? David Deyl na
prkna prostějovského divadla vyskočil ve slušivém černém saku
i kalhotách. Už na první poslech
pak bylo patrné, že jeho publikum
baví pop s líbivými melodiemi
a uhlazeným projevem. Ohlas u
publika složeného převážně z velmi mladých dívek si však získaly
i písničky s velmi chytrými texty.
„Napovídej mi dnes, co chceš. Za
tvoji dám ti tu svou lež. Chceme
víc, než můžem si dát, tak jenom
lež a nech si lhát,” zpíval například
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sedmadvacetiletý David Deyl.
Záda mu přitom „kryla“ dobře
šlapající kapela, se kterou zpěvák
známý například hity „Akorát” či
„Jenom lež a nech si lhát”, vystoupil v Prostějově na vůbec prvním
samostatném koncertě.
„Dlouho jsem se něčeho podobného bál, ale pořadatelé z prostějovské společnosti F.O.H. a paní

Libuše Řezníčková byli
natolik pozitivní, že mě
k samostatnému koncertu přemluvili. Přestože mě
těsně před ním chytly takové
bolesti zad, že jsem se skoro nemohl posadit, prostějovské publikum mě nabudilo tak, že jsem
na ně úplně zapomněl. Poděkovat
bych chtěl i organizátorům za

ČTĚTE PŘÍŠTĚ:
PROSTĚJOVSKÝ Večerník pořídil ještě před koncertem s Davidem Deylem exkluzivní rozhovor, na který se můžete těšit již v
příštím čísle. Takže, nezapomeňte - ČTĚTE VEČERNÍK, mediální partner nejvýznamnějších kulturních akcí v Prostějově!

Zpěvák při koncertě
bojoval se silnými
bolestmi zad...

V CAFÉ 7 byly představeny
trendy ve spodním prádle
Prostějov/nih - V sobotu 14. dubna se v kavárně Café 7 na ulici Hliníky uskutečnila
módní přehlídka představující spodní i
noční prádlo a plavky. Akce vypukla krátce po osmnácté hodině a jak se Večerník,
jakožto exkluzivní mediální partner, mohl
na vlastní oči přesvědčit, účast byla opravdu hojná...
Dle očekávání bylo publikum víceméně ženské, ale na přehlídku zavítalo i několik pánů
tvorstva. Samotný program byl ale pochopitelně připraven hlavně pro ženy. Návštěvníci
si mohli prohlédnout nejnovější trendy ve
spodním prádle především českých značek.
Představena byla například kolekce od firem
Triola, Vienneta secret, Verso a mnoha dalších. Zkrátka však nepřišli ani muži (nebo že
by opět ženy?), kromě modelek se totiž po
pomyslném pódiu proháněl i sličný mladík,
předvádějící pánské kousky prádla. Jeho příchod vzbudil veliké ovace všech přítomných.
Součástí přehlídky byla také prezentační show
prostějovského dámského salonu. Své triky
všem předvedly dámy ze Studia 7, a to kadeřnice K. Grulichová, kosmetička J. Dlabačová
a manikérka J. Jurová. Během večera proběhlo také hromadné slosování vstupenek, jejichž

ceně byla také sklenka vína a drobné občerstvení, v soutěži o proměnu, která obnášela
nový účes a kosmetiku. Všichni zúčastnění
navíc obdrželi bonusovou poukázku se slevou
na zboží od prezentovaných značek v partnerských prodejnách v Prostějově a Olomouci.
Celá akce se stoprocentně vydařila
a večerem se navzdory venkovnímu
uplakanému počasí nesla výborná,
téměř domácká nálada.

vynikající nazvučení a osvětlení
scény,” prohlásil David Deyl, na
něhož se po koncertě při autogramiádě vrhly davy jeho fanynek.
Další příležitost vidět Davida
Deyla budou mít jeho fanoušci a
především fanynky během koncertního turné, na které vyjíždí
společně se stálicí české hudební
scény Helenou Vondráčkovou.

AAAA

Cudnost stranou. Nejnovější trendy ve spodním prádle si přišly prohlédnout převážně
ženy, tu a tam se ale v hledišti objevili i pánové.
Foto: Nikol Hlochová

S orchestrem ZUŠ zazpívá
BÁRA BASIKOVÁ

MAFIE DORAZILA DO Doteky módy 2012 mají
PROSTĚJOVA, BOJTE SE za sebou své předkolo

Ne, neděste se. Nemusíte si dělat zásoby a zabarikádovat se doma.
Mafie je jen název jedné hry, která právě dnes startuje v našem městě. Všichni její účastníci si teď budou muset dávat pozor na otravu
přesoleným - či jinak překořeněným - jídlem, zastřelení z vodní pistole nebo podříznutí kartáčkem na zuby.
Celý princip hry spočívá v tom, že nad všemi účastníky bdí jeden organizátor, s celkem příznačným pojmenováním „kmotr“, kterému všichni
„vraždění chtiví“ předají svou fotografii a základní informace o tom,
kde a kdy se zhruba pohybují. Tyto informace následně obdrží potencionální vrah a honba může začít. V této hře je prakticky každý lovcem
i obětí a hlavním účelem je zábava a poznávání nových lidí. Proto se
neděste, když se bude v rohu u vaší domovní zdi choulit podivná osoba svírající v ruce kartáček na zuby a číhající na oběť. Do hry, kterou
vyhraje ten, který do konce trvání „zabije“ nejvíce lidí, se mohl zapojit
prakticky kdokoliv. Stanovených je jen pár základních podmínek, a to
věk minimálně 15 let a výskyt v Prostějově aspoň čtyřikrát do týdne. Jiné
omezení není; mladí, staří, tlustí, tencí, velcí, malí, sportovci i povaleči, chce to jen chuť do hry, ďábelský plán a hlavně smysl pro humor.
Ve hře existují i ochranné prostředky, díky nimž můžete vražedný útok
přežít. Jedním takovým je třeba pláštěnka, která slouží pro vodní pistoli
jako neprůstřelná vesta. Stačí si ji obléknout pod kabát a vrahovi s pistolkou se pak venku můžete vysmát do očí. U kartáčku na zuby poslouží
oběti jako ochrana pořádně huňatá šála. Bohužel otrava jídlem je už
nevratná a není proti ní obrany.
V případě, že bude akce úspěšná a bude zájem o její pokračování, uskuteční se možná v budoucnu i další ročník, stejně tak, jako třeba na podzim v Olomouci, ale to už bychom moc předbíhali. Nezbývá tedy, než
všem našim dočasným mafiánům popřát hodně štěstí a dobrou mušku

Prostějov/pk - Střední škola designu a módy v Prostějově pořádá
v letošním roce již dvanáctý ročník soutěže DOTEKY MÓDY
2012. Studenti z různých koutů
České i Slovenské republiky do
tradičního klání přihlásili v kategorii oděvních doplňků a v kategorii oděv přes padesát kolekcí. A
jelikož PROSTĚJOVSKÝ Večerník je i letos hlavním mediálním
partnerem, budeme vám přinášet
veškeré aktuální informace.
Tou první je zpráva z průběhu výběrového předkola, které se konalo v pátek 13. dubna. „Do finále
soutěže postoupilo sedm kolekcí
oděvních doplňků a třináct kolekcí
oděvů. Úroveň letošních soutěžních modelů byla velmi vysoká,
ale do finále postoupili opravdu
jen ti nejlepší,“ prozradila Večerníku Ivana Vaňková, ředitelka
pořádající Střední školy designu a
módy Prostějov.
A pokud milujete extravagantní módu,
přijďte se určitě podívat na finále sou-

těže, které se koná 27. dubna od 19 hodin v Městském divadle v Prostějově.
Shlédnete opravdu nevšední ukázky
schopností našich talentovaných oděvních designérů - studentů. Slavnostním
galavečerem vás bude provázet okouzlující Tomáš Hanák a vyvrcholením
večera budou módní přehlídky renomovaných módních designérů Ireny
Řádkové a Lukáše Lindnera.

Prostějov/mls - Parádní akce čeká
v neděli 22. dubna na návštěvníky
prostějovského divadla. Od 17 hodin
zde vystoupí dechový orchestr ZUŠ
Vl. Ambrose v Prostějově. Koncert
nazvaný „Své myšlenky spřádám” se
bude konat v rámci Prostějovských
dnů hudby.
Jak se již stalo tradicí, ani tentokrát při
příležitosti koncertu dechového orchestru ZUŠ v Prostějově nebude chybět
významný host. Letos si orchestr přizval
ke spolupráci zpěvačku Báru Basikovou.
Tato zpěvačka se již ve svých dvanácti letech zúčastnila s písní Markétka
soutěže Zpívá celá rodina. Od roku 1982
veřejně vystupovala se skupinou Precedens a o čtyři roky později s rockovou

formací Stromboli. V roku 1994 se rozhodla vstoupit do rockové opery Jesus
Christ Superstar, kde ztvárnila roli Máři
Magdaleny. Tuto roli lze nazývat jako
životní a hrála ji po čtyři roky. Následovaly další muzikály Rusalka, Johanka
z Arku a Kleopatra. Je také autorkou
několika písňových textů a románu Rozhovory s útěkem.
„Na koncertu si společně s orchestrem
zazpívá písně na známé muzikálové melodie jako například skladbu Most přes minulost z muzikálu Johanka z Arku či Píseň
Samotářky z Bídníků a mnohé další,“
zmínil se dirigent dechového orchestru
Rudolf Prosecký. Samotný orchestr pak
předvede nový koncertní program, který
v prostějovském divadle bude mít svoji
premiéru. Zahraje například Pesian March
od Johanna Strausse či melodii Karla Svobody ze seriálu Cirkus Humberto.

Tradiční Doteky. Krásné šaty na
krásných dívkách. Na co se těšit víc.
Foto: archiv SŠ designu a módy

Screamers oslaví 15 let v dámských šatech
Už tento čtvrtek ve Společenském domě

Prostějov/mls - Kabaret travesti skupiny Screamers rozparádí ve čtvrtek 19. dubna od
19.00 hodin sál prostějovského
Společenského domu. Během
show oslaví „15 let v dámských šatech”. Bude se jednat o
prostějovskou premiéru nového
programu této populární skupiny.
Screamers v minulosti vystupovali
se spoustou hvězd naší i světové
populární hudby, které sami parodují a předvádějí ve svém programu. Zpěvačky, jako například
Bára Basiková, Ilona Csáková,
Marcela Holanová, Heidi Janků,
Petra Janů, Eva Pilarová a Hana
Zagorová byly přítomny vystoupení skupiny a nejednou se při
zaznění svých skladeb k programu

připojily. Velkým zážitkem bylo
vystoupení se skupinou Boney M.
Screamers se mimo účinkování
v řadě televizních pořadů také
podíleli na natáčení spousty klipů
k písničkám a také celovečerních
filmů například Otesánek a Mandragora. Skupina se stala semifinalistou prvního ročníku soutěže
Česko Slovensko má talent. Skupina má šest členů, kteří ve svém
vystoupení ztvárňují zpěvačky a
zpěváky české a zahraniční populární hudby např. I. Czákovou, H.
Vondráčkovou, H. Zagorovou,
E. Pilarovou, H. Janků, D. Rolinsovou, V. Špinarovou, C. Dione, T. Turner, Cher, J. Rusch, A.
Pugačevu a mnoho jiných.
Takže, ve čtvrtek večer do „Kaska“, bude to stát za to!

Podrobnější informace o koncertech
začneme přinášet již od příštího vydání

Ze života města

11

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. dubna 2012

MODŘANY POWER v průmyslové zóně

NIC NEPOSTAVILY!

A je to tady! Prostějovský magistrát řeší další problém.
Tentokrát jde o nedodržení smlouvy ze strany investora, který dostal radnici do nemalých patálií. Společnost Modřany
Power totiž v průmyslové zóně nesplnila své závazky vůči
městu co se týká pozemku.
Prostějov/mik
„Firma se zavázala, že ve smluvně daném termínu postaví a
zkolauduje v průmyslové zóně
výrobní areál. Termíny podle
smlouvy uplynuly, areál ovšem
zkolaudován není,“ konstatoval
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města Prostějov. Magistrát už má ale jasno
v tom, jak bude nyní postupovat.
„Vedl jsem se zástupcem firmy

jednání již v loňském roce. Navrhovali jsme, že město odkoupí
oba pozemky o rozloze téměř
sedmdesáti tisíc metrů čtverečních za podmínek sjednaných ve
smlouvě. Po několika jednáních a
následných urgencích jsme se ale
rozhodli oznámit firmě, že odstupujeme od smlouvy! Rada města
příslušný materiál schválila na
svém posledním řádném jednání.
Firmě jsme náš postup oznámili,“
uvedl dále Jiří Pospíšil.

Společnost Modřany Power
ovšem pozemek stále nevydala,
byť město by ho mohlo ihned
„udat“. „Samozřejmě, pokud
bychom pozemek měli ve svém
vlastnictví, pak bychom jej mohli
nabídnout dalším potencionálním
zájemcům. Máme další investory, bohužel nám v současné době
chybí pozemky. Snažíme se vykoupit tři pozemky, které rozdělují náš prostor. V jednom případě
jsme téměř dohodnuti, další dva

Pro město
je nedodržení smlouvy
renomovanou firmou
zklamáním

majitele bychom chtěli přesvědčit,
že prodej městu je přínosem nejen
pro ně, ale především pro další
rozvoj pracovního trhu. Doufám,
že se nám to podaří,“ sdělil Večerníku náměstek primátora.
Firma Modřany Power byla považována za renomovanou, v Prostějově měla i jiné aktivity a ještě
nedávno byla titulárním partnerem prostějovských volejbalistek.
Nyní má ale všude po městě spíše
patálie, jakoby její představitelé

po sobě zanechávali spoušť... Ani
radní se netají tím, že takovéto
počínání je pro ně velkým zklamáním...
„Vím, že současná ekonomická situace není nejlepší, ale při
jednání s představiteli firmy
Modřany Power jsem rozhodně
očekával větší vstřícnost... Pevně věřím, že se nakonec dohodneme, je to totiž v zájmu obou
stran,“ uzavřel toto téma Jiří
Pospíšil.

Prostějov roste: NOVÉ ULICE ZÍSKALY SVÁ JMÉNA

Brodecká

Kelčická

Prostějov/mik - A pak že naše město vymírá!
Naopak, v Prostějově se staví ostošest a vznikají nové
ulice. Děje se tak v okolí Krasicích, kde by si měli již
brzy zvykat na sousedy z ulic - Kravákova, Kelčická,
Brodecká či Trnková! Ke stvrzení těchto názvů by
mělo dojít při zítřejším (tj. úterý 17. dubna) jednání
zastupitelů, kteří se schválením nových jmen čtyř
ulic zřejmě nebudou mít sebemenší problém.
„Rada města Prostějova navrhuje pojmenovat nově
vznikající ulice na pozemcích mezi Krasicemi a
Čechovicemi. Zaprvé se jedná o komunikaci spojující
ulice Západní a Kelčickou v oblasti hřbitova v Krasicích.
V tomto případě navrhujeme nové jméno Kravákova po
divizním generálu Františku Kravákovi, který se narodil v Mostkovicích. Československý legionář, spoluzakladatel organizace Obrana národa, který boji za svobodu obětoval vlastní život, byl In memoriam povýšen
z brigádního na divizního generála a vyznamenán
dekretem prezidenta republiky za zásluhy o osvobození
vlasti, Československým válečným křížem 1939 a
řádem generála M. R. Štefánika,“ prozradil Miroslav
Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
Jméno Kelčická pak získá ulice vedoucí jižním směrem
z ulice Kravákova, souběžnou s ulicí Brodeckou. Jméno
Brodecká ponese ulice vedoucí jižním směrem z ulice
Kravákova, mezi ulicemi Kelčická a Jaroslava Kučery,
poslední Trnková ulice je komunikací mezi Foerstrovou
a Duhovou.
V těchto jmenovaných lokalitách probíhá výstavba
nových rodinných domů.

Radní pod palbou
Zastupitele čeká schválení zásadních bodů
„Ohledně změn územního plánu bylo
vzneseno 164 připomínek,“ prozrazuje
K FIŠER
náměstek primátora ZDENĚK

Prostějov - V úterý se sejdou zastupitelé města k dalšíořádně
mu jednání, na kterém je čeká schvalování mimořádně
důležitých bodů. Mezi nimi budou neplánované investice a zároveň hlasování o novém návrhu změn územovor se
ního plánu. O obou tématech jsme pořídili rozhovor
ěstkem
Zdeňkem Fišerem (na archivním snímku), náměstkem
primátora Prostějova.
Michal Kadlec
Pane
náměstku,
připravuje magistrát některé další investice oproti
schválenému rozpočtu na rok
2012?
„Na úterním jednání zastupitelstva
navrhuji schválit další rozpočtová
opatření. Například jde o náklady
na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukci kanalizace v ulici
Gabriely Preissové, kde je zborcené
potrubí. Dále se jedná o stavební
úpravy smuteční obřadní síně, na
které hrozí opadávání kamenných
obkladových desek v důsledku koroze upevňovacích prostředků a
bude se zde také provádět výměna ocelových oken v obřadní síni.
Peníze chceme vyčlenit rovněž na
projektovou dokumentaci ke zřízení provizorní okružní křižovatky při
výjezdu na dálnici v Dolní ulici ´U
Rodenů´ a v sídle Domovní správy
na zámku hodláme zřídit výtah jako
součást bezbariérového přístupu.“
Dá se v souvislosti s
mimořádnými investicemi počítat s nějakými dotacemi?
„Jsou podány žádosti o dotace na
rozšíření botanické zahrady, revitalizaci rybníka v Drozdovicích,
revitalizaci mlýnského náhonu v
Kolářových sadech či revitalizaci
školních zahrad. V případě získání

budou tyto akce zařazeny do plánu
roku 2012.“
Úterní zastupitelstvo bude schvalovat nový postup při pořizování
úpravy návrhu územního plánu.
Můžete vysvětlit, v čem nový postup bude spočívat?
„Zastupitelstvo revokuje část usnesení, která se týká dalšího postupu
při pořizování návrhu územního
plánu Prostějov a bude schvalovat
nový postup při pořizování úpravy
návrhu územního plánu v souladu
se stavebním zákonem.“
Územní plán města prochází úpravou, v čem vidíte nejzásadnější
změny? A má město například
dostatek pozemků vhodných pro
bytovou výstavbu?
„Současně platný územní plán
byl schválen dne 14. 12. 1995 a
postupně následovalo jeho jedenáct úprav, které reagovaly jednak
na změny společenského vývoje,
dále na požadavky občanů města
i podnikatelských subjektů a na
záměry města změnit některé nevyhovující funkční určení vymezených ploch. Po nabytí účinnosti
nového stavebního zákona od 1.
ledna 2007 se ukázalo, že současně platný územní plán je z hlediska nové legislativy nevyhovující a
překonaný. Zastupitelstvo města
na svém zasedání 17. února 2009

schválilo pořízení nového územního plánu Prostějov. Na jaře loňského roku proběhlo projednávání
s dotčenými orgány a na podzim se
konalo veřejné projednání. V rámci
něho bylo vzneseno stošedesátčtyři připomínek a námitek. Zásadní
změnou oproti platnému územnímu
plánu je rozšíření ploch pro rozvoj
města v maximální míře, která nám
byla umožněna. Rozvojové plochy
se zvětší o zhruba pětadvacet procent oproti stávajícím plochám zastavěným za celou dobu existence
města. Týká se to jak ploch pro
obytnou výstavbu, tak ploch pro
průmysl, veřejnou infrastrukturu a
zeleň.“
Prezentované změny územního plánu se často stávaly terčem kritiky. Proběhne v budoucnu veřejné
projednávání změn územního
plánu?
„V souladu se zákonem podstatná
úprava návrhu územního plánu vyžaduje přiměřené posouzení dotčenými orgány a bude se následně konat opakované veřejné projednání.
Veřejné projednání bude oznámeno
pomocí veřejné vyhlášky a informace v Radničních listech. V rámci
opakovaného projednání lze očekávat podávání nových připomínek a
námitek, které se zřejmě nebudou
týkat jen provedené úpravy návrhu
územního plánu.“

Trnková

Kravákova
INZERCE

INZERCE

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
poradna

Hledáte informace ze světa módy?

Kvalitní a snadná péče za pár korun

Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
Pak jste na správné adrese!
Milé kamarádky Večernice,
po kosmetiku. Tentokrát vám poradím, jak na problémy s játry,,

jících řádcích.
čtení přeje Aneta Křížová (na snímku).

Nemoc jater? V dubnu s ní zatočíte!

Před pár týdny nás slunce konečně ozářilo svými jarními
paprsky, jenomže současně s
tím někteří z nás pociťují jarní
únavu a velké problémy mají i
všichni ti, kteří trpí alergiemi,
různými kožními problémy či
potížemi se zažíváním. Už málokdo však ví, že tyto symptomy velice úzce souvisí s játry!
Vysvětlíme proč. Tak jako každý orgán i játra jsou pro naše
tělo nesmírně důležitá. Možná
důležitější, než si mnozí dovedou představit. Játra jsou
ústředním orgánem látkové výměny. Pokud je nemáme zcela
v pořádku, tak se potýkáme s
různorodými zdravotními problémy. Slabost jater s sebou
přináší zhoršení schopnosti
vyrovnávat se s vnějšími vlivy,
proto v tomto období nejčastěji
propukají alergie nejrůznějšího
druhu; od alergie na pyl, zvířata,
až po alergii na tchýni. V játrech
se ukládá energie v různých formách (cukry) a její nedostatek
se projevuje jako typická jarní
únava.
Nejdůležitější je v tomto období játra zbytečně nezatěžovat.
Játrům nejvíce pomůžete a
zároveň je uvolníte kombinací
bylinek a změny životosprávy.

Doporučuji tinkturu z vlaštovičníku a z ostropestřce mariánského. Přirozenou podporou
jater je pak černá ředkev. Pokud
již trpíte zásadnějšími problémy
s játry, určitě se obraťte na „Ájurvédu“ či léčitele. Tento způsob alternativní léčby je prokazatelně účinný, ale samozřejmě
účinkuje jen tam, kde o to majitel poškozených jater stojí!
Neméně důležitá je i strava,
která s játry úzce souvisí. Proto
se zkuste v dubnu vyvarovat

mléku, smaženému jídlu, alkoholu, sladkostem a kávě. Nikdo netvrdí, že tato jídla máte
úplně vynechat, ale vážně je
zkuste omezit na minimum.
Jeden měsíc to lze opravdu
vydržet. Věřte, že účinek bude
razantní!
Důležité je ale hlavně vyvarovat se stresu. Ten je samozřejmě všude kolem nás a ovlivňuje nás čím dál tím více, ale
stres na játra působí tak, že
díky němu nedostatečně odté-

ká žluč, protože křeč v bránici
vyvolá i křeč v dvanáctníku,
kde jsou vývody žlučovodů a
ty se uzavřou, což v podstatě
játra otráví. A to určitě nikdo
z nás nechce. Velice účinnou
metodou je i mačkání reflexních plošek (o nichž jsem vás
informovala v mých předchozích článcích i rozhovoru - pozn. red.). Při mačkání
reflexních plošek jater vždy
zapojme ještě mačkání plošek
ledvin, to kvůli zlepšení odvodu toxických látek z těla. Jak
jsem vás již mnohokrát upozorňovala, všechny potíže v
těle jsou vlastně zhmotněním
neřešených konfliktů v duševní oblasti. Nemoci jater, ale
zároveň i žlučníku signalizují
jednak dlouhodobě potlačený
hněv jako reakci k nepřiměřené pravdě, dále neschopnost
vyváženého zpracování dějů
vnějšího světa, neschopnost
rozeznat, co je pro nás užitečné
a co škodlivé, extrémně vysoké ideály, či expanzní touhy.
Tyto faktory mohou dříve či
později přivodit nemoc jater.
Proto zkuste o sebe a svá játra
pečovat alespoň jednou za rok.
Teď v dubnu máte nejvyšší
čas!

PŘEDPLATITELÉ DO AKCE!

VELKÁ SOUTĚŽ

O ZAJÍMAVÉ CENY
PRÁVĚ STARTUJE...

Čtěte na
straně 21

Chcete si udržet mladistvý vzhled a půvab?
Žádný problém, stačí
jen sáhnout do spíže pro
krášlící pomocníky.

cených mastných kyselin. Polovinu avokáda rozmačkejte,
potom smíchejte s 1 vaječným
žloutkem a trochou citrónové
šťávy, naneste na ruce a nechte
zhruba dvacet minut působit.

Mandlový olej proti vráskám
Podkožní tuková vrstva očních
partií se postupem času ztenčuje a objevují se mimické vrásky. Nemusíte mít drahé krémy,
abyste předcházely vráskám.
S pomocí „olejové“ péče můžete tento proces o něco zpomalit. Několik kapek mandlového oleje smíchejte s 30 ml
lanolinu (pořídíte v lékárně),
aby vznikla hmota krémové
Ovesné vločky a hroznové
konzistence. Krém vklepejte
víno pro účinný peeling
do pokožky kolem očí ráno i
V misce smíchejte jednu lžíci večer. Můžete ho skladovat na
neochucených ovesných vlo- tmavém, suchém a chladném
ček s 10 rozmačkanými bobul- místě, tak vydrží i půl roku.
kami hroznového vína. Pastu
Avokádové pyré
pak rozetřete bříšky prstů kroupro pěstěné ruce
živými pohyby po obličeji a po
10 minutách ji smyjte vlažnou Pro suché a namáhané ruce je
vodou. Poté na obličej naneste ideální péčí avokádová maska
s vysokým obsahem nenasysvůj oblíbený pleťový krém.

Citrónová šťáva
snadno zatočí
s matnými vlasy a lupy
Trápí vás lupy a mastné vlasy?
Obtěžuje vás si umývat vlasy
každý druhý den? Zkuste si
tedy alespoň jedenkrát týdně
po umytí vlasů šamponem
opláchnout hlavu vlažnou vodou s troškou cukru a citrónové
šťávy. Vlasy tak budou pevnější, lesklejší, méně mastné a při
pravidelném používání zmizí
potíže s lupy či šupinatou pokožkou.

VEČERNICE slavila PADESÁT
Čekáme na hlavní výherkyni
V minulém vydání této speciální strany jsme u příležitosti kulatého výročí,
kdy „Večernice“ slavila své
padesáté vydání, vyhlásili „VELKOU SOUTĚŽ O
PADESÁT CEN“, o něž jste
mohli soutěžit hned během
dvou předcházejících týdnů.
Mezi ty z vás, kdo správně
zodpověděli na položenou

otázkou a dostali, jsme rozdělili padesátku cen od dárkových balíčků až po malé
prezenty především z kosmetiky. Na v pořadí PADESÁTOU soutěžící pak připadla
HLAVNÍ CENA, kterou je
velký kosmetický balíček,
poukázka do studia a také
PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU

NA ROVNÝCH PADESÁT
TÝDNŮ!
A již v uplynulém týdnu jsme
v redakci s radostí uvítali
první výherce, kteří si přišli
pro svoji cenu. Ještě však
zbývá řada z vás, kteří k
nám z nejrůznějších důvodů
nedorazili, proto vám dnes
přinášíme přehled dosud
nevyzvednutých výher. Jednou z nich je i již zmíněná
„HLAVNÍ VÝHRA“, která
čeká na Janu Trávničkovou
z Kostelce na Hané.

Z padesátky cen ještě čekáme v redakci na tyto šťastné VÝHERCE:
31.-50. cena: 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 * Pavel Ratiborský, J. Kučery
4, Prostějov * Bohumil Burda, Vranovice 59, Vranovice-Kelčice * Dagmar Králová, Palackého
416, Bedihošť * Kateřina Vlachová, Okružní 171, Prostějov
11.-20. cena: Alena Lošťáková, Kotěrova 1, Prostějov * 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 * Jiřina Hebelková, Drozdovice 28,
Prostějov * Oldřich Losťák, Kotěrova 1, Prostějov * Petra Handlová, Svadůvky 493, Držovice
5. cena: Otakar Marek, Brněnská 36, Prostějov
2. cena: Radmila Pospíšilová, Za Kosteleckou 50/20, Prostějov
1. cena: Jana Trávničková, Sportovní 777, Kostelec na Hané

rozhovor se zajímavou osobností...

„V BIO nespatřuji módní trend, ale především návrat,“

říká přívrženkyně zdravé výživy RENATA BERKOVÁ
Olomouc - V seriálu zajímavých rozhovorů se
Večernice tentokrát vydala za paní Renatou
Berkovou, která v Olomouci provozuje jeden
z biobedýnkových systémů. Letos v květnu rozjíždí
již svou druhou sezónu. V našem rozhovoru nám
přiblížila, jak takový systém funguje, co v takové
biobedýnce najdete, ale také nám vyvrátila mýty
o biozelenině…
Aneta Křížová
Můžete úvodem našim
čtenářkám ve stručnosti
představit
biobedýnkový
systém?
„Jedná se o systém distribuce biozeleniny od pěstitele ke
spotřebiteli, který si i v Česku
nachází v posledních letech
své místo. Většina biobedýnkových systémů u nás funguje
tak, že si zájemce jednou týdně
ve smluvený den vyzvedává
u svého „biobedýnkáře“ bedýnku obsahující biozeleninu.
Obvykle je na výběr ze dvou
velikostí bedýnky - menší pro
dva spotřebitele nebo větší pro
celou rodinu. Cena bedýnek se
podle velikosti pohybuje od
dvou do čtyř set. Ne všichni

„biobedýnkáři“ však zájemcům umožňují zvolit si obsah
bedýnky. Já osobně jsem se
rozhodla být vůči odběratelům
co nejvstřícnější a nabízím
možnost předem si vybrat z
elektronické nabídky zeleninu,
případně i ovoce, a bedýnku si
dle libosti sestavit sám.“
Jak vás napadlo, pustit
se zrovna do takové sféry podnikání?
„Poprvé jsem se s touto formou
distribuce biozeleniny seznámila asi před patnácti lety v zahraničí a velmi mě nadchla.
Jak roky šly a děti rostly, pravidelně každé jaro jsem hledala i zjišťovala, zda takovouto
službu v mém okolí někdo poskytuje. S radostí bych se byla
tenkrát stala pravidelnou odbě-

„Přestože stále panují různé mýty,
například o vyšším obsahu plísní
v biozelenině, máte u těchto produktů
jistotu, že byly vypěstovány v souladu
s přírodou, jsou pod častými kontrolami
a neobsahují tělu škodlivé chemické postřiky“
Provozovatelka biobedýnkového systému
RENATA BERKOVÁ vyvrací mýty o „bio“

ratelkou. Bohužel jsem nikoho
takového nenašla, a proto jsem
se do toho po pár letech pustila
sama. Dnes mám konečně každý týden báječnou biozeleninu,
i když se k ní dostávám úplně
jinak, než jsem si před lety
představovala... (smích)“
Obsahují biobedýnky
pouze zeleninu?
„Zelenina je ve většině bedýnek
základem, zejména potom kořenová. Nepravidelně se objevuje

i ovoce, jako například maliny,
rybíz, švestky, ryngle, melouny
a další. Někdy se můžete setkat
i s vejci a mléčnými výrobky. Já
jsem loni měla v nabídce také
bio-bylinky na čaj. Nejenže
krásně vypadaly, ale čaj z nich
byl opravdu lahodný.“
Proč by podle vás měly
čtenářky, ale i čtenáři
Večernice dát přednost biozelenině?
„Mezi odběratelkami bývá hodně maminek, které jsou stále
informovanější a chtějí pro své
děti to nejlepší, co trh nabízí.
Přestože stále panují různé mýty,

například o vyšším obsahu plísní
v biozelenině, máte u bioproduktů jistotu, že byly vypěstovány
v souladu s přírodou, jsou pod
častými kontrolami a neobsahují
tělu škodlivé chemické postřiky.
V neposlední řadě koupí těchto
výpěstků podporujete místního
zemědělce. A najdete-li si takového, který svoji práci dělá s láskou, je vyhráno! V ´bio´ nespatřuji módní trend, ale především
návrat ke kořenům.“
Co mohou čtenářky udělat pro to, aby měly možnost odebírat biozeleninu
v bedýnce?

„Na internetu se dá dnes najít už
dostatek informací o biobedýnkách a jejich provozovatelích.
Nabídka těchto služeb v poslední době roste. Na druhou

stranu je ale pravdou, že stejně
tak roste i zájem o biobedýnky,
a tak je možné, že budete ve
svém okolí svého dodavatele
zatím marně hledat.“

Zpravodajství
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CENTRUM VRAHOVIC SE ZBAVILO NEPOŘÁDKU
Dům služeb už přestal být noclehárnou bezdomovců
Býval to problém jako hrom. Dlouhá léta se Dům
služeb ve Vrahovicích stával lokalitou hrůzy. Interiér
budovy a parčík v zadním traktu využívali bezdomovci k přespání a hlavně k opileckým mejdanům.
Roky si občané Vrahovic stěžovali kvůli hluku a nepořádku na všechny možné instituce. Vloni sepsali
petici, pod kterou připojily svůj podpis stovky lidí. A
radnice začala konat. Na světě byla nová vyhláška, která zakazovala požívání alkoholu v uvedené
lokalitě. Vše začali kontrolovat i městští strážníci a
situace se rapidně změnila, centrum Vrahovic se
zbavilo rušivých elementů.
Prostějov, Vrahovice/mik
„Zastupitelstvo města reagovalo na petici občanů a schválilo
rozšíření městské vyhlášky o
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném pro-

stranství o vámi zmiňovanou
lokalitu. Městská policie tak
dostala do rukou potřebný nástroj, aby mohla v případě tohoto veřejností velmi negativně vnímaného jevu zasahovat.
Osadní výbor obdržel v této

souvislosti ještě jeden podnět,
který se týkal večerky v ulici
Vrahovická. Na březnovém
jednání výboru byl hostem i
ředitel Městské policie v Prostějově Jan Nagy a při hledání
řešení jsme se prozatím shodli
na zvýšené preventivní kontrole tohoto místa příslušným
okrskovým strážníkem. A to
zejména v době, kdy se zde pohybují děti na cestě ze školy,“
seznámila Večerník se současnou situací Milada Galářová,
radní prostějovského magistrátu a bývalá předsedkyně
Osadního výboru ve Vrahovicích. Ten se začal celou situací
zabývat na základě podnětu
věrné čtenářky.
Přestože se letošní stav veřejného pořádku nedá srovnat s tím,
co si občané Vrahovic museli

vytrpět v předešlých letech, tu a
tam se nějaká ta stížnost objeví..
o
I na rušení nočního klidu nebo
nepořádek uvnitř Domu služeb..
„Jsem v kontaktu s většinou ná-jemců, kteří se snaží poskytovatt
v tomto objektu velmi potřebnéé
sociální či čistě komerční služ-by a přispívají k oživení spole-čenského dění v naší městskéé
části. Určitě si uvědomují, žee
v případě opakování některýchh
potíží vyplývajících napříkladd
z problémového chování míst-ní dospívající mládeže nebo
občanů bez stálého bydliště se
mohou na osadní výbor s důvěrou obrátit. Samozřejmě v první
řadě je pro ně důležitým partnerem okrskový strážník městské
policie a také Domovní správa
Prostějov,“ reagovala Milada
Galářová.

Údajně bez problémů. Dům služeb a jeho okolí se v minulosti stávalo
útočištěm bezdomovců a vandalů. Podle radní Milady Galářové je dnes
těmto problémům konec.
Foto: Michal Kadlec a archív
„Je pravda, že to, co se tady
dělo před dvěma nebo třemi
roky, je už dávno minulostí.
Bylo to tady hrozné... Pokálené chodníky v parčíku, pozvracené lavičky a okolo další
nepořádek, nic z toho nebylo
výjimkou, ale každodenní pravidlem! Ale i dnes se ještě pár

případů objeví. Nedávno tady
byly vylomené zadní dveře,
někdo se pokoušel vloupat
dovnitř. Co je však horší, že
častokrát se objevuje značný
nepořádek i uvnitř budovy,“
sdělil Večerníku jeden z nájemců prostor Domu služeb ve
Vrahovicích.

S tím ovšem nesouhlasí prostějovská radní. „Osadní výbor
v současné době ze strany občanů nebo nájemců neobdržel
stížnost tohoto charakteru. Je
pravda, že Domovní správa v
těchto dnech musela řešit poškození zadních vstupních dveří, kterého se zřejmě dopustil
neznámý vandal a způsobil tak
nejen zcela zbytečný náklad na
opravu, ale po omezenou dobu
i problémy s uzamčením budovy. Prostory Domu služeb jsou
však pravidelně uklízeny, a
proto si nemyslím, že by mohlo
dojít k tak výrazně zhoršenému
stavu pořádku..,“ uvedla na
závěr Milada Galářová.
Večerník se na místě přesvědčil, že vše se zdá býti skutečně
v jakž takž dobrém a vyhovujícím stavu. Jak uvnitř, tak
kolem vrahovického Domu
služeb byl v době naší návštěvy víceméně pořádek.

Prostějov sbíral úspěchy mezi mladými vědci Soutěž „TEN DESIGNER ROKU 2012“
Bylo na „Dnech Somatologie“ vše košér?

ale vzhledem k vcelku „podivně tendenčnímu“ složení poroty
byly nakonec trofeje „zákulisně
přerozděleny“...
Prostějovské holky ale přece
aspoň jednu doslova urvaly. „Je
však škoda, že snažení mladých
je tedy narušováno zákulisními hrami dospělých a pak se
divíme mladým, že proti nám
dospělým rebelují?“ řekl nám
zdroj, který si však nepřál býti
jmenován.
Celkové hodnocení nejen z
prostředí SZŠ je ale pozitivní.
Prostějov zase dokázal, že umí
vychovávat mladé vědecké
talenty v různých oblastech a
vzhledem k blížícímu se letošnímu ročníku Středoškolské
odborné činnosti není naše
město zase bez nadějí na těch
nejvyšších fórech.

úspěchem,“ dodala Ivana Vychodilová.
Další úspěch, tentokrát na krajské úrovni, zaznamenaly studentky prvního ročníku „zdravky“ Pospišová a Pospíšilová se
svou vyučující Lenkou Vybíhalovou na „Dnech Somatologie
2012“, kdy s tématem „Vylučovací soustava“ získaly mezi
celkem sedmnácti soutěžícími
týmy „Cenu studentské poroty“. Předmět Somatologie je
středoškolská obdoba předmě„Bramborová“. Studentka prostějovské SZŠ
tu Anatomie na škole vysoké a
Kateřina Zemánková skončila v celostátním
tudíž předpokladem úspěchu je
kole "Olympiády v psychologii" na čtvrté příčce.
perfektní znalost lidského těla.
Foto: archív SZŠ Prostějov
Jak zjistily investigativní zdroje
Večerníku, děvčata měla naKyjov, Prostějov/mm - Hned výkonu dosáhla na vynikající šlápnuto i na další dvě trofeje,
dva úspěchy zaznamenali čtvrté místo, přičemž medaile
prostějovští studenti ze Střed- jí unikly doslova „o prsa“. Jak
ní zdravotnické školy minulý uvedla její vyučující psycholočtvrtek na poli mladé vědy.
gie Ivana Vychodilová, Katka
Na první z nich dosáhla Ka- se jí svěřila, že konečně chápe
teřina Zemánková, která, jak pocity sportovce, který zůstaVečerník již informoval, po- ne těsně pod stupni vítězů, cítí
stoupila do celostátního kola velké zklamání a vyčerpání je
„Olympiády v psychologii“, větší než s medailí na krku...
které proběhlo ve dnech 11. a „Musíme si uvědomit, že Katka
12. dubna v Kyjově. Na jihu za sebou nechala deset soupeřů
Moravy si to rozdala s celkem ve finále a desítky dalších po
Trio úspěšných. Na "Dnech Somatologie" reprezentovaly prosdalšími čtrnácti soupeřkami a celé republice, kteří se do finále
tějovskou školu (zleva): Pospišová, Vybíhalová, Pospíšilová.
soupeři v tématu „Láska a přá- ani nedostali a proto i medaile
Foto: archív SZŠ Prostějov
telství“. Po takřka heroickém ´bramborová´ je obrovským

ovládli studenti Střední školy designu a módy

Prostějov/akr - Ohromného úspěchu dosáhli studenti
SŠDAM Prostějov ve výtvarné a návrhářské soutěži
„TEN DESIGNER ROKU
2012 - JSEM JÁ“, kterou
pořádala Národní komora
módy České republiky. Přes
konkurenci sedmi dalších
škol obsadili hned první tři
místa talentovaní studenti Střední školy designu a
módy! V březnu si tak z Prahy odvezl první místo Josef
Konečný, na druhé příčce
skončil Le Thi Mai Trang a
třetí pozici vybojoval Miroslav Rajtr.
Tato prestižní soutěž byla
vyhlášena pro mladé módní
návrháře ve věku od 16 do 25
let v rámci Diamond Fashion Designer programu 2011.
Mladí návrháři zasílali kresby tří modelů oděvu. Odborná porota složená z předních
designerů České republiky
pak vybrala deset nejlepších a
ty představila i ocenila na veletrhu World of Beauty & Spa
v PrazeFashion Designer programu 2011. Odměnou nebyly jen diplomy a věcné ceny,
ale hlavně zveřejnění vítězných prací na veletrhu World
of Beauty & Spa v Praze, na

Hanácká gastronomie v zážitkovém kabátě

Talent z Prostějova. Soutěž „TEN DESIGNER ROKU 2012“ ovládli studenti Střední školy designu a módy. Z vítězství se radoval Josef
Konečný (na snímku uprostřed), druhé místo získala Trang Le Thi Mai
(vpravo) a bronz si z Prahy odvezl Miroslav Rajtr (vlevo).Foto: SŠDAM
webu s dosahem do řady evropských partnerských zemí a
také v odborných časopisech!
Jak se sami ocenění studenti
shodli, umístění vůbec nečekali. „Svým modelem jsem
chtěl odprezentovat své jméno a veřejnosti poukázat, že i
z elegance jde vytvořit lehká
extravagance ve stylu třicátých let,“ prozradil Miroslav
Rajtr, který se nakonec musel
smířit s bronzovou příčkou.
Porotu ještě více oslovil model Le Thi Mai Trang, která se
nechala inspirovat egyptskou

kulturou a v především dílo
Josefa Konečného, který ve
svém modelu použil roušku
přes ústa, čímž chtěl upozornit
na dnešní politiku a nemoci ve
světě.
„Děkujeme a gratulujeme k
velkému úspěchu. Poděkování patří také vyučujícím, kteří
nad studenty drželi ochrannou
ruku a to Mgr. Ivetě Planičkové, Ing. Marii Kovalovské,
Ing, Jarmile Vackové a Ing. Jaroslavě Sedlářové,“ spokojeně
podotkla ředitelka SŠDAM
Ivana Vaňková.

INZERCE

Prostějované by rádi nahlédli pod pokličku zážitkové
gastronomie dochucenou více regionální kuchyní...
Tušíte, co v sobě skrývá výraz „zážitková gastronomie“? Co si pod tímto pojmem
představit? Někomu se vybaví servis lahodně připravených tvarůžků nebo zabíjačkových pokrmů, v horším případě i stížnost na zapečený vlas v Plumlovském
řízku, který hostovi v mysli zanechá sice zážitek, avšak nemilý. Ve skutečnosti
kořen tohoto slovního spojení nepramení pouze z lahodné přípravy pokrmů a
jejich servisu, ale silnou významovou část tvoří i tematická atmosféra. Tento druh
gastronomie se dá jednoduše popsat jako rovnice, kde jedna strana - spojením
kulinářského umění, společenské etikety, tvořivosti a dostatečné kvalifikovanosti
personálu, se rovná straně druhé - gastronomickému zážitku, který má přivést
hosta v pozitivní údiv a především k velké spokojenosti.
Prostějov/Pavla Pitnerová
Chceme-li poznat naši regionální kuchyni v doprovodu zážitků, mohlo by být zajímavým
lákadlem oživení zapomenutých
hanáckých zvyků a obyčejů ve
spojení s podáváním pokrmů a
nápojů v prostějovských restauracích. Avšak takovýchto průkopníků hanácké gastronomie
je na Prostějovsku doposud
velmi málo. Dalo by se hovořit
o tom, že naprosté minimum!
Přitom „staří Hanáci“ zakopali
ve svých kuchařkách naprosté
drahocenné kulinářské poklady...
Pradávná truhla receptur je totiž

naditá nejen hanáckými vdolky,
ale i mnohými dalšími moučníky,
například pukáči, beneši, hulalé
či řepnými vdolky - burgiňáky,
které dokážou „pohřbít“ i brownies a cheesecaky z novodobých
oblíbených fast-foodů. Místní
kuchyně totiž nevoní jen po tvarůžcích, domácí tlačence a smaženém Plumlováku. Zavání také
bramborovou paplenou, buřty
na pivě, kopřivovým špenátem,
houbovou šmaholou a švestkami
nejen v tekuté formě v malém
panáčku, ale také na talíři v podobě švestkové omáčky s uzeným
masem a dalšími laskominami.
Bohužel, tyto pokrmy se zcela

PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl, že myšlenku studentky, která se rozhodla vydat na strastiplnou cestu plnou
překážek jménem „propagace hanácké kuchyně“, podpoří
a již brzy se můžete těšit na start „VELKÉ SOUTĚŽE
RESTAURACÍ A HOSPOD“, v níž půjde především a
právě o „Hanáckou gastronomii“. A velkou roli v tomto
klání budete hrát právě vy - čtenáři a zejména konzumenti
všeho, co nám kuchaři vaří a číšníci nosí...
Více se dočtete v jednom z květnových čísel nejčtenějšího
regionálního periodika.
Nechte se překvapit, bude to stát za to!

vytratily z restauračních podniků prostějovské Hané a většina jídelních lístků je zasypána
hromadami „všedních“ jídel.
Proto není divu, že mimo tvarůžků „na sto způsobů“ si nevybavuje další hanácké pokrmy
ani referentka prodeje v cestovní
kanceláři Alena Krahulcová (28).
Prostějovští gurmáni by rádi
ochutnali hanáckou kuchyni ve
svém regionu více plnohodnotně
„na talíři“, nesoucí se ve starodávném duchu, s širší nabídkou
pokrmů hanáckého kulinářského
dědictví, projevením se obsluhy
„drzým hanáckým nápěvem“ a
s přídavkem hanáckých tradic se
servisem pokrmů například ve
starodávném nádobí. Mezi zájemci o přivonění k naší kuchyni jsou ale také cizinci, jedním z
nich je i řecký podnikatel Andreas Koskinas (38), který se na prostějovské Hané zdržuje sice jen
krátký čas, ale oblíbil si nejen ji, a
taktéž i hanácké pokrmy.
Podle místních strávníků se o
opětovné hanácké znovuzrození
zasluhuje pivnice U Chmelů a

především Pivovar a Restaurace
U Krále Ječmínka, který hostům
okrajově představuje hanáckou
kuchyni nejen po stránce gurmánské, ale také interiérové. Prostředí
oblíbeného labužnického místa
je uzpůsobeno k vytvoření pravé
nefalšované hanácké atmosféry,
která klíčí nejen z tradiční chmelové dekorace zavěšené nad hlavami hostů a starobylými doplňky,
ale svůj půvab si zasluhuje také
dobovým sedláckým vybavením,
nerovnými podlahami a rozlehlými místnostmi připomínajícími
staré hanácké hospodářské obydlí.
V neposlední řadě hraje velkou
roli i spoře osvětlený prostor, který
tak vytváří pradávné kouzlo během „louskání“ jídelního lístku ve
starodávném provedení.
Přestože byli původní obyvatelé
Hané velmi šetřiví, co se kuchyňského zpracování potravin týče,
jejich příprava pokrmů byla zajímavá, jelikož byli zvyklí konzumovat jídlo tzv. „z ohňa do hobe“.
Po gurmánském požitku se věnovali následovně folklornímu
prožitku a titul „pravé Hanák“ se
jim podtrhl jednoznačně nejen na
čele a v těle, ale také vtipnou kaší
na jazyku. Hanáci byli hlučným
lidem s velmi prořízlými ústy, které jim namaloval podle pradávné
legendy apoštol Sv. Petr, když
tento lid plácal z bláta. Proto by
bylo příjemným a zajímavým
zpestřením dnešnímu hanáckému, nejen staršímu, ale také
mladšímu pokolení strávníků,
provést lehký náznak hanáckého
tanečního a pěveckého folkloru
i uvnitř restauračních zařízení. S

touto myšlenkou přišla prostějovská rodačka, studentka Tereza
Raidová (21). U hostů vyzrálejšího věku by tento společensko-gastronomický úkaz vykouzlil
možná nostalgické rodinné vzpomínky a úsměv na tváři. Mladší
generace by nejspíše usměrňovala lehké křeče v obličeji, ale zároveň by si mohla odnést v paměti
cosi „nového“, co jiné restaurace
ve svém scénáři nemají a v duchu
například doufala, že příští jejich
návštěvu překvapí přitažlivé
obsluhující Hanačky v lidovém
kroji, či statný Hanák nabízející
zabíjačkové speciality v těsnějších lidových kalhotách.
Hanácká kuchyně by měla proto
možnost opět vykvést. Pomocnou ruku by jí mohly podat právě
gastronomické zážitky vytvořené
prostřednictvím nápaditosti a tvořivosti restaurací ve vlastní režii,
která by zajisté vedla k předčení
požadavků hostů. Je možné spekulovat o tom, že budoucí „buditel“ těchto cenných regionálních
kuchařských receptur a ospalých
hanáckých
gastronomických
tradic na jídelních lístcích by se
mohl titulovat zlatokopem, který vykopal drahokamy pro svou
restauraci a nemonotónní výběr
gastronomických instrumentů
mu tak zanotuje veselou písničku ve vyšších tržebních tónech.
Prostřednictvím tohoto druhu
gastronomie si mohou restaurace otevřít zlatou bránu pro
své nové hosty a poskytnout
jim touto cestou klíč k opětovnému návratu do jejich labužnického království.
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Natálie Budíková
4. 4. 2012 50 cm 3,35 kg
Brodek u Prostějova

Lucie Čeplová
8. 4. 2012 42 cm 2,35 kg
Konice

Diana Moravcová
10. 4. 2012 49 cm 3,65 kg
Nezamyslice

Natálie Raková
10. 4. 2012 51 cm 4,50 kg
Slatinice

Martin Randus
8. 4. 2012 52 cm 3,70 kg
Prostějov

František Hýbl
9. 4. 2012 52 cm 3,55 kg
Prostějov

Filip Dospiva
10. 4. 2012 48 cm 3,5 kg
Prostějov

Jan Páleníček
10. 4. 2012 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Lubomír Minařík
10. 4. 2012 49 cm 3,15 kg
Olomouc

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.

Další hvězda na Střední škole designu a módy v Prostějově VELKÁ SOUTĚŽ
Akademický malíř a světově proslulý módní návrhář
JOSEF ŤAPŤUCH přednášel studentům

Prostějov/akr - Jak je již na
Střední škole designu a módy v
Prostějově zvykem, ta pravidelně své žáky seznamuje s elitou
v oblasti oděvního designu. A
ani nedávno tomu nebylo jinak,
přičemž tentokrát se studenti
potkali s akademickým malířem Josefem Ťapťuchem (na
archivním snímku SŠDM).
Během tříhodinové přednášky
tento charismatický módní návrhář vysvětlil, jak to ve skutečném
světě módy chodí, vyzdvihl i finanční zákulisí, marketing a vysvětlil několik zásadních pojmů
jako například úrovně v módní
tvorbě, které jsou laiky často zaměňovány, a to „pret-a-porter“,
jež označuje oblečení prodávané
v sériích, v omezeném množství
nebo „Haute couture“, což je luxusní oblečení šité na míru.

Studenti tak mohli pochopit koncept módní tvorby v celé šíři výtvarného, technického i marketingového pojetí. Celou přednášku
doprovázela prezentace ukázek
světových módních návrhářů. Ve
svém výkladu se Josef Ťapťuch
zmínil i o předčasně zesnulém
králi módy Alexandru Mc Qeenovi, který ovlivnil celou generaci
módních návrhářů. Přednáška tak
byla pro studenty i učitele nesmírně obohacujícím zážitkem...
Docent Josef Ťapťuch je vedoucím ateliéru Módní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze a profesor Stylu a marketingu módní tvorby na pařížské
módní škole FORMAMOD, kde
vychoval několik generací mladých francouzských návrhářů.
Sám pracoval ve studiu pařížského módního tvůrce Pierra Cardi-

na, u kterého pak zůstal další čtyři
roky jako osobní asistent. Spolupracuje s řadou významných
francouzských módních značek a
sám vlastní módní studio v Paříži,
za sebou má také dlouhou kariéru
aktivního módního designera s
pravidelnou prezentací vlastních
autorských kolekcí pod značkou
ŤAPŤUCH a BROKOFF a Josef
Ťapťuch - MAXIMA i řadu velmi
úspěšných spoluprací s československým oděvním průmyslem mimo jiné OP Prostějov, Otavan,
Makyta a mnoho dalších. Byl autorem řady módních kolekcí pro
bižuterní průmysl pod značkou
Jablonex, se kterými projel celý
svět: Londýn, Paříž, New York,
Moskvu, New delhi a další. Není
tedy pochyb, že Josef Ťapťuch je
špičkou ve svém oboru a studenti
SŠDM se měli co přiučit...

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV-HELEN DORON EARLY ENGLISH

ZLATOKOPECKÁ HOREČKA LETOŠNÍCH VELIKONOC

Hurááá. Prostějovská Angličtina pro děti pořádala hledání velikonočního pořadu,
kterého se všichni zúčastnili s nezaměnitelným nadšením... Náš snímek je
pořízen z trasy kolem místního nádraží.
Foto: archív APDP-HDEE
Prostějov/pk - Vidina velikonočního pokladu přilákala hordu
mladých prospektorů „Angličtiny pro děti Prostějov“, kteří se
vybaveni mapou vydali na cestu
plnou nástrah a překážek. Ani
počasí cestu neulehčilo. Bylo větrno, deštivo, takže výbava extrémně optimistickou a bojovnou
náladou se hodila.

Záludná zlatokopecká stezka vedla
městem duchů, jejichž domy nesly
znamení divokých zvířat. První odměnu si angličtináři rozdělili u domu
Divokého zajíce. Další část trasy
plná her vedla ke stanici železného oře. Po týmových poskocích až
k místnímu „saloonu“ se už, už angličtináři řítili k místu, kde dle mapy
měl být ukryt poklad...

U divoké a hlučné řeky byl také
skrytý poklad nakonec objeven. Ale,
jak přimět tajemného strážce pokladu, aby jej otevřel? S anglickou koledou to šlo samo! Poklad byl tedy
vydán a poctivě mezi zlatokopy rozdělen... The end. Nicméně příběh má
pokračování...
„Mně čeká ještě hledání pokladu
na velikonoční pondělí s rakouskou
English for children, a to ve skalnatých horách,“ připomínala se Eva
Šmídová, manažerka Angličtiny pro
děti Prostějov a nově i Englisch fur
Kinder pro Salzburgland jih, než se
vydala do Rakouska.
Angličtina pro děti Prostějov připravuje během května zahájení zápisů
do kurzů na příští rok doprovázený
jako vždy ukázkovými hodinami
zdarma, v polovině července pak
proběhne tábor v Jeseníkách, který
se tento rok bude točit kolem Pippi
dlouhé punčochy a o měsíc později
uspořádá letní příměstskou školu.
Více informací najdete na
www.angličtinaprodetiprostejov.cz.
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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
keramika
pondělí 16. dubna
od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov. Pracovní oblečení s sebou.
osvětová akce pro veřejnost
sobota 21. dubna
od 8.00 hod do 13.00 hod.
Náměstí T. G. M. v Prostějově. Tradiční osvětová akce u
příležitosti oslav Dne Země
spojená s Eko-jarmarkem. Nebude chybět ukázka lidových
řemesel, ochutnávka moštů a
pokrmů z biopotravin, aktivity pro děti i dospělé, ukázka
živých zvířat a bohatý kulturní
program v podobě divadelních
vystoupení a živé hudby.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,
klub RADOST, PS 145, Wolkerova 22,796 40 Prostějov 1
Pobyt u moře – Chorvatsko
– Makarská riviéra Zaostrog
7. – 19. 8. 2012. Pořádá Asociace Radost Prostějov. Využijte
hromadnou slevu a pojeďte
s námi. Vhodné pro rodiny
s dětmi, osoby ZTP i seniory. Veškeré informace na tel.:
724 390 204, 582 335 251
nebo osobně Školní 32, 1. posch. kanc. OS Pomocná ruka
8.00 – 11.00 hod.

SONS „Semtamník“
pondělí 16. dubna
11.00 hod – 12.00 hod. Návštěva solné jeskyně v ul.
Budovcova. Sraz účastníků v
prostorách jeskyně v 10.50 či
dle dohody v SONS a společný přesun.
pondělí 16. dubna
14.30 hod – 15.30 hod. Rehabilitační cvičení pro posílení
tělesné kondice a zraku.
úterý 17. dubna
Olomouc jak ji neznáme –
procházka historickým jádrem města s vyprávěním
p. Ludmily Soltisiakové a
posezením v kavárně Café
Betánie. Odjezd z PV Bus od
Alberta ze stan. č. 9 ve 13.00
hod. do OL k Tržnici.
středa 18. dubna
od 14.00 hod. – 16.00 hod. Oblastní shromáždění členů odbočky v restauraci U Tří bříz.
čtvrtek 19. dubna
8.00 hod. – 11.00 hod. Tvoření
z keramické hlíny v Lipce.
Muzeum Prostějovska,
nám. TGM 1, PV
Hlavní budova nám. TGM:
Stálé expozice:
Geologie a paleontologie
Prostějovska
Pravěk Prostějovska
Haná Jana Zbořila
Život a dílo Jiřího Wolkera
Hodiny a hodinky
výstavy:
Mezi snem a skutečností –
čtvrtek 5. dubna až neděle 3.
června v 17.00 hod.
Lenka Horňáková Civade.
Hanácký auto moto veterán
klub v AČR Prostějov
pořádá
VETERÁNSKOU
MOTORISTICKOU BURZU.
V sobotu 21. dubna
na parkovišti Tesco.
Tel.: 777 085 223
Zámecká galerie: KONICE
Z VÝŠKY-výstava fotografií
pořízených z balónu L. Šmídy.
Výstava otevřena ve všední
dny od 10.00 do 12.00 a od
13.00 do 16.00 hodin.
Lazariánský servis vás zve i
v tomto roce v srpnu na ozdravný pobyt v Chorvatsku. Zúčastnit se mohou rodiče s dětmi,
senioři i handicapovaní. Počet
míst je omezen. Bližší informace na tel. čísle: 776 054 299

Česká křesťanská akademie,
pobočka v Prostějově, pořádá
v úterý 24. dubna v 18.00 hod.
besedu s promítáním na téma:
Kulturní přehled Konice
čtvrtek 19. dubna, 18.00 hod. „Magický Altaj“ Místo konání:
přednáškový sál fary CČSH v
výstava Jen se dívám
– výběr z tvorby Jany Bednářové. Prostějově, Demelova1

TIP Večerníku

MC Cipísek – komunitní centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz, e-mail:
mcprostejov@centrum.cz tel.:
Poslední zápas Pepika Hnátka
723 436 339 nebo 602 364 874
česká komedie
Na všechny programy MC Cipísek, kromě odpolední herny,
KDY: ČTVRTEK 19. DUBNA 17.30 HODIN
je potřeba přihlásit se z kapacitních důvodů předem.
KDE: KINO METRO 70
Beseda s dr. Jiřinou Prekopovou – beseda se světoznámou
Film vychází z populárního
dětskou psycholožkou a rodačtelevizního seriálu Okresní
kou z Prostějova proběhne ve
přebor. Jak sám název naznastředu 25. dubna v podvečer v
čuje, ve filmu se objeví legenpřednáškovém sále Národního
dami opředená postava trenédomu. Předprodej vstupenek
ra s licencí - Josefa Hnátka.
v MC Cipísek v odpoledních
Protože v samotném seriálu
hernách.
se tento muž vyskytoval pouKreativní večer
ze jako popel rozprášený na
- Jarní drátkování
houslickém hřišti, rozhodli se
pondělí 16. až pátek 20. dubna
tvůrci, že ho divákům předTýden prevence úrazů dětí ve
staví i ve své živoucí podobě.
všech programech MC
Režie: Jan Prušinovský
Příběh celovečerního filmu
středa 18. dubna od 18.00 hod.
Hrají: Miroslav Krobot, je tak situován do doby jeho
Tvořivý večer pro dospěléOndřej Vetchý, Luděk So- života a rozehrává dilema
-drátkování pro začátečníky.
bota, Jaroslava Pokorná, muže, pro něhož je fotbal
pondělí 23. až pátek 27. dubna
David Novotný, Jakub Ko- celý jeho život. Dokonce víc
Čarodějnický víceboj ve všech
hák, Pavel Kikinčuk, Leoš než život. Titulní roli houslicprogramech MC. Čarodějnické
Noha, Jan Hartl, Pavla Be- ké persóny ztvární divadelní
a kouzelnické kostýmy vítány.
retová, Lukáš Langmajer, režisér, umělecký šéf pražVolné herny pro rodiče s dětmi
Ladislav Hampl, Petr Fra- ského Dejvického divadla a
do 5 let probíhají vždy v ponděněk, Norbert Lichý, Jaro- příležitostný herec Miroslav
lí a ve středu 15.00-17.00 hod.
Krobot.
slav Plesl, Jarmil Škvrna
Volné herny se nekonají
v době burzy 2. dubna, 4. dubna a v den besedy 25. dubna. Svaz tělesně postižených Seminář CUKROVKA se
v ČR, o. s., místní organiza- koná úterý 17. dubna od 18.30
SAUNA V PLUMLOVĚ
ce v Prostějově, Kostelecká hod – budova CASD ŠafaříkoPo krátké letní přestávce bude 17 zve své členy i nečleny va 9, Prostějov.
na podzim opět v provozu sau- 11. května 2012 na zájezd Dotěrná civilizační nemoc
na v budově STAVA.
do Věžek, Kroměříže. Bližší mladých i starších. Poznejte
úterý 17.00 – 22.00 ženy
informace v kanceláři č. 106 cukrovku v různých jejich počtvrtek 17.00 – 22.00 muži
nebo na tel. č. 588 000 167, dobách.
pátek 17.00 – 22.00 společná
724 706 773
Jak se jí vyhnout. Osvojte si
Je možné si pro skupiny dorozumný životní styl.
mluvit i individuální termíny Klub Diochi v Prostějově
na tel. čísle: 582 393 224
srdečně zve na zajímavou
Domovní správa, s.r.o
přednášku bioterapeuta pana
Mateřské centrum Srdíčko
Vladimíra Ďuriny spojenou víceúčelová hala - zimní stadion
Pravidelný program:
s diagnostikou zdravotního
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
pondělí 9.00 hod. – 12.00 hod. stavu, která se koná ve střeA VEŘEJNOST
Rodiče sobě aneb jak to
du 18. dubna v 17.00 hod. ve
uděláme u nás doma.
Společenském důmě v PV, 1.
úterý 17. 4.
úterý 16.00 hod. – 17.00 hod. patro, salonek č. 3. Vstupné
13.00 - 14.00 hodin
Cvičeníčko v tělocvičně.
30 Kč na pokrytí nákladů. Po
úterý 17.30 hod. – 18.30 hod. přednášce následuje diagnostiCvičení s Marcelou.
ka zdravotního stavu, poplatek
středa 8.00 hod – 12.00 hod. 50 Kč. Za klub srdečně zve středa 18. 4.
13.00 - 14.00 hodin
Program pro starší děti.
Mgr. Martina Bedřichová,
Tvořivé dílny v srdíčku:
tel.: 728 036 738.
čtvrtek 19. dubna. Čarodějnice
čtvrtek 19. 4.
VÝSTAVA SKUPINY 7
13.00 - 14.00 hodin
Svaz tělesně postižených od úterý 3. do neděle 29. dubna.
v ČR, o.s., místní organizace Výstava bude zahájena v 16.00
v Prostějově, Kostelecká 17 hod. ve výstavním sále RegiBRUSLENÍ PRO
zve své členy i nečleny
onálního informačního centra
VEŘEJNOST
na zájezd do Veĺkého Mederu v prostějovském zámku.
úterý 17. 4.
4. května 2012– pobyt
17.00 - 18.00 hodin
ve slovenských termálech.
středa 25. dubna, 16.00 hod. –
neděle 22. 4.
DNY UMĚNÍ
15.00 - 16.00 hodin
Program KČT Konice
NEVIDOMÝCH
sobota 21. dubna; Pohořany –
NA MORAVĚ.
odjezd vlakem 9.12 hod. do OloV podkrovním sále
mouce. MHD na Sv. Kopeček.
Městské knihovny v Prostějově.

OKRESNÍ PŘEBOR

PŘEDPLATITELÉ DO AKCE!

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

Nejsou již mezi námi...
Bohumil Hlava 1934
Pivín Františka Kučerová 1921
Čechovice
Marta Poláková 1915
Lysovice Hedvika Kowalczuková 1917
Drahlov
Silvestr Bátěk 1927
Čechy pod Kosířem MVDr. Bedřich Horák 1947
Pivín
Blažena Jurová 1935 Vrbátky
Irmgard Kuběnová 1928
Leopold Župka 1933
Alojzov
Prostějov
Ludmila Hrubá 1922 Čehovice
Antonín Melichar 1968
Čechy pod Kosířem Miroslava Dušková 1920
Prostějov
Anežka Jančíková 1929
Želeč
Rozstání Jan Vlček 1933
Rozloučíme se...
Pondělí 16. dubna 2012
Stanislav Mucha 1942 Prostějov 12.40 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Pluskal 1944 Kostelec na Hané
13.20 Obřadní síň Prostějov
Blanka Glozarová 1952 Skalka
14.00 kaple Skalka
Středa 18. dubna 2012
Františka Kučerová 1937 Prostějov 11.20 Obřadní síň Prostějov
Pátek 20. dubna 2012
Jiří Odrážka 1942 Vrahovice
10.40 Obřadní síň Prostějov
Miroslav Vaňák 1939 Biskupice 11.20 Obřadní síň Prostějov
Anežka Lužná 1911 Ptení
15.00 kostel Ptení
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Čtěte na
straně 21

Kino Metro 70

pondělí 16. dubna
14.00 Království za kytaru
Rodinný, ČSSR, 1989
17.30 Láska je láska
Komedie, ČR, 2012
20.00 Láska je láska
úterý 17. dubna
17.30 Láska je láska
20.00 Víla
Komedie, Francie, 2011
středa 18. dubna
17.30 Láska je láska
20.00 Víla
čtvrtek 19. dubna
17.30 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka
Hnátka
Komedie, ČR, 2012
20.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka
Hnátka
pátek 20. dubna
17.30 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka
Hnátka
20.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka
Hnátka
sobota 21. dubna
17.30 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka
Hnátka
20.00 JOE SATRIANI
- SATCHURATED
Hudební, Kanada, 2012
neděle 22. dubna
17.30 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka
Hnátka
20.00 Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka
Hnátka

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 16. dubna
19.00 Prostějovské dny
hudby - Václav Hudeček - housle, Camerata Moravia - komorní orchestr
čtvrtek 19. dubna
19.00 Manželské vraždění
- divadlo Na Jezerce Praha
neděle 22. dubna
17.00 hod. Prostějovské
dny hudby – Své myšlenky
spřádám – koncert dechového orchestru ZUŠ V. Ambrose Prostějov

Apollo 13
pátek 20. dubna
PAŘBA V APOLLU 13
- STO CHUTÍ & NIRVANA REVIVAL….
sobota 21. dubna
BUTCHERY VOL. 2
- Opět je tu námi pořádaná akcička v Prostějově v
Apollu 13 tentokrát v trošku jiném kabátě. Přijďte se
bavit pod tlakem Metallu a
Horror core rapu !!!! Sodoma Gomora (Řezník ,Desade), Headoff, Under the
surface, Dissolution...

Simetrix
pátek 20. dubna
21.00 DJ Martty
(Martin Čapka)
sobota 21. dubna
21.00 DJ Otto Šabart

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 16
16. DO 22
22. DUBNA 2012
2012:

TELEFON 582 344 130

Ve čtvrtek v 18.00 hodin přednáška profesora Jana Novotného
z MU v Brně EINSTEINOVSKÉ MÝTY.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná každý
den v 15.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy každý
večer (neplatí ve čtvrtek – večerní přednáška) v 18.30 hodin.
Ve středu v 15.30 hodin pohádka pro děti NEMÁTE CHUŤ NA
MĚSÍC?
V sobotu ve 14.00 hodin pro děti od 10 let soutěž CHCI BÝT
KOSMONAUTEM!
V neděli ve 14.00 hodin tradiční SOUTĚŽ pro děti do 10 let JARNÍ OBLOHA.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE a STRHUJÍCÍ SNÍMKY VESMÍRU nabízíme ke zhlédnutí na úvod
výše zmíněných pozorování.

Blokové čištění
v Prostějově
17. dubna, blok č. 9 - Palackého, Palackého - cyklostezka, Podjezd,
Podjezd - cyklostezka, Vodní, Vodní – cyklostezka, průchod Vodní
- Žeranovská, Žeranovská, Žeranovská – vnitroblok, Knihařská, U
spořitelny, Žižkovo náměstí, Žižkovo náměstí -parkoviště, Poděbradovo náměstí - parkoviště před KB.
18. dubna, blok č. 10 - Mathonova, Mathonova - polovina parkoviště, nemocnice.
19. dubna, blok č. 11 – Mathonova - polovina parkoviště, nemocnice
inzerce

Oznámení o vypnutí
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Konice
Dne: 2. 5. 2012 od 7:30 do
14:30 hod Vypnutá oblast:
část ulice Na Příhonech od č.
405 po č. 318.
Obec: Otaslavice
Dne: 4. 5. 2012 od 7:30 do
14:30 hod Vypnutá oblast: část
obce od č. 302 a 185 po koupaliště včetně.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 5. 2012 od 7:30 do
10:00 hod Vypnutá oblast:
ulice Plumlovská – Auto Hlaváček, zámečnictví Bílý, celé
nákupní středisko Atlas.
Dne: 4. 5. 2012 od 10:00 do
12:30 hod Vypnutá oblast:
celé ulice generála Dudy,
Wichterlova, generála Sachera.

Obec: Držovice
Dne: 4. 5. 2012 od 12:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: mýtná brána Kapsch Držovice (u Tesca)
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 5. 5. 2012 od 7:30 do
10:30 hod
Vypnutá oblast: celá ulice
Smržická od č. 518 a 93
včetně postranních přilehlých ulic Trávníky, po konec
obce vč. Agro Air Va, odběratelská trafostanice Kostelec: BEXIM (č. 300794)
odběratelská
trafostanice
Kostelec Jatka (č. 300732)
odběratelská
trafostanice
Kostelec ZD (č. 300761)
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 7. 5. 2012 od 7:30 do
14:30 hod
Vypnutá oblast: p. č. 618/1,
1981/5 a novo pí. Božková
E.ON Česká republika, s.r.o.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s prostějovskou rodačkou, modelkou a snad budoucí kriminalistkou

„ŽIVIT MODELINGEM SE NECHCI, BAVÍ MĚ TERORISMUS...“
Studentka policejní akademie Kristýna
ý Píchalová by raději než po molu běhala za padouchy
Prostějov - V dnešním exkluzivním rozhovoru
ovoru
r
pro Večerník vám krátce představíme mlaa
adou modelku, talentovanou flétnistku a
studentku policejní akademie, Kristýnu
nu
u
Píchalovou ze Stařechovic. Řeč bude přeředevším o jejím koníčku, kterým je modeling,
ng,
jemuž se věnuje od svých šestnácti let. Na
a
první pohled to sice vypadá jako zábavná
ná
a jednoduchá práce, jenže ne vždy tomu tak
opravdu je. Co všechno tato činnost obnáší,
ší, jak
se k ní můžete dostat a jak všechno tato slečna
ečna
zvládá, vám prozradí následující řádky...
Nikol Hlochová
Jste mladá a už máte
za sebou tolik věcí..
Vzpomenete si, jak to všechno
vůbec začalo, kdo vás k modelingu přivedl?
„Začalo to nevinně. Mě by asi
jen tak samotnou nenapadlo
zajímat se o modeling, natož
se někam přihlásit. Jednou si
mě ale normálně v obchodě vyhlédnul agent jisté nejmenované agentury, zeptal se mě, jestli
bych nechtěla zkusit modeling,
a pozval mě na schůzku do sídla
společnosti. Shodou okolností
jsem právě tam narazila na ředitelku mojí první soutěže, což
byla Miss Olomouckého kraje.
Pak už to šlo všechno ráz na
ráz. Semifinále první soutěže,
finále a najednou dvě korunky
na hlavě...(úsměv) Bavilo mě to
postupně čím dál víc a baví mě
to stále. Ale jen v takové míře,
že to beru jako svůj koníček, živit se přímo modelingem bych
určitě nechtěla. Ale jako přivýdělek je to pro studentku určitě
dob
dobráá věc.“
Poznala jste svět modelingu z druhé strany. Jaké to je a co všechno to
obnáší?

„Podle mého názoru
zoru
si mnoho lidí naivně
ivně
myslí, že právě modeling představuje pohádohádkovou práci, kde dostáváte peníze de facto
´za nic´... Ale ne vždy
je příjemné stát hodiny
dpatcích,
na vysokých podpatcích,
v jednom kuse se usmívat
a dělat ze sebe věšák
ěšák na
oblečení...(smích) Všechno má svoje pro a proti.
I v této sféře se můžete
ým terosetkat s psychickým
onkurenrem od svých konkurensti, intrik
tek v podobě závisti,
a naschválů. Já musím naštěstí konstatovat,, že jsem
měla štěstí a nic podobného
edy aspoň
mě nepotkalo, tedy
šina ostatprozatím ne... Většina
yla přátelních dívek a žen byla
b co se
ská, milá. Za tu ddobu,
v tomto světě pohybuji, jsem se
často setkala také s názory lidí,
že všechny modelky jsou namyšlené a hloupé, ale není tomu
tak. Proto se řídím pravidlem:
Nesuď knihu podle obalu...“
Co vám „tento svět“
dal a vzal?
„Loni jsem maturovala a dala
si v soutěžích ´utrum´. Spíše
jsem příležitostně chodila na

přehlídky
p ehlídky nebo fotila. Zapř
tím to tak zůstává, ale
n vylučuji
ne
možnost,
nevylučuji
že se zase do nějaké
soutěže v brzké
době přihlásím.
Jak už jsem
zmínila, tento
svět mi přine-

více znamenala. Každá mi poskytla něco, určitou zkušenost,
nové kamarádky a kontakty.
Úplně první soutěž, již zmíněná
Miss Olomouckého kraje v roce
2008, mě samozřejmě nejvíce
překvapila v tom smyslu, že
jsem hned bez zkušeností získala dva tituly.. (smích). Od té doby

„Šlo to všechno ráz na ráz.
Semifinále
první soutěže,
Semifin
finále a najednou jsem měla
dvě korunky
na hlavě....“
ko
KRISTÝNA PÍCHALOVÁ
o tom, jak zzačala její modelingová dráha...

Je to kočka! Focení a modeling Kristýnu Píchalovou
prostě baví, a je to vidět!
Foto: archív K. Píchalové
sl spoustu kamarádek a nových
příležitostí. Nevzal
j íš nic,
i protože
t ž jsem
j
mii nejspíš
modeling nikdy nebrala jako
svoji prioritu. Vždy pro mě
bylo a je přednější vzdělání.
Je to o hodnotách a o tom, jak
je má člověk v sobě porovnané.
né.“
Které ocenění pro vás
doposud znamenalo
nejvíc?
„Je velice těžké jmenovat jednu
jedinou soutěž, která pro mě nej-

se mi pak podařilo ukořistit ještě
titul na soutěži Miss Haná minulý rok. Podhostýnská miss si mě
zase získala svým přátelským a
„domáckým“ přístupem. Z hlediska poznání něčeho opravdu
nového byla asi nejzajímavější
Miss Europe a World Junior se
soustředěním v Itálii, to jsem si
opravdu
opravd užila.“
Studujete
policejní
akademii, což ve srovnání s modelingem to trošku
kontrastuje. Co vás přivedlo
k tomuto výběru?
„Souhlasím, je to trochu protichůdné... Policejní akademie ale
nabízí spoustu nových a zajímavých oborů, které na ostatních
školách nenajdete. Proto ji také
studuji a momentálně mě nejvíce baví kriminalistika, střelby a
terorismus. Tomu bych se také
chtěla pravděpodobně v budoucnu věnovat. Ale uvidíme,
pořád mám ještě minimálně
dva roky před sebou a leccos se
může změnit. Zatím ještě stoprocentně sama nevím, v jaké

oblasti bych se přesně chtěla
pohybovat, ale určitě to bude
rámc mého studijního oboru.“
v rámci
Mimo jiné se věnujete
také hře na flétnu.
Hrajete sama nebo v souboru? A účastníte se nějakých
soutěží?
„Hře na flétnu se věnuji už čtrnáct
let a zatím mě to pořád nepustilo.
I když jsem v pubertě měla kolikrát nutkání toho nechat, nyní
jsem ráda, že jsem to neudělala.
O korunku krásy. „Nevylučuji
Začala jsem hrát už na základní
možnost, že se zase do nějaké
škole v Česoutěže v brzké době přihlásím.
chách pod
Uvidíme...,“ krásná Kristýna
Kosířem, a
„Nevzal mi nejspíš nic,
nastínila své plány do budoucto na zobcoprotože jsem modeling nikdy
na. Foto: archív K. Píchalové
vou flétnu.
Po několika
nebrala jako svoji prioritu.
Co vy a váš volný čas?
letech jsem
Vždy pro mě bylo a je přednější
„Většinu času trávím
si k ní přiv Praze, takže po škole často pobrala ještě
vzdělání. Je to o hodnotách
znávám její krásy. Často se také
flétnu altoúčastním různých jednorázovou. Teď už
a o tom, jak je má člověk
vých brigád v podobě hostessinnehraji tolik
v sobě porovnané...“
gu nebo přehlídek. Každý pátek
sólově, ale
jezdím domů a chodím na hodiv soubony hry na flétnu. O víkendu se
rech a to
je nejspíš ta příčina, která mě u kreačně. Nikdy jsem třeba nedr- snažím věnovat rodině a příteli,
toho pořád drží. Když hraje víc žela žádnou dietu. Právě naopak - večery trávím různě po akcích.
lidí, je to větší zábava. Soutěží čokoládě neodolám, a když mám V neděli večer zase do Prahy a
se účastníme, teď mě zrovna večer na něco chuť, rozhodně se koloběh může začít znovu. Obnapadá třeba druhé místo, které v jídle neomezuji. Co bych z toho čas mám pocit, že se vůbec nezastavím... (smích)“
jsme s kamarádkami obdržely na života měla?...(úsměv)“
ústředním kole národní soutěže
ZUŠ v ČR s převahou dechokdo je kdo je kristýna píchalová?
vých nástrojů - dvě flétny a klavír. Míváme také různé koncerty
narodila se 14. února 1992 v Prostějově a žije
a ještě donedávna jsme pravidelstřídavě ve Stařechovicích a v Praze. Vystuně hrávaly na svatbách na plumdovala gymnázium Jana Opletala v nedaleké
lovském zámku.“
Litovli, načež nastoupila do prvního ročníku
Nemůžu se nezeptat,
bakalářského studia na Policejní akademii
v Praze. Od svých šesti roků hraje na flétjak si udržujete vaši
nu, během let se účastnila různých soutěží a
štíhlou postavu?
s hudebním souborem vystupuje na různých
„ Hubenou postavu jsem nejspíkulturních akcích či svatbách. Kromě studia
še zdědila po mamince, takže si
se také od roku 2008 věnuje modelingu a
ji nějak extra udržovat nemusím.
účastnila
účč
il se několika
ěk lik soutěží krásy, často úspěšně. Přes Miss OloObčas si zajdu zacvičit třeba
mouckého kraje se dostala až na Miss Europe. Ráda cestuje a pozumbu, vyjedu si na bruslích
znává nové lidi, což jí její koníček také umožňuje.
nebo na kole, ale je to jen tak re-

INZERCE

ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ
WĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϭϳϲͬϴ͕ϳϵϲϬϭ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
dĞů͗͘ϱϴϮϯϬϭϳϭϭͻǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ
ŽŵŽǀŶşƐƉƌĄǀĂWƌŽƐƚĢũŽǀ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ŶĂďşǌş
ŬƉƌŽŶĄũŵƵďǇƚǇĂŶĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇǀŵĂũĞƚŬƵŵĢƐƚĂ

Byty na opravu na vlastní náklady:
ͻWĂůĂĐŬĠŚŽϮͲϮďǇƚǇϯнϭ;ϭϮϵŵ2, 139 m2Ϳ͕ϮďǇƚǇϮнϭ;ϭϮϬŵ2, 85 m2Ϳ͕ďǇƚϰнϭ;ϭϯϰŵ2)
ͻ^ǀĂƚŽƉůƵŬŽǀĂϭϱͲϮďǇƚǇϯнϭ;ϵϰŵ2, 126 m2Ϳ͕ďǇƚϮнϭ;ϲϬŵ2Ϳ͕ďǇƚϭнϭ;ϴϮŵ2)
DŽǎŶŽƐƚǌĂƉŽēşƚĂƚƐŝŝŶǀĞƐƚŽǀĂŶĠŶĄŬůĂĚǇŽƉƌŽƟŶĄũĞŵŶĠŵƵ
ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϯϭ

EĞďǇƚŽǀĠƉƌŽƐƚŽƌǇ͗
ͻ͘aŵĞƌĂůĂϭϱϴ͕ϰϴŵ2ʹǀŚŽĚŶĠũĂŬŽĚşůŶĂ͕ŽďĐŚŽĚ͕ƉƌŽǀŽǌŽǀŶĂ͕ƐŬůĂĚ
ͻ:͘ƌǌĂǀĠŚŽϮϲ͕ϳϭŵ2ʹǀŚŽĚŶĠũĂŬŽŬĂŶĐĞůĄƎ͕ĚşůŶĂ͕ƐŬůĂĚ
ͻ<ŽƐƚĞůĞĐŬĄϮϳŵ2ʹŬĂŶĐĞůĄƎ
ͻEŽƌƐŬĄϰϬŵ2ʹƉƌŽĚĞũŶĂ
ͻEĄŵ͘d͘'͘DĂƐĂƌǇŬĂϰϳŵ2ʹƐŬůĂĚ
2
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϯϰŵ ͲƐŬůĂĚ
ͻWĞƌŶƓƚǉŶƐŬĠŶĄŵ͘ϭϲŵ2ʹĚşůŶĂ
ͻŝǎŬŽǀŽŶĄŵ͘ϯϳŵ2ͲŬĂŶĐĞůĄƎ
ͻŝǎŬŽǀŽŶĄŵ͘Ϯϱŵ2ʹŬĂŶĐĞůĄƎ
ůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŶĂǁǁǁ͘ĚƐƉͲƉǀ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘ϱϴϭϯϬϭϳϭϭ

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

KVALITNÍ PODÍVANÁ
Navštívili jsme
hned dva atraktivní
a prestižní duely

TURNAJ NADĚJÍ

Jednou z posledních akcí
této sezóny byl žákovský
SIDA CUP 2012

e
n
d
ý
t
K
TRHÁ
VESELÉHO BUDE
KOUČOVAT NOVÁK!

VÍTĚZNÝ VSTUP
Orli zvládli
první utkání
čtvrtfinále a vedou

Prostějov/pk

K ZAJÍMAVÉ NOVINCE DOŠLO V TENISOVÉM ZÁKULISÍ.
TO, O ČEM SI ŠEPTALI VŠICHNI VRABCI NA KURTECH NÁRODNÍHO CENTRA TK AGROGERT, EXKLUZIVNĚ POTVRDIL VEČERNÍKU ŠÉF KLUBU A BOSS MARKETINGOVÉ SPOLEČNOSTI TK PLUS MIROSLAV ČERNOŠEK. VYCHÁZEJÍCÍ
HVĚZDIČKU A NEJLEPŠÍHO JUNIORA SVĚTA BUDE OFICIÁLNĚ TRÉNOVAT NOVÝ OSOBNÍ KOUČ, KTERÝM NENÍ NIKDO JINÝ, NEŽ BÝVALÝ PÁTÝ HRÁČ SVĚTA JIŘÍ NOVÁK!
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VOLEJBALOVÉ FINÁLE začne
pravděpodobně ve čtvrtek
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Prostějov- son - Byť ještě volejbalistky VK AGEL
Prostějov nemají jisté vítězství v semifinálové sérii nad
Olomoucí, už se musejí připravovat i na finále UNIQA
extraligy ČR. Dnes od 17.00
hodin totiž na vlastním hřišti
s velkou pravděpodobností
vyřadí SK UP (třetí vzájemný duel hrají za vedení 2:0
na utkání) a potom již vyrazí
vstříc bitvám o čtvrtý národní titul v řadě.
V případě svého očekávaného postupu narazí ve finálové
sérii na Olymp Praha, který
včera večer dokonal zápasově hladké překonání KP Brno
poměrem 3:0. Po předchozích
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slav Čada v neděli po dvacáté
hodině.
Úvodní mač finále se v hale
prostějovského
Sportcentra
DDM nejspíš uskuteční ve
čtvrtek 19. dubna od 17.00
hodin, ale ještě to není úplně
jisté. „Olymp chce hrát první
zápas až v pátek, to je však
ve Sportcentru na programu
basketbalové střetnutí BK Prostějov s Ostravou. Celou tuhle
záležitost budeme s vedením
PVK i s Českým volejbalovým
svazem řešit během pondělka,“ prozradil sportovní ředitel
VK Peter Goga.
Ohledně definitivního termínu
klíčové partie sledujte webové
stránky hanáckého oddílu.

Boxer Šerban na olympiádu do Londýna nepostoupí
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Mladý borec BC DTJ Prostějov prohrál při evropské
kvalifikaci v Turecku hned svůj první zápas
Celkem 211 boxerů ze 44 států bojuje v tureckém Trabzonu o start na Letních olympijských hrách v Londýně 2012. Jde o poslední evropskou kvalifikaci, které
se účastní i čtyři rohovníci České republiky včetně zástupce oddílu BC DTJ Prostějov Miroslava Šerbana.
Turnaj měl původně začít už v sobotu 14. dubna, jenže
start byl kvůli problémům s dopravou o jeden den odsunut. „Vinou nepřízně počasí nepřijímalo letiště v Trabzonu, takže hned osmnáct výprav s téměř stovkou boxerů
nabralo při cestování do dějiště kvalifikace velkou časovou ztrátu. Z toho důvodu Mezinárodní boxerská federace
AIBA rozhodla o termínovém posunu,“ vysvětlil trenér
Dokončení na straně 29
BC Petr Novotný.
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boje na zelených trávnících aneb
MORAVSKOSLEZSKÁ DIV., SK. „E“ – 21. KOLO
1.FK PROSTĚJOV
FK NOVÝ JIČÍN
SOBOTA 21. 4. 2012 16:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL PROSTĚJOV

výsledcích 3:1 a 3:1 v hlavním
městě Pražanky triumfovaly na
jihu Moravy bez problémů 3:0
a naznačily, že v boji o zlato
mohou favorizované Hanačky
zlobit.
„Osobně jsem nepředpokládal,
že by Královo Pole dokázalo
Olymp aspoň jednou porazit. Vždyť PVK během celé
letošní sezóny prohrál jedině
s námi, žádný jiný z českých
týmů na něj nevyzrál. To jasně
dokládá, nakolik dobře poskládané a kvalitní družstvo žen
pražský oddíl momentálně má.
Čeká nás těžká práce, musíme
si dát velký pozor a ani v nejmenším nic nepodcenit,“ řekl
Večerníku trenér Agelek Miro-

KRAJSKÝ PŘEBOR – 22. KOLO
TJ SOKOL URČICE
TATRAN LITOVEL
NEDĚLE 22. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V URČICÍCH

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO
SOKOL KONICE „B“
GRANITOL MORAVSKÝ BEROUN
NEDĚLE 22. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 18. KOLO
SK JESENEC
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
NEDĚLE 22. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE DZBELI

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 18. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 21. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KOSTELCI

Kralice vyměnily trenéra
Kralice na Hané/jim
– S cílem dát mužstvu nový impulz
a nakopnout
ho tak k prvním bodům a
útěku od záchranářských
starostí
odstoupil několik
dní před utkáním s
Určicemi kralický kouč a
klubový patriot Zdeněk Chytka. Úvahy nad rezignací
prozradil již krátce po prohře se Zlatými Horami a svůj
nápad si již nerozmyslel. Na lavičce osmnáctibodového
mančaftu ho tak nahradil hlavní kouč starších dorostenců 1.SK Prostějov Petr Gottwald (na snímku).
Jednašedesátiletému kouči a na podzim vedoucímu
mužstva scházela trochu
větší hráčská kvalita i přízeň štěstíčka. „Se Zlatými
Horami jsme určitě neměli
prohrát. První poločas jsme
je do ničeho nepustili a
kdybychom dali s Lošticemi penaltu, tak by zápas určitě dopadl jinak. Ale štěstí
jsme si vybrali na podzim v
prvních čtyřech zápasech.
Do čeho jsme kopli, to jsme
dali, a soupeř své velké
možnosti neproměnil,“ poukázal.
Nyní se tak rozhodl dát si
od trénování pauzu, možná
již napořád. „Už toho bylo
dost a zřejmě definitivně
končím,“ potvrdil. Jako divák se ale na Kralice rád zajde podívat. „Na derby jsem
sice nebyl, ale určitě na zápasy zavítám. Snad mě tam
pustí,“ dodal se smíchem.

u nahradil
Zdeňka Chytk kolech
h
po třech jarníc ALD
PETR GOTTW

II. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV – 18. KOLO
SOKOL DRŽOVICE
SOKOL ČECHOVICE „B“
SOBOTA 21. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V DRŽOVICÍCH

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV – 18. KOLO
SOKOL BEDIHOŠŤ
1.SK PROSTĚJOV
NEDĚLE 22. 4. 2012 10:00 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V BEDIHOŠTI

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 14: na snímku byl dům na Bezručově
náměstí v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala Jana
Jakubcová, Hloučelní 5, Prostějov Naše dnešní otázka již
tradičně zní: Kde v Prostějově najdete objekt na snímku? Své
odpovědi pište na e-mail: souteze@vecernikpv.cz, posílejte
do redakce, telefonujte 582 333 433 do 24. dubna 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 30. dubna 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Aprílový měsíc v plném proudu
a nejoblíbenější regionální periodikum vámnadále nabízí soutěž,
kterou můžete v rámci již zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ již pravidelně
nacházet na našich stránkách.
I 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

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

Velká soutěžní žeň začíná předplatitelům
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, kteří již ode
dnešního dne soutěží o vskutku zajímavé ...

TIP
k obrazovce
KULOVÝ
BLESK
komedie ČR (1978)

NEDĚLE 22. 4. 2012

20:00 HODIN

poukázky od firmy DRŮBEŽ
JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již třiapadesátém pokračování
tohoto originálního klání uspěli
ti, kteří správně poznali, že se
jedná o Radka Zacpala. Tvář
regionálního politika, člena ODS
a předsedy finančního výboru
Zastupitelstva města Prostějova
poznala opět celá řada z vás a tak
se v osudí objevilo na 420 správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Evu SMIČKOVOU, Fanderlíkova 61, Prostějov. Výherkyně od nás obdrží
zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V
HODNOTĚ 500 Kč, která jej
už od dnešního dne čeká přímo
v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí
znovu v rámci tohoto čísla, když
tentokrát jsme po čase zabrousili do kulturních vod a graficky
mírně poupravili jednu z velkých osobností české mediální
scény, herce a moderátory, který
již šestým rokem úzce spolupracuje na jednom projektu s
prostějovskou marketingovou
společností TK PLUS...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již čtyřiapadesátého kola čekáme v redakci do PÁTKU 20. 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 23. DUBNA 2012.

přeložit termín svatby Fliegera
a Opatrné, už je tu psycholog
Knotek, který v opilosti uspořádá s několika dalšími účastníky
noční cvičný přesun. S Radostovou spojkou, svérázným
kutilem Severinem, sice další
Bílek, Půlpánovi, Kadlecovi, den objede všechny postižené,
Ječní, Knotkovi, ing. Severin, omluví se jim, a zabrání tak kraFlieger a Opatrná, Jechová, Dra- chu akce, sám však má potíže s
hotovi, Pivoňka a Fazekašovi. paní Jechovou, která se má naMajitelé dvanácti bytů, kteří stěhovat do jejich malého bytu.
se chtějí stěhovat, a energický Jednou není spokojená s tím, že
doktor Radosta, jenž gigantic- v domě není prádelna, podruhé
kou dvanáctisměnu organizuje. se jí nelíbí sklep na uhlí. A tak
Přestože akci nejprve pečlivě jí Knotek musí přenechat pračnaplánuje, s pomocí účastníků ku, a ještě vyjednat s nerudným
připraví a v bytě mistra Bílka sousedem Klabouchem výměnu
všem dopodrobna i s grafem vy- sklepů. Když už se zdá, že je
světlí, neustále se objevují nové vše v pořádku, rozhodne se paní
překážky, hrozící zhroucením Jechová, že se stěhovat nebude,
akce nazvané Kulový blesk. a mistra Bílka objeví Knotek v
Sotva se totiž Radostovi podaří jeho bytě bez známek života.
VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM
SNÍMKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!
Režie: Ladislav Smoljak a Zdeněk Podskalský
Hrají: Rudolf Hrušínský, Josef
Abrhám, Daniela Kolářová, Karel Kalaš, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Zita Kabátová

CIDLINA, ČINŽE, DEALER, ENEMA, EVINY, IHNED,
IMANDRA, KLADY, KŘIVICE, MAAZA, RANCE, RANIT,
ŘIDINA, SILEN, SRŠNI, STERN, ŠEPTMO, ŠTRÁDA, TAVIT,
TITAN, VIGNY, VZÝVAT, ZÁPAS, ZEMAN, ŽDIAR
... 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 20. dubna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„PŘEDPLATITELŮM“. Další vylosovanou výherkyní se
stala Alena NAVRÁTILOVÁ, Sídl. svobody 21/75, 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, pondělí 16. dubna 2012.
A jak je již známo, dnes už počtvrté 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 v pondělí
23. 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 PODRUHÉ:

Vyhrajte permanentku ...

Naše již tradiční klání v sudoku změnilo svého partnera a
tak dnes už podruhé 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 telefo-

novat do redakce na číslo 582
333 433 a to do PÁTKU 20.
DUBNA 2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 8 - 3 - 9 - 6, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už šestačtyřicátou
výherkyní stala Libuše DVOŘÁKOVÁ, A. Slavíčka 14,
Prostějov, jenž si tak přímo
v sídle redakce může vyzvednout jako vůbec PRVNÍ zmíněný VOUCHER v HODNOTĚ 500 Kč, věnovaný
naším novým partnerem,
kterým se stala „RESTAURACE U TŘÍ BŘÍZ“.
Jméno dalšího, v celkovém
součtu již sedmačtyřicátého
výherce, zveřejníme opět v
příštím čísle, jež vyjde znovu za týden, tj. v PONDĚLÍ
23. DUBNA 2012.

Nabídka realit a nemovitostí
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znalecká a realitní kancelář

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
2+1 s lodžií, ul. Zrzavého, PV
7000Kč/měs. vč. ink.
3+1, cihl,Brněnská,PV. 87m2, lodžie, vl.vytápění,
možnost garáže
6000 Kč/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.

BYTY- PRODEJ

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

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

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
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Nabízíme:
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
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Pronájem nebyt. prostor - dříve obchod na ul.
Knihařská v PV. Přízemí, vlast. vchod, 90m2,
WC, vl. vytápění. Cena: 5000 Kč/měs. + ink.

Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova

Prodej pěkného bytu, 75m2,
cena: 1290000,-

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

RD – PRODEJ

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

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

RD 3+1, Otaslavice

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

Prodej 3+1, PV- Fanderlíkova ul.

Prodej cihlového bytu, 90m2,
cena: 1390000,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

Prodej RD Brodek u Prostějova

'UæRYLFHRNU3URVWčMRY
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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 – 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

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

6WUDæLVNRRNU3URVWčMRY
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PROSTĚJOV - RD
5+1, zast. plocha
163m2, okr. zahrada s
bazénem 393m2, garáž, perfektní stav, luxusní dům pro náročného klienta.
CENA: info. v RK
HLUCHOV - RD
1+1, zast. plocha
199m 2, zahrada
700m2, studna, vodovod, el. 220V/380V, plyn, kachl. kamna.
CENA: 400.000Kč.
PLUMLOVSKÁ
PŘEHRADA - rekreační chata 3+kk s
garáží, zděná, užitná
plocha 70m2, terasa 15m2, pozemek 680m2,
vrtaná studna.
CENA: 1.150.000Kč.
PROSTĚJOV - novostavba zděné řadové garáže na
J.V.Myslbeka, elektřina, garážová vrata s el. pohonem, pozemek
18m2.
CENA: 250.000Kč.
PLUMLOV - stavební pozemek v těsném
sousedství zámku
Plumlov, výměra
272m2, veškeré ing. sítě, ideální na chalupu.
CENA: 500.000Kč.

www.reality-domino.cz

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

Olomoucká 10, Prostějov

Petra Sedlářová

604 487 707

Plumlovská 64, Prostějov
Email: realitynadeje@seznam.cz

777 251 878

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

9RMWčFKRYRNU3URVWčMRY
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FANDERLÍKOVA
UL. - BYT 3+1,
70m2, cihla, OV, 4.patro, byt po částečné
rek., balkon, sklep, dům po rekonstrukci.
CENA: 1.050.000Kč !!!!

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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

Prodej RD s velkou zahradou
s ovocnými stromy, cena: 495000,-

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

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

Tel.: 606 922 838

BYTY – PRODEJ

Prodej dvougeneračního RD, 2+1 a
3+1 s velkým pozemkem.
Cena 1890000,-

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

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

TIP TÝDNE
Prodej RD Dobromilice

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

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

--------------------------------------------------------

TEL: 775 246 321,
776 294 498

E-mail: reklama@
reklama@vecernikpv.cz

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: 580 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.
2+1 s lodžií,ul. Zrzavého, PV, dr.byt, 4.patro
Cena: 690 000Kč
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.

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

Telefon: 608 960 042

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

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

Reality Kocourek

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
KRASICE BYT
3+KK, 85 m2 s
balkonem 3,9 m2
ve 2.NP zděného
domu. Byt je orientovaný na jihozápad. Předmětem prodeje je kuchyňská linka včetně vestavných spotřebičů, v
ložnici vestavěné skříně. K bytu je možnost dokoupení garáž. stání v 1.PP domu.
Cena v RK
BRODEK u PV prodej novostaveb
nízkoenerg. RD o
disp. 5 + kk s garážovým stáním,
hosp. stavením a s užitnou pl. 125 m2, na pozemku 333
2
CENA2.756.000,-Kč
m.
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

BYTY – PRODEJ:

2+1 Krokova, DB, 54 m2, 2.patro, cihla
790.000,-Kč
2+1 Sídliště Svobody, OV, 57 m2, přízemí 690.000,-Kč
2
3+1 Okružní, DB, 72 m , 1.patro
1.000.000,-Kč
3+1 Fanderlíkova, OV, 70 m2, 4. Patro 1.050.000,-Kč
3+1 Nezamyslice, OV, 86 m2, po kompl. rek., posezení,
dílna, vl. topení, VELMI PĚKNÝ!
900.000,-Kč
4+1 nám.T.G.Masaryka, OV, 150 m2 + 50 m2 sklep
– vhodný k vybudování vinárny, SNÍŽENÍ CENY!
2.100.000,-Kč

RD Trávnická, 2x2+1+nebytové prostory, 1106 m2,
k bydlení i podnikání VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ CENY!
1.750.000,-Kč

CHATY – PRODEJ:

Chata Ptení, 4+1, samostatně stojící, elektřina, krb,
zděná, kolaudace v roce 1998
info v RK!

POZEMKY – PRODEJ:

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

DOMY – PRODEJ:

RD Vrahovice, 4+1, 120 m , po rekonstrukci 2.150.000,-Kč
2

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, Fanderlíkova, 48 m2, cihla, přízemí
1+1, Sídliště Svobody, 34 m2, 3.patro
2+kk, Vrahovice, po rekonstrukci, cihla
2+1, Okružní, 1.patro, cihla
3,5+1, Sídliště Svobody, ihned volný!

4.800,-Kč
5.900,-Kč
7.700,-Kč
6.500,-Kč
5.500,-Kč

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY, POZEMKY!
RD Biskupice, 1+1, 238 m2, možnost rozšíření, po
částečné rekonstrukci
600.000,-Kč

NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

Nabídka realit a nemovitostí

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

tel.: 607 915 184

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

Supernovinky :

1) 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, Finská, 44 m2
6) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
7) 3+1 OV E.Beneše, šatna
8) 3+1 OV, V.Špály, 74 m2
9) RD 5+1 Dřevnovice
10) RD 5+1 Čehovice
11) RD 5+3 Winklerova

380 tis.Kč
750 tis.Kč
860 tis.Kč
730 tis.Kč
740 tis.Kč
880 tis.Kč
999 tis.Kč
1.190 tis.Kč
940 tis.Kč
1.999 tis.Kč
1.999 tis.Kč

Pronájmy :

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

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

Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :
3+1 okál, Pěnčín
350 tis.Kč
3+1 okál, Přemyslovice
350 tis.Kč
1+1 v Plumlově
380 tis.Kč
1+1 OV, Kostelec n/H
520 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
750 tis.Kč
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
780 tis.Kč
2+1 DR Holandská, 44 m2, 730 m2
2+1 OV Finská, 44 m2, 740 m2
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, krásný zrek.
1.300 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.025 tis.Kč
3+1 DR, Belgická
1.150 tis. Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
1.190 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2
1.150 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč
RD :
RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
2+1 Unčice, i jako chalupa
230 tis.Kč
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
865 tis.Kč
4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
940 tis.Kč
3+kk, Plumlov, 100 m2
1.350 tis.Kč
5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 tis.Kč
2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.499 tis.Kč
3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
1.689 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
1.890 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.
2.820 tis.Kč
5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2
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 Určice - 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
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.

519 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 za
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
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.

REALITY

REALITY

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

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

Pronajmu cihlový byt 2+kk v PV,
po rekonstrukci. 602 775 607

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,
tel. 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD 3+kk a 1+1 po rek., zahrada
Prostějov centrum 2 500 000 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:
* byt 1+1 v OV do 600 000 Kč
* RD 2+1/3+1 PV, Vrahovice,
Držovice
Ing. Marie Vymazalová,
tel. 774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 5+kkVrahovice, novosavba
cena v RK
* RD 5+2 Kaple, rek. 1 990 000 Kč
* RD 4+1 Plumlov, rek.
1 350 000 Kč
* RD 3+kk Tovačov 995 000 Kč
* RD 3+1 Přemyslovice 650 000 Kč
* Zděná chata Seloutky 590 000 Kč
pronájem:
* Byt 1+1 Libušina 6 500 Kč/měs
* Byt 2+1 Pod Kosířem
8 000 Kč + ink./měs
pro naše klienty hledáme:
* RD do 1 mil. okolí PV
* chata Stražisko, Plumlov
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

Pronajmu pěkný prostorný byt
1+1/2+kk. Tel.: 732 864 744

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 Fanderlíkova 70m OV cihla1.039.000Kč
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
799.000Kč
RD 2+1 Držovice po rekonst. 1.789.000Kč
Pozemek Žešov 563m2 pro výstavbu RD
445.000Kč
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 E.Beneše 39m2+ lodžie 5.800Kč vč.ink
1+1 Sidl. Svobody
5.800Kč 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 Joštovo nám. 45m5
4.000Kč+650ink
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

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.
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Hledám byt 2 - 3 + 1, DB, OV, v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
737 613 617
Pronajmu zařízené kadeřnictví v PV,
nebo pouze 1 křeslo. Levně. Tel.:
724 337 984
Hledám RD nebo pozemek v PV a
okolí, stav ani cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji. T.: 605 011 310,
775 063 310 i SMS.
Prodám DB 2+1, 69 m2, první patro, dobrá lokalita a poblíž centra, po
celk. rekonstrukci. Cena dohodou.
Tel.: 721 228 755
Prodám RD 4+1, PV-Krasice. Dvůr,
zahrada, parkování před domem.
K rekonstrukci. RK nevolat. Tel.:
739 920 190

Prodám, nebo pronajmu 3+1 s lodžií,
PV. 608 839 131 po 16.00
Prodám RD 2+1, Kralice na Hané.
Garáž, zahrádka, dvůr. Cena
1 490 000 Kč.Tel.: 605 247 968
Pronajmu obchod v PV, 150 m2.
Cena 12 000 Kč. T. 724 337 984
Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel: 602 570 658.
Pronájem bytu 1+1 v PV. Tel.:
607 919 040
Prodám cihlový byt 3+1 v OV
s garáží v atraktivní lokalitě. Cena
1 980 000 Kč. Tel.: 776 870 330
Pronájem garáže v ul. Brněnská. Tel.:
723 364 576
Prodám byt 2+kk v OV, Krasická,
PV, 48m2, novostavba. 1 390 000
Kč. RK nevolat. Tel: 602 570 658
Prodám DB 1+1 v PV. Tel.:
775 942 494. RK nevolat!
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
Pronajmu cihl. byt 1+1, ul. Šlikova, PV, po rek., 50 m2, vl. kotel
a měřidla, 5 000 Kč + 1 500 Kč ink.
Tel.: 604 820 358
Pronájem garážového stání v suterénu novostavby v Krasicích.
Tel.: 602 558 388.
Pronajmu cihlový byt 1+1. S vlastním topením, blízko centra, nájem
4 800 Kč. 602 137 047
Pronájem bytu 1+kk, M. Pujmanové, 6 000 Kč. 774 933 726.

REALITY

Pronajmu byt 2+1 s parkováním. Pronajmu 2+1 volný od 1.7.- 6 600
4 500 Kč + ink. Kauce 10 000 Kč. Kč a 1+1 volný ihned, 5 000 Kč, internet zdarma, zahrada, možná garáž.
RK nevolat. 776 863 766
777 885 251
Pronajmu byt 2+1 s lodžií v ul. HoProdám cihlový byt 1+1, 1. patro,
landská. Tel.: 774 465 799
původní stav, u lesoparku HlouProdám družst. byt 3+1 po re- čela. Tel. 776 810 375
konstrukci, 66 m², PV, Finská,
1 160 000 Kč. RK nevolat. Tel.: Hledám ke koupi RD Prostějov a
okolí. Tel.: 720 120 261
602 570 658
Hledám ke koupi byt v Prostějově. Pronajmu garáž v ul. Myslbekova,
1000 Kč/měsíc. Tel.: 608 057 100
Tel: 602 570 658
Pronájem bytu 2+1 v PV, Poděbra- Pronajmeme garáže na Olodovo nám. Po rekonstrukci. Tel.: moucké ul.Vhodné i ke skladování. Cena 1 000 Kč/měsíc. Tel.:
777 862 900
608 811 174
Pronajmu byt 1+1 v ul. Tylova, po
rekonstrukci, část. vybavený. RK Úřad pro zastupování státu ve věnevolat. 733 715 160
cech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na výběrové řízení na prodej pozemku
E. Beneše, PV, částečně zařízený. p.č. 6396/1 v k.ú. Prostějov - orná
Tel.: 603 327 310
půda o celkové výměře 3167 m2 za
minimální kupní cenu 1 366 000,00
Pronajmu byty. T.: 723 646 209 Kč. Další informace poskytne p.
Hudcová na adrese Rejskova 28,
Pronajmu dílnu, cca 200 m2, vč. Prostějov, tel. č. 582 302 585,
soc. zař., cena dohodou, PV-Droz- e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz
dovice. 603 49 00 89.
Pronajmu byt 1+kk s balkónem
Hledám pronájem bytu 2+1, PV na síld. E. Beneše. Tel. na majitele
západ, ne přízemí. Tel.: 724 283 793 603 469 575
Dlouhodobě pronajmu byt 2+kk, Pronajmu byt 2+1 na ul. Švýcarská
8 100 Kč včetně ink. a internetu. v Prostějově. Tel.: 773501755
Kauce 10 000 Kč. Tel.: 603 503 366
Pronájem bytu 2+1, 56 m2, po
Prodám st. pozemek v Krumsíně,
kompl. rek. Ve 2. NP zděného RD
1 100 m2, na krásném místě, kousek se 2 byty, okna do zahrady. Lohřiště, rybník, přípojky u pozemku, kalita PV, Plumlovská ul. Nájempřij. kom., oplocen. Ne RK! Tel.: né 6 400 Kč + služby 1.500 Kč.
605 907 890. Výhodná cena.
Tel.: 777 574 551
Pronajmu garáž. 608 752 315

Tel.: 605 011 310

Kancelář:Vojáčkovo nám. 3,79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

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

VOLEJTE ! I SMS !

Tel: 605 011 310
3+1,DB,Kostelecká,75m2,2.patro,lodžie,
po
část.
rekonstrukci, prostorný byt se čtverc. předsíní, VOLNÝ
!
1.099.000,-Kč
2
3+1,OV,Kotěrova,PV,s garáží,78m , po rekonstrukci
NOVINKA !!! info v RK
NOVINKA!!!
3+1,dr.Finská, PV, po rekonstrukci, lodžie,1.p.,velmi nízké
měsíč.nákl.- 2.500,-Kč!!!
Velmi pěkný! 1.100.000,-Kč
4+1,Belgická, PV,dr.5.p.,velmi pěkný- po komplet.
rekonstrukci možno i s g
garáží
1.340.000,-Kč
DOMY prodej
RD 5+1,Otaslavice, po rekonstrukci garáž, dvůr
1.300.000,-Kč
RD 3+1,Smržice, dvůr, zahrada, stolářská dílna
DOHODA O CENĚ ! ! !
RD 3+kk, PV,DRŽOVICE,pěkný,
po rekonstrukci.
Ž
zahrada,, DOHODA!!!
RD 2+kk, PV, Lidická, zahrada, vjezd, po
rekonstrukci
1.699.000,-Kč
RD Plumlov, 3+1, dvůr, plyn, elektřina, voda
část.rekonstrukce
950.000,-Kč

RD 3+1,Kostelec na Hané,po rekonstr.
patro,dvorek,předzahrádka
850.000,-Kč
RD Kraličky, 5+1, po částečné rek.
vjezd, zahrada, 8km od PV
1.499.000,-Kč
RD 3+1,Držovice, zahrada 1690m2,
klidná část, k rekonstrukci
DOHODA!!!
RD 4+1, Čechy pod Kosířem,zahrada,
po část.rekonstrukci, pěkný
1.250.000,-Kč
RD Dobromilice,5+1,kolaudace 1988,
zahrada,velmi pěkný
1.499.000,-Kč
NOVINKA!!!
RD 5+2,VRAHOVICE,vjezd, zahrada,
udržovaný,po část.rekonstr.
2.100.000,-Kč
RD 4+1, PV-KRASICE ,zahrada,
k rekonstr.,patrový, studna
1.649.000,-Kč
- Stavební pozemky v okrese PV
PRONÁJMY
1+1, 2+1, 3+1
Á
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1,Sídl.Svobody,včetně ink.
6.000,-Kč
2
1+1, PV,centrum,48m
4.800,-Kč
1+kk, 38m2,cihla,centrum
4.500,-Kč
2
5.500,-Kč
1+1,PV, přízemí ,35m
2+kk,PV,po rekonstrukci
5.500,-Kč
2+1,56m2, PV, od 1.6.,vč.ink.
6.500,-Kč
6.000,-Kč
2+1,52m2,centrum, novostavba,
3+1, Mozartova ul.,dlouhodobě
7.900,-Kč
3+1, Anglická,po rek.,od 15.4.
6.500,-Kč
3+1,Budovcova,PV,2.p,včet.ink.
8.000,-Kč
Pronájem nebytových prostor-Plumlovská uliceobchod 50m2, Vápenice – obchod 40m2-výloha,
Svatoplukova ulice –obchod, výloha, rampa, kancelář,
sociální zázemí, 40m2-ihned volné
8.000,-Kč

Kompletní nabídka na našich
internetových stránkách www.srdcerealit.cz
….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH
STĚHOVÁNÍ , VYKLIZENÍ REKONSTRUKCE,
PRÁVNÍ SLUŽBY, PRÁVNÍ SERVIS PŘI
VYŘÍZENÍ POZŮSTALOSTI, ZNALECKÉ
POSUDKY I PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ!!!

605 011 310

V PROSTĚJOVSKÉM VEČERNÍKU!
NABÍZÍME NEJATRAKTIVNĚJŠÍ
NABÍDKU pro ŘÁDKOVOU INZERCI

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

VOLEJTE: 732 285 189

PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

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

zvýraznění: negativ
celý inzerát je v černém poli
s tučným bílým písmem
* jeden řádek = 30 úhozů +10 Kč na řádek
** zvýraznění i jednoho
slova v řádku se počítá
jako celý řádek

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

Pronajmu byt 1+kk u Nové nemocnice v PV. Tel.: 775 334 541

Pronájem garážového stání, podzemní garáže, lokalita sídl. Západ, cena Prodám cihlový byt 2+1, 54 m2
od 900 Kč/měsíc. Tel.: 604 430 934 v osobním vlastnictví. Tel.:
777 973 937
Pronajmu 3+1 část. zařízený, 3. patro, Sídl. svobody. Nájem 5 500 Kč Pronajmeme 2+1 v centru PV,
+ ink. Tel.: 604 430 934
3 NP, volný k nastěhování. Tel.:
603 546 705
Pronajmu nebyt. prostory na obchod, 90 m2, ul. Svatoplukova, Pronajmu pěkný cihlový byt
velké výlohy. 724 337 98
2+1, po rekonstrukci, blízko centra. Nájem 5 000 Kč + ink. Tel.:
Prodám cihlový byt 2+1 v ul. Mi- 724 088 953
líčova. Tel.: 731 215 598 Ne RK.
Pronájem bytu 2+1 poblíž centra
Pronajmu garáž, ul. Myslbekova PV. Tel.: 777 593 111
vedle ul. Italská. 734 572 028
Hledám pronájem bytu 2+1 s balPronajmu prostorný byt 2+1 s bal- konem, šatnou a výtahem. Ul. Mokónem, po rekonstrukci nedaleko zartova a okolí (květen, červen).
Hl. nádraží v Pv. Tel.: 608 328 617 Tel.: 736 415 409

WWW.SRDCEREALIT.CZ

B Y T Y prodej
p
j
1+1Dobrovského,34m2
550.000,-Kč
2+kk,Kostelec na Hané,52.4m2,po kompl.
rekonstr.,zahrádka,pěkný
799.000,-Kč
2+1, OV, Libušinka, 64 m2
850.000,-Kč
699.000,-Kč
2+1,DB,Okružní,58m2
2+1,OV,Sídl.Svobody,57m2
690.000,-Kč
850.000,-Kč
2+1,Šárka,73m2,prostorný

REALITY

!

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

!

Prezentace, inzerce
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. dubna 2012

STARTUJE LIGA PŘEDPLATITELŮ!

Na všechny věrné čtenáře čeká plný TUCET KOL
A je to tady! To, co jsme avizovali po několik předchozích týdnů, se stává skutečností.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník opětovně posiluje pozici nejčtenějšího týdeníku v
regionu a v letošním roce 2012 pro vás připravil nejen několik novinek, které
máte možnost průběžně sledovat každé pondělí a jež mají učinit naše periodikum ještě atraktivnějším, zajímavějším a hlavně mezi vámi oblíbenějším, ale
pro věrné odběratele jsme přichystali i DLOUHODOBOU VELKOU SOUTĚŽ, která
dostala dosti příznačný názve: „LIGA PŘEDPLATITELŮ“!
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A jak se totiž sluší a patří, zaměřili jsme se zprvu na naše stálé, věrné a oddané čtenáře, tedy
předplatitele PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Právě pro ně jsme přichystali ojedinělou příležitost vyhrát některou ze zajímavých cen. A protože vás rádi napínáme, na kompletní přehled
všech pobídek si ještě nějaký ten den počkejte.. Co však prozradit můžeme - a především chceme – je, že HLAVNÍ VÝHROU BUDE TENTOKRÁT DOVOLENÁ PRO DVĚ OSOBY U MOŘE!
Co je k tomu potřeba? Dá se říct, že nic složitého. Stačí každý týden znát odpověď na námi položenou otázku, u níž bude bodové ohodnocení.

Soutěž
o nejoriginálnější tablo

Prostějovského Večerníku
Startujeme už 30. dubna 2012
Pro tři vítězné třídy budou připravené

ZAJÍMAVÉ CENY!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA
PRO PRVNÍ KOLO ZNÍ:
VE KTERÉM ROCE VYŠEL
PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK POPRVÉ?
1 BOD

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 20. DUBNA, již v příštím
vydání pak zveřejníme jména tří výherců.
Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ s heslem „LIGA PŘEDPLATITELŮ“. 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.
MÍT PRAVIDELNĚ DOMA VEČERNÍK – TO SE PROSTĚ VYPLATÍ!

Také
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Odměnu dostanou i vylosování hlasující.

Hlasovat budete moci také na novém webu www.vecernikpv.cz
Pro podrobnější informace,
případně zájem v soutěži pište na editor@vecernikpv.cz
INZERCE
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Startujeme
30. dubna

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.

SLUŽBY

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
AKCE . od 1. 4. ošetření pleti výhody. Tel.: 603 218 330
za 190 Kč + mini-kurz zdarma.
Volat po 15. hod. 607 967 763 Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme do
Individuální výuka aj, nj, začá- různých pozic. Možnost i VČ.
tečníci – pokročilí, doučování. Tel.: 602 810 644
Info na aj-nj-pv@seznam.cz
Přijmeme realitní makléře. NabíRekonstrukce a opravy plo- zíme fixní měsíční plat, nebo fix
chých střech do konce dubna za + provize, nebo provize (dle doakční ceny. Nabídky a konzul- hody). Po zapracování možnost
tace zdarma. Tel.: 777 125 551. i HPP, dále nabízíme služební
automobil + telefon + notebook.
Klempířské a pokrývačské Tel.: 731 508 274
práce Miroslav Řezníček. Tel.:
Hledáme brigádníka (muže) na
606 833 329
občasné mytí aut do prostějovKontejnerová doprava Lenka ského autobazaru. Vhodné pro
Řezníčková. Odvoz sutin, od- studenty. Tel.: 604 878 060
padu, stavebního materiálu,
dřeva a kůry. Tel.: 720 134 191 Úklidová firma přijme spolehlivé
pracovnice na krátké úvazky. VýProvádíme opravy dřevěných hodné pro ČID. Tel.: 582 345 379
dveří, oken apod. 608 539 783
Obsazujeme prac. pozice:
Provádíme zednické práce, tel. operátor/-ka, asistent/-ka,
stavbu rod .domů, zateplení bu- referent/-ka, obchodní zástupdov, strojní omítání, elektro + ce, realitní makléř, manager
instal. práce. Tel.: 776 036 750, týmu. Nehledáme dealery a
prodejce! Výdělek 24 - 40 000
www.zednictvizbynekliska.cz
Kč/měs., firemní vůz a benefiZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? ty. Tel.: 728 958 301
Přijedu, opravím, poradím,
provádím i záchranu dat. 722 Přijmu pracovníka na letní sezonu do udírny. Na letní zahrád668 334
ku. Praxe nutná. 775 780 045

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 ,
Až 5 000 Kč měsíčně! PoskytTel.: 604 820 358
něte auto, dům, plot či pozemek
Odborná montáž sádrokartonů pro reklamu. Volejte ihned
na novostavbách, přestavby 841 111 148 za místní sazbu.
kancelářských a obchodních
prostorů, kazetové podhledy. PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
Tel.: 739 084 358
24 HODIN, pro zaměstnané a důKompletní pokládka zámko- chodce. Pracuji pro více věřitelů.
vé dlažby, kvalitně za rozum- Tel.: 774 744 459
né ceny. Tel.: 723 522 369
RUČENÍ NEMOVITOSTÍ
Na přání provádíme veške- (dům, byt i družstevní), bez
ré zednické práce i prodej a prokazování příjmu, VYmontáž plastových oken, dveří PLÁCÍME I EXEKUCE.
VYŘÍZENÍ I DO 48 HODIN.
a vrat. Tel.: 602 941 681
Pracuji pro více věřitelů.
Zednické práce, zateplení, Tel.: 608 744 459
nátěry fasád, práce s plošiNEVYŠLA VÁM VÝPLAnou. Tel.: 723 522 369
TA? PŮJČÍME VÁM 500 AŽ
KOMINICTVÍ Jan Mička pro- 4 000 Kč. POTŘEBUJETE:
vádí kontroly a čištění spalino- OP A MOBIL. VYPLÁCÍvých cest, odstraňování dehtu a ME IHNED HOTOVĚ. Tel.:
silných nečistot z komínových 773 493 394, pracuji pro více
věřitelů.
průduchů. Tel.: 602 481 262

FINANCE

Firma HANAKOV, spol. s r.o.,
přijme do HPP: TECHNIKA –
OBSLUHU PRO 3D MĚŘÍCÍ
STROJ na dvousměnný provoz. Požadujeme: SŠ vzdělání
technického zaměření, praxi ve
strojírenském odvětví, znalost
problematiky měření, znalost
čtení technických výkresů, znalost práce na PC, bezúhonnost,
ŘP skupiny B, vítáme znalost
principů měření ba 3D měřícím
stroji, Nabízíme: zázemí dlouhodobě stabilní společnosti,
možnost osobního vzdělávání a
kariérního růstu, výhodné platové podmínky, závodní stravování, Předpokládaný nástup: dle
dohody, Vaše životopisy zasílejte na
mail: radek.mozny@hanakov.cz
Přijmeme zahradníka na údržbu stromů a zeleně, sekání a
úklid trávníků. Požadujeme:
zkušenosti s údržbou zahrady,
bezúhonnost, řidičský průkaz
sk. B. Po domluvě možno i
nezkrácený pracovní úvazek.
(vhodné i pro vitální důchodce). Tel.: 582 302 341

Čištění hrobů z terasa. Tel.: Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze ještě dnes. Tel.: 603 218 330 Přijmeme ředitele/-ku realitní
721 817 009
kanceláře a vedoucí/ho týmu
Tesařské a pokrývačské práce Půjčka do 50 000 Kč. Rychle, makléřů. Nabízíme nadstandardza příznivé ceny. Kvalita, zku- diskrétně, až do domu. Pracuji ní ohodnocení, fixní měsíční plat,
šenost, serióznost. 777 125 551 pro více věřitelů. 607 401 926 nebo fix + provize, nebo provize
(dle dohody). Po zapracování
Stavební sdružení provádí vý- www.pujcky-prostejov.com možnost i HPP, dále nabízíme
služební automobil + telefon +
stavbu RD, rekonstrukce RD,
bytů, bytová jádra, zateplová- Seriózní půjčka bez zástavy notebook. Info.: 731 508 274.
ní RD, budov a jiné staveb- nemovitosti, i pro klienty se
ní práce. Tel: 731 566 255, zadlužením a záznamem v re608 463 884.
gistru. Spolupracuji s jedním
věřitelem. Tel.: 734 277 263
DÁMSKÁ KADEŘNICE až
k vám domů. Tel.: 774 212 447 Refinancování HYPOTÉK,
nebankovní úvěry bez doProvádíme rekonstrukce byto- ložení příjmů oproti závých jader od A do Z. Pokládka stavě. Tel.: 777 164 309,
plovoucích podlah, malířské jiri.dostal.rb@seznam.cz“.
práce, zateplování budov, výSTUDIO 365 hledá nové tváře
kopové práce, bourací práce,
pro reklamu. T.: 605 427 271,
rekonstrukce koupelen, kuchy9–12 hod . www.studio365.eu
ní, auto doprava. Jsme plátci
DPH. Tel.: 736 625 151
Stav. spol. s.r.o. ihned do HPP
přijme bagristu s platným strojStavby plotů, zídek, oplocení.
ničním průk. Tel.: 777 942 021
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

GRATULACE

Zednictví Vančura nabízí
svoje služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstrukce RD, bytů, fasád, komínů,
mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupelen a bytových jader a další
zednické práce i mimo okr.
PV. Tel.: 774 627 358.

PRÁCI NABÍZÍ

PRODÁM

Firma GM Plast s.r.o., areál
Žešov-Prostějov hledá flexibilního a dynamického pracovníka 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

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

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

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.

SEZNÁMENÍ
Hledám ženu k vážnému seznámení z PV a okolí. Vdovec
62/166 z PV. Tel.: 774 809 845
Vdova 59 let, hledám muže
k vážnému seznámení z PV a
okolí. Tel.: 776 035 185

Dne 5. dubna 2012
oslavil své krásné 75. narozeniny
náš manžel, tatínek a dědeček
pan Jiří HORECKÝ
z Prostějova.
Hodně štěstí, lásky a zdraví
do dalších let přejí
manželka, syn
a dcera s rodinou.

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.

Pobočka v PV hledá spolupracovníky pro práci v kanceláři
na hlavní i vedlejší činnost. T.:
606 105 533

Prodám Škodu Felicii 1.9D
Combi, r.v. 1999. Letní pneu obuto na elektronových discích. Vše
plně funkční, velmi zachovalé a
udržované. Cena 38 000 Kč.
Firma Wisconsin eng.cz Pro- Tel.: 720 243 121
stějov nabízí možnost pracovního uplatnění na pozice VAŠE OBLÍBENÁ PRODEJobsluhy CNC, NC, soustružní- NA IVKA – SE ZDRAVOTNÍ
ky, lisaře, svářeče, zámečníky, OBUVÍ SE STĚHUJE KE 2.
lakýrníky. U odborných pro- DUBNU Z UL. NETUŠILOfesí možnost zaučení. Kontakt: VA NA PLUMLOVSKOU 21
m.behal@wisconsineng.cz,
NAPROTI KUBUSU. TEL.:
Tel.: 582 401 950, 737 204 431 603 445 601

VZPOMÍNÁME
Kdo v srdi žije,
neumírá.

Dne 20. dubna 2012
uplyne 10 let ode dne,
kdy zemřela
paní Svatava
LIŠKOVÁ
ze Skřípova.
Stále vzpomíná dcera
Svatka s rodinou.

Dne 20. dubna 2012
by se dožil náš
manžel, tatínek, strýc
pan Jan KOVALČÍK
ze Služína
80. narozenin.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka a dcera
s rodinami

Přání k narozeninám
bychom Ti rádi dali,
ale osud chtěl, aby-

KOUPÍM

Stavební firma GAMA
stavby s.r.o. přijme zedníky
přip. celé čety do hlavního
pracovního poměru na své Koupím pohlednice, mince,
stavby v PV a okolí. Tel.: vyznamenání, obrazy, zbra724 268 156
ně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
Společnost Lankwitzer ČR stříbro, šperky, staré hračky a
s.r.o. zabývající se výrobou další. Tel.: 605 138 473
a produkcí nátěrových hmot
pro průmyslové odvětví při- Koupím obrazy předních česjme účetní na HPP, nástup kých a moravských malířů,
možný od 1. 6. 2012. Pod- ale i méně hledané regionální
mínky: Znalost účetního umělce. Přijedu. Platba v hotoprogramu POHODA, znalost vosti. Tel.: 603 161 569
NJ, praxe v oboru. V případě
zájmu o tuto pozici volejte Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
773 647 626 (asistentka jed- za obrazy kvalitních českých manatele Javůrková.)
lířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, BuStudio Welness v PV nabízí beníček, Coubine, Čapek, Číla,
prac. příležitost několika am- Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
biciozním lidem, kteří chtějí Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
podnikat v oblasti zdravotního Havelka, Hudeček, Jambor, Jažitovního stylu. Zaškolení zaji- neček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
štěno. Tel.: 603 395 755
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda,
Česká pošta, s.p. přijme bri- Loukota, Macoun, Marold, Magádníky na roznos novin. Pod- řák, Mervart, Naske, Nejedlý,
mínka ŘP sk.B. Informace na Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
Obrovský, Panuška, Preisler, Protel. č. 731 132 452
cházka, Radimský, Satra, SlavíKOOPERATIVA hledá ob- ček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
chodního zástupce pro novou Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprpobočku NETUŠILOVA 1. ka, Vacátko, Veris, Zrzavý, ŽeníInformace na tel. 777 164 309, šek a dalších.
jiri.dostal@kooperativa.cz
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Volná pracovní místa na nově
otevřené pobočce. Vhodné i Zaplatíme v hotovosti české
jako brigáda k jiné práci. Nejde svatováclavské dukáty z let
o pojištění. Tel.: 723 224 975
1923 - 1938: dukát - 5 000 Kč,
dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45 000 Kč, desetidukát
- 90 000 Kč i jiné zlaté mince .
Info zdarma - tel.: 736 127 661
p. Simon
Žena hledá práci na ŽL. Tel.:
608 906 195
Koupím chromové židle, stoly,
regály, bytové doplňky, lustry,
lampy, hodiny/ky, pohlednice i půdní veteš při vyklízení
stěhování do roku 1950. Platí
stále. Tel.: 602 953 842
Hledám paní, která by mi
v době mé nepřítomnosti mohla
pohlídat malou čtyřletou fenku.
Tel.: 721 690 635

PRÁCI HLEDÁ

Dne 19. dubna 2012
si připomeneme
nedožité 55. narozeniny
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka, synové
Pavel, Jiří a Tomáš
s rodinami.

Dne 15. dubna 2012
uplynulo 35 let od smrti
pana Josefa
HRABÁLKA
z Mořic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka se
synem a celou rodinou
Hrabálkovou.

Život měl tak rád
přesto odešel tak mlád,
jeden z jeho koníčků
se mu stal osudný.

RŮZNÉ

Dne 14. dubna 2012
uplynulo 10 roků
od úmrtí
pana Jana VAŘEKY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
sestra Mila.

Dne 13. dubna 2012
jsme si připomenuli
4. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka,
pana Františka
ŠÁLKA

a dne 22. dubna 2012
uplynou 3 smutné roky,
co nás navždy opustila
naše maminka a babička,
paní Ludmila
ŠÁLKOVÁ,
oba z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Lubomír.

VZPOMÍNÁME

Nabízím řez ovocných stromů.
Tel.: 722 256 891
NABÍZÍM PALIVOVÉ DŘEVO. Tel.: 608 525 350

Kdo v srdci žije,
neumírá.

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

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
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Pneuservis – autoservis Speed Sup s.r.o., Vrahovická 57,
PV (areál pivovaru - bílo-modrá vrata) Přezouvání pneu 370
Kč/vůz. Litá pneu: 400 Kč/
vůz. Provozní doba: po až pá:
8.30 - 17.00 možnost časového
objednání. So - ne: možnost
objednání. Tel.: 606 075 565
UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 20. dubna
v 10.00 hodin

Tichou a stále
bolestnou vzpomínkou
uctíme
dne 20. dubna 2012
2.smutný rok od úmrtí
našeho milovaného
manžela, tatínka,
tchána a dědečka
pana Karla KYPĚNY
z Držovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka,
syn Karel
s manželkou Evou,
Kája
vnuci Tomáš a Kája.

Dne 22. dubna 2012
vzpomeneme
12. smutné výročí,
co nás navždy opustil náš syn
pan David WANTULOK.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče,
sestra Lenka s rodinou
a Hanka.

Dne 18. dubna 2012
uplyne 1. rok od úmrtí
paní Evy
PERNICOVÉ.
Stále vzpomíná celá
rodina.

Stín smrti pokryl drahé
čelo, zahnal velkou
touhu žít a srdce
předobré, i když chtělo,
utichlo a přestalo bít.
Hlas se ztratil, úsměv
vítr vzal, nám jen bolest
a vzpomínky zanechal..

Dne 18. dubna 2012
vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí
a dne 19. května 2012
vzpomeneme
nedožité 56. narozeniny
pana Jiřího
RŮŽIČKY
ze Ptení.
S láskou vzpomínají
maminka a sestry
s rodinami.

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Moravskoslezská divize, skupina „E“: V klíčovém duelu „efkáčko“ porazilo přímého konkurenta v boji o druhé místo

NEBEZPEČNÝ ŠUMPERK ZASTAVILA SKVĚLÁ DEFENZIVA PROSTĚJOVA
Doma je favorit na jaře zatím suverénní, ze tří zápasů má tři vítězství při skóre 10:0

První dílčí mety dosáhli fotbalisté 1.FK Prostějov po
dvacátém dějství skupiny „E“ Moravskoslezské divize. Díky vydřené sobotní výhře nad Šumperkem
se posunuli ze čtvrtého místa na třetí právě před
svého soupeře, který jim dal ve vzájemném souboji
pořádně zabrat. Teď mají Hanáci deset zbývajících
kol soutěže na splnění hlavního cíle v podobě ukořistění stříbrné příčky znamenající velmi pravděpodobně kýžený postup do třetí ligy. Momentálně
jsou druhé Mikulovice s tříbodovým náskokem...
Prostějov/son

O

patrný úvod přinesl dva
slabé pokusy domácích
a pak velmi nebezpečnou situaci před jejich bránou. Měla
podobu přímého kopu ze sedmnácti metrů, který Můčka
poslal kousek nad. Papírový
favorit zůstal v klidu a na
konci zahajovací čtvrthodiny
udeřil. Ve 12. minutě ještě po
hezkém uvolnění a centru Pospíšila trefil Zatloukal hlavou

pravou tyč, ale o dvě minuty
později už přišla krásná gólová akce. To Zelenka prostrčil
uličkou středem hřiště Pospíšilovi, jenž sám před Kameníkem ještě posunul doleva
úplně volnému Zatloukalovi
a ten nezadržitelně poslal míč
do odkryté svatyně. Hosté
kontrovali dvěma situacemi,
při nichž efkáčku znovu zatrnulo. V 18. minutě Horák
uvnitř vápna dobře zpracoval
balón a ranou ze čtrnácti met-

rů zakončil těsně vedle, ve 20.
Gábor využil mrtvého ofsajdu
k přelobování vyběhnuvšího
Bureše (naštěstí i s bránou).
polovině prvního poločasu potkala Hanáky nepříjemná personální rána, když si
špílmachr Zelenka pochroumal
stehenní sval a musel předčasně odstoupit ze hry. Bez něho
měla Jurova parta viditelné problémy při přechodu do útoku,
vázla kombinace. Přesto mohl
ve 27. Hloch zvýšit vedení,
jenže ve slibné pozici hlavou
špatně trefil výborně kopnutý
roh Dostála. A poslední hrozbu
do přestávky znamenalaa střela
střídajícího Fládra zpoza
za velkého čtverce půldruhéhoo metru mimo levé šibenice. Zbytek
času před odchodem do
o šaten
následně proběhl bez vzrurušení.
ajímavost dlouho
chyběla i druhé půli.
Prostějované neriskovali
a hlavně pozorně bráni--

V

dvakrát zakončoval Svozil,
kterému obě jedovky tečovali
protihráči. Poprvé vyboxoval
Kameník, podruhé míč o decimetry minul levý vinkl. V této
fázi střetnutí již 1.FK přibýval
prostor k rychlým brejkům, na
konci jednoho z nich Zatloukal
hlavou těsně nedosáhl na skvělý centr Svozila.

ně plnící mančaft domácích
nepustil. Naopak skóre mohl
ještě zvýraznit po obrátce
velmi agilní Svozil, jehož
schovaná střela z levé strany
proskákala o píď vedle vzdálenější tyče. I z dvoubrankového vítězství však mohl mít
se svými spolubojovníky zaslouženou radost.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SK. “E” – 20. KOLO

1. FK Prostějov:
střídání: 23. Fládr za Zelenku, 87. Poláček
za Pospíšila, 90. Matula za Hunala
trenér: František Jura

Bureš

Z

Hunal

Dostál
sttá
tál
ál
ál

Klimek
ek
e
k

Zbožínek
Z
Zelenka

Hloch
Pospíšil

Svozil

Branky: 14. Zatloukal, 74. Pospíšil.
Branky:
Střely
na bránu: 8:0.
S
Střely mimo: 6:7.
Rohové
R
kopy: 8:3.
Rozhodčí: Křenek – Podaný, Petr.
Žluté
Žlluté karty: Bureš, Svozil
– Můčka, Linet.
Gábor
Diváků:
D vá
Di
v ků 660.

Zatloukal
Pobucký

Hirsch

Bernard

Chl
Chlebek
C
Ch
hllebe
eb
bek
Linet

Macek

Skopal

Horák
Pinkava

Hrdina. Tomáš Zatloukal se opět střelecky prosadil a právě jeho trefa rozhodla o výhře 1. FK v prestižním derby
proti Šumperku.
Foto: archív

P

 7. Sudí píská čistý zákrok Zelenky jako faul a šumperský

bek Můčka má možnost otevřít skóre trestňákem zpoza
šestnáctky. Volí technický kop levačkou, který o fous proletí
nad břevnem.
 12. Napoprvé má Zatloukal smůlu. Spolupráce dvou
útočných věží FK číslo jedna: Pospíšil zleva centruje, volný
Zatloukal z deseti metrů hlavičkuje. Jeho koníček však jen
klepne o pravou tyč.
 14. NAPODRUHÉ UŽ SE „HUJER“ RADUJE A
DOMÁCÍ VEDOU Forvard Prostějova sice nenosí moc
lichotivou přezdívku, ale dávat góly umí. Tentokrát to má po
uličce Zelenky a nezištném uvolnění Pospíšilem jednoduché,
z levé části vápna zakončuje do zpola prázdné svatyně - 1:0.
 20. Domácí váhají při mrtvém ofsajdu, hostující útočník
SAN-JV Gábor vbíhá do volného prostoru a chytře se snaží
přehodit Bureše, který vyběhl z brány. Oblouček však přeletí
nejen gólmana, ale též břevno.
 23. Hanáci přicházejí o svého klíčového plejera Lukáše
Zelenku, jenž se po jednom ze soubojů chytá za stehno a
jeho bolestivá grimasa nevěstí nic dobrého. Odchod ze hřiště
následuje zanedlouho...
 58. Dlouho se v utkání neděje nic moc zajímavého, až
napřáhne ze dvaceti metrů Svozil a jeho tečovaný projektil Kameník s námahou vytahuje na roh.
 65. Není to žádná tutovka, ale solidní příležitost ano. A v
podstatě jediná hostující po přestávce.. Leč střídající mladík
v dresu Šumperku Olejník míří ze čtrnácti metrů po zemi dost
nepřesně.
74. JE ROZHODNUTO Závěrečné strachování o výsledek odmítá Pospíšil tím, že přes Kameníka dorážkou procpe
předchozí dobrou ránu Fládra - 2:0
zaznamenal Marek Sonnevend

li, o aktivitu se snažící soupeř
nedokázal přes pevnou defeniknout.
zivu až na výjimky proniknout.
Až v 65. Olejník pálil z nadějné parkety vlevo dva metry
dm mivedle bližší tyče. Už sedm
li poté
nut předtím a také chvíli

ojišťovací
trefa tak přišla
v 74. minutě, kdy
šumivku Fládra vyrazil Kameník do strany a
pohotový Pospíšil zblízka
s trochou štěstí úspěšně
dorazil - 2:0. I když se mladý šumperský tým opravdu
snažil, do žádné příležitosti
jej obranné povinnosti výteč-

Můčka

Rozhovor se střelcem první branky Prostějova
Tomášem Zatloukalem si můžete přečíst na straně 24

DOKONALÝ POČIN
TOMÁŠ HUNAL
AL

1.FK Prostějov
Výtečně v sobotu pracovala celá defenziva efkáčka, ale téměřř
a
čtyřicetiletý stoper s četnými ligovými zkušenostmi se doslova
překonával. Společně s kapitánem Zbožínkem vzorně diri-goval zadní řady, vyhrával téměř všechny osobní souboje a
m
famózní bylo hlavně jeho maření šumperských akcí včasným
h
vystupováním dopředu. Hunal prostě odehrál jeden ze svých
nejlepších zápasů od loňského příchodu do Prostějova.

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov
SPORTOVNÍ POVRCHY

Kameník

FK SAN-JV Šumperk
střídání: 46. Šinogl za Bernarda, 57. Olejník za Gábora, 63. Hladík za Chlebka
trenér: Petr Strnad.

FRANTIŠEK JURA - 1.FK Prostějov:
„Během utkání sice byly pasáže, kdy se nám nedařilo, ale kluci
celý zápas ohromně odedřeli s maximálním nasazením. Většinu prvního poločasu jsme hráli velice dobře a zaslouženě
dali vedoucí gól, potom jsme před přestávkou už neměli míč
tolik na svých kopačkách. Bylo to takové nahoru dolů, proto
jsme si v šatně říkali, že musíme balón víc držet na zemi. Po
přestávce to docela šlo, i když si dokážu představit herně lepší výkon s více kombinacemi. Jenže tentokrát šlo spíš o boj a
dřinu proti silnému soupeři a my jsme hlavně šťastní, že jsme
náročné střetnutí zvládli. Šumperk má kvalitu, hrál po zemi a
snažil se o běhavý útočný fotbal, takže máme za sebou určitě
nejtěžší jarní bitvu. Tím víc, že se brzy zranil Lukáš Zelenka a
mančaft dokázal zvítězit i bez něho. Střídající Zdena Fládr podal fantastický výkon stejně jako Martin Svozil, oba útočníci i
komplet obrana, prostě celé mužstvo. Vyzdvihnout přitom musím čtyřčlennou zadní řadu, zejména Tomáš Hunal s Ivošem
Zbožínkem si vedli znamenitě. Skvělý týmový výkon potřebujeme zopakovat za týden v dalším utkání doma proti Novému
Jičínu, byť se asi budeme muset obejít bez Lukáše Zelenky.
S jeho zadním stehenním svalem to nevypadá dobře, v pondělí
půjde v Praze na vyšetření.“

PETR STRNAD - FK SAN-JV Šumperk:
„Rozhodl důraz v šestnáctce. Nám citelně chyběl, zatímco domácí mají vepředu hodně dobré útočníky Pospíšila se Zatloukalem. V poli byla podle mě hra vyrovnaná, možná jsme měli
chvílemi i navrch. Ale jen po vápno, což je málo, zápasy se
rozhodují uvnitř šestnáctky. A tam jsme si počínali jalově, podobně jako v prvním jarním utkání na hřišti Dolního Benešova.
Důrazné zakončení útoční hráči v sobě buď mají, nebo nemají,
těm našim momentálně chybí. Především venku, naopak doma
jsme schopni pravidelně dávat tři čtyři góly. Boj o druhé místo
v tabulce je i po naší dnešní porážce dál otevřený a já si myslím, že bude vyrovnaný až do posledního kola. V konkurenci
Prostějova a Mikulovic ale půjde o těžkou věc. Rozhodne zvládání domácích zápasů, a kdo přiveze víc bodů z venku.“

Fotbal
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství
608 706 148

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

FK Orlová
20 17
FK Mikulovice 20 12
1.FK Prostějov20 10
FK Šumperk 20 11
Loko Petrovice 20 9
FK Mohelnice 20 10
Valašské Meziříčí20 8
FC Brumov 20 8
FK Nový Jičín 20 7
SK Kravaře 20 6
FC D. Benešov 20 6
Sokol Lískovec 20 6
FC Opava B 20 5
FK Krnov
20 5
FC TVD Slavičín20 4
MFK Havířov 20 5

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

2
5
4
6
5
7
9
10
9
8
8
10
10
12
11
13

45:12
43:33
38:19
33:22
27:21
33:32
36:35
28:40
34:41
29:33
13:24
30:36
30:41
32:40
24:32
26:40

52
39
36
36
33
33
27
26
25
24
24
22
20
18
17
17

Přebor Olomouckého KFS
21. kolo: Dolany - Ústí 4:1 (1:0)
Pospíšil,Volf,Holly,Jorda - Bagar. Loštice
- Želatovice 1:3 (0:1) Ďurček p.k. Dlouhý,Mackovík,vlastní. Konice „A“
- Hranice 0:2 (0:1) Ferenc 2. Kozlovice Oskava 1:1 (1:1) Dohnal J. - Kloss. Troubky
- Hněvotín 0:2 (0:0) Vyroubal,Zapletal.
Litovel - Velké Losiny 2:1 (1:1) Kvapil
P.,Šrom - Uvízl. Kralice - Určice 1:4 (1:1)
Valtr p.k.-Hofman,Vodák,Los,Vaněk. Zlaté
Hory - 1. HFK „B“ 1:6 (1:2) Škoda - Hapal
3,Zifčák,Vykydal,Blažkovský.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hranice
Určice
1. HFK ‚“B“‘
Oskava
Zlaté Hory
Konice ‚“A“‘
Želatovice
Litovel
Ústí
Troubky
Kozlovice
Hněvotín
Velké Losiny
Kralice
Dolany
Loštice

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

15
13
9
10
9
10
10
7
9
7
5
5
4
5
4
3

4
5
8
4
6
2
2
10
4
5
9
7
6
3
6
5

2
3
4
7
6
9
9
4
8
9
7
9
11
13
11
13

50:17
41:17
44:30
42:32
28:31
48:35
32:48
33:26
46:44
32:39
36:39
24:29
33:43
28:39
27:48
25:52

49
44
35
34
33
32
32
31
31
26
24
22
18
18
18
14

I.A sk. “A” muži:
17. kolo: Štěpánov - Konice „B“ 1:0 (1:0)
Boleček. Šumvald - Šternberk 0:4 (0:2)
Mudrák 2,Vinkler,Jurečka. Medlov - Písečná
1: 1 (0:0) Král - Streit. Leština - Mohelnice
„B“ 1:1 (1:1) Puchr - Klimeš. Mor. Beroun
- Bludov 3:0 (1:0) Frančák,Lofítek,Klusák.
Troubelice - Štíty 0 . 0. Vikýřovice Jeseník 2:3 (1:1) Václahovský,Tomášek Kubík,Woitek,Bříza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Šternberk 17 12
Štíty
17 11
Jeseník
17 9
Písečná
17 8
Medlov
17 6
Mor. Beroun 17 7
Troubelice 17 5
Šumvald 17 6
Leština
17 5
Bludov
17 6
Konice ‚“B“‘ 17 5
Štěpánov 17 4
Mohelnice ‚“B“‘17 3
Vikýřovice 17 2

2 3
2 4
4 4
5 4
8 3
5 5
9 3
3 8
5 7
2 9
2 10
4 9
6 8
3 12

47:13 38
42:21 35
44:26 31
37:31 29
32:21 26
27:30 26
39:24 24
30:25 21
32:35 20
23:43 20
31:55 17
22:34 16
22:36 15
22:56 9

I.A třída, skupina “B”
17. kolo: Opatovice - Bělkovice 0:3 (0:2)
Forejt,Kluka,Krzyžánek. Dub nad Mor. Plumlov 1:0 (0:0) Šálek. Klenovice - Kojetín
1:1 (0:1) Cetkovský - Lízal. Čechovice Slatinice 0:2 (0:1) Vymazal,Prucek. Nové
Sady - Lipník 4:0 (2:0) Andrýsek 3,Kosatík.
Náměšť na Hané - Jesenec 3:1 (2:0)
Vymětal,Heil,Konečný - Burian. Bělotín Hlubočky 3:0 (2:0) Biskup,Lhotský,Peša.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bělotín
17 11
Opatovice
17 10
Kojetín
17 9
Dub nad Mor. 17 9
Bělkovice
17 7
Hlubočky
17 9
Slatinice
17 7
Klenovice
17 6
Nové Sady 17 7
Čechovice 17 7
Plumlov
17 6
Náměšť na Hané17 6
Lipník
17 5
Jesenec
17 2

2
2
4
2
6
0
4
6
2
2
1
1
1
3

4
5
4
6
4
8
6
5
8
8
10
10
11
12

34:23
42:27
30:20
27:20
35:20
35:34
38:29
21:23
36:34
24:27
23:31
29:47
24:39
23:47

35
32
31
29
27
27
25
24
23
23
19
19
16
9

I.B třída, skupina “A”
17. kolo:Nezamyslice - Beňov 2:1 (1:0) Musil,Oulehla - Machač.
Radslavice - Mostkovice 0:3 (0:1) Vojtíšek,Hanák,Kapounek.
Hor. Moštěnice - Kostelec 4:1 (1:1) Suchánek 2,Fikrt,Prachniar Grepl. Haná Prostějov - Býškovice 1:0 (0:0) Strouhal. Všechovice
- Želatovice „B“ 3:1 (1:0) Ullmann,Rolnic M.,Chlup - Čech.
Pivín - Hustopeče 4:3 (1:2) Sedlák 2,Tydlačka,Šišma - Blažek 3.
Vrchoslavice - Lipová 1:1 (0:1) Lacina - Takáč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Haná Prostějov17 11 4 2 32:20 37
Hor. Moštěnice 17 11 1 5 39:20 34
Lipová
17 9 6 2 45:22 33
Mostkovice 17 10 3 4 41:25 33
Vrchoslavice 17 8 5 4 45:25 29
Nezamyslice 17 9 1 7 33:25 28
Všechovice 17 8 2 7 36:27 26
Beňov
17 7 4 6 34:30 25
Býškovice
17 7 2 8 22:26 23
Radslavice 17 4 6 7 23:28 18
Hustopeče 17 4 3 10 31:52 15
Pivín
17 4 2 11 12:43 14
Želatovice ‚“B“‘ 17 3 1 13 25:47 10
Kostelec
17 2 4 11 15:43 1

sport@vecernikpv.cz

PŘEDPLATITELÉ DO AKCE!

¨Přebor OFS Prostějov
II.třída

VELKÁ SOUTĚŽ
O ZAJÍMAVÉ CENY

PRÁVĚ STARTUJE...

Čtěte na
straně 21

www.vecernikpv.cz

Konický útok na lídra nevyzrál a body míří do Hranic Jesenec se po prohře v Náměšti už smiřuje se sestupem
Konice/jim – Poprvé v tomto
kalendářním roce s Peterem
Kmecikem v bráně vyrukovali koničtí fotbalisté do
souboje s vedoucím týmem
krajského přeboru z Hranic.
A premiéra to pro bývalého
gólmana slovenské reprezentace nebyla vítězná. V obou
poločasech na něj jednou
vyzrál Jan Ferenc a díky
brankám šestadvacetiletého
útočníka tak hosté udrželi
pětibodový náskok na Určice,
Konici patří šestá pozice.

Do vedení se dostali hosté již
ve třinácté minutě a pohodlné
dorážce, domácí na podobný
okamžik čekali marně. Nejblíže
vyrovnání byl v prvním dějství
Novotný, ale jeho hlavičce
kousek chyběl, aby zapadla k
tyčce. Po nejsvětlejším okamžiku
devatenáctiletého
forvarda
přišel i méně radostný, když po
strkanici dostal ještě před pauzou
druhou žlutou kartu a utkání pro
něj skončilo.
Na oslabení o jednoho hráče
i nepříznivý stav zareagoval

domácí kouč Roman Jedlička
změnou rozestavení, když
Schöna posunul do útoku, Pavla
Křečka do zálohy a obranu
ponechal tříčlennou. Rušno však
bylo zejména před Kmecikem.
Nejprve Rus poslal míč na
tyčku vlastní branky, poté se do
brankové konstrukce trefil i Ferenc. Hranický útočník se ovšem
deváté sezónní branky vskutku
dočkal a v poslední desetiminutovce vedení hostí pojistil.
„Byli jsme nervózní a hra
nám nešla. Na kdyby se ne-

hraje a nemyslím si, že by
vyloučení utkání rozhodlo.
V deseti jsme naopak museli
hrát odpovědněji,“ zhodnotil
Jedlička duel pro klubový web.
Spravit chuť si mohou Koničtí
v sobotu od šestnácti třiceti na
trávníku Oskavy. Na podzim z
toho byla jednoznačná výhra
4:0, kterou započala sedmizápasová šňůra neporazitelnosti.
V tabulce dělí oba celky jen
dva body, podle skóre pro oba
mančafty platí upřednostňování
útoku před obranou.

Hanáci vydřeli s Býškovicemi
1:0
TJ Haná Prostějov tři body
FK Býškovice/Horní Újezd
(0:0)

Prostějov/ol, pk - V dalším
mistrovském zápase skupiny
„A“ I.B třídy Olomouckého
KFS přivítali fotbalisté TJ
Haná Prostějov na hřišti SCM
Za místním nádražím tým FK
Býškovice/Horní Újezd.
V úvodních patnácti minutách
se oba celky spíše oťukávaly a
do vyložených šancí se nedostaly. V zápase si nedarovaly ani
metr hřiště a také bylo k vidění
mnoho ostrých zákroků. První tvrdou střelu na hostujícího
gólmana vyslal z úhlu domácí
Trnavský až v 16.minutě. Býškovice zahrozily o dvě minuty
později, když centrovaný míč
tečoval Vašina mimo Pastyříkovu branku. Ve 20. minutě zahrávali domácí rohový kop, ale
Strouhal zblízka hlavou přestřelil branku hostí. O čtyři minuty
později zahrával domácí Mlčoušek trestný kop, hostující zadáci
míč několikrát odvrátili a finální střelu Trnavského vytěsnili
na roh. Býškovice také nelenily
a po odehrané půlhodině hry

měli velkou šanci, ovšem střela
Čagana skončila v Pastyříkově
náručí. V následujícím protiútoku si domácí útočníci rozebrali
hostující obranu, avšak střelu
Krupičky opět vyrazil Rakovský na roh. Ještě těsně před poločasem přihrál domácí Studený
Strouhalovi, tohoto smolaře
Rakovský zase vychytal.
Ve druhém poločase pokračoval
hostující brankář Rakovský v
likvidování šancí Hanáků. V 56.
minutě zmařil šanci Mašíka a o
dvě minuty později měl Trnavský při střele vychýlenou mušku. V následujících minutách
„Hanáci“ zmáčkli svého soupeře, ale hlavička Strouhala v 59.
minutě, ani Zbožínka dvě minuty poté potřebný bodový zisk
nepřinesly. Domácí celek se dočkal až v 71. minutě a svoji šanci přetavil v gól - kdo jiný než
- Strouhal, který sám měl šancí
aspoň na tři zápasy. Tentokrát
se prodral v pokutovém území
k míči, který poskakoval mezi
hostujícími beky a nezadržitel-

Branka: 71.Strouhal
Rozhodčí: Janků - Langhammer, Fojtek
Žluté karty: Studený - Mikulík T., Hanák
Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík
M. Kolář, Šindler, Zachar, Mikeš (65.Vyskočil)
Studený (56. Zbožínek), Krupička, Mlčoušek (83. Varga),
Trnavský
Mašík, Strouhal
Trenér: Daniel Kolář

ně skóroval – 1:0. Prostějované
si oddechli, ale nepolevovali
v úsilí si svoje skóre rozšířit a
také soupeř z Býškovic nechtěl

odejet bez bodu. Do posledního
hvizdu hlavního arbitra Janků
se bojovalo o každý míč, ale už
žádná šance nedošla naplnění.

pohledem trenérů:
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„Celý zápas jsme měli územní převahu a z množství šancí se
nám na štěstí podařilo vstřelit alespoň jeden gól. Naprosto zasloužené vítězství.“
Milan NOVÁK - FK Býškovice/Horní Újezd:
„Celou dobu jsme úporně bránili výsledek z prvního poločasu.
Gólu předcházel faul Zbožínka na našeho hráče, více to nemá
cenu komentovat....“

0:2

Sokol Konice
SK
Hranice
Branky: 13. a 84. Ferenc

(0:1)

Rozhodčí: Straka – Válek, Vičar. ŽK: Novotný, Cetkovský, P. Křeček – Málek, Matůšů ČK: 45. Novotný

Sestava Konice:
Kmecik
Růžička (82. Směták), Rus, Řehák, P. Křeček
Klobáska, Cetkovský, Václavský, Schön
Novotný, Kryl.
Trenér: Roman Jedlička

Kralice před derby vyměnily trenéra
(dokončení ze strany 17)
Při hledání náhrady se kraličtí funkcionáři rozhodli pro osmatřicetiletého Gottwalda, stále ještě aktivního fotbalistu nastupujícího v
nižší rakouské soutěži. „Jako fotbalistu a trenéra ho známe a máme
dojem, že týmu v současné době, je schopen něco dát. Na trhu není
moc trenérů, které by šlo okamžitě implantovat do mančaftu, aby to
fungovalo,“ vysvětlil vedoucí mužstva Václav Répal fakt, že Kraličtí
nehledali nikoho pro dlouhodobou práci, ale v první řadě pro splnění
krátkodobého cíle v podobě záchrany nejvyšší krajské soutěže. „Změny v kádru již žádné neuděláte a krom toho Petr spoustu kluků zná a
trénoval je v dorostu. I díky tomuto si myslím, že volba byla správná,“
rozvinul myšlenku Répal. Dohoda tak zní do konce sezony, pak se
uvidí.
Gottwald je již druhým koučem v této sezoně, který působí také u
mládeže 1.SK. Podzimní šéf lavičky Roman Popelka totiž kromě
asistování Františku Jurovi u 1.FK Prostějov vede jedno z žákovských mužstev. „V tomto případě je to jednoznačně náhoda. Vůbec
bych to nespojoval. Prostě jsme měli zájem o Petra Gottwalda a on
zrovna trénuje v Eskáčku,“ nehledal v tom žádné spojitosti Répal.
Kádr podle něj má i přes odchody Cetkovského do Konice a Petržely
do Určic na střed tabulky a je pouze otázkou času, kdy se smůlu povede protrhnout. „Kvalitou sice nepatří ke špičce jako třeba Určice,
ale taky nepatří na chvost tabulky. Hra se nezávisle na výměně trenéra
zlepšuje, ale když prohrajete tolik zápasů za sebou, tak na mladých
klucích leží deka,“ připomněl fakt, že krom vysoké výhry v Konici
získali v posledních patnácti duelech jen bod za remízu v Hněvotíně.
Premiéru v uniformě kralického kormidelníka si tak Gottwald odbyl
v sobotním duelu a přes porážku nepropadal panice. „Klukům jsem
již před zápasem řekl, že i kdybychom prohráli, budu se opírat jen
o to pozitivní. To splnil celý první poločas a deset minut druhého.
Přišel jsem sice krátce před zápasem, ale kluky znám již z dřívějška.
Některé jsem loni či předloni trénoval v dorostu a vím, co od nich
mohu očekávat,“ uvedl s tím, že novou funkci bude plně zvládat i při
koučování prostějovského dorostu.
Recept na záchranu má jednoduchý: „Zvednout u kluků sebevědomí,
protože je to čtvrtá porážka v řadě, i když tak tragicky to neberu. Motivovat je, aby i nadále pokračovali v takových výkonech. Myslím si,
že to samo půjde nahoru, a trochu tomu pomůžeme,“ je přesvědčen o
úspěšnosti své mise.

„V TABULCE STŘELCŮ SE CHCI UDRŽET PŘED MICHALEM...“
Kanonýr prostějovského 1.FK Tomáš Zatloukal
bere souboj s Pospíšilem v nadsázce a s úsměvem

Prostějov - Obránci nedovolili soupeři jedinou střelu na bránu,
záložníci makali dopředu i dozadu a oba útočníci vsítili gól. Prostě
celý tým 1.FK předvedl v důležité bitvě s Šumperkem kompaktní
výkon, což vedlo k zaslouženému triumfu 2:0. Vítěznou trefu přitom hned zkraje duelu zaznamenal Tomáš Zatloukal.
Marek Sonnevend

Dalo vám hodně práce porazit nebezpečného protivní-

Bylo těžké proměnit jasnou tutovku před odkrytou svatyní?
„Zívala na mě prázdná brána,
takže využít tuhle šanci bylo
jednoduché. I tak jsem samozřejmě moc rád, že to tam
spadlo.“

ka?
„Šumperk má šikovné a na balónu
velice dobré hráče. Fotbalově to byl
určitě nejlepší tým, který jsme zatím
na jaře potkali. Celý náš mančaft
ale hrál velmi disciplinovaně, čekali
jsme na své příležitosti, ty přišly a my
je proměnili. Což bylo rozhodující.“

DIVIZE, SKUPINA „D“
starší dorost
18. kolo: MSK Břeclav B – Blansko 2:3
(1:1), Žďár n.Sázavou - Havl. Brod 6:3
(2:2), SFK Vrchovina - FC Veselí 6:1
(2:0), SK Líšeň B - Velké Meziříčí 4:0
(1:0), Humpolec - Vikt. Otrokovice 1:1
(0:1), FK Pelhřimov - 1.SK Prostějov
5:2 (3:0), Sparta Brno – Bohunice 1:0
(1:0)

DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost
18. kolo: MSK Břeclav B – Blansko 1:1
(0:0), Žďár n.Sázavou - Havl. Brod 0:1
(0:0), SFK Vrchovina - FC Veselí 1:2
(1:1), SK Líšeň - Velké Meziříčí 11:1 (4:0),
Humpolec - Vikt. Otrokovice 1:2 (0:1), FK
Pelhřimov - 1.SK Prostějov 2:1 (1:0),
Sparta Brno – Bohunice 0:2 (0:1)

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

FC Sparta Brno17 16
FK Blansko 17 12
FK Pelhřimov 17 11
FC Žďár n.S. 17 11
1.SK Prostějov 17 10
FC Otrokovice 17 9
FC Vel. Meziříčí17 7
SK Líšeň B 17 6
FC Havl. Brod 17 6
SFK Nové Město17 5
FK Humpolec 17 4
FC Veselí n. M.17 3
Brno Bohunice 17 3
SK Břeclav B 17 3

1
3
3
1
1
2
3
2
0
1
4
3
1
1

0
2
3
5
6
6
7
9
11
11
9
11
13
13

60:9
47:18
49:30
53:32
59:40
51:42
35:35
30:54
28:51
39:50
26:42
20:53
24:43
21:43

49
39
36
34
31
29
24
20
18
16
16
12
10
10

1.FC Sparta Brno17 14
2.Tatran Brno Bohunice
38
3.FC Havl. Brod 17 12
4.SK Líšeň
17 11
5.FK Pelhřimov 17 10
6.FK Blansko 17 7
7.FC Otrokovice 17 7
8.SFK Nové Město17 5
9.SK Břeclav B 17 4
10. FC Žďár n.S.17 5
11. 1.SK Prostějov 17
12. FK Humpolec17 4
13. FC Vel.Meziříčí 17
14. FC Veselí n. M. 17

1 2 44:18 43
17 12 2
361:45
2 3
3 3
2 5
6 4
2 8
4 8
5 8
2 10
4 4
2 11
3 1
2 2

44:17 38
50:17 36
34:30 32
36:33 27
35:40 23
28:43 19
25:27 17
23:29 17
9 21:3361
19:37 14
13 21:4801
13 16:62 8

Zdálo se mi, že po defenzivní stránce šlo o nejlépe
zvládnutý mač Prostějova v odvetné části soutěže. Souhlasíte?
„Určitě. Kluci vzadu hráli super,
my ostatní jsme se jim snažili maximálně pomáhat a vyšel
z toho další zápas doma na inkasovanou nulu, což jsme chtěli. Řekl bych, že každý z nás
zodpovědně plnil své úkoly na
daném postu. A to je ve fotbale
vždy klíč k úspěchu.“
Nakolik bylo náročné
bojovat vepředu s tvrdou obranou SAN-JV?

„Docela to šlo. Někdy trochu pokopali oni nás, potom zase my je, takže se to vyrovnalo... (úsměv)“
Jak se vám vůbec hraje
v posíleném kolektivu po
zimním příchodu několika osobností? Máte to herně jednodušší
než na podzim?
„Výkonnostně jsme se určitě zvedli,
ale že bych to měl po herní stránce
lehčí, si nemyslím. Člověk musí pořád makat stejně naplno bez ohledu
na to, jaké má spoluhráče. Když budeme všichni takhle kolektivně pracovat, budeme i navzdory většímu
psychickému tlaku vítězit.“

Krajský přebor starší dorost
Černovír - 1.FC Vikt. Přerov 4:1 (2:0) Samek
3,Kachýnek - Tomek. Konice - Čechovice 5:1
(1:0) Antl 2,Kováč,Franc,Štafa - Pytela. Šumperk
- Opatovice 4:2 (3:1) Valenta 2,Indra,Gargulák Kopečný,Rolnic D.. Šternberk - Mohelnice 4:1 (1:0)
Vrablík,Kresl,Poláček,Polák - Maulis.

Krajský přebor mladší dorost
Šternberk - Mohelnice 1:3 (0:1) Stach - Pauliny
2,Srdýnko. Šumperk - Opatovice 7:1 (3:1)
Podhorný
3,Vamvakaš,Válek,Kroupa,Schelle
- Vozák,. Černovír - 1.FC Vikt. Přerov 2:1 (2:0)
Guskovič,Ryšánek - Hluzín. Konice - Čechovice
1:4 (1:1) Sedláček - Pírek,Němeček,Trajer,Spáčil.

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

Šumperk
19 15 1 3 66:22 46
Šternberk
19 10 4 5 51:37 34
Opatovice
19 10 3 6 55:41 33
Černovír
19 9 1 9 39:39 28
Konice
19 7 2 10 42:49 23
Mohelnice
19 5 5 9 39:43 20
1.FC Vikt. Přerov 19 6 2 11 31:44 20
Čechovice
19 5 0 14 22:70 15

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

Šumperk
19
Mohelnice
19
Černovír
19
Čechovice 19
1.FC Vikt. Přerov19
Šternberk
19
Opatovice
19
Konice
19

14
12
11
9
9
7
6
2

1
1
1
3
2
4
0
0

4
6
7
7
8
8
13
17

76:15
49:31
46:45
47:36
40:30
40:40
35:76
10:70

43
37
34
30
29
25
18
6

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

S Michalem Pospíšilem
tvoříte ne úplně typickou
útočnou dvojici vysokých věží.
Jak si vzájemně vyhovujete?
„Je pravda, že ani jeden z nás není
žádný rychlík do brejků, ale problém v tom nevidím. I tak dáváme
docela hodně gólů, takže v pohodě.“
Krajská soutěž skupina “B”
- dorost

Černovír - 1.FC Vikt. Přerov 4:1 (2:0) Samek
3,Kachýnek - Tomek. Konice - Čechovice
5:1 (1:0) Antl 2,Kováč,Franc,Štafa Pytela. Šumperk - Opatovice 4:2 (3:1)
Valenta 2,Indra,Gargulák - Kopečný,Rolnic
D.. Šternberk - Mohelnice 4:1 (1:0)
Vrablík,Kresl,Poláček,Polák - Maulis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Litovel
17
Velký Týnec 17
Tovačov
17
Nemilany
17
Určice
17
Náměšť na Hané17
Lipník
17
Želatovice
17
Kostelec
17
Hlubočky
17
Brodek u Př. 17
Kralice
17
Nové Sady 17
Nezamyslice 17

14
13
12
10
10
8
8
6
5
5
5
4
4
1

0
2
2
4
1
3
3
4
3
2
1
1
1
1

3
2
3
3
6
6
6
7
9
10
11
12
12
15

118:52 42
81:29 41
83:23 38
59:32 34
53:45 31
64:57 27
36:30 27
39:51 22
41:42 18
49:63 17
51:78 16
39:66 13
29:65 13
19:128 4

Díky dvěma jarním gólům
jste navýšil své konto na
devět tref, zatímco Pospíšil nasázel v pěti zápasech už pět branek.
Máte velkou motivaci udržet se
v tabulce střelců před ním?
„Jasně. Udělám všechno pro to,
aby mě nepředběhl... (smích) Na
prvním místě jsou však pochopitelně naše týmové výsledky.“
Doma se vám jako mužstvu v odvetách zatím
daří, venku moc ne. V čem je
podle vás rozdíl?
„Soupeři na vlastním hřišti proti
nám jezdí po prdeli a nedají nám
ani kousek trávníku zadarmo, zatímco v Prostějově většinou mají
respekt. My musíme venku přidat
na důrazu, v takovém případě budeme i z cizích hřišť vozit výhry.“
Krajská soutěž skupina “a”
- starší žáci
Velký Týnec - KMK Zubr Přerov 0:5 (0:1) Ská
cel,Skopal,Goldemunt,Hradil,Koutný. Náměšť
na Hané - Nové Sady 1:2 (1:1) Dostál Bunček,Antoníček. Brodek u Př. - Červenka
1:2 (1:0) Kubis - Vyhnálek,Jureček. Chomoutov
- Želatovice 0:5 (0:1) Jemelka S. 4,Jemelka J..
Zábřeh „B“ - Hlubočky 2:2 (1:1) Kryl,Korviny
- Krejčí,Kozel. Nemilany - Slatinice 5:0 (3:0)
Hořava 2,Šteigr 2,Jarma.
1.KMK Přerov
2.Nemilany
3.Želatovice
4.Chomoutov
5.Velký Týnec
6.Náměšť n. H.
7.Hlubočky
8.Nové Sady
9.Slatinice
10.Zábřeh‚“B“‘
11.Červenka
12.Brodek u Př.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
11
9
7
7
7
4
4
3
1
2
1

1
0
1
1
1
1
3
2
3
5
0
2

0
2
3
5
5
5
6
7
7
7
11
10

64:3 37
62:17 33
69:19 28
53:27 22
45:26 22
39:45 22
33:42 15
43:53 14
25:35 12
21:43 8
12:115 6
15:56 5

V I.A třídě padly i týmy Čechovic, Plumlova a Konice B, remízou bodovaly jediné Klenovice

Tak to byla opravdová mizérie! Z pěti zástupců
Prostějovska ve fotbalové I.A třídě KFS Olomouc
hned čtyři během uplynulého víkendu podlehli a
pouze jeden urval alespoň plichtu. Výsledkové klopýtání sráží všechna mužstva našeho okresu do spodní poloviny tabulky, úplně nejhůř je na tom poslední
Jesenec směřující volným pádem o soutěž níž.
Klenovice na Hané
Kojetín
1:1 (0:1)
Branky: 88. T. Cetkovský –
30. Lízal. Rozhodčí: Reich
– Dömisch, Svozil. Sestava
Klenovic: Špalek – Chytil, Slamenec, Liška, Polák – Kaděra,
Rozehnal, Suchomel, Václavík
(76. Schreiber) – Borovský (83.
Suchánek), Prášil (70. T. Cetkovský).
Hodnocení trenéra Sokol Klenovice na Hané (Zdeněk Válek): „Měli jsme kvůli početné
marodce obrovské problémy dát
dohromady sestavu, náhradní
gólman musel dokonce nastoupit
v poli. Z toho pohledu jsme se
v první půli drželi velice dobře,
kluci bojovali. Tím byl průběh
zápasu vyrovnaný a prohrávali
jsme pouze vinou jediné chyby,

kterou hosté potrestali z brejku vedoucí trefou. Po přestávce
jsme měli výhodu větru v zádech
a v podstatě celý druhý poločas
tlačili na bránu Kojetína. Několik příležitostí však zůstalo
neproměněno, takže vyrovnání
přišlo až dvě minuty před koncem zásluhou Toma Cetkovského. Nemám ve zvyku si stěžovat
na sudí, ale z jejich strany šlo o
naprosto tendenčně vedené utkání ve prospěch soupeře. Byl to
doslova skandál, co předváděli!
Zasloužili jsme si zvítězit, kluky
mohu jen chválit. Odvedli skvělou práci.“

Čechovice
Slatinice
0:2 (0:1)
Branky: 32. Vymazal, 82. Prucek. Rozhodčí: Šmíd – Šebesta,

Majer. Sestava Čechovic: Švéda
– Šťastný, Žídek, Peka, Mach –
Zacpal, Haluza – Chmelík, Hodulák (65. Kolečkář), Kvapil (65.
Urbánek) – Jáhl.
Hodnocení trenéra Sokol Čechovice (Radim Weisser): „Domácí porážka je samozřejmě
výsledkový neúspěch, nicméně
jsme nebyli herně horší. Bohužel
se nám znovu nepovedlo využít
několik svých šancí a doplatili
jsme na chybu při bránění standardní situace z poloviny hřiště.
Za nepříznivého stavu jsme po
přestávce víc útočili, jenže góly
nepřišly a z brejku do otevřené
obrany hosté skórovali nedlouho
před koncem podruhé. Celkově
to bylo vyrovnané střetnutí, asi
by mu slušela remíza. My jsme
měli lepší nástupy do obou poločasů a soupeř následně naši
aktivitu eliminoval. Kluci ještě
potřebují sbírat zkušenosti, aby
neinkasovali zbytečné branky a
potom nehonili v každém utkání ztrátu. Obavy z namočení do
boje o záchranu zatím neřešíme,
spíš je potřeba se soustředit na
zlepšování našeho fotbalového
projevu. Výsledky se následně
dostaví.“

Dub nad Moravou
Plumlov
1:0 (0:0)
Branka: 86. Šálek. Rozhodčí: Petr
– Odstrčil, Menšík. Sestava Plumlova: Kovařík – Krč, Hladký, Kutný, Frýbort ml. – Bureš (70. Ježek),
Staněk, Ševcůj, Matoušek – Hrstka,
Křupka.
Hodnocení trenéra Sokol ORESVO Plumlov (Jan Pešek): „Neodehráli jsme špatné utkání, přestože
Dub je doma velice silný. Problémy
nám však dělaly soupeřovy standardky a hlavně autová vhazování
okolo šestnáctky. Všechna nebezpečí jsme postupně eliminovali až
téměř do konce, bohužel pět minut
před závěrečným hvizdem padl
rozhodující gól do naší sítě. My
jsme měli v 35. minutě dvě slibné
šance a po přestávce šel Křupka
dokonce sám na bránu, jenže ani
jednu z těchto příležitostí kluci neproměnili. Škoda, protože výkon
jsme podali solidní a mohli vybojovat cenný bod. Takhle nám utekl,
v příštím kole tedy musíme doma
zabrat proti Opatovicím. Ty jsou
sice v popředí tabulky, ale situace
ve spodních patrech je nadále vážná
a soupeře si nelze vybírat.“

Náměšť na Hané
Jesenec
3:1 (2:0)
Branky: 13. Vymětal, 30. Heil, 61.
Konečný – 70. Burian. Rozhodčí:
Paščinský – Juřátek, Krpec. Sestava Jesence: Kýr – D. Mrňka (20.
Zajíček), Fidler, Burian, Horák
– Továrek (49. Z. Tichý), P. Tichý
ml., Čížek, Tyl (80. Václavek) –
Konečný, J. Tichý.
Hodnocení trenéra SK Jesenec (Petr
Tichý starší): „Psychicky jsme to nezvládli, klukům svazovala nohy nervozita. Věděli, že se hraje o šest bodů,
a podlehli důležitosti zápasu. V první
půlce nehráli špatně, ale vyrobili dvě
fatální hrubky a doslova darovali
soupeři vedení 2:0. Což rozhodlo, z takové rány se těžko zvedá. Po obrátce
jsme se tlačili dopředu a z rychlého
protiútoku inkasovali potřetí, až potom
se konečně povedlo snížit. Na obrat
jsme však neměli, Náměšť byla prostě
lepší. Za dané situace se už pomalu
smiřujeme s osudem a soustředíme
hlavně na to, aby po pravděpodobném
sestupu byl mančaft stabilizovaný pro
I.B třídu. I když dokud žije teoretická
naděje na záchranu, nelze nic předem
balit. Uvidíme, jak dopadnou nejbližší
kola.“

Štěpánov
Konice B
1:0 (1:0)
Branka: 5. Boleček. Rozhodčí: Koláček – Štětka, Boháč. Sestava Konice B: Nakládal – M. Drešl, Bílý, Rus,
Burget – Muzikant, Kořenovský, Křeček, Antl, F. Drešl – Vydržel.
Hodnocení trenéra Sokol Konice B
(Martin Slezák): „Měli jsme velké
problémy se skládáním sestavy. Nastoupili tři kluci, co dopoledne bojovali za dorost, a prvních dvacet minut
jsme dokonce museli hrát v deseti,
než se zapojil Křeček. S ohledem na
tyto okolnosti jsme chtěli vycházet
hodně zezadu, bohužel hned po pěti
minutách domácí potrestali naši chybu
vedoucím gólem. Tím pádem jsme
museli otevřít hru a útočení se nám
v kombinovaném složení až nečekaně dařilo. Z trvalého tlaku rezultovalo
několik šancí, Burget nastřelil břevno,
Vydržel neproměnil tutovku a Křeček
další velkou příležitost. Podruhé na
jaře jsme tak utrpěli dost smolnou i
zbytečnou porážku. Za výkon přitom
musím kluky pochválit, příjemně mne
za dané situace překvapili. Chybí nám
však lepší zakončení. Příště už musíme zabodovat, neboť spodek tabulky
se nepříjemně přiblížil.“

I.B třída: Prohrál pouze Kostelec, Pivín po přestřelce stoupá ode dna
Prostějovsko/jim – Bitva na čele I.B třídy se ještě více dramatizuje. Lipovou po remíze v pátých
Vrchoslavicích přeskočily vítězné Horní Moštěnice, po
výsledku 3:0 v Radslavicích se dotáhly i Mostkovice.
Po druhé jarní výhře stoupají i šesté Nezamyslice,
Pivín čtyřmi góly do sítě Hustopečí zaznamenal polovinu svých branek za předchozích šestnáct kol.
Nedařilo se jen Kostelci, který zůstal společně s želatovickým béčkem na deseti bodech.
Sokol Vrchoslavice
SK Lipová
1:1 (0:1)
Branky: Lacina – Takáč
Rozhodčí: Kašpar – Milar, Přikryl.
Sestava Vrchoslavic: Jozek –
Olšanský, Zdražil, L. Zatloukal,
Spiller – P. Horák ml. (50. P. Horák st.), M. Fousek (60. J. Fousek), Polášek, Hamala – Holub,
Lacina. Trenér: Roman Šmíd.
Sestava Lipové: Abrahám – P.
Koudelka, Ohlídal, Barák, Žilka – Z. Koudelka (60. Jamrich),
Macourek, Spáčil, Takáč – Liška, T. Ullmann (75. Klicpera).
Trenér: Jaroslav Ullmann.

Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava
Ullmanna:
„Typické derby. První poločas jsme
byli lepší a dali jsme gól, měli jsme i
další tutovky a domácí jsme do ničeho
nepustili. O přestávce jsme si řekli, že
budeme hrát stejným způsobem, bohužel jsme od toho ale upustili a domácí
byli lepší. Začali nás přehrávat a z toho
pramenilo i vyrovnání. Dělba bodů je
nakonec spravedlivá. Nedáváme teď
tolik branek, ale je to kvalitou soupeřů,
kdy se na nás všichni chystají. Musíme
si počkat, až nám to tam začne opět
padat. Teď máme Všechovice a doma
chceme vítězit. Pak nás čeká zápas jara
na Hané.“

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Vladimíra Staňka:
„Výsledek hovoří zcela jasně,
ale obrazu hry neodpovídá.
Domácí nebyli lepší, ale šťastnější. Oni šance proměnili, my
ne. První poločas jsme byli
lepší, soupeře jsme do ničeho
nepustili a ve 35. minutě jsme
po standardce dali gól. Měli
jsme šanci i na druhou branku,
jenže jsme ji nedali a ke konci
poločasu jsme domácím darovali úplně zbytečnou penaltu.
Ve druhém poločase hned na
začátku šel Tomáš Menšík
sám na brankáře, ale nedal a
hned po ztrátě míče a dlouhém
balonu jsme inkasovali. Třetí
branku jsme dostali jako přes
kopírák v 80. minutě a čtvrtý
gól byl při hře vabank. Šance
jsme měli, ale selhali jsme v
koncovce. Musíme hrát dál a
věřit, že to prolomíme. Teď
máme Vrchoslavice a doma by
se mělo vyhrávat.“

vhodné ke kombinaci. Nelíbilo
se mi jen prvních deset minut,
kdy jsme čekali, co soupeř udělá.
Pak kluci začali hrát a nechávali
domácím méně prostoru. Jen musím kluky více nutit do finálky,
někdy si dávají více přednosti a
méně zakončují. Naší bolístkou
je, že se někdy až moc mazlíme
s balonem a nejsme přímočařejší.
Je potřeba trošinku zvýšit úsilí
a agresivitu, což jsme si řekli v
šatně. Pak se to výrazně zlepšilo,
měli jsme zápas pod kontrolou a
oprávněně padli další góly. Mohli
jsme jich dát pět zcela regulérních. Soupeř hrál, bojoval, snažil
se zakončit, ale do vápna se k ničemu nedostali a neohrozili nás.
Agresivní běhaví mladí hráči,
ale že by si vypracovali gólovku, to ne. Veškeré úsilí končilo
před velkým vápnem, někdy měli
možnost rohu. Očekávám, že
Moštěnice budou chtít hrát fotbal a proti takovým soupeřům se
nám hraje dobře. Zřejmě budou
běhaví, pohybliví. Budeme se na
to zodpovědně připravovat, nepodceníme to a snad využijeme
domácího prostředí. Přál bych si
tři body.“

17.kolo: Přemyslovice „A“-Určice B 1:0 (0:0), branky:,
Olšany-Protivanov 1:2 (0:1), branky:, Hansl - Sedlák
2, Čechovice „B“-Dobromilice 1:0 (1:0), branky:, Bílý,
Zdětín-Držovice 1:0 (1:0), branky:, Keluc, Otaslavice-Hvozd 6:3 (3:3), branky:, Dokoupil 2, Rieger, Rušil,
Štefek - Bílý 2, Poles, Vlastní, Brodek u PV-Otinoves
4:2 (4:1), branky:, Soldán, Zatloukal, Zejda, Šimeček
- Parák 2, Kralice-Vrahovice 1:0 (1:0), branky:, Filický.
1. Protivanov 17 12
2. Čechovice „B“ 17 10
3. Přemyslovice „A“17 7
4. Kralice
17 9
5. Držovice
17 7
6. Hvozd
17 7
7. Olšany
17 6
8. Vrahovice
17 7
9. Zdětín
17 6
10. Brodek u PV 17 6
11. Otaslavice 17 6
12. Určice B
17 5
13. Dobromilice 17 5
14. Otinoves
17 4
Kanonýři: 16 - Bukovec
branky:, 15 - Bílý Vojtěch
Jaroslav (Držovice),

3 2 47:25 39
5 2 37:18 35
7 3 22:18 28
1 7 38:35 28
4 6 37:30 25
3 7 37:30 24
4 7 31:28 22
1 9 29:38 22
3 8 29:24 21
3 8 34:42 21
1 10 35:42 19
4 8 28:39 19
3 9 30:44 18
2 11 19:40 14
Svatopluk (Kralice),
(Hvozd), 13 - Rolný

III. třída

17.kolo: Vícov-Kostelec B 2:2, 1.SK Prostějov
A-Pavlovice 3:2, Vyšovice-Bedihošť 2:1 (1:0),
branky:, Zdětín B-Haná Prostějov B 1:2 (0:0),
branky:, Nezamyslice B-Tištín 3:0, Smržice-Horní
Štěpánov 3:0, Němčice-Kladky 5:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.SK Prostějov A17 13
Haná Prostějov B17 12
Nezamyslice B 17 12
Smržice
17 12
Vyšovice
17 10
Bedihošť
17 7
Vícov
17 6
Tištín
17 6
Kostelec B 17 6
Němčice
17 5
Zdětín B
17 4
Horní Štěpánov17 4
Kladky
17 3
Pavlovice
17 4

2
2
2
1
3
2
4
2
2
2
4
1
3
0

2
3
3
4
4
8
7
9
9
10
9
12
11
13

62:15
49:24
45:24
57:20
38:23
39:43
23:29
21:33
35:52
39:45
24:31
24:49
22:47
26:69

Kanonýři: 19 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B),
branky:, 11 - Francl Tomáš (Němčice), Kocourek
Michal (1.SK Prostějov A), Maška Jan (Kladky),
branky:, Musil Martin (Bedihošť), 10 - Ošlejšek David
(1.SK Prostějov A),

Okresní přebor žáků
Dohrávka 14.kolo : Sokol Určice – Sokol Plumlov
1 :3
15.kolo: Pivín-Určice 2:1, Nezamyslice-Držovice
10:1, Vyšovice-Haná Prostějov 2:5, Přemyslovice-Dobromilice 1:2, Smržice-Protivanov 0:4, Klenovice-Kostelec 0:2, Lipová-Plumlov 3:3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Protivanov 15 14 1 0 121:2 43
Dobromilice 15 13 2 0 79:13 41
Kostelec
15 11 2 2 83:25 35
Pivín
15 9 2 4 48:26 29
Určice
15 9 1 5 46:26 28
Nezamyslice 15 6 3 6 45:56 21
Plumlov
15 6 3 6 31:45 21
Haná Prostějov 14 5 4 5 67:55 19
Vyšovice
15 6 1 8 42:74 19
Smržice
15 6 0 9 24:31 18
Klenovice
15 3 2 10 14:49 11
Lipová
15 2 3 10 15:74 9
Přemyslovice 14 1 2 11 12:82 5
Držovice
15 0 0 15 9:78 0

Haná Nezamyslice
FC Beňov
2:1 (1:1)
Branky Nezamyslic: Oulehla,
Musil
Rozhodčí: Tomášek – Křepský,
Knop.
Sestava Nezamyslic: Buriánek
– Hájek, Lakomý, Král, Fi- Kanonýři: 39 - Milar Ondrej (Protivanov), 24 - Tyrner
alka – Přikryl (30. Dopita, 70. Jan (Haná Prostějov), 20 - Frehar Jan (Dobromilice),
Letocha), Mariánek, J. Přidal, branky:, Smékal Jiří (Kostelec),
Šteflovič (15. T. Přidal) – Musil, Oulehla. Trenér: Drahomír
Crhan.

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:
„Jelikož jsme se na utkání
hodně připravovali, tak jsme
v 7. minutě prohrávali 0:1.
Dokázali jsme vyrovnat, ale
ještě do poločasu opět dostali na 1:2. První poločas byl
z naší strany strašně vlažný,
tak se o záchranu nehraje. V
šatně nastala velká bouřka a
do druhého poločasu dostali
kluci za úkol otočit do 75.
minuty na 3:2. Kluci začali
běhat, dřít, dorážet soupeře.
Vyrovnali
jsme
brankou
Tydlačky, pak se trefil opět
Martin Sedlák a čtvrtou
branku dal krásně z přímáku
David Šišma. Dvacet minut
dřiny stálo za to, ale v 85.
minutě jsme bohužel opět po
rohu dostali na 4:3 a klepali
jsme se o výsledek. Dostali jsme dvě branky z rohů,
což mě nejvíc mrzí, protože
to je nejlacinější branka,
jsem za to na kluky hodně
nahněvaný. První poločas
byly Hustopeče fotbalovější,
druhý poločas jsme se jim
vyrovnali. Příprava nebyla optimální a každý se
šetří, aby vydržel devadesát
minut. Proto byla první půle
vlažnější a každý si schovával síly na druhou půli.
Musíme pochválit Josefa
Nesvadbíka, živel, který to
dal dohromady a namotivoval
kluky. To mi u některých
chybí, i s natrženým svalem
jde sednout na lavku a pomoci. Teď jedeme do Beňova
a teprve teď se ukáže, až teď
bychom měli začít dřív o záchranu.“

Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Výborný soupeř, který na nás
v prvním pěti minutách vletěl a
hned jsme inkasovali. Nastoupili jsme do zápasu hrozně staticky, pak jsme se začali zvedat.
V patnácté minutě jsme museli
střídat Štefloviče, ve třicáté
minutě Přikryla pro zranění
kolena. Koncem poločasu jsme
hru i skóre srovnali a druhý
poločas byl vyrovnaný. V jeho
polovině nám vyloučil stopera Lakomého i jejich hráče.
Od té doby nás Beňov tlačil, i
když do žádných gólovek jsme
ho nepouštěli. Hrozili jsme z
rychlých brejků, Kamil Oulehla šel dvakrát na gólmana,
ale ve finále si to vždy pokopl
moc. Pět minut před koncem
se to ale podařilo, Mira Musil ve skrumáži po nádherném
úniku Oulehly rozhodl zápas
pro nás. Beňov má dvaadvacetileté kluky. Potřebují spolu
ještě chvilku být a pokud se
nerozpadnou, dlouho v I.B třídě
nezůstanou. Všichni jsou fotbalisté, třeba Hanou mleli celý zápas, ale šance neproměňovali.“

„Celkem jsem si věřil, že ji proměním. V pátek jsme je ve třech
trénovali a byl jsem určen. Minule proti Určicím jsem nedal,
tak jsem to chtěl napravit.“
Podepsalo se na psychice
smolné vyrovnání?
„Je pravda, že náš mančaft je
poměrně mladý a nás zkušenějších tam moc není. Mladé to
možná trochu nalomilo, ale pro-

šli1.SK Prostějov a tyto situace
by měli zvládat.“
V týdnu před utkáním k
vám přišel nový trenér.
Je změna již teď nějak znát?
„Je to brzká spekulace, ale věříme, že tato změna bude pozitivní
a jen ku prospěchu. Opticky to
byl nejdivočejší výsledek, ale náš
jednoznačně nejlepší výkon. Věřím, že brzy přijdou i úspěchy.“
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Hodnocení trenéra Vrchoslavic Romana Šmída:
„Výsledek asi odpovídá a je spravedlivý. První poločas byla lepší Lipová,
druhý poločas my. Po vyrovnání jsme
několik šancí měli, Lipová v první
půlce taky. Hrály proti sobě dvě mužstva praktikující vyzrálý fotbal, hlavně
druhý poločas. Myslím si, že jsme měli
blíž k vítězství, druhý poločas byla Lipová v útlumu. Jejich gólman vyrážel
jen před sebe, ale nedokázali jsme toho
využít. Relativně dobrý zápas, je škoda, že nezůstaly všechny body doma.
Po utkání v Lipové je bilance pro nás
trošku nepříznivá.“

Sokol Horní Moštěnice
FC Kostelec na Hané
4:1 (1:1)
Branka Kostelce na Hané:
Grepl
Rozhodčí: Bartuněk – Dorušák,
Pumprla.
Sestava Kostelce na Hané: L.
Menšík – M. Synek, Hon, Začal, Barták – Sedláček, Grepl, T.
Menšík, Baláš (80. Procházka)
– Walter, Vyhlídal. Trenér: Vladimír Staněk.
Chytal ještě Lukáš, protože byl
dobrý v Mostkovicích.

Sokol Radslavice
Sokol Mostkovice
0:3 (0:1)
Branky: Hanák, M. Vojtíšek,
Kapounek
Rozhodčí: Kubíček – Baďura,
Pumprla.
Sestava Mostkovic: Lukáš –
Šmíd – P. Zapletal, Milar, V.
Vojtíšek – Šlambor (53. Musil),
O. Zapletal, M. Vojtíšek, Hanák
– Dadák (75. Pospíšil), Jansa
(84. Kapounek). Trenér: Jiří Kamenov.

Sokol Pivín
Sokol Hustopeče nad Bečvou
4:3 (1:2)
Branky Pivína: Sedlák 2, Tydlačka, Šišma
Rozhodčí: Januš – Slota, Jelínek.
Sestava Pivína: Filka – Novák
(85. R. Švéda), Vláčilík, R.
Fialka, Vrba – Štěpánek (40.
Hodnocení trenéra Mostkovic Tydlačka), V. Švéda, Přikryl,
Jiřího Kamenova:
Šišma – Sedlák (80. Zbožínek),
„Soupeř nebyl jednoduchý, ale P. Fialka. Trenér: Jaroslav
vyhovovalo nám kvalitní hřiště Svozil.

Kralice na Hané - Díky brance svého kapitána Pavla Valtra se Kraličtí poprvé na jaře dostali do
vedení, nadějný výsledek však neudrželi a po dvou brankách obdržených v samotném závěru se
zrodil debakl. Devětadvacetiletý nositel žluté pásky na levém rukávu je přesto přesvědčen, že ze
strany domácích šlo o nejlepší hru za celé jaro a body na sebe nenechají dlouho čekat...
„To je pravda, ale bohužel jak k derby patří. Druhý poJiří Možný
jsme brzy smolně inkasovali a ločas se změnil v náš neproÚvod duelu se vám po- bylo vyrovnáno... Věřili jsme, spěch.“
Věřil jste si na penaltu
vedl a vypadalo to, že že to zvládneme, bohužel se
po selhání proti Loštibyste mohli poprvé na jaře bo- tak nestalo. První poločas byl
i pro diváka na vysoké úrovni, cím?
dovat...
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. dubna 2012

 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Přebor Olomouckého KFS: Sobotní šlágr rivalů přinesl čtvrtou kralickou prohru v řadě

KRALICE VYMĚNILY TRENÉRA, URČICE I TAK DERBY OPANOVALY
Po vyrovnaném prvním poločase domácí odpadli a hosté je převálcovali

Plné parkoviště nedaleko kralického fotbalového
hřiště dávalo již při cestě do areálu tušit, že navzdory termínové kolizi s atraktivním divizním duelem
1.FK Prostějov - Šumperk si první jarní regionální
derby v krajském přeboru nenechala ujít spousta
fanoušků včetně těch nejmenších ještě v kočárcích. A hráči obou celků se jim odměnili líbivou podívanou s množstvím branek i méně úspěšným zakončením, velkým nasazením a chutí dosáhnout
na body i špetkou emocí. Navzdory skvělému nástupu domácích a brzké úvodní brance to nakonec
byli hosté, kdo měl důvod k radosti a spokojenosti.
Nejenže Určičtí již potřinácté v sezoně a potřetí na
jaře zvítězili, navíc již potřinácté za sebou neproÚspěšný kapitán. Tomáš Los rozehrával spoustu standardek hostí a jednou brankou se též podílel
hráli, získali čtrnáctý plusový bod a před nedělní na čtyřbrankovém přídělu.
Foto:Jiří Možný
duelem Hranic na Moravě v Konici utvořili na lídra
nový tlak. Ještě nedávno propastný rozdíl stáhli na moc nepředvedli, ale i pro ně z dalšího rohu, ovšem stejně našel na zadní tyči osamocenéplatilo, že první střela se tře- tak mohli ihned inkasovat. Z ho Losa, který mohl zakončopouhé dva body...
potala v síti. S Hochmanovou odvrácené standardky vznikl vat. Po půlhodině utkání hosté
Kralice na Hané/jim

A

ž třinácté Kralice na Hané
vyrukovaly na druhý tým
tabulky s novým koučem Petrem Gottwaldem (čtěte na
straně 17 dnešního vydání pozn.red.) i dvěma změnami
v sestavě. Na pravého beka se
místo Neorala postavil Michal
Trnavský, Růžičkovo místo
uprostřed zálohy obsadil dosavadní útočník Lisický, takže v
základní sestavě zbylo místo i
na Jaroslava Lehkého. Hostéé
o
přijeli na půdu regionálního
rivala v dobrém rozpoložení z
vydařené jarní premiéry a takéé
v kompletním složení.
yl to ale zmíněný sedmadvacetiletý forvard domácích s desítkou na zádech
h
zaměstnával hned od úvodu
u
hostující obranu. Problémy
y
s jeho rychlostí měl zejménaa
Přemysl Mlčoch, který častoo
neměl jinou možnost, než sii
vypomoci faulem. A po jed-nom z míčů za obranu a průni-o
ku Lehkého od pravé lajny do
vápna došlo po kličce na penal-tový zákrok a již ve dvanáctéé
minutě se urodilo vedení Kra-lic. Kapitán domácích Pavell
Valtr si na rozdíl od Loštic vě-děl rady, a přestože Nejezchleb
b
vystihl stranu, na umístěnouu
střelu k pravé tyči byl krátký.
y
Domácí byli při chuti a záhy
se téměř propracovali ke druhéé
gólovce. Lisický prostrčil míčč

střelou ze střední vzdálenosti brejk po pravé straně, centr si
by si Winkler poradil, při nechtěné teči spoluhráče byl ale
bez šance a navzdory snaze o
návrat zpět do středu branky
již balon zavčas nezastavil.
raličtí se nechtěli nechat
srazit na kolena, zahrozili

mezi beky na Cibulku, který
se již na hranici vápna chystal
k zakončení, ale ze strany k
němu včas přistoupil jeden z
beků a v posledním momentu
mu ukopl míč na rohový kop.
Hosté toho dopředu zpočátku

K

vyprodukovali další nebezpeč-

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – 21. KOLO

FC Kralice na Hané
střídání: 78. Martinec za Deutscha
trenér: PETR GOTTWALD
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Los

nou a přesnou střelu zpoza
vápna a výborným zákrokem
se musel prezentovat i Winkler. Následný roh a efektní
zakončení nůžkami postrádalo
efekt gólový, scházely decimetry. Hosté útočili v první půli
i proti slabému větru, přesto
ještě jednu nebezpečnou střelu
z dálky vyslal Los a kralický
gólman si s ní poradil až nadvakrát. V závěru poločasu
ještě sólovou výpravu přes půl
hřiště uskutečnil Lisický, předchozí povedený moment ale
negoval nepřesnou přihrávkou.
ruhý poločas přinesl
více vzruchu, ačkoliv se
zhoršilo počasí a k silnějšímu
větru se průběžně přidávalo i
houstnoucí pokapávání. Nejprve scházel kousek přesnosti
Hochmanovi na jedné a Šlézarovi na druhé straně, pak Vodákovu střelu zastavil lopatkou
na hraně šestnáctky spoluhráč
Trajer a z rychlého přesunu
míče na opačnou polovinu
dosáhly Kralice druhé branky.
Leč z ofsajdové pozice a pokračovalo se tak za patového
stavu.
d tohoto momentu se již
vše významné pro konečnou podobu skóre odehrávalo
před domácím gólmanem. A
také za ním. Nejprve při svíje-

D
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ní se Trajera na trávníku kousek za půlícím kruhem uspěl
zkušený Vodák a po prvním
vynikajícím zákroku Winklera
přece jen poslal hosty do vedení, vzápětí se již čilý Trajer
po vybídnutí Kišky málem
také zapsal mezi střelce – jeho
překopnutí gólmana zastavilo
břevno. Po faulu v těsné blízkosti šestnáctky to z ostrého
úhlu zkoušel Los, po pádu ve
vápně si Trajer vykoledoval
jen žlutou kartu, v poslední
čtvrthodině již ale byla převaha hostí natolik markantní, že
ještě dva góly přidali. Nejprve
si dlouhé předkopnutí doběhl
Los a překonal Winklera potřetí, v samém závěru pronikl po
pravé straně do vysunuté obrany ještě Bokůvka a přesný míč
naservíroval nabíhajícímu stoperu Vaňkovi, po jehož doteku
v malém vápně to bylo 1:4.
Tak také střetnutí dvou celků z
Prostějovska skončilo.
tejně jako v podzimním
klání tak Určice otočily
stav 0:1 a o prodloužení své
bodové série se pokusí v neděli od půl páté proti Litovli.
Kralice zajíždějí taktéž v
neděli do Hodolan k duelu s
béčkem Holice. Utkání nezačíná hned dopoledne, ale
rovněž až v 16.30.

S

Čtyři na jednoho. Přesila hráčů Určic přesně vystihuje i konečný
stav skóre pro hosty.
Foto: Jiří možný
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PETR GOTTWALD - FC Kralice na Hané:
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 19. HOSTÉ ŠŤASTNĚ VYROVNÁVAJÍ
Po tečovateč
e ova
né střele Hochmana ze střední vzdálenosti byl Winkler bez
šance a je to 1:1.
 21. U pravé tyče číhal pozapomenutý Los. Překvapen, že k
němu propadl centrovaný míč, nezakončil.
 35. Remízu zachránil domácím gólman Winkler, který vytáhl Vodákovu střelu do pravého dolního růžku. Po následném
rohu a nůžkách hostí skončil míč těsně vedle.
 52. Nebezpečnou akcí pro hosty se prezentoval kralický Šlézar, zpoza šestnáctky vystřelil jen kousek vedle bližší tyče.
 58. Kralice dosáhly druhé branky v utkání, Cibulkovo překonání gólmana ale hatí odmávaný ofsajd.
 63. HOSTÉ OTÁČEJÍ Vodáka nezastavil střed domácí
obrany, s první technickou střelou na druhou tyč si Winkler
ještě porazil, proti dorážce do odkryté poloviny brány nemohl nic dělat - 1:2.
 68. Zvýšit mohl Trajer, po Kiškově přiťuknutí mezi beky
loboval do břevna.
 82. LOS PŘIDÁVÁ POJISTKU Po individuální akci od
poloviny hřiště do rozhozené defenzivy Kralic střílí Tomáš
Los třetí branku hostí – 1:3.
 88. ČTVRTÝ BANÁN V DOMÁCÍ SÍTI Míče za obranu
využívá rychlonohý Bokůvka, centrem od pravého rohového
praporku nachází Vaňka a ten se z malého vápna nemýlí - 1:4.
zaznamenal Jiří Možný

střídání: 76. Plajner za Hochmana, 82. Peka
za Trajera
trenér: EVŽEN KUČERA

DOKONALÝ POČIN
Sokol Určice
Tečovaná rána krajního záložníka hostů nasměrovala Určice
k třetí jarní výhře a minimálně na čtyřiadvacet hodin také ke
stažení náskoku vedoucích Hranic jen na dva body. Zhruba
šest minut po vedoucí brance domácích ještě teprve jedenadvacetiletý levý halv napřáhl za velkým vápnem, gólman reagoval na původní trajektorii mířící k levé tyči a po doteku
jednoho z bránících hráčů si to míč namířil přesně doprostřed. Ihned po začátku druhého poločasu a odraženém míči po rohovém kopu mohl přidat druhou branku, tentokrát
jeho netečovaný pokus doputoval kousek vedle pravé tyčky. Odchovanec prostějovského
LeRKu si do osobních statistik ke druhému gólu v sezoně připsal i první žlutou kartu a
po třech brankách spoluhráčů se mohl radovat z desátého jarního bodu Určic.

„Výsledek je hrůzostrašný, ale poslední dva inkasované góly
jsem v kabině moc nehodnotil, padly v zápalu posledních sil.
Hodnotil bych výkon prvního poločasu, kdy jsem byl spokojen
s bojovností, nasazením, důrazem, přebíráním hráčů. Klukům
jsem již před zápasem řekl, že i kdybychom prohráli, budu se
opírat jen o to pozitivní. Tento úkol splnil celý první poločas
a deset minut druhého. Postupně hráčům docházely síly, ale
beru vše i prohru jako pozitivní. Lisický byl neúnavný dozadu
i dopředu, v útoku Jarda Lehký na sto procent splnil očekávání,
hrál s maximálním nasazením, důrazem. Jinak jsme prohráli
zaslouženě. Ne nadarmo jsou Určice na druhém místě. Co
dál? V Holici budeme pokračovat v tom, co jsem nastolil již
od čtvrtka. Tedy soustředit se na standardní situace, na taktiku, trošičku zorganizovat obranu a u některých hráčů znovu
obnovit kondici.“

EVŽEN KUČERA - TJ Sokol Určice:
„Myslím si, že zápas lze srovnat s podzimním střetnutím, kdy
jsme také prohrávali. Rozhodujícím momentem bylo vyrovnání, byť je pravda, že jsme jej dosáhli se štěstím. Byli jsme
lepší, celý zápas jsme kontrolovali, měli jsme míč víc na noze.
Domácí spoléhali na brejky, ale pak se jim to již moc nedařilo a bylo jen otázkou času, kdy dáme druhý gól. O poločase
jsem klukům říkal, že musíme hrát stejně trpělivě, což se nám
zpočátku nedařilo. Nabádal jsem je, ať se uklidní a zpomalí
rozehru, věřili jsme, že šance přijdou. Nervozita po deseti patnácti minutách zmizela a v posledních dvaceti minutách soupeř odešel fyzicky. Neměli sílu, aby to mohli zkorigovat, zápas
mohl skončit ještě vyšším rozdílem. Chtěli nás presovat, ale
Mira Nejezchleb dal dlouhý míč a šli jsme čtyři na jednoho. Je
pravda, že když hrajete s větrem, míč letí dál. Ale vítr byl jen
deset procent našeho výkonu, zbytek je zásluhou kluků. Mohu
jim jen poděkovat, jak se k zápasu postavili. Výborně hráli Vodák, Los, Trajer, Petr Kiška udělal spoustu práce, Hochman byl
výborný na kraji zálohy.“

Sport

Výsledky a tabulky soutěží

v malé kopané ProstějovskA
1. okresní liga mužů
Hřiště Husovo náměstí Prostějov: FC Ladzimil Čehovice
– MK Brodek u Prostějova 2:3,
SK Tomek Dobrochov – Čehovice 3:3, Ariston Prostějov
– Brodek u PV 5:5, Ariston PV
– Dobrochov 1:8.
Hřiště Vrbátky: FK Vrbátky
– SK Chaloupka Prostějov 1:2,
Chaloupka PV – SK Griffins
98 Prostějov 7:2, Sokol Dubany – Vrbátky 4:4, S. Dubany –
Griffins PV 4:1.

3. okresní liga mužů
Hřiště Kobeřice: SK Kobra Kobeřice – KRS Abrahám
Prostějov 4:2, TJ Ohrozim –
FC Semos Juniors Hluchov
5:0, Abrahám PV – Ohrozim
2:3, Hluchov – Kobeřice 3:11,
Abrahám PV – Kobeřice 5:4.
Hřiště Víceměřice: Mexiko
Víceměřice – DD Sport Dubany B 0:2, DD Dubany B – RomAmatér 7:0, Sokol Dubany
B – Víceměřice 2:5, S. Dubany
B – RomAmatér 1:7.

1. Chaloupka PV
2. Dobrochov
3. Brodek u PV
4. Ariston PV
5. S. Dubany
6. Griffins PV
7. Vrbátky
8. Čehovice

1. Kobeřice
2. Ohrozim
3. DD Dubany B
4. Víceměřice
5. Abrahám PV
6. S. Dubany B
7. RomAmatér
8. Hluchov
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Los jarní části okresních soutěží
Prostějovska v malé kopané
O uplynulém víkendu odstartovala odvetná fáze ligových
soutěží v malé kopané našeho
regionu. Jako obvykle vám
budeme přinášet pravidelný
a především nejaktuálnější
servis ze všech soutěží. Ještě
předtím jsme pro vás připravili podrobné rozlosování s průběžnými tabulkami
před druhou polovinou sezóny 2011-2012. Program těch
grup, které mají první zápasy
za sebou, jste mohli najít v
minulém vydání Večerníku,
dnes přidáváme skupiny, jež
se pustí do bojů o tomto víkendu.

2. okresní liga mužů
První turnaj, 21. dubna –
hřiště Laškov: 8.00 1.FC
Laškov – SK Skalka, 9.10
Skalka – FC Zavadilka Prostějov, 10.10 SK Dřevnovice
– Laškov, 11.20 Zavadilka PV
– Dřevnovice. Hřiště Vrbátky: 8.00 KMK Katastrofa Prostějov – 1.FC Betis Prostějov,
9.10 SK Amatér 1993 – Katastrofa PV, 10.10 Amatér – DD
Sport Dubany, 11.20 DD Dubany – Betis PV.
Druhý turnaj, 5. května – hřiště
Hluchov: 8.00 Laškov – Zavadilka PV, 9.00 Betis PV – Amatér, 10.10 Amatér – Laškov,
11.10 Betis PV – Zavadilka PV.
Hřiště Víceměřice: 8.00 Dřevnovice – Katastrofa PV, 9.10
Dřevnovice – Skalka, 10.10
Katastrofa PV – DD Dubany,
11.20 DD Dubany – Skalka.
Třetí turnaj, 19. května –
hřiště Vrbátky: 8.00 Dřevnovice – Betis PV, 9.10 DD Dubany – Dřevnovice, 10.10 Betis
PV – Laškov, 11.20 Laškov –
DD Dubany. Hřiště Hluchov:
8.00 Zavadilka PV – Katastrofa PV, 9.00 Amatér – Skalka,
10.10 Zavadilka PV – Amatér,
11.20 Skalka – Katastrofa PV.
Čtvrtý turnaj, 2. června –
hřiště Laškov: 8.00 DD Dubany – Zavadilka PV, 9.00
Dřevnovice – Amatér, 10.00
Laškov – Katastrofa PV, 11.00
Skalka – Betis PV.
Průběžná tabulka
1. DD Dubany
2. Amatér
3. Dřevnovice
4. Laškov
5. Betis PV
6. Skalka
7. Zavadilka PV
8. Katastrofa PV

6
6
5
3
3
1
0
0
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0
0
1
1
0
3
2
1

1
1
1
3
4
3
5
6

30:7
27:13
27:15
15:13
23:25
10:16
3:27
11:30

18
18
16
10
9
6
2
1

4. okresní liga mužů
První turnaj, 21. dubna –
hřiště Husovo náměstí Pro-

stějov: 8.00 Béci Smržice
– FC Ladzimil Čehovice B,
9.10 Smržice – FC Zero Prostějov, 10.10 SK Los Nutrios
Kralice na Hané – Čehovice
B, 11.20 Kralice – Zero PV.
Hřiště Čelčice: 8.00 AC Čelčice – Medvědi Prostějov,
9.10 Medvědi PV – All in
Prostějov, 10.20 Čelčice – All
in PV.
Druhý turnaj, 5. května – hřiště Kralice na Hané: 8.00 Kralice – All in PV, 9.10 Smržice
– Kralice, 10.20 Smržice – All
in PV. Hřiště Čehovice: 8.00
Medvědi PV – Zero PV, 9.10
Zero PV – Čehovice B, 10.20
Čehovice B – Medvědi PV.
Třetí turnaj, 19. května –
hřiště Smržice: 8.00 Smržice
– Medvědi PV, 9.00 Kralice
– Čelčice, 10.10 Smržice –
Čelčice, 11.10 Medvědi PV –
Kralice.
Čtvrtý turnaj, 2. června –
hřiště Čelčice: 8.00 All in
PV – Zero PV, 9.00 Čelčice –
Čehovice B, 10.10 Čehovice
B – All in PV, 11.10 Zero PV
– Čelčice.

JESTŘÁBŮM TĚSNĚ UNIKLO PRVENSTVÍ
NA DOMÁCÍM SIDA CUPU
Ve finále žáci Prostějova o gól podlehli vítězné
Nitře, za zvládnuté pořadatelství organizátoři tradičně sklízeli pochvaly
Seriál mládežnických hokejových turnajů na prostějovském zimním stadionu uzavřel o uplynulém
víkendu SIDA Cup 2012 starších žáků. Čtvrtý ročník zavedeného klání svedl proti sobě osm týmů,
z nichž nejlepší formu prokázala slovenská Nitra.
Další medailové posty za ní obsadily dva výběry
pořádajícího LHK Jestřábi Prostějov: áčko získalo
stříbro a béčko bronz.
Prostějov/Marek Sonnevend
Třídenní podnik začal už
v pátek a pokračoval v sobotu
zápasy dvou základních skupin. Již tato fáze přitom byla
nadmíru zajímavá i vyrovnaná, o postupujících mezi elitní
kvarteto rozhodoval každý bod
a případně i gól. Z grupy A nakonec pronikli do bojů o cenné
kovy Nitra a B-družstvo LHK,
ve skupině B byl suverénní A-tým Prostějova před Dívčím
hokejem, čímž se holky tvořící
kolektiv z celé ČR postaraly o
největší překvapení turnaje.

brankáře. Jeden z top klubů SR
v této věkové kategorii však
odolal a po uhájeném vítězství
2:1 převzal při slavnostním vyhlášení výsledků hlavní pohár
pro premianta.
„Jsem moc rád, že SIDA Cup
již čtyři roky drží tradici mezinárodního turnaje v ledním
hokeji vysoké mládežnické
kvality. Letošní ročník svým
obsazením i sportovní úrovní
znovu udržel vysoko nastavenou laťku a navíc též z organizačního hlediska vše proběhlo
výborně, za což patří dík ce-

Není důvod ke smutku. Žákovské „ačko“ Jestřábů sice podlehlo ve finále Nitranům, na svůj výkon v
celém turnaji ale mohou být pyšní. Stejně jako domácí pořadatelé za skvělou připravenost SIDA Cupu.
Foto: Zdeněk Pěnička
doročně zapojovat děvčata,
tentokrát jsme zde měli hned
dva dívčí kolektivy. Jsme asi
jedinou akcí tohoto druhu
v České republice, která je
otevřená současně pro kluky
i holky. Celková úroveň zůstává vysoká, za čtyři roky
jsme získali dobrý meziná-

LHK Jestřábi Prostějov A –
Vasas Budapešť žákyně 10:1,
Prostějov A – Dívčí hokej 5:1,
Dívčí hokej – Budapešť žákyně
6:0, Prostějov A – Ostrava select 99 4:2, Dívčí hokej – Ostrava 4:4, Budapešť žákyně –
Ostrava 4:2.
1. Prostějov „A“
3 0
2. Dívčí hokej
1 1
3. Budapešť žákyně
1 0
4. Ostrava
0 1
O 7. místo: Ostrava – Šumperk

0
1
2
2

FINÁLE: Prostějov „A“ –
Nitra 1:2.

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE
1. HK Nitra, 2. LHK Jestřábi
Prostějov „A“, 3. LHK Jestřábi
Prostějov „B“, 4. Dívčí hokej, 5.
Vasas Budapešť žáci, 6. Vasas Bu6 dapešť žákyně, 7. HK Mladí Dra3 ci Šumperk, 8. Ostrava select 99.

19:4
11:9
5:18 2
8:12 1
3:4.

O 5. místo: Budapešť žákyně
– Budapešť žáci 0:7.
Semifinále: Prostějov „A“ –
Prostějov „B“ 4:3 po nájezdech, Nitra – Dívčí hokej 6:0.
O 3. místo: Prostějov „B“ –
Dívčí hokej 5:3.

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
Nejužitečnější hráč: Dominik Hajšman (HK Mladí Draci
Šumperk). Nejlepší útočník:
Radek Nevřela (LHK Jestřábi
Prostějov A). Nejlepší obránce: Tereza Brothánková (Dívčí
hokej). Nejlepší brankář: Juraj Sklenár (HK Nitra).

Chvilka po finále. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje a patron tohoto mezinárodního turnaje
Alois Mačák s kapitánem stříbrného celku Jestřábů.
Foto: Zdeněk Pěnička

Průběžná tabulka
1. Kralice
2. Medvědi PV
3. Čelčice
4. Smržice
5. Čehovice B
6. All in PV
7. Zero PV

6
3
3
2
1
1
1

0
1
0
2
3
2
0

0
2
3
2
2
3
5

23:8
22:16
23:20
20:22
14:15
20:27
12:26

18
10
9
8
6
5
3

Okresní liga žáků
První turnaj, 21. dubna –
hřiště Kobeřice: 14.00 1.FC
Laškov – Sokol Bedihošť,
14.40 RomAmatér – SK Kobra Kobeřice, 15.20 Bedihošť
– Agro Vláčil Čehovice, 16.00
SK Skalka – Kobeřice.
Druhý turnaj, 5. května –
hřiště Hluchov: 14.00 Čehovice – Skalka, 14.40 RomAmatér
– Laškov, 15.25 RomAmatér
– Čehovice, 16.05 Laškov –
Skalka.
Třetí turnaj, 19. května – hřiště Laškov: 14.00 Čehovice –
Kobeřice, 14.50 Kobeřice – Laškov, 15.40 Laškov – Čehovice.
Čtvrtý turnaj, 26. května –
hřiště Bedihošť: 14.00 Skalka – Bedihošť, 14.50 Skalka
– RomAmatér, 15.30 Bedihošť
– Kobeřice, 16.20 Bedihošť –
RomAmatér.
Průběžná tabulka
1. Skalka
2. Laškov
3. Kobeřice
4. RomAmatér
5. Bedihošť
6. Čehovice

4
4
3
2
1
0

0
0
0
0
1
1

1
1
2
3
3
4

27:8
27:10
21:7
14:19
7:19
2:35

12
12
9
6
4
1

PŘEDPLATITELÉ DO AKCE!

VELKÁ SOUTĚŽ

O ZAJÍMAVÉ CENY
Čtěte na
PRÁVĚ
straně 21

STARTUJE...

V semifinálovém duelu poté
nestačily na mladé Slováky
jasným poměrem 0:6, zatímco
druhé nedělní semifinále mezi
oběma letkami Jestřábů přineslo velké drama s nájezdovým
rozuzlením ve prospěch áčka
(4:3). Naše béčko si následně
spravilo chuť vydřenou výhrou 5:3 v utkání o bronz nad
Dívčím hokejem, když pečetící branku dalo až při závěrečné
power play hostů do opuštěné
klece.
Opravdovým vyvrcholením
letošního SIDA Cupu pak bylo
finále mezi dvěma evidentně
nejkvalitnějšími celky ve startovním poli. Vyrovnanou bitvu
postupně získávala na svou
stranu Nitra, která vedla už
2:0. Čtyři minuty před koncem
Hanáci snížili na rozdíl jediného gólu, aby v posledních
vteřinách také zkoušeli hru bez

lému pořadatelskému štábu.
Je skvělé, když se mladým
lidem umožňuje trávit volný
čas tak smysluplnou činností,
jako je aktivní sport. A už teď
jsme se všichni domluvili, že
za rok připravíme pátý SIDA
Cup,“ řekl Večerníku náměstek hejtmana Olomouckého
kraje Alois Mačák, pod jehož
záštitou se prostějovské klání
opět konalo.
„Jsem maximálně spokojený.
Ředitel turnaje Vlastimil Gottwald, další členka organizačního štábu Světlana Gottwaldová a všichni rodiče mladých
hokejistů LHK odvedli výbornou pořadatelskou práci. Po
sportovní stránce rovněž vše
dopadlo na jedničku, neboť
oba týmy Jestřábů hrály velice
dobře a jejich konečné umístění tomu odpovídá. Líbí se
mi, jak se do turnaje daří kaž-

rodní kredit,“ pochvaloval si
zástupce titulárního partnera
a šéf SIDA s.r.o. Jiří Netušil
s poděkováním Olomouckému kraji (jmenovitě Aloisu
Mačákovi), městu Prostějov,
oddílu LHK Jestřábi Prostějov
a všem sponzorům.

výsledkový servis SIDA Cupu
2012 starších žáků
Základní skupina „A“
HK Nitra – HK Mladí Draci
Šumperk 6:4, Vasas Budapešť
žáci – LHK Jestřábi Prostějov
B 2:2, Šumperk – Budapešť žáci
6:1, Nitra – Prostějov B 3:2,
Šumperk – Prostějov B 2:6,
Nitra – Budapešť žáci 1:2.
1. Nitra
2. Prostějov B
3. Budapešť žáci
4. Šumperk
Základní skupina „B“

2
1
1
1

0
1
1
0

1
1
1
2

10:8
10:7
5:9
12:13

4
3
3
2

Dosavadní vítězové SIDA Cupu
První ročník (2009): HK Jestřábi Prostějov.
Druhý ročník (2010): LHK Jestřábi Prostějov.
Třetí ročník (2011): HC Nový Jičín.
Čtvrtý ročník (2012): HK Nitra

Kostelečanky opět neprohrály, s Vrchovinou remizovaly 2:2
Úspěšně do jarní části vstoupilo béčko, Lipovou porazilo 3:0

Kostelec na Hané/jim – Na
sedm zápasů prodloužily
fotbalistky Kostelce svou neporazitelnost v „C“ skupině
moravskoslezské divize. Na
povedenou druhou polovinu
podzimu navázaly i vydařeným vstupem do jara, když
obstály i v duelech s bodově
úspěšnějšími družstvy. Týden po výhře nad třetími
Kotvrdovicemi uhrály bod
s druhou Vrchovinou a čelo
mají stále na dohled. Nyní
jede áčko do Jihlavy, béčko
do Boskovic.

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Petra Merty:
„Zaspali jsme začátek, byli
jsme málo aktivní, soupeř
nás přetlačil silou. Naštěstí
jsme střelou Jelínkové ze
šestnáctky vyrovnali, ale do
poločasu jsme ještě inkasovali. Obě branky jako přes
kopírák, prostrčený balon
středem mezi obránci. Dru-

hý poločas jsme byli aktivnější, řekli jsme si, že musíme hrát důrazněji. Bylo to
lepší, vyrovnali jsme a posledních patnáct minut jsme
na soupeře vyvinuli velký
tlak, ale už nám to tam nepadlo. Spousta křídelních
akcí, ale neměli jsme štěstí
v zakončení. Je dobře, že
neprohráváme, ale v tomto
zápase jsme možná sahali
i po vítězství. Kdybychom
hráli od začátku důsledněji,
asi bychom tři body získali.
Proti Vrchovině remízu ale
bereme, je to silný soupeř.“

poločasu. V tom prvním sice stavu. První gól dala Martina z
přicházelo množství balonů ze přímého kopu z třiceti pětatřicestran, ale strašně málo hráček ti metrů. Nemáme v béčku fotchodilo do šestnáctky. Po pře- balistky schopné kopat takové
stávce se to rapidně změnilo, standardky, tak jsem na ni zavochodili jsme do zakončení ve lal, aby si to šla zkusit. A trefila
větším počtu a začali z toho to pěkně pod břevno, taková
padat góly. Kromě Marti Křup- třešnička na dortu. Super tři
FC Kostelec na Hané „B“ – kové, Verči Zapletalové a Barči body, chtěl bych vyzdvihnout i
SK Lipová 3:0 (0:0)
Adamové, které mám v áčku, výkon Lipové, působily na mě
Branky: 61. Křupková, 66. šlo vyloženě o béčkovou se- sympatickým dojmem.“
Adamová, 79. E. Píchalová
Sestava Kostelce: Křupková
– Václavková, Zapletalová,
Drápalová – Jarošová, Adamová, Látalová, Schönová
– Burgetová, Mrňková, E. PíBranky Kostelce: 27. Jelínková, 75. Látalová
chalová. Střídaly: Zemanová,
Ostatní známé výsledky
Rozhodčí: Kondler – Pechová, Lant.
Kučerová, Nazadová. Trenér:
MSDŽ, skupiny „C“:
Petr Merta.
Sestava Kostelce na Hané:
Ocmanice – Ivančice 2:0, Horní Heršpice „B“ – Moravské Hodnocení trenéra Kostelce
Mikešová
na Hané Petra Merty:
Budějovice 1:2, Studenec –
Sekaninová, Zapletalová, Konrádová, Křupková
Kotvrdovice 2:0.
Hájková (85. Knápková, Adamová (46. Látalová),
„Prakticky jsme celý zápas
Vykopalová (46. Jarošová, 88. E. Píchalová)
jsme působili fotbalovějším
Tabulka:
Tomešová, Jelínková
dojmem. Lipová se hodně zlepŘezníčková.
1. Sokol Studenec
12 9 1 2 43:10 28 šila, zejména na důrazu, a šance
2. SFK Vrchovina
12 7 4 1 38:11 25 jsme si vytvářeli až ve druhém
3. FC Kostelec na Hané
4. Ocmanice
5. Rakovec Kotvrdovice
6. Horní Heršpice „B“
7. SK Moravské Budějovice
8. FC Vysočina Jihlava „B“
9. DFC Rena Ivančice
10. Fotbal Jevišovice

12
12
12
12
12
11
12
11

7
8
6
5
4
2
1
0

3 2
0 4
3 3
2 5
3 5
2 7
1 10
1 10

41:24
31:15
25:18
13:19
27:28
7:38
15:30
4:51

24
16
21
17
15
8
4
1

FC Kostelec na Hané
SFK Vrchovina

2:2

Basketbal
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Jardo gratulace. Spletli jsme se o bod!

k
o
k
s
roz
Mattoni NBL, čtvrtfinále - 1. zápass

BK Prostějov - NH Ostravava

94:63

Čtvrtiny:

29:9, 18:20,
20:11, 27:23

trojky: 24/8:19/4
střelba 2b.: 51/27:45/18
trestné hody: 19/16:20/15
asistence: 13:10
doskoky: 48:32
osobní chyby: 16:19
získané míče: 7:6
ztracené míče: 11:11
rozhodčí: Dolinek, Paulík, Kapl
Diváků: 1030
nejlepší hráč: Dušan Pandula

Sestava a body Prostějova
Pandula 16
Peterson 15
Nicholson 13
Slezák 12
Smith 12

Pouze dva týmy si prostějovský kapitán
Jaroslav Prášil vyzkoušel v basketbalové Mattoni NBL. Ostravskou Novou huť a
Orlí letku, kterou běžně vede na palubovku v roli lídra týmu. Tentokrát, v den svých
dvaatřicátých narozenin, musel sledovat
úsilí Prostějova a svých kamarádů v úvodním čtvrtfinále play-off pouze v roli statisty.
Přetrhané vazy v koleni mu vystavěly stopku
a klíčovou část soutěže s největší pravděpodobností bude sledovat pouze z hlediště...
Jeho spoluhráči si však pro něj
připravili pěkný dárek. V prvním zápase proti Nové huti získali úvodní vítězství po výsledku 94:63. O jednatřicet bodů.
Udělali pouze drobnou chybu.
Jarda měl totiž pátek třináctého
32 let.
„To nevadí, hlavně že jsme

Bratčenkov 8
Pelikán 7
Bohačík 5
Švrdlík 4
Venta 2

vyhráli,“ potěšilo Prášila vystoupení Orlů. „Důležitá je
skutečnost, že jsme uhájili domácí palubovku a v sérii získali
první bod. Ještě potřebujeme
dva a věřím, že nám bude stačit
nejmenší počet zápasů,“ dodal
zkušený křídelník.
Radost z vítězství nad Ostra-

vou neskrýval ani trenér týmu
Zbyněk Choleva. Ten sice měl
výtky především k nasazení
svého souboru v obraně, které
vedlo často k rychlému zakončení brejkových situací. „Jsme
pochopitelně rádi, že nám vstup
do série vyšel a toto vítězství
věnujeme kapitánovi týmu.
Jardo to je pro tebe,“ prohlásil
Choleva.
O narozeninách svého kapitána
před utkáním věděla také kabina. Při rozcvičování si hráči
slíbili, že Prášilovi chtějí udělat
radost.
„Jarda tady není prvním rokem.
Takže víme, kdy má narozeniny. Stejně také víme, jak si
před svým zraněním v letošním
play-off přál uspět. A o to se
snažíme. Ať má radost,“ přiblížil pocity kabiny spoluhráč
Jaromír Bohačík.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Ostravy
Luettgerodt 17, Wright 14, Manousos 10,
Hughes 8, Číž 4, Jurečka 3, Zbránek 3,
Gniadek 2, Stehlík 2, Aleksejevs 0, Palát 0,

koše Mattoni NBL v číslech
ČTVRTFINÁLE
Č
Á
PLAY
A OFF
O
1. ZÁPASY: ČEZ Basketball Nymburk – BK Atrum Levice 83:52
(19:14, 40:22, 63:38). Stav série: 1:0. Nejvíce bodů: Nečas 15, Abrams
a Křemen po 12, Benda 11, Wilson 10 - Grant 9, Marek a Modrič po 7.
Rozhodčí: Dolinek, Macela, Hošek. Trestné hody: 18/14 - 25/18. Fauly:
17:15. Trojky: 9:4 * BK Prostějov – NH Ostrava 94:63 (29:9, 47:29,
67:40). Stav série: 1:0. Nejvíce bodů: Pandula 16, Peterson 15, Cadri-Nicholson 13, Slezák a Smith po 12 - Luettgerodt 17, Wright 14, Manusos
10. Rozhodčí: Dolinek, Paulík, Kapl. Trestné hody: 19/16 - 20/15. Fauly:
16:19. Trojky: 8:4 * BK Děčín - USK Praha 71:58 (17:14, 37:24, 53:35).
Stav série: 1:0. Nejvíce bodů: Alič 16, Stria 15, P. Houška a Sanders po 10
- Sedmák 15, Hruban 12, Slavík a Votroubek po 10. Rozhodčí: Vyklický,
Vondráček, Znamínko. Trestné hody: 9/7 - 20/14. Fauly: 19:15. Trojky:
12:2 * BK JIP Pardubice – BC Kolín 89:57 (28:12, 44:30, 68:44). Stav
série: 1:0. Nejvíce bodů: Bohačík 17, Hampton 14, Arnold 13, Černošek
11 - Barnes 12, Benáček 10, Ames 9. Trojky: 19/5 – 21/8. Trestné hody:
26/20 – 12/5. Doskoky: 42:32. Asistence 13:8

SKUPINA O UDRŽENÍ
2. kolo: Plzeň - Inter Bratislava 69:70 (9:17, 37:32, 58:52). Nejvíce bodů:
Tóth 17, Pecka 15, Suchý 10 - Kuffa 16, Gavran a Ďurana po 11, Tot
10. Rozhodčí: Galajda, Hošek, Milata. Trestné hody: 19/11 - 9/6. Fauly:
18:19. Trojky: 10/4 – 21/8 * Ústí nad Labem - Opava 98:79 (20:24, 45:40,
78:56). Nejvíce bodů: Reese 17, McFadden 16, Holanda 14, Reinberger
13, Hrubý 12 - Šiřina 18, Vaňák 13, Blažek a Klečka po 12. Rozhodčí: Macela, Znamínko, Benda. Trestné hody: 17/10 - 17/8. Fauly: 19:18.
Trojky: 10:9. Pět chyb: 38. Vaňák (Opava). Diváci: 480.
3. kolo: Inter Bratislava - Ústí nad Labem 55:78 (17:14, 27:39, 37:61).
Nejvíce bodů: Kuffa 11, Kucsa 9, Ďurana a Žilík po 8 - McFadden 18,
Tyrna 14, Reinberger 10. Rozhodčí: Kurz, Matějek, Jedlička. Trestné
hody: 17/13 - 14/12. Fauly: 17:18. Trojky: 2:8 * Opava - Plzeň 96:85
(25:26, 44:49, 63:70). Nejvíce bodů: Blažek 21, Kolovrat a Dokoupil po
17, Šiřina 16, Klečka 10 - L. Tóth 19, Kozlík 17, Vrubl a Pecka po 15.
Rozhodčí: Gabara, Vrážel, Holubek. Trestné hody: 29/23 - 25/21. Fauly:
25:24. Trojky: 7:6.
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Ústí nad Labem
44
18
26
3406:3585
62
2. Inter Bratislava
44
11
33
3071:3552
55
3. Opava
43
11
32
3030:3515
54
4. Plzeň
43
11
32
2964:3467
54

ZA BEZEDNÝMI KOŠI...
PLAY OFF - ČTVRTFINÁLE
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

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

Podpořte
P
odpořtee O
Orly.
rlly.
JJeďte
eďte ddo
oŘ
Řecka!
eckka!

Prostějov/lv – S lákavou nabídkou
pro fanoušky přichází vedení BK Prostějov na začátku
vyřazovací části Mattoni NBL. Až do konce play off bude
při domácích programech probíhat losování o atraktivní
cenu. Pro příznivce je připravený zájezd do Řecka od cestovní kanceláře Hellas Tour. „Losování bude probíhat při
každém utkání v Prostějově až do konce soutěže,“ potvrdil
generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.

Orli udeřili hned na začátku a mají první bod
BK Pv
NH O

94
63

průběžný stav série: 1:0
Prostějov/lv - Suverénním
způsobem ovládli basketbalisté Prostějova první čtvrtfinále
Mattoni NBL proti Ostravě. O
výsledku rozhodli již v první
desetiminutovce, kdy si vybudovali náskok dvaceti bodů,
nakonec vyhráli naprosto přesvědčivě a rozdílem třídy 94:63
a ujali se v sérii vedení.
Ostrava přijela povzbuzena sérií patnácti vyhraných zápasů a
šla do vedení 3:0. Další minuty
přesto patřily domácímu celku,
který po první čtvrtině vedl 29:9
a mířil k jasné výhře. Díky skvělé obraně a kvalitní střelbě rozebrali svého protivníka dokonale
a jejich ofenzivní představení
nezastavil ani hostující trenér

D
Dušan
Medvecký vybranými
o
oddechovými
časy.
T druhou čtvrtinu začala OsTaké
t
trava
nadějně a sérii sedmi bodů
k
korigovala
průběžný výsledek.
K
Krátké
vzepětí prostějovského
soka nemohlo Orly zastavit. Ani
p
prostřídaná
sestava nepovolila
v ofenzivě a v poločase měla na
své straně náskok osmnácti bodů
při výsledku 47:39.
Další úder si Hanáci schovali
na začátek druhé půle. Po devíti
bodové sérii odskočili až na pětadvacet bodů a užívali si pohodu
na palubovce. Poslední slovo
v závěru třetí čtvrtiny měl Švrdlík a jeho dlouhá dvojka znamenala vedení 67:40.
Poslední úsek odehrála kompletně prostřídaná pětice. Další útoky táhla pětka Slezák,
Bratčenkov, Bohačík, Švrdlík a
Pelikán povzbuzovaná tradičními oporami, které odpočívaly na
střídačce. Také díky tomu se do
střelecké listiny zapsali všichni

basketbalisté. Na své konto si
v sérii, která se hraje na tři vítězné zápasy, připsali první bod a o
ten druhý budou válčit v úterý na
půdě soupeře.

Následující domácí střetnutí střetnutí usilovat o postup do
se odehraje v pátek 20. dubna semifinále nejvyšší domácí
od 18 hodin v hale Sportcentra soutěže.
DDM. Pokud Orli v Ostravě uspějí, budou už ve třetím

Pohledem trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Jsem moc rád zejména za náš vstup do zápasu. Rozhodlo právě naše nasazení
v úvodu, výborná obrana a úspěšná střelba. Po dobrém začátku jsme si začali
věřit, spolupracovali jsme v útoku i v obraně. Právě v defenzivě byl klíč k tomuto
úspěchu. Navzdory dnešnímu vysokému vítězství je ale třeba udržet koncentraci,
protože vedeme pouze 1-0. Naše sestava, která nastoupila v závěru, je příslibem do
budoucna a jsem moc rád, že se kluci o svoje místo na palubovce pořádně poprali
a nic nevypustili“

DUŠAN MEDVECKÝ - BK NH OSTRAVA:
„Odehráli jsme katastrofální utkání. V první čtvrtině jsme byli všude pozdě a všechno
jsme řešili špatně. Pak už jsme se jenom vezli. Stříleli jsme z nepřipravených pozic a na
začátku časového limitu pro útok. Naši hráči nemají s vyřazovacími boji příliš zkušeností,
zatímco hráči Prostějova jich mají na rozdávání. I když jsme tak první duel nezvládli, pevně
věřím, že v domácím prostředí budeme hrát daleko lépe, nebudeme tak statičtí a budeme
víc pohybovat míčem.“

„Ostrava to kvůli nám nezabalí,“ krotí optimismus Pelikán

Prostějov - Pět, čtyři, tři, dva, jedna… Až do konce zápasu proti Ostravě vydržel na hřišti Rostislav Pelikán,
zkušený pivot prostějovských basketbalistů. Celkově
odehrál osmnáct minut a během nich nastřílel sedm
bodů a přispěl k vysokému vítězství Orlů. „Je to sice
jen první krok, ale s naší hrou můžeme být spokojení,“
řekl Pelikán.
Ladislav Valný
Ostrava v prvním střetnutí zklamala. Čím si to
vysvětlujete?
„Určitě se soupeři nedala upřít
snaha. Opravdu se chtěli po
šatném začátku zase vrátit do
utkání a jeho průběh ještě zdramatizovat. My jsme to soupeři
zkrátka nedovolili. Byl to z naší
strany dobrý výkon na obou polovinách palubovky. Od začátku
jsme byli vepředu.“
Hosté v předcházejících
utkáních patnáctkrát
v řadě vyhráli. Nestrašila vás
trochu jejich výborná bilance?
„Abych byl upřímný, tak jsme o
tom příliš nepřemýšleli. Ostrava
v poslední době hrála se slabšími soupeři a náš klub potvrdil
slušnou formu druhým místem
ve skupině A1. Věřili jsme, že
když budeme hrát koncentrovaně, máme velkou šanci vyhrát.“
Přesvědčivé vítězství vás
staví do role favorita odvetného duelu na půdě soupeře. Uspějete také v ostravské
hale?
„Bylo by to výborné, ale nemůžeme si myslet, že Nová Huť
kvůli nám sérii zabalí. To se

určitě nestane. Navíc v zádech
bude mít našlapanou halu. Každý vám potvrdí, že v Tatranu se
nikomu nehraje dobře. Přesto
chceme uspět.“
V závěru úvodní bitvy
hrála poslední minuty
kompletní druhá pětka. Napadlo vás, že si závěrečné minuty Orli pohlídají bez obvyklých tahounů mužstva?
„Na to asi nikdo před úvodním
rozskokem nemyslel. Někdy
se prostě stane, že vám vše bez
problémů vyjde a rychle rozhodnete o výsledku. V takovém
případě to musíme okamžitě
využít. Nechat odpočívat opory
a dát prostor dalším hráčům. Je
dobře, že třeba Travis Peterson,
Yemi Nicholson nebo Jamar
Smith mohli pošetřit nějaké síly.
Všichni věříme, že play off ještě
bude hodně dlouhé a každý odpočinek bude hrát svoji roli.“
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29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. dubna 2012

Nezamyslice přišly o tři hráče, návrat
do sestavy Kostelce slaví Michal Barták
Nezamyslice, Kostelec na
Hané/jim – Přes složitou hádankou s nejasným koncem
stojí po víkendových duelech
I.B třídy a III. třídy kouč Nezamyslic Drahomír Crhan.
V sobotním duelu áčka proti
Beňovu musel vystřídat zraněného záložníka Přikryla a
červenou kartu dostal stoper
Miroslav Lakomý, o den poz-

ději v Tištíně se vážně zranil
další středopolař Tomáš Mariánek.
„Přikryla je hrozná škoda a
doufám, že se dá dohromady.
Lakomý dostane stopku tak na
dva zápasy a největší ztrátou je
Mariánek. Poranil si kotník a
údajně bude muset na operaci.
Takže pro jaro je určitě ze hry,“
odfajfkoval si ztráty. Červe-

ná karta přitom byla naprosto
zbytečná, když nezamyslický
obránce nezvládl svou reakci.
„V přerušené hře dva hráči Beňova hodili na zem Lakomého
a Krále a Lakomý oplácel,“ popsal moment, který neunikl pozornosti rozhodčích a po němž
se dohrávalo v deseti na obou
stranách.
Hané se tak zkomplikovaly

vyhlídky na posun v tabulce ze
šestého místa ještě výš. „Je to
škoda, protože našlápnuto jsme
měli dobře a chtěli jsme se tlačit
ještě výš. Budeme to nahrazovat velice těžko, ale díky tomu,
že je kvalitních hráčů už konečně čtrnáct, tak to půjde. Ale
lavka bude bohužel špatná,“
uvědomuje si oslabení Crhan.
Důvod k radosti naopak i přes

porážku od Moštěnic měli v
Kostelci. K devadesáti podzimním minutám přidal dalších
devadesát navrátilec do sestavy
Michal Barták. „Na podzim ho
brzdilo zdraví i práce, ale nyní
chodí pravidelně trénovat. V
Mostkovicích seděl na lavce a
teď dostal šanci,“ pochvaluje si
rozšíření kádru o levého obránce trenér Vladimír Staněk.

Bikerka Horáková na Světovém
poháru v Norsku pátá
Randalberg (Norsko), Prostějov/pk - Druhým podnikem pokračoval v norském
Randabergu Světový pohár
v BMX SX. V kryté hale se
dařilo závodnici SKC Prostějov Janě Horákové, která v
páteční jízdě na čas obsadila
nejprve třetí místo a kvalifikovala se tak do večerního superfinále, kde obsadila místo
páté. Z vítězství v timetrialu
se radovala australská jezdkyně Caroline Buchanon.
„V sobotních rozjížďkách se
Janě dařilo a do semifinále
postoupila ze čtvrtého místa,
když v těžké skupině za sebou

nechala takové závodnice jako
jsou Reynolds (AUS), Stacy
(USA), nebo Van Benthem
(NED). V semifinálové jízdě
se na startovní rampu postavila
vedle těch absolutně nejlepších
bikrosařek současnosti, jakými
jsou Buchanon, Pottier, Post,
Valentino a další. Jana startovala z venkovní strany z pozice
číslo osm a odstartovala velmi
dobře,“ ohlédl se za závody
kouč Jany Horákové Vladimír
Vačkář a pokračoval: „Do první zatáčky najížděla na čtvrté
až páté pozici, bohužel byla
sražena padající francouzskou
Valentino. Je to velká škoda,

neboť Jana měla závod velmi
dobře rozjetý a šance na postup
do finále byla velká. Jana dosahovala na třetí a čtvrté rovince
výrazně lepších časů, dalo se
tedy předpokládat, že se jí ještě
podaří probojovat na postupovou příčku,“ dodal.
Ve finále nakonec po velice
dramatickém finiši zvítězila
Caroline Buchanon před druhou Magalie Pottier a třetí Alise
Post. Je zajímavostí, že nejlepší
čtyři závodnice - čtvrtá se umístila Rimsaite z Litvy - postoupily právě z semifinálové skupiny, ve které startovala právě
Jana Horáková...

EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
19
19
19
19

Domácí
Pitbulls Prostějov
Tygři Šternberk
Vetřelci Prostějov
Victoria Šumperk



Tým

LD
30
8
26
21

LH
7
30
25
27

Skóre

19

0

198:148 468:386

12

3

0

1

3

Legy

Body
43

2 Pitbulls Prostějov

18

13

0

0

2

3

0

204:122 469:314

41

3 Dobří bobři Olomouc

19

13

0

0

1

5

0

205:138 473:360

40

4 Sportingbet.cz OL

17

10

1

0

0

6

0

172:135 409:348

32

5 Vetřelci Prostějov

19

6

4

0

1

7

1

174:173 413:427

24

6 Victoria Šumperk

19

7

0

0

2

10 0

152:192 395:454

23

7 Študáč Olomouc

18

3

0

0

1

14 0

126:199 326:452

10

8 Tygři Šternberk

19

2

0

0

0

17 0

109:233 311:523

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
Domácí
Asi Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
Mexičani Čelčice
Rafani Čelčice
U Žida Ivanovice na Hané
V Zeleném Prostějov

Hosté
BD BH LD LH
Zavadila o jedličku Čechovice
4
14 10 32
Jiřina Black Bears Prostějov
6
12 15 26
KRLEŠ Kralice na Hané
8
10 22 23
Berini Ivanovice na Hané
neznámo v době uzávěrky
Sport bar-Zelené peklo 1. Prostějovneznámo v době uzávěrky
O tečku Prostějov
10
9
23 22

Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

1 Zavadila o jedličku Čechovice 19

Foto: internet

postaral sbor prostějovských
rozhodčích a celým dnem
provázel závodníky živý
maskot vodník Eman, který předával ceny a fotil se s
dětmi. „Závody se i letos velmi podařily. Dobrým tahem
bylo rozprostření jednotlivých disciplín na dva půldny,
abychom nemuseli tolik pospíchat a abychom všechno
v pohodě stihli,“ prozradil
trenér Petr Adamec.

17

1

0

0

1

0

257:86

Legy

BO

561:229 53

2 Jiřina Black Bears Prostějov

19

17

0

0

1

1

0

245:98

530:278 52

3 Asi Prostějov

19

14

0

0

0

5

0 196:146

447:375 42

4 V Zeleném Prostějov

19

11

2

0

1

5

0 217:128

489:319 38

5 Berini Ivanovice na Hané

18

9

3

0

0

6

0 191:136

448:346 33

6 O tečku Prostějov

19

10

0

0

2

7

0 173:171

409:424 32

7 Rafani Čelčice

18

9

0

0

0

9

0 133:191

334:444 27

8 KRLEŠ Kralice na Hané

19

6

0

0

1

12 0 141:202

355:469 19

9 Sport bar-Zelené peklo 1. PV

18

5

0

0

0

13 0 133:191

330:436 15

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

19

3

1

0

0

15 0 120:223

318:487 11

11 Mexičani Čelčice

19

2

0

0

2

15 0 129:215

338:492 8

12 U Žida Ivanovice na Hané

18

2

0

0

0

16 0

258:518 6

88:236

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
19 Darts Club Držovice
19 Hospoda Č.Hora Doloplazy
19 Hroši od Jedličky Čechovice
19 Seniors Hamry
19 Skalní Na Nové Doloplazy
19 U kulaté báby Dobromilice

Hosté
BD BH LD
Capa team U Jedl. Čechovice 13 5 31
Banditos Hamry
11 7 26
Němčická střela
7 11 22
Věčná žízeň Ivanovice na Hané 16 2 32
Soběsuky 49
přeloženo na 21.4.
Eufrasio - PhotoClub.Cz
přeloženo na 21.4.

LH
15
20
25
9

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 Darts Club Držovice

letá sestra Lucka Řehořková,
která vybojovala osmé, deváté a desáté místo ve svých
disciplínách. Mezi mladšími
bodovala Alice Snídalová,
které se na Mokrém Emanovi
dařilo i loni. Kromě bronzové
medaile na 50 metrů prsa se
umístila na pátém a šestém
místě. Pozice první desítky
obhájily mezi staršími plavkyně Dominika Smékalová
(5. na 100 prsa), Eva Marciánová a plavec David Snídal.
Mezi nejlepších deset mezi
mladšími se probojovaly

Sebevědomý tým z prostějovska je tedy připraven na další
souboj své úspěšné sezóny,
rozhodně neskládá zbraně a
se silou bájného Griffina se
popere i o postup mezi nejlepší celky v Českém poháru.
Zda napodobí loňské úspěšné tažení týmu F.C. Anděl se
dozvíme již v průběhu tohoto
týdne. „Zveme tímto všechny
fanoušky do kostelecké haly,
aby nás přišli svými hlasivkami podpořit. Odměnou jim
bude naše bojovnost a touha
po vítězství“, uzavřel Martin
Popelka
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Kol V VP R PP P K

1 Miagi Mohelnice

Stupně vítězů. Medailistky s Mokrým Emanem

který bude bezesporu na vysoké úrovni. „Papírovým favoritem je určitě mužstvo Delty,
my jsme však letos dokázali, že
umíme hrát pohledný a kvalitní
fotbal“, prozradil nám vedoucí mužstva Martin Popelka. V
mužstvu Delty působí i několik
bývalých reprezentantů, bratři
Málkové, brankář Gruntorád,
ale prostějovské veřejnosti známý Zdeněk Opravil. Zda i tyto
„hvězdy“ do utkání nastoupí se
můžete ve čtvrtek přesvědčit.
Vzájemná bilance těchto týmů
je vyrovnaná. K prvnímu vzájemnému střetu došlo v exhibičním utkání k 10. výročí
založení klubu, kde hostitelské
mužstvo Griffinů na soupeře
výsledkově nestačilo, podruhé
byli úspěšnější hráči Griffins
na turnaji Winter futsal cup
open, kde uspěli v semifinále
na penalty po velice podivné
remíze 2:2. „Zjistili jsme tak,
že se dá hrát opravdu s každým
soupeřem, musíme jen k utkání přistoupit zodpovědně a bez
zbytečného respektu“, dodal
Martin Popelka.
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Ligová tabulka - průběžné pořadí



Markéta Nováková, která teprve před měsícem přestoupila z přípravky do oddílu,
a Tereza Korhoňová, které
třetí místo uteklo jen o půl
vteřiny. Ostatní plavci, i když
nedosáhli na medaile, si alespoň zaplavali osobní rekordy a vyzkoušeli si plavání na
„velkých závodech“.
Plavecké závody svým darem podpořila firma Mürdter Dvořák. O organizaci se

Opavy, Kroměříže, Krnova,
Brna, Zlína, ale i z Rakovníka
a dalších plaveckých oddílů.
V některých disciplínách tak
bylo možné vidět velmi těsné
souboje o medailové pozice a
kvalitní časy.
Tři vítězství a jeden bronz
vybojoval plavec Lukáš Řehořek, který patří ve své kategorii mezi nejlepší plavce
v republice. Zvítězil v disciplínách 100 metrů prsa, znak
i polohový závod. V první
desítce, ale za stupni vítězů
doplavala i Lukášova osmi-

Hosté
Študáč Olomouc
Dobří bobři Olomouc
Miagi Mohelnice
Sportingbet.cz Olomouc

Ligová tabulka - průběžné pořadí

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

19

571:238 52

17

0

0

1

1

0

266:77

BO

2 Seniors Hamry

18

14

1

0

0

3

0 207:118

468:308 44

3 Banditos Hamry

19

13

0

0

0

6

0 202:140

465:371 39

4 Hospoda Č. Hora Doloplazy

18

12

1

0

0

5

0 191:134

441:352 38

5 Skalní Na Nové Doloplazy

18

12

0

0

0

6

0 175:149

417:368 36

6 Hroši od Jedličky Čechovice

19

9

1

0

1

8

0 178:166

420:391 30

7 Němčická střela

19

8

0

0

1

10 0 182:161

426:376 25

8 Capa team U Jedličky Čechovice

19

6

1

0

1

11 0 149:195

376:453 21

9 Věčná žízeň Ivanovice n. H.

19

4

1

0

0

14 0 117:226

319:497 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.

GRIFFINI Vás zvou na pohárové utkání.
Prostějov/pp – Okresní pohárový vítěz, mužstvo SK
Griffins 98 Prostějov, poměří
své kvality na kostelecké palubovce v dalším kole Českého
poháru. Po vítězství v okresní
fázi a následném postupu přes
Eximpo Náklo je tu souboj
o krajské finále. Ve čtvrtek
19.4.2012 od 19.30 hod se na
kostelecké palubovce rozhodne o finalistovi krajského finále Českého poháru ve futsale.
SK Griffins 98 Prostějov, zástupce prostějovského futsalu,
poměří své síly s nejzkušenějším týmem šumperského regionu. 1.FC Delta Real Šumperk,
tým, který ještě v této sezóně
působil v nejvyšší české futsalové lize, kde obsadil poslední
sestupové místo, a tak bude
muset v dalším ročníku znovu
bojovat o postup mezi českou
elitu. Největším úspěchem
Delty bylo 5. místo v nejvyšší
české futsalové lize. Ukončí jejich sezónu i mužstvo SK Griffins 98 Prostějov a bude se tak
radovat z cenného skalpu? To
vše nám napoví samotný zápas,

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Kolo
19
19
19
19
19
19

O mokrého Emana soutěžili nejmladší plavci

Prostějov/mm– V sobotu o velikonočním víkendu se v prostějovských městských lázních
uskutečnil druhý ročník soutěže „O Mokrého Emana“.
Na závody do Prostějova bylo
přijato přes 300 plavců z 24
českých plaveckých klubů.
Kvůli onemocnění jich nakonec dorazilo „jen“ 233, ale i to
stačilo k naplnění prostějovského bazénu k prasknutí. Za
Prostějov bojovalo celkem 38
prostějovských mladých plaveckých nadějí. Závody nejvíce sedly Lukáši Řehořkovi,
který vybojoval tři zlaté a
jednu bronzovou pozici mezi
plavci ve své kategorii. Mezi
nejlepší se podařilo probojovat i devítileté Alici Snídalové,
která se umístila v na třetím
místě v disciplíně 50 metrů
prsa.
Původním záměrem bylo
uspořádat
závody
pro
nejmladší plavce, aby si zaplavali i ti, kteří jsou zatím
v přípravce a na závody se
se svými časy zatím nedostanou. Letos se přihlásili plavci
z 24 oddílů, které měly o závody zájem. „Zájem byl obrovský. Tím se jen potvrdilo,
že závodů pro nejmladší je
nedostatek,“ objasňuje trenér
Petr Adamec. Přijeli plavci z

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Obětí. Vodník Eman s prostějovskými plavkyněmi Marciánovou
a Samsonovou.

Boxer Šerban na olympiádu do Londýna nepostoupí
(dokončení ze strany 17)
Teprve včera dopoledne tak
došlo na vážení a losování,
Šerban netrpělivě čekal
na svého prvního soupeře
ve váhové kategorii do 60
kilogramů. Stal se jím Josh
Taylor ze Skotska, s nímž
změřil síly hned v nedělním

večeru. A utkání mu nevyšlo,
když prohrál jednoznačně
6:15 na body. V Mirkově
váze se přitom celkem
sešlo sedmadvacet borců
a na letošní olympiádu se
dostanou čtyři nejlepší, což
znamená, že k postupu budou potřeba tři vítězství (1.

kolo, 2. kolo, čtvrtfinále).
A nadějný Prostějovan padl
hned na úvodní překážce.
„Vím, že mě v Turecku čeká
hodně nabitá konkurence a
postoupit do Londýna bude
velice těžké. Přesto dopředu
nic nebalím a věřím, že
můžu uspět. Dobře se

připravím a pokud ideálně
vyladím formu, mohu dojít
daleko. Účast na olympijských hrách by pro mě znamenala splněný sen,“ řekl
Miroslav Šerban Večerníku
ještě před svým odletem do
země půlměsíce.
Holt to nevyšlo…

VESELÉHO BUDE KOUČOVAT NOVÁK!

Předpokládané sestavy:
SK GRIFFINS 98: Kofroň –
Naniáš, Dvořák, Hatle, Kolkop
– Popelka J., Koudelka, Kob- (pokračování ze strany 17)
ler, Varga, Lehký, Popelka M. „Ano, je tomu tak,“ pronesl v
Hrající trenér: Martin Popelka rozhovoru pro Večerník Miroslav Černošek. „ProvádíDELTA ŠUMPERK: Netopil me personální změnu u Jirky
- Gruntorád, Navrátil, Sokol, Veselého, kterého počínaje
Málko O., Macek, Václavský dvacátým dubnem (tj. tento
– Málko M., Smrž , Opravil, pátek – pozn.red.) převezme
Nedvěd, Lešenár, Navrátil
jeho odborné vedení Jirka NoTrenér: Libor Moravec
vák!“ Legenda prostějovské-

ho tenisového klubu se tak po
konci kariéry opět o něco více
zapojuje do chodu oddílu, jež
jej proslavil. „Vrací se kvůli
tomu i z Ameriky, kde převážně byl a bude více v Prostějově, kde má dům a s rodinou
žije tak, aby byl Veselému co
nejvíce nablízku,“ uvedl dále
M. Černošek „Ostatně Jirka

Novák už s Veselým částečně
spolupracoval a nyní přebírá
dohled nad jeho kariérou se
vším všudy, tzv. na ´full time
job´!“
Co si od tohoto kroku Černošek slibuje? „Chceme využít
nepřeberných zkušeností Jirky
Nováka. Cílem je, aby Jirku
Veselého zapracoval do seni-

orského tenisu a první světové
stovky,“ nastínil jednatel TK
PLUS.
Více o novinkách a současnosti v prostějovském tenisu
i ohlédnutí za Davis Cupem
se můžete dočíst v exkluzivním interview s Miroslavem
Černoškem, které najdete v
příštím čísle Večerníku.

Volejbal

3
0

SK UP OLOMOUC
Průbežný STAV SÉRIE 0:2

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:00 hodina
Rozhodčí: Renčín a Trumpeš
Diváků: 500
1. set: 8:25 20 minut 2. set: 14:25 19 minut
3. set: 19:25 19 minut

Sestava SK UP OLomouc:
Polášková, Gregorová, Rutarová, Vanžurová, Honková, Nachmilnerová, libero Maléřová - Grofková.
Trenér: Jiří Teplý

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská
Monzoniová

Kubínová
Velikiyová
Artmenková
Jovanovičová
Soaresová

Trenéři:
Miroslav Čada
Ľubomír Petráš

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 16. dubna 2012

Připraveny byly: Smáková, Horká,
Popovičová, Hrončeková

AGELKY JDOU DNES ROZHODNOUT SEMIFINÁLE S OLOMOUCÍ
V případě očekávaného postupu začne finálová série proti Olympu
už ve čtvrtek nebo v pátek prvním zápasem doma
Postupový mečbol mají naše volejbalistky v nadcházejícím třetím utkání semifinálové série UNIQA
extraligy ČR 2011/12. V hale Sportcentra DDM hostí
dnes od 17.00 hodin SK UP Olomouc, který v prvních
dvou vzájemných duelech jasně přehrály 3:0 jak
doma, tak venku. Pokud se historie znovu zopakuje,
projdou ženy VK AGEL Prostějov dle očekávání do
finále. Navíc se blíží vysněné metě. S 93 vyhranými
zápasy v řadě už jim chybí pouze sedm duelů do
Prostějov/son
„Celé play off zatím zvládáme
velice dobře, v obou zápasech
proti Olomouci holky podaly výborný výkon. A to ve dvou zcela
odlišných sestavách, což mě moc
těší. Ukazuje se tím, že celý tým
drží kvalitní formu a je úplně
jedno, kdo zrovna nastoupí,“ pochvaloval si trenér VK Miroslav
Čada po čtvrtečním druhém střetnutí série v hanácké metropoli.
„My jsme hráli od začátku strašně a postupně se zlepšovali,
v čemž vidím aspoň jedno dílčí
pozitivum. Holky to navzdory
hodně nepříznivému vývoji ne-

zabalily, z úvodního antivolejbalu
se dokázaly zvednout až k solidnímu výkonu v závěru utkání,“
hodnotil kouč UP Jiří Teplý ve
vlastní hale.
V dnešním večeru by mělo semifinále mezi dvěma družstvy
z Hané skončit. „Nemyslím si,
že by hráčky za jednoznačného
vývoje série cokoliv podcenily.
Zápas bude před televizními kamerami a motivace navíc spočívá
i v tom, aby rychlým postupem
začalo finále co nejdříve,“ nadhodil Čada.
„Je pravda, že náš současný mančaft nemůže Prostějovu konkurovat a nejspíš mu ani vzít set. Sta-

čí, když budeme hrát alespoň tak
vyrovnaně jako ve třetí sadě domácího utkání a hodně se u toho
naučíme pro lepší budoucnost,“
doplnil Teplý skromné přání.
Jestliže nedojde k senzaci, Agelky projdou do titulového boje a
tentokrát nebudou muset na své
další střetnutí čekat vůbec dlouho. Právě naopak, finálová série je naplánovaná do opravdu
bleskového termínového rozmezí. Úvodní duel VK versus
Olymp Praha (v semifinále vyřadil KP Brno zápasově hladce
3:0) se hraje už ve čtvrtek 19.
dubna nebo v pátek 20. dubna
v Prostějově (čas bude teprve
stanoven), druhý mač v sobotu 21. dubna v hlavním městě
(začátek také ještě není znám) a
třetí zápas v pondělí 23. dubna
opět na Hané (od 17.00 hodin).
Pokud se boj o extraligové zlato protáhne, dojde na případné
čtvrté utkání (středa 25. dubna,
Praha), posléze i páté (sobota
28. dubna, Prostějov).
„My chceme hrát první střetnutí finále ve čtvrtek od 17.00
hodin, Olymp až v pátek. Dva-

cátého dubna v šest večer je ale
v hale Sportcentra DDM na
pořadu basketbalový duel BK
Prostějov s Ostravou, což znamená, že při páteční variantě
by náš zápas musel odstartovat někdy ve tři hodiny odpoledne. A to není ve všední den

s ohledem na fanoušky vůbec
přijatelné. S vedením Olympu
i Českého volejbalového svazu
budeme během pondělka jednat
v tom směru, aby v první řadě
zvítězil sport jako takový,“ vyložil sportovní ředitel VK Peter
Goga.

Stručné představení PVK Olymp Praha
Jeden z nejúspěšnějších oddílů v historii českého ženského volejbalu získal během své existence (od roku 1957) celkem 16 extraligových titulů,
ten zatím poslední v roce 2008. Uplynulá sezona skončila pro Olymp čtvrtým místem, v probíhajícím ročníku naplnil finálové ambice.
Realizační tým
Hlavní trenér: Stanislav Mitáč
Asistent trenéra: Ondřej Vlček
Hráčská soupiska
Adéla Machová – nahrávačka č.1
Andrea Kossányiová – smečařka č.2
Michala Kvapilová – smečařka č.3
Anna Kallistová – blokařka č.7
Adéla Vašutová – blokařka č.8
Andrea Sládková – blokařka č.9
Iveta Halbichová – nahrávačka č.10
Tereza Vanžurová – univerzálka č.11
Tereza Škrampalová – smečařka č.12
Zuzana Mudrová – univerzálka č.14
Kristýna Zoulová – libero č.15
Veronika Dostálová – libero č.17

Celková bilance:
Prostějov - Olymp Praha 25:1 na zápasy (76:14 na sety)

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

3. zápas:
KP Brno - Olymp Praha 0:3 (-20, -19, -19). Konečný stav série:
0:3.
Nejvíce bodů: Staňková 14, Onderková a Svobodníková po 6 - T.
Vanžurová 19, Kallistová 9, Kvapilová a Sládková po 8.
2. zápas:
Olomouc - Prostějov 0:3 (-8, -14, -19). Stav série: 0:2.
Nejvíce bodů: Polášková 9, Hon
onko
ková
vá a Rutarová po 6 - Artmenková 16, Soaresová
vá a Veliká po 10.

O PÁ
ÁTÉ AŽ OS
OSMÉ
M MÍS
MÉ
Í TO
SLAV
VIA Pra
rah
ha - Sok
okol ŠTE
TERN
RNBE
BERK
K stav
taav sé
s ri
riee 1:1 na zápaasyy
p
Slaviaa - Šteernbe
Sl
berk
rk 3:0
0 (13
13,, 16
16,, 31
31))
Šterrnb
nber
erkk - Sl
er
Slav
avia
iaa Praha 3:0
0 ((14,, 21,, 23
23))
PV
VK PŘEROV
OV Pre
r ch
hez
ezaa - TJ Sokoll FR
RÝ
ÝDE
DEKK-MÍ
KMÍST
MÍ
STEK
EK
K koo
nečn
čnýý st
čn
stav
avv série 0:22
Přřerov
ov - Frýde
d kk-M
Míst
stek 2:3
:3 (-24
24, -18
18, 21
2 , 144, -1
-11)
1
1)
Frýdek
Frýd
ek
k-M
-Mís
í teek - Přerrov 3:2 (22
22,, -226, -16, 23
23, 11
1)
Kvaliif
Kval
ifikacce o poost
stup
p do Un
Uniiqa ex
extr
tral
tr
aligy vo
v le
lejb
jjb
bal
a isstteek - 6.
kolo
ko
lo
o:
Ostr
trava - SG
SG Brnoo 3:1
3: ((-220, 18, 22, 22))
Konečná tabulka:
1. Ostrrava 4 4 0 12:
2:4 3774:328 12
2. SG Brno 4 1 3 6:9 3331:352 3
3. Stř
t ešovicce 4 1 3 5:10
0 328:353 3
Ostrravva a SG Brnoo se udržely v extralizee.

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

Také podruhé si Olomoučanky proti VK ani neškrtly
Očima trenérů
Průběžný stav série 0:2
Bodový vývoj – první set:
2:1, 2:4, 3:10, 4:17, 5:20, 6:23,
8:23, 8:25. Druhý set: 0:3,
2:3, 2:8, 3:11, 6:12, 7:18, 8:21,
10:23, 12:23, 14:25. Třetí set:
2:2, 2:4, 4:4, 8:8, 8:10, 9:17,
10:20, 11:22, 19:23, 19:25.

Olomouc/son - Kvapíkovým
tempem a v pohodovém rytmu směřují volejbalistky VK
AGEL Prostějov do finále
UNIQA extraligy ČR 2011/12.
kam příště...
Ve druhém utkání semifinálo3. zápas semifinále play-off:
vé série opět hladce přehrály
16. dubna: VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc, 17:00 bodin, SK UP Olomouc, tentokrát
případný 4. zápas: 18. dubna VK AGEL Prostějov – SK UP v jeho vlastní hale. A očekávaOlomouc 17:00 hodin
ný postup do titulového boje
*5. – 8. místo: 18. dubna Slavia Praha – Sokol Šternberk, 17:00 ho- mohou potvrdit v dnešním tředin.
tím duelu na vlastní půdě.

Zatímco ve dvou posledních zápasech na olomoucké palubovce měly Agelky v úvodu velké
problémy, tentokrát dominovaly
hned od začátku. Domácí hráčky jim za stavu 2:1 pomohly
dvěma vybranými auty, čímž
místo zvýraznění svého vedení
favorita nastartovaly k rychlému
obratu (2:4) a následnému razantnímu úniku (3:10, 4:17). Našim
holkám vycházelo úplně vše od
kvalitního servisu přes dobrou
přihrávku, přesnou nahrávku a
pohyblivé pole až po nekompromisní útok a pozorné bloky,
naopak celý olomoucký tým se
strašlivě trápil. Výsledkem byl
jednociferný debakl na konci zahajovací sady – 8:25.
Ani vstup do druhého dějství na
momentálním rozložení sil nic
nezměnil, ženy VK dál ovládaly
dění na hřišti. Jejich hra i v sestavě bez tří obvyklých opor (Hrončeková, Popovič a Horká zůstaly
na lavičce) prakticky neměla

slabinu, vše se přitom odvíjelo
od vynikajícího podání. Teprve
za stavu 3:11 se do té doby mdlé
Olomoučanky trochu zvedly, ale
jejich progres měl jen chvilkové trvání (6:12). Vzápětí znovu
udeřilo hostující družstvo a byla
to veskrze totální převaha (8:21).
Teprve v závěru děvčata UP částečně zkorigovala – 14:25.
Zlepšení si Teplého svěřenky
přenesly do třetího setu, kdy se
konečně hrál díky vyšší úrovni
domácího výkonu vyrovnaný
volejbal. Vydržel do skóre 8:8,
od té chvíle prostějovský kolektiv
poněkud ukolébaný předchozím
jednoznačným průběhem opět
naplno zabral a bleskově se vzdálil do rozhodujícího trháku (9:17).
Protivnice sice ještě zabojovaly
při servisu Nachmilnerové dotažením z 12:23 na 19:23, jenže víc
už nebylo v jejich moci. Celkově
jasně kvalitnější parta AGELu
dovedla hodinu trvající střetnutí
k vítězství – 19:25 a 0:3.

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:
„Pro soupeře to dnes byl spíš tréninkový zápas.
Holky byly zbytečně vyplašené a v prvních dvou
setech předváděly doslova antivolejbal, znovu se
hodně projevovala absence zkušené Petry Chalcarzové. Potěšilo mě aspoň to, že náš výkon měl
stoupající tendenci a že se tým úplně nezlomil,
nepoložil předčasně celé utkání. Ze strašné hry
v úvodu jsme se dostali na svůj průměr ke konci, třetí sada už byla
z naší strany konkurenceschopná.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Olomouc má splněno a bylo to vidět. Navíc si po
jasném prvním semifinále viditelně moc nevěří,
tím pádem bylo dnešní utkání pro nás jednodušší.
Soupeři citelně chybí nejlepší hráčka Chalcarzová a my jsme naopak podali velice dobrý výkon,
holky prodaly své zkušenosti i herní schopnosti. Což mě potěšilo tím víc, že jsme nastoupili
v kombinované sestavě a ta zahrála výborně.
Změny ve složení se nijak neprojevují a to je hodně pozitivní.
Držíme stabilně vysokou formu, po tomto zápase trvá maximální
spokojenost.“

Markéta Chlumská: „Finále snad bude zajímavější...“
Prostějovská volejbalová stálice ještě neprozradila, zda v klubu zůstane, nebo po sezóně odejde jinam

Prostějov - Méně práce než obvykle má v posledních zápasech libero VK Markéta Chlumská.
Vzhledem k naprosto jednoznačnému průběhu
obou dosavadních soubojů v extraligovém semifinále proti Olomouci se k ní dostává podstatně
méně míčů k odehrání, přesto její statistická čísla
zůstávají na standardně vysoké úrovni. Co říkala
ve čtvrtek večer po druhém dílu série?
Marek Sonnevend
Jeden z novinářů se
trenéra Čady po střetnutí ptal, jestli tak velký výkonnostní rozdíl není až nedůstojný semifinále nejvyšší
soutěže. Jak byste na takovou otázku odpověděla vy?
„Že pro diváky je to asi nezajímavé. Pro ně by byly mnohem
atraktivnější vyrovnané boje,
takhle je to nejspíš moc neba-

ví a odpovídá tomu i návštěvnost. Nám však taková převaha vůbec nevadí. Aspoň máme
utkání rychle za sebou a herně
se netrápíme. (smích) I když
musím přiznat, že já osobně
nemám takové jasné zápasy
ráda. Je v nich totiž hrozně
těžké udržet maximální koncentraci a člověk se do ní musí
nutit, zatímco při vyrovnaném
vývoji to jde automaticky. Nižší soustředěnost se tak někdy

promítne i do našich výkonů,
které nejsou vždy ideální.“
Tentokrát to rozhodně
neplatilo, až na úplný
závěr jste duel zvládly výborně. Šlo ke konci právě o
zmíněné polevení v koncentraci?
„Ani bych neřekla. Spíš se
zhoršila přihrávka proti lepšímu podání soupeře, kterému se
následně povedlo i několikrát
ubránit a dobře zaútočit, dost to
vzala do rukou olomoucká nahrávačka. Takže dneska jsem
v nižším soustředění problém
neviděla, navíc ten náš výpadek byl krátký a na výsledek
neměl žádný vliv.“
Ve druhé semifinálové
dvojici bojují Olymp
Praha s Královým Polem.
Fandíte jako Brňanka týmu
KP?

„Určitě jim víc přeju a fandím.
Na druhou stranu můžou postoupit už jen obratem ze zápasových 0:2 na 3:2, což by o dost
zpozdilo začátek finále, do nějž
věřím, že v pondělí postoupíme.
A my všechny bychom s holkama už rády měly náročnou sezónu za sebou. Každopádně uvidíme, jak se to v Brně o víkendu
vyvrbí.“
Pravděpodobný je finálový střet s Olympem. To
by už měly být náročnější
bitvy než proti UP, ne?
„Já doufám. (úsměv) Jak jsem
se ale dívala na statistiky z dosavadních dvou utkání téhle série
v Praze, hráčky Olympu podle
čísel navzdory vítězstvím nijak
nezáří. Docela mě překvapila
jejich nijak vysoká čísla v útoku
i na přihrávce, jenže po případném postupu může být finále o

něčem úplně jiném. Snad budeme mít formu my i ony a dobře
si zahrajeme.“
Byly hodně nepříjemné
dvě dlouhé pauzy mezi
střetnutími po skončení čtvrtfinále a prvním semifinále?
„V téhle fázi na konci soutěže
není takové čekání na zápasy nic
moc. Já v závěru sezóny určitě
radši hraju utkání, než jenom pořád trénuju.“
Poslední dobou se v zákulisí řeší složení kádru
pro příští ročník, vy jste po Soli
druhou služebně nejstarší
hráčkou VK. Zůstanete v Prostějově?
„Samozřejmě s vedením klubu
průběžně jednáme, zvlášť když
mi končí smlouva. Ale v této
chvíli, dokud ještě dobíhá současná sezóna, bych svou budoucnost
zatím nerada rozebírala.“
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Kadetky VK čeká druhý finálový turnaj extraligy Kostelečtí zdolali Sokolnice,
Trenér mladých „Agelek“ Jaroslav Matěj věří,
že jeho tým v Praze může reálně zabojovat o medaili

Prostějov/son - V úvodním
finálovém klání nejvyšší
české soutěže prohrály kadetky VK AGEL Prostějov
doma všechny tři zápasy.
Přesto tím zdaleka neztratily šanci získat jeden z cenných kovů, o což se pokusí
ve druhém vrcholném turnaji extraligy. Ten je na
programu 21. a 22. dubna
v Praze.
„Řekl bych, že s Ostravou i
Budějovicemi jsme na podobné
výkonnostní úrovni. Jednou
porazí oni nás, jednou my je.
Před týdnem měli ve vzájemných zápasech usnadněnou roli
tím, že jsme část družstva poslali na juniorskou kvalifikaci a
nastoupili jen se šesti hráčkami.

Teď budeme v plus mínus kompletním složení a já věřím, že
na medaili pořád máme,“ ujistil
trenér našich mladých volejbalistek Jaroslav Matěj.

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), VK AGEL Prostějov – PVK Olymp Praha
0:3 (-18, -21, -12).

Aby jeho svěřenky poskočily
ze současného čtvrtého místa
alespoň na třetí, potřebují
minimálně jednou zvítězit. „A
pokud holky podají kvalitní
1. Olymp Praha
2. Madeta
3. Ostrava
4. Prostějov

výkony, můžeme klidně porazit jak Ostravu, tak Madetu.
V takovém případě bychom
dosáhli na bronz určitě a
na stříbro možná. Dokonce
i silný Olymp lze zdolat,
jenže ten si ve své hale dost
pravděpodobně pohlídá titul,“
odhadoval Matěj.
Momentálně postrádá kromě
dlouhodobě zraněného libera
Frýbortové (po operaci kolena)
ještě nemocné duo Mlčáková –
Macková. „Tahle dvě děvčata
se ale snad uzdraví a doufám,
že o nikoho jiného ze zdravotních důvodů nepřijdeme. Tak,
abychom se v Praze mohli
poprat v co nejsilnější sestavě
o co největší úspěch,“ dodal
Matěj.

Průběžná tabulka
3
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1
2
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Přesný zápasový rozpis druhého finálového turnaje (21. a 22.
dubna v Praze) nebyl do uzávěrky tohoto vydání ještě určen.

ale herně se zase trápili

Proti papírově nejslabším
celkům to házenkářům TJ
Sokol Kostelec na Hané HK
v jarní části 2. ligy mužů
Morava jih doma nejde.
Před nedávnem málem
klopýtli s poslední Telnicí,
včera v 17. kole soutěže
pak měli velké potíže i
s předposledními Sokolnicemi. Nakonec se protrápili
k hubenému vítězství a zaznamenali díky tomu tabulkový posun na páté místo.

Kostelec na Hané
Sokolnice 26:22 (12:7)
Brankový sled: 3:2, 4:3, 5:5,
8:6, 10:7, 12:7, 13:10, 16:13,
21:16, 23:20, 24:20, 26:22.
Rozhodčí: Šohaj a Videcký.
Sedmičky: 3/1:3/2. Vyloučení:
1:5. Diváků: 129. Sestava Kostelce: Varha, Zacpal – Smékal 7,
M. Grulich 3, Jurka 1, Rikan 2,
Ševčík 1, Vymětal 7, M. Grepl
3, Palička, J. Grepl, Varhalík,
Říčař 2, Chalupecký. Trenéři:
Milan Varhalík a Alois Jurík.
Po dlouhé třítýdenní pauze
se dalo očekávat, že Hanáci

Trenér prostějovských korfbalistů přiznává,
že na víc letos jeho svěřenci neměli
„Ještě rok nebo dva budeme přebudovávat tým a potom zaútočíme
s našimi mladými talenty,“ věří lodivod SK RG Zdeněk Snášel

Stejně jako v řadě předešlých sezón obsadili korfbalisté SK RG Prostějov i v té uplynulé 2011-2012
své „tradiční“ páté místo v české extralize dospělých. Tentokrát však s pouhými dvanácti získanými
body (vesměs proti nejslabšímu Havířovu) výrazně
zaostali za čtvrtou příčkou, jejich vysněnou a každoročně zajišťující postup do semifinále. Jaký tedy
nedávno skončený soutěžní ročník vlastně byl, na
to se Večerník zeptal trenéra hanáckého družstva
Zdeňka Snášela.
Marek Sonnevend
Jak jste se vůbec loni
stal koučem A-týmu
SK RG?
„Shodou okolností. Skončil
dosavadní trenér Jan Mynařík
a druhý kouč Hennie Baas z Nizozemska to nemohl dělat na
plný úvazek, protože nebydlí v
Prostějově... A jelikož jsem po
minulé sezóně zároveň skončil s aktivním hraním, tak jsme
se dohodli s trenérem mládeže
Davidem Konečným, že to převezmeme a současně budeme
spolupracovat i s Henniem, který se zúčastní většiny zápasů. V
minulosti jsem ostatně áčko už
několik let vedl, takže to nebyla
nijak zvláštní situace.“
S jakými ambicemi a
výsledkovými představami jste vstupovali do extraligového ročníku 2011/12?
„Upřímně s žádnými. Kromě
mě skončili taky Ondra Bednář
a Barča Planičková, do konce
roku ještě další dva členové zá-

kladní sestavy Martin Šnévajs
a Jana Uherková. Navíc se dalo
předpokládat, že se tým bude
muset přebudovat, výkonnostně
bude podstatně slabší a zejména
poklesne tréninková morálka.
Vše se v průběhu sezóny potvrdilo.“
Jak tedy hodnotíte konečné páté místo a
fakt, že jste bodovali pouze s
Havířovem?
„V současné době jsme výkonnostně na nikoho jiného než
na Havířov objektivně neměli.
Mohli jsme dotáhnout do vítězného konce některý z vyrovnanějších zápasů, ale byl by to jen
výkřik do tmy.“
Za co zaslouží družstvo ocenění po herní
stránce či jinak?
„Úspěšně jsme zapojili do základní sestavy mladé hráče současné či loňské dorostence
Martina Lužného, Katku Zelinkovou a Tomáše Marka - jež
udělali velký výkonnostní posun. Pochvalu zaslouží rovněž

ti ze zkušenějších, kteří šli vždy
příkladem a pomáhají jim plnohodnotně se zapojit do seniorské
nejvyšší soutěže. V tomhle vynikal zejména Martin Uherka.“
V čem naopak spočívaly největší slabiny?
„Jednoznačně v tréninkové morálce, což se okamžitě odráželo
do kvality výkonů v zápasech. Po
minulých sezónách, kdy jsme se
stále zlepšovali a přesto na konci vždy přišlo velké zklamání z
nepostupu do play off, převládla
u některých zkušenějších hráčů
jistá frustrace a přirozeně u nich
došlo ke změně priorit. V souvislosti s obměnou kádru některé i
lidsky chápu, že tomu nedávali
tolik, co v předchozích letech. U
mladých hráčů byl zase problém
v tom, že začali studovat na vysokých školách a nemohli se tak
zúčastnit všech tréninků.“
Lze vyzvednout největší hráčské opory?
Nezklamal někdo vyloženě?
„Ocenit musím jednoznačně
Martina Uherku, a to za jeho
výkony i přístup. Na to, že jde
o jednoho z nejstarších extraligových hráčů, má pořád velmi
dobrou výkonnost. Dále je potřeba vyzvednout Lenku Nasadilovou, která stále patří k ženské
korfbalové špičce a k oporám
reprezentace ČR. Velice dobře
se v seniorské soutěži adaptoval
věkem ještě dorostenec Tomáš
Marek. A neřekl bych, že někdo
vyloženě zklamal.“
V minulých letech se
někdy hrávala baráž

o udržení extraligy. Bude
tentokrát?
„Nepředpokládám, že by v
první lize byl tým s ambicemi hrát extraligu, výkonnostní rozdíl je značný. Účast v
nejvyšší soutěži navíc obnáší
i povinnosti ve vztahu k obsazení družstev v mládežnických
kategoriích a v tomto směru
myslím žádný prvoligový klub
dané podmínky nesplňuje.
Baráž tedy s největší pravděpodobností nebude, a když už,
tak se bude týkat posledního
Havířova a ne nás.“
Jak v klubu všichni
snášíte nálepku věčně pátého kolektivu ČR?
„Jak jsem už popsal výše, v
minulých třech ročnících jsme
měli na to hrát o medaile a rozhodlo sportovní štěstí, z čehož
pak pramenila jistá frustrace.
Ale je třeba si přiznat, že nám
vždycky něco chybělo a důvod
byl vždy na naší straně. Letos
je naše postavení naprosto zasloužené, na špičku prostě nemáme.“
Dojde ke změnám v
kádru, pokud ano k
jakým?
„I příští sezóna bude poznamenaná
přebudováváním
kádru. Máme omezený počet
hráčů a aktuálně není dostatek
dorostenců, kteří by se mohli
zapojit do přípravy seniorského týmu již teď. Máme sice
silné žákovské kategorie, ale
tyto naděje nebudeme moci
v dospělých využít ještě dva

roky. Doufám, že nikdo neodejde a ženskou část družstva
jednoznačně posílí talentovaná Nikola Ambrosová, v
současné době kapitánka reprezentačního výběru U19.
Papírově bychom měli být silnější. Také doufám, že se do
aktivní přípravy vrátí někteří
bývalí hráči.“
Budete vy osobně i
nadále trenérem A-týmu dospělých?
„Těžko říct, uvidí se v nejbližších týdnech. I pro mě
byla celá sezóna a její vývoj
zklamáním, zejména pak přístup hráčů k tréninku. Je však
více variant pro kouče áčka,
v tomhle problém není. Spíš
chybějí hráči, takže možná začnu zase trénovat a vrátím se
k aktivní kariéře.“
S
jakým
cílem
půjdete do příštího
extraligového ročníku?
„Jak jsem říkal, čeká nás ještě
minimálně jedna těžká sezóna
a spíše dvě, kdy půjde hlavně
o zapojení mladých talentovaných hráčů a nikoliv o výsledek. Výhledově bychom
měli být silnější než kdykoliv
v minulosti. Aktuálně máme
nejlepší starší žáky v republice a dorostenci mají už letos
minimálně medailové ambice,
přitom zůstane tým nezměněn
ještě dva roky. A kostru reprezentačních výběrů U16 i U19
tvoří členové našeho oddílu,
takže se opravdu blýská na
lepší časy.“

Čtyři mladí korfbalisté SK RG pomohli k 6. místu na MS
Prostějov/son
Během
velikonočního
víkendu
proběhlo v Nizozemsku korfbalové mistrovství světa do 19
let. Oddíl SK RG Prostějov
měl v šestnáctičlenné nominaci reprezentačního výběru
České republiky hned čtyři
své odchovance: Nikolu Ambrosovou, Renatu Havlovou,
Petra Galíčka a Tomáše
Marka. Všichni se výrazně
podíleli na tom, že mladý tým
ČR (věkový průměr jen 16,5
roku) si vedl velmi zdatně
a mezi čtrnácti družstvy
skončil šestý.
Turnaj začal 6. dubna a
pokračoval o den později zápasy v základních skupinách.
Výsledky Česka: Německo
7:15, Belgie 3:15, Polsko 13:7,
Groningen (regionální výběr)
7:14, Portugalsko 9:4, Tchajwan 3:22. Dvě výhry a čtyři
prohry zařadily náš celek na

čtvrtou příčku grupy a tedy
do závěrečných bojů o 5. až 8.
pozici.
Duely o konečné umístění se
hrály v neděli 8. dubna. Prvním
soupeřem národní reprezentace
bylo Rusko, které náš dorost po
vyrovnaném boji zdolal 8:7.
V následném střetnutí o šestý
post narazil opět na Německo,
a sice mu znova podlehl 6:9,
ale rozhodně již nešlo o tak
jednoznačný zápas jako na
úvod turnaje. A konečné šesté
místo je pro tak perspektivní
kolektiv velkým vkladem do
budoucna.
„Mít
čtyři
zástupce
v
reprezentačním výběru do devatenácti let je velkým úspěchem
nejen pro samotné hráče, ale i pro
náš klub jako celek. Prostějovští

dorostenci a potenciálně i starší
žáci mají teď velkou výhodu v tom, že mládežnické
reprezentační výběry U16 a
U19 se nově budují s výhledem
na dva až tři roky dopředu a
naši odchovanci se stávají kostrou těchto družstev. Například
Nikola Ambrosová je už druhým
rokem kapitánkou a navíc český
nároďák U19 má možnost prakticky ve stejném složení hrát ještě
minimálně dvě sezóny. Jsme rádi,
že děti získávají řadu zkušeností
a kontaktů v zahraničí, které se
snad pozitivně odrazí i na fungování oddílu SK RG. Je to
pro všechny v našem malém
klubu velká odměna za takto
investovaný čas do mládeže,“
shrnul trenér prostějovských korfbalových nadějí David Konečný.

Konečné pořadí MS U19 v korfbalu 2012
1. Nizozemsko, 2. Tchajwan, 3. Belgie, 4. Anglie, 5. Německo, 6.
Česko, 7. Rusko, 8. Maďarsko atd.

na svého protivníka vlétnou a
s chutí jej zničí. Nic takového
se však v nedělním odpoledni
nestalo, místo jednoznačné partie byla k vidění oboustranně
podprůměrná házená.
„Vzhledem k průběhu střetnutí
jsme zaslouženě zvítězili, ale
spokojeni můžeme být pouze
se dvěma získanými body.
Herně jsme měli tým ze dna
pořadí přejet, jenže místo
toho se kluci slabšímu soupeři
bohužel přizpůsobili. V útoku
zbytečně moc tahali míč a navíc byli zpočátku neukáznění
i v obraně,“ hodnotil kouč HK
Alois Jurík.
„Naše defenziva se postupně
zlepšila, ale směrem dopředu
problémy přetrvávaly celý zá-

pas. Bez chybějící dvojice opor
Vasyliev, T. Grulich to ostatní
rozhodně měli zvládnout mnohem kvalitněji, realita však vypadala jinak. Pěkná házená se
hrála jen chvílemi, lepší pasáže
často střídala doslova holomajzna,“ popisoval Jurík kriticky
a bez obalu.
Přesto kostelecká družina povinnost uspět na vlastní palubovce splnila a v neděli 22.
dubna vyrazí do Maloměřic
dobýt hřiště dalšího hratelného
soka. „Věřím, že si nedostatky
na trénincích v týdnu vyříkáme
a svou hru pozvedneme natolik, abychom se venkovním
vítězstvím konečně dostali
v tabulce pravdy do bodového
plusu,“ přál si Jurík.

Prostějovští
Sokoli
v Meziříčí
excelovali

Velké Meziříčí, Prostějov/jim – Rovnoměrně do obou poločasů si šestatřicet branek rozprostřeli házenkáři Prostějova.
Dařilo se zejména tradičnímu zakončovateli Jiřímu Kosinovi, jeho patnácti brankám zdatně sekundoval i střelecký
účet Tomáše Černíčka. Hosté si již za prvních třicet minut
vytvořili luxusní osmibrankový náskok a ve druhé půli ho
ještě dokázali navýšit.
Přímou bitvu o čtvrtou pozici tak pro sebe jednoznačně získal
výběr Josefa Zedníčka, jenž navázal na podzimní domácí výhru
31:26. Před uveřejněním výsledku Ivančic se navíc Prostějovští
minimálně nakrátko dostali na třetí pozici jihomoravské druhé
ligy. Po několikatýdenní pauze se nyní soutěž rozběhla opět na
plné obrátky a v sobotu tak do haly ve Sportovní ulici přijede
Havlíčkův Brod, u nějž Sokol II zvítězil o tři branky.

TJ Sokol Velké Meziříčí
Sokol II Prostějov
27:36 (10:18)
Rozhodčí: Bauer – Berger. ŽK: 2:2, vyloučení: 1:5, sedmičky:
3:0. Diváků:80.
Sestava a branky Prostějova: Hrubý – Černíček 7, Kozlovský
2, T. Jurik 2, Chytil, Jurečka 3, Bečička 5, Ordelt 1, Šestořád,
Gazdík 1, Valach, Kosina 15. Trenér: Josef Zedníček.
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Prostějované. Čtyři mladí korfbalisté SK RG Prostějov reprezentující ČR na nedávném MS U19 v Nizozemsku pěkně pohromadě:
dole zleva Nikola Ambrosová a Renata Havlová, nahoře zleva
Tomáš Marek a Petr Galíček.
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Nedělníkovi: Rok 2011 = návrat na výsluní
Kušisté Savany Kostelec na Hané ovládli
mistrovství republiky v hale i venku i první ligu družstev

Kostelec na Hané/jim – Po
smolném závěru roku 2010,
kdy kušisté kostelecké Savany těsně přišli o hattrick v I.
lize družstev, se v tom loňském zejména klan Nedělníků opět vyšvihl na vedoucí
pozice. Řečí čísel tři zlata z
halového mistrovství republiky v Opavě, tři zlata, stříbro a bronz na venkovním
domácím šampionátu v Ostravě-Mariánských Horách,
triumf A-týmu ve vícedílné
první lize družstev, k tomu
navíc úspěchy v celkovém
pořadí Českého poháru i dílčích závodech.
„Loni to bylo podle mých
představ. Opravdu spokojenost, loni nám to uniklo o
vlásek Na Korbaře bohužel
nemáme, ale Honza de facto
stále figuruje na druhém místě,
manželka je jednička v ženách,
Hanka jednička v juniorech
poté, co jí Honza postupem do
mužů uvolnil místo,“ mohl se
usmívat předseda klubu Josef
Nedělník.
Také on sám se po dlouhém
půstu postavil na stupně vítězů,
když skončil třetí v otrokovické hale, druhý v Litultovicích,
třetí v Ostravě, druhý v Chlumu a bronzový na republikovém mistrovství. „Konečně, po
asi osmi letech. Bylo to tím, že
ze začátku jsem moc nestřílel.
Pořádali jsme závody a já spíše
dělal rozhodčího, jehož jsme
neměli. Teď je členů v klubu
dost, dokonce máme vlastní
rozhodčí, můžu se tedy věnovat střelbě. Trénink mi hodně
pomohl,“ našel zdůvodnění
vlastního zlepšení.
Díky geografické výhodě, že
mistrovství Evropy pořádalo

téměř sousední Maďarsko, vyslal kušistický svaz do Budapešti početnou výpravu, včetně
pěti zástupců Savany. „Svaz
bohužel nemá prostředky, aby
celou výpravu ufinancoval a
lidé si musí přispívat z vlastní
kapsy. Kdyby to bylo do Ruska a muselo se letěl letadlem,
tak by účast byla minimální a
poslali by se tam jen ti nejlepší,“ nezastírá smutnou pravdu
Nedělník a doplňuje, že letošní
mistrovství světa přesunuté z
Německa zřejmě do Mongolska tak bude bez jejich účasti.
V Maďarsku se z Kostelečáků
nejvíce dařilo Františku Sedláčkovi, jenž skončil dvanáctý
mezi seniory. Jaroslava byla
Nedělníková devatenáctá a
„ostaršená“ Hana Nedělníková čtyřiadvacátá mezi ženami,
Jan Nedělník dvacátý a Josef
Nedělník osmadvacátý mezi
muži. Seniorské družstvo se
umístilo čtvrté, mužské a ženské pak shodně na šesté pozici.
„Výsledky zkraje sezony daly
tušit, že Nedělníkovi budou v
reprezentaci, a to se taky potvrdilo. O nominaci se rozhoduje
v půlce roku, pak je ještě jeden
nominační závod Bohemia
Cup v Otrokovicích. Tam se
to potvrdilo,“ připomněl šéf
Savany čtyři výsledky v top
ten včetně jednoho bronzu a
jedněch brambor.
Nejvydařenějším
počinem
oddílových členů ovšem bylo
venkovní mistrovství republiky necelé tři týdny po evropském šampionátu. „Člověk
by si myslel, že forma bude
kulminovat na ME, ale prakticky skoro všichni jsme stříleli mnohem méně než tady
doma. Hodně to ovlivnilo

počasí. První den déšť a vítr,
druhý den třicet stupňů ve stínu. Dva extrémy, které střelci
nemají vůbec rádi, ale oba dva
se potkaly. Co měl člověk nastaveno za deště, absolutně nemůže střílet za horka,“ přiblížil
nástrahy, s nimiž se museli v
Maďarsku potýkat.
A čím si hlava rodiny i oddílu
vysvětluje stabilní výkonnost
několik let po sobě a neustálé
atakování nejvyšších pozic?
„V první řadě je to chuť do
závodění. Vytvořil se u nás
kolektiv střelců, kteří jezdí pravidelně na závody. A když je
v oddíle pohoda, výsledky se
dostavují samy. Navíc máme
tři nové střelce, Lukáš Andrés venkovní sezonu nestřílel
a připravovali jsme ho na halovou sezonu. Dále tu máme
dalšího kadeta Dominika Fifku
a muže Martina Pírka,“ vyjmenoval hlavní důvody i nové posily Nedělník.
Ideální předpoklady ke kušistice tak podle něj mají jedinci tíhnoucí k individuálnímu
sportu s mixem flegmatismu,
cílevědomosti i ochotě poslouchat rady zkušenějších kolegů.
Při závodech ovšem každému

sedí něco jiného a zatímco někteří mají rádi klid a soustředí
se na vlastní výkon, jiní jsou
hovorní a družní.
Hlavními lákadly pro letošní putování kušistů Savany
bude domácí podnik v červnu,
červencový Bohemia Cup,
v polovině srpna mistrovství
republiky v Opavě a již koncem března halový šampionát
v Otrokovicích. Cíle jsou stále stejné – vyhrát, co se dá, a
pokračovat ve výkonnostním
růstu nováčků „Nechtěl bych
prožít tu smůlu z předloňského
roku, kdy nám všechno uteklo
o pár bodíků. Přál bych všem
střelcům hlavně zdravíčko, jinak nemůžete nic nastřílet ani
se zúčastnit závodů, a štěstí,“
rozloučil se Josef Nedělník.

Konečné pořadí
I. ligy družstev:
1. Kostelec „A“ (Hana, Jaroslava, Jan a Josef Nedělníkovi) 56 bodů, 2. Opava „A“
(Kudlička, Lelovský, Lhotský,
Losert) 40 b., 3. Otrokovice
(Hyjánek, Kovář, Pištěcký, Šilhanová) 33 b., 4. Otrokovice
(Janda, Kaszonyi, Kaszonyiová, Vaníček) 27 b., 5. Kostelec
„B“ (Lukáš Andrés, Svatoslav
Kuba, František Sedláček, Jiří
Složil) 16 b., 6. Otrokovice
(Kopřiva st., Krejča, Košinová,
Morávková) 15 b.
Aktivní členové oddílu:
Lukáš Andrés, Dominik Fifka, Martin Hámor, Ladislav
Horák, Svatoslav Kuba, Jiřina
Kubová, Jan Nedělník, Josef
Nedělník, Hana Nedělníková,
Jaroslava Nedělníková, Martin
Pírek, František Sedláček, Jiří
Složil

Český pohár mládeže na silnici zahájen
Soběslav, Dlouhá Lhota/
oš -„Soběslavské okruhy
2012“, tímto silničním kritériem v ulicích jihočeského
města Soběslav byl zahájen
Český pohár mládeže na
silnici. Pořadatelé z týmu
Švec-Cyklo team Soběslav
uspořádali úvodní závod
Českého poháru mládeže
na Bílou sobotu pro všechny
mládežnické kategorie, ale
rovněž tak pro muže kategorie elite nebo nejmladší
benjamínky v rámci náboru
nových závodníků.
Co však pořadatelům ani závodníkům nepřálo bylo počasí. Cyklisté se museli popasovat s chladnými teplotami
blížícími se nule a občasným
deštěm se sněhem. Za ještě
chladnějšího počasí pokračo-

val Český pohár hned druhý
den, na Velikonoční neděli,
v Dlouhé Lhotě. Tady se již
jednalo o klasický silniční
závod na 12,5 km dlouhých
okruzích, který pořádal místní
oddíl CK Příbram.
V žákovské kategorii se z prostějovslkých závodníků představil pouze Dominik Bušina.
Nadějný závodník, který toho
ovšem v zimě mnoho nepotrénoval a tréninkové manko se
muselo nutně ukázat. Sobotní
kritérium nedokončil, v neděli však po zlepšeném výkonu
obsadil 26. místo. Mezi žákyněmi se dařilo novicce našeho
SCM Veronice Pečonkové
(SKM Zlaté Hory), která v
sobotním kritériu obsadila 4.
místo a v nedělním závodě
dokonce místo druhé. V této
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kategorii musíme vyzdvihnout výkon Sáry Kaňkovské
(Mapei cyklo Kaňkovský),
která zvítězila v sobotním i
nedělním závodě!
V kadetské kategorii nejlépe
uvedl Matouš Hynek, který
v sobotním kritériu obsadil
hezké druhé místo a v neděli
pak místo páté. Dobré výkony z našich závodníků podal i
Luděk Helis, kterému v sobotním i v nedělním závodě patřilo místo osmé. Mezi kadety si
svou premiéru v silničním závodě odbyl i Dan Chytil, který
v sobotu nedokončil a v neděli
pak obsadil 56. místo. Mezi
kadetkami barvy SKC již tradičně hájila Kristýna Mráčková, která v sobotu nedokončila
a v neděli pak obsadila místo
jedenácté.

V juniorské kategorii startovala
trojice prostějovských závodníků. Nejlépe se dařilo Tomáši
Malcovi, který v sobotu obsadil
místo deváté a v neděli dokonce místo šesté. Tomáš Křivánek
ani Jan Čech sobotní kritérium
nedokončili, Tomášovi se pak v
neděli podařilo obsadit solidní
33. místo.
Mezi ženami se poprvé v letošní sezoně předvedla Markéta Svozilová, které v sobotním kritériu obsadila místo
čtvrté a v nedělním závodě
pak místo čtrnácté. Z našich
mužů za zmínku stojí pouze sedmnácté místo Jakuba
Filipa z nedělního závodu.
Většinu našeho týmu U 23 v
týdnu trápila střevní viróza, a
tak není divu, že závody nedokončili.

došlo na naši adresu...
DOTLAČIT ČESKO PŘES SRBSKO
POMOHLI OPĚT PROSTĚJOVŠTÍ FANS
Exkluzivní zpověď jednoho z přímých
účastníků výjezdu do hlavního města

Praha/Oldřich Lošťák - V
pátek 6. dubna 2012 v 8.00
hodin vyrazili prostějovští
tenisoví fanoušci podpořit do
Prahy naše chlapce v zápase
proti Srbsku. Po příjezdu do
metropole jsme se ubytovali v
hotelu Clarion a poté vyrazili
na zahajovací dvouhry do
O2 arény. Zde musí všichni
návštěvníci
projít
přes
„katr“ a s sebou nemohou
mít téměř nic - např. alkohol, drogy, láhve, jakékoliv
jídlo, politické a reklamní
materiály, natlakované obaly
aj. Vše jmenované a mnoho
dalších předmětů musí zanechat venku. Inu, vstup jako
do nějaké státní budovy.
V prvním zápase nastoupila
naše jednička Tomáš Berdych
proti Viktoru Troickému a po
setech 6:2, 6:1 a 6:2 vcelku
snadno získal náš první bod. To
ve druhém duelu svedl Radek
Štěpánek s Janko Tipsarevičem
více jak pětihodinovou bitvu, a
i když měl tři mečboly, prohrál
po setech 7:5, 4:6, 4:6, 6:4 a
7:9. Po tomto zápase došlo
ke známému obvinění našeho
hráče srbským protivníkem,
které později Štěpánek dementoval. Když jsem se později
ptal Víťi Omachlíka, proč
nemáme nikdo rád Srby, tak
odvětil: „Protože nám zabili
Ferdinanda…“ Večer jsme
se seznámili s pražským
životem, někteří sportovci si
vyzkoušeli hotelovou saunu
a bazén a pomalu jsme sbírali
síly na sobotní čtyřhru. V hotelu i mimo něj se debatovalo,
jaké zůstane složení obou
dvojic, a hlavně u srbské jsme

nikdo správná jména neuhodli.
Za nás nastoupil i unavený
Radek Štěpánek, což jsme
všichni kvitovali s povděkem.
Po volnějším začátku naši
reprezentanti porazili dvojici
Zimonjič, Bozoljac 6:4, 6:2 a
7:6 a získali druhý bod. Večer
jsme téměř v úplné sestavě
„U Švejka“ odposlechli zápas
Liberce se Spartou. Sparťané
soustředění
pod
panem
Srostlíkem sváděli neúprosný
boj proti slávistům Standy
Husaříka mladšího a všem ostatním. Kupodivu Sparta podala v zápase nejlepší výkon jara
a hladce Liberec 3:1 přejela...
V neděli po obědě se tedy
mělo rozhodnout o vítězi
celého tenisového klání. V
úvodní dvouhře nastoupila naše
jednička Tomáš Berdych proti
Janko Tipsarevičovi, sváděl s

ním tuhou bitvu a zvítězil po
třech tie breacích 7:6, i když
v nich zpočátku prohrával.
Při fandění jsme používali
všechny povolené prostředky
a také několikrát rozehráli
mexickou vlnu, která proběhla
celou „Hušákovou“ O2 arénou. Ještě před závěrečnou
dvouhrou jsme společně s hráči
a realizačním týmem propukli
v jásot a opět se ozývalo: Hoši,
děkujem…Kdo neskáče, není
Čech…a tradiční Jalovec. To
už jsme na 95 procent věděli, že
nás čeká A rgentina. V posledním zápase ještě porazil Lukáš
Rosol Viktora Troického 7:6 a
7:5 a upravil na konečných 4:1.
Výsledek vypadá jasný, ale stál
nás hodně sil a někdy i nervů.
Bohužel, tenisová velmoc Argentina, náš příští soupeř, leží
hodně daleko…

2x foto Jiří Vojzola

