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MRTVOLA
už mlátí i BEZDOMOVCE! v ubytovně u Galy
“Byl to chudák člověk,”
“Byl
tvrdí svědci

Krvavá LOUPEŽ kvůli osmi pětkám.
Ty skončily v automatu!
P
Prostějov/mik,
mls - To snad
už není pravda! Prostějov se
u
stal opět svědkem loupežs
ného přepadení ze strany
n
Romů!
Přestože policie neR
sdělila,
že jde o lupiče se sněsd
dou
do pletí, Večerníku se podařilo najít očitého svědka celého
incidentu
a kamaráda přepadeincid
ného bezdomovce. A ten promluvil! Je n
naprosto nepochopitelné, že
zmlátili a oloupili slabého muže
cikáni zm
v otrhaných šatech jen kvůli osmdesáti
korunám, které měl v kapse. Dlužno dodat,
nejvýznamnější roli sehrála
že tu poslední a n
prostějovská kriminálka, která oba grázly po pár hodinách vypátrala. A oba už sedí ve vazbě! Pokračování na str. 13

Krvavá řež. Prostějovský bezdomovec R. T. se stal terčem
útoku dvojice romských lupičů,
kteří ho v Jezdeckých kasárnách násilím okradli o osmdesát
korun. Ilustrační foto: internet

vě v Západní ulici na policii
oznámeno úmrtí osmapadesátiletého muže z Prostějova. Provedeným šetřením bylo vyloučeno cizí
zavinění. Z důvodu určení
Neštěstí v Krasicích. V ubytovně hned za bránou areálu Galy
příčiny úmrtí byla ve věci
byla v úterý nalezena mrtvola muže. Lékaři na místě nebyli
nařízená zdravotní pitva,“
schopni určit, jak zemřel.
Foto: Michal Kadlec + internet
sdělil Večerníku Josef Bedzastupující tiskový
Smutný okamžik. V ubytovně uvnitř areálu Galy nařík,
mluvčí Policie ČR v Prostěv Krasicích byla v úterý odpoledne nalezena mrt- jově. Podle našeho zjištění
vola muže. Když se tady zjevila sanitka a poli- našla v jedné z pronajatých
tělo bezvládného
cejní auta, dávalo to tušit, že se zde stalo něco garsonek
muže jedna ze sousedek.
neobvyklého. Lidé vybíhali ven z okolních domů „Ten chlap několik dní nea sledovali, co se děje. Podle prvotních informací vycházel, přitom měl dokořán otevřené okno,“ uvedla
zemřel muž přirozenou smrtí, i když…
jedna ze svědkyň, kterou
Prostějov/mik - „Na zákla- kolem patnácté hodiny Večerník vypátral.
dě vašeho dotazu mohu po- bylo občanem z objektu
tvrdit, že v úterý 17. dubna ubytovny Gala v ProstějoDokončení na str. 13

INZERCE

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

VELKÁ SOUTNĚY Ž

O ZAJÍMAVÉ CE
PÍŠE DRUHÉ KOLO...

Čtěte na
straně 21

HLAVNÍ VÝHROU BUDE VYSNĚNÁ D O V O L E N Á!

SNÍŽILI
jsme C E N Y

ZVÝŠILI

počet L I H O V I N

z 3 LCD televizory z šipky
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Západní 27, Prostějov

LIKVIDACE
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POVLEČENÍ OD VÝROBCE
9 771212 667008
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Sleva se vztahuje na veškerý sortiment kromě krm
krmiv!
krmiv!
Tel: 606 144 359

WWW.SORBON.CZ

www.nasepovleceni.cz

Wolkerova 37, PV

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

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Šofér s 3,31 promile!
Řidič na sebe sám svým jednáním upozornil. Před šestnáctou hodinou si autohlídka
u hřbitova na Brněnské ulici
povšimla řidiče, který neumožnil chodci přejít přes přechod a to přesto, že protější
vozy zastavily. Po té hlídka
následovala automobil jedoucí směrem k centru města. Při
vyjíždění z kruhového objezdu na ulici Okružní směrem
ke Kauflandu řidič strhl řízení
na poslední chvíli tak, že sotva
minul ostrůvek, který odděluje jízdní pruhy a pokračoval na
parkoviště obchodního domu.
Zde několikrát projel, aniž by
zaparkoval. Z jeho chování
bylo zřejmé, že má v úmyslu
se strážníkům vyhnout. Ti ho
ale nespustili z očí a v okamžiku, kdy se chystali provést
jeho zastavení, šestadvacetiletý muž vůz sám zastavil. Dotyčný nebyl schopen předložit
doklady, potácel se a mluvil
nesrozumitelně. Dechovou
zkoušku nejprve odmítl, ale
po opakované výzvě se jí
podrobil. Výsledek byl pozitivní s naměřenou hodnotou
3,31 promile. Pro podezření
p
z trestného činu na místo přivolaná Policie ČR, která si
událost převzala.

Opilec neujel
V sobotu po čtvrté hodině
ranní bylo přijato na linku 156
oznámení o muži, který v hospodě požil alkoholické nápoje
a poté usedl do vozu a následně z místa odjel. Hlídka zmíněného řidiče zastihla v ulici J.
Kuchaře. Strážníci služebním
vozem znemožnili možnost
jeho další jízdy. Jednatřicetiletý muž jevil značné známky
požití alkoholu. Dle svědků
již při vstoupení do restaurace
měl popito. Zde ještě vypil dva
panáky tvrdého alkoholu a jedno pivo. Dechovou zkoušku
odmítl. O situaci vyrozuměna
y
Policie ČR. Jelikož řidič odmítal zůstat na místě do příjezdu
policie, byla mu nasazena pouta k zamezení útěku.
Razie v barech
Strážníci společně s policisty
provedli předminulý víkend
v nočních hodinách kontrolu
ve 33 provozovnách sídlících na katastru města. Pouze
v jednom případě bylo zjištěno
podání lihovin mladistvému.
Sedmnáctiletý mladík při dechové zkoušce nadýchal 0,64
promile. Přiznal vypití jednoho
piva, které mu podal jeho osmnáctiletý bratranec sedící s ním
u stolu. Při správním řízení
hrozí mladému muži až třítisícová pokuta.
Výtržnost v azyláku
V Azylovém domě ztropila bezdomovkyně výtržnost
a skončila na záchytce. Po
dvacáté hodině byl nahlášen
konflikt, kdy opilá jednačtyřicetiletá žena vulgárními výrazy a vyhrožováním obtěžovala přítomné ubytované. Před
příjezdem hlídky se výtečnice
uzamkla v pokoji, kde neustále
hlasitě vykřikovala a hrozila, že prostory centra rozbije.
Později strážníků nadýchala
2,46 promile alkoholu. Pro své
agresivní chování byla vyvedena z prostor a jelikož měla snahu utéci, skončila v poutech.
Ani ta ji však nezklidnila. Během převozu se neustále snažila kopanci poškodit sanitku,
což se jí nepodařilo. Následně
byla předána do protialkoholní
stanice v Olomouci.
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ze soudní síně...

Parta feťáků a zlodějů se sešla NAPOSLEDY...
Kradli i na Štědrý den! Pětice odsouzených je ale jen špičkou ledovce

Všichni hlavní aktéři nevídané série loupeží, kterých se dopouštěli po
celém Prostějově, se sešli v úterý u Okresního
y by nestačil
is
p
s
a
N
soudu. V případě mlaK!
díků závislých na perani DVOUKOLÁ
vitinu padly poslední
tresty. A tak jejich cesty by
se nyní měly rozejít. Doufejme, že navždy...
Prostějov/mls
Ivo Frodl, Tomáš Mádr, Ilie
Sisov, Ondřej Smékal, Jan
Parůžek. Těchto pět mladíků
dokázalo zaměstnat prostějovskou policii a soud na pořádně
dlouhou dobu. Objemné spisy
s jejich případy musel soudce
Petr Vrtěl nosit do soudní síně
postupně. Zřejmě by mu na ně
nestačil ani vysokokapacitní

dvoukolák! Rozsah jejich krádeží byl totiž opravdu ohromující. Kradli v podstatě každý
den, nedali si pokoj ani o Vánocích... „Například na Štědrý
den, kdy většina lidí má docela jiné starosti, vykradli sklep
domu v Brněnské ulici,“ zmínil
jen jednu z desítek krádeží, kterou měli obžalovaní „na triku“,
soudce Petr Vrtěl.
Dokončení na str. 13

Mladík má na triku i loupež na poště v Kelčicích Ladil rádio, skončil na stromě

Ilustrační foto
cích titíž muži vnikli do areálu
farmy, kde ukradli čtyři elektromotory, šedesát kovových roštů
a další věci v celkové hodnotě
30 tisíc korun. Oba muži byli již
obviněni a soud akceptoval náš
návrh na jejich vzetí do vazby,“
informoval Večerník Pavel Novák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově. Naší
redakci se vzápětí podařilo z jiných zdrojů zjistit, že chmatáci
jsou skutečně pěkně vykutálenou dvojicí. Zatímco jedna-

dvacetiletý muž využíval pro
své přesuny motorové vozidlo,
ač má zákaz řízení, ten druhý
o tři roky starší komplic je pachatelem loupežného přepadení
pošty v Kelčicích. Na náš dotaz
nám však toto policie nepotvrdila. Přesto plukovník Novák
uvedl, že při dohledu nad bezpečností silničního provozu se
provádí také zvýšená aktivita
zaměřená mimo jiného i na
odhalování řidičů, kteří nemají
příslušná oprávnění pro řízení.

Mostkovice/mik - Chtělo by
se říct, dobře mu tak! Jenomže šofér Subaru při ladění
rádia při jízdě neohrozil jenom sebe, ale naboural i do
protivky jedoucího auta. Neuvěřitelná nepozornost způsobila havárii a následnou
škodu v řádu statisíců...
„Ve čtvrtek kolem dvacáté hodiny jel šestatřicetiletý
řidič z Prostějova s osobním
vozidlem Subaru po silnici
z Mostkovic směrem na Plumlov. Při průjezdu pravotočivou
zatáčkou z důvodu nepozornosti vyjel s vozidlem do pro-

tisměru, kde se bočně střetl
s projíždějícím vozidlem Citroen. To řídil dvacetiletý muž
z Ostravska. Nehoda se obešla
bez zranění, dechová zkouška
u obou řidičů byla negativní,“
sdělil médiím Josef Bednařík,
zastupující tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Jak
vzápětí potvrdil, havárii zapříčinila banální nepozornost.
„Řidič vozidla Subaru při jízdě
ladil rádio a nevěnoval pozornost dopravní situaci. Hmotná
škoda na vozidlech byla po
nehodě vyčíslena na 350 tisíc
korun,“ dodal mluvčí policie.

Ladil, až doladil. Řidič tohoto Subaru se věnoval úplně něčemu jinému
než řízení a ve škarpě u Mostkovic skončil na stromě. Foto: Policie ČR

V Runářově „vyhmátli“ pěstírnu MARIHUANY
Prostějov/mik - Proboha, kolik
těch velkopěstíren marihuany na Prostějovsku ještě je a
bude? Nedávno policie odhalila dvě utajené pěstírny v Manhardově a Švýcarské ulici. A
minulý týden zatkla dva muže
v Runářově, kteří si tady z pěstování konopí setého dělali výnosný kšeft!
„Ve čtvrtek 19. dubna policisté z
Oddělení obecné kriminality ze
Služby kriminální policie a vyšetřování v Prostějově provedli
další úspěšný zásah, při kterém
odhalili v Runářově u Konice
pěstírnu konopí. Současně byli
zadrženi dva pachatelé z Pros-

Z místa činu. V Runářově zabavila kriminálka další rostliny konopí včetně kvalitního technického vybavení.
Foto: Policie ČR
tějovska, kterým bylo sděleno
obvinění ze spáchání přečinů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotrop-

ními látkami a s jedy zároveň s
obviněním z pěstování rostlin
obysahující tyto látky,“ potvrdil
nám čtvrteční akci Pavel No-

vák, vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově. Jak dodal, šlo o zásah nekompromisní
dotažený v konečný úspěch.
„Kriminalisté zabavili v rodinném domě v Runářově celkem
132 kusy zelených a 7 kusů již
usušených rostlin konopí setého.
A nejenom to. Zabaveno bylo i
kompletní technické zařízení určené pro pěstování marihuany,“
uvedl Pavel Novák.
Poslední dobou se s pěstírnami
marihuany roztrhl na Prostějovsku pytel. A to doslova. V tomto
případě jde za posledních čtrnáct
dní už o třetí, kterou policejní razie „vyhmátla“. Dá se ale před-

pokládat, že kriminální policie
„má v merku“ další. „Vzhledem
k aktuální situaci v našem regionu jsme si jako jednu z priorit
stanovili boj na úseku toxikománie. Zejména půjde o odhalování
pěstíren marihuany a varen pervitinu. Další z oblastí našeho zájmu je také eliminace takzvané
bagatelní trestné činnosti, jako
například drobných krádeží,
odcizování železných předmětů
a podobně. Do jisté míry se tyto
oblasti dost často prolínají, i proto policie sem směřuje své úsilí.
A nutno dodat, že velmi úspěšně, “ dodal na závěr plukovník
Pavel Novák.

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.

P til ddo bbytu
Pustil
yt
ZLODĚJKY!
Ve čtvrtek v podvečerních hodinách pustil do
svého bytu v domě
na ulici Mozartova
v Prostějově osmačtyřicetiletý muž dvě ženy. Pod záminkou prodeje zboží ženy pustil
do bytu, kde jedna z nich
v nestřeženém okamžiku
odcizila ze skříně v ložnici
obálku s penězi v české měně
a eura, a z peněženky další finanční hotovost. Muž tak po
krátké návštěvě přišel o více
jak 57 tisíc korun.

Všichni společně. Před prostějovským tribunálem se usadili Jan Parůžek (vlevo) i Ilie Sisov, vedle
příslušníka vězeňské služby stojí Tomáš Mádr a Ivo Frodl, zcela vpravo pak stál zakryt dalším příslušníkem vězeňské služby Ondřej Smékal.
Foto: Martin Zaoral

Sérioví chmatáci byli dopadeni Zbytečná BOURAČKA
Němčice nad Hanou, Prostějov/mik - Policisty v regionu trápily nedávné dva
případy rozsáhlých krádeží.
V Němčicích nad Hanou
„očesali“ zloději myslivcům
hliníkovou střechu a majitelům farmy v Koválovicích
někdo sebral elektromotory
a další věci za desítky tisíc
korun. Tyto případy jsou ale
od minulého týdne úspěšně
vyřešeny. Policie zatkla dvojici vykutálených chmatáků,
z nichž jeden má navíc na
svědomí loupež na poště v
Kelčicích!
Když se síly spojí, práce jde
od ruky ještě lépe. Prostějovští
kriminalisté společně s policisty z Obvodního oddělení v
Němčicích nad Hanou zadrželi
dva pachatele zmíněných krádeží. „Počátkem dubna se jednadvacetiletý muž společně se
svým komplicem vloupali do
objektu Mysliveckého spolku
v Němčicích nad Hanou, kde ze
střechy odcizili sedmdesát kusů
hliníkové krytiny v hodnotě 51
tisíc korun. Dále v Koválovi-
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RICHARD BRODICKÝ

TOMÁŠ LIŠKA

ŽANETA OHLÍDALOVÁ

ZDENEK HERÁK

se narodil 11. července 1980
a trvalé bydliště má v okrese
Prostějov. Po hledaném vyhlásili prostějovští policisté celostátní pátrání dne 18. dubna
2012. Jeho zdánlivé stáří je 31
let, měří 175 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči,
hnědočerné vlasy a nosí knír
s bradkou.

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

se narodila 16. října 1973
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání už
8. října 2010. Její zdánlivé
stáří je v rozmezí od 35 do
40 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, černé oči
a černé vlasy.

se narodil 28. září 1979
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
20. března 2012. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 32 do
35 let, měří mezi 175 až 180
centimetry, má střední postavu, hnědé oči i vlasy.

Srna a alkohol!
V osobotu večer havaroval
řidič s motorovým
ý vozidlem
značky Škoda Forman na silnici mezi obcemi Výšovice
ý
a Němčice nad Hanou. Řidič
se s autem dostal do smyku
poté, co mu do silnice vběhla
srna a najel na levou krajnici.
Zde se převrátil na levý bok
auta. Při dechové zkoušce
poté nadýchal 1,35 promile
alkoholu v dechu. S naměřenou hodnotou souhlasil. Policisté na místě řidiči zadrželi
řidičský průkaz. Ke zranění
nedošlo. Hmotná škoda na
vozidle je vyčíslena na 5 tisíc
korun.
Vypil piva a jel
Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky
je podezřelý pětapadesátiletý muž z Prostějovska,
který v Hrochově kontrolován jako řidič vozidla Ford
Mondeo. U řidiče byla provedena dechová zkouška
na alkohol s pozitivním výsledkem 0, 69 promile alkoholu v dechu. Muž se k požití alkoholu doznal a uvedl,
že vypil dvě desetistupňová
piva. Muži byl zadržen řidičský průkaz a zakázána
další jízda.
Cizinec bez řidičáku
Z trestného činu maření
úředního rozhodnutí je podezřelý dvaadvacetiletý cizí
státní příslušník, který byl
v pondělí po osmé hodině
ranní kontrolován v Měrovicích nad Hanou jjako řidič
vozidla Škoda Favorit. Muž
vozidlo řídil i přesto, že mu
byl Okresním soudem v Prostějově vysloven zákaz řízení
všech motorových vozidel až
do září 2013.
Havárka v Drozdovicích
V pondělí před čtvrtou hodinou odpoledne došlo
k dopravní nehodě na ulici
Drozdovice ve směru do centra Prostějova.
j
Řidič vozidla
Škoda nedodržel bezpečnou
vzdálenost před ním jedoucího vozidla Peugeot, jehož
řidič zpomalil a odbočoval
na pravou stranu na parkovací stání. Při dopravní nehodě
došlo k poškození obou vozidel, kdy škoda byla vyčíslena
na částku 65 tisíc korun. Došlo k lehkému zranění řidiče
škodovky.
Peníze i zlato
Trestných činů krádeže vloupáním, poškození cizí věci
a porušování domovní svobody se dopustil neznámý
pachatel, ve čtvrtek dopoledne vnikl do rodinného domu
v obci Vranovice. Z místa odcizil finanční hotovost a osm
prstenů ze zlata a stříbra.
Celkově tak způsobil škodu
kolem 52 500 korun.

Zpravodajství
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HRŮZOSTRAŠNÁ O MĚŘENKY MÁ ZÁJEM BÝVALÁ MINERVA. NIKDO JINÝ

nehoda v zatáčce

SMRTI u Výšovic

O výrobu obleků na míru v areálu Oděvního podniku není takový zájem, jak se původně čekalo.
Ze sto padesáti oslovených firem projevila zájem
jen pětice, přičemž závaznou nabídku podala dokonce pouze jediná! Jedná se o společnost AMF
Reece, která je nástupní organizací bývalé prostějovské Minervy. K tomu, jak celá anabáze dopadne, vzhlíží s vírou poslední dvě stovky zaměstnanců zkrachovalého Oděvního podniku...
Prostějov/mls

Mrazení v zádech. Při pohledu na havarovaný vůz se méně otrlým
může udělat nevolno. Řidička ale měla z pekla štěstí... Foto: Policie ČR
Výšovice, Prostějov/mik - Ta
žena se podruhé narodila!
Přesně před týdnem, tj. v
pondělí 16. dubna odpoledne došlo v nechvalně známé
zatáčce smrti u Výšovic k
závažné nehodě. Mladá řidička zde vyjela ze silnice a
její auto se zřítilo ze srázu,
kde se zastavilo až o několik
stromů. Záchranáři ji ze zdemolovaného Volkswagenu
vystříhali a s těžkým zraněním převezli do nemocnice,
naštěstí bez vážného ohrožení samého života!
Přestože podle prvních výsledků policejního šetření

může za karambol samotná
řidička, vyvstává na povrch
spousta otázek, z nichž každá
zavání pořádným skandálem. Samotní policisté totiž už
roky bojují za to, aby v zatáčce, kde od roku 2008 zemřeli
při dopravních nehodách už
tři lidé a celá řada dalších utrpěla těžká zranění, nechala
správa silnic vybudovat svodidla. A výsledek? Absolutní
ignorace! Pro silničáře je totiž
pár desítek tisíc korun důležitějších než lidské životy...
Podrobnější a exkluzivní informace z okolností nehody
si můžete přečíst na straně 13

„Do výběrového řízení na měřenky se přihlásilo celkem pět
firem. Závaznou nabídku podala
pouze jedna z nich,“ potvrdila
Večerníku koncem uplynulého
týdne insolvenční správkyně
zkrachovalého OP Prostějov Miloslava Horská s tím, že podanou
nabídku musí nejprve zkonzultovat s největším zajištěným věřitelem, kterým je Česká spořitelna.
Jak se nám dále podařilo zjistit, jediným vážným zájemcem
zůstala prostějovská společnost
AMF Reece. „Skutečně jsme
podali závaznou nabídku na odkup měřenkové výroby. Podle
našich informací jsme ze všech
uchazečů byli také jediní, kdo
chce výrobu měřenek uchovat
v Prostějově,” potvrdil nám Igor
Komloš, spolumajitel firmy
AMF Reece, která se zabývá

především výrobou šicích strojů. Jedná se o společnost, která
vznikla na troskách prostějovské
Minervy. V současnosti zaměstnává přibližně sto deset zaměstnanců. „Bylo by předčasné dělat
nějaké závěry. My jsme nabídku
podali, teď je na řadě druhá strana,“ upozornil Igor Komloš.
Jedno je ale jisté, ukázalo se, že
„zlaté vejce“ OP Prostějov není
tak zlaté, jak se čekalo... Ještě
před rokem byl o odkoupení jediné funkční části prostějovského Oděvního podniku podstatně
větší zájem, který projevovaly
hned tři velké textilní společnosti.
Jednalo se o společnosti Scabal z
Belgie, Ozeta Neo ze Slovenska
a českou Pietro Fillipi. Kvůli nejasné právní situaci ohledně OP
Prostějov z výběrového řízení nakonec nevzešel žádný vítěz. A na
základě rozhodnutí soudců zkrachovaly i plány na odkup areálu

Z pěti původních uchazečů o zbytky Oděvního podniku
už zůstala ve hře jen společnost AMF Reece...

Půjde do dražby. V chátrajícím areálu někdejšího slavného oděvního gigantu stále přežívá výroba
měřenek. Objekty by do konce roku měly jít konečně do dražby.
Foto: Martin Zaoral
v Konici... Samotná hodnota mě- Po prodeji měřenek i uvedených
řenek stejně jako nemovitostí se nemovitostí by jako poslední
tedy mezitím podstatně snížila...
měl jít do dražby hlavní areál
ve Vrahovicích. „V tuto chvíli
Jak to s nemovitostmi bude? se zde nachází velké množství
Podobně jako u měřenek by strojů a dalších technologií.
měli být brzy známi noví maji- Nejprve je bude třeba zpeněžit,
telé areálů v Drahanech, Konici, až následně proběhne dražba
Brodku u Konice, ale i v Lošti- nemovitostí. Ta by se však určicích a Jeseníku. „O každý z nich tě měla konat už letos,“ sdělila
projevily zájem minimálně dvě dále Miloslava Horská a doplspolečnosti,“ uvedla Horská s nila, že v pondělí byl přímo v
tím, že jejich jména zatím nebu- areálu zahájen prodej drobného
de sdělovat.
majetku.

I po případném prodeji celého
areálu by měřenky, na nichž je zaměstnáno necelých dvě stě lidí, teoreticky mohly i nadále fungovat
přímo ve Vrahovicích. „Výroba
měřenek má v areálu garantovaný
roční nájem. O tom, co bude dál,
by už měl jednat nový vlastník s
novým majitelem objektu,“ uzavřela aktuální sumarizaci stavu
insolvenční správkyně zkrachovalého gigantu oděvnictví.
Tak co, svitne prostějovským
ženám naděje?

STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ ADRESA: náměstí T. G. Masaryka číslo 14
Na prostějovském magistrátu má trvalé bydliště 1 387 lidí!
Ač se to zdá neuvěřitelné, prostějovskou radnici
„obývají“ kromě pracovně zaneprázdněných úředníků i stovky dalších lidí. Tedy obrazně řečeno. Ve
skutečnosti je na adrese náměstí T. G. Masaryka
nahlášeno k trvalému pobytu bezmála čtrnáct stovek občanů. To je na skoro padesátitisícové město
neskutečně mnoho. A tento počet se ještě k tomu
rok od roku zvyšuje...
Prostějov/mik
„Mohu potvrdit, že k dnešnímu termínu je na radnici nahlášeno k trvalému pobytu 1
387 osob. Přitom každý rok
se nově nahlásí dalších zhruba
sto osmdesát lidí,“ prozradila
Večerníku Marie Javůrková,
vedoucí odboru občanských

záležitostí
prostějovského
magistrátu. Jak vzápětí dodala, aby člověk získal „statut“
občana bydlícího na radnici,
děje se tak z mnoha důvodů. „Zrušení údaje o místu
trvalého pobytu řeší zákon o
evidenci obyvatel a rodných
číslech. Ohlašovna rozhodne
ve správním řízení o zrušení

údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka
objektu nebo jeho vymezené
části nebo na návrh oprávněné
osoby za splnění zákonných

podmínek. Zákonnými podmínkami
se rozumí především zánik užívacího práva občana k

UCI?
Vyhnout se EXEK
zisku
Dlužníci dychtí po
ici...
bydliště na radn

Počet nově přihlášených lidí k trvalému pobytu
na adrese náměstí T. G. Masaryka číslo 14
1387

146

149

187

191

objektu nebo vymezené části
objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako
místo trvalého pobytu občana, dále neužívání objektu
(Celkový počet k 20. 4.) nebo jeho vymezené části.
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Proč ta HABAĎŮRA s radary?

Další instituce potvrdila:
Vše bylo v pořádku!
Prostějov/mik - To snad není
pravda! Už pomalu dva roky
jsou stacionární radary na
měření rychlosti v Prostějově
mimo provoz, protože jak ministerstvo dopravy, tak Úřad
na ochranu osobních údajů
radnici kritizovaly za to, že měření rychlosti vozidel je protizákonné. Nyní, když město Czech
radaru vypovědělo smlouvu
o pronájmu přístrojů, stejné
instituce najednou posílají na
radnici vyjádření, že vše probíhalo v pořádku a bez závad...
Jak je to možné? Měl snad někdo osobní zájem na likvidaci
společnosti Czech radar?
„Už druhé hloubkové přezkouINZERCE

mávání Úřadu pro ochranu
osobních údajů opětovně potvrdilo, že město Prostějov z
pohledu kontrolorů při měření
rychlosti stacionárními radary
nepochybilo,“ oznámila Večerníku Jana Gáborová, tisková
mluvčí Magistrátu města Prostějova. „Závěr úřadu je jednoznačný a musím říct, že nás potěšil.
Kontrolou nebylo prokázáno,
že zpracování osobních údajů
v rámci přestupkových řízení,
které byly získány kamerovým
systémem měření rychlosti, porušuje zákon o ochraně osobních
údajů,“ potvrdil vzápětí první
náměstek primátora Jiří Pospíšil.
Dokončení na str. 6

Nejenom bezdomovci. Většinou převládá názor, že lidé přihlášení k trvalému
pobytu na radnici se rekrutují pouze z řad
bezdomovců. To je však zásadní omyl...
koláž Večerníku

Konec dravcům. Piráti silnic by se měli přestat radovat. Na základě vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů se totiž dá
předpokládat, že měření rychlosti bude v Prostějově brzy obnoveno.
Foto: archiv Večerníku

Dokončení na straně 13

Navrhovatel je však povinen
splnění zákonných podmínek
ohlašovně prokázat,“ popsala
Marie Javůrková a doplnila,
že návrh na zrušení trvalého
pobytu může být podán vol-

nou formou nebo si může žadatel na ohlašovně ve Školní
ulici vyzvednout formulář,
který vyplní a odevzdá na
ohlašovně, případně na podatelně magistrátu.

Kolotoč s NEBOŽTÍKY pokračuje
Nemajetné teď budou pohřbívat „asáci“

Prostějov/mik - Na podzim
loňského roku se prostějovští
radní rozhodli odebrat společnosti .A.S.A. Technické
služby dosud výsadní právo
k zajišťování sociálních pohřbů. V poptávkovém řízení
totiž za pohřby nemajetných
občanů, které je ze zákona
povinno platit město, nabídla
suverénně nejnižší cenu soukromá Pohřební služba Pavla
Makového. Aktuálně jsme se
však dozvěděli, že v současnosti je zase všechno jinak...!
Právě Pavel Makový se stal
vloni na podzim terčem kritiky za to, že v boji o pohřby
nebožtíků placené městem
vyhrál jen díky dumpingovým
cenám. Jakou cenu tedy musela nyní nabídnout společnost
.A.S.A. Technické služby, aby

zakázku od města získala nazpět? Večerník tuto informaci
má, ale zatím ji nemůžeme
zveřejnit, protože se nám ji
prozatím nepodařilo ověřit.
„Zatím se k výběru nebudu
vyjadřovat, nemám k rozhodnutí města dostatek podkladů,“ sdělil nám Pavel Makový, majitel pohřební služby.
„Já se k celé záležitosti vůbec
odmítám vyjadřovat,“ uvedla při našem dotazu Dagmar
Kratochvilová, spolumajitelka
Soukromé pohřební služby
Václavková a spol. v Prostějově, která se poptávkového řízení města rovněž zúčastnila.
„Na úterním jednání Zastupitelstva města jsme se dozvěděli, že soutěž o zajišťování
sociálních pohřbů pro město
vyhrála naše firma. Zřejmě

jsme nabídli nejlepší cenu,“
komentoval novinku s úsměvem Vlastimil Uchytil, jeden z
jednatelů společnosti .A.S.A.
Technické služby.
Naše oficiální dotazy k danému tématu zodpověděla minulý týden i Marie Javůrková,
šéfka odboru občanských záležitostí prostějovského magistrátu. „Ke změně zajišťovatele
sociálních pohřbů došlo podle
postupu, který schválilo vedení prostějovského magistrátu
už v červenci loňského roku.
To znamená, že náš odbor minimálně dvakrát ročně zašle
pohřebním službám výzvu k
podání cenové nabídky. Vloni
byl vybrán pan Makový s tím,
že bude zajišťovat tyto sociální
pohřby do konce dubna 2012.
Pokračování na str. 6
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Barometr

Číslo týdne

+

Konečně výtah. Tak dlouho se zastupitelé
dohadovali, až částku přes jeden milion korun schválili. Jde o peníze na vyZmatek v měbudování výtahu v novém sídle
ření. Jednou je
Domovní správy na zámku.
všechno špatně, pak
Imobilní občané se kozase naopak dvakrát v ponečně dostanou
řádku. Úřad na ochranu osobdovntř...
ních dat poslal městu dopis, že měření
stacionárními radary probíhalo
v souladu se zákonem. K čemu tedy ta
dvouletá habaďůra?

-

Výrok týdne
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BÁRA
BÁ
Á
BASIKOVÁ

Tolik malých dětí nebylo
letos přijato do mateřských
škol. Jak ale náměstkyně
hejtmana Ivana Hemerková
uvedla na pravou míru, jde
o děti, které ještě nemají věk
tří let, matky jsou na mateřské dovolené nebo bydlí
mimo Prostějov.

Če
Česká
pěvecká hvězda při
nedělním
koncertu s orne
chestrem
ZUŠ v Prostějově
ch
jasně
dokázala, že umí zaja
zpívat
úplně všechno...
zp
Více čtěte na straně 10

„Mám
Má h
hlad,
l d tak
k
mi odpusťte,
že reaguji
podrážděně!“
Náměstkyně primátora
Ivana Hemerková při
jednání zastupitelstva

CO MNE NEDÁVNO POTĚŠILO A CO NE...

Analýza
V minulých dnech mne velmi potěšila zpráva, že by
mělo dojít k celkové rekultivaci a rekonstrukci prostějovského rybníka. Jedná
se totiž o místo, které zaznamenalo i několik historických okamžiků, a tak si
obnovu jistě plně zaslouží.
Martin Mokroš
K historickým momentům
patří například zima 19121913, kdy na rybníku sehráli

fejeton
Rostislav Kocmel
Jaro je v plném proudu
a kromě rozkvetlých zahrad
a stromů se Prostějov začíná hemžit i jízdními koly.
Po Holandsku jsme největším rájem bicyklistů právě
my. Nikde v Evropě nenajdete tolik kol jako u nás.
Předčí nás pouze některé
asijské státy. Bohužel právě v nich máme asi svůj
vzor. Kola tam jezdí všude
bez dopravních předpisů.

první zápas prostějovští hokejisté, a to s týmem Haná
Kroměříž. A i když utrpěli
debakl 1:12, načali historii hokeje v Prostějově, který tedy
za rok vlastně slaví 100 let
a jména členů historicky první
sestavy Bašný, Machner, Jekerle, Krist, Páleník, Karásek,
Černý, bratři Snášelové by
měla být jistojistě zmíněna,
tedy pokud budou finance na
nějaké ty oslavy, nebo aspoň
výroční publikaci...
Rybník a jeho okolí byl také
významným
společenským
a bruslařským centrem. Pamětníci jistě vzpomenou na
hostinec „Na Hrázi“, který
sloužil, jak uvádí známá kniha
o hostincích od T. Vincenece,
jako místo pro zahřátí bruslařů
a osušování tonoucích. Stejná
kniha pak také zmiňuje podnik
„Dancing Peking“, jehož lehká
dámská obsluha, neboť se jednalo o neoficiální nevěstinec,
měla celý „cvrkot“ na rybníce
a okolo něj také jako na dlani,

tedy pokud zrovna nebyla v plném pracovním horizontálním
zatížení...
Řada z nás si také i dnes jistě připomene své bruslařské
začátky, i když já se třeba
opravdu nestal hvězdou NHL
a skončil jsem u „kačenek“.
Rybník jsem měl tedy posléze
raději v létě, neboť dodával
přirozenou vlhkost v horkých
letních dnech, když tedy léto
bylo ještě létem a okolo se šlo
courat, v pubertě a následném
věku i randit.
Pokud skočíme do dnešních
dnů, je rybník takovým místem
bez kouzla, i když místní vodní ptactvo se snaží, seč může,
a láká malé děti s rodiči, aby
bylo nakrmeno. Jinak je lokalita spíše místem smutným,
a hlavně špinavým... Obzvláště u břehů lze vyfotit opravdu
nehezké věci na hladině.
A tak přeji našemu rybníku,
aby se celý projekt vůbec
uskutečnil. Vše je přece hlavně o financích, i když ty prý

ASIJSKÉ ZVYKLOSTI V PROSTĚJOVĚ
Asiaté
se
netrápí nějakými cyklostezkami,
jezdí se kdekoli, jakkoli
a s čímkoli.
Ovšem Asie
je zatím jen Asie a Prostějov
je Prostějov. Cyklostezka je
komunikace určená kolům,
bruslařům, koloběžkařům,
invalidním vozíkům a jiným zařízením, jež se po ní
mohou pohybovat.
Jezdím po Prostějově na kole
už dlouho a po cyklostezkách
denně. Je pro mne malou

a příjemnou záhadou, proč se
na nich ještě nestal žádný vážný úraz. Není totiž výjimkou,
že se nějaký závodník - cyklista řítí po stezce čtyřicetikilometrovou rychlostí a někdy
i vyšší. Pokud si myslíte, že
přeháním, zeptejte se znalců.
To by zase až tak moc nevadilo, kdyby po cyklostezkách neputovaly babičky s nákupními
vozíčky, maminky s kočárky –
dvě i tři vedle sebe nebo veselé
hloučky opilců volně rozeseté
po celé šíři cyklokomunikace.
Chce to odložit asijské zvyky.
Všem cyklistům
hezkou sezónu!

Konstalace hvězd Prostějova
Také se vám s jarním sluníčkem zapalují lýtka? Máte recht,
užívejte si dokud to jde. Zkuste to ale radši mimo město, kde
je prostředí mnohem romantičtější. Na druhé straně přímo
v Prostějově můžete zůstat, pokud máte zájem o jiné vzrušení.
Například z hazardu…

Berani - 21.3.-20.4. Lidem nenamluvíte, že jste
oddaní práci a nic jiného pro vás neexistuje.
V poslední době totiž hodně věcí flákáte, čímž
jste si vysloužili nelichotivou nálepku lenochů.
Máte vůbec zájem to změnit?
Býci - 21.4.-21.5. Nemáte před sebou žádný cíl,
tudíž si zas až tak moc s něčím hlavu nelámete.
To je ale chyba a poznáte to hodně brzy. Zatímco ostatní si budou plnit své sny, vy budete stát
opodál s dlouhým nosem.
Blíženci - 22.5.-21.6. Nevěřte různým lákavým
řečem, nejste přece naivní. Sice se vás nadřízení
budou snažit ukecat k těžší práci, ale za stejné
peníze. Takže mějte svoji důstojnost a snažte si
vyjednat dobré podmínky.
Raci - 22.6.-22.7. Čeká vás obrovská víkendová katastrofa co se týká vašeho oblíbeného
týmu. Celý nedělní večer tak budete chodit jako
v mrákotách a špatnou náladou nakazíte ostatní.
Doporučujeme neděli zaspat.
Lvi - 23.7.-23.8. Hodně lidí vám nedůvěřuje,
zejména co se týká peněz a manipulace s nimi.
Hodně jste totiž v poslední době utráceli, tak se
nedivte, že své úspory vám nikdo nesvěří. V lásce však budete mít úspěch.
Panny - 24.8.-23.9 Vy byste si neměli zapomenout vsadit, protože hned od pondělí se vás
bude držet štěstí. Pokud opravdu vyhrajete, jako
že zcela určitě, nezapomeňte se rozdělit o zisk
s kamarády. Nebuďte lakomí.

...ještě

+

Váhy - 24.9.-23.10. Budete stát před velmi těžkým životním rozhodnutím a málokdo by chtěl
ocitnout se ve vaší kůži. Myslete ale pozitivně,
jakékoliv rozhodnutí vás posune dopředu, žádné vás nepotopí. Takže neztratíte.
Štíři - 24.10.-22.11. Budete se den co den bránit pomluvám. V první chvíli se budete snažit
všechno vysvětlovat, záhy vás to ale omrzí.
Máte recht, nechte to být. Uvědomte si, že kdo
chce psa bít, klacek vždycky najde.
Střelci - 23.11.-21.12. Přestaňte otvírat majly,
které vám nejsou určeny a už vůbec neprozrazujte pracovní tajemství nepovolaným osobám, nebo vás šéf vysvleče u soudu do naha!
A věnujte se více rodině, zanedbáváte ji.
Kozorohové - 22.12.-20.1 Měli byste se řídit
heslem, že dvakrát nevstoupíte do stejné řeky.
Místo toho stále myslíte na návrat k předchozímu partnerovi, který vás už tolikrát zklamal.
Vezměte proboha rozum do hrsti!
Vodnáři - 21.1.-19.2. Což o to, kamarádů
kolem sebe máte hodně, ale jsou to skutečně
opravdoví přátelé? To poznáte už tento týden,
kdy se dostanete do problémů a budete jen
čekat, kdo pomůže. Možná se načekáte!
Ryby - 20.2.-20.3. Máte spoustu plánů, jenomže jste líní je uskutečnit. Z letargie vás neprobere ani rozruch, který se odehraje ve vašem
zaměstnání kvůli vaší osobě. Jestliže se zavčas
neproberete, všechno vám uteče.

jsou, aby se následně rybník
celý prokoukl, pochopitelně
včetně okolí. Přál bych si, aby
se sem vrátil život a dávali si
zde zase schůzky zamilovaní, společně se kochali jeho
krásou a v tuhých zimách se
zde uskutečňovala hokejová
utkání. Teď už jen partiček
kamarádů, kteří třeba pak
budou mít možnost v nějaké
nově vzniklé hospůdce, která
bude stále plná v zimě v létě,
neboť v okolí bude živo, zapít radost z vítězství nebo žal
z prohry...
Co mne v minulých dnech
ovšem naopak velmi nepotěšilo, byl rozhořčený telefonát
občanů z Čechovic, že u místní kapličky jsou káceny zcela
evidentně zdravé jehličnany.
Na přímý dotaz jim zaměstnanci firmy .A.S.A sdělili, že
tak činí na příkaz radnice, která
tak činí na základě rozhodnutí
orgánů shora, které tak činí na
příkaz orgánů Evropské unie.
Že na základě tohoto nařízení

zde budou místo původních
dřevin a keřů růst jiné, zřejmě
normované EU...
Také vám to trochu připomíná
Absurdistán? Nemohl jsem si
nevzpomenout na slova pana
prezidenta Klause, který kdysi řekl, že Evropská unie je
horší než bývalá socialistická
RVHP (pro mladší ročníky
Rada vzájemné hospodářské
pomoci, hospodářské sdružení socialistických států, jejíž
zkratku naši občané rychle
předělali na Rozum Vyvezem
H…o Přivezem - pozn.autora). Také jsem si ale připomněl pár televizních reportáží
z investigativních pořadů, kde
reportéři nakonec vyšťourali,
že se EU pouze někdo zaštiťoval, aby tak zakryl své vlastní
plány. Je totiž zajímavé, že
ony dřeviny v Čechovicích
byly ihned řezány na sympatické špalíky a odváženy! Na
další přímý dotaz, do kteréhože krbu vlastně jedou, jen dělníci krčili rameny... Křoviny

a větve tam zůstaly posekány
ležet ladem ještě několik dní...
No, inu tedy máte vedle sebe
dvě zprávy. Jedna z nich vás
evidentně potěší, neboť vidíte,
že chce někdo něco budovat
a vylepšovat, čímž tak zlepšit ráz blízko centra města. Ta
druhá vás slušně řečeno naštve,
neboť někdo něco v okrajové
části města likviduje, údajně
na základě EU norem, čímž tak
ničí přirozené tvořitele kyslíku,
kterého je čím dál míň... A bude
trvat další desítky let, než tyto
tvořitele nahradí stromy nově
vzrostlé. A ještě vám v hlavě
sedí brouk, co zatím vlastně
možná doopravdy vězí, že by
nějaký místní „Mazánek“, „Kolibřík“ nebo „Koťátko“...
Zpráv z poslední doby by bylo
pochopitelně daleko více, ale
je dobré někdy vybrat třeba
jen dva příklady, neboť drobky pak tvoří celou mozaiku,
celý obraz, u nás teď statutární.
A třeba jednou bude vytvořen
jen ze samých dobrých zpráv...

Kolik bodů máš, tolikrát jsi člověkem
Martin Zaoral
Že jsem přišel o řidičák?
No a co? To
snad přece
neznamená,
že celý rok
nebudu řídit!
Takhle k věci
přistupuje stále více pirátů silnic. Dvanáct bodů, které mají
k dispozici, je pro tyto lidi
trapně málo. Na silnicích by
je legálně udrželo snad jen to,
kdyby se tato norma zvedla na
desetinásobek. I tak často považují řidičák za kartičku, která jim akorát zbytečně překáží
v peněžence...
Přestože piráti silnic na jakýkoliv zákaz řízení zvysoka kašlou, podle zákona by
měli projít psychologickým
vyšetřením. To uvítali zřejmě nepříliš vytížení dopravní psychologové. Kde tak

najednou přijít k tolika pacientům? Jenže došlo k rozkolu. Dvě party „odborníků na
duši“ se nyní přou o to, kdo
z nich má právo vybodované
řidiče posuzovat. Asociace
dopravních psychologů považuje členy Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů za
nedovzdělané a nepřizpůsobivé amatéry. Jejich kolegové za touto kritikou vidí
snahu asociace uzurpovat si
skvělé kšefty pouze pro sebe.
Celý spor těchto odborníků,
jejichž práci si normální
smrtelník až do této chvíle
dokázal představit jen velice mlhavě, na první pohled
připomíná handrkování dvou
klučičích band. Jedni volí
Losnu a druzí Mažňáka...
Vybodovaní řidiči se těmto sporům mohou jen smát.
Celá záležitost však křišťálově vypovídá o podstatném

glosa týdne
rysu naší současnosti. Často
nám nejde o to, aby se něco
napravilo. Jde nám jen a jen
o prachy. Současná společnost začíná být čím dál více
založena na tom, kdo koho
víc odrbe, popřípadě s ním
vydrbe!
Těžko říct, zda-li vyšetření
u psychologa skutečně povede k nápravě silničních pirátů. Platí totiž, že v dopravě
neexistuje přestupek, pro
který by jeho viník nehledal ospravedlnění. Tohle mu
žádný psycholog nerozmluví. Namísto vysokoškolsky
vzdělaných psychologů by
tak možná pomohlo, pokud
by nápravu vybodovaných
řidičů zajišťovalo několik
specialistů s holemi či důtkami. Snad by následně mezi
vybodovanými řidiči končili
jen masochisté...

Agentura
Sociální milionáři
Agentura Hóser briskně zareagovala na výzvu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku: „MILIONÁŘI, HLASTE SE!“. Využili
jsme svých kontaktů a oslovili
několik rekordmanů ve vybírání sociálních dávek. Podařilo se
nám jich sehnat pět. Bezvadní
milionáři, do kterých byste to
na první pohled neřekli. Fascinovalo nás, že žádný z nich
legálně nepracuje, a dokonce
se k tomu ani nechystá.
Celá naše akce bohužel dopadla fiaskem, poněvadž ani
jeden z nich nechtěl dát Agentuře Hóser rozhovor, dokonce

chtějí zůstat i nadále v anonymitě. Je to škoda, když se jim
tak vede. Mohli by být inspirací pro další a naše země by
tak mohla mít o něco víc milionářů. Přitom nás ani ve snu
nenapadlo, že svůj „byznys“

nechtějí propagovat. Teprve
v rozhovoru s nimi jsme si uvědomili, jak dokonalí a nenápadní musí při své činnosti být.
„To není žádné umění chodit
do práce a být bohatý. Ovšem,
nechodit do práce a být milionářem, to je kumšt. To nemůže dělat každý. Kdyby to
tak dělali všichni, tak bychom
nebyli milionáři my!“
S tím je možné jenom souhlasit. Naši sociální milionáři
nejsou hloupí, přece by sami
od sebe nesložili mandát...
Za Agenturu Hóser
ROSŤYK

VELKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY
DO AKCE! PÍŠE DRUHÉ KOLO...

PŘEDPLATITELÉ

Čtěte na
straně 21

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

Výpěstky plné olova
S radostí jsem četl článek o připravované výstavbě nového
prostějovského „kulturáku“
v Mlýnské ulici. Dobrý nápad,
co k tomu říct jiného. Horší je
to ale s úvahou pana náměstka
Pospíšila, který prozradil, že
Mlýnská ulice, tedy konkrétně
parkoviště před hospodou Pod
Žudrem, je také ve hře, co se
týká výstavby nové tržnice.
Tady jsem se docela zhrozil.
Pokud vím, tak v nové tržnici bude povolen vstup jen
pro prodejce zemědělských
výpěstků. A dovedete si představit, v jaké kvalitě se budou
tyto plodiny prodávat, když
celý den na ně tady bude sedat olovo z výfukových plynů
z aut? Vždyť ta nová tržnice
by stála hned vedle dopravně
nejfrekventovanějšího místa
v Prostějově! Tak doufám, že
si to někdo kompetentní uvědomí. Stejně si nejsem jistý, že
by tento plán prošel schválením hygieniků...
Lubomír Adamík, Prostějov

Zoufalců je víc
V článku, který jste v posledním čísle uvedli na titulní straně, nepopisujete osud jediného
člověka, takových je mnohem
víc. Zoufalců, kteří vlastní vinou přišli o všechno, je daleko víc. Vámi zmiňovaný muž
sklouzl k hazardu, tudíž s ním
můžu mít slitování, ale to je
tak všechno. Mohli byste se ale
také zaobírat lidmi, kteří jsou
ve stejné situaci, byť žili vždy
spořádaným životem a zbytečně neutráceli. Taky je jich hodně! Těch, kteří přišli o práci,
o zdraví či podvodem někoho
druhého o majetek. Právě tito
lidé si zaslouží větší pomoc!
Jan Kleiner, Prostějov

Na co se čeká?
Už opravdu se smíchem, a nutno podotknout že s ironickým,
sleduji zprávy o problémech
s firmou, která dodává výpočetní techniku pro náš magistrát. Už tři nebo čtyři roky se
z tisku dozvídám, že zakázky
na dodávky informačních
technologií pro radnici jsou
zmanipulované, zkorumpované a bůhví co ještě. Dobře,
politickým pádem to odneslo
pár lidí a byl vyměněn šéf odboru IT. Ale co dál? Může mi
někdo říct, proč čtyři roky od
prvního průšvihu ta samá firma stále dodává počítače pro
město i dnes? To neexistuje
v republice žádná jiná? Zřejmě
má z tohoto kšeftu na radnici
profit někdo ještě dnes, jinak si
to neumím vysvětlit...
J. D., Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své
o tom, co se děje
na Prostějovsku?

Chcete vyjádřit svůj
názor k článku, který jste
si právě přečetli?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!
A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
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Střelci - 23.11.-21.12.
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a Tomáš Frgal , studenti SOŠPO
Mnoho Prostějovanů trápí ve městě nepořádek na veřejných prostranstvích. Jedná se o odpadky, nedopalky
cigaret či psí exkrementy kolem chodníků a cest. Přesto
je Prostějov obyvateli vnímán jako poměrně čisté město.
O tom svědčí také výsledky průzkumu spokojenosti občanů s městem Prostějovem, který byl realizován v loňském
roce. Úklid technickými službami (odvoz odpadů a čištění
silnic) je občany vnímám pozitivně. Protože si nepořádek
převážně děláme sami, zamysleme se nad sebou, zda nevyhazujeme odpadky mimo koše nebo sběrné nádoby. Na
to, jak čistotu v Prostějově vidí mladí obyvatelé, jsme se v
uplynulém týdnu opět ptali v ulicích města...

JSTE SPOKOJENI S ČISTOTOU A POŘÁDKEM
V ULICÍCH PROSTĚJOVA?
Ondřej Sedlák,
student, 19 let
Prostějov

Jaroslav Neuschel,
obráběč kovů, 19 let
Prostějov

ANO
„Já osobně si
myslím,
že
naše
město
není nijak moc
znečištěné,
ale také není kdovíjak čisté.
Myslím, že město dělá v této
úloze maximum a opravdu se
snaží. Bohužel je to o lidech
a jejich mentalitě. Koše jsou
skoro všude, ale pro Čecha je
snazší odpadky odhodit o kousek dál... Proto se nemůžeme
divit, že se všude válejí papírky, cigaretové nedopalky, plastové lahve a ostatní nepořádek.
Tak je to ale všude v České
republice, kde jsem zatím byl,
kdybych to měl srovnat se zahraničím, třeba Německem, tak
je to opravdu obrovský rozdíl!“

NE
„V Prostějově se situace
s
čistotou
v ulicích stále zhoršuje.
Odpadky a nedopalky od cigaret se povalují po zemi snad
všude a není to pěkný pohled.
Nepořádek je také kolem popelnic a kontejnerů na odpad.
Podobné je to také v parcích
a možná nejhorší na prostějovských sídlištích. Nejhorší
situace je vždy po víkendu u
hospod a diskoték, kde můžeme vidět jen samé rozbité
sklenice a nepořádek... Lidé
by se nad sebou možná měli
o něco více zamyslet, protože
nepořádek si kolem sebe děláme sami!“

Prostějované stále
MORD prožívají
Prostějov/mik

Zatímco v minulém čísle Prostějovského Večerníku jsme informovali o
tom, že ze strany oficiálních vyšetřovacích orgánů se nad případem
vraždy seniora z Okružní ulice zavřela voda, jinak to prožívají někteří
lidé z města. Každý týden nám do
redakce přicházejí ohlasy, dokonce
i anonymní SMS zprávy se „zaručenými” informacemi.
Ta nejpodivnější „esemeska” připlula do
našeho redakčního telefonu už před dvěma
týdny. “Víte, že ta krádež, která skončila
vraždou, byla na objednávku? U těch dvou
bezdomovců si ji objednal bratr jednoho
bývalého komunálního politika!”, zněla
zpráva. Ačkoliv v prvním momentu jsme po
jejím přečtení zavětřili senzaci, vzápětí jsme
vychladli. Následná opakovaná zpětná volání
na uvedené číslo byla marná, „druhá strana”

byla nedostupná a je doposud. Textovka byla
poslána zřejmě z jednorázové SIM karty, tudíž
pisatel chtěl zůstat v anonymitě. Také další informace od našich čtenářů se rovnaly zprávám
typu „jedna paní povídala”, takže mnoho pozornosti z naší strany si nevysloužily. To vše
ale svědčí o tom, že vražda starce na veřejnosti
neupadá do zapomnění.
Tyto informace jsme policii netlumočili, neboť
v minulosti už nám vyšetřovatelé z krajské
kriminálky dali najevo, že nic nepotřebují. V
našem držení je tak stále list papíru, na který
přímo v naší redakci napsal spolupachatel vraždy David B. jméno, adresu a telefonní
číslo vraha. Ani o tento důkaz kriminalisté
dosud nestojí.
Co se však alespoň trochu pohnulo dopředu, je
situace okolo výslechu naší kolegyně, která se
stala očitou svědkyní případu, kdy přes Davida
B. získala zásadní informace vedoucí k dopadení pachatele vraždy jednaosmdesátiletého
důchodce z Okružní ulice. Krajští kriminalisté
ji na pondělí 23. dubna konečně předvolali k
výslechu. O jeho průběhu budeme čtenáře informovat příští týden.

Výzva pro všechny čtenáře!

Zapojit se můžete i vy! Pokud byste nám chtěli cokoliv sdělit týkajícího
l:: vvecernik@pv.cz.
ecer
ec
e ni
er
nikk@ppv.ccz.
se vraždy nešťastného seniora, napište do redakce na e-mail:
Žádná indicie, ani zajímavost nesmí zůstat skryta!

1 000 KČ

ZÍSKAT MŮŽETE FINANČNÍ ODMĚNU

jak šel čas Prostějovem ...
Wolkerova třída
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p těj
ě
pošta. Wolkerova třída tvoří součást hlavního městského okruhu. Od roku 1833 se nazývala Petrská (v letech 1881-1892 Peters-Gasse), od roku 1926 Revoluční
a od roku 1939 opět Petrská. Současné pojmenování získala od
července 1945 podle prostějovského básníka a spisovatele Jiřího
Wolkera (1900-1924). Na pravé straně fotografie je vidět kostel
sv. Petra a Pavla ještě před přestavbou v roce 1940. V letech
1933-1989 se ve Wolkerově třídě konaly pravidelné trhy. Ve dvorním traktu č. 20 sídlil od počátku minulého století Dělnický dům,
dnes je zde supermarket. Ve vedlejším domě byl Závodní klub
strojařů, dnes restaurační a hotelové zařízení. Nejstarší prostějovská pošta stávala od r. 1623 právě na rohu dnešní Wolkerovy
ulice u kostela sv. Petra a Pavla. V r. 1836 se přesídlila do domu
č. 4, v roce 1897 se poštovní úřad přestěhoval do nové budovy
na Poděbradově nám. Později měl v budově ateliér známý fotograf Franz Fiedler.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Janáčkova ulice

Chcete se prezentovat u pravidelné rubriky

PŘEDPLATITELÉ

Jak šel čas Prostějovem?

PÍŠE DRUHÉ KOLO...

Volejte: 608 960 042 (sl. Vašková)
Pište: reklama@vecer nikpv.cz

Kondomy
Kondomy
Primeros classic s lubikací Durex
3 ks
elite 12 ks

Lubrikační gel
Durex play
50 ml

Čtěte na
straně 21
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První Prostějovan v NHL!
Lukáš Krajíček v dresu Floridy

Nejprve to
byl Ladislav
Svozil, po něm přišel před
dvěma lety na řadu Martin Richter a před rokem
pak Lukáš Krajíček (na
snímku). Tato tři jména spojuje jedno – všichni tři vyšli
z Prostějova a všichni tři se
objevili v draftu nejslavnější
hokejové soutěže světa, kterou je kanadsko-americká
NHL. Jen jeden z nich však
dokázal to, na co Prostějov
čekal od vzniku této soutěže!
Ladislav Svozil byl draftován
už v roce 1978 jako vůbec
první Čech. V pořadí 178. si
ho vybral Detro it. V roce 2000
došlo na Martina Richtera,
současného reprezentačního
obránce České republiky,
kterého si do svých řad
přibrali newyorští Rangers. I když Richter nastoupil
v dresu „Jezdců“ k několika
přípravným zápasům, štěstí
jej však minulo a do mistrovských zápasů nenastoupil. To
naopak potkalo nejmladšího
z této trojice, kterým je Lukáš
Krajíček. Bylo mu nedávno
teprve devatenáct let a v dresu
Floridy Panthers již vstoupil
na led NHL! Jedná se o historickou událost, neboť tento
odchovanec Prostějova je
vůbec prvním rodákem, který

to z našeho města dotáhl právě
až do nejprestižnější soutěže
světa. Jeho životní okamžik
přišel v Torontu. Poté, co
s týmem Ontarijské hokejové ligy Peterborough Petes
prohrál sedmé rozhodující utkání play off, s mužstvem se do
tohoto města zpátky nevracel.
Věděl, že se na konec sezony
připojí k floridskému týmu.
Panteři zavítali na led Toronta
a do nedávno postavené megahaly pozvali Lukáše Krajíčka
k jeho premiéře v NHL. „V
Torontu jsem strávil na ledě
asi šest minut, ale byl to pro
mě neskutečný zážitek. Hrát
v takovém prostředí před dvaceti tisíci diváky bylo něco
báječného. Byl jsem poměrně
dost nervózní,“ svěřil se
Večerníku Lukáš Krajíček.

Leo Macenauer z Prostějova
se dotkl světové módy
Prostějov/mls

INTIMNÍ ZBOŽÍ

Intimní sprchový Menstr. vložky
Těhotenský test
gel Chilly Intima
Always ultra
Intimed
200 ml
standard 12 ks

Příště: Kozorohové

„starým” případům

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“

Váš sexuální život bude tento týden hodně ovlivněný velmi
romantickou událostí. Ač to není vaším zvykem, tentokrát
se bezhlavě se zamilujete. Tím ztratíte zájem o náhodný
sex či autoerotiku. Ovšem pozor, láska je láska a vaše nesporná erotická závislost je druhá věc. Samozřejmě, že si
budete chtít užívat romantiky, přitom ovšem můžete narazit u nového partnera tím, že hodně okatě budete spěchat
na to co nejdříve hupsnout do postele. Tady je každá rada
drahá. Pokud vás opravdu tento týden zastihne nezkrotný
chtíč, nechejte tomu volný průběh. Ono se to nějak vyvrbí.
Nastává vám složitější období, ale nedejte se tím vystrašit.
Naopak jste-li nezadaní, zřejmě budete obletováni hned
několika sexuchtivými osobami najednou, ale mějte se na
pozoru. Co když vás chtějí jen zneužít? Toho pravého muže máte blízko sebe, stačí se jen rozhlédnout. Dlouhodobé
vztahy by měly být harmonické, i když možná by to chtělo přidat někde trochu pikantnosti. Druhá strana to ocení.
Střelci bez partnera by se měli oddávat spíše flirtování a
zábavě.

Návrat ke

DO AKCE!

VELKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY

I TOTO MÍSTO MŮŽE BÝT VAŠE!

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..

Naše RESUMÉÉ

Poo týdnu jsme vyrazili do našich
P
marketů, abychom „očíhli“, jak to
vypadá se sortimentem, které sice
nekupujeme každý den, ale přesto je
nedílnou součástí životů nás všech.
A zjistili jsme, že pokud budou mít
pánové potřebu ochrany při pohlavním styku, měli by si zajet do Albertu,
kondomy tam seženou nejlevnější. Ty
s lubikací - stejně jako lubrikační gel
- pak kupte v Tesku. Pokud tak neučiníte, můžete se na stejném místě stavit pro těhotenský test, který za stejnou cenu seženete i v Intersparu, kde
pak najdete nejlevnější menstruační
vložky a je to též jediné místo pro
nákup intimního sprchového gelu...
Tak, a teď už víte všechno...

10. DUBNA 2006
V dubnu 2006 se Praze uskutečnil finálový večer módní soutěže
Junior 2006 v rámci 8. ročníku mezinárodního festivalu módy
Prague Fashion Week. Vítězem večera se stal naprosto nečekaně,
ale zaslouženě student prostějovské Střední průmyslové školy
oděvní na Vápenici Leo Macenauer.
DUBEN 2012
Úspěch na pražském festivalu módy byl pro talentovaného
Leo Macenauera teprve začátek. Díky němu se mu dokořán
otevřel svět módy a on toho dokázal využít. Pracoval například
v Londýně či v Miláně. Zde nakoukl pod pokličku slavné
návrhářské firmy Calvin Klein. V současné době studuje
návrhářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Právě dokončuje
svoji diplomovou práci, kterou završí svá studia. Kromě toho v
limitovaných edicích navrhuje oblečení pro Boutique Mona
nacházející se v samotném centru Prahy. Zároveň se podílí na
přípravě výstavy mladých umělců v Barceloně. Rád však vzpomíná i na prostějovské Doteky módy, na nichž se mu v letech
2006 a 2007 podařilo zvítězit. Ty letošní se v prostějovském divadle budou konat v pátek 27. dubna. Leo Macenauer je letos z
důvodu pracovního zaneprázdnění nenavštíví. I tak může pro své
následovníky určitě sloužit jako velký vzor.

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 23. dubna 2012

Zastupitelé schválili šest jmen na Ceny města Prostějova
SKANDÁL: Leopold Färber se navrhl sám!
Prostějov/mik – Úterý, hodina po poledni. Prostějovští
zastupitelé se scházejí k třináctému zasedání v tomto
volebním období. Přestože
v jeho průběhu byly na programu jednání důležitější
body, hádka mezi našimi komunálními politiky se strhla
hned v úvodu. Probírala se
totiž šestice jmen osobností,
které byly vybrány k převzetí Cen města za loňský rok.
Protikomunistický bojovník
Leopold Färber z Konice,
představte si, se navrhl sám!
A někteří zastupitelé to nemohli překousnout, zvláště
pak, když byl vzápětí skutečně schválen!
„Prostějovští
zastupitelé
schválili na svém úterním jednání šestici kandidátů, kteří

na slavnostním ceremoniálu
22. května převezmou Ceny
města Prostějova za rok 2011.
Pracovní skupina vybírala z
bezmála tří desítek návrhů.
Některé osobnosti přitom byly
nominovány i více subjekty,“
poskytla o den později oficiální zprávu Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města
Prostějova.
Šestici nových držitelů tvoří Maud Michal Beerová za
zachování historické paměti
na židovské občany, Renata Čekalová za dlouhodobé
působení v oblasti sociálních služeb, MUDr. Bohumil
Hruban CSc. za publikační a
charitativní činnost, MUDr.
Radomír Růžička CSc. za publikační činnost v oblasti tradiční čínské medicíny, Adolf

„Došín“ Vlk in memoriam za
propagování sokolské myšlenky a konečně již zmíněný
Leopold Färber za činnost
předsedy Historicko-dokumentační komise Okresního
výboru ČSBS Prostějov.
Zejména nominace Leopolda
Färbera z Konice vyvolala ostré diskuze. Nejvíce se bouřili
zastupitelé za KSČM. „Jsem
v šoku. Tento pán navrhl sám
sebe, což je v příkrém rozporu
s pravidly této prestižní ceny.
Navíc není z Prostějova a jsem
přesvědčena, že máme daleko
významnější osobnosti,“ protestovala zastupitelka Ivana
Copková. „Je pravda, že pan
Färber se navrhnul sám, což
není šťastné, ale výběrová
komise v tom neshledala problém a jeho jméno schválila.

A mimo to jsme už jednou mimoprostějovského kandidáta
schválili, byl jím pan Přidal z
Vřesovic,“ mírnil vášně primátor Miroslav Pišťák. Olej
do ohně však vzápětí pořádně
přilil Tomáš Blumenstein, zastupitel za ODS. „Pan Färber
bojoval celý život proti nacistické a později komunistické
totalitě. A teď mi pění krev v
žilách, když zástupci stejného zločineckého režimu proti
němu brojí,“ řekl Blumenstein
hodně zvýšeným hlasem. „Jste
moc mladý, nevíte, o čem mluvíte. Navíc se vyžíváte v osobních útocích,“ glosoval jeho
vystoupení Josef Augustin z Pošramocená pověst. Dlouhá desetiletí je Leopold Färber znám
KSČM.
jako neúnavný bojovník proti totalitnímu režimu. Teď si hodně
Večerník chtěl zjistit, co Leo- pohněval veřejnost kvůli samolibému činu, kdy se sám navrhl na
Foto: internet
polda Färbera vedlo k tomu, že Cenu města Prostějova.
se sám navrhl na Cenu města
Prostějova. Zavolali jsme mu poštou poslal obálku, ve které lel jsem, že to poslal někdo z
a z jeho vysvětlení jsme moc byl formulář na kandidaturu do prostějovské radnice. Já vůbec
moudří nebyli. „Někdo mi této prestižní záležitosti. Mys- nevím, kdo to organizuje, ale

DROGY? Na sídlišti Západ
prý každodenní realita...
„K případům rozhodně jezdíme dřív jak do 40 minut,” hlásí Jan Nagy

Prostějov/mls,mik - Každý
den se s drogami setkávají
lidé bydlící na sídlišti Západ.
Tamní občané tvrdí, že musí
přihlížet, jak si přímo pod
jejich okny „dopřává“ mládež alkoholu i drog a tím ruší
jejich životy bez ohledu na
denní či noční hodinu. Stěžují
si přitom i na přístup policie,
která prý jejich stížnosti a telefonická upozornění neřeší!
Strážníci se však proti tomuto tvrzení ostře ohrazují. „Že
jezdíme k případům až za
čtyřicet minut? To tedy ani
náhodou!“ láteří šéf městské
policie Jan Nagy.
Oblíbeným místem hloučku
rušné omladiny na sídlišti Západ
má být podle našeho zdroje zadní vchod paneláku ve Švýcarské
ulici číslo 1. „Mladí se zde skrývají před většinou pohledů lidí
jdoucích přes sídliště. Zůstává
zde po nich velké množství nepořádku. Značně rozjaření pak
spolu debatují tak nahlas, že i
přes zavřené okno a puštěnou
televizi člověk rozumí každé jejich slovo. A je jim jedno, jestli
je to v sedm hodin ráno nebo v
jedenáct hodin večer... Hojně se
tu kouří marihuana! Z toho, jak
si vykašlávají plíce, mi nebývá
právě příjemně u žaludku. Když
pak na někoho přijde potřeba,
vykoná ji přímo ve křoví. To se
děje téměř každý den,“ napsal
Večerníku Martin H., podle něhož místní obyvatelé mlčí a bojí
se, že jim někdo rozmlátí okna.
Našemu čtenáři navíc vadil
i přístup policie. „Několikrát
jsem volal na linku 156 a vždy
to dopadlo stejně. Policista
sice ohlášení přijme s tím, že

KOMENTÁŘ

Mají Ceny města Prostějova

stále ještě svoji váhu a prestiž?
Michal Kadlec - Ohledně jmen
kandidátů na Ceny města Prostějova se diskutovalo každý rok.
Některým zastupitelům se zamlouval ten, druhým zase onen
člověk. Nikdy ale nebyla diskuze
tak nechutná jako letos na půdě
Zastupitelstva města. A příčina? Leopold Färber z Konice.
Upřímně řečeno, kdyby se na jakoukoliv cenu navrhl samolibě

někdo sám, měl by jít při výběru
okamžitě z kola ven. I přesto, že
stejný člověk má opravdu zásluhy v boji proti nacismu i komunismu. Nabízí se tedy otázka,
jestli se z dříve prestižní záležitosti udělení Cen města Prostějova
nestává fraška. Vybráno bylo za
rok 2011 šest jmen. A kandidátů
bylo třicet. Pro větší průhlednost
by se zcela jistě s úspěchem dalo

doporučit, ať o těch, kteří by si
tuto cenu měli zasloužit, rozhodují všichni občané tohoto
města. Vždyť v dnešní moderní
době máme k hlasování dostatek prostředků. Nebyl by tento
výběr spravedlivější? Zcela
určitě ano. Rozhodně by drtivá
většina obyčejných lidí nedala
hlas člověku, který se na cenu
navrhne sám…

Kolotoč s NEBOŽTÍKY pokračuje
Sídliště Západ. Prostředí anonymního sídliště k výrobě i užívání drog přímo svádí. Strážníci zde
ovšem větší problém nezaznamenali, přesto Policie ČR nedávno v bytě u čtyřiadvacetiletého mladíka
našla pěstírnu konopí i věci potřebné pro vaření pervitinu!
Foto: Martin Zaoral
na místo posílá hlídku, jenže
ta buď nedorazí vůbec nebo to
není dřív jak za čtyřicet minut.
Obkrouží pak autem celé sídliště, jen na inkriminované místo
se jakoby náhodou nedostaví!“
stěžuje si dále pisatel, který
upozorňuje, že z auta na místo,
kde se hloučky nejčastěji schází
není vidět. „Možná, že policisté
neví, jak je sídliště situované,
možná se jim z auta ani nechce...,” hledá důvody, proč se
tomu tak děje.
Šéf prostějovských strážníků
se však proti tomuto tvrzení
ostře ohrazuje. „Chtěl bych
zdůraznit, že k nahlášeným
případům jakéhokoliv druhu se nedostavujeme až po
čtyřiceti minutách. To tedy
ani náhodou!“ zareagoval na
doraz Večerníku poměrně
ostře Jan Nagy, kterého celá
stížnost mírně řečeno překvapila. „Denně kontrolujeme
skupinky pokuřující mládeže
v různých částech Prostějova,
zejména, když u toho pijí alko-

hol. Z lokality Švýcarské ulice
však máme z poslední doby
minimum oznámení. A už vůbec ne na nějakou omladinu,
která zde v noci tropí výtržnosti, kouří marihuanu, popíjí
alkohol a podobně,“ sdělil nám
Jan Nagy, který naopak v této
souvislosti vyzval každého,
kdo má pocit, že se v jeho okolí
děje něco nekalého, aby strážníky okamžitě upozornil.
Na stížnost pisatele zareagoval
minulý týden také strážník, který má Švýcarskou ulici a okolí
osobně na starosti. „Pamatuji si, že vloni na podzim mě
kontaktoval občan a sdělil mi,
že na hřišti u paneláku ve Švýcarské ulici se schází pochybná
omladina. Nic víc mi neřekl.
Na základě tohoto sdělení jsem
zde provedl několik kontrol.
V dobu, kterou mi tento pán
označil, jsem žádné osoby na
daném místě nezastihl. Dělám
zde namátkové kontroly dost
často, ale nic závadného jsem
nezjistil. Tuto událost ale ne-

Proč ta HABAĎŮRA s radary?
Další instituce potvrdila: Vše bylo v pořádku!
Pokračování ze str. 3
„Jiný výsledek jsme ani neočekávali. Jak jsem již několikrát zopakovala, nikdo ze zaměstnanců společnosti Czech
radar nemá přístup k žádným
ani osobním údajům přestupců,“ zdůraznila tisková mluvčí
Czech radaru Anna Němcová.
Kvůli nejasnostem okolo měření fungují stacionární radary v Prostějově už téměř dva
roky jen pro statistické údaje
o počtech překročení rychlosti. „Řidiči toho bohužel začali
zneužívat. Počet přestupků se
za poslední rok téměř ztrojnásobil...,“ dodává Anna Němcová. „Ministerstvo dopravy
se vyjádřilo k radarům obecně,
my ovšem potřebujeme ještě
stanovisko k našemu systému,
který má v rámci správního řízení náš magistrát vytvořený.
Úřad pro ochranu osobních dat
ve svém stanovisku potvrdil, že

prostě jsem ten formulář vyplnil a poslal. Zavolal jsem panu
Pišťákovi, co to má znamenat,
a on mi řekl, že v tom problém
není,“ sdělil exkluzivně Večerníku Leopold Färber. „To
je nedorozumění. Nikdy bych
panu Färberovi neporadil, aby
se navrhl sám. Jen jsem mu
řekl, ať pošle podklady, na
jejichž základech bychom ho
nominovali či nenominovali. Víte, celou tuto záležitost
považuji za hodně nešťastnou, stejně jako mě mrzí ona
bouřlivá a místy až nechutná
diskuze okolo pana Färbera na
zastupitelstvu. My jsme prostě
vycházeli z toho, že tento starý
pán za svůj život shromáždil
neskutečné množství dokumentů k okupaci v letech 1939
až 1945. Nic jiného v tom nehledejme,“ sdělil Večerníku v
neděli večer Miroslav Pišťák,
primátor města Prostějova.

celý systém odpovídá platné legislativě. To je závěr, který nás
potěšil a zároveň potvrdil, že na
našem magistrátu vše odpovídá
zákonným normám,“ dodal ještě Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora Prostějova.
Je však velmi podezřelé, proč
tato celá kauza vůbec vznikla.
„Zřejmě došlo k nedorozumění,“ myslí si Pospíšil. Nyní
ovšem nastává kuriózní situace.
Ministerstvo i Úřad pro ochranu osobních údajů potvrdily, že
měření probíhalo podle zákona, ale dva roky přicházelo jak
město, tak Czech radar o peníze z pokut za přestupky řidičů.
Společnost, která městu pronajímala radary, tak může město
paradoxně žalovat za ušlý zisk!
„My jsme postupovali v souladu
se smlouvou. Její vypovězení s
firmou Czech radar je součástí
smluvních podmínek,“ brání se
za město Jiří Pospíšil. Vzápě-

tí nám odpověděl i na logický
dotaz, zda město neuvažuje o
obnovení spolupráce s Czech
radarem, když je nyní úředně
potvrzeno, že měření rychlosti
bylo v souladu se zákonem. „To
bude otázkou dalších jednání.
Především si musíme říci, jestli
chceme nějakou prevenci. Já
osobně říkám, že bychom pro
bezpečnou dopravu v našich
ulicích měli něco udělat. Čtenáři
si určitě pamatují, jaké statistiky
přestupků váš Večerník přinesl.
Vždyť nárůst přestupků v době
nefunkčnosti radarů o šest set
procent na některých ulicích
není normální! Vidíme, že na
některé řidiče je třeba neustále
dohlížet...,“ řekl Jiří Pospíšil.
Některé zdroje Večerníku hovoří o tom, že vyřadit ze hry
společnost Czech radar bylo
cílené. I na základě této indicie
jsme zvědaví, jak se celá záležitost bude vyvíjet...

podceňuji, vím, že mladí lidé
a často i děti rádi vyhledávají
místa, kde na kohokoliv z nich
není vidět,“ uvedl Večerníku
okrskář městské policie, který
má tuto lokalitu na starosti.
Ani redaktor Večerníku přímo
na místě žádný větší problém
týkající se rušení klidu či většího nepořádku u vchodu do
paneláku v průběhu uplynulého týdne neobjevil. Obyvatelé
žijící přímo na sídlišti však
problém s hlučnou omladinou
pravidelně kouřící marihuanu
a zřejmě užívající i jiné drogy
potvrdili. „Rozhodně tady k něčemu takovému docházelo. Na
hřišti se tu před časem válely i
injekční stříkačky! V posledních týdnech se to ovšem výrazně zlepšilo,“ potvrdilo nám
na místě hned několik z nich.
Tyto výpovědi potvrzuje i fakt,
že koncem března Policie ČR
objevila v bytě u čtyřiadvacetiletého mladíka bydlícího právě
ve Švýcarské ulici varnu pervitinu i pěstírnu konopí...

Nemajetné teď budou pohřbívat „asáci“
Dokončení ze str. 3
V polovině března tohoto roku
byla zaslána výzva k podání
nových cenových nabídek do
datových schránek všem třem
provozovatelům pohřebních služeb v Prostějově. Vedení magistrátu na své poradě pak rozhodlo
o tom, že pohřby bez obřadu
bude zajišťovat zájemce, který
podal nejvhodnější nabídku, to
znamená nabídku s nejnižší cenou. A tím se stala společnost
.A.S.A. Technické služby, která
tak sociální pohřby pro město
bude zajišťovat od 1. května do
31. října tohoto roku,“ nastínila
Marie Javůrková, jak že došlo

Další změna. Každoroční boj o pohřby nebožtíků placené městem vyhrála nově společnost .A.S.A. Technické služby města
Prostějov.
Ilustrační foto
v otázce zajištění sociálních pohřbů k další změně.
Pohřební služba Pavla Makového
za poslední půlrok provedla jedenáct sociálních pohřbů, za které

PŘEDPLATITELÉ

VE LK Á SO UT ĚŽ

město zaplatilo celkovou sumu 50
680 korun bez DPH. Bude společnost .A.S.A. Technické služby
skutečně levnější? Po dalších
okolnostech budeme pátrat...

DO AKCE!
Čtěte na
straně 21

O ZAJÍMAVÉ CENY
PÍŠE DRUHÉ KOLO...

Celá Mlýnská ulice se rozhodně

BOURAT NEBUDE!
Prostějov/mik - V minulém čísle
jsme k článku o připravované
výstavbě
multifunkčního
zařízení otiskli také fotografii
větší části Mlýnské ulice s tím,
že nové výstavbě „kulturáku“
budou muset ustoupit některé
nemovitosti v této lokalitě.
Tím mohl vzniknout dojem,
že k demolici bude určeno více
domů. To je však holý nesmysl,
k hromadnému bourání určitě
nedojde!
Naší redakci se minulý týden
ozval zástupce developerské
společnosti František Bokůvka.
Právě na něho se v průběhu uplynulých dní obrátili klienti na
základě námi zveřejněné fotografie. „V Mlýnské ulici totiž
připravujeme projekt výstavby
nového bytového domu. Lidé,
kteří již o zmíněné byty projevili

zájem, se nás s rozrušením v
hlase ptali, zda náš projekt je
skutečný, protože se dočetli, že
město tady hodlá domy bourat kvůli novému ´kulturáku´.
Mohu všechny ubezpečit, že
náš projekt není záměrem města
nijak ohrožen ani dotčen,“ uvedl
František Bokůvka.
A jeho slova můžeme potvrdit.
Nový bytový dům bude totiž
realizován uprostřed Mlýnské
ulice. Naopak město za účelem
realizace přístupové cesty k
plánovanému multifunkčnímu
zařízení může zbourat jen nemovitost na okraji ulice, které jsou
v majetku prostějovského magistrátu. „Znovu opakuji, že náš
plán výstavby bytového domu
pokračuje a předpokládaný termín jeho dokončení je stanoven
na červen roku 2013,“ dodává

Žádné obavy! Developerská společnost postaví v této ulici nový bytový dům, záměrem města není tento projekt nijak ohrožen.
Zdroj: vizualizace projektu „Byty Mlýnská“
znovu František Bokůvka,
manažer projektu Byty Mlýnská.
Pokud zveřejněná fotografie celé

Mlýnské ulice způsobila obavy
či dokonce byla tímto vyvolána
panika, redakce Večerníku se
omlouvá...
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Prostějov
PROSTĚJOVSKÝ Večerník má pro vás
á
pokaždé připraven kompletní servis
informací a tipů. A protože se nám pomalu, ale jistě blíží léto a s ním přichází
doba dovolených či různých jiných výletů, připravili jsme pro všechny chtivé
turistiky tematickou stranu o dovolených a cestování... Dozvíte se tak, jak
cestovat s vaším psem. A jelikož život
nemůžeme brát jen vážně, pobavíme
vás také několika vtípky...
Přejeme vám příjemné a snad i zajímavé čtení!
Připravila: Nikol Hlochová
INZERCE

a cestování

Cestování se psem,
poradíme jak na to!

Plánujete o prázdinách
dovolenou u moře?

Nedovedete si představit dovolenou bez svého miláčka? Chystáte se takto cestovat
poprvé? Pak je tento článek určen právě pro vás! Poradíme vám, jak se na cestu
s pejskem připravit...
Nejprve si musíte být stoprocentně jistí, že s vámi váš čtyřnohý kamarád cestu vydrží,
vyzkoušejte si proto předem, zda mu nedělá problémy cesta ve vozidle. Pokud je vše
v pořádku, měli byste zajistit následující věci:
1) bezpečnost
- pro řidiče cestující s pejskem existují určité povinnosti; zvíře musí být zajištěno, aby
neohrožovalo nikoho ve voze. Existují různé ochranné prvky, kterými lze bezpečí zajistit,
ať už sítě, které zabrání přeskakování psa, nebo speciální psí auto pásy, pro menší plemena
psů jsou zase skvělé přepravky nebo transportní klece. Pamatujte však, že psa musíte zajistit tak, aby při jízdě netrpěl a mohl si cestu užít spolu s vámi
2) než vyrazíte
- splňuje-li vozidlo bezpečnostní požadavky, můžete vyrazit, před cestou pejska vyvenčete
a moc jej nekrmte, zabalte mu dostatečné množství vody, jeho oblíbené pamlsky a hračky;
je také dobré zkonzultovat s veterinářem podání léků proti nevolnosti
3) přestávky
- venčícími zastávkami každou hodinu nic nepokazíte, odpočinete si vy i váš kamarád,
rozhodně však nikdy nenechávejte pejska samotného v zaparkovaném vozidle, v letním
parnu by to mohlo skončit neštěstím
Přejeme vám i vašim chlupáčkům šťastnou cestu!

Trochu humoru na cesty
Jeden klášter v Japonsku stojí na vysokém útesu a jediný způsob dopravy nahoru je primitivní lanovka - velký
proutěný koš s kladkou, který tahá na laně jeden z mnichů. Jednou se právě tohohle mnicha zrovna v půlce cesty
ptá jeden turista, který si všiml, jak je nosné lano staré a
roztřepené: „Prosím vás, jak často měníte to lano?“
Mnich se zarazil a po chvilce povídá: „Pokaždé, když
praskne!“
„Váš manžel je potápěč? Vidím, že už druhý den loví u
mola mušle.“
„Kdyby mušle. Předváděl se před mladými holkami, skočil
po hlavě do vody a vypadly mu třetí zuby!!
„Tak jsem byl vloni v Alpách - manželka otěhotněla.
Předloni na Kanárech - žena otěhotněla. Rok předtím na
Šumavě - zase otěhotněla!“
„A co s tím budeš dělat?“
„Pro jistotu ji letos vezmu s sebou!“

Vezměte své děti do Beskyd za odměnu!
V Sepetné na ně čeká plno dobrodružství

Ostravice/pr - Lámete si hlavu, jak odměnit své ratolesti? Chcete jim dát dárek například za dobré
vysvědčení a zároveň jim dopřát pobyt na čerstvém
vzduchu, daleko od městského shonu? Vezměte je
do Beskyd!
V samém srdci Moravskoslezských Beskyd v obci
Ostravice na úpatí Lysé hory se nachází Rekreační
centrum Sepetná. Ideální poloha a nádherné horské prostředí chráněné krajinné oblasti Beskydy zde
nabízí mnoho příležitostí, ať už ke sportovně, tak i
odpočinkově laděným pobytům. Právě pro rodiče a jejich děti připravilo Rekreační centrum Sepetná speciální balíček nabitý rozmanitými hrami a zábavou.
„Pobytové balíčky ´Poznávejte Beskydy´ jsou rodinám
s dětmi ušity na míru. Během pobytu mohou s animátorem poznat krásy beskydské horské přírody, nádherné výhledy, tajemství rozlehlého hradu Hukvaldy,
ovci Valašku, potkat se s pohanským bohem Radegastem, sulovským medvědem, vodníky v mlýně či
liškou Bystrouškou. Po výletě za poznáním na výletníky bude čekat v Relaxcentru bazén, vířivka, dětské
brouzdaliště nebo parní kabina,“ přiblížil obsah balíčku
Mgr. Tomáš Lokša, animátor rekreačního centra.
Rodiny si mohou v Sepetné zvolit pobyty (s nástupem
kdykoliv) dle svého gusta. Centrum nabízí ubytování
na 4 nebo 7 nocí v Hotelu Sepetná, komornějším
prostředí Penzionu Sluníčko nebo v bungalovech.

„Rodiče a děti mají zajištěn v rámci našeho balíčku
volný vstup do krytého plaveckého bazénu s whirlpoolem a parní kabinou v Relaxcentru Sepetná,
účastníci sedmidenního pobytu se mohou jednou podívat do Wellness Sluníčko s mořským klima, které je
vhodné pro léčbu různých alerií nebo lupénky,“ uvedl
Tomáš Lokša. Rekreační centrum připravilo i animační
programy, které obsahují výlety po okolí, zábavné hry
a soutěže. „U čtyřdenního pobytu ho lze využít pouze
jednou, účastníci sedmidenních pobytů ho mohou
absolvovat dvakrát,“ vysvětlil animátor rekreačního
centra. Kromě animačních programů čeká na hosty
centra bowlingový turnaj, další výlety a na každého
účastníka čeká dárek. Centrum také umožní transfer
svých klientů z autobusového nebo vlakového nádraží
v Ostravici.
„Dva dospělí a jedno až dvě děti do 12 let za čtyřdenní
pobyt a 4 noci zaplatí 7 699 korun, sedmidenní pobyt
přijde rodinu na 11 199 korun. Nabídka platí až do 20.
prosince tohoto roku, výjimku tvoří jen období letních
prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2012. Více informací najdou
rodiče na našich internetových stránkách www.poznavejtebeskydy.cz,“ řekl Tomáš Lokša.
Kromě pobytových rodinných balíčků nabízí Rekreační centrum Sepetná širokou škálu dalších služeb, pro
Olomoučany a Prostějovany není až tak vzdálené a pohodlně se do něj dá dojet autem.

Kam na výlet?

Vydejte se do podzemí
Praha/pr - Turistická sezóna v těchto dnech nabírá na obrátkách,
turisté postupně plánují, kam o víkendech vyrazí. Podívat se do některého z muzeí, projít si zámkem nebo
hradní zříceninou či si vybrat jednu
z mnoha adrenalinových atrakcí?
Nabídek je mnoho a výběr je opravdu těžký. Ale co se takhle podívat do
útrob země?
Česká republika díky své pestré geologické stavbě a dlouhodobým geologickým procesům disponuje pestrou
škálou přírodních podzemních dutin jeskyněmi a propastmi. Většina z nich
má mimořádný význam, neboť obsahují nejen pozoruhodné geologické,
geomorfologické a mineralogické
fenomény, ale jsou v nich zachovány
i ty nejcennější doklady o vzniku a
vývoji života, o vzniku a vývoji lidské
kultury. V současnosti je u nás evidováno téměř čtyři tisíce jeskyní, z nichž ty nejzajímavější jsou přístupné
široké veřejnosti a některé představují
světové unikáty.
Samozřejmě nejznámější oblastí
je Moravský kras, který je z Prostějova takříkajíc „co by kamenem
dohodil“... V Moravském krasu
lze navštívit pět jeskyní. Největšímu zájmu se těší Punkevní jeskyně s propastí Macochou, ale i
jeskyně Balcarku, Kateřinskou,
Výpustek nebo Sloupsko-šošůvské by byla chyba vynechat.

Vstupné se pohybuje
v průměru kolem 100
korun pro dospělé,
zlevněné vstupné je
poloviční. Některé části
návštěvnických tras jsou
bezbariérové. Doporučujeme si ale při plánování výletu návštěvu
jeskyní
zarezervovat,
může se vám stát, že se
kvůli velkému zájmu do
jeskyně nepodíváte.
Pokud se vydáte na jižní
Moravu za vínem, překvapí vás Jeskyně Na
Turoldu u Mikulova.
Liší se od ostatních jeskyní tím, že vznikla na
zlomech a puklinách ve Tajuplné prostory. Jeskyně Moravského
vápencích druhohorního krasu skrývají mnoho tajemství i unikátů,
stáří, postižených mla- jako je Bambusový lesík ze čtyři metry vydým alpínským vrásně- sokých hůlkových stalagmitů v Kateřinské
Foto: Petr Zajíček
ním. Zajímavé jsou tzv. jeskyni.
turoldskou výzdobou,
která u nás nemá obdobu.
Správa jeskyní České republiky vami nebo osobnostmi prvních
nechce návštěvníkům přiblížit jen objevitelů, jako je tomu např. u
přírodní krásy. Jeskynní prostory Jeskyně Balcarka nebo Sloupalose stávají čím dál tím více místem -šošůvských jeskyní.
pořádání kulturních akcí. Letos Pro podrobný výčet otevíracích dob,
například proběhne v krasových vstupného i akcí a možnosti rezerdómech mezinárodní hudební fes- vace je dobré si otevřít na internetival Cavet Beat 2012. V poslední tu oficiální stránky Správy jeskyní
době získávají popularitu oživené České republiky www.caves.cz nebo
prohlídky s pohádkovými posta- www.jeskynecr.cz.
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otevřou cyklostezku
Nezamyslice, Morkovice/mls
- Slavnostní otevření cyklostezky, která vyrostla na místě
opuštěné železniční trati Nezamyslice - Morkovice plánují
v sobotu 5. května 2012 od
9.30 v Morkovicích. Během
kulturního programu vystoupí
olomoucký Dixieland, mažoretky z Ivanovic i žáci místní základní školy. Účastníci
první jízdy po cyklostezce
dostanou pamětní listy. V Nezamyslicích na kynologickém
hřišti na ně budou čekat skupina duo Pepa, i country taneční
skupina. Celkové náklady na
vybudování cyklostezky činily 26,5 milionu korun. Většinu šlo ze státního rozpočtu na
zbývajících více jak osm milionů korun se musely složit
okolní obce.

776 159 120

region@vecernikpv.cz

Nabízíme: volnou pracovní dobu, zajímavé fina
nanční
nční
ohodnocení (+ motivační odměny)

www.vecernikpv.cz

ZÁZRAK! Pohotoví CHATAŘI ODHALILI ZLODĚJE! Noční prohlídky zámku v Plumlově se zase o něco zlepšily

Nad Jiřím Páleníkem se už stahují mračna
Vykradli vám přes týden chatu, kterou jste po víkendu opustili? Pak pravděpodobnost, že zloděj bude odhalen, je asi stejná, jako že najdete poklad...
Pokud ovšem nebudete mít štěstí na pohotové sousedy. Jeden takový pomohl odhalit v chatové oblasti
Bělecký mlýn třicetiletého Jiřího Páleníka. Nyní se po
gaunerovi, který toho má na svědomí mnohem více,
„slehla zem“...
Bělecký mlýn, Pv/mls
Opuštěné chaty jsou pro zloděje jedním z nejsnadnějších cílů.
Obzvláště přes týden, kdy se
většina zaměstnaných lidí vrací
z chat do města. Na to vsadil
i zloděj, který z chalupy v oblas-

ti Mokřiny na Běleckém Mlýně
vzal sekačku a dětskou koloběžku. Jenže měl smůlu. Stačilo,
aby zaštěkal pes. „Slyšel jsem
psa a šel se podívat ven. Viděl
jsem u sousedů holohlavého
muže a pak, jak odjíždí zelený
forman,“ vypověděl Josef Ře-

Na samotě u lesa. Opuštěné chaty jsou pro zloděje jednoduchým
cílem....
Ilustrační foto: internet

Jeden problém se podařilo vyřešit. Co ty další?
tila konická radnice. Jeden
z dlouholetých problémů, který
trápil obyvatele Konice, tak byl
vyřešen. Co však ty další?
Přestěhování lékařů přivítali
především pacienti, kteří do
Konice docházeli na ortopedii.
„Jsem po náročné operace kyčle.
Na předoperační vyšetření jsem
se musel vždycky nějak dobelhat
do sklepa. Bylo to hrozné. Tady je

Nová ordinace. Pacienti již chodí k lékařům důstojně. Foto: M. Zaoral

to o sto procent lepší,“ nechal se
v pátek při naší osobní návštěvě
slyšet jeden z mnoha pacientů ve
zcela zaplněné čekárně. „Škoda,
že tu není víc místa na parkování. A taky by mohli opravit
tu příjezdovou cestu, která sem
vede. Je v hrozném stavu..,“ dodal
hned vzápětí.
Tento problém si uvědomuje i starosta Konice. „S tímto podnětem
se setkávám často. V budoucnu
počítáme s opravou celé Tyršovy
ulice včetně příjezdu k Centru
zdravotnických služeb,“ reagoval
pro Večerník František Novák.
Po přestěhování dvou specialistů
ve sklepě polikliniky stále zůstali
urolog a neurolog. Celá budova,
kde kromě nich působí i další
lékaři a lidé sem dochází i na
rehabilitace, ovšem rozhodně
není právě v ideálním stavu. „Co
nejdříve se zde musí vyměnit
okna, která jsou naprosto nevyhovující a budova se musí celkově
zateplit. Pokud by se podařilo najít nějaké peníze, je to v tuto chvíli
naše priorita. Ovšem kvůli vybudování potřebné kanalizace nám
právě finance v rozpočtu chybí,“
vysvětlil starosta Konice.
Město kvůli napjatému rozpočtu
nepodpořilo místní sokoly ani
konickou charitu... „Podle posled-

představujeme regionální podnikatele

záč. Při kvapném odjezdu pachatele poznal jeden ze sousedů.
„Je to tutovka. Znám ho už jako
malé dítě a určitě to byl Jiří Páleník. Seděl v autě ještě s jedním
chlapíkem. Když projížděli těsně kolem mě, stál jsem zrovna
v brance a kouřil. Byl jsem překvapený, co tady dělá,“ vypověděl u soudu František Pavliš,
který má sám se zloději bohaté
zkušenosti. „Chatu mi vykradli
dvakrát, škoda byla tak za padesát tisíc korun a nikdy se na
nic nepřišlo...,“ vysvětlil důvod,
proč se rozhodl vypovídat.
Sám Jiří Páleník policistům tvrdil, že s celým případem nemá
nic společného. „V době krádeže
jsem byl u své družky, která bydlí
na Belgické ulici v Prostějově,“
sdělil kriminalistům. Tento muž

toho však má na svědomí podstatně více, bylo na něj podáno
hned několik žalob. Nedávno byl
za krádeže i odsouzen, jenže se
odvolal a do vězení zatím nenastoupil. V současné době se po
něm „slehla zem“ a ani po výzvě
se k soudu nedostavil!
Víme, že naposledy v Prostějově bydlel s partou jemu podobných v pronájmu v Žeranovské
ulici číslo 30. Na dvoře domu
se objevovala auta, ke kterým
tito lidé s dost velkou pravděpodobností taktéž přišli hodně podivným způsobem. „Po
nocích tropili hrozný hluk, jak
předělávali díly z jednoho na
druhé. Myslím, že ti kluci měli
i problémy s drogami...,“ vypověděla pro Večerník jedna z jejich sousedek.

Plumlov/mls - „Týý jo, mami,
to je dobrý!“ reagoval na
baště zámku v Plumlově
přibližně šestiletý klučina
na scénu, ve které jedna ze
zlých čarodějnic z pohádky
O princezně Jasněnce a létajícím ševci málem pozřela obrovskou krysu... Podobných
reakcí bylo ze strany dětských
diváků během hodinových
nočních prohlídek na zámku
v Plumlově nespočet. Letošní
jarní události nabídly hned
čtveřici zbrusu nových a stále
lépe zvládnutých pohádek.
Kdo vyrazí na plumlovský
zámek, ten by si měl do
ranečku
přibalit
buchty.
Přivítají ho totiž vodník z
čertem, kteří nejen svým vzhledem, ale i vystupováním jako

by z oka vypadli těm z pohádky Princezna ze mlejna. A
ty milují nejenom mlynářovu
Elišku, ale především její buchty. Všichni návštěvníci pak
během přibližně hodinové
noční prohlídky postupně projdou nejen celým zámkem v
Plumlově a to včetně jeho tajuplného sklepení, ale zároveň je
přibližně pětadvacet oživlých
pohádkových bytostí vtáhne
hned do čtveřice známých
příběhů. I díky tomu se dnešní
děti zvyklé na rychlé přepínání
jednotlivých
televizních
programů nebudou nudit. Navíc
atraktivní prostředí zámku osvíceného pěti stovkami svíček
těmto známým příběhům dodá
na kouzelné atmosféře...
Noční prohlídky přitom na

ních zpráv by to konec charity
rozhodně znamenat nemělo. Závěr
roku však bude zřejmě hodně
náročný,“ uvedl na toto téma
Novák, který si uvědomuje, že
i konická sokolovna je ve velmi
špatném stavu. „To nás hodně trápí,
rádi bychom, aby zde našly vyžití
především děti. Věřím, že na sokolovnu časem také dojde. Bohužel
je to otázka několika příštích let...,“
pokrčil starosta rameny.
Místní obyvatelé by pak dle svých
slov v Konici uvítali i supermarket, který by jim nabídl širší
nabídku zboží než stávající prodejny. Ovšem vůbec nejzávažnějším
problémem je málo pracovních
příležitostí v místě a okolí.
Největšími zaměstnavateli ve
městě jsou v tuto chvíli Moděva
a Kovo Konice, kde dohromady
pracuje něco přes dvě stovky lidí.
„V této souvislosti s velkou nadějí
vzhlížíme k prodeji zdejšího
areálu Oděvního podniku. Pokud
by se našla firma, která by v něm
chtěla podnikat a zaměstnala
lidi z Konice, tak za to budeme
opravdu hodně rádi. Škoda, že
se tento prodej nepodařilo zrealizovat už dříve, nyní jsme sami
hodně zvědavi, jak vše dopadne,“
uzavřel první muž konické radnice František Novák.

jovské Kostelní ulici. Dva roky
na to společnost v dražbě získala
budovu Jednoty v Určicích. Díky
úspěchu na trhu zde její majitelé
mohli postupně vybudovat rozsáhlou výrobnu hned s několika
odděleními. Vyrábí se tu jednak
studená kuchyně, do níž patří
nejrůznější pomazánky, saláty,
chlebíčky, bagety, bulky či výrobky v aspiku, ale i utopenci a rybí
očka. Teplé kuchyni od Jelínků
pak vévodí především masové
výrobky, mezi něž patří domácí
sekaná pečeně, masová tlačenka,
vyhlášený Jelínkův prejt a další
pochoutky, které si obvykle spojujeme s domácí zabíjačkou. Ve
velkém se rovněž u Jelínků rozjela
výroba knedlíků. Nehledí se však
pouze na kvantitu, ale i na kvalitu.

z Určic v roce 2011 cenu Výrobek Olomouckého kraje. Nebylo
to první ocenění pro potraviny od
Jelínků. První krajskou cenu získaly už v roce 2009. Oceněnými
tehdy byly jejich libová tlačenka
a tvarohový dezert Méďa. Ten
svůj úspěch zopakoval i v následujícím roce. Oblíbený Méďa se
soutěže zúčastní i letos, tentokrát
už bude navíc v novém ekologickém balení.
Firma Antonína Jelínka dodává
potraviny jak do malých obchůdků, tak i do velkých řetězců, mezi
něž patří například Makro či Enapo. Provozuje tři vlastní kantýny,
které se nachází v Hopi v Kralickém háji, v prostějovských
Železárnách a také v areálu FTL.
Jejich lahůdky si však lze koupit
také přímo ve firemních prodejnách, které fungují v Kravařově
a Svatoplukově ulici. V letošním
roce dokonce začali provozovat
i vlastní kavárnu Anreto, která
funguje u prostějovské tržnice,
kde si ke kávě můžete dát výborné francouzské palačinky, míchané nápoje a ovocné poháry dle
vlastní receptury.

Obrovský žár. Už při příjezdu hasičských jednotek byl stoh slámy celý v plamenech. Zapálil ho někdo
schválně?
Foto: HZS
Hačky/mik - Hasiči i policisté
nyní vyšetřují středeční požár
na poli jen malý kousek za
obcí Hačky. Záchranáři, kteří
k místu požáru přijeli po třetí
hodině ráno se s majitelem
dohodli, že stoh balíkové slámy nechají shořet! Zachránit
se ho už totiž nedalo...
„Tísňovou informaci o požáru
stohu slámy v katastru obce
Hačky na Prostějovsku jsme
přijali ve středu 18. dubna
těsně před třetí hodinou ranní.
Na místo vyrazili profesionální

hasiči z Prostějova a Konice
i dobrovolní hasiči z Hvozdu,“
sdělila Večerníku Vladimíra
Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
„Po příjezdu na místo hasiči
zjistili, že hoří stoh balíkované
slámy o rozměrech třicetkrát deset metrů o výšce asi šest metrů.
Stoh stál na otevřeném poli
ve vzdálenosti dvouset metrů
od prvního obydlí v Hačkách.
V době příjezdu první jednotky
byl stoh zcela v plamenech. Po

hodině hasiči požár lokalizovali
a po dohodě s majitelem bylo
rozhodnuto, že se stoh nechá
pod kontrolou vyhořet. Na
místě do rána zůstal dobrovolný hasič na dohlídku,“ uvedla
dále mluvčí krajských hasičů.
Výše škody byla vyčíslena
na 300 tisíc korun, příčina
vzniku požáru se šetří.
„Nejpravděpodobněji se jednalo
buď o úmysl nebo o nedbalost,“
uzavřela Vladimíra Hacsiková
s tím, že případem tohoto požáru
se zabývá i Policie ČR.

ŽRALOK FEST se koná už tuto sobotu

Plumlov/red – Už tuto sobotu
28. dubna propukne v plumlovském kempu Žralok první ročník rockového festivalu ŽRALOK FEST. Pořadatelé z řad
Spolku Plumlovských nadšenců
na něj od čtrnácti hodin pozvali skupiny Quercus, Venefica, Dark Gamballe, Callibos
a Black Rose. Hlavní hvězdou
festivalu pak bude legenda české rockové scény kapela Citron.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
vám v rámci svého seriálu, který
započal již před dvěma týdny,
představuje poslední dvojici
z celkem šesti účinkujících kapel. Vstupenky lze v předprodeji
sehnat za 190 Kč, na místě pak
přijdou na 250 Kč.

Citron
Kapela Citron je skutečnou legendou československého hard rocku
a heavy metalu. Historie kapely
se dělí na dvě základní období.
První érou je období blues rockového Citrónu (s dlouhým „ó“)
v letech 1976-1982, kdy kapelu
vedl baskytarista Petr Michalík.
Druhá éra je v podstatě dnešní

plumlovském zámku nejsou
ničím novým. Ve srovnání s
předchozími lety se u pravidelných protagonistů zlepšily jejich herecké výkony. Přehledně
působí i způsob vyprávění jednotlivých příběhů. Co zůstává
stejné jsou určitě zajímavé
kostýmy a zápal jednotlivých
účastníků.
Kdo se o tom dosud nestihl
přesvědčit, bude mít ještě
příležitost v pátek 4. května a
pak také v pátek 11. května a
sobotu 12. května. Začátek
nočních prohlídek bude vždy od
19.00 hodin a dále pak každou
půlhodinu. Děti do deseti let
mají vstup zdarma, ostatní zaplatí stovku. Nezbytně nutná je
ovšem rezervace na telefonním
čísle 773 444 500.

hardrockový Citron, který vede
Radim Pařízek od roku 1981 po
současnost. Skupina zatím vydala
celkem devět alb. Tím posledním
zatím bylo CD Bigbítový pánbů.
Dvě jejich desky rovněž vyšly
v Německu. V současné době kapela vystupuje ve složení Radim
Pařízek (bicí), Jarda Bartoň (kytara), Standa Hranický (vokály),
Vašek Vlasák (baskytara) a Jura
Šperl (kytara).

Black Rose
Black Rose je rockové seskupení
tří muzikantů (kytara, baskytara,
bicí) a zpěvačky. Kapela nejraději hraje vlastní skladby z debutového alba Černá růže. Přitom
dbá na věrné podání, u nichž se
snaží repertoárově orientovat
lehce jinými směry než ostatní
kapely. Členové Black Rose za
každých okolností sází na hráčskou virtuozitu, kvalitní zvuk
a celkově pohodovou atmosféru
při všech svých vystoupeních.
Výraz Black Rose tvoří z velké
části zpěvačka Eva, na jejímž vokálu je postavena většina skladeb
interpretovaných skupinou.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO ZNÍ:
JAK SE JMENUJE PRVNÍ ALBUM KAPELY CITRON?
A) Poledník
B) Rovnoběžka
C) Obratník Raka
Na odpovědi čekáme v redakci do STŘEDA 25. DUBNA. Následující den budeme poslední trojici výherců telefonicky kontaktovat
a oni si budou moci lístky vyzvednout v redakci. Své odpovědi 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 Stanislava Holuba ze Skalky, Miroslavu Titzovou z Otaslavic
a Andreu Höchsmannovou z Prostějova. Pro všechny jmenované jsou v redakci Večerníku připravené dva lístky na letošní premiérový ročník Žralok festu!

Vybraní uchazeči budou pozvání k ústnímu pohovoru

„V POTOCE JSME
NAŠLI GRANÁT!“

Princezna ze mlejna. Sobotní noční prohlídky vzbudily i díky hraným pohádkám velký zájem nejen u nejmenších diváků.
Foto: Martin Zaoral

POHÁDKOVÝ ZÁMEK...

Polička/mik - Čištění kanalizace
v Poličce u Doloplaz se změnilo v horor.
Dělníci tady v korytu potoka našli starý
granát, podle všeho funkční. Vše bylo
nahlášeno starostovi, který vzápětí zalarmoval policii.
„Ve čtvrtek po patnácté hodině oznámil starosta obce Doloplazy, že při
čistění kanalizace a koryta potoka v obci Polička nalezli podezřelou
věc připomínající munici. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že se jedná
o dělostřelecký granát ráže pětasedmdesát milimetrů německé výroby
z období druhé světové války. Pyrotechnik munici zajistil a převezl
k likvidaci,“ uvedl Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Jak vzápětí dodal, při zásahu nebyl nikdo ohrožen na
zdraví a životě a nebyly způsobeny žádné materiální škody.

VINCENCOV BEZ VEDENÍ!

Lidé půjdou v červenci znovu volit...

Malej, šikovnej a velkej zelenej. Vodník v podání hlavní or- Kastelán mlynářem. V pohádce Zdeňka Trošky si roli Je libo krysu? Část pohádky O princezně Jasněnce a
ganizátorky Kateřiny Jenešové a čert z pohádky svým vzhledem mlynáře a otce půvabné Elišky, která peče výtečné buchty, létajícím ševci se odehrávala pod širým nebem na baště
plumlovského zámku.
3xfoto: Martin Zaoral
zahrál také nový kastelán zámku Pavel Zástěra.
i vystupováním jako by vypadli z pohádky Princezna ze mlejna.

Vincencov/mls - Současná starostka proti bývalé. Na tento
duel se nyní chystají ve Vincencově, kde politická situace
dospěla až k novým volbám!
Podobně jako v nedalekém
Alojzově zde totiž pět zastupitelů zvolených v roce 2010
nenašlo společnou řeč. Stovka
občanů si tak nové vedení zvolí 14. července.
Po rezignaci místostarostky
Jany Králičkové měla na její
místo nastoupit bývalá starostka Ludmila Jansová. Přestože
získala potřebnou podporu občanů, ostatní zastupitelé ji místostarostkou nezvolili. Ludmila
Jansová následně rezignovala
na funkci v zastupitelstvu. To po
ní zopakovali i její náhradníci.
„Prohlubující se spory a napjaté

vztahy vyústily v rezignaci bývalé starostky Ludmily Jansové
na funkci zastupitelky. Po ní tak
učinili i její náhradníci. Proto
bude třeba vypsat nové volby.
Jejich termín byl stanoven na
14. července letošního roku.
Až do jejich konání budeme
fungovat v určitém provizoriu,“
potvrdila Večerníku současná
starostka Jarmila Pospíšilová,
která pracuje jako advokátka
a zároveň je známá jako autorka
detektivních příběhů.
V pětičlenném zastupitelstvu ve
Vincencově zasedli tři zastupitelé z kandidátky KDU-ČSL a dva
za TOP 09. Právě za stranu, která
v roce 2010 získala méně hlasů,
byla zvolena i bývalá starostka
Ludmila Jansová. Už o prázdninách ale vše bude jinak...

„Jsem přesvědčen, že jeden bez druhého nemůžeme existovat,“ V Němčicích nad Hanou chystají
hodnotí spolupráci s místními spolky pivínský starosta Jan Vrána SVÁTEK všech DIVADELNÍKŮ
Pivín - Dokončení infrastruktury pro osmnáct nových stavebních míst a opravený hlavní tah obcí. To
jsou hlavní priority starosty Pivína Jana Vrány, které
by ještě rád stihl do konce svého čtvrtého funkčního
období. Zdůrazňuje dobré vztahy s fotbalisty, hasiči, myslivci i ochotníky a při obdržení dotace slibuje
nové dětské hřiště, pokračování oprav chodníků
a také rekonstrukci fotbalových šaten....
Jiří Možný

Citron

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.

Starosta Doloplaz volal policii:

„Buď NEDBALOST NEBO ČIN ŽHÁŘE,“ říkají hasiči

Lahůdky od Jelínků z Určic rozzáří každý stůl Vyhrajte posledních šest vstupenek!
Určice/pr - Často se v obchoNikoliv náhodou dostal knedlík

dech setkáváme s nejrůznějšími druhy potravin, které jsou
označené typickým žlutým
logem, jemuž vévodí velké J.
Mnozí z nás přitom netuší, že
tyto lahůdky vyrábí úspěšná
a stále se rozrůstající rodinná
firma Antonína Jelínka z Určic.
Tyto dobroty nejenže jsou pro
svoji chuť i kvalitu stále oblíbenějšími mezi zákazníky, navíc
pravidelně vítězí v každoročně
vyhlašovaných cenách o regionální potravinu Olomouckého
kraje. Kromě zásobování potravinových řetězců je firma Jelínek
schopna kompletně zajistit veškeré občerstvení na jakoukoliv oslavu nebo raut. Po vzájemné dohodě doveze výrobky teplé i studené
kuchyně přímo na místo určení.
Týká se to jak soukromých, tak
i firemních akcí. Není se co divit,
že právě firma Jelínek pravidelně
dodává i jídla na vyhlášené rauty
pořádané společností TK Plus.
Firma v současnosti zaměstnává
přes čtyřicet zaměstnanců. Vše
ovšem začalo podstatně skromněji. Již v roce 1999 Antonín Jelínek
založil malou výrobnu v prostě-

Požadujeme: kreativitu, novinářského ducha,
Požadujeme:
dobré komunikační schopnosti, uživatelská znalost PC, časovou flexibilitu

Malej, šikovnej a velkej zelenej ovládli zámek

V chatové oblasti Bělecký mlýn se už několikrát kradlo...

Lékaři v Konici se konečně přestěhovali V Hačkách shořel celý stoh Fotoreportáž
Konice/mls - Do nového se
z
nevyhovujících
prostor
ve sklepě místní polikliniky
přestěhovali lékaři v Konici. Pacienti chirurgické a ortopedické
ambulance tak po mnoha letech
už nemusí do strmých schodů.
Objekt stojící hned vedle budovy, kde lékaři dosud působili,
jim uvolnili krajští záchranáři.
Rekonstrukci prostor zapla-

EXTERNÍ REDAKTOR/-KA
PRO REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Starostou jste již od roku
1998. Co vás nejvíce potěšilo?
„Spolupráce se spolky. Jsem velice rád, že jsme k sobě našli cestu
a snažíme se vycházet si vstříc.
Jsem také přesvědčen, že jeden bez
druhého nemůžeme existovat, byť
možná pravdu nemám...“
V Pivíně jsou aktivní myslivci, fotbalisté, hasiči i divadelníci. Čím přispívají k rozvoji obce?
„Začal bych Mysliveckým sdružením Pivín, jehož základnu
tvoří šestnáct členů. Každý tvor,
jak všichni víme, musí mít potravu pro přežití a tak je tomu
i u zvěře. Proto musí být vzdán
dík těmto členům, kteří se o ni
v zimním období starají. Je to
úkol nelehký, ale mám za to, že
to dělají s láskou ke svému koníčku. Tento spolek se nevěnuje
pouze zvěři, ale také lesnímu
porostu a pomáhá při údržbě potoka Okenná. Dalším spolkem
v naší obci je pětadvacetičlenná divadelní společnost Větřák.
Stará se o celkové kulturní dění

a čtyřiadvacátého května vystoupí v prostějovském divadle
s hrou Vražda v Salouním couppe.“
A co se týče fotbalistů
a hasičů?
„Nejbohatší členskou základnou
se díky sto dvaceti lidem pyšní
TJ Sokol Pivín. Fotbalový oddíl
má celkem pět družstev. ´Áčko´
hraje I.B třídu, ´béčko´ nastupuje ve čtvrté třídě, dorost, žáci
i mladší žáci hrají shodně okresní přebor. Sportovní areál udržují sami a je pravdou, že opravu
by potřebovaly šatny. Peněz se
nám ale nedostává a musíme
počkat, až bude vyhlášen vhodný dotační titul. Dobrovolní
hasiči spadající přímo pod obec
mají devítičlennou zásahovou
jednotku, družstvo žen, žáků
a mladších žáků. Když přijdeme
do hasičské zbrojnice a vidíme
poháry, které naši žáci ze soutěží
přivážejí, je to zároveň poděkování těm, kdo se jím věnují.“
V loňském roce se vám
mimo jiné podařilo získat
dotaci z „Programu obnovy
venkova“ na opravu chodníku.
Do čeho všeho jste se pustili?

„Ano, získali jsme tři sta tisíc
korun. Stejnou částkou se podílela obec ze svého rozpočtu
a opravili jsme část chodníků od
středu obce směrem na Dobromilice. Každý rok se věnujeme
údržbě nebo opravě chodníků,
popřípadě části místních komunikací. V loňském roce se
nám takto podařilo opravit část
komunikace za kostelem. Obec
však zejména buduje inženýrské sítě pro výstavbu osmnácti
rodinných domků v lokalitě Záhumenská. Jedná se o několikamilionovou investici financovanou z rozpočtu obce. Dále jsme
za přispění dotace ze Státního
zemědělského a intervenčního
fondu za více než sto tisíc postavili altán a zahradní domek pro
děti na zahradě mateřské školy.
A z důvodů neustálého rozšiřování travních ploch na obecních
pozemcích jsme zakoupili novou sekačka.“

Doufáte i letos v nějakou
dotaci?
„Podali jsme několik žádostí
na dotace, ale prozatím nám
nebyla žádná schválena. Chtěli jsme pokračovat v dalších
opravách chodníků, zpracováváme nový uzemní plán obce.
Vzhledem k plánované opravě
hlavní komunikace monitorujeme stav dotčených úseků
kanalizace a spolupracujeme
při zpracování projektové dokumentace.
Dále hodláme pokračovat v budování inženýrských sítí pro
nové rodinné domky a chceme pořídit nové hřiště pro děti
s průlezkami a dalšími zajímavými herními prvky. I na tuto
akci počítáme s příspěvkem
z mimorozpočtových zdrojů.“
Plánujete na letošní rok
významnější kulturní či
společenské akce, na něž by
šlo třeba již nyní pozvat?

„Pokud nám vyjdou dotace,
chtěl bych toho stihnout dost,
ale velká předsevzetí si žádný
z nás klást nemůžeme...“
starosta Jan VRÁNA
o vizích rozvoje Pivína

„Již včera (tj. v sobotu 21.
dubna - pozn.red.) jsme slavili hody a mši svatou spojenou
s udílením svátosti biřmování
světil arcibiskup Jan Graubner.
V sobotu 26. května od půl páté
ráno bude za sedlákovou stodolou probíhat každoroční sečení
trávy a odpoledne Memoriál
Adolfa Pospíšila v požárním
sportu, v sobotu 18. srpna pořádá divadelní společnost Větřák
tradiční kulturní akci Dožatou.
Stejně tak připraví v závěru
roku mikulášské představení
a již příští pondělí 30. dubna tradiční pálení čarodějnic
p
v parku.“
Co byste rád do nejbližších voleb ještě stihl?
„Toho by bylo hodně, ale prioritou je dokončení infrastruktury pro rodinné domy a průtah
obcí. Pokud nám vyjdou dotace, chtěl bych toho stihnout
dost, ale když si vzpomenu, že
čtrnáctého dubna jsme
pochovali člena zastupitelstva, který
toho chtěl taky ještě moc stihnout..
Holt vyšší moc zasáhla a již nestihne
udělat
nic.
A proto si
myslím
že velká
předsevzetí si
žádný
z
nás
klást nemůžeme...“

Němčice nad Hanou/mls - Letošní Hanácký divadelní máj
slibuje opravdu zajímavou
podívanou. Tradiční přehlídka ochotnických divadelních
souborů odstartuje v sále kina
Oko v Němčicích nad Hanou
už tuto sobotu 28. dubna, kdy
se od 19.30 představí divadlo
z Hvozdné s komedií Když se
zhasne.
Na přehlídce letos budou k vidění hned tři prostějovská divadla. Jako první zde v neděli
od 14. hodin vystoupí divadlo
Point se svojí inscenací Druhý výstřel. „Napsal ji Robert
Thomas, jehož Osm žen patří
k nejhranějším detektivkám na
české scéně,“ přiblížil hru její
režisér Vojtěch Pospíšil, který
je známý jako skvělý klarinetista z kapely Létající Rabín. „Hra
je poměrně dlouhá, takže jsme
ji museli krátit. V našem podání
trvá asi hodinu,“ dodal Pospíšil.
Druhým prostějovským souborem, který zamíří na Hanácký
divadelní máj, je Divadlo Hanácké obce, které ve středu od
desíti hodin sehraje pohádku
Čarodějnická zkouška. Tento
soubor byl nedávno oceněno na
přehlídce amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín
za kolektivní herecký výkon
v inscenaci Kláro...! aneb Jak
se (také) dělá divadlo. Oceněna zde byla i režisérka Hana
Lužná za dramatizaci literární
předlohy Karla Čapka. „V případě Čarodějnické zkoušky
se jedná o pohádkový příběh

Bude se na co koukat. Hra divadla Point Druhý výstřel slibuje
žárlivost, chamtivost a starou
dobrou francouzskou policejní
mazanost. Foto: Marek Gerhard
o třech mladých čarodějnicích,
které se připravují na důležitou
zkoušku,” popsala hru režisérka Hana Lužná.
Třetím prostějovským želízkem v ohni budou divadelní
JEŠTĚR.K.Y., které se v Němčicích předvedou v pátek od
desíti hodin.
„Vystoupíme
s veselou pohádka o dvou sněhových vločkách Anežkách,
které žijí v ročním seriálu. Diváci také uvidí Jak Jaro Zimu
rozplakalo, Jak musí Léto dohřát Jaro, Jak Podzim Zimu
roztesknil a Jak Zima praští ze
všech sil,” uvedla Hana Kotyzová z prostějovské ZUŠ-ky.
Celkově se v Němčicích nad
Hanou představí čtrnáct divadelních souborů. V pondělí sem
přijede i divadlo Smotaná hadice z Křenovic, které přehlídku
v roce 2008 vyhrálo s netradiční
adaptací filmu Miloše Formana
Hoří má panenko. Letos soubor
předvede hru na motivy divadla
sklep Křenovické mlýny.
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Nejvýznamnější kulturní akce týdne

SCREAMERS ROZPARÁDILI „KASKO“

Prostějov/nih - V prostějovském
Společenském domě to minulý
týden vřelo. Od sedmé hodiny
večerní právě zde probíhala
velkolepá oslava narozenin. A
ne jen tak ledajaká! Patnáctileté jubileum slavila na Hané
skupina SCREAMERS. Ta
právem patří mezi nejlepší a
nejznámější travesti skupiny
v České republice. Ve čtvrtek
totiž postavila celé Společenské
centrum na nohy a vysloužila si
dokonce standing ovation!
Celým večerem prováděl
Ladislav Bárta, manažer a
představitel mužských rolí
v programu. Už od začátku
bylo jasné, že tento večer
bude vydařený. Pánové (nebo
dámy, jak chcete) to rozjeli
ve velkém stylu. Celá show
byla pojata jako narozeninová
oslava, přičemž oslavencům
přišlo popřát spoustu známých
osobností. Na pódiu mohli
návštěvníci v průběhu večera
vidět například Halinu Pawlowskou, Věru Chytilovou,
Milana Pitkina a mnoho
dalších. Na oslavu dorazila
dokonce i Dáda Patrasová a
Barbie s Kenem. Velké ovace

sklidil skupinový striptér, pan
Stanislav, jež za zvuků známé
písně Happy Birthday, kterou
Ester Kočičková rozezpívala
sál, předváděl své kousky.
Hlavní devízou tohoto souboru jsou dokonalé kostýmy,
perfektní make-up a do
nejmenších detailů propracovaná choreografie. Šestice
mužů se umí převléknout
tak dobře, že je velice těžké
rozeznat je od „originálů“.
Večerem zněly hity jak

českých, tak zahraničních
interpretů. Slyšet jste mohli
písně Ilony Csákové, Pink, Ingrid, Whitney Houson, ABBY
nebo seriálové Sestry v akci.
Po tom všem tak nebylo divu,
že si Screamers na závěr
vysloužili dokonce „standing
ovation“ a slíbili, že se k nám
do města zase brzy vrátí...
V průběhu show si mohli
všichni zúčastnění zakoupit i
nové DVD skupiny, které obsahuje záznamy z koncertů a

mnoho jiných perliček. Mimo
to byl v prodeji i přívěšek
s jejich fotografií. Samotná
velkolepá oslava narozenin
skupiny Screamers proběhne
30. května v pražském divadle Hybernia a bude spojena
s křtem knihy, kterou o nich
napsala Markéta Mayerová.
Popřát jim prý přijde (v tomto
případě opravdu naživo) mnoho známých tváří. Objevit by
se měla třeba Eva Pilarová a
další.
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skutečně velká show...
2x foto: Nikol Hlochová

Jak ji známe. Hvězda české populární hudby Bára Basiková za doprovodu orchestru prostějovské
ZUŠ zazpívala v divadle své největší hity.
Foto: Michal Kadlec

Plní života! Screamers to rozjeli už od začátku...

Vrchol večera. Petra Janů s Hankou Zagorovou
na podiu doslova znásilnily dobrovolníka z publika.

Prostějov/mik - Včera
aplaudovalo zaplněné hlediště prostějovského divadla
hvězdě české hudební scény
Báře Basikové. Ta přijala
pozvání orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějo-

vě ke společnému koncertu.
Při vystoupení s názvem „Své
myšlenky spřádám“ zazněly
z hrdla slavné zpěvačky především muzikálové hity, jako
například skladba Most přes
minulost z muzikálu Johanka

z Arku či Píseň Samotářky
z Bídníků. „Přijela jsem do
Prostějova ráda, vystoupení
s mladými muzikanty je pro
mě něco výjimečného,“ sdělila Večerníku spokojená Bára
Basiková.

Europenzion se změnil v haciendu pozvánka na akci
Prostějov/mls - Atmosféru
pravé mexické fiesty přineslo
návštěvníkům Europenzionu
v Olomoucké ulici vystoupení kapely Espuelas z Boskovic, která je známá mimo
jiné díky své nedávné účasti
v televizní soutěži „Česko-Slovensko má talent“!
Skupina hraje vlastní interpretaci tradiční hudby mexických
MARIACHI, v sobotu večer
zahrála v restauraci prostějovského penzionu, který se opakovaně snaží svým návštěvníkům nabídnout kvalitní živou
muziku. Ta je dokáže přenést
například na americké prérie, k
českým táborákům nebo třeba
právě do rozpáleného Mexi-

Galavečer DOTEKY MÓDY 2012 se koná už tento pátek!

Na živo. Při svých produkcích skupina Espuelas kromě tradiční mexické hudby čerpá i z jiných hudebních žánrů jakými jsou například
americké country, bluegrass či moravský folklor. Foto: Martin Zaoral
ka. Kromě energií nabitých
písniček vycházejících z jižanského temperamentu trojice
muzikantů zahrála i své vlastní

verze písní známých v podání
kapel Čechomor, Buty a mnoha dalších. A takřka dvě stovky
hostů se skvěle bavily...

Léto na přehradě bude výživné

Prostějov - Agentura HITTRADE letos již popáté pozve
všechny příznivce dobré hudby,
příjemné nálady a spokojeného relaxu na hudební festival
s názvem „Kulturní léto na
Plumlovské přehradě - NOCI
PLNÉ HVĚZD“, který i letos
přinese posluchačům opravdu
silné muzikantské zážitky. A
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
bude u toho! Naše nejčtenější
regionální periodikum se totiž
stalo hlavním a exkluzivním
mediálním partnerem všech
koncertních vystoupení i doprovodných akcí!
Těšit se tak můžete nejen na
dobrou muziku, ale na stránkách
Večerníku vám budeme přinášet
veškeré základní informace, aktuální zprávy, ale i „špeky“ ze zákulisí. Jak je naším dobrým zvykem,

nezapomeneme ani rozdávat. A
tak během nadcházejících týdnů
vás bude čekat hned několik čtenářských soutěží nejen o vstupenky. Ve hře bude i řada věcných a
hodnotných cen. Takže, máte se
vskutku na co těšit... A začínáme
už dnes, kdy jsme si pro vás připravili takový malý předkrm všeho, co vás o prázdninách čeká...
Prvním koncertem bude vystoupení Aleše Brichty s kapelou
AB Band, které je naplánováno
na 9. června. Galakoncertem za
vysvědčení pak bude 29. června
společný koncert Xindla X a populární partičky Mandrage. V sobotu 14. července to pak propukne
naplno. Na programu je totiž další
festival hudebních skupin pod
názvem „Rock of Memory“, na
kterém se představí skupiny Keks,
Kontakt, Quercus a Plus, které tak

opět zavzpomínají na významné
prostějovské muzikanty, kteří již
nejsou mezi námi... Vše pak vyvrcholí další tradiční akcí, na kterou „Legendy se vrací V.“. Co přinese? Revivalový koncert kapel
Deep Purple, Roling Stones, představí se nejlepší ABBA v Evropě,
Led Zeppelin, ACDC, Bon Jovi a
špičkou večera bude nejlepší revivalová formace skupiny Kabát
, kterou uvede zakládající člen
originál Kabátů – Jirka Bušek. To
vše uvidíte a uslyšíte 28. července.
A to není všechno? 4. srpna přijede na přehradu Václav Neckář se
skupinou Bacily a půjde o grandiózní koncert legendy české hudby
a osobnosti uvedené do Síně slávy
populární hudby České republiky
za rok 2011. Na 18. srpna je na
programu „Karibský večer“.
Více zase někdy příště...

Prostějov/akr - Již podvanácté se mohou všichni
příznivci módy, kreativity a
krásy setkat na galavečeru s
tematickým názvem Doteky
módy. V pátek 27. dubna od
19.00 hodin tak bude k vidění kromě zábavného programu, kterým bude provázet
herec a konferenciér Tomáš
Hanák, především soutěž
mladých tvůrců od patnácti let v kategoriích „Oděvní
doplněk“ a „Oděv“.
V kategorii „Oděvní doplněk“
se představí sedm postupujících ze základního kola, v boji
o nejlepší oděv se pak můžeme těšit na plno zajímavých
kousků, které nám předvede
dalších tucet finalistů. Soutěže
se každoročně účastní jak žáci
středních oděvních škol, tak i
bývalí studenti nebo začínající
návrháři z celé České republiky a tentokrát i ze Slovenska.
Další nosnou myšlenkou soutěže jsou každoročně hosté
galavečera. Tentokrát se Prostějovanům se svou kolekcí
představí módní návrhářka
Iveta Řádková a designer
Lukáš Linder, který se zabývá tvorbou pánských a dámských oděvů. Dominantou
jeho módních přehlídek jsou
zejména luxusní večerní róby,
do kterých obléká přední české celebrity jako Lucii Bílou,
Simonu Stašovou, Renatu
Langmanovou nebo zpěvačku Viktorii, která jeho modely
dokonce předvede i na galavečeru Doteků módy. Večerem

mimo jiné bude doprovázet
i pražská skupina Nano Illusions, jejímž frontmanem je
prostějovský rodák Antonín
Dlapa. O přestávce pak návštěvníci mohou shlédnout
výstavu prací žáků nového
oboru SŠDAM Multimediální tvorba, kterou vede známý
grafik Miroslav Vagner. Ten se
mimo jiné proslavil jako autor
prvního českého slabikáře pro
emigranty „Mama, táta, já a
Eda“.
„Tento rok se tedy mají diváci
opravdu na co těšit. Záměrně
jsme se snažili vybrat z každého stylu něco, takže diváci
uvidí například pánskou klasiku, romantické šaty či extravaganci. Zkrátka každý si přijde
na své,“ láká na Doteky módy
Ivana Vaňková, IvanaVaňková, ředitelka pořádající Střední
školy designu a módy Prostějov. Změnou oproti předchozím ročníkům jsou také vstupenky takzvané ´last minute´
a snížené vstupné pro studenty,
které činí pouhou stokorunu.
„Je to soutěž mladých lidí, pro
mladé a nejen pro ně, tudíž
jsme se rozhodli přitáhnout stu-

denty i z jiných škol,“ vysvětluje Vaňková s tím, že všechny
vstupenky (mimo vstupné „last
minute“, které bude v prodeji ve čtvrtek a v pátek těsně
před představením) na galavečer DOTEKY MÓDY 2012
jsou navíc slosovatelné, v jeho
průběhu proběhne vylosování
vítěze, na kterého čeká velmi
příjemná cena od sponzora
Lázní Slatinice, a to hodnotný
Wellness balíček!“

Doteky módy tak budou i letos skvělou možností setkat
se s lidmi a významnými
osobnostmi z oblasti módy,
krásy a zábavního průmyslu stejně jako s jinými, kteří se o módu jen zajímají.
Společně, tak máme šanci
oživit naše město jako proslulé město módy, a to již
tento pátek od 19 hodin v
Městském divadle v Prostějově.

vstupenky pro vás ZDARMA
PROSTĚJOVSKÝ Večerník jakožto mediální partner má
pro své čtenáře díky spolupráci se Střední školou designu
a módy Prostějov připraveno hned DESET vstupenek na
galavečer Doteky módy. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít následně vždy tolik potřebné štěstí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
Jak se jmenují návrháři, kteří předvedou své kolekce na
Dotecích módy?
Na odpovědi se budeme těšit v redakci do ČTVRTKU 26.
dubna. Můžete nám také volat či posílat SMS zprávy na
číslo 608 960 042, případně na 582 333 433, či se dostavit
osobně do sídla naší redakce v Olomoucké ulici 10. Vítěze
obeznámíme formou SMS. Výherní vstupenky pak všem
šťastlivcům předá redaktorka Večernice Aneta Křížová
těsně před představením.

obchodní partneři Doteky módy 2012

kvalitní poþítaþe a sluåby

Prostějov, a.s.

rozhovor se zajímavou osobností...

DAVID DEYL: „NA TRVALÝ VZTAH TEĎ NEMÁM ČAS...“
Talentovaný, citlivý a křehce působící zpěvák a klavírista podřizuje vše hudbě
Prostějov - David Deyl je známý především hity „Akorát“ a „Nic nevzdávám“. Loni v listopadu vydal své druhé album Zásah, ve svých sedmadvaceti letech letos stráví většinu roku jako host Heleny Vondráčkové
při sérii jubilejních koncertů Helena 65. V Prostějově však díky zdejším
organizátorům z fitness centra REMI SPORT mohl prožít samostatnou
koncertní premiéru se svojí kapelou. Ještě před začátkem jeho vystoupení, z něhož vám PROSTĚJOVSKÝ Večerník jakožto mediální
partner přinesl přímou reportáž již v minulém vydání, jsme Davida Deyla
požádali o krátký exkluzivní rozhovor.
Martin Zaoral
S kapelou už vystupujete
dlouho ovšem obvykle
jako hosti. Proč jste se rozhodl odehrát první samostatný koncert právě v
Prostějově?

„Protože tu jsou strašně
příjemní lidi, kteří koncert
organizují... (úsměv) Sám
jsem se koncertu hodně
bál, protože to ekonomicky
není jednoduché zvládnout.
Nicméně zdejší organizátoři
přišli za vydavatelem a byli

natolik pozitivně naladění,
že mi dodali odvahy, takže
jsem si řekl: Ano, pojďme do
toho!“
Hrdě se hlásíte k popu.
Jak je v současnosti těžké
v tomto hudebním žánru
přijít s něčím originálním?

Milují ho. Krátce po svém vystoupení v Městském divadle se
David Deyl ocitl v obležení svých fanynek, které tak i v Prostějově
dokázaly, jak je momentálně populární...
Foto: Petr Koblížek
„Myslím, že v tomto žánru už
nikdo na světě nemůže být originální nějakou hudební invencí,
může být maximálně originální

zvukem či produkcí. Například
když Lady Gaga přidala do
jedné ze svých dancefloorových
věcí saxofon. Jinak si však už

myslím, že vše bylo vymyšleno
a všichni čerpají ze šedesátých
let. Šedesátá léta byla totiž
nejvíc!“
Píšete si anglické texty, ale
české si necháváte psát.
Netroufáte si?
„Zatím ne, možná někdy v
budoucnu. Ono napsat dobrý
český text, aby to nebylo pouze
„miluji tě, máš krásný oči”, není
vůbec jednoduché. Proto jsem
rád, že mi texty píšou skvělí lidi.
Dva texty na album Zásah a to
na skladbu ´Lež a nech si lhát´
a ´Naše píseň´ mi složil i Ondra
Ládek známý jako Xindl X.“
Jste dívčí idol, jako inspirace pro psaní textů by
vám mohly posloužit určitě
ženy. Jak to s nimi aktuálně
máte?

„Rád bych měl trvalý vztah, ale už tak dva roky je to
hodně komplikované. Holky,
které se mi skutečně líbí,
bývají osobnosti a obvykle
očekávají, že se jim budu
hodně věnovat. Zdravý vztah
musí být vyrovnaný, není to
jen o tom, že se spolu párkrát
vyspíte. Dlouhodobě to nejde
tak, aby moje partnerka dávala do vztahu mnohem víc
než já, protože mi devadesát
pět procent času i energie
vezme muzika. Jenže jsme v
České republice, a přestože
mám kolem sebe výborný
tým lidí, tak si hodně věcí
musím dělat sám. Neustále
tedy jedu na plné obrátky a
jen doufám, že to snad má
nějaký smysl...“

Ze života města
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KONEČNĚ! Domovní správa bude mít výtah

INZERCE

Na něco se v novém sídle zapomnělo - imobilní občany...

Když se poměrně nedávno stěhovala Domovní správa
do nových prostor prostějovského zámku, horkotěžko
se ještě dokončovala rekonstrukce kanceláří a dalších
vnitřních prostor. Když se vše nakonec zvládlo, něco
tu stále chybělo. Na úřad stále častěji mířili lidé, kteří
se do patra neměli sami jak dostat - vozíčkáři a jinak
imobilní občané...
Prostějov/mik
To se ale minulým týdnem rapidně mění. Zastupitelé v úterý
schválili návrh Rady města vyčlenit přes jeden milion korun na
vybudování výtahu. „V současné
době je tato investiční akce ve fázi
realizace projektové dokumentace pro účely jednání s oddělením
památkové péče a následného

výběrového řízení na zhotovitele
předmětného bezbariérového propojení. Náklady na celou realizaci
se odhadují na 1 150 000 korun,“
prozradil Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějov.
„Výtah nevyřeší celkovou bezbariérovost, ale imobilní občané
se v pohodě dostanou do prvního
patra, kde jsou všechny kanceláře.
Některé prahy v místnostech pak

ze zastupitelstva

► „Nebyla jsem vámi uspokojena, pane primátore,“
pronesla s lítostí nad nezodpovězenou otázkou Ivana
Copková (KSČM) na adresu
prvního muže radnice Miroslava Pišťáka.
► „Když teď nevíme co s
dřevěnými sochami, tak pořádejme sympozium soch z
ledu...,“
vymyslel geniální plán Václav Kolář (TOP09).
► „Tržnice je škaredá,
protože se dvacet let nenatřela,“
mínil Václav Šmíd (KSČM).
► „Copak teď, ale tržnice
byla příšerná, už když byla
nová...,“
odpověděl záhy Miroslav
Chytil (KDU-ČSL).
► „Teplé slovo radního je
mi milejší než studené noviny,“
požadoval Josef Augustin
(KSČM) po radních vysvětlení, jak je to s výstavbou
nového kulturáku v Mlýnské
ulici.
► „Už mám hlad, tak jsem
nevrlá,“
reagovala ostře Ivana Hemerková (ODS) na nepřesné
zprávy v konkurenčním regionálním periodiku o počtu
přijatých dětí do mateřských
škol.
► „Pracoval jsem v kamenolomu, takže vím, že dřevo
je méně odolné,“
odpověděl primátor Miroslav Pišťák (ČSSD) na
kritiku opozice, že sochy
ze sympozia měly být z kamene a nikoliv z hnijícího
dřeva.
► „Beru vám slovo! A snad
budete mít, pane náměstku
hejtmana, dostatek disciplíny, abyste mě poslechl,“
zvýšil primátor Miroslav Pišťák (ČSSD) překvapivě hlas
na Aloise Mačáka (ČSSD),
který se zarudlým obličejem
plísnil opozičního zastupitele
Aleše Matyáška (TOP09).

Výtah do patra. Až na tuto pavlač bude ústit nový výtah pro imobilní
a starší občany. Do kanceláří se už ale budou muset dostat i vozíčkáři
sami.
Foto: Michal Kadlec
primátora. „Musíme pamatovat
také nejenom na imobilní občany či vozíčkáře, ale také na starší
spoluobčany, pro které je výstup

do prvního patra ke kancelářím
obtížnější. I pro ně bude výtah
určen,“ dodala Alena Rašková,
náměstkyně primátora.

Radní pod palbou

PERLIČKY
P
RL
Y
Prostějov/mik - Myslíte, že
úterní jednání Zastupitelstva města bylo jen vážné?
Kdepak! Tu a tam jsme se
zasmáli některým výrokům našich komunálních
politiků. Zde jsou některé
z nich!

musíme ještě upravit,“ dodal Antonín Zajíček, šéf odboru rozvoje
a investic města.
„Nový výtah bude umístěn na nádvoří zámku a vyústí na pavlači
u kanceláří Domovní správy. Samozřejmě ho budou moci užívat
všichni občané, nepůjde tedy o
investici pro imobilní menšinu,“
odpověděl na dotaz některých zastupitelů Zdeněk Fišer, náměstek

MODŘANY POWER - ČERNÁ MŮRA MAGISTRÁTU
„Pozemky od této společnosti koupíme zpět,
ale bez zástavního práva,“ tvrdí Jiří Pospíšil

Prostějov - Společnost Modřany Power před lety koupila od
města připravené pozemky v průmyslové zóně. Nesplnila ale
slib postavit zde výrobní areál, čímž porušila smlouvu a jak
Večerník jjuiž informoval, město se rozhodlo celý kontrakt vypovědět! Radní k tomu dostali v úterý souhlas celého zastupitelstva. Co ale bude dál? Nehrozí městu nebezpečí obrovských nákladů? Na to jsme se byli zeptat prvního náměstka
primátora města Jiřího Pospíšila (na snímku), který Večerníku
poskytnul exkluzivní rozhovor.
Michal Kadlec
Pane náměstku, na
úterním jednání Zastupitelstva města se hodně živě diskutovalo o odstoupení od kupních smluv
se společností Modřany Power na pozemky v průmyslové zóně. Můžete ve
stručnosti shrnout, jak jednání zastupitelů dopadlo?
„Většina zastupitelů nakonec vyslyšela
argumenty a racionální důvody, které
Radu města vedly k tomu, abychom
smlouvy vypověděli. Měli jsme dvě
možnosti, buďto setrvalý stav, čekání na
odpovědi ze strany firmy, nebo odstoupení od smlouvy a aktivní přístup k řešení celé situace, abychom získali po-

zemky zpět do svého vlastnictví. Pak je
můžeme opětovně nabídnout budoucím
investorům, kteří mají u nás v průmyslové zóně zájem budovat své výrobní
areály.“
Jste s konečným hlasováním zastupitelů
spokojen?
„Ano, jsem. Bez jednoho hlasu byli
všichni pro... (úsměv)“
Na
zastupitelstvu
padlo k tomuto tématu hodně dotazů, například o úvěrech,
kterými je zmíněný pozemek zatížen.
Můžete sdělit, o jakou půjčenou částku ze strany Modřany Power jde a jak
je možné, že tato firma získala stamilionové úvěry?

Sochy vzbudily ROZRUCH
Kam s nimi po letním sympoziu?

Prostějov/mik - Když se před deseti lety uskutečnil v Prostějově první
ročník Mezinárodního sochařského sympozia Hany Wichterlové, nikdo
zřejmě netušil, jak po deseti ročnících akce budou tomuto městu zavazet
dřevěné sochy z rukou umělců. Popravdě řečeno, těch uměleckých děl už
je po městě strašně moc, přitom drtivá většina z nich je v dezolátním stavu.
Současný problém Prostějova vyvolal také ostrou diskuzi na úterním jednání
zastupitelstva. „Smetanovy sady jsou těmito díly přeplněny, navíc o mnohých
z nich se dá pochybovat, že jsou umělecká. K tomu jsou ještě další dvě desítky
soch rozmístěny po celém městě. Chátrají a ročně stojí město desítky tisíc korun
za údržbu. Některých soch je zapotřebí se zbavit,“ uvedla Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora. „Se sochaři má ale město smlouvu, že se o umělecká díla
budeme starat a zachováme jejich hodnotu,“ namítl zastupitel Miroslav Chytil.
„S účastníky sympozia existuje dohoda, že nám po jeho skončení předají sochy
bezplatně do užívání. Tím se tato díla stávají naším majetkem a můžeme s nimi
nakládat podle uvážení,“ uvedl věc na pravou míru primátor Miroslav Pišťák.
Na to, co se bude dít se sochami, které dnes už hyzdí Smetanovy sady, zatím nikdo nenašel odpověď. Je ale možné, že se rozřežou a skončí někde v kamnech…

RWE láká lidi na plyn
...a na radnici chce kancelář!

Prostějov/mik - Tak trochu nepochopitelnou záležitost odhalili při
úterním jednání prostějovští zastupitelé. Na povrch vyšla snaha
města vyhovět společnosti RWE,
aby si přímo na radnici zařídila
svoji kancelář. A lákala tady lidi
na údajně levnou energii! Původní
záměr byl takový, že by se vyhovělo i mimoprostějovským lidem,
aby nemuseli za společností dojíždět do větších měst. Kritici v tom
však vidí zvýhodňování jedné z
mnoha energetických společností...
„Už před nějakým časem jsme diskutovali s firmou RWE o tom, že
by tady přímo na radnici vzniklo
nějaké jejich pracoviště, kde by se
lidé mohli informovat o jejich službách. Nakonec od tohoto záměru

bylo ale právě ze strany společnosti
upuštěno,“ prozradil Miroslav Pišťák, primátor statutárního města
Prostějov, který následně na adresu
zmíněné firmy doplnil: „Měli zájem zde umístit videotelefon pro své
současné i budoucí zákazníky. To se
ale setkalo s technickými problémy,
protože se nenašlo vhodné připojení
přes naši internetovou síť, kterou na

úřadě disponujeme. Proto jsem nyní
zaúkoloval příslušný odbor města,
aby se během několika dní s firmou
RWE zkontaktoval a zjistil konečné
rozhodnutí.“
Proklamovaná záležitost je však trochu složitější. „Celý problém je hodně zjednodušený. Pokud vím, nějaký
levný plyn dnes nabízí tuším pět nebo
šest firem. Pokud tímto způsobem
budeme propagovat jen jednu z nich,
nebo jim dělat jednodušší cestu k zákazníkům, tak další firmy se mohou
bránit,“ namítl radní za ODS Zdeněk
Peichl. „Ano, ale tento fakt nebrání
tomu, abychom se této společnosti
zeptali, zda o zřízení kanceláře mají
stále zájem, nebo ne. To ještě neznamená, že jim vyhovíme,“ reagoval
vzápětí primátor Miroslav Pišťák.

„Ten problém je složitější. Na listu vlastnictví jsou uvedeny stamilionové částky,
ale zástava na zmíněné pozemky určitě
nebude v takové výši. Neznám konkrétní zástavní smlouvy, ale domnívám se,
že zástava se může pohybovat ve výši
desítek milionů. A jak je to možné, to je
otázka spíše pro banku, která úvěr poskytovala a pozemky do zástavy vzala.“
Jaký bude další postup města? Není možné, že při zpětném odkupu pozemku
mohou magistrátu vzniknout některé
dosud skryté problémy? Například
bude moci město pozemek využít,
když je na něm zástavní právo?
„Samozřejmě, že situace nebude jednoduchá... My jsme připraveni pozemky
odkoupit, ale bez zástavního práva, abychom je, jak jsem avizoval, okamžitě
INZERCE

nabídli k dalšímu prodeji. A náš postup?
Nyní budeme kontaktovat firmu a samozřejmě informaci o odstoupení poskytneme i bance. Právně se dostáváme do
chvíle před podpisem smlouvy, do situace, jako by smlouva nebyla podepsána.“
Kolikrát jste už se
zástupci Modřany
Power o daném problému jednal?
A je pravda, že společnost si dodnes
hraje na „mrtvého brouka“?
„Osobní jednání se zástupcem firmy
byla dvě, dále jsme korespondovali prostřednictvím mailů, datových schránek,
několikrát jsem se zástupcem hovořil
telefonicky. Jak jsem již řekl, čekali jsme
větší aktivitu, abychom společně problém řešili... Je to v zájmu obou stran.“
Existují v současnosti
už nějací jiní zájemci o
zmíněný pozemek?
„Ano, zájemců je několik. Teď musíme
hledat nejkratší cestu k tomu, abychom
pozemky opět mohli nabízet novým investorům. To je náš primární úkol.“

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Pak jste na správné adrese!

(na snímku) vám přeje další krásný týden a příjemné

rády vám poradíme...

HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE
aneb pilulky opředené tajemstvím...

Hormonální antikoncepce
je nejoblíbenější metodou
ochrany před nechtěným
početím. V České republice
užívá pilulky necelá polovina žen. A přestože tabletky
existují více než padesát let,
pořád kolem nich koluje
spousta fám a nejasností.
Máme se opravdu bát o své
zdraví, nebo je to jen smyšlená domněnka? Přečtěte si
následující řádky...
O tom, že se musí prášky po
roce změnit, jinak si na ně tělo
přivykne, určitě mnoho z vás
už slyšelo. Není to však žádná
pravda. Na hormony obsažené
v tabletkách si tělo prostě nepřivykne, a pokud jste se svým
preparátem spokojená, nemáte
nejmenší důvod ho měnit.
Fakta, že přiberete nebo vám
mohou vyrůst prsa, vyvrátit

nemůžeme. Je to totiž individuální. Tělo každé ženy se
s přílivem hormonů vyrovnává
jinak. Některá žena zhubne,
jiná nějaké to kilo navíc přibere. Rozhodně se však nemusíte
bát, že s užíváním antikoncepce by se vaše váha třeba zdvojnásobila.
V souvislosti s antikoncepcí se
také často mluví o rakovině.
Ať už ji má způsobovat nebo
potlačovat (v této souvislosti se
mluví hlavně o tlustém střevě)
nic takového se však stoprocentně neprokázalo. Ve skutečnosti naopak riziko rakoviny
vaječníků a dělohy klesá tím
víc, čím déle pilulky berete.
Často se vedou také debaty o
nebezpečnosti užívání tablet
v pokročilém věku. Ani s tímto však nemůžeme tak úplně
souhlasit. Pokud jste zdravá,

poradna

JAK ŽIJÍ ŠŤASTNÉ DVOJICE?

Jestli jste ve vztahu šťastní
a klape vám to, pak
pravděpodobně žijete podle
následujících pravidel, nebo
aspoň některých... Pokud vám
to ovšem až tak „neklape“,
nechejte se inspirovat následujícími kroky. Zlepšení poznáte
posléze...

pochvala
Nebuďte
lhostejní
ani
k maličkostem. Pochvalte se
za dobře uvařenou večeři nebo Máte-li problém, řešte ho mezi
vysátý koberec.
čtyřma očima, ne u piva s kamarády.
přátelé
dotyk
Být zavření ve dvou doma po
čase také není to pravé ořechové. V tomto případě nemusí jít o
Pusťte do svého života přátele, každodenní vášnivé milování,
ať už společné nebo ne. Občas si spíše o letmé dotyky, pohlaprostě vyrazte na dámskou jízdu, zení, procházku ruku v ruce.
do kina nebo na výlet s partou.
Jde také o to, že jste v kontakdůvěra
tu, i když každý úplně jinde.
Asi nejdůležitější část vztahu.
spolu...
Vše je o tom, aby si partneři
věřili a věděli, že se jeden na V páru byste měli mít
druhého může spolehnout. společné zájmy a rituály.

Například společné snídaně,
venčení psa, společně vařit,
uklízet, sledovat filmy. Máteli odlišné koníčky, neměli
byste si je vyčítat. Tolerance
je také důležitou složkou vztahu.

rada na závěr...
Vyvarujte se častého vzteku,
uprošování, hysterie, výčitek,
urážení se a odmítání či
vyhrožování. To vašemu vztahu rozhodně nepomůže. Právě
naopak…

Smích léčí…

... ne, to není můj výmysl, je to dokonce vědecky dokázáno. Smích prý
redukuje hormony stresu a vytváří hormony štěstí a dobré nálady,
dokonce prý posiluje i imunitu!
Fakta:
- smíchem zvyšujete vitální kapacitu plic a dáváte mozku i okolí najevo, že se cítíte dobře a jste
otevření a připraveni komunikovat
- když se zasmějete stokrát, vydáte tolik energie, jako byste deset minut naplno veslovali
- smích pomáhá také při stresu, spaluje se tak stresový hormon adrenalin a tělo se celkově uvolňuje, zklidní se srdeční tep a tělo se zbaví křečovitého stažení
- smíchem přibývá hormonů štěstí a endorfinů, svalové vibrace působí také jako masáž na žaludek a střevní trakt, čímž povzbudíte zažívání
- smích zvyšuje práh snášení bolesti a pomáhá také naší psychice
Úsměv má řadu pozitivních vlivů i v případě, že je hraný. Občas je ale dobré zasmát se od přímo
srdce, vždyť život je pes a žít je psina, tak nebuďte bručouni...
můžete je brát klidně do období menopauzy, velké riziko je
však u kuřaček, žen s vysokým
krevním tlakem nebo cholesterolem.

Obecně platí, že vše je nejlepší
konzultovat s vaším gynekologem, který vám předepíše a
doporučí antikoncepci přímo
na míru. Přejeme hodně štěstí!

PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
NA ROVNÝCH PADESÁT
TÝDNŮ!
A tak jsme v předchozích
čtrnácti dnech v redakci s radostí vítali jednoho výherce
za druhým, až jsme se dočka-

li i hlavní výherkyně, kterou
se stala Jana Trávníčková z
Kostelce na Hané. K dnešnímu dni tak v redakci čekají
na své majitele už jen poslední tři balíčky, pro které si poslední opozdilci mohou přijít
ještě v tomto týdnu...

kulinářský
k
u llin
inář ký k
koutek
o tek
aneb tip do kuchyně...

VEČERNICE slavila PADESÁT JARNÍ KOTLETKY
Už jen tři balíčky...

V předminulém vydání
této speciální strany jsme u
příležitosti kulatého výročí, kdy „Večernice“ slavila
své „padesátku“, 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

Z padesátky cen ještě čekáme
v redakci na tyto šťastné VÝHERCE:
21.-30. cena: Božena Danišová, E. Beneše 20/25, Prostějov
* Pavel Ratiborský, J. Kučery 4, Prostějov * Bohumil Burda,
Vranovice 59, Vranovice-Kelčice

Ingredience: 6 kotlet
1 svazek jarní cibulky
2 rajčata, 1 kg brambor
grilovací koření, kmín
sladká paprika,
pepř, sůl, sójová omáčka,
worchester,olej, alobal
Postup: maso nařízneme a naklepeme, vložíme do pekáče a posypeme ze všech stran solí, pepřem,
kmínem, gril. kořením, pokapeme sójovkou a orchestrem. Na řádně okořeněné plátky pokládáme
na plátky nakrájená rajčata a cibuli. Vše završíme vrstvou omytých a také na kolečka nakrájených
brambor. Ty mírně posypeme solí, kmínem, sladkou paprikou a zakapeme olejem. Vrch pekáče
ppřekryjeme
yj
alobalem a pečeme
p
asi třicet až pětačtyřicet
p
y
minut v předehřáté
p
troubě na 200 °C.
C. Poté
Dobrou chuť!
odloupneme část alobalu a dopékáme asi dalších patnáct minut odkryté.

„Bylinkami vyléčíte skoro všechno, jen ne zlomené srdce...,“
říká s úsměvem ´bylinková babička´ Magdalena Dohnalová
Prostějovsko - V dnešním rozhovoru pro rubriku Večernice jsme pro vás vyzpovídali paní
Magdalenu Dohnalovou, známou bylinkářku z
prostějovského regionu. „Bylinková babička“, jak
o sobě s oblibou a nadsázkou třiašedesátiletá paní
sama mluví, vám poradí, jaké bylinky zabírají na
konkrétní nemoci. Tématem našeho rozhovoru
byla také jarní alergie, které nyní bezesporu trápí
nejednu z nás...
Nikol Hlochová
Co vás k bylinkářství
vůbec přivedlo? Věnujete se mu odjakživa?
„Ne, to ne, neblázněte... Moje
babička i maminka byly sice
nadšené bylinkářky, ale mě
to nikdy moc nechytalo. Jako
malá jsem dostávala různé sirupy na kašel, imunitu, bolesti
a podobně, i když mi kolikrát
podle mě nic nebylo... Možná
právě z tohoto důvodu jsem
na ně postupem času zane-

vřela a při nemoci jsem sebe,
později pak i své děti léčila
raději ´chemií´. Jednou měla
však moje dcera opakované
zápaly plic a antibiotika moc
nezabírala. Na popud maminky jsem se proto odhodlala k
bylinkovému experimentu a
ono to vyšlo! Nejprve jsem
tomu nechtěla věřit, ale je
pravda, že pokud použijete tu
správnou směs i dávkování,
bylinky opravdu léčí, nebo
alespoň pomáhají. U této léčby vám mohu garantovat jed-

„Na popud maminky jsem se odhodlala
k bylinkovému experimentu a ono to vyšlo!
Použití bylinek není na škodu ani
při závažnějších onemocněních,
přírodní preparáty vám neuškodí“
„Bylinková babička“ MAGDALENA DOHNALOVÁ
má o léčbě nemocí a zdravotních obtíží jasno

no: pokud vám náhodou nepomohou, stoprocentně vám
neuškodí. Je ale pravda, že
bylinky nejsou všelék, zlomené srdce vám třeba nevyléčí...
(smích)“

Měla byste pro naše
čtenářky pár nějakých
konkrétních tipů čím
kterou nemoc léčit?
„Určitě. Vezmu-li to ve zkratce, tak na žaludek se třeba
výborně hodí čaje z pelyňku,
třezalky, vovsíku a chmelu,
doporučovala bych také omezit tučná a těžká jídla, případně si dát jeden den půst. Na
bolesti hlavy zase perfektně
poslouží levandule a mateřídouška. Při problémech s mo-

čovým ústrojím to chce zase
hodně pít, hlavně čistou vodu
a čaje třeba z břízy, přesličky,
měsíčku, kotvičníku, nebo
sedmikrásky. A například na
nachlazení a zahlenění vám
můžu doporučit čaj z hluchavky, divizny, mateřídoušky,
dobromyslu, příp. inhalovat
sůl.“
Zmínila jste tu nachlazení, to asi teď na jaře
trápí většinu z nás podobně často jako alergie…

„To máte úplnou pravdu, spousta lidí posmrkuje a pokašlává.
Jarní nemoci a nachlazení jsou
způsobeny hlavně naší nedočkavostí. Každý vidí sluníčko
a ze zimní bundy se vysvleče
rovnou do svetříku. Dnešní
doba je celkově uspěchaná, ale
s tím už my asi nic neuděláme.
Co se týká alergií, způsobuje je
dle mého názoru hlavně psychika a oslabený imunitní systém
dnešní generace. Poradím vám
pár fíglů, které vám můžou
pomoci zmírnit některé obtíže.
Výborné k léčbě a prevenci
projevů astmatu jsou směsi himálajských bylinek. Já mám
doma konkrétně směs jinanu,
meruňky, perily, morušovníku a pinelie. Konkrétní název
přípravku uvádět nebudu, ale
je dobře k sehnání. Pokud vás
trápí ´pylová rýma´, potřete si
kraje nosních dírek obyčejným
olejem, pyl se tam zachytí a vy
ho nebudete vdechovat. “

Jaký je váš názor ohledně srovnání bylinek a
léků, co je podle vás lep-

ší?
„V poslední době se často stává,
že lidé odstupují od klasické medicíny k té alternativní. Já osobně si myslím, že záleží na situaci.
Na obyčejné patálie jako bolesti
hlavy, svalů, nachlazení a záněty
přírodní preparáty hravě stačí,
při vážnějších chorobách je však
lepší navštívit lékaře. Ale použití
bylinek jako doplňkové léčby
není vůbec na škodu ani v těch
závažnějších případech.“
Co vás kromě bylinek
ještě zajímá?
„Miluji přírodu, ráda
pěstuji kytičky a mám doma
rozmazlenou tlustou kočičku.
To jsou asi moje nejhlavnější
zájmy. Kromě toho si občas ráda
vyrazím někam na výlet - do
lesa, parku, k rybníku. I přes svůj
věk se snažím být stále aktivní...
(úsměv)“

Zpravodajství
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V zatáčce smrti u Výšovic by pomohla svodidla
„Silničářům jsou milejší peníze než lidské životy,“ soudí Michael Vafek
Výšovice, Prostějov/mik Jak informujeme na třetí
straně dnešního vydání, minulé pondělí došlo k závažné
dopravní nehodě na silnici
z Prostějova do Výšovic.
Přesně na tom místě, kde od
roku 2008 přišli o život už
tři lidé a mnoho dalších při
různých haváriích bylo těžce
zraněno. A podle námi získaných informací úplně zbytečně. Stačilo jen, aby silničáři
vyslechli proseb úřadů a policie a nechali zatáčku smrti
osadit železnými svodidly!
„V pondělí 16. dubna ve 14.25
hodin jela pětadvacetiletá řidička z Prostějovska vozidlem
Volkswagen Golf po silnici od
Prostějova směrem na Výšovice. Bohužel nepřizpůsobila
rychlost vozidla stavu a povaze komunikace. Při průjezdu
mírnou pravotočivou zatáčkou
dostala smyk, který nezvládla
a vyjela s vozidlem mimo silnici do lesního porostu. Tam se
převrátila přes střechu a porazi-

la několik stromů. Při dopravní
nehodě utrpěla žena těžké zranění, se kterými byla transportována letecky do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ popsal
Večerníku havárii ze začátku
minulého týdne Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Jak
ještě dodal, provedená dechová
zkouška na alkohol byla u ženy
negativní a celková hmotná
škoda na vozidle činí sedmdesát tisíc korun.
Zatímco mladá řidička byla
hospitalizována v nemocnici
se zlomeninou stehenní kosti,
samotná nehoda znovu rozvířila ostré diskuze. Především
v řadách dopravní policie. „Co
se týká této zatáčky u Výšovic, z dlouhodobého hlediska
se jedná o výrazně nehodový
úsek. V roce 2008 zde navíc
byla největší koncentrace smrtelných úrazů a těžkých zranění
na celé Moravě. O život zde při
nehodách přišli tři lidé, dalších
osm bylo těžce zraněno. Je to

vyloženě nebezpečný úsek,“
sdělil Večerníku Michael Vafek,
dopravní inženýr Dopravního
inspektorátu Policie ČR v Prostějově. Hned na to dodal, že
uvedená zatáčka smrti nesplňuje několik bezpečnostních
předpisů. „Naprosto závadné
je trasování, čili vedení celé zatáčky. Navíc je špatně klopená
ve směrových obloucích a a silnice má starý povrch, který už
dávno neodpovídá platným
normám. Ten byl v tomto úseku proveden v roce 1985, za tu
dobu se výrazně ojel a stal se
velmi kluzkým. A když k tomu
připočteme fakt, že zatáčka je
hodně nepřehledná, negativních
faktorů je tady spousta. Není
divu, že zde dochází k nebývalému počtu dopravních nehod
s otřesnými následky,“ vypočítává Michael Vafek. On sám
už několik let vyzývá silničáře,
aby investovali, když už ne do
nového povrchu vozovky, tak
alespoň do svodidel v zatáčce.
„Není možné, aby tady auta

Stojí to za to?! Pokud by v zatáčce u Výšovic byla svodidla, řidička tohoto Volkswagenu by v pondělí určitě ze silnice nevyletěla.
Foto: Policie ČR
neustále vylétávala ze silnice.
Podle výpočtů by bezpečně
stačilo padesát metrů svodidel
v hodnotě dvou set tisíc korun.
Od správy silnic jsem ale doposud slyšel a četl pouze zamítavá
stanoviska. Prý nejsou peníze...
A co lidské životy a těžce zranění? Jejich hodnota byla za

poslední čtyři roky spočítána
už na více než padesát milionů
korun! Silničáři ale váhají kvůli
bezpečnosti investovat pár desítek tisíc,“ krčí bezradně rameny
Michael Vafek.
Proberou se tedy konečně silničáři nebo krajský úřad, v jehož
gesci tento úsek silnice je?

ČTĚTE PŘÍŠTĚ: exkluzivní
rozhovor s A. Mačákem
V příštím čísle PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, které najdete na stáncích
opět v pondělí, tj. 30. dubna 2012 vám
přineseme exkluzivní rozhovor s náměstkem hejtmana a členem Rady
města statutárního města Prostějov
Aloisem Mačákem. Tématem bude
nejen doprava v kraji...

PIRÁTI SILNIC SI VYMÝŠLÍ NEUVĚŘITELNÉ HISTORKY
Za volant sedli bez řidičáku. Jak se pokusili obalamutit policisty?
Prostějov/mls - Někteří lidé
jsou nepoučitelní... To je i případ mnoha pirátů silnic. Na
vozovce se chovali jako divá
zvěř a následně přišli o řidičský průkaz. To jim však nijak
nevadí v tom, aby ovládali
svůj vůz dál! Neuvědomují si
přitom, že za maření úředního rozhodnutí jim hrozí nejen
mastná pokuta, ale i trestní
postih a dokonce vězení. A tak
když už konečně začne opravdu jít do tuhého, jejich mozkové buňky začnou pracovat na
plné obrátky. Kuriózní výmluvy pak stojí za to...
Za volant každodenně usedá
mnoho lidí, kteří mají řízení
zakázáno. Jenže to jim nijak

nevadí v tom, aby nadále sedali za volant a byli účastníky
silničního provozu. Takoví lidé
často ve chvíli, kdy jim hrozí
vězení, zpětně hledají nějakou
tu „osobu blízkou“...
To je zřejmě i případ Aleše Surého. Přestože přišel o řidičák, tak
jej policejní hlídka spatřila, jak
sedí za volantem vozu jedoucího o půlnoci po Olomoucké
ulici. Začala ho pronásledovat
a brzy jej i dostihla. Vozidlo stálo na parkovišti u Domu služeb.
Policejní hlídka Aleše Surého
objevila, jak sedí na zadním sedadle svého Citroenu Berlingo.
„Řídil můj kamarád, který před
policisty utekl...,“ pokusil se
nastalou situaci vysvětlit Aleš

Surý. Jeho výpověď však má
zřejmě s realitou pramálo společného. „Pravdou je, že pan
Surý, kterého jsem už vícekrát
kontrolovala, po zastavení vozu
seděl na zadním sedadle. Mohu
však vyloučit, že by u Domu
služeb někdo vystoupil. V té
době jsme už vůz měli na dohled,“ vypověděla Simona Pospíšilová ze zasahující hlídky
Policie ČR.
Na dalšího silničního piráta se
přišlo skutečně kuriózním způsobem. Na začátku příběhu byl
opuštěný Opel Astra, který stál
odstavený na poli u Plumlova.
Jeho majitelka z Bedihoště pak
vypověděla, že jej půjčila Liborovi Křemečkovi, který za ní

v době, kdy měl zakázáno řídit,
opakovaně sám dojížděl. Liborovi Křemečkovi se podařilo
najít svého „osobního“ řidiče.
Mělo se jednat o Tomáše Elnera. Ten to i ochotně potvrdil.
Oba kamarádi se však už špatně
domluvili na tom, proč do Bedihoště vlastně jezdili. „Vozil
mě kvůli vyřizování pojistky na
půjčené auto,” vypověděl Libor
Křemeček.„Několikrát jsem ho
do Bedihoště vezl. Seznamoval
se zde s mladými dívkami, se
kterými se pak vyspal...,” překvapil Tomáš Elner. Za maření
úředního rozhodnutí tak Libor
Křemeček poputuje na osm
měsíců do vězení.
I dalšímu muži, kterého policis-

té několikrát přistihli opilého za
volantem, se stala osudná jeho
náklonnost k něžnému pohlaví.
Antonín Janeček se přes internetovou seznamku seznámil
s ženou z Kralic na Hané. Tam
za ní zřejmě i dojel, vzal ji na
nákupy i do restaurace. Pokusil
se ji i svést, ale ženě se to už nelíbilo a zavolala na něj policisty.
Těm Antonín Janeček tvrdil, že
ho do Kralic přivezl kamarád.
Kupodivu ve chvíli, kdy policisté dorazili na místo činu, po
kamarádovi nebylo nikde ani
vidu ani slechu. Přes to všechno
se skutečně našel člověk, který
byl připraven tvrdit, že pana Janečka do Kralic skutečně vezl.
„Je to můj kamarád, ale jelikož

STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ ADRESA: náměstí T. G. Masaryka číslo 14
Dokončení ze str. 3
„Doručením návrhu na oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních
dokladů začínají běžet lhůty
pro správní řízení.
Problematika rušení trvalého
pobytu je složitá a odvíjí se případ od případu. Náš magistrát
ruší trvalý pobyt jen občanům
Prostějova,“ uvedla Javůrková.
Lidově řečeno, člověk může
přijít o střechu nad hlavou
z různých důvodů. „Děje
se tak například na základě
neplacení nájemného, neobnovení smlouvy o pronájmu
bytu nebo prostě muž či žena
po rozvodu manželství musejí
opustit současné bydliště a někam se samozřejmě přihlásit.
Na takové případy pamatuje
zákon a dává možnost ´bydlení´ na radnici. V poslední době
jsou také registrovány případy,
kdy rodiče mají nezvedné děti

zatížené trestními řízeními či
exekucemi. A jelikož nechtějí,
aby tím byli postiženi i oni,
jsou rozhodnuti zrušit svému
potomkovi trvalé bydliště na
své adrese. A takových případů přibývá,“ prozradil Večerníku Vladimír Váňa, předseda
Okresního soudu v Prostějově.
Jak jsme se dále z různých
zdrojů dozvěděli, drtivá většina lidí nahlášených k trvalému
pobytu na radnici tuto možnost zneužívá! A to z prostého
důvodu - aby se vyhnuli trestnímu řízení a v poslední době
nejčastěji přibývajícím exekucím... Takového člověka je
totiž velmi těžké zastihnout či
vůbec najít. O doručení doporučených zásilek ani nemluvě.
Těch tak následně zůstává
obrovské kvantum bezprizorních! „U adresátů s trvalým
pobytem na radnici postupuje
Česká pošta při doručování
tak, že na podatelně magistrátu zanechá pouze výzvu

k vyzvednutí zásilky. Zásilka
je uložena na poště, kde si ji
může adresát vyzvednout.
Výzva je na podatelně k dispozici po dobu úložní lhůty
zásilky. Podatelna magistrátu
přitom nemá žádný přehled
o nedoručených zásilkách,
neboť žádné takové zásilky
neukládá a tudíž neeviduje.
Občan s trvalým bydlištěm
na radnici, který má zájem
si poštu přebírat, má několik
možností, jak doručování pošty řešit. Vzhledem k tomu, že
podatelna magistrátu zásilky
neukládá, nevede žádnou evidenci o těchto zásilkách, ať
doručených nebo nedoručených,“ uvedla Marie Javůrková, šéfka odboru občanských
záležitostí Magistrátu města
Prostějova.
Jak nám ještě potvrdil předseda Okresního soudu v Prostějově, velká většina Prostějovanů s bydlištěm na radnici je
tady přihlášena účelově. „Jak

CIKÁNI v Prostějově

už mlátí i BEZDOMOVCE!

(Dokončení ze str. 1)
V areálu opuštěných Jezdeckých kasáren došlo v sobotu
14. dubna k loupeži. Dva Romové zde přepadli bezdomovce, kterého zmlátili a obrali ho
o všechny peníze, které měl
v té době u sebe.
Moc dlouho se z nich netěšili,
hned je naházeli do hracího
automatu. Nebylo jich pravda
mnoho. Vystačily jim akorát
tak na čtyři dvacetikorunové
vklady. Oba nebezpečné zloděje prostějovští kriminalisté
už dopadli. Skončili ve vazbě.„Mohu potvrdit, že policisté ze Skupiny kriminální
služby a vyšetřování zjistili
dva pachatele loupeže, ke
které došlo v sobotu 14. dubna v objektu bývalých kasá-

ren v Jezdecké ulici v Prostějově. Pachatelé muži odcizili
hotovost a osobní doklady,“
uvedl exkluzivně Večerníku Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově. Že to ovšem nebyla ledajaká kapesní krádež,
potvrdila další slova šéfa prostějovské policie. „U obou
pachatelů byl ze strany soudu
akceptován náš návrh na vzetí do vazby s tím, že jim bylo
sděleno obvinění pro trestný
čin loupeže spáchaného formou spolupachatelství,“ dodal plukovník Pavel Novák.
V areálu opuštěných kasáren v Jezdecké ulici se nám
podařilo zastihnout dalšího
z bezdomovců. Ten se s napadeným mužem pravidelně

stýká. „O celé věci mi Radek
říkal. Když se to stalo, seděl
sám na půdě. Bylo to někdy
kolem třetí hodiny. Přepadli
ho tam dva cikáni, kteří ho
zmlátili a vzali mu asi osm
pětek. Byl naštvaný, tak na ně
zavolal policisty. Je zajímavé, že se do kasáren dostali,
aniž by o tom on sám věděl.
Všude tady máme nástražné
systémy, abychom věděli,
jestli někdo jde,” popsal nám
Martin Janeček. Není zatím
jasné, zda se dotyční Romové
s přepadeným bezdomovcem
znali z dřívějška a neměli
tak spolu nějaké nevyřízené
účty. To by ale nic neměnilo
na faktu, že loupit a mlátit
bezdomovce kvůli osmdesáti
korunám, to se prostě nedělá!

už jsem řekl, bydlet na radnici nemusí znamenat žádnou
potupu. Ale zcela určitě je
velká část těchto občanů tady
nahlášena proto, že nechce být
jen tak lehce vypátrána. Ať už
z důvodu trestního řízení nebo
exekucí. Dost často se jedná
o pochybné živly, kterých se
zbavují majitelé bytů,“ potvrdil Vladimír Váňa.
Magistrát i soud tak často
k doručení zásilek žádají o pomoc městskou i státní policii.
„V soudním řádu už ale bohužel není, že by tyto obsílky měla
doručovat policie. To nám zrušili, neboť policisté si stěžovali,
že nejsou žádní pošťáci... Dnes
se tak tomu děje jen výjimečně
v rámci trestních řízení. Pravdou ale je, že se policie velmi
často ptáme nebo ji žádáme
o radu, zda netuší o místě výskytu hledané osoby, která si
rok nebo dva nepřebírá doporučenou poštu,“ dodal Váňa.
Šéf prostějovské justice pak

Večerníku na závěr prozradil
i jednu zajímavou perličku. Jde
o případ, kdy „nezastižitelnost“
úmyslně se skrývající osoby
s trvalým bydlištěm na radnici
se tomuto člověku může i vymstít! „Stalo se tak v jednom případě soudní exekuce. Do výrazných dluhů se dostala žena, které
soud následně zabavil nemovitost. Už toto řízení trvalo strašně
dlouho, protože dáma měla trvalé
bydliště na radnici, nepřebírala si
poštu a tudíž než došlo k dražbě,
musela být justiční stráží vyhledána osobně. Pak tedy došlo
k úspěšné dražbě jejího domu,
z výtěžku se poplatily veškeré
dluhy a ještě zhruba dvaadvacet
tisíc korun zbylo. Jenomže tyto
peníze nelze v tuto chvíli ženě
nijak předat, protože opět nereaguje na doporučené dopisy ze
soudu! Tudíž zmíněná částka je
v naší úschově a čekáme, zda se
paní někdy přihlásí...,“ dodal na
závěr Vladimír Váňa, předseda
Okresního soudu v Prostějově.

Přišel o body. Aleš Surý za volantem nemá co dělat, přesto dle policistů řídil. Obviněný je i z dalších trestných činů. Foto: Martin Zaoral
se neměl k odchodu, tak jsem ho
tam nechal. Do Tovačova jsem
pak šel zpátky pěšky,“ vypověděl chlapík, který se netajil svojí
náklonností k alkoholu.
Takovou obětavost abyste
dneska mezi lidmi skutečně
pohledali! Nejenže vozí svého

kamaráda, ještě mu na místě
nechá auto a sám se vydá několik kilometrů pěšky domů.
Škoda, že si lidé příklady takového nezištného chování
zřejmě musí vymýšlet až ve
chvíli, kdy jejich kamarádům
skutečně teče do bot...

MRTVOLA

v ubytovně u Galy
(Pokračování ze str. 1)
Muž sice na sobě neměl žádné
viditelné znamení násilí, ale ani
lékaři si nejsou jistí příčinou
smrti. „Na místě to opravdu nešlo určit. Podle prvotního ohledání byl muž po smrti už několik dní,“ uvedl Radomír Gurka,
ředitel prostějovské záchranky.
Podle dalších informací, které se nám podařilo získat, se
jednalo o muže s velmi smutným osudem. „Znal jsem ho
velice krátce, bydlel tu ani ne
14 dní. Poslali nám ho sem ze
sociálky a šly na něho dobré
reference. A ty nelhaly, i za tu
krátkou dobu jsem postřehl,
že je to bezproblémový člověk. V pondělí jsem klepal na
dveře jeho bytu, potřeboval

jsem jeho podpis pod nájemní smlouvu. Už ale neotevřel.
Vůbec mě nenapadlo, že v tu
dobu byl zřejmě už mrtvý,“
řekl Večerníku Petr Gréza,
který v ubytovně pracuje jako
bezpečnostní technik a údržbář. „Jednou jsme spolu krátce
hovořili. Ten člověk byl úplně
na dně, ze sociálky bral jen
pár tisícovek, navíc byl hodně
nemocný. Nebyl ještě tak starý, ale ve svém životě zřejmě
přišel o všechno. Smutný případ,“ dodal sklesle Petr Gréza.
Policisté i lékaři jsou si i bez
výsledků pitvy jistí, že cizí rukou muž nezemřel. Pitva však
určitě prozradí, zda zemřel přirozenou smrtí, nebo si na život
sáhl on sám.

Parta feťáků a zlodějů se sešla NAPOSLEDY...

Kradli i na Štědrý den! Pětice odsouzených je ale jen špičkou ledovce

Pokračování
ze str. 2
Cesty mladíků, kteří společně
fetovali a kradli, se nyní na hodně dlouhou dobu rozejdou. Tři
z nich skončili ve vězení. Patří
mezi ně drogový dealer Ivo Frodl, který vyráběl a všem ostatním
dodával pervitin. Krádeže se mu
však neprokázaly. Za výrobu
a distribuci drog ovšem dostal
čtyři roky vězení.
Druhým do party byl Tomáš
Mádr, který kromě mnoha dalších krádeží, „vybral“ i učiliště
na Sídlišti svobody, kam sám
chodil do školy. Kromě toho byl
odsouzen i za opakované napadání vlastní matky. Za to do vězení putoval na celkem padesát
měsíců. „Tomášovi jsem odpustila. Je to stále moje dítě. Když
byl pod vlivem drog, vůbec

jsem nevěděla, co od něj můžu
čekat. Tehdy jsem z něj měla
hrozný strach. Teď jsem aspoň
ráda, že už nefetuje. Bohužel je
uvězněn až v Kynšperku, což
je kousek od Chebu. Cesta tam
a zpátky zabere celý den, takže
se bohužel vidíme opravdu velice málo,“ prozradila exkluzivně
Večerníku zarmoucená Tomášova matka, která přes všechny
jeho průšvihy syna nezavrhla.
Posledním z těch, kteří skončili
ve vězení, byl Ondřej Smékal.
Tomu soud dal šanci, když mu
jeho trest podmíněně odložil.
Jenže mladík nadále na všechno kašlal, fetoval dál a odmítl
jakoukoliv spolupráci s probační
službou. Proto nakonec i on musel putovat do vězení.
Zcela odlišně se však zatím vyvíjí osud neformálního vůdce
celé bandy Ilie Sisova. V případě inteligentního dvacetiletého
mladíka sehrála pozitivní roli

jeho matka. Přestože byl odpovědný zřejmě za nejvíce krádeží
ze všech, soud mu udělil dvouletý trest domácího vězení. To
v reálném životě znamená, že
se po osmé hodině večerní musí
zdržovat jen a pouze v místě
svého bydliště! Bylo to i díky
tomu, že se ke spoustě činů
doznal. Ilie Sisov si nyní podle
vlastních slov našel práci, nefetuje a prokázal snahu zaplatit
škodu, kterou svými krádežemi
napáchal. „Podle dostupných
zpráv ke svému trestu přistupuje zodpovědně, což rozhodně
nebývá pravidlem,“ konstatoval
soudce Petr Vrtěl.
Posledním obžalovaným byl Jan
Parůžek. Právě jeho svědectví
vedlo k dopadení i usvědčení dealera Ivo Frodla, jehož pervitin byl
kořenem všeho zla. A byl to opět
Jan Parůžek, který označil Ivo
Frodla za pachatele několika krádeží. To však nikdo jiný nepotvr-

dil. Tento mladík, který v normálním životě projevuje neobyčejnou
dávku drzosti, byl před vynesením
rozsudku očividně nervózní. Nakonec si pořádně oddechnul! Dostal desetiměsíční trest, který však
byl podmíněně odložen. Zda.-li se
osvědčí, nebo stejně jako Ondřej
Smékal nakonec skončí ve vězení,
už záleží jenom na něm...
Podstatné je, že odsouzená pětice je pouze špičkou ledovce.
V Prostějově má závažný problém s drogami opravdu velké
množství mladíků a slečen. Často se jedná o mládež ze sociálně
slabší vrstev, leckdy ale také
o děti z velice dobře situovaných
prostějovských rodin, které o závislosti svých potomků nemají
ani ponětí... „Mezi přibližně osmdesátkou mých známých byli tak
dva, kteří nefetovali,” prohlásil už
dříve někdejší vůdce celé bandy
Ilie Sisov. A jeho slova mluví za
vše. Otázkou je, co s tím?
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Tereza Belková
15. 4. 2012 49 cm 3,35 kg
Němčice nad Hanou

Natálie Dočkalová
15. 4. 2012 50 cm 3,50 kg
Vrahovice

Michaela Krčová
16. 4. 2012 52 cm 3,85 kg
Olšany u Prostějova

Lukáš Fuglíček
13. 4. 2012 49 cm 2,95 kg
Dubany

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.

PŘEDPLATITELÉ

Kryštof Růžička
15. 4. 2012 55 cm 4,10 kg
Přemyslovice

Matěj Bláha
16. 4. 2012 51 cm 3,60 kg
Prostějov

O ZAJÍMAVÉ CENY
..
PÍŠE DRUHÉ KOLO...
INZERCE

došlo na naši adresu...

DEN S KAMARÁDY V PŘÍRODĚ

Prostějov - V pátek 20. dubna 2012
jsme s našimi žáky z 6.A a devátých
tříd připravili pro mladší žactvo z
prvních až pátých ročníků projektový den s tématem „Příroda
kolem nás“. Ekologické dny v různých podobách pořádáme už několik let, přičemž na jejich přípravě
spolupracuje s Ekocentrem Iris
v Prostějově. V letošním roce jsme
získali podporu pro naše aktivity
i od Sdružení Tereza, o. s. Praha,
které nám věnovalo peněžitý dar
na zakoupení nových dřevěných
prvků do naší školní ekozahrady
- hmatová stezka, dřevěný zvukovod, nová infotabule.
Už výběr projektu k podpoření byl
zajímavý, protože z velkého množství
návrhů škol zákazníci obchodního
domu IKEA prostřednictvím internetových stránek klikáním rozhodovali
o jejich pořadí. Hlavním cílem našich
aktivit bylo uspořádání zajímavého
dne v přírodním prostředí okolí školy.
Zahájení bylo trochu slavnostní, za
přítomnosti náměstkyně primátora
Prostějova Mgr. Ivany Hemerkové a
předsedkyně Okrašlovacího spolku
města Prostějova Ing. Milady Sokolové. Vše vypuklo začalo fanfárou
žáka 7.B Romana Doležela.

Foto: archív ZŠ E. Valenty
Na školní zahradě absolvovaly děti
úkoly čtyř soutěžních stanovišť - poznávaly rostliny podle obrázků a na
bylinkové zahrádce, určovaly koření
podle vůně, poslepu vybíraly přírodniny z hmatové krabice a bádaly je,
seznamovaly se také s našimi hmyzími domečky a novým čmelákovníkem. Vrcholem smyslových aktivit
pak byla „slepá karavana“ po hmatové stezce a poslech různých zvuků
u dřevěného zvukovodu.
Další úkoly žáky čekaly v parku u říčky Hloučela, kde bylo připraveno pět
stanovišť, tentokrát se zaměřením na
les. Hrály se poznávací hry - co je po-

třeba na cestu v lese („lesní výbava“),
sbírala se „klíšťata“, v lesním supermarketu došlo na nakupování jedlých
potravin lesa. Soutěžní kvíz se týkal
šelem, na závěr si děti zasoutěžily
v různých pohybových sportech.
Celý den se vydařil nejen zásluhou
žáků a učitelů, kteří se společně podíleli na organizaci a průběhu všech
aktivit, ale také díky krásnému slunečnému počasí. Věříme, že si děti
dobře zasportovaly a poznaly přírodu okolí školy zase o něco lépe.
Radomír Palát, Základní škola
Prostějov, ul. E. Valenty (redakčně
upraveno)

Z NEMOCNICE ...

LABORATOŘE ÚSPĚŠNĚ OBHÁJILY AKREDITACI
Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s., která je členem skupiny AGEL, obhájilo úspěšně akreditaci podle mezinárodní normy ISO 15189:2007 v
oblasti klinické biochemie, hematologie, lékařské genetiky
a mikrobiologie.
Prostějov/
Hana Szotkowská
(mluvčí holdingu AGEL)
„Nově se nám podařilo akreditovat i laboratoř imunologie a chystáme se na akreditaci patologie,“
říká přednosta oddělení laboratorní medicíny Středomoravské
nemocniční
David
Stejskal.
Oddělení prošlo akreditací již
popáté od roku 1997 (tehdy ještě
jako Oddělení laboratorní medicíny nemocnice ve Šternberku) a
bylo jednou z prvních laboratoří

v České republice, která se podle
této normy akreditovala.
„Na akreditaci má zásluhu celý kolektiv, jehož výhodou je jeho mládí i
entuziasmus a snaha dosáhnout co
nejvyšších medicínských úspěchů.
Mám pocit, že chtějí být ´na svou
značku´, tedy zařízení ve kterém
pracují, pyšní. V budoucnu bychom
chtěli akreditovat ještě minimálně
jeden laboratorní obor tak, abychom měli pokrytou celou škálu ve
všech laboratorních odbornostech,“
prozrazuje přednosta oddělení prof.
MUDr. David Stejskal, PhD. s tím,

DO AKCE!

že v rámci Olomouckého kraje je
v současné době akreditováno jako
zdravotnická laboratoř podle této
normy pouze jedno další laboratorní
pracoviště.
Oddělení laboratorní medicíny
Středomoravské nemocniční patří
mezi největší poskytovatele laboratorní péče v České republice.
Kvalitu oddělení dokazuje i fakt,
že v minulém roce obhájilo v rámci každoročního dozorového auditu akreditaci podle mezinárodní
normy ISO 15189:2007. Jedná se o
nejvyšší možné uznání řízení, standardizace i kvality všech procesů ve
zdravotnické laboratoři, které je v
současném světě možné.

Čtěte na
straně 21

INZERCE

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla, chodítka-pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky
a polohovací lůžka (mechanická, elektrická). Kontakt po
telefonu pí. V. Zapletalová 776
054 299.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká
17, Prostějov.
SONS „Semtamník“
středa 25. dubna 10.00 hod.
– 11.00 hod. Trénink paměti
pro nevidomé a těžce zrakově postižené lekce č. 3.
středa 25. dubna
Dny umění nevidomých na
Moravě. Již třetím rokem pořádáme kulturní vystoupení
zrakově postižených amatérských umělců a souborů. Účast
na letošní ročník přislíbil nevidomý hudebník Alois Macourek z Kojetína, soubor Pastelky
z Kyjova, p. Jaroslav Knejp a
Dr. Vlastimil Vrubel z Prostějova. Předpokládané místo konání – podkrovní sál městské
knihovny od 17.00 hod – ještě
bude upřesněno. Informace v
kanceláři SONS
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. Kemp
je 20 metrů od moře, v ceně
podle druhu ubytování (pokoje v pavilonech s vlastním
soc. zařízením nebo chatky) je
zahrnuta také doprava autobusem, polopenze, pobytová taxa
a služba delegáta. 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.
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.

MC Cipísek – komunitní
centrum pro rodinu
Sídliště svobody 6, Prostějov,
www.facebook.com/
cipisekprostejov
www.mcprostejov.cz,
e-mail: mcprostejov@centrum.cz
tel.: 723 436 339 nebo 602 364 874
Na všechny programy MC Cipísek, kromě odpolední herny,
je potřeba přihlásit se z kapacitních důvodů předem.
Beseda s dr. Jiřinou Prekopovou – beseda se světoznámou dětskou psycholožkou
a rodačkou z Prostějova proběhne ve středu 25. dubna v
podvečer v přednáškovém sále
Národního domu. Předprodej
vstupenek v MC Cipísek v odpoledních hernách.
Kurz efektivního rodičovství
– Jak porozumět dětem i sami
sobě? Jak zvládat výchovné
situace? Pro rodiče dětí všech
věkových kategorií. 5 podvečerních setkání vždy ve čtvrtek
od 18.00. Termín zahájení po
naplnění kurzu.
pravidelné programy MC:
Cipískova školička - adaptační
program před vstupem do MŠ.
Hopsánky a zpívánky s miminky, Broučci, Zajíčci, Méďové - programy pro rodiče s
dětmi dle věku dětí
Kreativní večer - Jarní drátkování pondělí 23. dubna – pátek 27. dubna
Čarodějnický víceboj ve všech
programech MC. Čarodějnické a kouzelnické kostýmy
vítány.
Volné herny pro rodiče s dětmi do 5 let probíhají vždy v
pondělí a ve středu 15.0017.00 hod. Volné herny se nekonají v den besedy 25. dubna.

Česká křesťanská akademie, pobočka v Prostějově,
pořádá v úterý 24. dubna v
18.00 hod. besedu s promítáním na téma: „Magický
Altaj“ Místo konání: přednáškový sál fary CČSH v Prostějově, Demelova 1.

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...
Miloslav Pluskal 1944
Kostelec na Hané
Františka Kučerová 1937
Prostějov
Stanislav Mucha 1942 Prostějov
Vladimír Vitásek 1936
Prostějov
Miroslav Vaňák 1939 Biskupice
Josef Kvapil 1932
Určice

VÝSTAVA SKUPINY 7
od úterý 3. dubna
do neděle 29. dubna.
Výstava bude zahájena
v 16.00 hod. ve výstavním sále
Regionálního informačního
centra v prostějovském zámku.
SAUNA V PLUMLOVĚ Po krátké letní přestávce bude
na podzim opět v provozu sauna v budově STAVA.
úterý 17.00 až 22.00 ženy
čtvrtek 17.00 až 22.00 muži
pátek 17.00 až 22.00 společná
Je možné si pro skupiny domluvit i individuální termíny
na tel. čísle: 582 393 224
Kavárna GALERIE Národního domu v Prostějově. Výstava OBRAZY – pastel Jany
Hejlové 8. března – 25. dubna.
Mateřské centrum Srdíčko
Pravidelný program:
pondělí 9.00 hod. – 12.00 hod.
Rodiče sobě aneb jak to uděláme u nás doma.
úterý 16.00 hod. – 17.00 hod.
Cvičeníčko v tělocvičně.
úterý 17.30 hod. – 18.30 hod.
Cvičení s Marcelou.
středa 8.00 hod – 12.00 hod.
Program pro starší děti.
Kulturní přehled Konice
sobota 26. května, 17.00 hod.
Rusalka - opera - Antonín
Dvořák.

Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., místní organizace
v Prostějově, Kostelecká 17
zve své čeleny i nečleny na
zájezdy:
4. května do Velkého Mederu
– slovenské termály, 11. května Věžky, Kroměříž. Máme
ještě několik volných míst do
Muzeum Prostějovska,
Velkých Losin 11. června. –
nám. TGM 1, PV
17. června., ozdravný pobyt s
Hlavní budova nám. TGM:
rehabilitací. Bližší informace v
Stálé expozice:
kanceláři č.106.nebo na tel. č.
Geologie a paleontologie
Prostějovska 588 000 167, 724 706 773
Pravěk Prostějovska
KLETBA BÍLÉ ČARODĚJHaná Jana Zbořila
KY - Dům dětí a mládeže
Život a dílo Jiřího Wolkera
ORION Němčice nad Hanou
Hodiny a hodinky
zve všechny děti i dospělé na
výstavy:
Mezi snem a skutečností – tradiční pálení čarodějnic, ktečtvrtek 5. dubna – neděle 3. ré se koná v pondělí 30. dubčervna v 17.00 hod. Lenka na v 17.30 hod. na náměstí
v Němčicích na Hané.
Horňáková Civade.

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

Marie Nedělníková 1920
Smržice
Blanka Glozarová 1952 Skalka
Jiří Odrážka 1942
Vrahovice
Anežka Lužná 1911
Ptení
Josef Kročil 1930
Držovice
Milan Altmann 1928 Prostějov
Zdeněk Hroch 1937 Dětkovice
Petr Klobouk 1966
Služín

Rozloučíme se...
Pondělí 23. dubna 2012
Marie Loncková 1932 Brodek u Prostějova
11.20 Obřadní síň Prostějov
Pavel Marčan 1954 Prostějov
12.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Hrazdilová 1928 Mostkovice 12.40 Obřadní síň Prostějov
Ing. Bohumil Bizdra 1930 Mostkovice 13.20 Obřadní síň Prostějov
Miloslav Boráň 1922 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Středa 25. dubna 2012
Břetislav Spáčil 1933 Prostějov 10.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 26. dubna 2012
Josef Kroupa 1932 Prostějov
11.00 Obřadní síň Demelova
Pátek 27. dubna 2012
Jan Šimiček 1922 Smržice
10.40 Obřadní síň Prostějov
RNDr. Pavel Krchňák Ph.D. 1962 Prostějov 13.30 kostel Ohrozim
Vojtěch Barák 1939 Protivanov
15.00 kostel Protivanov
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sobota 5. května
14.00 hod. Zámek Plumlov.
ŽENA A CHARME NA ZÁMKU.
Program: přednáška o kosmetice a službách salonu Charm,
expozice dobových kostýmů,
dámská módní přehlídka firmy Ladye´S Boutique, pánská
módní přehlídka značky Andrea Zieglerini, dámská módní
přehlídka firmy SOHO, večerní šaty – Eva Hrachovcová
Fashion, vystoupení latinskoamerického tance, tombola,
raut, možnost prohlídky zámku s výkladem.

TIP Večerníku
XINDL X

KDE: APOLLO 13 PROSTĚJOV
KDY: SOBOTA 28. DUBNA

Xindl X, vlastním jménem
Ondřej Ládek, je český písničkář a scenárista. Na koncertech vystupuje sám s kytarou
nebo s doprovodnou kapelou
ve složení David Landštof –
bicí, Josef Štěpánek – kytara,
Jan Cidlinský – baskytara,
Dalibor Cidlinský jr. – klávesy, banjo, kytara.
V roce 2007 zvítězil s písní
Mamut v soutěži Česko hledá
písničku. O rok později získal
ocenění Autorská Porta za
píseň Dysgrafik, jeho píseň
„Anděl“ byla v roce 2008 nejhranější písní na serveru Bandzone.cz. 2. září 2008 vydal
čtvrtek 26. dubna
15.00 hod. - 18.00 hod.
ZEMĚ DRAKA - připraveny
jsou ukázky bojového umění
Kung – fu, Qigong. Wusku
ukázky tradičního čínského
stolování a čínského žonglování s Diabolem.
To vše si můžete vyzkoušet.
NZDM Prostějov, Na příhoně 20, Prostějov.
ČARODKY V CAFÉ 7
pondělí 30. dubna od 16.00
hod. Zábavné odpoledne pro
děti i dospělé, soutěže, opékání špekáčků, vyhodnocení
nejlepší masky. Info a rezervace u obsluhy nebo na
722 531 005. Pro malé čarodějnice zmrzlina zdarma.
středa 25. dubna, 16.00
hod. - DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ.
V podkrovním sále městské
knihovny v Prostějově.
Hanácký divadelní máj
Program:
sobota 28. dubna
19.30 hod – KDO Hvozdná
neděle 29. dubna
10.00 hod. – Divadelní studio
„V“. Brno
neděle 29. dubna
14.00 hod – Divadlo Point
při GJW Prostějov
neděle 29. dubna
19.30 hod – Morkovští
ochotníci
pondělí 30. dubna
10.00 hod. – Divadélko Na
stromě, Brno
pondělí 30. dubna
19.30 hod – DS Smotaná hadice Křenovice

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

debutové album Návod ke
čtení manuálu, za které získal
nominaci na cenu České hudební akademie Anděl v kategorii folk a country. V roce
2010 vydal album Praxe relativity, kde se nachází např.
píseň Láska v housce (kterou
nazpíval s Olgou Lounovou),
Chemie nebo třeba Mindráček. Xindl X ve své hudbě
kombinuje hiphopové frázování s folkem, jazzem a blues.
Těžištěm písní však zůstávají
písňové texty, ve kterých má
stejnou váhu pokus o osobní
výpověď jako smysl pro ironii. Je spoluautorem námětu
seriálu Comeback a spoluautorem scénářů k jeho prvním
patnácti dílům. Do Prostějova
přijede už tuto sobotu, zajít na
něj můžete do Apolla!
Předprodej vstupenek: Hudební nástroje Zdenek Tyl,
Kramářská č. 1, Prostějov.
čtvrtek 26. dubna
18.00 hod. Vernisáž výstavy
Martina Navrátila.
V Kavárně Galerie
Národního domu
v Prostějově.
Výstava potrvá do 1. června.
ČSCH DRŽOVICE – pořádá ve dnech 5. května a
6. května hradeční výstavu
drobného zvířectva. V areálu
hřiště v Držovicích. Bohaté
občerstvení zajištěno. Srdečně
zvou pořadatelé.
Program KČT KONICE
sobota 28. dubna – Šternberk – odjezd autobusem 6.00
hod. přes Pěnčín do Olomouce
a Šternberka.

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

pondělí 23. 4.
15.00 - 16.00 hodin

úterý 24. 4.
16.15 - 17.15 hodin

středa 25. 4.
16.00 - 17.00 hodin

VELKÁ SOUTĚŽ

O ZAJÍMAVÉ CENY

Čtěte na
straně 21

O...
PÍŠE DRUHÉ KOLO

Oznámení o vypnutí elektrické energie
celá obec Dobrochov /mimo
vysílač a vodárnu/
Obec: Prostějov
Dne: 11. 5. 2012 od 7:30 do
14:30 hod Vypnutá oblast:
ul. Šmeralova nemovitost
č.p.4509
Dne: 11. 5. 2012 od 7:30 do
14:30 hod Vypnutá oblast:
ul. kpt. Jaroše od č. 12 po
č.20, od č.15 po č. 21.
Obec: Hablov
Dne: 11. 5. 2012 od 7:30 do
11:00 hod Vypnutá oblast:
celá obec Hablov vč. podnikatelských subjektů
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 11. 5. 2012 od 7:30 do
11:00 hod Vypnutá oblast:
část obce – sídliště Sport
Dne: 11. 5. 2012 od 11:00 do
14:30 hod Vypnutá oblast:
část obce s ulicemi: Libušinka a Smetanovo pořadí,

pondělí 23. dubna
14.00 Žraloci na s (o)uši
Malajsie, animovaný film
17.30 Báječný hotel
Marigold
anglická komedie
20.00 Bitevní loď
americké sci-fi
úterý 24. dubna
17.30 Báječný hotel
Marigold
20.00 Bitevní loď
středa 25. dubna
17.30 Báječný hotel
Marigold
20.00 Bitevní loď
čtvrtek 26. dubna
17.30 Můj vysvlečenej deník
česká komedie
20.00 Můj vysvlečenej deník
pátek 27. dubna
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Havran
americký thriller
sobota 28. dubna
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Havran
neděle 29. dubna
17.30 Můj vysvlečenej deník
20.00 Můj vysvlečenej deník

Za branou celé. Gagarinova
4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 892,274, Rynk 19, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 127, 128, 130,
131, 132, 135, 624, Jakubské
nám. 1, 2, 3, 7, 15, 16, 17, 18,
19. Tyršova od č.31, a 2.
Obec: Drahany
Dne: 11. 5. 2012 od 7:30 do
14:30 hod Vypnutá oblast:
část Nové ulice od č. 205 po
č.213 oboustranně.
Obec: Protějov
Dne: 11. 5. 2012 od 12:00 do
14:30 hod Vypnutá oblast:
celé ulice V. Škracha, Javoříčská, J. Kučery, část ulice J.
Kaštila od č. 8 a 19 po č.14
a 35 včetně. Krasické ulice
č. 2, dále obchody v buňkách
(zahradnictví, železářství, sudová vína, hračky, potraviny
u Svobodů).
E.ON Česká republika, s.r.o.

Městské divadlo
v Prostějově
úterý 24. dubna
18.00 hod. Hodina (zpěvu)
tance - žáci tanečního oboru ZUŠ Prostějov a soubory
Buď ZUŠ a Buď ZUŠ junior
pátek 27. dubna
19.00 hod. Doteky módy
- finále soutěže a módní
show. Pořádá Střední škola
designu a módy Prostějov

Simetrix

pátek 27. dubna
21.00 DJ Mark
sobota 28. dubna
21.00 DJ Doktor

Kulturní klub DUHA
úterý 24. dubna
19.00 Divadelní kavárna
- Manželské štěstí
pátek 27. dubna
18.00 - 22.00 hod Taneční
večer nejen pro seniory –
k tanci hrají manželé Vykoukalovi z Olomouce.
neděle 29. dubna
17.00 Dámská jízda

Kdy a na co do Apolla 13
pátek 27. dubna
TYNIKDY LABEL TOUR 2012 - Díky shopu 818 si můžete
koupit limitovanou sadu vstupenek za super price 100 Kč!!! V
prodeji bude cca 100 ks lístků, tak neváhejte!!! Shop 818, ul.
Vápenice 31, (naproti divadlu!!!), Prostějov. Ty Nikdy label
ohlašuje novou desku a turné!!! Idea, Rest, Paulie Garand, MC
Gey a DJ Fatte ...
sobota 28. dubna
XINDL X - viz. TIP VEČERNÍKU...
neděle 29. dubna
The FEAR (UK) & Empty Hall Of Fame – The Fear – anglický agresivní, technický skatepunk. Empty hall of fame –
new school hardcore poznamenaný Carrier, Comeback Kid
nebo Verse.

Myslivecká společnost pořádá v sobotu 5. května střelby
na asfaltové terče na silnici
v Romži – začátek v 10.00
hod. Pro veřejnost bude připravena tombola i tradiční občerstvení.

inzerce

Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Čelčice
Dne: 9. 5. 2012 od 7:30 do
11:00 hod Vypnutá oblast:
celá obec Čelčice včetně podnikatelských subjektů.
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 9. 5. 2012 od 7:30 do
11:00 hod Vypnutá oblast:
část obce s ulicemi: Palackého celá, Pod Kosířem od č.
838 po č. 26 +č. 107, Jakubské nám. od č.98 po č. 105 vč.
kostela, ulice Sportovní od ul.
Palackého po MŠ včetně a č.
776, 868
Obec: Dobrochov
Dne: 9. 5. 2012 od 11:00 do
14:30 hod Vypnutá oblast:

Kino Metro 70

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

OD 23
23. DO 29
29. DUBNA 2012
2012:

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE, resp. sluneční fotosféry a slunečních
protuberancí, se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek
v 15.00 hodin.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 20.30 hodin.
Ve středu v 15.0 hodin nabízíme dětem pohádku „NEMÁTE
CHUŤ NA MĚSÍC?“
Ve středu v 16.30 hodin KLUB HVĚZDÁRNÍČEK určený dětem do 10 let věku. Přihlásit se do klubu lze kdykoliv.
Ve čtvrtek v 16.30 hodin KLUB GEMINI určený mládeži ve věku
10 - 20 roků. Přihlásit se do klubu lze kdykoliv.
Shlédnout výstavy „Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE“ a „OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN“ lze na začátku
výše uvedených pozorování. Posledně jmenovanou výstavu lze
zdarma zapůjčit školám, klubům seniorů, spolkům apod.

Blokové čištění
v Prostějově
24. dubna 2012, blok č. 12 - Poděbradovo nám., Wolkerova,
Na spojce, Sušilova, Sádky, Újezd-O² po kruhovou křižovatku, Netušilova, Hlaváčkovo nám., Hlaváčkovo nám. - parkoviště, Vojáčkovo nám., Újezd – parkoviště.
25. dubna 2012, blok č. 13 – Komenského - cyklostezka, Komenského, nám. T.G.M., Dukelská brána, Křížkovského, Lutinovova, Filipcovo nám., nám. Sv. Čecha, Demelova,
Hradební, Kostelní, Úprkova, Koželuhova, Křížkovskéhovčetně parkoviště, Šerhovní (Školní - Dukelská brána).
26. dubna 2012, blok č. 14 – Újezd - komunikace, nám. E.
Husserla, nám. E. Husserla – parkoviště.
INZERCE

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní rozhovor s knězem z kostela Povýšení svatého Kříže v Prostějově

„VĚŘÍCÍCH UBÝVÁ. LIDÉ NEMAJÍ ČAS SAMI NA SEBE, NATOŽ
Dan Žůrek promluvil otevřeně o své
NA NÁVŠTĚVU KOSTELA!“ minulosti,
současnosti i o božím trestu...
Prostějov - Když jsem požádal prostějovského
kněze z kostela Povýšení svatého Kříže o rozhovor, Dan Žůrek ochotně souhlasil. Přesto jsem
šel na domluvenou schůzku tak trochu nervózní.
Musím se přiznat, že patřím k nevěřícím, což není
rozhodně tím, že jsem byl vychován v komunistickém režimu. Prostě i dnes mám mnoho důvodů
jakéhokoliv Boha odmítnout. A razantně. Chvíli mě
napadlo, co si s knězem, já neznaboh, budu vlastně povídat. Mé obavy se rozplynuly hned po prvních otázkách a odpovědích. Dan Žůrek, přestože
jsem o něm měl už předem kladné reference, mě
překvapil svojí otevřeností, přímostí a také jasnými
názory na daná témata...
Michal Kadlec
Pane Žůrku, jak
jste se vůbec dostal
mezi věřící a co vás
osobně přivedlo k Bohu?
„Co se týká formální stránky
věci, k církvi se dostane člověk
jednoduše tím, že je pokřtěn.
Mě i sourozence vlastně k víře
přivedli rodiče, a tím, že nás pokřtili, jsme vlastně byli včleněni
do církve. Občas to nyní říkám
jako vtip, když přijdou o křest
žádat lidé, co sami do kostela
nechodí, že po křtu se stanou
členy katolické církve, čili papeženci, což některé návštěvníky našeho kostela dosti šokuje,
když to vyslovím.“
Takže věřícím jste
se stal automaticky? Nepřemýšlel
jste o tom?
„Mladý člověk, ať už věřící
nebo ne, se musí v období dospívání ke své víře postavit. A
musí si klást otázky. Každého
napadne pochybnost ve víře
a je hodně podstatné, aby si
vnitřním hledáním sám dal
odpověď. Mladým křesťanům

vždy radím, aby onu odpověď
hledali dlouho a se vší poctivostí. I za cenu toho, že pochybnosti převáží a odpověď
bude negativní.“
Máte na mysli pochybnosti o tom,
zda Bůh skutečně
existuje?
„Ano, může
ůže vzniknout pochybnost, jestli Bůh je, jaký
je, jestli je milosrdný. Jak
například mohl dopustit, že
se stalo to či ono neštěstí na
světě. Naše
še generace byla
navíc v mládí masírována
totalitní ideologií. Tudíž
hybovali o stvořejsme pochybovali
odle Bible v šesti
ní světa podle
voluci či
dnech, evoluci
vývojové teorii.“
V y
jste
b y l
řtěný
vlastně křtěný
unisza komunistického režimu. To byla
pro církev
kev
jako takokovou těžká
ká
doba, bylo
ylo

těžké i vaše rozhodování,
zda se stát věřícím křesťanem?
„To rozhodování nebylo v totalitním režimu o moc těžší
než dnes. Naopak se domnívám, že hledání skutečné podstaty křesťanství je složitější v
současnosti. Já jsem o Bohu
přemýšlel v mládí hodně dlouhou dobu a stálo mě to určitou
námahu. Musel jsem získat
mnoho obtížně sehnatelných
informací. Nebudete tomu věřit, ale já maturoval z biologie!
A jednou z maturitních otázek
byl vznik a vývoj Země a života. Když jsem se rozpovídal,
soudružka učitelka se nestačila
divit. Některá mnou uvedená
data neznala ani ona. Ale já v
osmnácti letech, přestože jsem
byl už rozhodnut dát se na
dráhu kněze, musel jsem dopodrobna znát i materialistické
učení. Tedy lépe řečeno, chtěl
jsem ho znát. A šel jsem přes
rámec toho, co jsme se tenkrá
tenkrát
měli za povinnost naučit.“

Po střední škole jste
už měl naplánovanou kněžskou budoucnost?
„Ano. Následné teologické
studium mi zabralo podstatnou
část osmdesátých let, protože
v rámci toho jsme museli na
dvouletou vojnu. Na kněze
jsem byl vysvěcen až v roce
1990, tedy už do svobodných
poměrů. V tu chvíli už jsme naštěstí nemuseli skládat ty trapné
sliby o věrnosti socialistické republice a podobně.“
Devadesátá léta minulého století byla
pro církev zlatým
obdobím, ne?
„No, samozřejmě, ve společnosti bylo obrovské nadšení. Začátek svého kněžského působení
jsem si nemohl vybrat ideálněji.
Nejprve jsem působil ve Šlapanicích, pak dva roky ve Zlíně,
ve kterém byl jediný kostel pro
sto tisíc obyvatel. To bylo hodně
náročné a zároveň krásné. Ona
devadesátá léta byla výjimečná i

„Smrt šesti m
milionů Židů v nacistických
koncentrác
koncentrácích nedopustil Bůh tím,
že je zapla
zaplavil vlnou tsunami, ale
stalo se tak vinou konkrétních lidí...“
Kněz DAN ŽŮREK odpovídá na otázku,
proč Bůh mohl dovolit taková zvěrstva
pro
v tom, že tenkrát o křest žádala
i spousta dospělých lidí, kteří se
za socialismu báli otevřeně se
přihlásit k jakékoliv církvi.“
Kdy jste se ocitnul v
Prostějově?
„Bylo to v roce 1995
a už jsem tady zůstal. Navíc v
roce 2006 jsem převzal tuto

římskokatolickou farnost a převzal kostel Povýšení svatého
Kříže a kostel Cyrila a Metoděje.“
Je v Prostějově dost
věřících a chodí do
kostela hodně lidí?
„Popravdě řečeno, chodí relativně málo lidí. Zdá se mi, že na
začátku devadesátých let začalo
věřících lidí rapidně přibývat,

Zakotvil na Hané. Kněz Dan Žůrek působí v Prostějově od roku
1995, o jedenáct let později pak převzal do správy kostel Povýšení
svatého Kříže.
Foto: Michal Kadlec

„Na kněze mě vysvětili v roce 1990.
To už jsem zaplaťpánbůh nemusel
skládat slib věrnosti socialismu“
kostely při mších praskaly ve
švech. Postupně ale těchto lidí
ubývalo. Ne že by přestali věřit v Boha, ale jaksi začali mít
i jiné starosti, někdy dokonce i
existenční. Je to prostě dobou,
která je uspěchaná, nervózní a
stresující. Lidé nemají čas ani
na odpočinek a své koníčky,
natož na pravidelnou návštěvu
kostela. Nejvyšší návštěvnost
českých kostelů dostoupila absolutního vrcholu v letech 1985
až 1989. To Češi a Moravané
brali návštěvy kostelů a farností jako určitý vzdor totalitnímu
režimu.“
Dovolte
poslední
otázku, možná bude
trochu neohrabaná.
Vy skutečně stoprocentně věříte, že Bůh existuje? A proč
tedy může dopustit lidská
zvěrstva, přírodní neštěstí a
krvavé války?
„Pokud takto člověk uvažuje, je
to jen jeho snaha zdůvodnit, proč
nevěří. Na tuto otázku přímo geniálně odpovídá Benedikt XVI.,
který to neustále vysvětluje na
setkáních s mladými lidmi. Vět-

šina zla, které se na světě děje,
je způsobena samotnými lidmi.
Například smrt šesti milionů
Židů v nacistických koncentrácích nedopustil Bůh tím, že je
zaplavil vlnou tsunami, ale stalo
se tak vinou konkrétních lidí. A
je to o tom, že Bůh respektuje svobodu člověka. Bohužel,
když se člověk ve své svobodě
rozhodne pro zlo, Bůh mu v tom
neumí zabránit. Je to smutné, ale
svoboda podporuje prospěch
i ztrátu lidské duše. Pak se samozřejmě lidé často ptají, proč

například Bůh dopustil, aby se
potopil Titanik, aby vlna tsunami usmrtila desítky tisíc lidí, zemětřesení smetlo Lisabon nebo
proč dopustil válečná zvěrstva
na Balkáně a podobně. V těchto
případech je velmi lákavé říct, že
je to Boží trest za něco. Ale není
to Boží trest! Bůh netrestá tímto
způsobem. Za podobnými negativními věcmi zase stojí člověk
– chuť po moci, majetku, nesnášenlivost k jinému etniku nebo v
případě katastrof můžeme mluvit o tom, že je to msta přírody
za její rabování člověkem. Mám
prostě pocit, že podobné úvahy
vycházejí od lidí, kteří svoji vinu
prostě a jednoduše chtějí svalit
na někoho jiného. V tomto případě na Boha. A to je mi moc
líto.“

kdo je dan žůrek
narodil se 3. října 1964 v Brně. Vyrostl v brněnské čtvrti Kohoutovice a odmaturoval na
gymnáziu v Králově Poli. Poté absolvoval studia teologie v Litoměřicích, kde za totalitního
režimu byla jediná povolená teologická škola v
Československu. V roce 1990 byl vysvěcen na
kněze. Svoji kariéru faráře začínal ve Šlapanicích, dva roky působil ve Zlíně a na farnostech
ve Smržicích, Stínavě a Vícově. Od roku 1995
se s ním věřící setkávají při bohoslužbách v
Prostějově.
P ěj ě V roce 2006
200 získal do správy farnost římskokatolického
kostela Povýšení svatého Kříže a kostela Cyrila a Metoděje. Zároveň
je místoděkanem prostějovského děkanátu Římskokatolické církve.
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Chlazená jídla mohou být srovnatelná s čerstvými

Dobrou chuť! Svíčková na smetaně tak, jak ji dostanete, pokud si ji objednáte pod logem Užívejte volna - Vaříme my!
Foto: Michal Wolf
me my!” stále klade důraz na to, aby
trvanlivosti výrobků nebylo dosaženo chemicky, ale metodou šokového zchlazení a zabalení do misek v
ochranné atmosféře. Díky tomu si
pokrmy ponechávají vysoké procento
výživných látek a chuťově jsou na rozdíl od mražených nebo pasterovaných
pokrmů zcela srovnatelné s čerstvými
teplými pokrmy. Uvedeným způsobem vyráběné chlazené pokrmy si
uchovávají dobu spotřeby čtrnáct dnů
od data výroby při dodržení skladovacích podmínek dvou až čtyř stupňů
Celsia. Takto vyrobené pokrmy pak
jednoduše můžete ohřát během cca tří
až čtyř minut v mikrovlnné troubě.
Hned na to se můžete pustit do chutného jídla.

Pod známkou Užívejte volna - Vaříme my! najdete gastronomické služby pro všechny, kteří požadují chutné a zdravé stravování bez nutnosti
přípravy. Jedná se o chlazená jídla s
garantovanou kvalitou,
skvělou chutí a jednoduchou přípravou – stačí si je ohřát a jíst. Můžete
se dobře najíst i tehdy, když jste v časové tísni, nemáte v dosahu restauraci
nebo si jen chcete užít svůj volný čas.
Takto připravená jídla můžete najít i
v Prostějově, konkrétně v Obchodní
galerii ARKÁDA. Brzy bude otevřena i podniková prodejna ve Wolkerově ulici. Jídla si ale mohou objednávat také celé firmy nebo i samotní
zaměstnanci na emailu:
info.varimemy@seznam.cz.

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

Prostějov/pr - Náš moderní životní styl, kdy jsou lidé neustále
na cestách a očekávají flexibilní
a praktická řešení, s sebou nese
zcela nové chování spotřebitelů.
Řada z nich považuje za důležité,
aby se příprava jídla obešla bez
zbytečného zdržování, a očekávají
také, že výrobci potravin přijdou s
přímočarým a nekomplikovaným
řešením. Takovým řešením jsou
bezesporu balená trvanlivá jídla.
Jenže všechna balená jídla nejsou
stejná. Ne vždy jsou suroviny, z nichž
jsou vyrobeny, právě nejlepší. Problémem může být i způsob zachování trvanlivosti. Balená domácí jídla, která
najdete pod logem „Užívejte volna
- Vaříme my!” jsou synonymem pro
kvalitní a chutné jídlo. Tyto chlazené
pokrmy jsou připravovány z kvalitních vstupních surovin od českých
dodavatelů při použití nejmodernějších technologií a dodržování tradičních receptů české kuchyně. Firma
nově nabízí cenově výhodná rodinná
balení, která obsahují dvě dospělé a
jednu dětskou porci. Další novinkou
je i obědový set, který obsahuje jak
hlavní chod, tak i polévku.
Společnost vyrábějící balené jídla
pod značkou „Užívejte volna - Vaří-

25 %

Taková najdete pod značkou „Užívejte volna - Vaříme my!”

sleva
na jízdné
pro každého

Nyní 3 m®síce na zkoušku!
Více na www.cd.cz/start
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fotbal
PO LÁ ČK OV A TR EFA !
Další vítězství 1.FK
v honbě za postupem
musel zajistit
až střídající záložník
více čtěte
na straně

LO VIL I ZLA TO
Další cenné úspěchy
mladých i veteránských
raftů z Prostějova

27

Tým BK Prostějov
se s ostravskou
Novou hutí
příliš nepáral

28
17.00

UNIQA EXTRALIGA ŽEN – 3. FINÁLE

VK AG EL PR OS TĚ JO V
OL YM P PR AH A
Městská hala Sportcentrum DDM

ÚTERÝ 24. 4.

od 10:00

3. DÍL SERIÁLU ATLETICKÝCH ZÁVODŮ

ČO KO LÁ DO VÁ TR ET RA
20 12
školní stadion ZŠ Jana Železného Prostějov

nohejbal

SOBOTA 28. 4.

10:00

4. KOLO 2. LIGY, SKUPINA „B“ MUŽŮ

TJ SO KO L I PR OS TĚ JO V
TJ SO KO L BE DŘ ICH OV
dvorec u sokolovny, Skálovo nám

házená

SOBOTA 28. 4.

16:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 19. KOLO

TJ SO KO L KO STE LEC NA HA NÉ
SO KO L NO VÉ VES ELÍ
Městská hala Sportcentrum DDM

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 23. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ SOKOL ÚSTÍ
SOBOTA 28. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KRALICÍCH

!

Foto: Jiří Vojzola

Volejbalistky dnes mohou slavit čtvrtý titul!

PONDĚLÍ 23. 4.

atletika

TÝDNE

Od čtvrtečního večera žijí
Pardubice ziskem šestého poháru pro vítěze československé či české hokejové soutěže. A v dresu
Východočechů může slavit i prostějovský rodák
Jiří Cetkovský. Osmadvacetiletý forvard přispěl k
finálové výhře 4:2 třemi
brankami a jednou asistencí, v play off si pak v
devatenácti utkáních připsal celkem čtyři góly a
tři nahrávky.

HL AD KÝ PO ST UP OR LŮ

volejbal

Telefon: 582 333 900
Více se dozvíte na www.bowlingpalace.cz

Pardubice, Prostějov/jim

basketbal

více čtěte
na straně

2 hodiny zaplatíš + 2 hodiny ZDARMA
v den vašich narozenin

„CECEK“ DOBYL
EXTRALIGU

26

rafting

více čtěte
na straně

NAROZENINOVÁ PÁRTY

KRAJSKÝ PŘEBOR – 23. KOLO
SOKOL KONICE
FC HNĚVOTÍN
NEDĚLE 29. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V KONICI

Olymp však ve finálové sérii vzdoruje
a třetí vítězství VK není dopředu žádnou samozřejmostí

Prostějov/son
Díky
prohozenému
pořadí
v pořadatelství jednotlivých
zápasů finále mohou volejbalistky VK AGEL Prostějov
stejně jako loni dosáhnout na
extraligové zlato v domácím

prostředí. Stačí jediné: dnes
od 17.00 hodin v Městské hale
Sportcentra DDM porazit ve
třetím duelu série nebezpečný
Olymp Praha.
„Hráčky ani my v realizačním
týmu dopředu na oslavy

rozhodně nemyslíme. Musíme se maximálně soustředit
na hru, neřešit nic jiného a co
přijde, to se uvidí,“ řekl jasně
trenér obhájkyň titulu Miroslav Čada. „Na téma slavení
je lepší dopředu vůbec nem-

Hokejové nejasno trvá!

luvit, aby se nic nezakřiklo,“
připojil opatrně sportovní
ředitel hanáckého klubu Peter
Goga.
Každopádně je jasné, že
za stavu 2:0 na utkání a
zvlášť na vlastní palubovce

musí být celý oddíl v roli
vysokého favorita na případné
veselí nachystaný. Pokud
tedy vše klapne a „Agelky“
v dnešním podvečeru pozvednou počtvrté za sebou
nad hlavu velký pohár, slavit se pochopitelně bude. A
to podobně jako před rokem
i společně s nejvěrnějšími
fanoušky v baru, který je
součástí Sportcentra DDM.

Tenistky
T
enisstky z P
Prostějova
rostějova
a

JAK DÁL, JESTŘÁBI?
Prostějov/son - Před dvěma
týdny jsme přinesli obsáhlý
rozhovor s předsedou LHK
Jestřábi Michalem Tomigou
o tom, co prostějovský hokejový oddíl pravděpodobně
čeká v nejbližší době. Nové
informace měly být známy
okolo dvacátého dubna, do
dnešního dne se ale bohužel
neobjevily. Zatím tak není
známo, jaká že bude budoucnost nejpopulárnějšího sportu ve městě...
Podle indicií Večerníku totiž
stále naplno probíhají zákulisní
jednání, jejichž hlavní náplní
jsou Tomigou naznačené změny ve vedení klubu i v jeho
financování po plánovaném
vstupu nových partnerů či
sponzorů. V návaznosti na to

???

se řeší, nebo spíše budou řešit,
další podstatné věci, jako složení realizačních týmů a podoba hráčských kádrů u družstev
všech věkových kategorií, samozřejmě s důrazem na mužské „áčko“.
V této souvislosti šéf LHK před
čtrnácti dny řekl, že hlavním
trenérem A-mužstva zůstane
Petr Zachar. Ten dané tvrzení
ani nepotvrdil, ani nevyvrátil.
„Vypadá to, že bych coby kouč
měl v Prostějově pokračovat,
ale úplně jisté to není. Záleží na

KAM ZA F TBALEM
I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 19. KOLO
SOKOL ČECHOVICE
SK BĚLKOVICE
NEDĚLE 29. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V ČECHOVICÍCH

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO
HANÁ PROSTĚJOV
SK LIPOVÁ
SOBOTA 28. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V PROSTĚJOVĚ

výsledcích jednání, která pořád
probíhají,“ sdělil Večerníku v
závěru uplynulého týdne Petr
Zachar.
Nepříjemná pro celý zdejší hokej je současná situace v tom, že
zanedlouho by měla odstartovat
příprava na novou sezónu. A
místo jejího klidného plánování
a chystání přetrvává nejistota,
co přesně bude dál. „Ohledně
hráčského složení mančaftu
zatím není možné říct absolutně
nic. Co se týká přípravy, pokud u ´áčka´ Jestřábů zůstanu,
určitě ji chci začít už během
května. Jinak ale mohu jen zopakovat, že nic víc konkrétního
nelze momentálně říct,“ připojil
Zachar s tím, že rozhodnutí o
stěžejních záležitostech potrvá
dle jeho názoru ještě minimálně
jeden týden.
Nezbývá tak než čekat…

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 19. KOLO
SOKOL VRCHOSLAVICE
SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 29. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL VE VRCHOSLAVICÍCH

Foto: Jiří Vojzola

II. TŘÍDA – 19. KOLO
SOKOL OLŠANY U PROSTĚJOVA
SOKOL DRŽOVICE
SOBOTA 28. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V OLŠANECH U PV

III. TŘÍDA – 19. KOLO
1.SK PROSTĚJOV
HANÁ PROSTĚJOV „B“
NEDĚLE 29. 4. 2012 16:30 HODIN
FOTBALOVÝ AREÁL V MOSTKOVICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 15: na snímku byla vrátnice pekárny na
ulici J. B. Pecky v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se stala
Dagmar Šrámková, J. B. Pecky 8, 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 2. května 2012, 15.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 7. května 2012.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma Profitex
Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Aprílový měsíc se pomau, ale jistě
blíží ke konci, ovšem nejoblíbenější regionální periodikum vám i
nadále nabízí soutěž, kterou můžete v rámci již zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“
již pravidelně nacházet na našich
stránkách. Také v tomto čísle se
tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného
života, která je graficky mírně
„poupravena“ a vaším tradičním

úkolem je poznat, kdo že se to na
snímku nachází...
Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit
do redakce a v případě, že budete
mít štěstí při losování, máte šanci
na výhru. DNES můžete přitom
JIŽ POČTRNÁCTÉ usilovat o
ZAJÍMAVOU CENU v podobě
poukázky od firmy BRUTUS
NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

3URILWH[3URVWøMRY
Wolkerova 37, PV

QDSURWLêHUSVW6KHOO

0RQWÇUNRYÇNDOKRW\
GRSDVX
VQ¿SUVHQNRX
NRPELQÇ]\

3ĆLYËWHMWHMDURYQRYÇP
www.nasepovleceni.cz

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

O POTRAVINY OD MACHALŮ UŽ POPÁTÉ!
Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Na zbrusu nové internetové vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které najdete na adrese
WWW.VECERNIKPV.CZ se budete moct podívat již za ...

TIP
k obrazovce
HABERMANNŮV
MLÝN
film ČR (2010)

SOBOTA 28. 4. 2012

20:00 HODIN

V minulém, v celkovém součtu již čtyřiapadesátém pokračování tohoto originálního
klání uspěli ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Marka
Ebena. Tvář jedné z velkých
osobností české mediální scény,
herce a moderátora, který například již šestým rokem moderuje
slavnostní večer ankety „Cena
Olomouckého kraje“ a úzce
spolupracuje s prostějovskou
marketingovou společností TK
PLUS, poznala opět celá řada
z vás a tak se v osudí objevilo
přesně 536 správných odpovědí.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Pavla Vinklera, Sídl. Svobody 3560/1,
Prostějov. Výherce od nás
obdrží zajímavou cenu v podobě POUKÁZKY od firmy
DRŮBEŽ JAŠ V HODNOTĚ 300 Kč, která jej už od
dnešního dne čeká přímo v
redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí
znovu v rámci tohoto čísla, když
tentokrát jsme po čase zabrousili
do sportovních vod a graficky
mírně poupravili jednu z opor
týmu, který v těchto dnech usiluje o další medaile z nejvyšší
kolektivní soutěže. Nápovědou
také je, že se nejedná o čistokrevného rodáka našeho města...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již pětapadesátého kola čekáme v redakci
do PÁTKU 27. 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 v
PONDĚLÍ 30. DUBNA 2012.

Režie: Juraj Herz
Herci: Mark Waschke, Karel
Roden, Ben Becker, Hannah
Herzsprungová, Radek Holub,
Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský

hrůzně dokonale. Život před válkou v pohraničí nebyl dvakrát
idylický. Doba si žádala, abyste
se přiklonili na jednu či druhou
stranu a jen ti nejsilnější dokázali zůstat nad věcí. Patřil k nim
Legendární režisér Juraj Herz se bohatý podnikatel August Harozhodl otevřít jednu z nejkon- bermann, který bez předsudků
troverznějších kapitol českých dával práci Čechům i Němcům,
dějin, poválečný odsun Němců, a jeho nejbližší přítel Březina. Po
při němž se spravedlivý hněv začlenění Sudet do Třetí říše tlak
často mísil s těmi nejnižšími ještě zesílí a šílená doba nakonec
pudy a spolu vytvářely nesma- dostihne i jeho. Při volbě ze dvou
zatelnou krvavou stopu. Jednou možností, z nichž ani jedna není
z obětí dějin psaných vítězi měl dobrá, učiní rozhodnutí, které
být i německý průmyslník Ha- se stane záminkou k tomu, aby
bermann, který žil s rodinou na se bezprostředně po válce stal
severní Moravě. Okolnosti jeho hlavním cílem na seznamu „českonce zůstávají dodnes nejasné. kých vlastenců“. Samozvaným
Filmový příběh se jeho životním soudcům a katům jde ale spíš o
osudem pouze volně inspiro- jeho majetek než o spravedlnost.
val, ale paradoxy nejšílenějších Dokáže před nimi Habermann
let dvacátého století prezentuje zachránit alespoň ženu a dítě?
VÍCE NEJEN O TOMTO FILMOVÉM
TRHÁKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

AGÓNIE, BÓJE, ČELISTI, DOLE, DONOR, FÓLIE, IGLÚ,
IRÁK, KLIK, MAGLAJZ, MIMÓZA, MIZERA, MNICH,
MÚZY, PIKA, RAIS, RASA, RČENÍ, ROLE, SILA, SILO,
SRKY, STOA, ŠITÍ, TENISÁK, TCHÁN, TVOR, ÚNIK,
VLNA, ZENIT
... 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 27. dubna 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„CENY“. Dalším vylosovaným výhercem se stal Tomáš
JURÍK J. Zrzavého 10, 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 23. dubna 2012.
A jak je již známo, dnes už popáté můžete zápolit o třísetkorunovou poukázku od zmíněné večerky v Kostelecké ulici.
Jméno pátého, takto šťastného výherce, který obdrží zmíněnou,
ryze PRAKTICKOU CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 30. 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 POTŘETÍ O VOUCHER

Naše již tradiční klání v sudoku změnilo svého partnera
a tak dnes už potřetí 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 tele-

fonovat do redakce na číslo
582 333 433 a to do PÁTKU
27. DUBNA 2012, 12:00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 1 - 9 - 1 - 8, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už sedmačtyřicátou
výherkyní stala Dita KROUPOVÁ, Komenského 56,
Němčice nad Hanou, jenž
si tak přímo v sídle redakce
může vyzvednout zmíněný
VOUCHER v HODNOTĚ
500 Kč, věnovaný naším
novým partnerem, kterým
se stala „RESTAURACE U
TŘÍ BŘÍZ“.
Jméno dalšího, v celkovém
součtu již osmačtyřicátého
výherce, zveřejníme znovu
v příštím čísle, jež vyjde
znovu za týden, tj. v PONDĚLÍ 30. DUBNA 2012.

Nabídka realit a nemovitostí
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Reality Kocourek
znalecká a realitní kancelář

TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB UŽ OD ROKU 1992

Kvalitní
služby
od roku
1992
realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM
1+kk, Palackého, PV, 43,5m24000Kč/měs. + ink.
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
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
Cena: 1 400 000 Kč
sklep 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: 1 200 000 Kč
3+1 s lodžií, ul. Moravská, PV. Os.vl., 1.
patro, zděné jádro, koupelna s vanou, plast.
okna, zateplení atd.
Cena: 1 200 000 Kč
Pronájem objektu bývalé školy v
Držovicích, vhodné na kanceláře, služby,
lehkou výrobu.
Bližší INFO v RK.

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

Přemyslovka 3
796 02 Prostějov
tel./fax: 582 330 169
mob.: 608 630 108
www.reality-kocourek.cz
E-mail: info@reality-kocourek.cz
Člen evropského klubu realitních kanceláří

Nabízíme:

ww
ww.jjhreality.c
cz
BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 579.000,2+1, Okružní ul.
Kč 740.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, ul. B. Šmerala
Kč 1.099.000,3+1, Mozartova ul.
Kč 1.590.000,BYTY – PRONÁJEM:
1+1, sídl. Svobody Kč 5.500,-/měs. vč. inkasa
1+1, Krokova ul.
Kč 5.600,-/měs. vč. inkasa
1+1, Spitznerova ul. Kč 4.000,-/měs.+ink. (2.000)
1+1 - zařízený, Krasická ul. Kč 6.800,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Biskupice, okr. Pv Kč 1.800,-/měs. + ink. (3.500)
2+kk, nám. TGM Kč 5.000,-/měs. + ink. (2.000)
2+1, sídl. Svobody Kč 7.300,-/měsíc vč. inkasa
3+kk, Dykova ul. Kč 7.500,-/měsíc + inkaso (3.000)
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž – za Mechanikou
Kč 700,-/měsíc
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

BYTY – PRODEJ
Byt 2+1, Prostějov, Šárka, po rekonstrukci,
podlahová plocha 70 m2, cena 890. 000,- Kč
Byt 2+1 Prostějov, V.Špály cena 750.000 Kč
Byt 1+1 Olomouc, I.P.Pavlova cena 820.000 Kč

Prodej RD 2+1 s možností rozšíření,
velká zahrada, celkově po rekonstrukci,
vlastní parkovací stání
cena: 1.850.000,- Kč

BYTY – PRONÁJEM

NOVINKA! Prodej RD Dobromilice

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
Byt 1+1 Prostějov, ul. Svatoplukova
cena 5.500 Kč+inkaso

RD – PRODEJ

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

VilaPlumlov–Hamry–samostatněstojící,zděná,ulesa,
celková výměra pozemku 1780m² cena 2.180.000 Kč
RD 7+1 Hrochov – patrový rodinný dům se zahrádkou a
garáží,celkováplochapozemku517m²cena1.549.000Kč

NOVINKA!

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty ve tvaru L s terasou v krásném prostředí. Vel. 3+kk, koupelna + WC. Nová
el. 220/380 V, vrt. Studna s rozvodem do chaty,
krb, el. přímotopy. V blízkosti ochozská kyselka
a rybník ke koupání. Zast. pl. 50 m2, pozemek
374 m2.
Cena: Kč 1.350.000,-

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

NOVINKA!

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty uprostřed lesa na polosamotě. Krytá terasa, obytná místnost s kuch. koutem.
Kůlna, udírna, studna, el. 220/380 V. V blízkosti
ochozská kyselka a rybník ke koupání. Zast. plocha 37 m2, pozemek 339 m2.Cena: Kč 280.000,-

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

Kralice na Hané, okr. Prostějov
Prodej pozemku na stavbu RD u obecního
parku, výměra 1000 m2. Cena: Kč 690.000,-

Exkluzivní vydavatel

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

Prodej RD PV – ul. Libušinka

Prodej RD 3+1 s pěknou zahradou
v centru města cena: 2.790.000,- Kč

VÍCE NEMOVITOSTI NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

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

Ing. Zuzana Kučerová
tel. 774 409 430

NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Hala s kancelářemi – okrajová část Prostějova, ul.
Za Kosteleckou, užitná plocha 328 m2
cena 20.000 Kč/měsíc + inkaso
Hala, Prostějov, ul. Svatoplukova - proná2
jem 1.NP, 350 m , objekt sloužící ke skladování
a garážování,
cena 15.000,- Kč/měsíc
Garáž, Prostějov, J.Lady cena 1.100 Kč/měsíc
Prostějov, Svatoplukova – vhodné jako obchod, kanceláře
cena od 8.000Kč/měsíc
Prostějov, Vrahovická – obchod, sklady…
…400m²
cena 1.000 Kč/m²/rok

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
LEVNÉ DOMY A BYTY
CHATY - Plumlov, Stražisko, Seč
POZEMKY - Krasice, Domamyslice, Smržice

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

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

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

Prodej RD Brodek u Prostějova

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

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

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

Ing. Marie Vymazalová
tel. 774 101 818

Prodávajícím poskytujeme veškeré služby

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: Wolkerova 4, Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík
 777 192 434
Hledáme:
2+1, 3+1 s menší zahrádkou
do 700.000,- v okolí Prostějova
 RD 2+1, 3+1 Kostelec na Hané
 Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
 Cihlový byt 3+1, OV pro klienta s hotovostí
BYT 2+1 PRO KLIENTA S HOTOVOSTÍ
 Byt 4+1 po rekonstrukci
 Pronájem bytu 1+1, 2+1
 Pronájem menšího RD se zahradou
 orná půda k.ú. Výšovice, Skalka, Pivín
 RD

Byty – pronájem

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

lodžie, volný ihned

Byty – prodej

NOVINKA! Byt dr./panel, 2+1 Sídl. Hloučela, 7. NP, 58 m2,
lodžie, volný ihned,
cena: 700.000,- Kč
Rodinné domy

SLEVA!

RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m2, zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč

SLEVA! RD 5+1 s garáží Otinoves, zast. pl. 209 m2, zahrada
160 m2, vl. studna, ÚT/plyn, žumpa, po část. rekonstrukci, vhodné
k bydlení i rekreaci,
cena: 899.000,- Kč
RD 3+1 Prostějov, s možností rozšíření podkroví , garáží 41
m2, zahrdou 529 m2, komerční nemovitostí 145 m2, která lze
přebudovat na další bytovou jednotku. Celková plocha pozemku 1015 m2. IS - vl. kopaná studna, el. 220/380, plyn, kanalizace. Klidná lokalita blízkosti lesoparku Hloučela.
Cena v RK

NOVINKA! Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m2, zast.
cena: 2.770.000,pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
NOVINKA!

RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007,
celková plocha pozemku 639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
2
cena: 3.390.000,240 m .

Pozemky
St. pozemek Stařechovice, výměra 1.505 m2, možnost stavby RD.
Cena: 350,-/m2
SLEVA! Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke
stavbě RD, komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925
Cena: 680,- Kč/m2
m2.
NOVINKA! Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311
m2 s možností výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,NOVINKA! Nabízíme k prodeji ornou půdu v kat. úz. Topolany u Vyškova (12.500 m2), Moravské Prusy (1.650 m2),
Výšovice (3.000 m2), Určice (1.790 m2).
Cena: dohodou

NOVINKA! Nabízíme k prodeji zahradu s možností výstavby RD
v kat. úz. Topolany u Vyškova o výměře 1.338 m2. Cena: dohodou
Ostatní

NOVINKA! Nabízíme k prodeji garáž na 3 auta v Držovicích

o výměře 78 m2 , celková plocha pozemku 156m m2. Možnost
využití: parkování, sklad, dílna, přestavba na menší RD.

ZDARMA!!!

Naši aktuální nabídku nemovitostí najdete na:

www.byty-gfb.cz

E-mail: reklama@
reklama@vecernikpv.cz

POZEMKY
Prodej zahrady 540m2 - st. místo v
Držovicích.
Cena: 800Kč/m2
Prodej pozemků v Držovicích určených
územ. plánem na výstavbu RD Info v RK
Prodej posledních 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

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

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

Rodinné domy:

Svatoplukova 21, Prostějov
www.byty-gfb.cz

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

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

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

777 251 878

Telefon: 608 960 042

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

Prostějov, ul. B. Šmerala
Prodej dr. bytu 3+1, 71 m2, 7. patro, plast.
okna, lodžie, orientace jih, západ, plov. podlahy,
dlažba, nová koupelna, WC. Nízké měs.
náklady: Kč 3.370,-. Cena: Kč 1.099.000,-

Prodej pěkného bytu, 75m2,
cena: 1190000,-

realitní a pojišťovací kancelář

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

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

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

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

Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova

NOVINKA!

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

TIP TÝDNE
Prodej RD Držovice

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

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

Lenka Dokládalová

TEL: 775 246 321,
776 294 498

Olomoucká 10, Prostějov

Nabídka realit a nemovitostí

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

tel.: 607 915 184

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

Supernovinky :

1) 1+1 DR, Plumlov,
380 tis.Kč
2) 2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
750 tis.Kč
3) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
4) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m2
730 tis.Kč
5) 2+1 OV, Finská, 44 m2
740 tis.Kč
6) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
7) 3+1 OV E.Beneše, šatna
999 tis.Kč
8) 3+1 OV, V.Špály, 74 m2
1.190 tis.Kč
9) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
1.350 tis.Kč
9) RD 5+1 Dřevnovice
940 tis.Kč
10) RD 5+1 Čehovice
1.999 tis.Kč
11) RD 5+3 Winklerova
1.999 tis.Kč
Pronájmy :
1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Libušinka
6 tis.vč.ink.
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
1+kk E.Beneše, po rek.,lodžie, zrek.
5,8 tis.vč.ink.
1+1 Libušinka
5 tis.+ ink.
1+kk Dvořákova
5,5 tis.vč.ink.
2+1 v RD Drozdovice
7,5 tis.vč.ink.
2+1 Poděbradovo nám.
5,6 tis.+ ink.
2+1 Fugnerova
7 tis.+ ink., terasa
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
3+1 E.Beneše
10 tis.vč.ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty:

3+1 okál, Pěnčín
3+1 okál, Přemyslovice
1+1 v Plumlově
1+1 OV, Kostelec n/H
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
2+1 OV cihla, Konice, 55 m2
2+1 DR Holandská, 44 m2, 730 m2
2+1 OV Finská, 44 m2, 740 m2
3+1 OV E.Beneše
2+1 OV Bulharská, krásný zrek.
3+1 OV, E.Beneše
3+1 DR, Belgická
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
3+1 OV Západní, 70 m2
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2

350 tis.Kč
350 tis.Kč
380 tis.Kč
520 tis.Kč
750 tis.Kč
780 tis.Kč

999 tis.Kč
1.300 tis.Kč
1.025 tis.Kč
1.150 tis. Kč
1.190 tis.Kč
1.150 tis.Kč
1.350 tis.Kč
790 tis.Kč

RD:

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
2+1 Unčice, i jako chalupa
3+1 Chválkovice n/H, zahr.
3+1 Husovo nám., před rekonstr.
4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
3+kk, Plumlov, 100 m2
5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
3+1 Mojmírova, 193 m2
2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
5+3 Winklerova, zahr.
5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.
5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m2

300 tis.Kč
230 tis.Kč
700 tis.Kč
865 tis.Kč
940 tis.Kč
1.350 tis.Kč
1.350 mil.Kč
1.450 tis.Kč
1.500 tis.Kč
1.650 tis.Kč
1.689 tis.Kč
1.880 tis.Kč
1.890 tis.Kč
1.999 tis.Kč
1.999 tis.Kč
1.999 tis.Kč
2.820 tis.Kč
4.790 tis.Kč

Komerční prostory:

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

REALITY

REALITY

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

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

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

Volejte: 739 322 895

GARANČNÍ FOND BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
Ing. Zuzana Kučerová,
tel.: 774 409 430
aktuálně nabízí:
* RD 4+2 Žeranovská 2 500 000 Kč
* RD 3+1 Vrahovice 2 780 000 Kč
* RD 5+1 Trávnická 1 900 000 Kč
* RD 3+1 Vrahovice 1 900 000 Kč
* Byt 2+1 Krapkova 1 250 000 Kč
* Byt 2+kk nám. Spoj. 780000 Kč
* Byt 3+1 Západní
1 150 000 Kč
* Byt 2+1 Slavíčka
850 000 Kč
* Byt 1+1, Dobrovského 590 000 Kč
pronájem:
* Byt 1+1 Kotěrova 5 700 vč. ink.
* Byt 2+1, 76m2, Újezd 7 100 vč. ink.
Ing. Marie Vymazalová,
tel.: 774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 5+kk Vrahovice, novostavba
cena v RK
* RD 5+2 Kaple, rek. 1 990 000 Kč
* RD 4+1 Plumlov, rek.1 350 000 Kč
* RD 1+1 Skalka
1 145 000 Kč
* RD 3+kk Tovačov
995 000 Kč
* RD 3+1 Přemyslovice 650 000 Kč
* Zděná chata Seloutky 590 000 Kč
* Pozemek Dub n/M 850 000 Kč
pronájem:
* Byt 1+1 Libušinka 6 500 vč. ink.
* Byt 2+1 Pod Kosířem 8 000 + ink.
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

Prodám byt 2+kk v OV, Krasická,
PV, 48m2, novostavba. 1 390 000
Kč. RK nevolat. Tel: 602 570 658

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Šárka cihla
k jednání 530.000Kč
1+1 E.Beneše 39m2+lodžie
570.000Kč
1+1 Okružní po rekon., i zařízený 580.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
590.000Kč
Novostavba 2+kk Krasická 75m2 1.949.000Kč
2+1 J. Zrzavého 58m2+lodžie
700.000Kč
2+1 Českobratrská OV 60m2 cihla 879.000Kč
2+1 Libušinka 63m2
839.000Kč
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 Belgická 72m2
1.039.000Kč
3+1 Západní OV 72m2 část rek. 1.080.000Kč
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

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

- Nejlevnější pronájem garáže v Prostějově, Plumlovská
ul. - 500,- Kč/měs. !!!
- Pronájem v lokalitách Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u nové nemocnice, Myslbekova, u Krasického rybníku, Bedihošť.

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

Chaty a chalupy:

O S TAT N Í

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,

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

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.

NABÍZÍME

Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov, Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK

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

OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ


PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ

FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,
INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

VOLEJTE: 732 285 189
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz
yp

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 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.
Pronajmu byt 2+1 s lodžií v ul. Holandská. Tel.: 774 465 799
Hledám ke koupi byt v Prostějově.
Tel: 602 570 658
Pronájem bytu 2+1 v PV, Poděbradovo nám. Po rekonstrukci. Tel.:
777 862 900
Pronajmu byt 1+1 v ul. Tylova, po
rekonstrukci, část. vybavený. RK
nevolat. 733 715 160
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na
E. Beneše, PV, částečně zařízený.
Tel.: 603 327 310

Hledám byt 2 - 3 + 1, DB, OV, v PV.
Stav ani cena nerozhoduje. Rychlé
jednání. Příp. dluh vyplatím. Tel.:
737 613 617

Pronajmu byty. T.: 723 646 209
Pronajmu dílnu, cca 200 m2, vč.
soc. zař., cena dohodou, PV-Drozdovice. 603 49 00 89.

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

Dlouhodobě pronajmu byt 2+kk,
8 100 Kč včetně ink. a internetu.
Kauce 10 000 Kč. Tel.: 603 503 366

Hledám RD nebo pozemek v PV a
okolí, stav ani cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji. T.: 605 011 310,
775 063 310 i SMS.

Pronájem garážového stání, podzemní garáže, lokalita sídl. Západ, cena
od 900 Kč/měsíc. Tel.: 604 430 934

Prodám, nebo pronajmu 3+1 s lodžií,
PV. 608 839 131 po 16.00

Prodám družst. byt 3+1 po rekonstrukci, 66 m², PV, Finská,
1 160 000 Kč. RK nevolat. Tel.:
602 570 658

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

Pronajmu 3+1 část. zařízený, 3. patro, Sídl. svobody. Nájem 5 500 Kč
+ ink. Tel.: 604 430 934

Hledám ke koupi dům v Prostějově
a okolí. Tel: 602 570 658.
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

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Šlikova po rekon.
4.500Kč+1.500ink
1+1 Knihařská po rekonstrukci 4.800Kč +ink
1+1 E.Beneše 39m2+ lodžie 5.700Kč vč.ink
1+1 Sidl. Svobody
5.800Kč vč.ink
2+kk Vrahovická 45m2 po rek. 7.700Kč 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
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Pronajmu nebyt. prostory na obchod, 90 m2, ul. Svatoplukova,
velké výlohy. 724 337 98
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Kontakt: +420 606 094 956
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Tel.: 605 011 310

WWW.SRDCEREALIT.CZ

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

INZERUJTE ZDARMA ! ! ! EXKLUZIVNÍ NABÍDKY ! ! !

B Y T Y prodej
p
j
1+1Dobrovského,34m2
550.000,-Kč
2+kk,Kostelec na Hané,52.4m2,po kompl rekonstr.,
zahrádka,pěkný
799.000,-Kč
2+1, DB,Šárka,65m2
699.000,-Kč
2+1,DB,Okružní,58m2
699.000,-Kč
2+1,OV,Sídl.Svobody,57m2
690.000,-Kč
2+1,Šárka,73m2,prostorný
850.000,-Kč

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,75m ,2.patro, lodžie, po část.rekonstrukci,
prostorný byt se čtverc. předsíní,VOLNÝ !
1.099.000,-Kč
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 garáží
1.340.000,-Kč
5+1, dr. FANDERLÍKOVA, PV, 1. p., velmi pěkný,
po velmi zdařilé rekonstrukci!
DOHODA!!!
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 ! ! !
SNÍŽENÍ CENY :
RD 3+kk, PV,DRŽOVICE,pěkný,po rekonstrukci.
zahrada,
DOHODA!!!
RD 2+kk,, PV,, Lidická,, zahrada, vjezd,
j ppo rekonstrukci 1.550.000,-Kč
,
RD Plumlov, 3+1,dvůr, plyn,elektřina,voda, část.rekonstrukce
950.000,-Kč
2

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 2 x 5+1,PV Sokolská , zahrada, udržovaný, po část.
rekonstr.
1.900.000,-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
INFORMACE V KANCELÁŘI
1+1, PV,centrum,48m2
4.800,-Kč
1+kk, 38m2,cihla,centrum
4.500,-Kč
1+1,PV, přízemí ,35m2
5.500,-Kč
2+kk,PV,po rekonstrukci
5.500,-Kč
2+kk,PV,po rekonstrukci
5.900,-Kč
2+1,56m2, PV, od 1.6.,vč.ink.
6.500,-Kč
2+1,52m2,centrum, novostavba,
6.000,-Kč
2+1,70m2,cihla,centrum
5.500,-Kč
3+1, Mozartova ul.,dlouhodobě
7.900,-Kč
3+1, sídl.Svobody,zařízený
5.500,-Kč
3+1,Budovcova,PV,2.p,včet.ink.
8.000,-Kč
p
Pronájem nebytových prostor-Plumlovská ulice- obchod 50m2,
Vápenice –obchod 40m2-výloha, Svatoplukova ulice –obchod, výloha, rampa, kancelář, sociální zázemí, 40m2-ihned volné 8.000,-Kč
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

REALITY

REALITY

Prodám cihlový byt 2+1 v ul. Mi- Pronájem v Čelechovicích na Hané
výrobních prostor 8x6m, vlastní mělíčova. Tel.: 731 215 598 Ne RK.
ření el., plyn, voda, skladovací proctor
Pronajmu garáž, ul. Myslbekova 120 m2, vlastní příjezdová komunikace, měření el., plyn. Tel.: 774 871 620/1
vedle ul. Italská. 734 572 028
Pronajmu 2+1 volný od 1.7.- 6 600
Kč a 1+1 volný ihned, 5 000 Kč, internet zdarma, zahrada, možná garáž.
777 885 251
ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní
plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel .:
608 601 719.

Prodám DB 1+1, E. Beneše 2 NP,
43 m2, po kompletní rekonstrukci.
Tel.: 723 339 066
Pronajmu byt 1+1 s balkonem, internet. Tel.: 775 187 623

Prodám cihlový byt 1+1, 1. patro,
původní stav, u lesoparku Hloučela. Tel. 776 810 375
Hledám ke koupi RD Prostějov a Prodám RD 4+1, možnost rozšíření,
garáž, zahrádka, kachlová kamna po
okolí. Tel.: 720 120 261
rek., nové el. rozvody, 220 – 380 plyn
Pronajmu garáž v ul. Myslbekova, před domem. Cena 550 000 Kč, rych1 000 Kč/měsíc. Tel.: 608 057 100 lé jednání sleva. Tel.: 774 035 931
Pronajmeme garáže na Olo- Pronájem bytu 1+kk, E. Beneše, 1.
moucké ul.Vhodné i ke sklado- poschodí, cena nájmu včetně ink.
vání. Cena 1 000 Kč/měsíc. Tel.: 5 500 Kč. Tel.: 723 807 607
608 811 174
Pronajmu byt 1+kk s balkónem
na síld. E. Beneše. Tel. na majitele
603 469 575
Pronajmu byt 2+1 na ul. Švýcarská
v Prostějově. Tel.: 773501755
Reality BEZ – STAROSTI, Mlýnská 16, 796 01 Prostějov Tel.:
774 422 260,* Byt 2+1, Zrzavého,
690 000 Kč, * Byt 3+1, Šárka, 880
000 Kč, * Pronájem bytu 2+1, 6 500
Kč/měsíc ,* Pronájem prodejny,
12 000 Kč/měsíc, * St. pozemek,
Pronajmu byt 1+kk u Nové nemoc- Vrahovice, 506 m2, 700 000 Kč, *
nice v PV. Tel.: 775 334 541
RD Vícov, 1 910 000 Kč, * Patrový
RD, Kostelec na Hané V přízemi
Prodám cihlový byt 2+1, 54 m2 3+1, patro 3+kk, sklep, půda, velká
v osobním vlastnictví. Tel.: zahrada, garáž. Cena 2 995 000 Kč
777 973 937
www.bez-starosti.cz
Pronájem bytu 2+1, 56 m2, po
kompl. rek. Ve 2. NP zděného RD
se 2 byty, okna do zahrady. Lokalita PV, Plumlovská ul. Nájemné 6 400 Kč + služby 1.500 Kč.
Tel.: 777 574 551

Pronajmu pěkný cihlový byt
2+1, po rekonstrukci, blízko centra. Nájem 5 000 Kč + ink. Tel.:
724 088 953

Prodej stavebního pozemku v Horním Štěpánově, zaveden plyn, jímky, vodovod, elektřina Na pozemku
stodola v dobrém funkčním stavu
vhodná i na sklad (např i stavebního
Pronájem bytu 2+1 poblíž centra materiálu), dílnu nebo dle uvážePV. Tel.: 777 593 111
ní. Dále je na pozemku starší dům
spíše k demolici a možnost obnovy
KOUPÍM POLE V PROSTĚJO- sklepa, který je ale zasypán. Kromě
VĚ NEBO DO 2. KM OD PV. Tel.: zastavěné plochy zbývá zahrada za
775161982
domy. Kontakt 776 786 357 nejlépe
navečer po 18.00 hod.
Hledám pronájem bytu 2+1 s balkonem, šatnou a výtahem. Ul. Mo- Pronajmu garáž u Cíle. Cena 800
zartova a okolí (květen, červen). Kč/měsíc Tel.: 606 712 341
Tel.: 736 415 409
Pronajmu byt 1+1, ul. Dykova
v PV. Tel.: 775 974 166
Projmu skladovací prostor nebo
garážování, 75 m2, nám. Spojenců
6a PV. Tel.: 737 924 952
Prodám RD, 70 m2 se zahradou
v Dobromilicích. Bez velkých
investic. Cena 390 000 Kč. Tel.:
732 316 220. RK nevolat.
Pronajmu cihlový byt 1+1, 1.
patro, u lesoparku Hloučela. Tel.
776 810 375
Pronajmu garáž. 608 752 315

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
* jeden řádek = 30 úhozů
** zvýraznění i jednoho
slova v řádku se počítá
jako celý řádek

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

Kultura v Prostějově, prezentace

Sokolovna ožila. Děti řádily

v rytmu ZumbAtomic
Prostějov/mik,mm - Sobotní
odpoledne a podvečer patřilo v našem městě dětem.
V sokolovně na Skálově náměstí se totiž od 15 hodin
konala Jarní besídka kurzů
ZumbAtomic. Jde o speciální „odnož zumby“, která
je určena pro děti a má svá
přesná pravidla. Jsou zde
eliminovány určité pohyby
klasické zumby, jde spíše o
to, aby si dítka cvičení užila,
vyřádila se a udělala tak něco
pro svoje zdraví.
To bylo vidět i na místě. První
nedočkaví cvičenci se začali
před sokolovnou scházet už
před třetí hodinou. Samotný
program měl dvě části, v té
první se nám představily děti
z kroužků ZŠ Železného, po
půlhodinové pauze se ve druhém bloku se představily také
děti ze ZŠ Valenty a Palackého.
„Obešla jsem základní školy a
představila ředitelům, či jejich
zástupcům svůj projekt zumba cvičení pro děti,“ svěřila se
nám cvičitelka Darina. „Někteří mi vyhověli a podpořili
moji snahu rozvíjet pohybové
aktivity dětí v tomto směru,
jiní na to neslyšeli,“ dodala.
„Moje dcera je nadšená, doma
nemluví o ničem jiném,“ řekla
Večerníku jedna z maminek.
„Darina si umí sjednat respekt
a autoritu u dětí. Jsem ráda, že
něco dělá a nesedí jenom u počítače,“ doplnila svoje slova.
Diváci i cvičenci se z úst moderátora Michala Muchy dozvěděli, jak vlastně zumba
vznikla. Zrodila se v podstatě
náhodou. V roce 1999 v Kolumbii lektor aerobiku Alberto
Perez alias Beto zapomněl vzít
na hodinu CD s hudbou, kterou
běžně používal. Jediné, co měl
tenkrát u sebe, byla latinskoamerická hudba, kterou ten den
poslouchal v autě. Nezbylo mu
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LIGA PŘEDPLATITELŮ PÍŠE DRUHÉ KOLO!
Na všechny věrné čtenáře jich čeká hned plný TUCET

TAK SE NÁM LIGA PŘEDPLATITELŮ ROZJELA... A hned úvodem druhého dílu bychom rádi poděkovali všem těm, kdož se do ní zapojili hned zkraje! Vězte, že z několika stovek věrných odběratelů to byla více než polovina, což nás nesmírně těší a
za co především MOC DĚKUJEME!
Věříme, že nám zůstanete věrní po celou dobu klání, neboť naším hlavním přáním je
– DĚLAT VÁM RADOST...
O CO V PROKLAMOVANÉ SOUTĚŽI JDE?
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“!

Život v tanci. Zumbu si v sobotu vyzkoušeli ti nejmenší, ale i ti starší...
Foto: Michal Mucha

tedy nic jiného, než ji pustit a
improvizovat. Lidem se tento styl cvičení zalíbil, a tak se
zrodila zumba - sportovní aktivita, spočívající v kombinaci
posilovacích cviků a tanečních
kroků za doprovodu latinsko-americké hudby. Využívá základní kroky salsy, reggaetonu,
merengue a curie. Že je zumba
naprosto pro každého, o tom
se mohli všichni přesvědčit na
dnešní besídce. Písnička „Ai
Se Eu Te Pego“ od Michel Teló
zvedla ze židel i rodiče a společně s dětmi zaplnili všichni
celý taneční parket. Zahanbit
se nenechali ani někteří tatínci. Zájem byl vskutku vysoký. Celkem si zacvičilo sedm
sestaviček více jak 110 dětí.
Rodičů a dospělých přišly na
téměř téměř stovky.
„Mám radost, že přišlo tolik
dětí. Třeba děti změní trochu
svůj život a najdou nový životní styl, nové kamarády,
naučí se pracovat v kolektivu,

více se otrkají, budou samostatnější a jsem přesvědčena,
že jejich život by tak mohl být
naplněnější a smysluplnější,“
zhodnotila celé klání Darina
Vaverková. „Děti tímto způsobem mohou svoje tělo lépe
formovat a budou v mnohem
lepší fyzické i tělesné kondici,
a to i přesto, že nejsou třeba
úplně sportovně nebo tanečně
nadané či talentované,“ dodala lektorka.
Sečteno, podtrženo - celé odpoledne se skvěle vydařilo a hlavně děti si jej užily na sto procent.
Pod vedením své instruktorky
Ing. Dariny Vaverkové početnému obecenstvu předvedly,
že fitness je zábava a cvičení si
může užít opravdu každý. Melodické a hravé rytmy se linuly tělocvičnou a nožkou si do rytmu
podupával nejeden návštěvník.
Dětská zářící očka a úsměvy na
tvářích mluvily za vše a musely
pohladit na duši všechny, co se
besídky zúčastnili...

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 jelikož máme rádi detektivní příběhy s nádechem vzrušení, ještě vás jedno číslo budeme napínat... Naším zámě-

rem totiž je, aby pro vás byla soutěž nejen zajímavá, ale i
dramatická! A vězte podruhé, že nebudete litovat. Za vaši
trpělivost, snahu i aktivitu budete po zásluze odměněni...
Co však prozradit můžeme - a především i tentokrát 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. A jelikož to nejlepší přichází
na konec, připravte se, že náročnost dotazů bude i takto
vystupňována... Vyhrát můžete nejenom každé pondělí (počet šťastlivců se bude měnit), ale především se vám budou
bodíky sčítat a na konci celého seriálu, jenž bude rovných
TUCET KOL, vyhodnotíme ty nejlepší...
další informace se dočtete v příštím vydání

ZNÁME PRVNÍ VÝHERCE...
V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že PROSTĚJOVSKÝ Večerník VYŠEL POPRVÉ V ROCE 1996. Jsme rádi, že vás
„boj“ o body do celkového klání zaujal a dostalo se nám na více jak pět set správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali trojici: Lubomír Klus, Partyzánská 20, Prostějov * Jiří Palatka, A. Slavíčka 4, Prostějov * Pavel Duda,
Nerudova 89, Prostějov
Výherci se mohou pro vás věcné ceny v podobě poukázek do relaxačního studia a bonusů od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
stavit přímo v redakci PV Večerníku, a to OD STŘEDY 25. DUBNA!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO DRUHÉ KOLO ZNÍ:
VE KTERÝ DEN V TÝDNU ZAČAL
PŘI SVÉM VZNIKU PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK VYCHÁZET?
1 BOD

Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 27. DUBNA, již v příštím vydání pak zveřejníme
jména dalších 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.

INZERCE

MÍT PRAVIDELNĚ DOMA VEČERNÍK – TO SE PROSTĚ VYPLATÍ!

Soutěž
o nejoriginálnější tablo

Prostějovského Večerníku

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

ZAJÍMAVÉ CENY!

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

Také
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Startujeme 30. dubna

Řádková a sloupcová inzerce
SLUŽBY

SLUŽBY

FINANCE

PRÁCI NABÍZÍ

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

Kontejnerová doprava Lenka
Řezníčková. Odvoz sutin, odpadu, stavebního materiálu,
dřeva a kůry. Tel.: 720 134 191

Až 5 000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek
pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.

Pobočka v PV hledá referenty/ky pro práci v kanceláři. Plat
25 000 Kč. Zapracování, další
výhody. Tel.: 603 218 330

Provádíme opravy dřevěných
Stěhování, vyklízení. Tel.: dveří, oken apod. 608 539 783
775 132 134
Provádíme zednické práce,
Odvoz fekálií,
stavbu rod .domů, zateplení bučištění odpadu a kanalizace. dov, strojní omítání, elektro +
Tel. : 774 368 343
instal. práce. Tel.: 776 036 750,
www.zednictvizbynekliska.cz
Nová vana do staré. Tel.:
608 729 479
ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ?
Přijedu, opravím, poradím,
provádím i záchranu dat. 722
668 334

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 774 744 459
RUČENÍ NEMOVITOSTÍ
(dům, byt i družstevní), bez
prokazování příjmu, VYPLÁCÍME I EXEKUCE.
VYŘÍZENÍ I DO 48 HODIN.
Pracuji pro více věřitelů.
Tel.: 608 744 459

NEVYŠLA VÁM VÝPLATA? PŮJČÍME VÁM 500 AŽ
4 000 Kč. POTŘEBUJETE:
OP A MOBIL. VYPLÁCÍME IHNED HOTOVĚ. Tel.:
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- Potřebujete elektrikáře? Stačí 773 493 394, pracuji pro více
jek, 721 344 771. Práce strojem zavolat. Tel.: 734 658 016
věřitelů.
UNC, výkopové a terénní práce.
Provádíme veškeré tesař- Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. PeSTOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
ské, pokrývačské a klempíř- níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Zakázková výroba nábytku, byt. ské práce, montáž střešních
doplňků, dř. obložení, plotů, per- oken, pergoly, podhledy. Tel.: Půjčka do 50 000 Kč. Rychle,
gol a plov. podlah. Všechny stol. 733 207 004
diskrétně, až do domu. Pracuji
práce včetně oprav.
pro více věřitelů. 607 401 926
Domamyslická 104, PV,
Provádíme bytová jádra od
www.stolarstvijancik.cz ,
A až do Z. Cena celkem Seriózní půjčka bez zástavy
Tel.: 604 820 358
95 000 Kč. Veškeré stavební nemovitosti, i pro klienty se
práce, obklady, dlažby. Tel.. zadlužením a záznamem v reOdborná montáž sádrokartonů 774 349 851
gistru. Spolupracuji s jedním
na novostavbách, přestavby
věřitelem. Tel.: 734 277 263
kancelářských a obchodních Galanterie, metráž, oděvy,
prostorů, kazetové podhledy. Plumlovská 56, Prostějov od Refinancování HYPOTÉK,
Tel.: 739 084 358
23. 4. 2012 VÝPRODEJ sle- nebankovní úvěry bez dova na vše 50%. Otevřeno: po, ložení příjmů oproti záKOMINICTVÍ Jan Mička pro- st, pá 9 – 14 hod., út, čt 14 – stavě. Tel.: 777 164 309,
vádí kontroly a čištění spalino- 18 hod. Tel.: 608 363 110.
jiri.dostal.rb@seznam.cz“.
vých cest, odstraňování dehtu a
silných nečistot z komínových STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK, Rychlá
půjčka.
Tel.:
průduchů. Tel.: 602 481 262
OPLOCENÍ. CENY R. 2011. 776 087 428 Prac. pro 1 spol.
VOLEJTE 723 522 369.
Čištění hrobů z terasa. Tel.: 721
Rychlá půjčka 10 – 50 000 Kč.
817 009
Zednické práce, zateplení, ná- Pracuji pro více věřitelů. Více
těry fasád, práce s plošinou. možností. Tel.: 777 947 136
Demolice, zemní práce. Lev- Tel.: 723 522 369
ně! Volejte 723 522 369
OSVČ POZOR!!! Konečně je
tu dostupná půjčka i pro Vás.
K vyřízení potřebujete pouTesařské a pokrývačské práce
ze: OP, ŽL 6 měsíců a účet.
za příznivé ceny. Kvalita, zkuPracuji pro více věřitelů. Tel.:
šenost, serióznost. 777 125 551
608 744 459
DÁMSKÁ KADEŘNICE až
k vám domů. Tel.: 774 212 447
Dlužíte? Máte problémy
se splácením? Nebojte se
Provádíme rekonstrukce bytoa vyhlaste na sebe osobní
vých jader od A do Z. Pokládka
bankrot!!! Konzultace zdarma.
plovoucích podlah, malířské
777 947 136
práce, zateplování budov, výkopové práce, bourací práce,
Vyplatím dluhy na nemovitosrekonstrukce koupelen, kuchyti. Tel.: 773 579 975
ní, auto doprava. Jsme plátci
DPH. Tel.: 736 625 151
KONEC EXEKUCÍM A
DLUHŮM! Nabízíme klienM. Revay - dokonalé strojotům výkup zadlužené nemovivé čištění sedacích souprav a
tosti. Vyplatíme dluhy, exekuce
koberců. Tel.: 604 439 302,
a dražby na vaše nemovitosti.
582 382 325 www. revay.cz
Neváhejte a volejte na tel..
731 554 444, 775 598 895
Jarní práce na zahradě, tvaPůjčka z vlastního kapitálu až
rování keřů, živé ploty, pletí,
hnojení, osazování, vertikutace NON STOP ODTAHOVÁ do 2 milionů + odlužení. Vytrávníku. Rychle, kvalitně. Tel.: SLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR placení již do 24 hod! Volejte,
737 867 950
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623 nebo zašlete sms ve tvaru jm-př-rč-příjem-okres a výši úvěKompletní pokládka zámkové Pneuservis – autoservis Spe- ru na 608 745 312.
dlažby, kvalitně za rozumné ed Sup s.r.o., Vrahovická 57,
PV (areál pivovaru - bílo-mod- NOVINKA PRO OSVČ! Poceny. Tel.: 723 522 369
rá vrata) Přezouvání pneu 370 třebujete jen OP, účet, aktivní
Provádíme zateplování fasád Kč/vůz. Litá pneu: 400 Kč/ ŽL min. půl roku. Pracuji pro
RD za příznivé ceny. Nabídka vůz. Provozní doba: po až pá: více věřitelů. Tel.: 774 736 254
zdarma. Tel.: 603 504 751
8.30 - 17.00 možnost časového
objednání. So - ne: možnost
Zednictví Vančura nabízí objednání. Tel.: 606 075 565
svoje služby. Např. novostavby, zateplování, rekonstruk- Prodám Škoda Felicie. Tel.:
ce RD, bytů, fasád, komínů, 775 231 054
mokrého zdiva chemickou
cestou, rekonstrukce koupe- Prodám AUDI A6 - 1,9 TD,
len a bytových jader a další perfektní stav, 2. majitel, r. v.
zednické práce i mimo okr. 2002, cena dohodou, nutno viPV. Tel.: 774 627 358.
dět. Tel.: 602570805
Provádím práce zednické, reRENOVACE
KOUPELNO- konstrukce bytů, koupelen,
VÝCH VAN AKRYLÁTOVOU montáž sádrokartonu a jiné
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346
práce. Tel.:603 498 695

AUTO - MOTO

AKCE . od 1. 4. ošetření pleti
za 190 Kč + mini-kurz zdarma.
Volat po 15. hod. 607 967 763

RŮZNÉ

Individuální výuka aj, nj, začá- Nabízím řez ovocných stromů.
tečníci – pokročilí, doučování. Tel.: 722 256 891
Info na aj-nj-pv@seznam.cz
NABÍZÍM PALIVOVÉ DŘERekonstrukce a opravy plo- VO. Tel.: 608 525 350
chých střech do konce dubna za
akční ceny. Nabídky a konzul- Účinná léčba depresí, fobií a
tace zdarma. Tel.: 777 125 551. klasických nemocí, zvládání
stressu, osobní rozvoj, plánováKlempířské a pokrývačské ní, vztahy. Tel.: 731 445 474
práce Miroslav Řezníček. Tel.:
Prodám benzinový křevino606 833 329
řez Mountfield. Původní cena
Provádíme rekonstrukce byto- 10 000 Kč nyní 7 000 Kč,
vých jader, doba realizace 14 7 let záruka, rok starý. Tel.:
dní a po dobu provádění prací 733 660 521
možnost ubytování v penzionu
WWW.VECERNIKPV.CZ
U Paroháče v PV zdarma. Tel.:
JIŽ
ZA TÝDEN V NOVÉM
736 625 151
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SEZNÁMENÍ

PRÁCI NABÍZÍ

Stavební firma GAMA
stavby s.r.o. přijme zedníky
přip. celé čety do hlavního
pracovního poměru na své
stavby v PV a okolí. Tel.:
Centrum regenerace v Pros- 724 268 156
tějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ. Společnost Lankwitzer ČR
s.r.o. zabývající se výrobou a
Tel.: 602 810 644
produkcí nátěrových hmot pro
Přijmeme realitní makléře. Nabí- průmyslové odvětví přijme
zíme fixní měsíční plat, nebo fix účetní na HPP, nástup možný
+ provize, nebo provize (dle do- od 1. 6. 2012. Podmínky: Znahody). Po zapracování možnost lost účetního programu POHOi HPP, dále nabízíme služební DA, znalost NJ, praxe v oboru.
automobil + telefon + notebook. V případě zájmu o tuto pozici
volejte 773 647 626 (asistentka
Tel.: 731 508 274
jednatele Javůrková.)
Obsazujeme prac. pozice:
tel. operátor/-ka, asistent/-ka, KOOPERATIVA hledá obreferent/-ka, obchodní zástup- chodního zástupce pro novou
ce, realitní makléř, manager pobočku NETUŠILOVA 1.
týmu. Nehledáme dealery a Informace na tel. 777 164 309,
prodejce! Výdělek 24 - 40 000 jiri.dostal@kooperativa.cz
Kč/měs., firemní vůz a benefiÚřad pro zastupování státu ve
ty. Tel.: 728 958 301
věcech majetkových, odbor OdPřijmu pracovníka na letní se- loučené pracoviště Prostějov vyzonu do udírny. Na letní zahrád- hlašuje 2. kolo výběrového řízení
na prodej nemovitostí v k.ú. Niva
ku. Praxe nutná. 775 780 045
– budovy Niva, č.p. 125 na poFirma HANAKOV, spol. s r.o., zemku parc. č. st. 150 a Niva, č.p.
přijme do HPP: TECHNIKA – 158 na pozemku parc. č. st. 43/2,
OBSLUHU PRO 3D MĚŘÍCÍ včetně pozemků parc. č. st. 150 a
STROJ na dvousměnný pro- parc. č. st 43/2 za min. kupní cenu
voz. Požadujeme: SŠ vzdělání ve výši 270 000,00 Kč. Další intechnického zaměření, praxi ve formace poskytne p. Zettelová na
strojírenském odvětví, znalost adrese Rejskova 28, Prostějov,
problematiky měření, znalost tel. č. 582 302 593, e-mail:
čtení technických výkresů, zna- katerina.zettelova@uzsvm.cz,
lost práce na PC, bezúhonnost, www.uzsvm.cz.
ŘP skupiny B, vítáme znalost
principů měření ba 3D měřícím Přijmu do teamu schopného
stroji, Nabízíme: zázemí dlou- obchodního zástupce pro Tehodobě stabilní společnosti, lefonica O2, divize D2D Olomožnost osobního vzdělávání a mouc. Životopis zašlete na:
kariérního růstu, výhodné pla- radeksup@volny.cz, nebo kontové podmínky, závodní stravo- taktujte na tel.: 608 841 117
vání, Předpokládaný nástup: dle
dohody, Vaše životopisy zasílejte na Přijmeme strojníka na kolové
rýpadlo. Požadujeme strojnicmail: radek.mozny@hanakov.cz
ký průkaz + ŘP sk. C. Profesní
Přijmeme zahradníka na údrž- průkaz vítán. Tel.: 603 532 801
bu stromů a zeleně, sekání a
úklid trávníků. Požadujeme: Přijmeme zamečníky, autozkušenosti s údržbou zahrady, klempíře nástup možný ihned.
bezúhonnost, řidičský průkaz Tel.. 733 340 484
sk. B. Po domluvě možno i
nezkrácený pracovní úvazek. Přijmeme lakýrníky. Nástup
(vhodné i pro vitální důchod- možný ihned Tel.: 733 340 484
ce). Tel.: 582 302 341
Přijmeme ředitele/-ku realitní
kanceláře a vedoucí/ho týmu
makléřů. Nabízíme nadstandardní ohodnocení, fixní měsíční plat,
nebo fix + provize, nebo provize
(dle dohody). Po zapracování
možnost i HPP, dále nabízíme
služební automobil + telefon +
notebook. Info.: 731 508 274.

VZPOMÍNÁME
Kdo v srdci žije,
neumírá.

Dne 21. dubna 2012
uplynulo 10 let
od úmrtí
pana Ludvíka
PŘIKRYLA.
Stále vzpomíná manželka,
dcera a syn
s rodinami.

PRODÁM
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.

Smrt tě náh
náhle překvapila,
všechny pplány překazila.
Rozloučit tě nenechala,
Rozlouči
bolest v sr
srdci zanechala.

Pila K+L s.r.o., Doloplazy u
Nezamyslic nabízí k prodeji
bukové palivové dříví, krácené. 1prm./600 Kč. Doprava zajištěna. Kontakt: 582 388 101.
Prodám sušičku AEG Elektrolux
Lavatherm 56840 L, v záruce.
Tel.: 731 445 474
Prodej palivového dřeva, tvrdé
950 Kč/m, měkké 700 Kč/m. Tel.:
734 481 013. Doprava zajištěna.

Dne 22. dubna 2012
jsme vzpomenuli
1. výročí od úmrtí pana
Milana KOHOUTKA.
Kdo jste ho znali
a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera Věra
s manželem Zdeňkem,
vnučky Marcela
a Kateřina,
vnuk Radek s Martou,
pravnuci Tomáš a Štěpán,
pravnučky Nikola,
Kamila a Karolína.

PRÁCI HLEDÁ
Kosmetička hledá práci na ŽL.
Tel:. 605 531 511

KOUPÍM

Hledám práci, např. hlídání
dětí, pečovatelství, úklid domu
apod. Tel.: 602 969 985
Koupím pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia,
lustry, lampy, porcelán, sklo,
stříbro, šperky, staré hračky a
další. Tel.: 605 138 473
Kosmetický salon Madona –
Atrium – Otevřeno i v sobotu. Koupím obrazy předních českých a moravských malířů,
27. dubna 2012 zahájení provozu ale i méně hledané regionální
klub Zátiší. Provozní doba: Po – umělce. Přijedu. Platba v hotoČt od 14.00 hod do 23.00 hod. vosti. Tel.: 603 161 569
STUDIO 365 hledá nové tváře Pá – So od 14.00 hod do ? Ne od
pro reklamu. T.: 605 427 271, 16.00 hod do 22.00 hod. Pá – So Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
9–12 hod . www.studio365.eu disko od 21.00 hod., grilování: za obrazy kvalitních českých mast, pá, so od 17.00 hod. Posezení lířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Stav. spol. s.r.o. ihned do HPP s country hudbou. Srdečně Vás Boettinger, Beneš, Brožík, Bupřijme bagristu s platným stroj- zve provozovatel E. Brázdil. Tel.: beníček, Coubine, Čapek, Číla,
ničním průk. Tel.: 777 942 021 602 545 530
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Firma GM Plast s.r.o., areál
Havelka, Hudeček, Jambor, JaŽešov-Prostějov hledá flexineček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
bilního a dynamického praKošvanec, Král, Kuba, Kubišta,
covníka na pozici ,,Údržba Základní výcvik psů.
Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda,
strojů a zařízení“. Požadavky: www.zakladni-vycvik-psu.
Loukota, Macoun, Marold, Maznalosti v oboru, elektrotechni- websnadno.cz
řák, Mervart, Naske, Nejedlý,
ka, hydraulika, praxe v oboru
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
kovoobrábění výhodou. Jen
Obrovský, Panuška, Preisler, Propro vážné zájemce s výše uvecházka, Radimský, Satra, Slavídenými předpoklady. Kontakt:
ček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
Nela Řehulková - 724 931 035,
Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprrehulkova@gmplast.cz
ka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Vydavatelství Haná Press
Info zdarma: tel.:736 127 661,
přijme redaktora pro regiosimonrene@seznam.cz
nální zpavodajství. Životopisy posílejte
Zaplatíme v hotovosti české svana e-mail: kozak@pv.cz
továclavské dukáty z let 1923 1938: dukát - 5 000 Kč, dvouPobočka v PV hledá spolupradukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
covníky pro práci v kanceláři
000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
na hlavní i vedlejší činnost. T.:
i jiné zlaté mince . Info zdarma 606 105 533
tel.: 736 127 661 p. Simon

Vdova 65 let hledá kamarádku přiměřeného věku, nejlépe Firma Wisconsin eng.cz Prostějov nabízí možnost praz Pv. Tel.: 739 420 843
covního uplatnění na pozice
Žena 42/165 z Prostějova hle- obsluhy CNC, NC, soustružnídá pro vážnější vztah inteli- ky, lisaře, svářeče, zámečníky,
gentního a sympatického muže lakýrníky. U odborných pros pokud možno vyřešenou mi- fesí možnost zaučení. Kontakt:
nulostí ve věku 42 až 48 roků. m.behal@wisconsineng.cz,
Tel.: 582 401 950, 737 204 431
Tel.: 774 14 07 78

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 dcery
s rodinami.

OZNÁMENÍ

Dne 20. dubna 2012
jsme si připomenuli
10. smutné výročí,
kdy nás
navždy opustil
pan Stanislav
PLUSKAL.
Za tichou vzpomínku
děkují dcera a syn
s rodinami.

Dne 25. dubna 2012
uplyne 33 roků
od chvíle, kdy nás
neočekávaně opustila
naše drahá maminka,

ZVÍŘATA

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ INZERCE
pro příští číslo je
v pátek 27. dubna
v 10.00 hodin

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
Svářečky do provozu. Tel.:
722 714 094

paní Jarmila
BRABCOVÁ
a dne 26. května
2012 uplyne 16 let
od chvíle,
kdy nás náhle opustil
náš drahý otec,

pan MUDr. Jan
BRABEC.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
PhDr. Jiřina Rédrová
a Mgr. Jarmila
Ottová,
dcery s rodinami
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Lepšící se 1.SK Prostějov potvrdil vítězstvím své tabulkové vedení

BEDIHOŠŤ POPRAVIL HLAVIČKOVÝM HATTRICKEM LANÍK
Lídr III. třídy OFS Prostějov má však zatím k podzimní suverenitě daleko

Nejlepší tým středu tabulky změřil síly s nejlepším
mančaftem celé III. třídy mužů OFS Prostějov. A
domácí Sokol Bedihošť dokázal favoritovi statečně
vzdorovat, i když to nakonec na bodový zisk nestačilo. Vedoucí celek průběžného pořadí si odvezl
plánovanou výhru, díky níž zvýšil svůj náskok před
rivalským béčkem Hané Prostějov. A právě tito dva
sokové se postaví proti sobě o nejbližším víkendu
v očekávaném derby.
Prostějov/son

H

ned v úvodu mohl za Sokol udeřit Stančík, jenže
dlouhý míč za obranu lízl hlavou z pravé strany nepřesně.
Na konci rychlého protiútoku
Komárek pronikl obranou a
přihrál do vápna, kde Antoníček při snaze o odkop trefil tyč
vlastní brány. Tím „eskáčko“
odstartovalo svůj tlak, který
přes rány Chvojky (nad), Lakomého a Balleka (obě zneškodnil Pluhařík) vyústil až

v první gól. Běžela 12. minuta, když Laník hlavou umístil
centr mezi nohy bedihošťského brankáře – 0:1. Potom se
do té doby zajímavý fotbal
poněkud vytratil, vzruch přinesla jen hlavička Stančíka
z dobré pozice vedle plus dva
střelecké pokusy Balleka a
Chvojky, s nimiž si Pluhařík
poradil. Určitou nudu odvál
až úrodný závěr poločasu.
Nejprve ve 41. zkušený Musil
chytře schoval přímý kop z 25
metrů za zeď, přízemní balón

zrychlila mokrá tráva a zapadl
přesně k pravé tyči – 1:1. O
dvě minuty později však hostům vrátil vedení opět Laník,
jenž vysoký nákop Olejníka
skvěle trknul čelem přímo pod
břevno – 1:2.
ovněž po změně stran
měli kombinačně zdatnější Prostějované herně
navrch, jenže přestali se tlačit do zakončení a za svou
vzrůstající liknavost zaplatili.
Po hodině duelu naskočil na
centr Hrubého další ostřílený
bard v domácím dresu Stančík
a jeho hlavička z osmi metrů zaplula k pravé tyči – 2:2.
Ovšem ani tentokrát netrvalo
etrvalo
dlouho, než papírově silnější
ověděl.
kolektiv razantně odpověděl.
A do třetice u toho byl urostlý
Laník, který tentokrát poslal hlavou do sítě pas
Lakomého a završil
tím hattrick – 2:3. Za
daného vývoje už borcii
Sokola nenašli síly naa

R

Filip Laník: Góly hlavou?

další zdramatizování souboje
ve druhé nejnižší soutěži ČR.
Naopak fyzicky zdatnější protivník mohl v posledních dvaceti minutách několikrát zvýšit svůj náskok, ale zahazoval
vyložené šance. Ballekova
tečovaná jedovka lízla levou
tyč, střídající Ošlejšek selhal
ve dvou jasných tutovkách a
centr Kocourka padající pod
břevno s námahou vyškrábl
Pluhařík. Nakonec tak nechy-

bělo mnoho, aby Hrubý v 80.
z ojedinělého ofenzivního
výpadu přece jen potřetí srovnal skóre, leč střelou z pravé
strany po zemi o kousek minul vzdálenější tyč. Krásnou
tečku za docela pěkným zápasem tedy udělal až minutu
před koncem Chvojka, který
neohroženě prokličkoval přes
čtyři protihráče a pohotově
poslal mičudu podél vyběhnuvšího gólmana – 2:4. Což
byl zasloužený
výsledek odSokol Bedihošť
povídající dění
na trávníku.
střídání: ku.
trenér: Pavel Neoral
ral
Pluhařík

Holík

Musil
Petržela
a
Stančík
Melich
Kresta

Dávám jich docela hodně, to je pravda
Ještěže měli fotbalisté 1.SK
Prostějov v Bedihošti na
hrotu útoku Filipa Laníka.
Tento čahoun sám do sítě
protivníka poslal tři gólové
zásahy a nekompromisním
hattrickem rozhodl o vítězi
nedělního dopoledního zápasu fotbalové III. třídy.
Všech tří branek jste
dosáhl hlavou. Při své
vysoké postavě se takhle asi
prosazujete často, ne?
„Jak ve kterém utkání. Dneska
jsme si řekli, že budeme hrát
na dlouhé centry, a Olis mi je
tam dával suprově. Navíc domácí gólman po nich vůbec
nechodil, čímž jsem to měl

jednodušší. První gól padl se
štěstím, při dalších dvou mi
zakončení vyšlo přesně tak, jak
jsem chtěl. A celkově je pravda, že hodně ze svých branek
dávám hlavou.“
Ve druhé polovině sezóny zatím nevítězíte
moc přesvědčivě. Proč?
„Já nevím. Připadá mi, že se
pořád ještě hledáme, pět kluků je zraněných nebo nemocných. A někteří další jakoby se
trochu báli hrát, zatím se dost
protáčí sestava, začleňujeme
do kádru tři dorostence. Ale já
věřím, že si všechno postupně
sedne a dál to půjde mnohem
líp.“

3. Nechtěná palba na vlastní svatyni
Antoníček chtěl odkopnout přihrávku Komárka do ohně,
jenže špatně trefil míč a byl rád, že trefil pouze tyč vlastní
brány.
12. Hlavičková trefa habána poprvé
Prostějovský útočník Laník trknul do balónu a s trochou
štěstí procedil domácího gólmana Pluhaříka mezi nohy.
41. Chytrost slavila úspěch
Musil se postavil k trestňáku pětadvacet metrů od brány,
aby míč lišácky zatočil kolem zdi k pravé tyči. Zelinka
jej viděl pozdě a nestihl zasáhnout.
43. Hlavičková trefa habána podruhé
Laník znovu prokázal výbornou orientaci při zasažení
dlouhého centru, který tentokrát horní částí svého těla
poslal hezky pod břevno.
59. Také Bedihošť udeřil ze vzduchu
Že i domácí mají schopného hlavičkáře, to ukázal Stančík nekompromisním uklizením pasu Hrubého k pravé
tyči.
63. Hlavičková trefa habána potřetí
Hrozící potíže 1.SK zažehnal fantóm Laník, když mu nabil Lakomý a kanonýr zkompletoval hattrick.
80. Poslední naděje Sokola hasne
Po řadě zahozených příležitostí hostů Hrubý napřáhl
z úhlu a nechybělo mnoho, aby srovnal průběžný stav
2:3.
89. Povedené sólo na závěr
Chvojka vzal na půlce míč, prošel s ním u nohy přes čtyři protihráče a žádnou šanci nedal ani Pluhaříkovi, jenž
nadarmo vyběhl.
zaznamenal Marek Sonnevend

PŘEDPLATITELÉ

Antoníče
A

Dnešní střetnutí bylo
podobné, jako předchoedchozí na jaře?
„Řekl bych, že jo. Pořád jee to taková křeč, nehrajeme dostatečně
tatečně
va dojednoduše. Stačí jeden dva
teky a přechod do útoku by pak
mohl být mnohem rychlejší,
jší, než
je teď. Ale jak říkám, věřím
řím ve
zlepšení, že už brzo budeme
me zase
předvádět kvalitní fotbal. Hlavně
mladí kluci se potřebují trochu
otrkat.“
Platí, že jdete za postupem do okresníhoo přeboru?
ý je na
„Určitě. Cítíme tlak, který
oto cíle
nás ohledně splnění tohoto
dnout.“
vyvíjen, a musíme jej zvládnout.“

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV

Branky: 41. Musil, 59. Stančík – 12., 43. a 63. Laník,
89.
899. Chvojka.
Střely
na bránu: 4:9.
S
Soušek
S
ššek
še
ek
ek
Střely mimo: 5:8.
Rohové
R
kopy: 0:9.
Mikulka
lka
lk
Rozhodčí: Motal – Krátký, Majer.
Žluté
Žlluté karty: Pluhařík, Holík,
Musil – Komárek, Ballek,
Hrubý
Laník
Chvojka
j
Diváků:
D
100.
Karafiát

Komárek

Šín
Š
ín
n
Kocourek

Zbořílek
Lakomý

Ballek
Olejník
Chvojka

Zelinka

1. SK Prostějov:
střídání: 72. Ošlejšek za Šína, 82. Pořízka
za Kocourka, 90. Kadlec za Laníka.
trenér: David Mezuliánek.

DOKONALÝ POČIN
Pavel NEORAL – Sokol Bedihošť
„Nastoupili jsme s osmi fotbalisty a třemi kluky, které se podařilo sehnat na poslední chvíli po telefonu. V této sestavě nás
čekal jednoznačný favorit soutěže a vzhledem k tomu jsme
zápas odehráli na hranici svých možností. Kluci dali do výkonu vůli i bojovnost, dokonce vstřelili i dvě pěkné branky a
kdyby neudělali individuální chyby při inkasovaných gólech,
mohl být výsledek ještě lepší. Ale takový je sport. S porážkou
samozřejmě nemůžeme být nikdy spokojení, na druhou stranu
mužstvo odvedlo dobrý výkon a hráčům mohu jedině poděkovat. Střed tabulky ve III. třídě je teď pro nás maximem. Když
chodí na tréninky tak málo kluků, nelze na nic víc pomýšlet.“

FFILIP
I L I P LLA
LANÍK
ANÍK

1.SK Prostějov
Po dřívějším působení ve vyšších soutěžích sice vysoký a statný forvard kope jen ve III.
třídě, ale i v takto nízké soutěži hattrick jistě potěší. Laník nasázel tři zlomové góly jako
podle kopíráku, když zužitkoval dlouhé centry svých týmových parťáků k úspěšným hlavičkám do různých částí bedihošťské brány: poprvé doprostřed, podruhé pod břevno a
potřetí k levé tyči. Svou střeleckou potencí rozhodl celý zápas.

David MEZULIÁNEK – 1.SK Prostějov
„Byl to velice těžký zápas, protože domácí hrozili ze standardek a dali nám z nich dva góly. Jinak musím kluky pochválit,
někteří nastoupili se zdravotními problémy. A s ohledem na to
zahráli výborně. Podali jsme určitě nejlepší výkon v jarní části,
díky tomu se podařilo bojovného, důrazného a snaživého soupeře zdolat. Do derby proti béčku Hané tak vyběhneme v dobré náladě, navíc už budeme mít k dispozici Davida Grygláka i
Drahoše Zelinu. V kompletnější sestavě tak rozhodně půjdeme
za vítězstvím a hlavně doufám, že se vše obejde bez přehnaného hecování nebo zbytečných zákeřností. Aby vyhrála fotbalovost a ten, kdo bude herně lepší. My jsme se zatím v oslabeném
složení bez podzimních opor dávali postupně dohromady, teď
už bychom měli být silnější.“

VELKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY
DO AKCE! PÍŠE DRUHÉ KOLO...

fotbalové aktuality
Pivínu se zranil předseda,
nezamyslické ztráty nekončí

Pivín,
Nezamyslice/
jim – Hned dvakrát do
začátku druhého poločasu musel sáhnout do
sestavy pivínský trenér Jaroslav Svozil. O

přestávce šel kvůli nateklému kolenu ze hry
host z Klenovic Štěpánek, ještě před pauzou
se tak stalo v případě
hrajícího předsedy klu-

bu Viktora Švédy. I tyto
ztráty se promítly na
celkovém výsledku 0:4
proti Beňovu.
pokračování na straně 24
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

PLUMLOVSKO

PROSTĚJOVSKO
a další...

Fotbalové zpravodajství


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

FK Orlová-Lutyně21
1.FK Prostějov 21
FK Mikulovice 21
FK Šumperk 21
Loko Petrovice 21
FK Mohelnice 21
Val. Meziříčí 21
FC Brumov
21
SK Kravaře
21
FK Nový Jičín 21
FC D. Benešov 21
Sokol Lískovec 21
FC Opava B 21
FK Krnov
21
MFK Havířov 21
FC TVD Slavičín 21

17
11
12
11
10
10
9
9
6
7
6
6
5
5
5
4

2
6
3
4
6
4
3
2
7
4
6
5
6
4
3
5

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

47:14
40:20
44:35
35:24
29:22
33:32
39:36
30:40
29:33
35:43
14:27
30:36
32:43
32:40
28:42
24:34

53
39
39
37
36
34
30
29
25
25
24
23
21
19
18
17

Přebor Olomouckého KFS
22. kolo: Ústí - Zlaté Hory 3:1 (3:1)
Plesník,Ševčík,Punčochář - Škoda v 51 min. ukončeno *
Hněvotín - Kozlovice 2:1 (2:0) Novák, Křižan - Dohnal *
Oskava - Konice „A“ 1:1 (0:1) Zabořil - Křeček * Hranice
- Loštice 5:0 (1:0) Kušner,Ferenc,Čáp,Kundrát,vlastní *
Želatovice - Dolany 4:2 (0:1) Koplík 2,Matušík, Dlouhý Holly,Večeřa. * 1.HFK „B“ - Kralice 0:0. Určice - Litovel
2:2 (1:1) Peka 2 - Krátký,Bednář. Velké Losiny - Troubky
5:1 (2:1) Smrž 2,Macek,Klemsa p.k.,Navrátil - Ticháček.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
13
9
10
11
10
10
9
7
7
6
5
5
5
4
3

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

2
3
4
7
9
8
9
7
4
10
9
8
11
13
12
14

55:17
43:19
44:30
43:33
36:50
49:45
49:36
29:34
35:28
33:44
26:30
37:41
38:44
28:39
29:52
25:57

52
45
36
35
35
34
33
33
32
26
25
24
21
19
18
14

I.A sk. “A” muži:
18. kolo: Bludov - Troubelice 1:0 (1:0)
Štodt. Štíty - Leština 4:1 (1:0) Lakomý
2,Jurásek 2 - Janíček * Mohelnice „B“ Vikýřovice 4:0 (2:0) Volf 2,Kožela,Šrot *
Písečná - Šumvald 7:2 (5:1) Sogel Pe.
3,Hložánka,Novák,Červenka,Guzej - Veselý
2 * Konice „B“ - Mor. Beroun 5:3 (3:1)
Kryl 3,Bílý,Vydržel - Komenda 2,Frančák *
Šternberk - Štěpánov 3:1 (1:1) Vojtášek
2,Coufal - Svoboda * Jeseník - Medlov 6:0
(3:0) Kubík 3,Kysela,Jurčák,Kučera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Šternberk 18
Štíty
18
Jeseník
18
Písečná
18
Medlov
18
Mor. Beroun 18
Troubelice 18
Bludov
18
Šumvald
18
Leština
18
Konice ‚“B“‘ 18
Mohelnice ‚“B“‘18
Štěpánov
18
Vikýřovice 18

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

2
2
4
5
8
5
9
2
3
5
2
6
4
3

3
4
4
4
4
6
4
9
9
8
10
8
10
13

50:14 41
46:22 38
50:26 34
44:33 32
32:27 26
30:35 26
39:25 24
24:43 23
32:32 21
33:39 20
36:58 20
26:36 18
23:37 16
22:60 9

I.A třída, skupina “B”
18. kolo: Plumlov - Opatovice 2:4 (1:1)
Matoušek,Vrána - Ondroušek,Strnadel,Klvaňa,Šigut
* Slatinice - Nové Sady 0:3 (0:1) Andrýsek 2,Vacek
* Lipník - Náměšť na Hané 1:0 (1:0) Šebesta *
Bělkovice - Bělotín 0:0 * Kojetín - Dub nad Mor.
7:1 (3:0) Láník 2,Bosák 2,Panák,Nguyen,Řezáč
- Došlík * Jesenec - Klenovice 1:1 (0:1) Fidler Prášil. Hlubočky - Čechovice 2:0 (0:0) Stloukal 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bělotín
Opatovice
Kojetín
Hlubočky
Dub nad Mor.
Bělkovice
Nové Sady
Slatinice
Klenovice
Čechovice
Plumlov
Lipník
Náměšť n. H.
Jesenec

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
11
10
10
9
7
8
7
6
7
6
6
6
2

3
2
4
0
2
7
2
4
7
2
1
1
1
4

4
5
4
8
7
4
8
7
5
9
11
11
11
12

34:23
46:29
37:21
37:34
28:27
35:20
39:34
38:32
22:24
24:29
25:35
25:39
29:48
24:48

36
35
34
30
29
28
26
25
25
23
19
19
19
10

I.B třída, skupina “A”
18. kolo: Býškovice - Nezamyslice 6:0 (3:0)
Mikulík 3,Hanák 3 * Lipová - Všechovice 3:1 (1:1)
Spáčil,Liška,Takáč - Hulman * Beňov - Pivín 4:0 (1:0)
Machač,Kučera,Schlehr Ma.,Ďopan * Hustopeče Radslavice 0:3 (0:2) Zich 3 * Želatovice „B“ - Haná
Prostějov 0:4 (0:2) Šindler,Trnavský,Kolář,Světlík
* Kostelec - Vrchoslavice 1:0 (1:0) Grepl *
Mostkovice - Hor. Moštěnice 6:0 (1:0) Milar
2,Pospíšil,Dadák,Šmíd,Kapounek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Haná Prostějov18
Lipová
18
Mostkovice 18
Hor. Moštěnice 18
Vrchoslavice 18
Beňov
18
Nezamyslice 18
Všechovice 18
Býškovice
18
Radslavice 18
Hustopeče 18
Pivín
18
Kostelec
18
Želatovice ‚“B“‘ 18

12
10
11
11
8
8
9
8
8
5
4
4
3
3

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

2
2
4
6
5
6
8
8
8
7
11
12
11
14

36:20
48:23
47:25
39:26
45:26
38:30
33:31
37:30
28:26
26:28
31:55
12:47
16:43
25:51

40
36
36
34
29
28
28
26
26
21
15
14
13
10

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

PŘEDPLATITELÉ

DO AKCE!

VELKÁ SOUTĚŽ
O ZAJÍMAVÉ CENY

PRÁVĚ STARTUJE...

Čtěte na
straně 21

www.vecernikpv.cz

Výsledkovou bídu v I.A třídě zvedlo jen béčko Konice I.B třída: Mostkovice deklasovaly Moštěnice, Kostelec již není poslední
Derby mezi Jesencem a Klenovicemi skončilo remízou, celky Čechovic i Plumlova znovu prohrály
borců v úvodní půlce, tyhle obvyklé
opory mě zklamaly. Celkově je ale
znát herní posun oproti podzimu.
Bohužel nám to z hlediska záchrany nebude nic platné, při ztrátě
devíti bodů osm kol před koncem
je v podstatě rozhodnuto o našem
sestupu do I.B třídy.“
Hodnocení trenéra
Sestava Jesence: Kýr – Horák,
Sokol Klenovice na Hané
Fidler, Burian, Mrňka – P. Ti(Zdeněk Válek):
chý ml., Čížek, Václavek (85. Z. Kouč bohužel nezvedal telefon.
Tichý), Továrek (60. Zajíček) –
Plumlov
Konečný, J. Tichý.
Opatovice
Hodnocení trenéra SK Jesenec
2:4 (1:1)
(Petr Tichý starší):
„Malé derby se obešlo bez jakých- Branky: 5. Matoušek, 84. Vrána
koliv velkých emocí. My jsme to- – 28. Ondroušek, 55. Strnadel,
tálně zpackali první poločas, v pod- 63. Klvaňa, 70. Šigut. Rozhodčí:
statě jen čekali na inkasovaný gól a Langhammer – Petrů, Majer.
ten přišel. Klidně jsme do přestávky Sestava Plumlova: Kovařík –
mohli prohrávat mnohem víc. Po Staněk, Hladký, Kutný, Frýbort
bouřce v kabině a herním zlepšení ml. (75. Ježek) – Krč, Ševcůj,
se nám po změně stran povedlo vy- Bureš – Matoušek, Hrstka (80.
rovnat, nakonec mohly vyhrát oba Vrána), Křupka.
mančafty. Další šance jsme měli
Hodnocení trenéra
my i oni, k vidění byl dost otevřený
Sokol ORESVO Plumlov
fotbal. Pro nás totiž remíza nic neře(Jan Pešek):
šila a šli jsme útočně za vítězstvím,
nakonec se však už výsledek ne- „Měli jsme výborný vstup
změnil. Škoda výbuchu zkušených do utkání a už po pěti minu-

Prostějovsko/jim - Ani uplynulý fotbalový víkend moc nevylepšil postavení zástupců Prostějovska v I.A třídě mužů KFS Olomouc. Vítězstvím se blýskl jen
Sokol Konice B, který díky tomu udržel jedenácté místo ve skupině A. Od deváté do jedenácté příčky v grupě B jsou seřazeny týmy Sokola Klenovice na
Hané, Sokola Čechovice a Sokola ORESVO Plumlov, tabulku pak beznadějně uzavírá SK Jesenec. Prostě žádná sláva…
jenže na nich byla cítit i nervozita a nesehranost. Hosté navzdory vyloučení jednoho svého
hráče po půlhodině střetnutí dál
zůstávali agresivní a nakopávali
dlouhé balóny, což nám vzadu
dělalo problémy. Naštěstí jsme
tohle dokázali vyvážit skvělou
útočnou potencí hlavně zásluhou Petra Kryla z áčka, který
nám hodně pomohl. Branková
přestřelka nakonec znamenala
důležité vítězství, které snad
přinese uklidnění do dalších
kol. Pořád bojujeme o udržení
soutěže.“

Konice B
Moravský Beroun
5:3 (3:1)

Branky: 7., 23. a 54. Kryl, 40.
Bílý, 70. Vydržel – 29. a 75. Komenda, 62. Frančák. Rozhodčí:
Hampl – Šmíd, Motlíček.
Sestava Konice B: Nakládal –
T. Křeček, Bílý, Novotný, Burget (60. Doseděl) – Kořenovský
(75. Navrátil), Kaprál, Petrů, P.
Křeček – Vydržel (80. M. Drešl),
Kryl.
Hodnocení trenér
Sokol Konice B
(Martin Slezák):
Jesenec
„Začali jsme aktivně, v klíčoKlenovice
vém utkání jsme chtěli a potře1:1 (0:1)
bovali vyhrát. Pomohly nám
dva rychlé góly Kryla a celkově Branky: 65. Fidler – 30. Prášil.
kluci předváděli dobrý fotbal, Rozhodčí: Kubec – Petr, Vičar.

tách šli díky krásné kombinaci do vedení. Pak jsme ale
začali hrát velmi nepřesně
bez schopnosti udržet míč,
čehož soupeř využil k zaslouženému vyrovnání. Ve
druhé půli se rozdíl ve výkonu obou mužstev ještě prohloubil, hosté byli rychlejší,
důraznější a lepší ve všech
činnostech. Svou převahu
navíc vyjádřili i gólově. Já
sám přiznávám chybu, neboť
jsem přecenil schopnosti kluků a místo betonu s rychlými
kontry naordinoval útočné
pojetí, na něž v současnosti nemáme. Věřím ale, že se
z téhle facky rychle otřepeme
a v dalších zápasech předvedeme něco úplně jiného.
S tím, co jsme hráli v sobotu, bychom v I.A třídě neměli
dál co dělat.“

Sestava Čechovic: Švéda –
Šťastný, Žídek, Peka, Mach
– Kolečkář, Zacpal – Chmelík
(84. Jareš), Haluza (32. Urbánek), Kvapil – Jáhl.
Hodnocení trenéra
Sokol Čechovice
(Radim Weisser):
„Zase jsme podlehli, takže ke
spokojenosti opět není žádný důvod. Přitom se naše porážka zrodila dost smolným způsobem.
Dlouho jsme určitě nebyli horším týmem, vyrovnaný průběh
poznamenala srážka tří hráčů
v 32. minutě. Vážným zraněním
ji odnesli domácí brankář a náš
Petr Haluza, což znamenalo při
absencích Hoduláka s Vinklárkem ztrátu třetí zkušené opory.
I tak jsme nastřelili dvě břevna,
zatímco soupeř dal vedoucí gól
dle mého názoru neregulérním
způsobem po evidentním hraní
rukou. Tahle křivda kluky rozHlubočky
hodila, takže ve zbytku času již
Čechovice
nenašli síly aspoň vyrovnat a
2:0 (0:0)
místo toho inkasovali podruhé.
Branky: 62. a 73. Stloukal. Po další porážce víme, v čem je
Rozhodčí: Odstrčil – Tome- chyba, a musíme tímto směrem
ček, Knop.
pracovat na zlepšení.“

Kostelečanky vyšly naprázdno.

zprávy od zeleného stolu...

Áčko prohrálo v Jihlavě, béčko v Boskovicích

Jihlava, Boskovice, Kostelec na
Hané/jim – Dvě těsné porážky
si z venkovních utkání přivezly
fotbalistky
Kostelce
na
Hané. A-tým bez nemocného
kouče Petra Merty nestačil v
Jihlavě na domácí Vysočinu
a po odevzdaném výkonu
zaslouženě prohrál, B-tým
přes snaživý výkon nedokázal
dohnat náskok Boskovic a
taktéž o jednu branku prohrál.
Áčko jede nyní v neděli do Stu-

dence, béčko hostí o den dříve
od tří odpoledne Ráječko.

Hodnocení asistenta Kostelce
na Hané Mojmíra Drápala:
„Dostali jsme strašné rychlý
gól, hned v šesté minutě. V
17. jsme vyrovnali, ale nehráli
jsme dobře a nechali jsme se
zatlačit. Soupeř nebyl až tak
kvalitní, ale neaktivitou jsme
mu to umožnili. Chyběla bojovnost, vypouštěli jsme souboje,

Ostatní zápasy 13. kola divize žen:
Vrchovina – Studenec 2:2, Kotvrdovice – Horní Heršpice „B“
3:1. Moravské Budějovice – Ocmanice 0:2, Ivančice – Jevišovice 0:1.
Tabulka moravskoslezské divize žen, skupiny „C“:
1. Studenec
13 9 2
2
45:12
29
2. Ocmanice
13 9 0
4
33:15
27
3. Vrchovina
13 7 5
1
40:13
26
4. Kostelec na Hané
13 7 3
3
42:26
24
5. Kotvrdovice
13 7 3
3
28:19
24
6. Horní Heršpice „B“
13 5 2
6
14:22
17
7. Moravské Budějovice 13 4 3
6
27:30
15
8. Jihlava „B“
13 3 2
7
8:38
11
9. Ivančice
13 1 1
11 15:31
4
10. Jevišovice
13 1 1
11 5:52
4

1. Kunštát
2. Boskovice
3. Kostelec „B“
4. Ráječko
5. Drnovice
6. Lipová

1
1
7
5
6
13

43:6
64:10
41:30
28:23
25:41
1:92

34
28
18
16
15
0

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: Sparta Brno - MSK Břeclav B 3:0 (1:0)
* Vikt. Otrokovice - SK Líšeň B 0:2 (0:1) * Velké
Meziříčí - SFK Vrchovina 1:1 (0:1) * FC Veselí Žďár n.Sázavou 2:5 (1:2) * Havl. Brod - Blansko
2:1 (0:1) * Bohunice - FK Pelhřimov 1:1 (0:1) * 1.SK
Prostějov - Humpolec 4:0 (2:0)

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

1. FC Sparta Brno 18
2. FK APOS Blansko18
3. FC Žďár n.S. 18
4. FK Pelhřimov 18
5. 1.SK Prostějov 18
6. FC Otrokovice 18
7. FC Vel.Meziříčí 18
8. SK Líšeň B
18
9. FC Havl.Brod 18
10. SFK N.Město 18
11. FK Humpolec 18
12.FC Veselí n. M. 18
13.Brno Bohunice 18
14.SK Břeclav B
18

FC Sparta Brno 17
FK Blansko 17
FK Pelhřimov 17
FC Žďár n.S. 17
1.SK Prostějov 17
FC Otrokovice 17
FC Vel. Meziříčí 17
SK Líšeň B
17
FC Havl. Brod 17
SFK Nové Město17
FK Humpolec 17
FC Veselí n. M. 17
Brno Bohunice 17
SK Břeclav B 17

16
12
11
11
10
9
7
6
6
5
4
3
3
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

17
12
12
11
11
9
7
7
7
5
4
3
3
3

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

0
3
5
3
6
7
7
9
11
11
10
12
13
14

(1:1)

Branky: 17. Tomešová
Rozhodčí: Machát

Sestava Kostelce:
Mikešová – Knápková, Zapletalová, Drápalová (60. Václavková), Urbanová – Hájková, Adamová (46. Haluzová) Vykopalová
– Tomešová, Látalová – Řezníčková.
Trenér: Petr Merta a Mojmír Drápal.

čtyři klíčové hráčky méně.“
Hodnocení asistenta Kostelce
na Hané Mojmíra Drápala:
„První půlka vyrovnaná. Sice
jsme prohrávali o dva góly, ale
dostali jsme oba góly z brejků,
protože Boskovice mají rychlé
hráčky. Druhá půlka se odehrávala na jejich polovině, tlačili jsme
je, nastřelili jsme břevno a tyčku,
měli jsme obrovský tlak, ale už
jsme to nedokázali dotáhnout. Tak
o pět minut déle, bod bychom vy- Dokončení ze strany 23
dolovali, ale holky přesto zaslouží „Lavička není příliš široká, ale Viktor je zejména bojovník a vůdčí
osobnost mančaftu. Má natažený úpon v břišní oblasti,“ sdělil nerapochvalu.“
dostnou novinu trenér Pivína Jaroslav Svozil.
S látáním sestavy se nyní potýká i jeho nezamyslický kolega Drahomír Crhan. Kvůli zranění postrádal Tomáše Mariánka a kvůli
(2:0)
vyloučení Miroslava Lakomého, nemoc vyřadila Jakuba Mojtka a
povinnosti v kolové Martina Přikryla. K této čtveřici navíc nově
přibyl i vyloučený předstoper Lukáš Král. Sečteno podtrženo, výBranky: 71. a 81. Tomešová
sledek 0:6 v Býškovicích. „Je to škoda, protože Vrchoslavice také
ztratily body a mohli jsme jít na páté místo. Fakt je ten, že čtyři
Sestava Kostelce:
pět lidí budeme těžko nahrazovat, pokud se nám nezačnou vracet.
Mikešová – Václavková, Zapletalová, Drápalová, Burgetová –
Aspoň Přikryl a Mojtek,“ přeje si Crhan.
Hájková, Tomešová, Urbanová, Mrňková – Haluzová, Látalová.
A jaké varianty se mu nabízejí do obrany? „Variant moc není, jedině
Střídaly: A. Píchalová, E. Píchalová, Pavlíčková.
Přikryl. Musí moct, jinak to nejde. Byla by škoda takto rozehrané
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.
soutěže nevyužít,“ uvědomuje si Crhan.

nelíbilo se mi to. Pochválit
mohu jen tři hráčky Zapletalovou, Tomešovou a Řezníčkovu.
Jinak jsem hodně zklamaný,
byl to jeden z našich nejhorších
výkonů vůbec. Ve 47. minutě
navíc domácí neproměnili
penaltu, takže ještě milosrdný výsledek. Určitě jsme si
nezasloužili ani bod. Dlouhá
cesta se asi nepromítla, ale
kvůli zraněním nám chyběly
čtyři opory základu Konrádová, Sekaninová, Jelínková,
Křupková. Takže jsme měli o

Pivínu se zranil předseda,
nezamyslické ztráty
nekončí

3:2

FC FC Boskovice
FC Kostelec na Hané „B“

Ostatní výsledky 13. kola okresního přeboru žen:
Lipová – Drnovice 0:2, Kunštát – Ráječko 4:0
Tabulka:
13 11 1
13 8 4
13 6 0
13 4 4
13 4 3
13 0 0

2:1

FC Vysočina Jihlava „B“
FC Kostelec na Hané

63:9
48:20
58:34
50:31
63:40
51:44
36:36
32:54
30:52
40:51
26:46
22:58
25:44
21:46

52
39
37
37
34
29
25
23
21
17
16
12
11
10

Disciplinární komise OFS
Prostějov na svém
17. řádném zasedání
dne 19. dubna 2012 rozhodla:
- o nepodmíněných trestech pro Koudelka Jindřich (Sokol Otaslavice), Gryglák David (1.SK Prostějov), Žouželka Jiří (Sokol Kladky) všichni 1 SU od 16.4., Večerka Jaromír (TJ Pavlovice u/Koj.),
Šatný David (Sokol Držovice) oba 2 SU od 16.4., Sekanina Josef
(TJ Otinoves)
3 SU od 16.4.
- žádost o prominutí zbytku trestu 6 SU:
Krejčí Michal (SoBrodek u PV) - žádosti se nevyhovuje dle DŘ
VII/31
- žádost o prominutí zbytku trestu 3 SU:
Zelina Drahomír (1.SK Prostějov) - žádosti se vyhovuje částečně; činnost
uvolněna od 23.4.2012
DŘ VII/31
Zapsal Pavel Peřina, sekretář OFS, souhlasil Jaroslav Čížek, předseda DK

Krajský přebor starší dorost
20. kolo: Čechovice - Šumperk 2:8 (1:4) Trajer,Pytela
- Dratva 2,Kocourek 2,Svoboda D.,Svoboda
V.,Reichl,Němeček * Mohelnice - Opatovice 3:0 (1:0)
Skřivánek 2,vlastní * 1.FC Vikt. Přerov - Konice 1:1
(0:1) Štěrba - Antl. * Šternberk - Černovír 1:2 (1:1)
Poláček - Hrstka,vlastní.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
20
Šternberk
20
Opatovice
20
Černovír
20
Konice
20
Mohelnice
20
1.FC Vikt. Přerov20
Čechovice
20

16
10
10
10
7
6
6
5

1
4
3
1
3
5
3
0

3
6
7
9
10
9
11
15

74:24
52:39
55:44
41:40
43:50
42:43
32:45
24:78

49
34
33
31
24
23
21
15

Krajský přebor mladší dorost
20. kolo: Čechovice - Šumperk 1:2 (1:1) Trajer Podhorný 2 * 1.FC Vikt. Přerov - Konice 5:0 (3:0) Rytíř
2,Hluzín,Štibora,Matlocha * Mohelnice - Opatovice
9:0 (5:0) Pauliny 3,Ryba D. 3,Šincl,Srdýnko,Najman
* Šternberk - Černovír 2:1 (0:1) Tvarbožek,Kaluža Křístek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
20
Mohelnice
20
Černovír
20
1.FC Vikt. Přerov20
Čechovice
20
Šternberk
20
Opatovice
20
Konice
20

15
13
11
10
9
8
6
2

1
1
1
2
3
4
0
0

4
6
8
8
8
8
14
18

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

78:16
58:31
47:47
45:30
48:38
42:41
35:85
10:75

46
40
34
32
30
28
18
6

Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
18. kolo: 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
18
Velký Týnec 18
Tovačov
18
Nemilany
18
Určice
18
Náměšť na Hané18
Lipník
18
Želatovice
18
Hlubočky
18
Brodek u Př. 18
Kostelec
18
Kralice
18
Nové Sady
18
Nezamyslice 18

15
13
13
10
11
9
8
6
6
6
5
4
4
1

0
3
2
5
1
3
3
4
2
1
3
1
1
1

3
2
3
3
6
6
7
8
10
11
10
13
13
16

124:53 45
85:33 42
87:25 41
63:36 35
60:45 34
67:59 30
38:33 27
39:54 22
59:63 20
54:78 19
43:46 18
39:73 13
30:71 13
19:138 4

Krajská soutěž skupina “A”
- starší žáci
14. kolo: Hlubočky - Nemilany 1:3 (0:0) Krejčí Pavelka 3 * KMK Zubr Přerov - Brodek u Př. 1:0
(1:0) Hradil * Želatovice - Náměšť na Hané 5:0 (2:0)
Jemenka S. 2,Kubáč,Vodička,Jemenka J. * Nové
Sady - Zábřeh „B“ 10:0 (5:0) Antoníček 4,Novotný
3,Bunček,Rozsíval,Kryl * Červenka - Chomoutov
nehlášeno * Slatinice - Velký Týnec 1:3 (1:1) Křeček
L. - Charvát 2,Fabisz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KMK Zubr Přerov14
Nemilany
14
Želatovice
14
Velký Týnec 14
Chomoutov 13
Náměšť na Hané14
Nové Sady
14
Hlubočky
14
Slatinice
14
Zábřeh ‚“B“‘ 14
Červenka
13
Brodek u Př. 14

13
12
10
8
7
7
5
4
3
1
2
1

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

0
2
3
5
5
6
7
7
8
8
11
11

65:3 40
65:18 36
74:19 31
48:27 25
53:27 22
39:50 22
53:53 17
34:45 15
26:38 12
21:53 8
12:115 6
15:57 5

góly. V poločase jsme si řekli, co
budeme hrát, změnila se hra, kluci
přistupovali rychleji, dostali jsme
se do tlaku. Po čtvrthodině rozhodčí pískl penaltu na ruku, která
nebyla, navíc nám vyloučil hráče
a dohrávali jsme v deseti. Přesto
jsme tlak měli, další penalta a pak
i šestá branka. Býškovice byly
soupeř na tři body. Nehráli nic,
jen využili našich hrubých chyb
a zkušeností Vašiny. Jinak hra z
jejich strany žádná.“

Prostějovsko/jim – Velké gólové hody přineslo 18.
kolo I.B třídy. Mostkovice nadělily kanára druhým
Moštěnicím, Nezamyslice si stejný příděl dovezly z
Býškovic. 4:0 zvítězila Haná Prostějov v Želatovicích
a naprosto stejně prohrál Pivín v Beňově. Pouze v
Kostelci padla jediná branka a díky ní se domácí
odpoutali z poslední pozice a na dohled mají jedenácté Hustopeče.

FC Kostelec na Hané
Sokol Vrchoslavice
1:0 (1:0)
Branka: Grepl
Rozhodčí: Šebesta – Valouch,
Dokoupil.
Sestava Kostelce: Drčka – Horák – M. Synek, Začal, Barták
– Baláš (46. Hon), T. Menšík,
Grepl, Sedláček – Vyhlídal (85.
Konečný), Walter. Trenér: Vladimír Staněk.
Sestava Vrchoslavic: Jozek – J.
Fousek, L. Zatloukal, Spiller, T.
Zatloukal – P. Horák ml., Polášek (85. Lacina), M. Fousek,
Hamala – Moravec (46. Holub),
P. Horák st. Trenér: Roman
Šmíd.
Hodnocení trenéra
Kostelce na Hané
Vladimíra Staňka:
„Mně osobně spadl obrovský
balvan ze srdce a jsem moc rád,
že jsme konečně vyhráli. Vrchoslavice tvoří zkušení fotbalisté a
věděli jsme, že nás nečeká nic
jednoduchého. Ivoš Grepl vyslal ze šestnáctky křižnou střelu,
napoprvé se k němu od hráče
odrazila, napodruhé to dal. Jen
škoda, že jsme neproměnili
ještě další šance, druhá branka
by přinesla uklidnění. Takto
jsme sice hráli, ale stále jsme
se museli obávat. Ve druhé půli
zabránil Honza Drčka včasným
vyběhnutím gólu. Obrana hrála
výborně, kluci makali, dřeli, nemám jim co vytknout. Obzvláště bych pochválil Maru Začala
a Míšu Bartáka. Myslím si, že

všechny tři jarní zápasy jsme
hráli dobře, a věřím, že pokud v
tom budeme pokračovat, z Všechovic bychom si měli nějaký
bodík dovézt.“
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Zasloužená výhra domácích.
Za celý zápas jsme vystřelili
pouze jednou na bránu, to se
těžko vyhrává. Kostelec bojuje o záchranu a opravdu dřel, k
ničemu nás nepustil. Nepodali
jsme optimální výkon, myslím
si, že jsme se přizpůsobili hře
Kostelce. Nekombinovali jsme,
nechtěli jsme si balon předávat
po zemi. Celkově i pro oko diváka to byl nezáživný fotbal.
Míč létal jen vzduchem, samé
dlouhé balony. Kostelec je se
třemi body spokojen, taky jednou vystřelil na bránu. Na Kostelec asi moc neumíme hrát, na
podzim to skončilo 2:2, kdy
jsme po poločase vedli 2:0. Pak
nás bojovností přehrál, nepustil
do ničeho a dal dva góly.“

Sokol Mostkovice
Sokol Horní Moštěnice
6:0 (1:0)
Branky: Milar 2, Pospíšil,
Šmíd, Dadák, Kapounek
Rozhodčí: Ráb – Machala, Milar.
Sestava Mostkovic: Lukáš –
Šmíd – P. Zapletal, Milar, V.
Vojtíšek – Hanák, O. Zapletal,
M. Vojtíšek, Jansa – Dadák, Pospíšil. Střídali: Musil, Kapounek. Trenér: Jiří Kamenov.

Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Kanára za mě ještě mančaft
nedal. Jsem rád, že si mužstvo sedá, jsem šťastný po
všech stránkách, dneska to
sedlo se vším všudy. Pro hosty je to až kruté, byl to nejlepší tým, proti němuž jsme hráli. Velmi nebezpečný v útoku,
první poločas byl nesmírně
vyrovnaný. Po nadstandardně povedené akci jsme dali
první gól a nástup do druhé
půli jsme měli tak fantastický, takže po deseti minutách
jsme vedli 3:0. Jedna akce
hezčí než druhá a soupeř se
lehce zlomil. V krátké době
jsme dali další dvě branky
a už nebylo o co hrát. Tým
předvádějící velice korektní,
slušný a kombinační fotbal si
výsledek nezasloužil. Shodli
jsme se, že oba mančafty to
usnadnily rozhodčímu, klima
bylo ryze fotbalové a úroveň
fotbalu odpovídala postavení v tabulce. Doufám, že to
bude strašák pro ostatní mužstva a nezlomí se to špatným
výsledkem.“

Prostějovská HANÁ JEDE. Tým si upevnil
pozici lídra třemi body ze Želatovic
Želatovice/ol, pk - V osmnáctém kole skupiny „A“ I.B
třídy Olomouckého KFS odjeli
Hanáci do Želatovic, které zaujímají opačný konec tabulky.
Cílem prostějovských fotbalistů
takk nebylo nic jiného, než zisk
plného tříbodového zisku.
A tímto směrem šli odhodlaně od
samého začátku. Už v 6.minutě
zahrával hostující Krupička trestný kop, jeho centr se snesl na hlavu Šindlera a ten nekompromisně
překonal domácího Přibyla – 0:1.
Hanáci se po vedoucím gólu uklidnili, bohužel až příliš, a tak
iniciativu převzali domácí, kteří
hrozili především svými kontry.
Hosté však jejich snahu už před
svou šestnáctkou a naopak to
byli oni, kdo v 18.minutě ohrozil gólmana. Strážce svatyně
želetovické rezervy se štěstím
vyrazil hlavičku Světlíka po
Mikešově centru na roh. O
dvě minuty později však už
Haná skórovala. Kolář nacentroval míč do velkého vápna,
Světlík jej posunul a rozběhnutý
Trnavský holení k tyči zvýšil
– 0:2! Domácí se mohli vrátit
do zápasu v 31. minutě, kdy se
dostali do velké šance, ale střelu
Calábka brankář Pastyřík vyrazil
a opakovaná dorážka skončila
vedle jeho branky. Stejně tak
dopadla i střela z trestného kopu
domácího Figura ve 41.minutě.
Ve druhé půli zahrával v 55.
minutě trestný kop Mlčoušek a
jeho povedenou střelu tečoval
hlavou do branky Kolář a bylo
to 0:3. Domácí hned z dalšího

FC Želatovice „B“
TJ Haná Prostějov

0:4
(0:2)

Branky: 6. Šindler, 20.Trnavský, 55. Kolář, 65. Světlík.
Rozhodčí: Dorušák - Balún, Odstrčil. Žluté karty: Baďura,
Mrázek, Hlobil - Mikeš. Diváků: 50

Sestava TJ Haná Prostějov:
Pastyřík – M. Kolář, Šindler, Zachar, Mikeš – Studený, Mlčoušek
(82.Bartoš), Krupička, Trnavský (76.Varga) - Světlík, Strouhal
(61.J. Zbožínek).
Trenér: Daniel Kolář

útoku se snažili aspoň snížit, ale
Figur měl hodně vychýlenou
mušku. V 58. minutě se posila
Želatovických z „áčka“ Němec
pokoušel zblízka překonat
Pastyříka ten jeho prudkou
střelu vyrazil a beci odehráli
míč do zámezí. V 65. minutě
se opět měnil výsledek zápasu.
Hostující Studený poslal centr
ke vzdálenější tyči a Světlík z
ostrého úhlu s přispěním teče
domácích přidal čtvrtý gól – 0:4.
Ještě v 84.minutě podnikli Haná-

ci další brejk a míč po ose Světlík,
Kolář a Zbožínek posledně
jmenovaný vypálil na Přibyla.
Gólman domácích míč vyrazil
před nabíhajícího Vargu,ale i
jeho střelu beci vytěsnili na roh.
V samotném závěru zápasu
šel na brankáře Přibyla sám
Světlík,ale i v tomto případě byl
domácí gólman úspěšnější. I tak
si ale Haná odvezla, co chtěla,
navíc po jednoznačném vítězství
o čtyři branky, byť herní převaha
tak výrazná nebyla.

pohledem trenérů:
Marian ŠEVČÍK - FC Želatovice „B“:
„Soupeř vyhrál zaslouženě, když proměnil standartní situace.
Za stavu 2:0 jsme naopak my neproměnili svoji šanci a tak jsme
se nedostali do zápasu. Soupeř měl větší chuť do hry, výhra mu
skutečně náleží právem.“
Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„I když výsledek vypadá jasně v náš prospěch, dění na hřišti tomu až tak neodpovídalo. Domácí většinu zápasu výborně
kombinovali, ale naštěstí pro nás jen po vápno. Naopak my jsme
v tomto zápase byli na rozdíl od toho minulého produktivní.“

SK Lipová
Tatran Všechovice
3:1 (1:1)
Branky Lipové: Spáčil, Liška,
Takáč
Rozhodčí: Valouch – Kučera,
Vyroubal.
Sestava Lipové: Abrahám – P.
Koudelka, Ohlídal, Barák, Žilka – Jamrich (80. Klicpera),
Takáč, Spáčil, T. Ullmann – Liška, Macourek. Trenér: Jaroslav
Ullmann.
Hodnocení trenéra Lipové
Jaroslava Ullmanna:
„Soupeř ukázal svou kvalitu. V
prvním poločase se nám opět nedařila hra, vázla nám kombinace,
kazili jsme přihrávky. V prvních
dvaceti minutách jsme hráli solidně a dali jsme i gól, jenže poté
jsme přestali hrát a Všechovice
toho využily. O poločase jsem
provedl korektury, které se vyplatily. Během deseti minut jsme
vstřelili dvě branky a vytvořili si
další šance. Soupeř hru otevřel,
ale některé možnosti jsme trestuhodně zahazovali a jiné špatně
řešili. Máme těžké rozlosování

FC Beňov
Sokol Pivín
4:0 (1:0)
Rozhodčí: Žvátora – Dorušák,
Pospíšil.
Sestava Pivína: Filka – Novák,
Vláčilík, R. Fialka, Vrba – ŠtěIlustrační foto pánek (46. R. Švéda), V. Švéda
(40. Tydlačka), Přikryl, Šišma
a první čtyři zápasy hrajeme se – Sedlák, P. Fialka. Trenér: Jasoupeři z čela tabulky. Musíme se roslav Svozil.
na Hanou připravit a hrát líp než
Hodnocení trenéra Pivína
doteď, momentálně nám to moc
Jaroslava Svozila:
nejde. Mám pocit, že hrajeme pod
velkým tlakem a někteří mladí „Prohráli jsme zaslouženě s
hráči se zbytečně bojí něco vy- fotbalově lepším soupeřem. Do
mýšlet, zbavují se balonu. Z toho utkání jsme vstoupili nešťastně,
pramení chyby, špatné nahrávky.“ v desáté minutě šel soupeř zaslouženě do vedení 1:0. Třicet
FK Býškovice/Horní Újezd
minut byl jasně fotbalově lepHaná Nezamyslice
ším, posledních patnáct minut
6:0 (3:0)
jsme se mu přiblížili a měli jsme
Rozhodčí: Balún – Dömisch, šanci, kterou jsme neproměnili.
Bohužel se nám zranil Viktor
Štětka.
Sestava Nezamyslic: Buriánek Švéda, to je bojovník a osobnost
– Hájek, Král, Fialka, Machálek mančaftu. O přestávce jsme
(50. Coufalík) – T. Přidal, Mu- si řekli, že s tím zkusíme něco
sil, J. Přidal, Šteflovič – Leto- udělat. Patnáct minut jsme s
cha, Oulehla. Trenér: Drahomír nimi hráli vyrovnanou partii, ale
Crhan.
bez vážnějšího ohrožení jejich
branky. Pak se jejich fotbalovost
Hodnocení trenéra Nezamyslic projevila a posledních třicet miDrahomíra Crhana:
nut nás všemi směry přehrávali.
„Hrozná lata. Nastoupili jsme bez Tři nula by odpovídalo dění na
čtyř hráčů a první poločas nesla- hřišti, byli lepší. V některých
ný nemastný. Deset minut čtvrt pasážích jsme se jim vyrovnali,
hodiny to vypadalo, že budeme ale bez gólového efektu. Naši
schopni hrát vyrovnaný zápas, ale kluci jsou venku poloviční, bez
nemělo to žádnou úroveň. Potom bojovnosti. Musíme se připravit
třikrát dali pěkný centr Vašinovi, na neděli, kdy nás čekají Býškoten to zpracoval a dostali jsme tři vice. Další stěžejní zápas.“

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
22. kolo: FK Orlová - 1.FK Prostějov (sobota 28. 4.,
16.00 hodin, rozhodčí: Kondler – Svoboda, Řezníček).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
23. kolo: Kralice na Hané - Ústí u Hranic (sobota
28.4., 16.30, Kubec - Tomeček, Motal), Konice Hněvotín (neděle 29. 4., 16.30, Motal - Kopecký,
Vachutka), 1.HFK Olomouc „B“ – Určice (neděle
29.4., 10.00, Válek - Kouřil, Hampl).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“
19. kolo: Šternberk - Konice „B“ (sobota 28. 4., 16.30,
Jílek - Šmíd, Kaňok).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“
19. kolo: Lipník n.B. - Jesenec (sobota 28. 4., 16.30,
Slota - Reich, Kouřílek), Dub n. M. - Klenovice n.
H. (sobota 28. 4., 16.30, Žvátora - Dorušák, Damek),
Čechovice - Bělkovice (neděle 29.4., 16.30, Rýpar
- Boček, Baďura), Bělotín - Plumlov (neděle 29.4.,
16.30, Kubíček - Januš, Pospíšil).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“
19. kolo: Nezamyslice n.H. - Želatovice „B“ (sobota
28. 4., 16.30, Valouch - Antoníček, Kašpar), Haná
Prostějov - Lipová (sobota 28.4., 16.30, Zavřel Menšík, Svozil), Hustopeče n.B. - Mostkovice (neděle
29. 4., 16.30, Tomášek - Boháč), Pivín - Býškovice
(neděle 29. 4., 16.30, Kučera - Polanský, Lasovský),
Vrchoslavice - Horní Moštěnice (neděle 29. 4., 16.30,
Balún - Oulehla, Navrátil), Všechovice - Kostelec
na Hané (neděle 29. 4., 16.30, Dömisch - Damek,
Koláček).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
- starší dorost:
20. kolo: Líšeň „B“ - 1.SK Prostějov (neděle 29.4.,
10.15, Šenkýř - Jm KFS, Jm KFS)
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
- mladší dorost:
20. kolo: Líšeň „B“ - 1.SK Prostějov (neděle 29.4.,
12.30, Jm KFS - Šenkýř, Jm KFS)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - starší dorost
21. kolo: Konice - Šternberk (sobota 28.4., 10.00),
Opatovice - Čechovice (sobota 28.4., 14.15)
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS - mladší dorost

21. kolo: Konice - Šternberk (sobota 28.4., 12.15),
Opatovice - Čechovice (sobota 28.4., 16.30)
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu - skupina „B“:
19. kolo: Nezamyslice n.H. - Želatovice (sobota 28.4.,
10.00), Lipník n.B. - Určice (sobota 28.4., 13.30),
Tovačov - Kralice n.H. (sobota 28.4., 16.30), Velký
Týnec - Kostelec n.H. (neděle 29.4., 14.00)
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDA
19. kolo, neděle 29. dubna, 16:30 hodin: Protivanov Určice „B“ (sobota 28.4., 16.30), Olšany u Prostějova Držovice (sobota 28.4., 16.30), Čechovice „B“ – Hvozd
(sobota 28.4., 16.30), Brodek u Prostějova - Kralice n.H.
„B“ (sobota 28.4., 16.30), Přemyslovice – Dobromilice,
Zdětín - Otinoves, Otaslavice – Vrahovice.
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
19. kolo, neděle 29. dubna, 16:30 hodin: Zdětín „B“ Horní Štěpánov (sobota 28.4., 16.30) Nezamyslice n.H.
„B“ - Kladky (10.00), Pavlovice u Koj. - Kostelec n.H.
„B“, Vícov - Bedihošť, 1.SK Prostějov - Haná Prostějov
„B“ (hřiště: Mostkovice), Výšovice - Tištín, Smržice –
Němčice n.H.
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“:
11. kolo, neděle 29. dubna, 16:30 hodin: Mostkovice
„B“ - Jesenec „B“ (sobota 28.4., 16.30), Přemyslovice
„B“ – Čechy pod Kosířem (13.30), Brodek u Konice Malé Hradisko, Ptení - Plumlov „B“ ,Drahany volný los
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“:
11. kolo, neděle 29. dubna, 16:30 hodin: Tvorovice Biskupice (sobota 28.4., 16.30), Otaslavice „B“ - Ivaň
(sobota 28.4., 16.30), Želeč - Pivín „B“, Doloplazy Brodek u Prostějova „B“, Vrahovice „B“ - Hrubčice.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
9. kolo, sobota 28. dubna, 10.00 hodin: Výšovice
- Olšany u Prostějova, Mostkovice - Pivín, Vrahovice Držovice (neděle 29.4., 10:00), Protivanov - Němčice n.
H. (neděle 29.4., 11:00)
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA
„C“:
13. kolo: Studenec - Kostelec n.H. (neděle 29.4., 13.00,
K. Hájek - KFS Vy, KFS Vy)
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-pk-

Přebor OFS Prostějov
II.třída
18.kolo: Určice B-Kralice 3:0 (1:0), branky:, Halouzka, Hochman, Mohelník * Vrahovice-Brodek u PV 2:2
(1:1), branky:, Kratochvíl, Studený - Piňos, Zatloukal,
* Otinoves-Otaslavice 1:0 (0:0), branky:, Parák *
Hvozd-Zdětín 2:1 (1:1), branky:, Vánský 2 - Maťa, *
Držovice-Čechovice „B“ 1:4 (0:1), branky:, Hrazdil Bílý, Drešr, Kovařík, Nakládal * Dobromilice-Olšany
0:1 (0:0), branky: - Pospíšil * Protivanov-Přemyslovice „A“ 0:1.
1. Protivanov
18 12 3 3 47:26 39
2. Čechovice „B“ 18 11 5 2 41:19 38
3. Přemyslovice „A“18 8 7 3 23:18 31
4. Kralice
18 9 1 8 38:38 28
5. Hvozd
18 8 3 7 39:31 27
6. Držovice
18 7 4 7 38:34 25
7. Olšany
18 7 4 7 32:28 25
8. Vrahovice
18 7 2 9 31:40 23
9. Brodek u PV 18 6 4 8 36:44 22
10. Určice B
18 6 4 8 31:39 22
11. Zdětín
18 6 3 9 30:26 21
12. Otaslavice
18 6 1 11 35:43 19
13. Dobromilice 18 5 3 10 30:45 18
14. Otinoves
18 5 2 11 20:40 17
Kanonýři: 16 - Bukovec Svatopluk (Kralice), 15 - Bílý
Vojtěch (Hvozd), 13 - Rolný Jaroslav (Držovice),
Studený Jan (Vrahovice

III. třída
18.kolo: Kostelec B-Němčice 0:2 (0:1), * KladkySmržice 0:5 * Horní Štěpánov-Nezamyslice B 4:0 *
Tištín-Zdětín B 2:0 (0:0) * Haná Prostějov B - Vyšovice
1:1 (1:1) * Bedihošť-1.SK Prostějov A 2:4 (1:2),
Pavlovice-Vícov 6:0.
1. 1.SK Prostějov A 17 13 2 2 62:15 41
2. Haná Prostějov B 17 12 2 3 49:24 38
3. Nezamyslice B 17 12 2 3 45:24 38
4. Smržice
17 12 1 4 57:20 37
5. Vyšovice
17 10 3 4 38:23 33
6. Bedihošť
17 7 2 8 39:43 23
7. Vícov
17 6 4 7 23:29 22
8. Tištín
17 6 2 9 21:33 20
9. Kostelec B
17 6 2 9 35:52 20
10. Němčice
17 5 2 10 39:45 17
11. Zdětín B
17 4 4 9 24:31 16
12. Horní Štěpánov 17 4 1 12 24:49 13
13. Kladky
17 3 3 11 22:47 12
14. Pavlovice
17 4 0 13 26:69 12
Kanonýři: 19 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov
B), 11 - Francl Tomáš (Němčice), Kocourek Michal
(1.SK Prostějov A), Maška Jan (Kladky), Musil Martin
(Bedihošť), 10 - Ošlejšek David (1.SK Prostějov A)

IV. třída skupina A
10.kolo: Malé Hradisko-Čechy pod Kosířem 1:2,
Drahany-Přemyslovice B 0:1, Plumlov-, Jesenec
B-Ptení -Nehlášeno, Brodek u Konice-Mostkovice B
2:1.
1. Malé Hradisko 9 6 0 3 17:12 18
2. Ptení
8 5 1 2 18:5 16
3. Mostkovice B 9 4 3 2 17:12 15
4. Brodek u Konice 9 4 1 4 22:21 13
5. Čechy p. K.
9 4 1 4 14:15 13
6. Plumlov
8 3 3 2 16:11 12
7. Přemyslovice B 9 3 3 3 15:21 12
8. Jesenec B
8 3 2 3 15:15 11
9. Drahany
9 0 0 9 7:29 0
Kanonýři: 11 - Burget Aleš (Brodek u Konice), 6 Gavrylchuk Yevgen (Plumlov), Šmída Vlastimil (Ptení),
5 - Sekanina Jan (Ptení), Sekanina Milan (Malé
Hradisko), Tichý Petr (Jesenec B)

IV. třída skupina B
10.kolo: Biskupice-Hrubčice 4:0, Brodek u PV
B-Vrahovice 1:5, Pivín B-Doloplazy 10:0, Ivaň-Želeč
0:2, Tvorovice-Otaslavice B 9:1.
1. Pivín B
10 9 1 0 48:11 28
2. Vrahovice
10 9 0 1 48:18 27
3. Biskupice
10 5 0 5 28:19 15
4. Hrubčice
10 4 1 5 22:25 13
5. Ivaň
10 4 1 5 19:30 13
6. Želeč
10 4 0 6 27:36 12
7. Doloplazy
10 3 1 6 21:35 10
8. Brodek u PV B 10 3 1 6 23:41 10
9. Otaslavice B 10 3 1 6 19:37 10
10. Tvorovice
10 3 0 7 28:31 9
Kanonýři: 9 - Šišma David (Pivín B), 8 - Rieger Roman
(Otaslavice B), Závodský Michal (Vrahovice), 7 - Dostál
Jaroslav (Vrahovice),

Okresní přebor dorostu
14.kolo: Olšany-Mostkovice 0:2, Protivanov-Vyšovice
9:1, Vrahovice-Pivín -Nehráno, Držovice-Němčice 0:3.
1. Mostkovice
9 7 0 2 54:8 21
2. Protivanov
9 6 0 3 39:11 18
3. Pivín
8 5 1 2 22:9 16
4. Vrahovice
8 5 0 3 31:13 15
5. Držovice
9 5 0 4 24:18 15
6. Němčice
9 4 1 4 20:22 13
7. Olšany
9 2 0 7 12:30 6
8. Vyšovice
9 0 0 9 3:94 0
Kanonýři: 16 - Baránek Michal (Mostkovice), 13 - Jodl
Daniel (Vrahovice), 12 - Preisler David (Držovice)

Okresní přebor žáků
16.kolo: Určice-Lipová 3:1 (1:1), branky:, Plumlov-Klenovice 2:5, Kostelec-Smržice 1:4, Protivanov-Přemyslovice 5:2, Dobromilice-Vyšovice 10:2 (5:1), branky:,
Haná Prostějov-Nezamyslice 6:1, Držovice-Pivín 0:3.
1. Protivanov
16 15 1 0 126:4 46
2. Dobromilice 16 14 2 0 89:15 44
3. Kostelec
16 11 2 3 84:29 35
4. Pivín
16 10 2 4 51:26 32
5. Určice
16 10 1 5 49:27 31
6. Haná Prostějov 15 6 4 5 73:56 22
7. Smržice
16 7 0 9 28:32 21
8. Nezamyslice 16 6 3 7 46:62 21
9. Plumlov
16 6 3 7 33:50 21
10. Vyšovice
16 6 1 9 44:84 19
11. Klenovice
16 4 2 10 19:51 14
12. Lipová
16 2 3 11 16:77 9
13. Přemyslovice 15 1 2 12 14:87 5
14. Držovice
16 0 0 16 9:81 0
Kanonýři: 42 - Milar Ondrej (Protivanov), 24 - Tyrner
Jan (Haná Prostějov), 22 - Gábor Patrik (Haná
Prostějov)

Okresní přebor mladších žáků
14.kolo: Olšany-Haná Prostějov -Nehráno, Kralice-Pivín, Otinoves-Brodek u PV 8:1, Němčice-Otaslavice
- nehráno
1. Němčice
7 5 0 2 40:30 15
2. Haná Prostějov 6 4 2 0 40:3 14
3. Kralice
7 4 1 2 34:10 13
4. Otinoves
7 4 0 3 30:25 12
5. Olšany
7 3 0 4 16:21 9
6. Brodek u PV 8 1 1 6 13:36 4
7. Otaslavice
6 1 0 5 5:53 3
8. Pivín
0 0 0 0 0:0 0
Kanonýři: 12 - Porupka Jakub (Němčice), 10 - Růžička
Tomáš (Otinoves), 9 - Přecechtěl Oldřich (Němčice)

Fotbal, lední hokej
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„Efkáčko“ udolalo Nový Jičín a je už za Orlovou Určice přes remízu s Litovlí
Tři body zařídil několik minut před koncem Petr Poláček

Čtvrté jarní vystoupení doma, čtvrtý tříbodový zisk.
Na rozdíl od dvou nerozhodnutých výsledků 1:1
venku zůstávají fotbalisté 1.FK Prostějov na vlastním trávníku stoprocentní. Proti Novému Jičínu ale
měli namále, po vyrovnávací brance hostů rozhodli
o třech bodech až v poslední pětiminutovce.
Prostějov/jim
Výsledek 2:1 pak v kombinaci
s porážkou Mikulovic na trávníku pátých Petrovic vyústil v
posun o skóre na druhé místo.
Na vedoucí Orlovou ovšem
činí ztráta propastných čtrnáct
bodů, přestože Slezané ztratili
dva body za remízu 2:2 ve čtvrtém Šumperku. Ten zaostává za
duem Prostějov, Mikulovice jen
o dva body.
„Byl to těžký zápas s těžkým
soupeřem. Čím déle soupeř držel nulu, tím víc se osměloval.
Ve druhé půlce se nám povedlo
branku dát a mysleli jsme si, že
to ovládneme, ale bohužel jsme
opět dostali zbytečný gól. Opět
tečovaná střela do protipohybu
brankáře,“ kroutil hlavou prostějovský trenér František Jura,
že všechny tři inkasované jarní

branky lze zahrnout do stejné
kategorie.
V první půli nevyužilo Efkáčko
několik šancí, za hlavu se mohl
držet zejména Martin Hirsch,
jehož vlasaté zakončení těla
dvakrát neusměrnilo míč do sítě.
Prosadil se až po hodině hry Tomáš Machálek a nakonec i Petr
Poláček. „Nakonec z toho bylo
drama až do konce. Zaslouženě
jsme branku vstřelili a musím
kluky pochválit, že jsme tomu
šli naproti. Za stavu 0:0 i 1:1 celý
mančaft nepřestával věřit, že gól
dáme a bylo to vyústění tlaku,“
ocenil Jura. Druhým dechem
dodal, že skórovat mohli i hosté,
ale ani jeden brejk nedotáhli do
gólového efektu. „Prostě jsme
tentokrát štěstí měli, na rozdíl
od zápasů venku, kde jsme měli
vyhrát. Teď se přiklonilo k nám,“
užíval si přízně štěstěny.

Nyní čeká na jeho mančaft cesta
k vedoucímu týmu tabulky, v neděli čtyř hodin dojde k souboji v
Orlové a úspěšný kouč věří, že se
také obrátí role a hráči nebudou
aspoň na chvíli pod takovým tlakem. „Bude to těžké, ale možná

Foto: archív
budeme i my v pozici, kdy nebudeme mít co ztratit. Bojujeme
s tím, aby tlak na kluky byl co
nejmenší. Ale prostě to tak je.
Čtou noviny a pořád se píše, že
chceme být druzí a musíme být
druzí,“ upozornil Jura.

2:1

1.FK Prostějov
FK Nový Jičín

(0:0)

Branky: 60. Machálek, 87. Poláček – 69. Repa.
Rozhodčí: Gloser – Batík, Lakomý. Žluté karty: Hloch, Machálek, Hirsch – Hanzelka, Kalich, Kiss Farkas. Diváků: 520

Sestava Prostějova:
Bureš
Hloch, Zbožínek, Kocourek (70. Poláček), Dostál
Klimek, Svozil, Fládr, Hirsch (90. Hatle)
Machálek, Pospíšil.
Trenér: František Jura.

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov
SPORTOVNÍ POVRCHY

Konice ztratila v Oskavě, o výhru přišla v závěru
Oskava, Konice/jim – Bez
potrestaného Adama Novotného pykajícího za své
vyloučení proti Hranicím a
Honzou Smětákem na postu
útočníka místo něj nastoupila Konice na hřišti o dva
body lepší Oskavy. Přestože
se hosté velmi rychle dostali
do vedení a vytvořili si i další
šance, výhru jim to nepřineslo a museli vzít zavděk bodem za remízu 1:1.
„O poločase jsme měli vést
4:0. Měli jsme opravdu hodně šancí a pokud je nebudeme
proměňovat a budeme takto
slepí v zakončení, tak nemůžeme vyhrávat. Oskava nehrála
nic a před takovými mužstvy
musíme být o deset bodů,“ nebral si servítky konický trenér
Roman Jedlička.

Mrzelo ho zejména počínání
Pavla Kryla, který se dostal
hned do několika příležitostí, ale na rozdíl od nedělního
počínání v dresu konického
béčka selhal. „V sobotu měl tři
gólovky a nedal nic. Ani nezakončil. Přemýšlel tak dlouho,
až už bylo pozdě. Teď proti
Moravskému Berounu dal dva
góly z ničeho,“ netěšila ho proměnlivá produktivita.
Úvod duelu přitom vyšel Konici na jedničku. Hned v první
minutě po zisku míče rozjel
akci Směták, zatáhl míč do
hloubi pole a přihrávkou našel
nabíhajícího Pavla Křečka. A
pravý bek hostí hned po několika desítkách vteřin zrušil
bezbrankový stav, na což hosté
odpověděli teprve deset minut
před koncem. „Je to stále stej-

v celé České republice. Kromě
vedení malých Jestřábů stíhá
i aktivně hrát extraligu mladších dorostenců za Olomouc,
studovat gymnázium Jiřího
Wolkera a žurnalisticky přispívat na internetové stránky
oddílu LHK, navíc je autorem
hokejového webu o mládeži
www.hokejreport.cz. K druhákům Prostějova se dostal
díky důvěře Michala Tomigy
a Petra Maráka před sezónou
2011/12 jako asistent, od začátku letošního roku se pak
posunul na místo hlavního
lodivoda. O uplynulém víkendu absolvoval školení včetně
zkoušek pro získání trenérské
licence C + mládež.
„Je těžké zvládat tak široký
záběr činností, ale věnuji ško-

(0:1)

Branky Konice: P. Křeček
Rozhodčí: Machala – Krobot, Žvátora.

Sestava Konice:
Kmecik
Růžička, Rus, Řehák, P. Křeček
Klobáska, Cetkovský, Václavský, Schön
Směták, Kryl (60. Petrů). Trenér: Roman Jedlička
Trenér: František Jura.

né. Když dáme gól, musíme je
zavraždit druhým, pak už je to
v pohodě. Pokud se nám to nepovede, je to špatné,“ konstatoval lakonicky Jedlička.
O naplnění první části jeho
odpovědi se Koničtí pokusí v

Hokejoví „druháci“ LHK
přivezli bronz z Berouna

Prostějov/Son - Nejen v domácím prostředí sbírají mladí hokejisté LHK Jestřábi
Prostějov poslední dobou
úspěchy. Benjamínci 2. třídy
vyrazili na turnaj až do Berouna, kde se jim nadmíru
dařilo a v silné konkurenci
osmi kvalitních družstev obsadili výborné třetí místo.
Naši druháci nejprve skončili
druzí v základní skupině B,
když smetli Sokolov 9:2, jasně
porazili i Klatovy 6:2 a podlehli jen Jindřichovu Hradci
vysoko 2:11. V semifinále pak
narazili na vítěze grupy A České Budějovice, s nimiž prohráli
po velkém boji 2:4. Bronz následně vybojovali díky zvládnutému střetnutí o třetí pozici
proti Jindřichovu Hradci, kterému zásluhou maximálního
nasazení a poměrem 4:3 vrátili
debakl ze skupiny.
„Během celého turnaje se
perfektně odrazila naše celosezónní společná práce, kdy
všichni kluci v těchto zápasech používali naučené věci
z tréninků. Z toho vyplynuly
i dobré výsledky a také překrásné třetí místo na velmi
kvalitně obsazené akci,“ radoval se kouč prostějovských
hokejistů 2. třídy Lukáš Majer.
Ve svých šestnácti letech je
jedním z nejmladších trenérů

1:1

Jiskra Oskava
Sokol Konice

le i svým zájmům celý týden,
to znamená sedm dní v týdnu
od rána do večera. Musím si
všechno zorganizovat, aby
to klaplo. Výhodou je, že
mi všechny strany vycházejí
vstříc. Rodiče mne plně podporují, s vedením klubů se
domlouvám ohledně tréninků
a na gymnáziu Jiřího Wolkera studuji ve sportovní třídě,
kde mám individuální studijní
plán. To mi umožňuje všechno
stíhat. Navíc trénování není jen
koníček, chci se mu věnovat
i jako svému budoucímu povolání. Proto jsem jako Prostějovák zvolil gymnázium JW,
které mi umožní kvalitní přípravu na vysokou školu, kde
chci studovat obor trenérství,“
svěřil se Lukáš Majer.

Výsledky 2. třídy LHK Jestřábi
na turnaji v Berouně
Základní skupina B: Prostějov – Sokolov 9:2, Prostějov – Klatovy 6:2, Prostějov – Jindřichův Hradec 2:11.
Semifinále: České Budějovice – Prostějov 4:2.
O 3. místo: Prostějov – Jindřichův Hradec 4:3.
Konečné pořadí
1. Tachov, 2. České Budějovice, 3. Prostějov, 4. Jindřichův Hradec, 5. Beroun, 6. Klatovy, 7. Zbraslav, 8. Sokolov.
Sestava LHK Jestřábi
Kudláček - Grulich, Pospíšilová, Hrubanová, Pekr, Mašek, Fiala,
Řepa, Holub, Navrátil. Trenér: Lukáš Majer.

neděli od půl páté odpoledne,
kdy doma přivítají zlepšující
se Hněvotín. Ten hned na úvod
velmi potrápil Určice a na dvě
následující remízy navázal
dvěma výhrami v Troubkám a
nad Kozlovicemi.

udržují jasné druhé místo

Určice/jim – Již na čtrnáct
utkání navýšili svou neporazitelnost fotbalisté Určic.
Poprvé na jaře sice doma
nezvítězili, ovšem dva góly
Martina Peky po standardních situacích jim zajistili alespoň s Litovlí. Tedy
celkem, který jako poslední
dokázal v polovině září nad
svěřenci Evžena Kučery
zvítězit.
„Já jsem spokojen, spravedlivá
dělba bodů. Neberu to jako ztrátu, mohli jsme i prohrát. Hrál se
pěkný fotbal, oni měli gólovky,
my jsme měli gólovky. Je to
zasloužený výsledek,“ uznal po
konečném hvizdu kouč Určic
Evžen Kučera.
Do vedení se jako první dostali
hosté, domácí rychle odpověděli
a na začátku druhé půle otočili
stav ve svůj prospěch. Jako poslední ovšem uspěli hosté a znamenalo to výsledek 2:2. „Dvacet
minut byli lepší, pak jsme byli
my dalších dvacet minut lepší.

2:2

TJ Sokol Určice
Tatran Litovel

(1:1)

Branky Určic: Peka 2
Rozhodčí: Krobot – Straka, Boček.

Sestava Určic:
Nejezchleb
Javořík, Peka (80. O. Petržela), Skopalík, Mlčoch
Bokůvka, Vaněk, Vodák, Hochman
Kiška, Los. Trenér: Evžen Kučera.
Trenér: František Jura.

Druhý poločas se střídaly útoky na obě strany,“ popsal dění
Kučera.
Při tvorbě sestavy se musel obejít bez Michala Trajera laborujícího se zády, do útoku tak
vysunul Tomáše Losa. Vaněk
se z pozice stopera posunul do
zálohy a uvolnil tak místo právě
střelci obou branek Pekovi. Deset minut před koncem ho pak
při jediném střídání domácích
nahradil Ondřej Petržela.

Díky remíze Oskavy s Konicí a 1.HFK Olomouc „B“
s Kralicemi se však náskok
Určic nesnížil a po dvaadvaceti kolech tak mají na
druhém místě devítibodový
náskok. O jeho nezmenšení
se pokusí v neděli od desetí
dopoledne v Hodolanech,
kde hraje své domácí zápasy holický B-tým. Půjde
tak o souboj třetího se
druhým.

Kralice poprvé bodovaly,
proti Holici měly na výhru
Hodolany, Kralice/jim – Napopáté to vyšlo. Série kralických porážek je u konce a tým
Petra Gottwalda si přivezl tak
trochu nečekaný bod ze hřiště
třetího 1.HFK Olomouc „B“.
po výhře Velkých Losin nad
Troubkami přesto klesl z
třinácté na čtrnáctou pozici.
Desátá příčka ale stále není
příliš daleko, jen sedm bodů.
„Bod z hlediska záchrany
cenný, ale sahali jsme po třech
a zasloužili jsme si vítězství,
protože jsme byli jasně lepší.
Nepouštěli jsme je k ničemu,
měli jen jednu vyloženou
šanci a my pět,“ neskrýval
mírné zklamání Gottwald. V
roli kralického kouče zažil
premiérový výjezd k venkovnímu duelu a pokud by se
prosadili Lisický, Cibulka či
Lehký, mohla to být tříbodová
premiéra.
Po jedné z nebezpečných standardek prodloužil Cibulka a
před Brossem na poslední chvíli
zasáhl nejistý gólman, Lisickému z hranice šetsnáctky nebylo souzeno. „Chybělo snad jen
deset centimetrů, aby to zapadlo
za háčky,“ charakterizoval

1.HFK Olomouc „B“
FC Kralice na Hané

0:0
(0:0)

Rozhodčí: Slabý – Lakomý, Reich.

Sestava Kralic:
Winkler
Jano, Halenka, Vybíhal
Lisický, Neoral
Valtr, Bross (60. Vitásek), Deutsch (86. Růžička)
Lehký, Cibulka.
Trenér: Petr Gottwald.

střelu Gottwald. Po změně stran
pak Lehký placírkou mířil vedle
a hlavou neuspěl ani Cibulka.
„Na poločas proti Určicím
jsme dneska navázali po
celých devadesát minut. Celý
zápas odjezdili, odmakali,“
pochválil hráče.
Ze sestavy mu kvůli
zranění vypadli Trnavský se
Šlézarem, naopak se do ní
vrátil Martin Neoral a šanci
dostal i Bross. „Martina jsem
postavil do středu zálohy, kde
si myslím, že je jeho silnější
pozice. Může projevit svou
neúnavnost, vyvezení balonu,

dobré hlavičkování, výborný
timing,“ vysvětlil
změnu
postů i nové rozestavení
zjednodušitelné jako 3-2-3-2.
V sobotu čekají na Kralické od
půl páté fotbalisté Ústí, jimž
kvůli zlomenině nohy chybí
Petr Černotský. „Musíme
zopakovat stejný výkon jako
v posledních dvou utkáních.
Maximální bojovnost, maximální úsilí a stoprocentně
splněná taktika. Když to budou
plnit, tak věřím, že Ústí doma
porazíme a získáme první tři
body,“ vyřkl odhodlaně Petr
Gottwald.

Hokejový titul patří podruhé v kariéře Jiřímu Cetkovskému
Pardubický útočník nasázel Kometě
celkem tři branky a sahal též po hattricku

Pardubice, Prostějov/jim –
Jak informujeme na straně
17 a všichni hokejoví příznivci
jistě ví, odchovanec prostějovského hokeje Jiří Cetkovský je
znovu mistrem České republiky! A nutno podotknout, že na
pardubickém titulu se podílel
měrou výraznou...
Se sto devadesáti sedmi centimetry nejvyššímu členovi vítězného kádru vyšel zejména duel
číslo pět. Na domácím ledě za
vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy nejprve v šesté minutě otevřel
skóre, o čtyřicet minut později
zvýšil na 5:3. Tato branka se
nakonec ukázala jako vítězná a
bonusem mohl být i dokončený
hattrick, kdyby při power play
soupeře trefil odkrytou klec.

„Prožívám fantastické pocity.
Už den před čtvrtečním zápasem
jsem věřil, že to dotáhneme do
úspěšného konce. Věděl jsem,
že jsme lepší. Myslím si, že to
patřilo k nejlepším finále za posledních deset let. Střetla se dvě
hokejová města, která žila soubojem o mistrovský pohár. Mám
velikou radost, že jsme ho získali my,“ svěřil se Jiří Cetkovský
krátce po konci celé série pro
oficiální stránky pardubického
klubu.
Bývalý hráč HC Prostějov, ZlíCelebrita. Bezprostředně po zisku titulu si „Cecek“ plnými doušna, Hradce Králové či Calgary
ky užíval mediální slávy.
Foto: Jiří Vojzola.
Hitmen prokázal svůj význam
pro tým již v závěru sedmého
čtvrtfinále proti Vítkovicím, Barteka. První branku zazna- ných 2:1, zbylé tři branky si již
když v poslední minutě asistoval menal ve třetím semifinále proti nechal na finálovou bitvu s Kou vyrovnávací branky Martina Liberci, kdy snižoval na koneč- metou Brno.
V jejím dresu se naopak jen
s medailemi a pohárem pro
druhé nejlepší mužstvo musel
spokojit druhý prostějovský
rodák ve finále Petr Haluza. Ve
vyřazovacích bojích nastoupil
do tří utkání, z toho dvou proti
Pardubicím, a do statistik se zapsal jedním vyloučením na dvě
minuty.
Oběma
osmadvacetiletým
útočníkům tak skončila sezona
2011/12, neboť ani jeden se nevešel do širší nominace Aloise
Hadamczika pro přípravu na
mistrovství světa. Z ní pak po
dvou zápasech Euro Hockey
Mistři. Odchovanec prostějovského hokeje se okamžitě chopilChallenge proti Slovensku vypoháru a nepustil jej ani na společném snímku. Foto: Jiří Vojzola
padl i Petr Kumstát.

Sport

Výsledky a tabulky soutěží

v malé kopané Prostějovska
2. okresní liga mužů
Hřiště Laškov: 1.FC Laškov
– SK Skalka 2:1, Skalka – FC
Zavadilka Prostějov 6:1, SK
Dřevnovice – Laškov 2:7, Zavadilka PV – Dřevnovice 2:5.
Hřiště Vrbátky: KMK Katastrofa Prostějov – 1.FC Betis Prostějov 6:4, SK Amatér
1993 Hluchov – Katastrofa PV
2:2, A. Hluchov – DD Sport
Dubany 2:10, DD Dubany –
Betis PV 17:0.
Průběžná tabulka
1. DD Dubany
2. Dřevnovice
3. A. Hluchov
4. Laškov
5. Skalka
6. Betis PV
7. Katastrofa PV
8. Zavadilka PV

8
6
6
5
2
3
1
0

0
1
1
1
3
0
2
2

1
2
2
3
4
6
6
7

57:9
34:24
31:25
24:16
17:19
27:48
19:36
6:38

Čehovice B 3:0, Kralice – Zero
PV 5:0.
Hřiště Čelčice: AC Čelčice –
Medvědi Prostějov 2:4, Medvědi PV – All in Prostějov 3:2,
Čelčice – All in PV 4:1.

Mladí i veteránští raftaři Prostějova vyhráli MČR
Muže a ženy Raft teamu Tomi-Remont čeká
národní šampionát ve sjezdu o nejbližším víkendu

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

8
5
4
2
2
2
1

0
1
0
3
2
0
2

0
2
4
3
4
6
5

31:8
29:20
29:25
18:21
24:28
14:32
23:34

24
16
12
9
8
6
5

24
19
19
16
9
9
5
2

Okresní liga žáků
Hřiště Kobeřice: 1.FC Laškov –
Sokol Bedihošť 9:1, RomAmatér
Hluchov – SK Kobra Kobeřice 7:1, Prostějov/son - V minulé
Bedihošť – Agro Vláčil Čehovice sezóně byli v Česku naprosto
4:1, SK Skalka – Kobeřice 5:3.
dominantní a svou převahu si
přenesli také do začátku novéPrůběžná tabulka
ho soutěžního roku. Raftaři
4. okresní liga mužů
1. Laškov
5 0 1 36:11 15 Tomi-Remont Prostějov ovHřiště Husovo náměstí Pros- 2. Skalka
5 0 1 32:11 15 ládli na řece Kamenici mistějov: Béci Smržice – FC Lad- 3. Kobeřice
3 0 4 25:19 9 trovství republiky ve sjezdu
zimil Čehovice B 3:4, Smržice 4. R. Hluchov
3 0 3 21:20 9 juniorů, juniorek i veteránů.
– FC Zero Prostějov 1:2, SK 5. Bedihošť
2 1 4 12:29 7
Los Nutrios Kralice na Hané – 6. Čehovice
0 1 5 3:39 1

„GRIFFINI“ se loučí
s Českým pohárem...
Prostějov/pp - Odložené utkání Českého poháru ve futsale
mezi týmy SK Griffins 98
Prostějov a 1.FC Deltou Real
Šumperk se nakonec vůbec
neodehraje! Vinou rozsáhlé
marodky prostějovských borců
dojde pravděpodobně ke kontumaci zápasu ve
prospěch týmu ze
šumperského regionu. Postupujícím mužstvem do
krajského finále
se tak stane Delta
Šumperk.
SK Griffins 98 Prostějov, zástupce prostějovského futsalu
měl poměřit 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
páté místo v nejvyšší české
futsalové lize.
„Chtěli jsme určitě potrápit
mužstvo Delty, i když předem
bylo papírovým favoritem.
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 také
prostějovské veřejnosti známý Zdeněk Opravil. Zda by
i oni ve čtvrtek nastoupili,
zůstane veřejnosti neodtajněno...
INZERCE
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Sebevědomý tým z prostějovska tedy vinou velké marodky
k utkání nenastoupí. „Moc nás
mrzí, že utkání přenecháváme
soupeři, ale bohužel naše situace je až příliš vážná. Někteří
z hráčů jsou bohužel pracovně vytíženi, většina jich je
však na fotbalové
marodce,“ vyčetl
příčiny nenastoupení k utkání Martin
Popelka.
Borci z Prostějova
tak bohužel nenapodobí loňské úspěšné
tažení týmu F.C.
Anděl, kteří ovládli i krajské
finále. Úspěchem pro SK Griffins tak zůstává „jen“ vítězství
okresního finále...

Ilustrační foto: archiv
Zatímco v obou mládežnických
kategoriích měli Hanáci vždy
jedinou loď, která přesvědčivě
zvítězila,
mezi
veterány
zvýraznily prostějovský triumf hned dvě nejvyšší příčky
v držení posádek TR.
„Samozřejmě jsme maximálně
spokojení, že se nám nadále

tak daří. Vyzvedl bych přitom
juniorky, které jezdí teprve
druhým rokem a už dokázaly
vybojovat republikové zlato.
Na holkách je krásně vidět, jak
jdou po výkonnostní stránce
hodně nahoru,“ chválil kapitán
Raft teamu Zbyněk Netopil.
Rovněž na Kamenici budou
o národní tituly bojovat v rámci
nadcházejícího MČR muži
a ženy. Šampionát elitních kategorií dospělých se koná o víkendu 28. + 29. dubna na trati mezi
Plavy a Navarovem, zástupci
i zástupkyně Tomi-Remont znovu patří mezi největší favority.
„Očekává se účast velkého
počtu posádek, z nichž řada
bude velmi kvalitních. Přesto
i v téhle silné konkurenci
samozřejmě chceme dosáhnout
na nejvyšší pozice a já věřím, že
uspějeme,“ řekl Netopil.

VÝSLEDKY
Druhý závod Českého poháru v raftingu (sjezd),
Kamenice Jesenné
Junioři: 1. TR ENVY HANACE junior (Rolenc, Haleš, Pavlík,
Novák) 20:19,98 min, 2. RK Hodonín 20:28,89, 3. Gymnázium
Letohrad 21:39,10.
Juniorky: 1. HANACE rafters Čudly 22:42,42 min, 2. TR ENVY
juniorky (Krausová, Stoličková, Sováková, Ligurská) 22:43,82.
Veteráni: 1. TR veterán (Hajský, J. Šťastný, Bozděch, Vrba)
20:24,93 min, 2. TR KUHEBUMI (Bubeníček, M. Šťastný, Hermann, Kučera) 20:42,17, 3. JEŽEK TEAM OLDIES 21:01,13.
Třetí závod Českého poháru v raftingu (sjezd) - současně
mistrovství republiky, Kamenice Jesenné
Junioři: 1. TR ENVY HANACE junior (Rolenc, Haleš, Pavlík,
Novák) 20:18,21 min, 2. RK Hodonín 20:29,70, 3. Gymnázium
Letohrad 21:38,04.
Juniorky: 1. TR ENVY juniorky (Krausová, Stoličková, Sováková,
Ligurská) 22:36,31 min, 2. HANACE rafters Čudly 22:48,29.
Veteráni: 1. TR veterán (Hajský, J. Šťastný, Bozděch, Vrba)
20:24,56 min, 2. TR KUHEBUMI (Bubeníček, M. Šťastný, Hermann, Kučera) 20:39,03, 3. JEŽEK TEAM OLDIES 21:07,41.

Parašutistům Dukly Prostějov začíná nová sezóna
Jejím vrcholem bude civilní mistrovství světa v Dubaji
až na úplném konci kalendářního roku

Prostějov - Jedním z mezinárodně nejúspěšnějších sportů
našeho regionu je díky Dukle
Prostějov sportovní parašutismus. V minulém roce získali členové hanáckého oddílu
ASO Para dva tituly na mistrovství Evropy a stříbro na
světovém šampionátu v soutěžích družstvech, tahoun klubu
Jiří Gečnuk vybojoval při ME
dvě zlata a druhé místo v individuálních disciplínách. V letošní sezóně je cílem na tyto
skvělé výsledky co nejhodnotněji navázat.
„Během zimy jsme prošli klasickou přípravou se zaměřením na kondici. První seskoky
přišly na řadu od března za příznivého počasí a naplno začneme seskokový trénink od květ-

na,“ prozradil reprezentační
kouč ČR Ivan Hovorka, jehož
mužské týmy tvoří výhradně
prostějovští závodníci.
Hlavním trenérem zdejšího
Armádního sportovního oddílu parašutismu je Jiří Šafanda. „Úzce spolupracujeme,
z hlediska financování jde drtivá většina peněz na přípravu
i závody právě přes armádu.
Nebýt toho, těžko bychom
mohli ekonomicky fungovat,“
přiznal Hovorka.
Tréninkovou novinkou je možnost využívat nový aerodynamický tunel v Praze. „Tam se
piluje individuální i skupinová
akrobacie, na kterou je zaměřeno i právě probíhající soustředění ve Španělsku. Potrvá
až do 4. května a kluci si jej

proloží startem na první letošní
soutěži. Jde o vojenské závody
ve francouzském Štrasburku
v termínu 25. až 29. dubna,“
informoval Hovorka.
Po návratu z jihu Evropy bude
následovat další soustředění,
tentokrát naplněné seskoky na
přesnost přistání. „V Lučenci
strávíme týden a potom už nám
startuje šestidílný seriál Světového poháru prvním kláním
v chorvatské Rijece. Celkem
bychom rádi objeli všech šest
dílů SP, někam vyšleme pouze
jedno družstvo a někam hned
dvě. Uvidí se podle aktuální
situace,“ naznačil Hovorka.
Vrchol sezóny přijde na řadu
až nezvykle pozdě. „Na přelomu listopadu a prosince se
koná civilní mistrovství světa

v Dubaji. Absolvovali jsme
tam v předchozích letech dva
silně obsazené závody, které
nám hodně vyšly, snad tedy
ve známém prostředí na dobré
výsledky navážeme. Světový
šampionát pochopitelně bude
nejdůležitější akcí roku 2012,
a čím víc medailí přivezeme,
tím lépe pro celý náš sport,“
zdůraznil Hovorka.
Co se závodnického složení
týče, zůstala sestava parašutistů Dukly Prostějov a potažmo
České republiky beze změny.
„Všichni starší zkušení kluci pokračují v kariéře, mezi mladšími
vyrůstá několik slibných talentů.
Uvidíme, jakou kdo prokáže výkonnost, na jejímž základě budeme určovat nominaci na jednotlivé díly Světového poháru

a hlavně pro mistrovství světa.
Na to je však ještě spousta času,“
odtušil Ivan Hovorka.

Termínová listina parašutistů
Dukly Prostějov v roce 2012
25. až 29. dubna: armádní
závod ve Francii (Štrasburk)
25. až 27. května: 1. závod
Světového poháru v Chorvatsku (Rijeka)
8. až 10. června: 2. závod Světového poháru v Rakousku (Thalgau)
22. až 24. června: 3. závod Světového poháru ve Slovinsku (Bled)
13. až 15. července: 4. závod
Světového poháru v Německu
(Altenstadt)
1. až 5. srpna: mistrovství republiky ve Strakonicích
10. až 12. srpna: 5. závod Světového poháru v Itálii (Belugno)
21. až 23. září: 6. závod Světového
poháru ve Švýcarsku (Locarno)
28. listopadu až 10. prosince:
civilní mistrovství světa v SAE
(Dubaj)

Plavci z Prostějova si podmanili lázně:
110 KILOMETRŮ ZA 24 HODIN

Prostějov - Během víkendu 14.
a 15. dubna proběhla v prostějovských městských lázních
sportovně-charitativní akce
pro veřejnost. Za zvýhodněné
vstupné, které poputuje na
charitativní účely, měli všichni
zájemci možnost volného plavání, ale také si mohli zaplavat
100 metrů volným způsobem
na čas. Odpoledne byly připraveny soutěže pro děti nebo
ukázka potápění s přístrojem.
Během celých 24 hodin se
v jedné dráze střídali plavci
oddílu ve štafetě a snažili se
uplavat co nejvíce. Cílem bylo
překonat 100 kilometrů, což se
povedlo a plavci přidali ještě
deset kilometrů navíc.
V deset hodin dopoledne odstartoval do prvního úseku 24-hodinové štafety prostějovských
plavců Michal Tomeček. Celkem plavalo v závodní štafetě
šestnáct plavců a jejich věkový
průměr byl šestnáct let. Jejich

cílem bylo překonat hranici 100
kilometrů. Oddílový rekord ve
24hodinové štafetě je 113 kilometrů. „Tento rekord však vytvořila štafeta s věkovým průměrem osmnácti roků. Letošní tým
byl v průměru o dva roky mladší, takže jsme si stanovili cíl 100
kilometrů,“ popisuje trenér Petr
Adamec. Padesátikilometrová
hranice padla po 10 hodinách a
52 minutách, což naznačovalo,
že pokoření hranice 100 kilometrů by mělo vyjít a zůstane i čas
na naplavání kilometrů navíc.
Po noční části 24hodinovky, kdy
plavci zažívali krizové situace,
se podařilo v 7 hodin a 58 minut
pokořit hranici 100 kilometrů na
úseku, který plavala Kateřina
Praskačová. V posledních dvou
hodinách se už snažili naplavat
co nejvíce metrů do vypršení
časového limitu. Hodinu před
koncem se štafeta rozhodla,
že se budou střídat po padesáti
metrových úsecích. Poslední

Fotoreportáž

Ve vodě. Během noci byl bazén pro veřejnost uzavřen ale plavci
stále plavali.

hodina byla tedy ve znamení
sprintů, které někteří jeli dokonce motýlkem. V neděli, v 10:00
hodin byla Kateřina Praskačová
2 metry od konce bazénu, když
se rozezněla píšťalka. Celková
vzdálenost tedy činí 110 kilometrů a 198 metrů.
Nejrychlejší kilometr z chlapců zaplaval Michal Tomeček
11:30,5, z dívek to byla Lenka
Skoumalová časem 12:00,9.
Nejmladší účastnicí štafety byla
Michaela Petrželová roč. 1999.
V odpoledních hodinách také
proběhly soutěže pro děti a
možnost vyzkoušet si potápění
s přístrojem, které zajistila Potápěčská škola Melichárek a Šobr.
V průběhu dne měřili žáci Střední zdravotnické školy pulz a tlak
zúčastněným. Veřejné štafety se
zúčastnilo 42 osob, které si vyzkoušely zaplavat 100 metrový
úsek volným způsobem na čas.
Nejrychlejším byl Václav Slezák,
který zaplaval čas 1:02,6. Nej-

Skupinové foto po doplavání do cíle.
starším účastníkem byl Pavel Navrátil (roč. 1952) a nejmladším
Veronika Kozičková (roč. 2006).
V tříčlenných rodinných štafe-

tách zvítězila rodina Snídalova
(matka, dcera a syn) s celkovým
součtem časů 5:21,8.
Mladým plavcům našeho oddílu

Foto: TJ Pozemstav
i všem účastníků z řad veřejnosti
patří poděkování za předvedené
výkony a za účast na této sportovně-charitativní akci.

jak se plavala čtyřiadvacetihodinovka...

Konečně na suchu. Spokojenost po doplavání

Endorfin se dostavil. Každý z účastníků obdržel diplom.
Foto: TJ Pozemstav
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Prostějovští Orli postoupili přes Novou huť už po třech zápasech

MISTŘI MORAVY MAJÍ JISTOU MEDAILI
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Svěřenci kouče Cholevy bavili ve čtvrtfinále útočnou hrou

Ve hře o ligový trůn zůstávají po čtvrtfinálových zápasech
basketbalisté Prostějova. V kvapíkovém tempu možná až
překvapivě snadně přešli přes Ostravu a díky aktuálnímu
poměru basketbalových sil v Mattoni NBL jsou nekorunovanými mistry Moravy. Postup přinesla pestrá hra, střelecká
pohoda většiny hráčů a dobrá nálada celé sestavy.

Mattoni NBL, čtvrtfinále - 2. zápas

Prostějov/lv

NH Ostrava - BK Prostějov

61:90

Čtvrtiny:

Sestava a body Prostějova

9:30, 22:21,
16:19, 14:20

Smith 19
Slezák 15
Nicholson 10
Peterson 10
Švrdlík 10

trojky: 23/5:22/8
střelba 2b.: 42/15:49/25
trestné hody: 18/16:23/16
asistence: 13:10
doskoky: 32:47
osobní chyby: 22:19
získané míče: 5:7
ztracené míče: 9:8
rozhodčí: Hruša, Vrážel, Macela
Diváků: 1030
nejlepší hráč: Travis Peterson

„ zápasech prvního kola se nám
„V
opravdu dařilo. Z naší hry byla cítit
radost,“ komentoval průběh celé
čtvrtfinálové série play off trenér
prostějovských Orlů Zbyněk Choleva.
Na palubovce to pokaždé vypadalo, jako by si tým v kabině řekl, že
doba testování je pryč a přichází

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

Venta 8
Bohačík 5
Pandula 5
Pelikán 5
Bratčenkov 3

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Ostravy
Wright 14, Hughes 11, Číž 10, Luettgerodt 9,
Gniadek 7, Manousos 6,Aleksejevs 2, Jurečka
1, Palát 1, Stehlík 0, Stuchlý 0, Zbránek 0

Mattoni NBL, čtvrtfinále - 3. zápas

Prostějov za deset minut utišil natěšený Tatran

BK Prostějov - NH Ostrava

90:71
Čtvrtiny:

Sestava a body Prostějova

30:15, 19:18,
22:19, 19:15

Smith 16
Venta 9
Nicholson 15
Pandula 7
Peterson 15
Bratčenkov 3
Slezák 12
Pelikán 2
Švrdlík 11
Bohačík 0
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

trojky: 21/8:18/7
střelba 2b.: 44/26:50/22
trestné hody: 17/14:8/6
asistence: 13:10
doskoky: 34:30
osobní chyby: 17:18
získané míče: 5:7
ztracené míče: 9:8
rozhodčí: Paulík, Hošek, Kapl
Diváků: 850
nejlepší hráč: Travis Peterson

Sestava a body Ostravy
Hughes 22, Manousos 20, Luettgerodt 13, Wright
11, Číž 3, Jurečka 2, Aleksejevs 0, Gniadek 0,
Palát 0, Stehlík 0, Stuchlý 0, Zbránek 0

koše Mattoni NBL v číslech
ČTVRTFINÁLE
Č
Á PLAY OFF
2. ZÁPASY: BK Astrum Levice - ČEZ Basketball Nymburk 64:766(20:18
(20:18, 33:37,
33:37 44:59).
44:59)
Průběžný stav série: 0:2. Nejvíce bodů: Waleskowski 20, Modrič 13, Grant 8 - Benda 20,
Abrams 17, Sokolovský 13. Rozhodčí: Hruša, Kapl, S. Kučera. Trestné hody: 21/16 - 20/16.
Fauly: 20:20. Trojky: 2:6 * NH Ostrava - BK Prostějov 61:90 (9:30, 31:51, 47:70). Průběžný stav série: 0:2. Nejvíce bodů: Wright 14, Hughes 11, Číž 10 - Smith 19, Slezák 15, Cadri-Nicholson, Peterson a Švrdlík po 10. Rozhodčí: Hruša, Vrážel, Macela. Trestné hody: 18/16 23/16. Fauly: 22:19. Trojky: 5:8 * USK Praha - Děčín 59:70 (14:15, 24:37, 40:54). Průběžný
stav série: 0:2. Nejvíce bodů: Sedmák 18, Šotnar 10, Votroubek 9 - P. Houška 20, Sanders 11,
Burke a Stria po 10. Rozhodčí: Paulík, Galajda, Matějek. Trestné hody: 10/6 - 21/17. Fauly:
21:19. Trojky: 7:9 * BC Kolín - BK JIP Pardubice 83:76 (21:25, 37:42, 57:65). Průběžný
stav série: 1:1. Nejvíce bodů: Machač 21, Ames 13, Field a Ličartovský po 12, Barnes 11
- Arnold 17, Hampton 15, Černošek 9. Rozhodčí: Vrážel, Hošek, Vondráček. Trestné hody:
26/21 - 16/9. Fauly: 22:25. Trojky: 10:5.
3. ZÁPASY: ČEZ Basketball Nymburk – BKAstrum Levice 96:46 (24:12, 48:21, 77:40).
Konečný stav série: 3:0 - postupuje Nymburk. Nejvíce bodů: Abrams 24, Benda a Nečas
po 12, Sokolovský 11, Naymick 10 - Grant 10, Sanchez 7, Waleskowski 6. Rozhodčí: V. Lukeš,
Vrážel, Nejezchleb. Trestné hody: 18/13:12/9. Fauly: 12:20. Trojky: 9:3 * BK Prostějov - NH
Ostrava 90:71 (30:15, 49:37, 71:56). Konečný stav série: 3:0 - postupuje Prostějov. Nejvíce bodů: Smith 16, Cadri-Nicholson a Peterson po 15, Slezák 12, Švrdlík 11 - Hughes 22, Manusos 20, Luettgerodt 13, Wright 11. Rozhodčí: Paulík, Hošek, Kapl. Trestné hody: 17/14:8/6.
Fauly: 17:18. Trojky: 8:7 * BK Děčín - USK Praha 76:67 (14:15, 32:35, 54:56). Konečný
stav série: 3:0 - postupuje Děčín. Nejvíce bodů: P. Houška 17, Burke 16, Stria 11 - Sedmák
21, Hruban 12, Feštr, Slavík a Votroubek po 7. Rozhodčí: Hruša, Macela, S. Kučera. Trestné
hody: 20/11 - 7/4. Fauly: 15:21. Trojky: 7:7.

SKUPINA O UDRŽENÍ
4. kolo: Inter Bratislava - BK Opava 80:59 (23:13, 44:28, 58:48). Nejvíce bodů: Pesic 16,
Kucsa 15, Kuffa 12 - Dokoupil 12, Blažek 10, Miklósik 8. Trestné hody: 12/7 - 7/6. Fauly:
17:18. Trojky: 9:5 * Loko Interconex Plzeň - Sluneta Ústí nad Labem 68:93 (13:21, 32:43,
45:71). Nejvíce bodů: Vrubl 13, Kovanda, Kozlík a Tóth po 10 - Reese 19, McFadden 16,
Tyrna 14, Holanda 12, Freiesleben 10. Trestné hody: 29/22 - 16/9. Fauly: 17:27. Trojky: 2:12
5. kolo: Inter Bratislava - Loko Interconex Plzeň 61:60 (17:17, 25:29, 43:43). Nejvíce
bodů: Pesic 21, Tot 16, Dědeček 8 - Pecka 16, Kozlík 14, Kovanda 12. Rozhodčí: Paulík, Večeřa, Komprs. Trestné hody: 21/14 - 18/10. Fauly: 19:20. Trojky: 3:4 * BK Opava - Sluneta Ústí
nad Labem 99:96 (30:19, 46:47, 77:66). Nejvíce bodů: Dokoupil a Šiřina po 20, Kolovrat 17,
Vaňák 15, Blažek 10 - Holanda 23, McFadden 20, Reinberger 14, Tyrna 12, Reese 10. Trestné
hody: 31/21:29/24. Fauly: 23:26. Trojky: 8:8.
6. kolo: Sluneta Ústí nad Labem - Inter Bratislava 84:76 (24:20, 18:20, 17:21, 25:15).
Nejvíce bodů: Reese 24, Hejl 14, McFadden 13 - Pesič 24, Gavran 13, Kuffa 12. Střelba za
3 body: 11/3:15/7. TH: 32/21 – 21/15 * Loko Interconex Plzeň – BK Opava hraje se 25. 4.

Průběžná tabulka

1.
2.
3.
4.

klíčové zápasy. Právě ve vyřazovací části se rozhoduje o osudu celé
sezony a tomu odpovídala koncentrace Orlů ve všech třech duelech.
„Především u cizinců se stává, že
základní část a nadstavbu vnímají
jinak než play off. Není to úplně
náš případ, ale faktem zůstává, že
do všech střetnutí dal tým hodně
energie, a to se projevilo ve výsledcích,“ všiml si trenér Prostějova.

Bez ohledu na výsledek semifinálových duelů mají Orli v předstihu
jistou medaili. Bude minimálně
bronzová. „Je to pouze teorie, protože hráči jsou odhodlání vydřít
postup do finále. Touží hrát o zlato.
Pokud bychom však v semifinále
s Děčínem neuspěli, budeme v každém případě třetí. Po nadstavbové
části soutěže jsme skončili druzí,
a proto nás už nikdo z medailové
pozice nemůže sesadit,“ uvedl generální manažer BK Prostějov Petr
Fridrich. „Na to ale nemyslíme.
Hrajeme pěkný a rychlý basket, na
který se dobře dívá. Chceme v soutěži zůstat až do posledního možné- mužstva má podle Cholevy také roli kapitána. „Je slyšet v kabině a
Yemi Nicholson, který při nucené cítit na hřišti. Týmová chemie finho zápasu,“ dodal Fridrich.
Svůj díl na současných výkonech absenci Jaroslava Prášila převzal guje,“ těší kormidelníka Orlů.

Tým

Z

V

P

Skóre

B

SLUNETA Ústí nad Labem
Inter Bratislava
BK B & WOpava
BK Loko Interconex Plzeň

46
46
45
45

19
13
12
11

27
33
33
34

3595:3752
3212:3671
3188:3691
3092:3621

65
59
57
56

průběžný stav série: 0:2
Ostrava/lv - Pak, že dvakrát
nevstoupíš do jedné řeky. Také
druhé čtvrtfinále play off basketbalové ligy Mattoni NBL
mezi Prostějovem a Ostravou bylo hotovo už po deseti
minutách. Na půdě soupeře
Orli kralovali od úvodního
rozskoku a o jednoznačném
vítězství 90:61 rozhodli už
v první čtvrtině. Během ní získal náskok jednadvaceti bodů
a zaplněné hlediště rázem
ztichlo. Všem přítomným bylo

jasné, že o vítězi střetnutí číslo
2 je rozhodnuto.
Ofenzivní tornádo hostujícího
souboru předznamenaly hned
první minuty a Ostrava si za stavu
0:7 rychle vybrala oddechový čas.
V něm se ale Orli nadechli k ještě
většímu náporu. V obraně dovolili
soupeři pouze devět bodů a sami
pálili téměř výhradně ostrými. Před
druhou čtvrtinou vedli 30:9 a kouč
Dušan Medvecký na střídačce
marně hledal ručník, kterým by
ukončil trápení svých svěřenců.
Dvacetibodovým rozdílem skončil
také celý poločas a ani po přestávce
se Nová huť nezmohla na větší
odpor.
By právě naopak. Dalších pět
bodů v ostravské obroučce
hned po příchodu z kabin spláchly definitivně naděje severo-

moravského celku. Po třiceti
minutách na světelné tabuli svítilo
skóre 70:47 a domácím zůstala
poslední ambice - nedostat potupnou „stovku“... Závěrečná desetiminutovka se nesla ve znamení
domácího zmaru. Orli odskočili na
propastných osmadvacet bodů a i
přes krátké série na obou stranách
se rozdíl prakticky nezměnil.
Sestava domácích opouštěla palubovku se svěšenými hlavami
a ostře kontrastovala s úspěchy
prostějovských basketbalistů, kteří
učinili velký krok k očekávanému
postupu do semifinále Mattoni
NBL. Jejich převahu potvrdila také
statistika doskoků. Orli získali pod
košem sedmačtyřicet doskočených
míčů, z toho třináct využili v útoku
k
opakovaným
střeleckým
pokusům.

Pohledem trenérů
Dušan MEDVECKÝ - BK NH OSTRAVA:
„Na útočné polovině jsme odehráli špatný zápas. Hned
v úvodu jsme nedali několik otevřených střel, soupeř
naopak ano. Tím jsme mu dodali sebevědomí, což
rozhodlo. Dohánět manko dvaceti bodů s týmem, jako
je Prostějov, bylo pro nás nemožné. Nemůžu hráčům
vytknout nedostatek agresivity, ale pokud nedáme tolik
otevřených střel, nemůžeme myslet na úspěch.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Opět nám vyšla první čtvrtina na jedničku. Od
soupeře jsme přitom čekali větší tlak a nasazení,
nevěřil jsem, že to bude tak jednoduché... Od
první minuty se nám dařilo v útoku, celý tým hrál
koncentrovaně a díky tomu si vybudoval dostatečný
náskok. Ten nám dodal sílu a odvahu, což se projevilo
v celém průběhu utkání. Základem úspěchu byla opět
obrana, Ostravu jsme na naší polovině zastavili.“

Další útočné představení Orlů přineslo postup
konečný stav série: 3:0
Prostějov/lv - Bez větších
problémů Orli prolétli do ligového
semifinále. Ve čtvrtfinále play
off si bez ztráty kytičky poradili
s Ostravou. Rozhodující třetí bod
získali po výsledku 90:71, když
soupeře pustili do vedení naposledy ve čtvrté minutě. V další
pasáži přitlačili v útoku a po sérii
24:7 vedli o rozhodujících patnáct bodů. Opět v úvodní čtvrtině
nastříleli Nové huti třicet bodů a
také v dalším průběhu devastovali
hostující defenzivu.

Ostrava ve třetím duelu přece
jen zlepšila svoji střeleckou
úspěšnost. Na rozjetý soubor
prostějovských basketbalistů to
v žádném případě nemohlo stačit.
Jedinou slabší chvilku si Orli vybrali zkraje druhé části úvodní
půle. Necelé čtyři minuty netrefili
koš, čehož hráči ze severu Moravy využili ke snížení na rozdíl
šesti bodů. Jejich nápor vzápětí
zastavil přesnou trojkou Jamar
Smith. Stejný hráč z dalšího
útoku přidal další dva body a
vrátil domácím dvouciferný náskok.
Herní pohoda obou protivníků
byla na palubovce patrná i ve chvílích, kdy Hanáci začali šetřit energií a při přechodu na soupeřovu
polovinu v několika případech
špatnou rozehrávkou přišli o míč.

Tým Nové huti se totiž smířil
s porážkou a kvalitní výkon
podávali pouze Wright, Luettgerodt, Manousos a Hughes.
Rozjetá mašina kouče Cholevy
si z cizineckou legií poradila bez
větších problémů i díky kvalitní
střelbě. Více než padesátiprocentní úspěšnost podpořená osmi trojkami byla výsledkem týmového
pojetí. Devatenáct asistencí bez
problémů vyvážilo čtrnáct ztrát.
Stejně jako v minulých utkáních
si zahráli všichni basketbalisté
prostějovského výběru a pouze
Jaromír Bohačík nezaznamenal
ani bod. Orli také ve svém posledním čtvrtfinálovém vystoupení
pokořili hranici devadesáti bodů
a v nejkratším možném termínu
postoupili mezi čtyři nejlepší
celky české elitní soutěže.

Pohledem trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„V celé sérii jsme byli lepší, a to se potvrdilo také
v posledním zápase. Sice jsme už hráli s menší energií,
především za rozhodnutého stavu, k vítězství to stačilo.
Opět jsme měli hodně dvouciferných střelců, a to bylo
hodně důležité. Některé naše ztráty byly zbytečné.
Výsledek to naštěstí neovlivnilo, protože v obraně tým
odvedl slušnou práci. V tomto trendu chceme pokračovat.“

Dušan MEDVECKÝ - BK NH OSTRAVA:
„Musím pogratulovat soupeři, protože byl zkrátka lepší.
Můj tým vyhořel v obraně, opět jsme dostali devadesát
bodů. Nemůžeme si myslet, že Prostějov porazíme díky
tomu, že mu dáme stovku! To není reálné... Až na první
čtvrtinu jsme byli vyrovnaným soupeřem. To ale bylo
ovlivněno skutečností, že domácí měli velký náskok a
vedení si kontrolovali. Po zápasech ve skupině A2 jsme
si nedokázali zvyknout na rychlejší obrany silnějších týmů.“

„Musel jsem si zvyknout, že po přihrávce může míč
přijít zpátky,“ směje se pivotman Kamil Švrdlík
Prostějov - Nadprůměrnou minutáž si ve čtvrtfinále proti
Ostravě užíval pivot Kamil Švrdlík. A rozhodně se na hřišti neztratil. V posledních dvou zápasech se dokonce zapsal mezi
dvouciferné střelce. Podkošový hráč v pravé chvíli ukazuje,
že jeho forma v závěru soutěže graduje - rve se o každý míč,
doskakuje pod oběma koši a přidává důležité body. Navíc
svojí energií bere soupeřům dech. „Cítím se dobře, ale to platí
o celém týmu. Ve čtvrtfinále jsme se hrou bavili a věřím, že
nám to vydrží také v dalších kolech vyřazovací části,“ směje
se Kamil Švrdlík.
Ladislav Valný

Ostravě jste ani v jednom
zápase nedali šanci. Bylo
čtvrtfinále opravdu tak jednoduché?
„Výsledky tak vypadají, ale
k nim jsme se dopracovali
vlastní kvalitní hrou. Do všech
zápasů tým nastoupil koncen3. ZÁPAS, pondělí 23. dubna, 18.00 hodin: BK JIP Pardubice - BC Kolín trovaný a rychle získal klíčový
náskok. Nová huť pak přestala
4. ZÁPAS, středa 25. dubna, 17.45 hodin: BC Kolín - BK JIP Pardubice
PŘÍPADNÝ 5. ZÁPAS, sobota 28. dubna, 18.00 hodin: BK JIP Pardubice věřit, že může uspět, což nám
- BC Kolín
pomáhalo.“

Uškodila Nové huti účast
v nadstavbové skupině A2,
kde hrála se slabšími soupeři?
„O tom jsem přesvědčený. Ostrava sice vyhrávala, ale nastupovala
přece jen proti horším týmům.
Také proto jsme se na její vítěznou
šňůru patnácti zápasů nemysleli.
Náš tým sice v horní skupině
několikrát prohrál, ale bylo to po
zápasech proti silným výběrům. I
takové zápasy každému hráči dají
víc, než když porazí slabého protivníka třeba o třicet bodů.“

První medaile. „Já ještě
žádnou nemám, takže se na
ni těším,“ reagoval pivot Orlů
na zprávu o jistotě bronzového kovu. Foto: bkprostejov.cz

Všechny zápasy odehrála
kompletní sestava. To se
často neděje...
„To máte pravdu. Bylo to dáno
vývojem skóre. Ale je to hodně
příjemné. Zahráli jsme si všichni,
celý tým se vzájemně podporoval, jednotlivcům narostlo
sebevědomí. Byl to příjemný
týden...(úsměv)“
Na aktuální soupisce máte
deset hráčů. Není škoda,
že máte trochu okleštěnou sestavu?
„(směje se) Zatím to vypadá, že
je to lepší. Ale vážně. Když je
v sestavě dvanáct hráčů, tak není
jednoduché zapojit všechny do zápasu. Většinou někdo prosedí na
střídačce celé utkání. Teď si každý
uvědomuje, že může nastoupit.“
Vám osobně čtvrtfinále
docela sedlo. Cítíte formu?
„Nebylo to úplně špatné. Docela
mi pomohlo, že jsem nastupoval
ve chvíli, kdy už bylo prakticky

rozhodnuto. To si pak každý víc
věří a cítí, že ani případná chyba
nebude znamenat nějaké problémy.
Sebevědomí s odehranými minutami roste, a to je pro každého hráče
důležité.“
Do Prostějova jste před sezonou přišel ze Spojených
států. Bylo těžké zvykat si opět na
evropský basketbal?
„Hlavně jsem si musel uvědomit,
že když přihrajete míč, může se
k vám dostat zpátky. To v Americe
nebylo. Tam jednou balon posunete
a můžete se vrátit pod vlastní koš.
Chvilku trvalo, než jsem si na to
zvyknul...(úsměv)“
Postupem do semifinále
máte jistou bronzovou medaili. Věděl jste o tom před posledním zápasem?
„To je novinka. A příjemná! Já ještě
žádnou medaili nemám, takže se na
ni těším. Ale jsou i lepší než ty bronzové...(úsměv) O jejich získání se
budeme snažit!“

Sport
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Nohejbalisté Prostějova upevňují své pozice. Z výhry se těšili muži i dorostenci
Prostějov/pk - Dalšími
mistrovskými
zápasy
pokračovaly nohejbalové
soutěže. Muži TJ Sokol I
odehráli své další utkání na
půdě nepříjemného nováčka
Sokola Mnichovo Hradiště v
sobotu, dorostence čekal první
domácí zápas proti Modřicím. A
oba duely dopadly pro svěřence
kouče Procházky, resp. Beneše
na jedničku, tedy vítězně.
Ve druholigovém souboji měl
trenér Procházka poprvé v této
sezoně k dispozici již uzdraveného
Lukáše Wiesnera a na týmu to bylo
především ve trojicích znát. V první
dvojici po tuhém boji zvítězili
domácí Pacejka s Valentou 2:1
až závěrečným míčem, ve druhé
dvojce si zkušení hráči Klaudy a
Husařík snadno poradili s mladou

dvojicí domácích a zvýšili stav
na 4:0 pro Prostějov. Ve trojicích
ovšem celek Prostějova propadl,
když nejprve poměrně hladce
prohrála trojka Klaudy-ValentaPacejka a vzápětí padla ve dvou
setech i trojice Drobil, Husařík
– Wiesner - Procházka. Když
navíc ve dvou setech propadla i
třetí dvojka Prostějova v sestavě
Drobil, Procházka, Wiesner bylo
to s týmem Sokola I Prostějov již
poměrně zlé... Zvrat nastal v singlu,
kde náš singlista Klaudy porazil ve
třech setech domácího Šimáně a od
tohoto okamžiku se až do konce
zápasu zmohli domácí pouze na
zisk jediného setu a tak mohl slavit
celek Sokola I Prostějov zasloužené
vítězství 6:3 a důležité body do
druholigové tabulky.
„V zápase, který se hrál po dvou i

když bodových, přesto poměrně
nepodařených zápasech podal náš
tým velmi bojovný výkon. Velkou
oporou celku byl tentokrát ostřílený
a zkušený Jakub Klaudy, který
získal čtyři body a byl nejlepším
hráčem na kurtu. Ani ostatní hráči
týmu nezklamali,“ zhodnotil utkání
hrající trenér prostějovského celku
Procházku.
Dorostenci odehráli svůj první
domácí zápas v neděli 22. dubna
2012 se stále se lepšícím týmem
Sokola Modřic a nebyl to zápas
vůbec jednoduchý. Kouč domácího
celku Beneš postrádal v sestavě
Zrubeckého, Černého a Anděla
a každé jednotlivé utkání bylo
především velkým bojem o každý
míč.
První dvojku vyhrála hladce
zkušené dvojice domácích Pacejka-

Pírek 2:0, ve druhé dvojce stejně
hladce vyhráli hosté nad naší
sestavou Roba-Ftačnik a byl stav
srovnaný na 1:1. Obě naše trojice
si vzápětí se svými soupeři poradili
a za stavu 3:1 pro domácí se zdálo
být o osudu zápasu již téměř
rozhodnu. Obětavě bojující soupeř
byl ovšem proti a třetí dvojkou i
singlem srovnal stav zápasu na

3:3. První trojka Prostějova si ve
složení Pacejka - Pírek- Pospíšil
se soupeřem poradila a dostala
domácí tým opět do vedení 4:3,
druhá sestava Sokola I v sestavě
Matkulčík, Roba, Ftačnik a Karafiát
ovšem prohrála až závěrečným
míčem a bylo opět srovnáno na 4:4.
Vzhledem k tomu, že naše první
dvojka Pacejka-Pírek svůj zápas

vyhrála a proti první dvojce Modřic
nastupovali naši mladíci FtačnikRoba, zdálo se být o konečné remíze
téměř rozhodnuto. Ftačník s Robou
ovšem neuvěřitelnou bojovností
a soustředěným výkonem svého
soupeře ve třech setech udolali a
rozhodli tak o zisku dvou důležitých
bodů pro Prostějov.
„Musím svůj celek opět pochválit za

bojovnost a kompaktní výkon, jistým
zklamáním byla pouze hra naší třetí
dvojky, kteří neunesli tíhu důležitého
zápasu. Z celku zahrál tradičně
výborně Pacejka, Pírek odvedl svůj
vysoký standart a především v poli
zahrál výborné zápasy mladý Jakub
Ftačnik,“ ohlédl se za vítězným
mačem Richard Beneš, lodivod
prostějovských dorostenců.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Cenné vítězství Kostelce v Maloměřicích Sokol II potřetí v řadě zvítězil a pojistil si třetí místo
Prostějov/jim – Jednoznačnou hlednou házenou, ale bylo to zaSokol II Prostějov
Citelně oslabení házenkáři HK zabrali
36:26
záležitost učinili z duelu osm- sloužené vítězství, o němž nebylo
náctého kola druhé házenkář- pochyb,“ pustil se do hodnocení
17:12
Jiskra Havlíčkův Brod
ské ligy hráči Sokola II Pros- trenér Sokola II.
a v sobotu odpoledne hostí lídra soutěže
tějov. Na týden starou výhru Hráče pochválil za týmový

Prostějov/son - Že by výkonnostní křivka házenkářů TJ
Sokol Kostelec na Hané HK
konečně mířila nahoru? Kladnou odpověď na tuto otázku
nabízí včerejší výhra na horké
půdě SHC Maloměřice v 18.
kole 2. ligy mužů Morava jih.
Díky poměrně vysokému triumfu se Hanáci vyšplhali už na
čtvrté místo průběžné tabulky.

Maloměřice
Kostelec na Hané
19:26 (11:11)
Brankový sled: 3:1, 3:4, 4:6,
6:9, 9:10, 11:11, 13:12, 14:15,
16:16, 16:18, 17:21, 19:26.
Rozhodčí: Grimm a Matuška. Vyloučení: 2:1. Sedmičky:
1/1:2/1. Diváků: 55.
Sestava Kostelce: Navrátil,
Zacpal – Smékal 1, Jurka 4,
Rikan 5, Ševčík, Vymětal 2, M.
Grepl 7, Chalupecký 1, J. Grepl
1, Varhalík 5, Říčař.

Hosté v nedělním dopoledni
nastoupili bez čtyř členů obvyklého základu. „Chyběli
Varha, Vasyliev a bratři Grulichové, s ohledem na toto
oslabení jsme měli vůči soupeři respekt. Doma body moc
neztrácí, naštěstí my jsme je
odvezli za naprosto zasloužené vítězství,“ radoval se druhý
kouč HK Alois Jurík.
Společně s prvním trenérem
(hrajícím) Milanem Varhalíkem stanovili maximálně účinnou taktiku. „Dařila se nám
obrana 0-6 s aktivními kraji,
díky výborné defenzivě jsme
devět minut před přestávkou
vedli 10:6. Pak bohužel přišly
vlastní chyby a domácí toho
využili k poločasovému srovnání stavu,“ popisoval Jurík.
Rovnocenný boj pak oba týmy
sváděly ještě v úvodu druhé
půle. „Postupně jsme však
vývoj znovu získali pod svou

Výsledkový servis II. ligy házené mužů
Další známé výsledky 18. kola: Hustopeče – Telnice 33:17,
Maloměřice – Kostelec na Hané 19:26, Bohunice – Ivančice
22:13
PRŮBĚŽNÁ TABULKA
1. Hustopeče
2. Nové Veselí
3. Prostějov
4. Kostelec na Hané
5. Bohunice
6. Ivančice
7. Velké Meziříčí
8. Kuřim
9. Maloměřice
10. Havlíčkův Brod
11. Sokolnice
12. Telnice

18
17
18
18
18
18
17
17
18
18
17
18

16
16
11
10
10
9
9
6
6
6
3
1

PŘEDPLATITELÉ

0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
2

2
1
7
8
8
8
8
9
12
12
13
15

32
32
22
20
20
19
18
14
12
12
7
4

DO AKCE!

VELKÁ SOUTĚŽ
O ZAJÍMAVÉ CENY

584:398
561:439
535:527
478:469
473:470
462:465
423:441
475:504
436:484
494:545
422:498
424:527

PÍŠE DRUHÉ KOLO...

Čtěte na
straně 21

kontrolu a rozhodli výborným
závěrem. Díky větší opatrnosti se nám podařilo vyrovnat
s nekvalitním povrchem v maloměřické hale, byť útočná
činnost i vinou tohoto faktoru
trpěla. Naštěstí kluci opravdu
skvěle bránili a tím získali důležité dva body. Celý kolektiv
zaslouží velkou pochvalu za
to, jak se bez čtyř opor příkladně semknul,“ ocenil Jurík.
Kostelečtí fandové se nyní
mohou těšit na zápasový šlágr
s vedoucím mužstvem soutěže, v Městské sportovní hale
nastoupí Nové Veselí (sobota
28. dubna, 16.00 hodin). „Za
celou sezónu zatím prohráli
jedinkrát, což ale neznamená,
že jsou neporazitelní. Věřím,
že při kvalitním výkonu všech
našich hráčů můžeme s pomocí věrných diváků i v takto
těžkém souboji uspět,“ dodal
Alois Jurík bojovně.

o devět branek na palubovce
Velkého Meziříčí navázali ještě
o jednu branku vyšším rozdílem proti Havlíčkovu Brodu a
díky třetí výhře v řadě a další
ztrátě Ivančic zvýšili náskok na
třetím místě. Přesto nebyl kouč
Josef Zedníček zcela spokojen.
„Byli jsme lepší a mohli jsme
dát tak padesát gólů. Přizpůsobili
jsme se soupeři, nehráli jsme po-

výkon, z jednotlivců vyzdvihl
zejména Jiřího Hrubého v bráně, Kozlovského s Gazdíkem v
obraně a v útoku kromě třináctigólového Kosiny i Jurečku s
Valachem. „Podali jsme slušný
průměrný výkon. O deset je
pěkné, ale očekával jsem lepší
herní projev. Měli jsme tam dost
hluchých míst a neproměňovali
jsme šance. Ve druhém poločase

Jedou. Házenkáři Prostějova v domácím utkání dominovali a
upevnili si postavení mezi nejlepší trojicí druhé ligy. Foto: archív

jsme to rozhodli nátlakovou hrou
a rychlým přechodem,“ pokračoval s tím, že hosté příliš kvality
neukázali.
Největší radost mu tak udělalo
ustrážení třetí pozice za duem
Nové Veselí, Hustopeče. „Mám
vysoké nároky na hráče a herní
projev a je paradoxní, že nejsem
zcela spokojen po vítězství o
deset. To je jasná výhra, o třídu.
Přístup hráčů perfektní, bojovali, hráli, ale ještě něco mi tam
chybělo,“ podělil se o dojmy
Zedníček. Díky výhře Bohunic
nad Ivančicemi 22:13 je z toho
již dvoubodový náskok na Kostelec a právě na klub z jihozápadní části Brna.

Hájit bronzovou pozici pojedou
Prostějovští čtyři kola před koncem do Telnice, kde nastoupí
proti poslednímu celku tabulky.
„Jedeme tam v roli favorita a
chceme vyhrát, abychom třetí
místo udrželi, když se nám tak
naskytlo. Bude to ale obtížné,
protože se hraje na pomalém japexu v nafukovací hale. Špatné
prostředí pro rychlou házenou,
kterou praktikujeme. Ale jedeme tam pro dva body,“ nezastírá Zedníček. Telnice od zisku
čtyř bodů v prvních třech utkáních nebodovala, mezi oběma
soupeři je rozdíl osmnácti bodů
a na podzim se hrálo 36:29 pro
Prostějov.

přiblížit se atletickým hvězdám
Prostějov/son - Možnost doslova si sáhnout na největší
esa světové atletiky se otevírá
před dětmi z Prostějova i okolí
ve věku od 3 do 11 let. Právě
pro sportovně založené zájemce narozené mezi roky 2001
a 2009 je totiž určen seriál závodů Čokoládová tretra 2012,
jehož třetí díl z celkového
počtu šesti proběhne v úterý
24. dubna od 10.00 hodin na
školním stadionu ZŠ Jana Železného Prostějov.
Nejmladší chlapci a dívky (ročník narození 2007 až 2009) budou soutěžit v běhu na 60 metrů
(10.00 hodin), šestileté a sedmileté čeká stovka (10.30), o rok
či dva starší 200 metrů (11.00)
a narození 2002 nebo 2001 si
zaběhnou třístovku (11.30).
„Vítězové a vítězky jednotlivých závodů automaticky

postupují do finále, které proběhne 25. května odpoledne
v rámci předprogramu skvěle
obsazeného
mezinárodního
mítinku Zlatá tretra Ostrava 2012. A kdo uspěje i tam,
může se těšit, že mu cenu při
slavnostním vyhlášení předá
některá ze světových atletických hvězd,“ zdůraznil lákavost Čokoládové tretry Milan
Čečman z oddílu AC Prostějov, který je garantem zítřejšího třetího pokračování seriálu.
Motivaci malých adeptů královny sportů ještě zvyšuje další věc.
„Premianti základních kol kromě
účasti ve finále získají i tři volné
vstupenky do ochozů vítkovického stadionu na samotný hlavní
program letošní Zlaté tretry. Proto ať zájemci neváhají a buď se
přihlásí předem na mailovou adresu atletika.pv@volny.cz, nebo

přijdou v úterý přímo na Sídliště
svobody a prezentují se nejpozději půl hodiny před startem dané
věkové kategorie. Zazávodit si
může opravdu každý, komu už
byly tři a není víc než jedenáct,“
pozval Čečman k absolvování
Čokoládové tretry.
Chcete si potřást rukou s patronem projektu Janem Železným,
s fantastickým sprinterem Usainem Boltem, s vynikající oštěpařkou Barborou Špotákovou
či s jinými esy atletiky známými po celé planetě? Tak přijďte
soutěžit a vyhrajte! Honzu Železného uvidíte už zítra, neboť
bude na stadiónku základní
školy nesoucí jeho jméno osobně přítomen spolu se zástupci
města, s šéfem marketingové
agentury TK Plus Miroslavem
Černoškem i s kamerami České
televize.

Výsledky prvního finálového
turnaje extraligy kadetek 2011/12
v Prostějově

Nedosáhly. Prestože na tomto snímku ční prostějovské volejbalové naděje vysoko, v extraligovém finále skončily pod stupni vítězů.
Foto: www.vkprostejov.cz
Za dané situace paradoxně
zabraly a bronzové Severomoravanky zdolaly 3:1, čímž
v součtu obou finálových klání
dosáhly aspoň jednoho vítězství
(byť nic neřešícího). „Čtvrté
místo v republice je samozřejmě dobrý výsledek, jenže když
už se povedlo postoupit mezi
nejlepší kvarteto, chtěli jsme
medaili. Letos k ní ale kousek
chyběl,“ uznal Matěj.

Výsledky druhého finálového
turnaje extraligy kadetek 2011/12
v Praze
PVK Olymp Praha – VK AGEL Prostějov 3:2 (20, -19, -17,
14, 10), TJ Ostrava – VK Madeta 3:2 (-19, 23, -18, 20, 6),
VK AGEL Prostějov – VK Madeta 0:3 (-21, -20, -23), PVK
Olymp Praha – TJ Ostrava 3:0 (18, 17, 14), VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 3:1 (15, 15, -12, 20), PVK Olymp Praha – VK
Madeta 3:0 (18, 20, 12).
1. Olymp Praha
2. Madeta
3. Ostrava
4. Prostějov

Konečné pořadí
6
0
3
3
2
4
1
5

18:3
11:10
8:15
7:16

FINÁLE
1. zápas:
p VK AGEL Prostějov - Olymp Praha 3:0 (17, 24,

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).

holky nedokázaly zopakovat
kvalitní hru ze zahajovacího
utkání. Jako by si myslely,
že na papírově ne tak silnou
Madetu bude stačit poloviční
práce. A ta samozřejmě nestačila, prostě jsme nechtěli dost
vyhrát,“ smutně pronesl trenér
prostějovských kadetek Jaroslav Matěj.
V neděli proti Ostravě už šlo
jeho svěřenkám pouze o čest.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Mach – Černíček 3, Valach 6, Bečička 4, T. Jurik 2,
Ordelt 1, Gazdík 1, Jurečka 6, Kosina 13, Kozlovský.
Trenér: Josef Zedníček.

Čokoládová tretra: šance

Na volejbalové kadetky VK zbyly nepopulární brambory
Prostějov/son - Hned první den druhého finálového
turnaje extraligy kadetek
2011/12 v Praze rozhodl o
tom, že mladé volejbalistky
VK AGEL Prostějov obsadily v nejvyšší soutěži ČR této
věkové kategorie čtvrté místo. Z titulu se na domácí palubovce zaslouženě radoval
suverénní Olymp.
Naše děvčata šla do svých
dvou sobotních střetnutí se třemi porážkami bez jediného
vítězství na kontě – a tuhle
bilanci bohužel nevylepšila.
Přitom v dopolední bitvě právě
s Olympem podalo celé hanácké družstvo skvělý výkon a jen
kousek jej dělil od nečekané
výhry.
Bohužel těsná porážka 2:3
srazila Agelky dolů natolik, že
v odpoledním klíčovém duelu
nezískaly proti českobudějovické Madetě ani set. Což
v tu chvíli znamenalo smutnou
jistotu konečné bramborové
pozice. „Je velká škoda, že

Vyloučení: 5:7, sedmičky: 4/4:2/3
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20). Stav série: 1:0. Rozhodčí: Blažek, Pavelek. Čas: 70 min.
Diváků: 430. Sestavy a body - Prostějov: Velikyiová 11,
Monzoniová 5, Kubínová 7, Horká 13,, Hrončeková 10, Popovičová 14, libero Chlumská. Trenér: Čada – Olymp: Kallistová
5, Halbichová, Kossányiová 11, Sládková 6, T. Vanžurová 16,
Kvapilová 10, libero Dostálová - Zoulová. Trenér: Mitáč.

2. zápas:
p PVK Olymp Praha - VK AGEL Prostějov 1:3

(-20, 23,, -24, -23). Stav série: 0:2. Rozhodčí: Záhorcová,
Fink. Čas: 98 min. Sestavy a body - Olymp: Halbichová 4,
Kossányiová
y
10,, Sládková 15,, T. Vanžurová 17,, Kvapilová
p
19,
Kallistová 9, libero Dostálová - Zoulová 1, Škrampalová 4. Trenér: Mitáč - Prostějov: Veliká 18, Monzoniová 11, Kubínová
1, Horká 18, Hrončeková 11, Popovičová 7, libero Chlumská Soaresová 4, Smáková 1, Jovanovičová. Trenér: Čada.

O 3. místo - 1. zápas:
KP Brno – UP Olomouc 3:0 (13, 11, 11).
Stav série: 1:0.

O 5. místo - 1. zápas:

Slavia Praha – Sokol Frýdek-Místek 2:3 (-13, -17, 20, 15, -7).
Stav série: 0:1.

O 7. místo - 1. zápas:

PVK Přerov – Sokol Šternberk 3:0 (17, 20, 2).
Stav série: 1:0.

Volejbal
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VK AGEL PROSTĚJOV
KONEČNÝ STAV SÉRIE: 3:0

SK UP OLOMOUC

Čas: 1:30 hodiny
Rozhodčí: Vojtíšek a Antušák
Ant
ntuš
uššák
á
Diváků: 400
1. set: 25:14 21 minut 2. set:
et: 25
225:8
:8 22
22 minut
minu
mi
nutt
3. set: 23:25 26 minut 4. set:
ett: 25:1
225:14
25
5:114 21 minut
min
nutt

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská
Smáková

Horká
Hrončeková

Trenéři:
Miroslav Čada
Ľubomír Petráš
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Jovanovičová
Popovičová

Artmenková
Střídaly: Monzoniová, Kubínová,
Soaresová

Ženy VK hodlají definitivně zlomit odpor soupeřek
Chcete-li dnes vidět špičkový volejbal a snad
i předávání trofeje, neváhejte a přijďte do hlediště

Podle papírových předpokladů by dneškem pro
volejbalistky Prostějova i Olympu Praha měla
skončit letošní sezóna. Za stavu 2:0 na zápasy ve prospěch favorizovaného VK AGEL je od
17.00 hodin na programu třetí utkání finálové série
UNIQA extraligy 2011/12, navíc v hale Sportcentra
DDM. Hanačky tudíž mají v rukou všechny trumfy
k proměnění titulového mečbolu.
Olymp v obou dosavadních
střetnutích finále zahrál ve„Rozhodně však nepodléháme lice dobře a hlavně na vlastžádnému předčasnému pře- ním hřišti nám byl naprosto
svědčení, že už je rozhodnuto. vyrovnaným soupeřem. Není
Prostějov/son

žádný důvod si myslet, že se
do třetice zhorší, naopak musíme počítat s jeho ještě větší
nebezpečností,“ varoval trenér
VK Miroslav Čada.
Klíč k potvrzení vítězné povinnosti vidí ve zkvalitnění
výkonu svých svěřenek. „Zdaleka ne všechno je z naší strany
v herním pořádku. Potíže máme
hlavně na přihrávce a tím se
opakovaně dostáváme do složitých situací, z nichž naštěstí
dokážeme poměrně často bodově zaútočit. Věřím, že si v to
pondělí usnadníme zlepšeným

říj
h d jí í třetí
ř í víí
příjmem
a rozhodující
tězství přidáme bez takových
problémů,“ plánoval Čada.
Jeho pražský protějšek neměl
vzdor dvěma finálovým porážkám důvod k nespokojenosti.
„Holky můžu zatím jen chválit, proti Prostějovu předvádí
opravdu skvělý volejbal na hranici svých možností. Výsledky
pochopitelně mohly být při lepším zvládnutí několika vyrovnaných koncovek příznivější,
ovšem to už je minulost a my se
musíme dívat před sebe,“ nabádal kouč PVK Stanislav Mitáč.
Jeho kolektiv právě uzavírá jeden dlouhodobý cyklus.
„V roce 2008 po zisku extraligového zlata se nám rozpadl
v podstatě celý úspěšný man-

č f a trvalo
l čtyři
č ři sezóny,
ó nežž
čaft
jsme dokázali vybudovat podobně kvalitní družstvo. Mám
ohromnou radost, jak výborný
volejbal teď opět hrajeme, a je
mi jasné, že o většinu stávajících opor znovu přijdeme.
Proto chceme favoritovi v probíhajícím finále ještě co nejvíc
zatopit,“ řekl Mitáč se svým
typickým úsměvem.
Fandové se každopádně mohou těšit na atraktivní podívanou blížící se svou úrovní
evropské Champions League.
Takže kdo může, ať neváhá
a dnes odpoledne vyrazí na
špičkový sport spojený snad
i s oslavami čtvrtého národního titulu žen VK v řadě za
sebou.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Připraveny byly: Velikiyová

Sestava SK UP OLomouc:
Gregorová, Polášková, Rutarová, Vanžurová, Honková, Nachmilnerová, libero Maléřová. Střídala: Grofková
Trenéři: Jiří Teplý a Jiří Háp

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.
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VK AGEL PROSTĚJOV
PRŮBĚŽNÝ STAV SÉRIE: 1:0

PVK OLYMP PRAHA

Čas: 1:09 hodiny
Rozhodčí: Blažek a Pavelek
Pav
a el
e ek
ek
Diváků: 400
1. set: 25:17
2. set:
et: 26
226:24
:244
:2
3. set: 25:20

Sestava VK AGEL:
Velikiyová
Monzoniová
Hrončeková
Kubínová
Horká
Trenéři:
Miroslav Čada
Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Soaresová,
Smáková, Jovanovičová, Artmenková

Sestava PVK Olymp Praha:
Kallistová, Halbichová, Kossányiová, Sládková, Vanžurová,
Kvapilová, libero Dostálová. Střídala: Zoulová
Trenéři: Stanislav Mitáč a Ondřej Vlček

1
3

PVK OLYMP PRAHA
PRŮBĚŽNÝ STAV SÉRIE: 0:2

VK AGEL PROSTĚJOV

Čas: 1:35 hodiny
Rozhodčí: Záhorcová a Fink
Diváků: 300
1. set: 20:25
2. set: 25:23
3. set: 24:26
4. set: 23:25

Sestava PVK Olymp Praha:
Halbichová, Kossányiová, Sládková, Vanžurová, Kvapilová, Kallistová, libero Dostálová. Střídaly: Zoulová,
v , Škrampalová
vá
Škra
Šk
ramppal
ra
a ov
oá
Trenéři: Stanislav Mitáč a Ondřej Vlček

Sestava VK AGEL:
libero Chlumská
Popovičová

Velikiyová
Monzoniová
Hrončeková
Kubínová
Horká

Trenéři:
Miroslav Čada
Ľubomír Petráš

Velké uvolnění zavládlo v táboře prostějovských
volejbalistek po perně vybojovaném vítězství
v druhém extraligovém finále. S domácím
Olympem měly Agelky moře práce a přítomní experti se shodli, že za uplynulé tři roky byl dlouho
neporažený tým VK AGEL Prostějov nejblíže
prohře právě v sobotu večer...
Praha - Prostějov/son

libero Chlumská
Popovičová

V AUTOBUSU CESTOU Z PRAHY SE I ZPÍVALO...

Střídaly: Soaresová, Smáková,
Jovanovičová
Připravena byla: Artmenková

(exkluzivně
od našeho redaktora)
Nakonec vyhrál i 95. soutěžní
utkání proti českým soupeřům
v řadě za sebou a ten zápas
opravdu stál za to. Večerník byl
jediným médiem z Prostějova,
které nádhernou bitvu zhlédlo
přímo v hale v Přípotoční ulici, a může jen potvrdit, že tak

kvalitní střetnutí se v nejvyšší
soutěži ČR skutečně už moc
dlouho nekonalo.
Statečné Pražanky sahaly po
velmi cenném skalpu, leč
nedosáhly. Po pohodové cestě
VK do hlavního města tak
i zpáteční štreka hanácké výpravy mohla proběhnout v radostné
náladě. K žádnému přehnanému
juchání samozřejmě ještě
nebyl důvod, ale zdolání

předposledního schůdku na
výstupu za čtvrtým národním
titulem přece jen uvolnilo mírné
napětí.
Vtípky tak často létaly vzduchem, hlavně mezi přední
částí autobusu (realizační
tým) a jeho zadkem (hráčky).
Tradičním zpestřením byly obvyklé nářky plejerek střídavě
na přílišné teplo či zimu, zpravidla v půlhodinových inter-

valech. Asistent trenéra Luboš
Petráš to již zkušeně hlásil vždy
minutu předem a trpělivý řidič
pokaždé buď pustil topení,
nebo klimatizaci.
Všeobecně dobré rozpoložení
v dopravním prostředku s cenným nákladem pak za Jihlavou
ještě začal vylepšovat trochu
nečekaný zpěv. Starala se o něj
„jugoslávsko“ – slovenská klika

ve složení Sanja Popovičová,
Vesna Jovanovičová, Monika
Smáková,
Veronika
Hrončeková. A přestože holky
zpívaly velice pěkně, nevyhnuly se popichování od svých
parťaček a především některých
členů realizačního týmu. „To
opakujete pořád dokola jednu
stejnou písničku, ne?“ hlaholil
na děvčata s lišáckým úsměvem
živel Petráš.
Na „Dé jedničce“ bylo zkrátka
veselo. A pokud Prostějovanky
doma zvládnou i dnešní třetí
finálový duel, bude ještě mnohem veseleji. V hale Sportcentra DDM jsou totiž nachystané
oslavy, k předávání poháru
a bouchání zátek šampaňského
zbývá „maličkost“: znovu porazit srdnatě vzdorující Olymp!

Anna Velikiyová: „Rozhoduje naše herní jistota“
„Díky klidu a přehledu jsme dělaly méně chyb než mladý tým Olympu, který
i tak zaslouží pochvalu,“ říkala v Praze izraelská opora VK

Prostějov - Společně s izraelskou parťačkou Tali
Artmenkovou přišla do VK Prostějov předloni v létě
a celé dvě sezóny odvádí hanáckému klubu skvělou práci. Zprvu univerzálka a poté smečařka Anna
Velikiyová (na snímku) svůj velký přínos pro družstvo
bezezbytku ukázala i v důležitém sobotním zápasu
na pražském Olympu, kde byla jednou z nejvíce bodujících hráček a hlavně zvládla klíčové nejtěžší míče. Hodně díky ní „Agelky“ prodloužily svou dlouhou
vítěznou sérii a vykročily za dalším titulem.
Marek Sonnevend
Anno, jaké bylo střetnutí z vašeho pohledu?
„Hodně těžké. Olymp dnes
hrál moc dobře, hlavně v útoku se mu dařilo určitě nejvíc
ze všech našich vzájemných
utkání v této sezóně. Jeho hráčky jsou však ještě mladé a neměly takovou jistotu jako my,
přesto jde o výborné bojovnice. Dobře se na nás připravily
a my jsme nebyly v jejich malé
hale tak suverénní jako doma.
Hlavní je, že se nám i přes problémy povedlo zvítězit.“
Co náročnou bitvu rozhodlo?
„Podle mě náš týmový duch.
Nachystaly jsme se na agresivní
nástup soupeřek i jejich agresivní
styl hry po celý zápas a zachovaly jsme klid i ve chvílích, kdy

nám to pod tlakem tolik nešlo.
Pořád jsme hrály svůj organizovaný volejbal, tahle trpělivost se
nakonec vyplatila.“
Očekávala jste, že to
bude v Praze tak těžké?
„Určitě ano. Už v prvním finále
na našem hřišti Olymp předvedl
kvalitní výkon, těžil z pozitivní
energie svých mladých talentovaných hráček. A po docela
vyrovnaném průběhu úvodního
střetnutí série jsem si říkala, že
nás v Praze nečeká nic jednoduchého.“
Dneska dost rozhodovaly
koncovky, dvě klíčové ve
třetí i čtvrté sadě jste zvládly
vy. Pomohly vám mnohem
větší zkušenosti, které máte za
sebou?
„Je to možné. Každopádně v těch
vyrovnaných závěrech setů sehrála rozhodující úlohu naše větší

jistota, kterou už jsem zmínila.
V důležitých okamžicích jsme
méně chybovaly, naopak soupeřky
třeba zkazily servis nebo smeč, to
znamená nevynucené věci. Hodně nám pomohla také kompaktní
obrana v čele s Markétou Chlumskou a následně jsme dokázaly lépe
uhrávat těžké balóny. Pražanky se
ve svém nízkém věku ještě potře-

a na tom zapracujeme. Proto
věřím, že v pondělí podáme
kvalitnější výkon a třetí finálovou výhrou potvrdíme zisk
titulu.“
Vy osobně
sobně v Prostějově
končíte
íte druhou sezónu.
Jak své dosavadní
osavadní účinkování
hodnotíte, nakolik jste se zdejším angažmá
má spokojená?

„Působím tady velice ráda.
áda.
Máme výborné družstvo see super
spoluhráčkami, skvělým trenérem,
érem,
celým realizačním týmem
m
i klubovým vedením, zdejšíí
atmosféra je hodně příjemná...“
..“
Univerzálka ANNA VELIKIYOVÁ
OVÁ
sno
má o budoucnosti v prostějově jasno
bují učit, aby takové náročné míče
zvládaly. Zatím mají někdy energie
až moc na úkor klidu a přehledu,
které jsou rovněž potřeba.“
Je po dnešní stěžejní výhře finále již rozhodnuto?
„To ne, rozhodnutí přinese
až třetí vítězství v sérii. Ale
myslím si, že příští zápas
doma by přece jen mohl a měl
být o něco jasnější. Podíváme
se na videozáznam dnešního
utkání, podle něj si řekneme, v čem je nutné se zlepšit

„Působím tady
velice
ráda.
Podstatné je, že
se nám vždy
dy dařilo dosahovat
at stanovených cílůů a navíc
se mi v Prostějově
ostějově
opravdu moc líbí.
Máme
výborné
družstvo se super
spoluhráčkami,
ami, skvělým trenérem,
rem, celým
realizačním týmem i klubovým vedením,
dením, zdejší

atmosféra je hodně příjemná.
A Prostějov coby menší a klidné,
přitom pěkné město mi maximálně vyhovuje.“

Volejbal
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V úvodním finále na Hané Olymp sahal po zisku setu
Očima kapitánek

Průběžný stav série 1:0
Bodový vývoj – první set:
1:2, 4:2, 4:4, 5:5, 8:5, 11:6,
12:9, 15:9, 17:11, 17:13,
18:14, 22:14, 25:17. Druhý
set: 5:0, 6:2, 8:2, 8:4, 10:4,
14:5, 16:7, 16:9, 18:10,
18:13, 19:20, 21:21, 21:23,
23:24, 26:24. Třetí set: 0:2,
3:3, 8:4, 8:6, 10:6, 10:8,
12:9, 12:11, 14:11, 14:14,
16:14, 17:16, 20:16, 21:19,
23:19, 25:20.
Prostějov/son - Velmi zajímavý
a kvalitní volejbal přineslo první
střetnutí finálové série UNIQA
extraligy žen ČR 2011/12. Favorizovaný tým VK AGEL Prostějov měl poměrně dost starostí
s výběrem PVK Olymp Praha,
který dokázal od druhého setu
otupit jeho tradiční suverenitu
a zůstal jen kousek od srovnání
na 1:1. Obhájkyně titulu ale kritickou situaci zvládly, načež ve
vlastní hale získaly očekávaný
zápasový triumf číslo jedna.
Vyrovnanost trochu nervózního
úvodu překlopily na domácí stranu tři tříbodové série při kvalitních
podáních Kubínové (1:2 – 4:2),
Hrončekové (5:5 – 8:5) a Popovič
(8:6 – 11:6). Hanačky výborně
blokovaly a neměly větší potíže
s přihrávkou, tím pádem spolehlivě útočily. Ani Olymp však nehrál
vůbec špatně a většinu zahajovací
sady dokázal držet krok. Ovšem
jakmile přišla za stavu 18:14 na
servis ranařka Popovič, bylo díky

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„První set byl docela v klidu, od poloviny druhého
začal Olymp mnohem lépe podávat a celkově hrát
o poznání rychleji. Měly jsme problémy, ale díky
zkušenostem zvládly koncovku, podobně se nám
povedl závěr dlouho vyrovnané třetí sady. Věděly
jsme, že když soupeřkám dáme jen trochu prostoru,
tak jej dokážou využít. Příště musíme hrát lépe, aby
druhé utkání v Praze bylo pokud možno klidnější. Hodně bude záležet
na našem vlastním výkonu.“

Andrea SLÁDKOVÁ - PVK Olymp Praha:
„Dnešní zápas byl jeden z nejlepších, co jsme proti
Prostějovu v letošní sezóně předvedly. Bohužel na
výhru to nestačilo, takže uděláme všechno pro ještě
lepší výsledek v zítřejším druhém finále. Porážka 0:3
je vzhledem k průběhu možná až moc krutá, na druhou
stranu podstatný byl náš dobrý výkon. Ověřily jsme si,
že se i s takto silným soupeřem dá hrát vyrovnaně. A
doma budeme chtít zlobit ještě víc.“

trháku na 22:14 rozhodnuto. Koncovka proběhla v poklidu – 25:17.
Maximální koncentraci si Agelky přenesly i do druhého setu,
tentokrát jim skvěle vyšel hned
začátek. Osvědčený herní recept v podobě účinného podání
(Hrončeková) a neprostupné
obrany nadále fungoval, z čehož
rezultovalo uklidňující vedení
8:2. To prostějovský tým pestrým
volejbalem ještě zvyšoval (14:5),
zatímco děvčata PVK měla problémy s příjmem, navíc se jim
ani moc nedařilo v zakončení.
To se však náhle změnilo uprostřed tohoto dějství, kdy hostující
kolektiv zapnul na vyšší obrátky
a ženy VK si vybraly hodně slabou pasáž na přihrávce. Rázem to
z 18:10 bylo během chvíle 19:20,
přičemž výtečně servírovala Kvapilová. Nastartovaný Olymp se

následně propracoval k setbolu,
jenže nedokázal jej proměnit a
bojující Čadovy svěřenky třemi
body za sebou zachránily dramatický závěr – 26:24.
Ještě zkraje třetí sady to pak vypadalo na pokračující bitvu, ale
nepříznivé skóre 0:2 favoritky
rychle otočily na 8:4. Přesto se
skutečně bojovalo v rovnocenném
módu (8:6, 12:11, 14:14), neboť
družstvo z hlavního města trápilo
své soupeřky zlepšeným podáním
a úřadující mistryně bez přesného příjmu nevytvářely obvyklý
útočný tlak. Odpor Mitáčova souboru zlomil až minibrejk z 17:16
na 20:16, po kterém zkušenější
plejerky z Hané neponechaly nic
náhodě. Celkově dost vyrovnaný
mač tak dovedly k třísetovému,
přesto z notné části vydřenému
vítězství – 25:20 a 3:0.

Pohledem trenérů
Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

„V úvodním setu jsme neměli větší potíže, totéž platilo pro polovinu druhého. Potom hostující tým přitlačil
podáním Kvapilové, dokázal nás opakovaně ubránit a
tím se chytil, my jsme naopak znejistěli. Tuto sadu se
nám povedlo získat trochu se štěstím, hlavně však holky nepřestaly bojovat a vybraly několik velice těžkých
balónů. Rozhodly dva důležité míče za stavu 23:24, ve
třetím setu jsme už pak byli opět herně jistější. Další
vyrovnanou koncovku jsme nepřipustili. Celkově Olymp v dnešním
utkání dobře přihrával, zatímco my jsme byli lepší v útoku a na bloku.“

Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:
„Do utkání jsme vstoupili dost zakřiknutě a brzy prohrávali rozdílem více bodů. Až okolo druhého technického
timeoutu jsme se stabilizovali a začali předvádět hru, která nás zdobila během celé sezóny. Bohužel rozhodla na
druhé straně dvěma vítěznými balóny Popovič, nicméně
druhý set byl v našem podání volejbalově vydařený a ve
stejném duchu proběhla i třetí sada. Některé výměny byly
hodné evropských parametrů, jiné zase ne, ale v součtu
jsem s herním projevem družstva navzdory výsledku 0:3 spokojen.“

Výběr z hráčských statistik prvního finále
Týmové
Přímé body z podání: Prostějov 10 – Olymp Praha 4.
Chyby při podání: Prostějov 5 – Olymp Praha 6.
Procento dobrého příjmu: Prostějov 50% - Olymp Praha 54%.
Procento excelentního příjmu: Prostějov 21% - Olymp Praha 33%.
Procento úspěšnosti v útoku: Prostějov 42% - Olymp Praha 38%.
Bodové bloky: Prostějov 14 – Olymp Praha 6.
Individuální
Nejvíce bodů: Popovič 14, Horká 12 – Vanžurová 16, Kossányiová 11.
Přímé body z podání: Popovič 4, Hrončeková 3 – Kvapilová 2.
Procento dobrého příjmu: Chlumská 69%, Horká 43% - Dostálová 65%, Kvapilová 60%.
Nejvíce bodových útoků: Velikiy a Horká 10 – Vanžurová 14, Kossányiová 11.
Procento úspěšnosti v útoku: Velikiy 50%, Popovič 38% - Kallistová 60%,
Sládková 44%.
Nejvíce bodových bloků: Monzoni a Hrončeková 4 – Kvapilová
a Sládková 2.

Drama v Praze „Agelky“ zvládly jen s vypětím všech sil
Očima kapitánek
Průběžný stav série 0:2
Bodový vývoj – první
set: 0:1, 2:1, 4:2, 6:4, 6:8,
9:9, 9:12, 10:15, 12:15,
12:19, 14:19, 16:20, 20:25.
Druhý set: 3:0, 5:2, 5:4,
7:4, 10:5, 12:6, 12:8, 15:8,
18:11, 18:15, 19:18, 22:19,
22:22, 23:23, 25:23. Třetí
set: 0:2, 1:3, 4:3, 6:4, 8:5,
11:8, 11:10, 13:12, 17:12,
18:15, 20:16,, 20:19, 24:22,
24:26. Čtvrtý set: 0:3, 3:3,
5:4, 6:7, 8:7, 9:11, 10:17,
12:19, 14:19, 15:21, 18:21,
20:22, 23:23, 23:25.

Praha, Prostějov/son - Klobouk
dolů před pražským Olympem.
Mladý tým PVK se ve druhém
střetnutí finálové série UNIQA
extraligy 2011/12 vypnul na
vlastní palubovce k výbornému výkonu a naše volejbalistky
musely vynaložit maximální
úsilí, aby prodloužily více než
tři roky trvající neporazitelnost.
Povedlo se to hlavně díky zlomovému závěru třetí sady, kdy
odvrátily dva setboly a nabraly
vítězný směr. Teď je dělí jediná
výhra od čtvrtého českého titulu
v řadě za sebou, rozhodnout budou chtít už v pondělí v hale prostějovského Sportcentra DDM.
Domácí hráčky povzbuzené dobrým výkonem z úvodního duelu
vstoupily do druhého měření sil

Andrea SLÁDKOVÁ - PVK Olymp Praha:
„Do zápasu jsme nastupovaly s tím, že chceme předvést
kvalitní volejbal. To se podle mě povedlo a díky tomu
jsme s Prostějovem svedly nejhezčí letošní souboj.
Výsledek mohl být ještě příznivější, ale určitě se
nemáme za co stydět.“

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov:
„Jsme moc rády, že se nám povedlo tento těžký zápas
vyhrát. Olymp předvedl velmi kvalitní výkon, proti
nám určitě nejlepší v celé sezóně, a za to zaslouží
ocenění. My jsme měli ve druhém setu výpadek na
přihrávce, který nás rozhodil. Naštěstí jsme dokázali
skládat těžké útoky, což nás zachránilo. Celkově šlo
o hodně náročné utkání vysoké úrovně.“

velmi sebevědomě. Za stavu 6:4
je však přibrzdily vlastní chyby,
kterých spolehlivě šlapající Agelky dokázaly využít k obratu na
6:8 i k následnému zvýrazňování
náskoku (10:15, 12:19). Naše holky držely svůj vysoký standard a
skvěle opět hrála zejména nahrávačka Kubínová, zatímco pražský
výběr až v závěru první sady omezil nepřesnosti, což bylo na smazání většího manka pozdě – 20:25.
Hned zkraje druhého dějství naopak několikrát zachybovaly hostující ženy a stále nabuzený Olymp
tím získal výhodu (3:0), kterou
po snížení na 5:4 rychle znásobil
(10:5, 12:6). Pražankám mnohem
lépe vycházelo podání, pravidelně
se prosazovaly útokem, navíc opakovaně dokázaly ubránit. Kouč
VK Čada měl nezvykle brzy vybrané oba oddechové časy, jenže
ani jeho rady dlouho nepomáhaly.

Teprve impuls v podobě příchodu
střídající dvojice Smák – Soares
na hřiště prostějovský kolektiv
zvedl natolik, že soustředěným
tlakem postupně vyrovnal z 18:11
na 22:22. Přesto se ze zisku setu
radovaly soupeřky, které zvládly
vypjatou koncovku – 25:23.
Vydřený dílčí úspěch dodal děvčatům z metropole novou dávku
sebedůvěry, díky níž předváděly
výborný volejbal. Bleskově změnily ztrátu v náskok (0:2 – 8:5),
když těžily především z perfektního servisu a tím naší nejisté přihrávky. Hanačky jen složitě hledaly recept na kompaktní výkon
PVK a jakmile Mitáčův soubor
utekl čtyřbodovou šňůrou z 13:12
na 17:12, zdála se být také třetí
sada ztracena. Leč nebyla, neboť
AGEL znovu dotáhl (20:19) a
velkou bojovností doslova urval
další vyrovnaný závěr pro sebe.

Pohledem trenérů
Stanislav MITÁČ - PVK Olymp Praha:
„Z naší strany to bylo nejlepší utkání této sezóny. Už
včera jsme hráli velice dobře a dnes na to holky navázaly, přičemž opět šly na maximální riziko. Dokázaly
se Prostějovu vyrovnat na přihrávce a téměř i v útoku,
což mě nesmírně těší. Rozhodlo, že soupeř nekazí tolik jako my, má logicky vyšší volejbalovou kvalitu. I
přes porážku musím vyslovit velkou spokojenost, protože naši fanoušci viděli překrásné a hodně dramatické střetnutí, kdy tři
sety ze čtyř skončily minimálním rozdílem dvou bodů. Jen škoda dvou
nevyužitých setbolů v koncovce třetí sady, neboť vést 2:1 mohlo být nadmíru zajímavé. Každopádně celému družstvu patří absolutorium.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:
„Dnes jsme viděli nejkvalitnější utkání v celém extraligovém ročníku. Olymp hrál po všech stránkách
výborně a tím to pro nás bylo hodně těžké. Soupeř
vědom si šance využít domácího prostředí celý zápas
agresivně podával, dobře útočil a způsoboval nám
velké problémy na přihrávce. My jsme nakonec uspěli díky mírně lepšímu útoku i bloku, klíčový pro konečný výsledek byl obrat v závěru třetí sady včetně dvou odvrácených
setbolů. I když se holkám místy nedařilo podle představ, bojovaly a za
zvládnutí takto náročného střetnutí zaslouží pochvalu. Herně nejlépe
– hlavně po útočné stránce – se tentokrát prezentovala jednoznačně
Anna Velikiy.“

Za stavu 24:22 přitom odvrátil
dva setboly, aby vzápětí dokonal
obrat využitím svého prvního setbolu – 24:26.
Na začátku čtvrtého dílu téměř
antického dramatu pak mohl psychicky načaté protivnice zlomit,
ale okamžité vedení (0:3) hned
ztratil (3:3). Tím pádem dál hořela rovnocenná bitva, ovšem pouze do skóre 9:8. Poté úřadující
šampiónky zapnuly na vyšší level, naproti tomu Olymp vyrobil
sérii nevynucených hrubek a VK
razantně zatroubil do ofenzivy

(10:17). Tentokrát byla v dohánění deficitu řada na domácích
plejerkách, které na to vlétly od
stavu 15:21. Celému jejich mančaftu možná trochu nečekaně
pomohla podstatným způsobem
střídající Škrampalová, s jejímž
vydatným přispěním týmový zástupce hlavního města vyrovnal
na 23:23. Zkušenější harcovnice
VK však nápor v bouřlivé atmosféře ustály a dvěma posledními
vítěznými výměnami uzavřely
strhující mač definitivně ve svůj
prospěch – 23:25 a 1:3!

Jako omluvu za brzký začátek

pátečního finále měli diváci

VSTUP ZDARMA

Prostějov/son - Logicky nespokojené ohlasy mezi volejbalovými příznivci vyvolal termín
prvního finálového utkání
UNIQA extraligy žen mezi
VK AGEL Prostějov a PVK
Olymp Praha stanovený již na
patnáctou hodinu odpolední
v pátek 20. dubna. Důvody
takto nezvykle brzkého začátku ve všední den objasnil sportovní ředitel hanáckého oddílu
Peter Goga.
„Všechno se odvinulo od toho,
že Česká televize chtěla v pondělí 23. dubna vysílat třetí finále
a my i Český volejbalový svaz
jsme samozřejmě chtěli, aby
se ženský volejbal na obrazovky dostal. Tím pádem se vyšlo
vstříc tím, že celá série začne
co nejdříve. O druhém střetnutí
v Praze nebylo sporu, ten bez
potíží připadl na sobotu. Ohledně prvního duelu však vznikly
diskuse,“ pustil se Goga do vysvětlování.
„My jsme chtěli začínat ve čtvrtek 19. dubna od 17.00 hodin a
hrát tedy obden, což by za dané
situace podle mě bylo ideální.

PŘEDPLATITELÉ

Bohužel vedení Olympu na tuto
variantu ze svých vlastních důvodů nepřistoupilo, takže jsme
respektovali jeho přání, aby série odstartovala až v pátek 20.
dubna. Týž den od 18.00 hodin
byl ale v hale Sportcentra DDM
na programu basketbalový zápas
mužů BK Prostějov, který už
nešlo přesunout. Tím pádem
jsme museli stanovit nejpozdější
možný čas před tímto utkáním,
což bylo 15.00 hodin,“ navázal
Goga.
„Pochopitelně si uvědomujeme,
že ve všední den je takhle časný
začátek pro spoustu fanoušků
problematický či nepřijatelný.
Bohužel za daných okolností
jsme neměli jinou možnost, za
což se všem divákům omlouváme. Jako určitou vstřícnost a formu omluvy jsme se rozhodli na
páteční střetnutí nevybírat žádné
vstupné, tudíž všichni, jež první
finále mohli navštívit, měli přístup do hlediště zdarma,“ dodal
sportovní ředitel VK.
Pro úplnost připojme, že první
mač Prostějov – Olymp zhlédlo
přímo v hale 400 diváků...

DO AKCE!

VELKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY
Čtěte na
PÍŠE DRUHÉ KOLO...
straně 21
Výběr z hráčských statistik druhého finále
Týmové
Přímé body z podání: Olymp Praha 9 – Prostějov 3.
Chyby při podání: Olymp Praha 10 – Prostějov 6.
Procento dobrého příjmu: Olymp Praha 67% - Prostějov 57%.
Procento excelentního příjmu: Olymp Praha 30% - Prostějov 20%.
Procento úspěšnosti v útoku: Olymp Praha 43% - Prostějov 45%.
Bodové bloky: Olymp Praha 12 – Prostějov 13.
Individuální
Nejvíce bodů: Kvapilová 19, Vanžurová 17 – Velikiy a Horká 18.
Přímé body z podání: Kvapilová 3, Sládková a Halbichová 2 – Velikiy, Horká a Popovič 1.
Procento dobrého příjmu: Dostálová 69%, Kvapilová 67% - Chlumská 72%,
Horká 53%.
Nejvíce bodových útoků: Vanžurová 16, Kvapilová 13 – Velikiy 17, Horká 16.
Procento úspěšnosti v útoku: Kvapilová 54%, Kvapilová 50% - Monzoni 60%,
Velikiy 53%.
Nejvíce bodových bloků: Kallistová 4, Kvapilová a Sládková 3 – Hrončeková 7,
Monzoni 2.

Při semifinále se zkoušel
měřič rychlosti úderů
Prostějov/son - Hlavně na
větších tenisových turnajích
je to běžná součást výbavy
areálů přímo u centrálního
kurtu. Měřič rychlosti úderů
však nemusí být nutně určen
pouze pro bílý sport, o čemž
se přesvědčili aktéři i diváci
třetího utkání semifinálové
série UNIQA extraligy volejbalistek.
Před zápasem VK AGEL Prostějov versus SK UP Olomouc
nechalo vedení domácího oddílu
nainstalovat v hale Sportcentra
DDM poblíž hřiště právě jeden
takový měřič rychlosti a fandové se během většiny času jednoznačného duelu mohli bavit
sledováním toho, jakou má která
hráčka ránu.

„Tento měřič rychlosti byl před
časem zakoupen z prostředků
našeho klubu a v daném střetnutí
jsme se jej rozhodli vyzkoušet.
Myslím, že pro fandy šlo o zajímavé zpestření. Takový přístroj se
dá vhodně využít jak při utkáních,
tak v přípravě,“ řekl Večerníku
sportovní ředitel VK Peter Goga.
Čertovu skříňku během pondělního mače obsluhoval oddílový
PR manažer Ondřej Hubáček,
jehož naměřené údaje nijak nepřekvapily. Největší ránu totiž
zjistil u prostějovské bomberky
z Chorvatska Sanji Popovič, která
jedním svým dělovým podáním
vyslala míč na druhou stranu sítě
rychlostí 65 kilometrů za hodinu.
Nikdo jiný se přes šedesátku za
celý zápas nedostal.

SEMIFINÁLOVÁ TEČKA: Polevení stálo VK jeden set, na jinak hladký postup do finále však nemělo vliv

Očima kapitánek
Konečný stav série 3:0
Bodový vývoj - první set:
2:0, 4:1, 6:2, 7:5, 9:5, 10:8,
14:8, 16:9, 18:10, 20:13,
23:13, 25:14. Druhý set:
1:1, 11:1, 12:3, 16:3, 16:5,
20:5, 23:6, 25:8. Třetí set:
1:5, 3:5, 4:9, 6:9, 7:11,
11:11, 14:15, 16:15, 16:17,
18:19,, 20:19, 23:22, 23:25.
Čtvrtý set: 0:3, 4:3, 6:4,
8:7, 12:7, 14:10, 16:10,
17:12, 19:12, 22:13, 25:14.
Prostějov/son - Po osmi vítězstvích 3:0 ztratily volejbalistky VK AGEL Prostějov sadu.
Stalo se ve třetím utkání semifinálové série play off UNIQA
extraligy ČR proti SK UP
Olomouc, když většinu času
měly úřadující mistryně jasně

Solange SOARES - VK AGEL Prostějov):
„Dva sety jsme hrály dobře a ve třetím doplatily na
tradiční ztrátu koncentrace, kdy ve většině zápasů
máme jednu sadu slabší. Potom jsme opět zabraly, ale
ztracený set je před finále varováním. Proti Olympu
musíme makat o sto procent víc a bez zbytečných
výpadků, abychom sezónu zakončily vítězstvími i
kvalitním volejbalem, na který přijdou fanoušci.“

Veronika GREGOROVÁ - SK UP Olomouc:
„V prvních dvou setech jsme Prostějov uspaly natolik, že jsme dokázaly získat ten třetí. Pak se soupeřky
srovnaly a měly zase navrch. Jedna získaná sada nás
samozřejmě těší, ale ostatní tři sety byly z naší strany
strašné, takže porážka 1:3 znamená jen malou útěchu...“

navrch, ale na dvacet minut
vypadly z role a protivník toho
využil k dílčímu úspěchu. Celkově dopadl zápas i celá série
dle předpokladů, takže ve finále nejvyšší národní soutěže se
střetnou favorizované „Agelky“ s PVK Olymp Praha.
Olomoucké „vysokoškolačky“
měly opět k dispozici početně vel-

mi okleštěný kádr osmi hráček, s
nímž dokázaly čelit tlaku favorita
v úvodní sadě jen do stavu 10:8.
Až tehdy domácí plejerky zaznamenaly první delší bodovou šňůru (14:8), kterých v předchozích
vzájemných zápasech předváděly
nespočet. Tentokrát dlouho zůstalo pouze u té jedné, než domácí
tým v koncovce ještě vystupňo-

val svou převahu a hlavně dvojicí
zbraní servis – útok zavřel set z
20:13 na jasných 25:14 a 1:0.
Tím střetnutí zajelo do vyjetých
kolejí dosavadní jednoznačnosti
celé série. Olomoučankám nefungovala proti kvalitnímu podání Horké a posléze i Popovič
přihrávka, tím pádem si výborně
hrající ženy VK dělaly se soupeřkami ve druhém dějství doslova
co chtěly od začátku až do konce,
čímž dosáhly jednociferného výsledku 25:8 a vedení 2:0 na sety.
Za daného průběhu nečekanou
zápletku dostalo střetnutí zkraje
třetí sady, kdy Poláškové vyšlo
několik servisů a celé družstvo
UP to nastartovalo (1:5). Vzápětí
hosté utekli dokonce na 4:9, neboť ukolébané obhájkyně titulu
několikrát zachybovaly. Ztrátu
však poměrně rychle dotáhly
(11:11), načež se oba kolektivy
až do úplného závěru přetahovaly o vedení. Výběr AGELu totiž
ztratil suverenitu a děvčata SK
UP naopak předváděla svůj nejlepší volejbal v celém semifinále, což vedlo až k překvapivému,

Pohledem trenérů
Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Utkání se pro nás dlouho vyvíjelo dobře, ale jak už to někdy bývá, po velmi jednoduchém setu
přišly komplikace. Že jsme třetí sadu ztratili ovlivnily dva hlavní faktory. Jednak Olomouc podávala na hranici rizika a měla vynikající servis, tím vytvářela velký tlak. A také jsme podcenili
několik lehkých míčů na síti, které měly být uhrané v náš prospěch. Místo toho jsme se dostali do
křeče, jež pominula až postupně během čtvrtého setu. Jeden prohraný set je pro nás takovou vhodnou fackou k tomu, abychom si uvědomili nutnost makat naplno až do konce zápasu, nepolevovat
v koncentraci a rovněž to, že při horší přihrávce si lze pomoci jinak... Každopádně s postupem beze
ztráty kytičky jsem spokojen.“

Jiří TEPLÝ - SK UP Olomouc:
„Začali jsme velmi opatrně, úvodní dva sety byly hodně o našem respektu. Ve druhém jsme se
dokonce dostali pod tak velký tlak, že holky kazily skoro úplně všechno a podle toho to dopadlo.
Následně si nejspíš uvědomily, že jim říkáme pravdu, když mluvíme o nutnosti co nejlépe servírovat. Začaly hrát mnohem odvážněji, proti uspanému soupeři se chytily a překvapivě získaly třetí
sadu. Ve čtvrté už si nás domácí pohlídali, ovšem celkově odehrály slušný zápas a tentokrát udělaly
asi maximum, co bylo v našich současných možnostech. Aspoň trochu jsme Prostějovu zkomplikovali dosud hladkou cestu play off a nám tohle malé pozitivum určitě pomůže, neboť holky si
ověřily, že i proti tak silnému družstvu se dá hrát.“

leč zaslouženému snížení setového stavu po těsném výsledku
23:25 – 2:1.
Navíc hned v nástupu do čtvrtého dílu hanáckého derby
využila Univerzita Palackého

psychické pohody k dalšímu
minibrejku (0:3). Kdo v minulých duelech volal po větší vyrovnanosti, musel být spokojen,
ovšem jen do skóre 8:7. Poté
se domácí plejerky dostaly do

svých obvyklých top obrátek a
zvyšujícím se náporem znovu
odsoudily nestíhající sokyně
do role statistek. Tím pádem
skončil poslední set opět hladce
25:14 a celý mač 3:1.
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník nechyběl u velkolepého postupu tenistek do finále Fed Cupu

ČESKÉ LVICE SI POCHUTNALY NA ITALSKÝCH TĚSTOVINÁCH

Káru k obhajobě titulu táhly prostějovské hvězdy: Petra Kvitová a Lucie Šafářová
České tenistky jsou podruhé za sebou ve finále Fed Cupu! O víkendu
v Ostravě zvítězily nad Itálií 4:1, přičemž lví podíl na tom má „lvice“ Petra
Kvitová, která získala druhý a následně i třetí, postupový bod. O první díl
do mozaiky se postarala její oddílová spoluhráčka z TK Agrofert Lucie
Šafářová. Holky přitom byly o víkendu suverénní, když v klíčových utkáních
neztratily ani set. Ve čtvrté dvouhře dostala šanci Andrea Hlaváčková, která ve své reprezentační premiéře padla. Výsledky české tenistky dovršily
v deblu, ve kterém právě Hlaváčkové s Hradeckou italský pár vzdal kvůli
zranění Pennetaové. České hráčky výhrou 4:1 oplatily Italkám porážku 0:5
ze semifinále 2010 v Římě. O slavnou trofej budou v listopadu bojovat doma
proti Srbsku! „Je to fantastické. Hrát doma o Pohár federace, to byl sen nás
všech,“ nechal se slyšet Miroslav Černošek, boss marketingové společnosti
TK PLUS a šéf České sportovní, která reprezentační duely mužů i žen pořádá. Jak to v Ostravě o víkendu probíhalo? Večerník měl na severu Moravy
své zastoupení a přináší vám živou reportáž včetně exkluzivních fotografií
nejen z vítkovické haly, ale i z cesty věrných prostějovských fanoušků, kteří
ani tentokrát v hledišti nechyběli.
Ostrava/lv, pk - Žádné velké
problémy za cestě za obhajobou loňského vítězství ve Fed
Cupu si nepřipustily české
tenistky v ostravském semifinále proti Itálii. O postupu
bylo rozhodnuto už po třetí
dvouhře v neděli necelou hodinu po poledni.

Italky zmrazil
raketový začátek
V posledním vzájemném zápase Češky utrpěly krutou porážku 0:5 a na římskou potupu
z roku 2010 chtěly co nejdříve
zapomenout. V semifinále se
to podařilo hned v úvodních
dvouhrách. Lucie Šafářová

i když to pro ni byl první zápas
po kondičním soustředění
v Turecku. „Tělo bylo trochu
unavené, navíc jsem udělala
docela dost zbytečných chyb.
Důležité je přesto především
vítězství. To se počítá. Zpočátku jsem byla trochu nervozní,
ale postupem času šel výkon

nahoru,“ hodnotila své vystoupení proti Erraniové nejlepší
česká tenistka.

Postup na první pokus
Tři postupové mečboly měly
domácí tenistky před začátkem
druhého hracího dne. A věřily,
že zásluhou Kvitové, kterou
čekala Schiavoneová, se to
podaří. Měly pravdu. Rodačka
z nedalekého Fulneka vyhrála
své desáté utkání v soutěži,
když pokaždé lépe zvládla
koncovky setů. „Klíčové míče
jsme zvládla,“ pochválila se
Kvitová po zápase.
Milenci v hledišti. Přítel Petry Kvitové Adam Pavlásek (vlevo) a
nová láska Lucie Šafářové slovenský kickboxer Milan Buchinger drželi v hledišti palce svým vyvoleným.
Foto: Jiří Vojzola

Je na ně spoleh. Prostějovští fanoušci samozřejmě nemohli při
víkendovém semifinále Fed Cupu v Ostravě chybět.
Foto: Jiří Vojzola
Za rozhodnutého stavu dostala
v poslední dvouhře příležitost deblistka Andrea Hlaváčková. Nevedla si vůbec špatně a dokonce
proti Erraniové získala první
sadu. Až další průběh ukázal rozdíl obou tenistek a Italka získala
pro svůj tým česný bod. „Zahrát
si před plnou halou doma za Českou republiku je úžasný zážitek.
Nehrála jsem špatně, stydět se
nemusím,“ byla přes porážku
spokojená Hlaváčková.
Čtvrtý bod získal pár Hradecká, Hlaváčková. Jejich soupeřky utkány vzdaly v závěru
úvodní sady.

Hvězda hvězd! Petra Kvitová dalšími dvěma zářezy proti Italkám zaokrouhlila počet vítězství v řadě ve
Fed Cupu na rovných deset.
Foto: Jiří Vojzola
Petra Kvitová porazila ve dvou
setech Francescu Schiavonovou a po sobotní výhře nad
Sárou Erraniovou a úspěchu
Lucie Šafářové proti Schiavoneové získala rozhodující třetí
bod. Český tým, postavený
především na hráčkách Prostějova, drží šanci na obhajobu
loňského triumfu, o který budou usilovat ve finále. To je
na programu 3. a 4. listopadu,
pravděpodobně v pražské O2
Aréně. „Dodnes vzpomínáme, na chvíle, kdy jsme loni
zvedaly pohár nad hlavu a těší
nás, že budeme mít možnost
o podobný zážitek znovu ve
finále usilovat. Navíc v domácím prostředí,“ vyznala se třetí
hráčka světa Petra Kvitová
těsně po zisku klíčového bodu.
Celkově Česká republika porazila Itálii 4:1.
INZERCE

potvrdila kvalitní formu z posledních měsíců a Schiavoneové nedala ani set. První získala
v tie breaku a pak už na kurtu
ostravské ČEZ arény naprosto
dominovala a soupeřce povolila jediný game. Především
úvodní koncovka byla hodně
napínavá. V desáté hře měla
dokonce Italka k dispozici tři
setboly. Šafářová v tu chvíli
zabojovala a vynutila si zkrácenou hru. „To byl klíčový
moment celého střetnutí. V tu
chvíli jsem se uklidnila a soupeřka naopak ztratila sílu,“
prohlásila Lucie Šafářová.
Proti italské dvojce Erraniové
nastoupila Kvitová do druhé
dvouhry s vědomím příjemného týmového náskoku. Svůj
duel proti nedávné vítězce silně obsazeného turnaje v Barceloně zvládla ve dvou setech,

Ve finále proti Srbsku
Posledními soupeřkami na cestě
za obhajobou loňského vítězství
budou Srbky, které v Moskvě
pro někoho možná překvapivě
vyřadily favorizovanější Rus-

Fotoreportáž

ky. Utkání se bude hrát v České
republice, což celý tým přivítal.
„Máme ty nejlepší fanoušky.
Budeme se snažit, aby s námi po
zápase mohli slavit,“ tvrdí shodně celý fedcupový tým.
Bude to ale otevřená partie. Soupeřky reprezentují především
dvě bývalé světové jedničky
Jankovičová a Ivanovičová.
„Bude to těžké, ale na přípravu
máme hodně času a pro úspěch
uděláme, co bude v našich silách,“ slíbil nehrající kapitán
týmu Petr Pála.
Vrchol Fed Cupu uvidí s největší pravděpodobností pražská O2 aréna, především
kvůli náročným podmínkám
Mezinárodní tenisové federace
ITF. „Ještě není nic potvrzeno.
Praha se však zajím jeví jako
nejvíc možná,“ řekl Miroslav
Černošek, šéf agentury Česká

sportovní, která Fed Cup pořádá. A právě muž, který stojí za
současnými úspěchy českého
tenisu v mužské i ženské kategorii měl v nedělním odpoledni velkou radost. „Když jsme
jednou Fed Cup vyhráli, mohl
to leckdo považovat za souhru
okolností, ale tento tým ukazuje, že patří k těm nejlepším,
není-li vůbec nejlepší na světě!
Všem holkám za skvělou reprezentaci děkuji,“ nechal se unášet na vlně euforii M. Černošek.
Právem byl hrdý především na
tenistky ze ´své dílny´. „Petra
je vynikající hráčkou s přívlast-

kem par excellance a Lucka má
v současnosti výbornou formu.
A nezapomínejme ani na to, že
třetí Češkou ve třicítce je Petra
Cetkovská, prostějovská rodačka. Na finále se všichni hrozně
moc těšíme, bude to bomba.
A kdyby se povedlo obhájit Pohár Federace před domácími fanoušky... No, raději nedomýšlet,
ať to nezakřiknu...,“ dodal první
muž prostějovského tenisu.
Avizované interview s ním
nejen na téma tenis vám z důvodu tohoto velkolepého úspěchu přineseme až v příštím vydání Večerníku.

ČESKO4:
4:11ITÁLIE
Šafářová – Schiavoneová
Kvitová - Erraniová
Kvitová - Schiavoneová
Hlaváčková - Erraniová
Hradecká, Hlaváčková
- Erraniová, Pennettaová

Sobota:
7:6
6:4

(7:3)
6:3

6:1

Neděle:
6:4
6:2

7:6
2:6

(7:1)
2:6

5:6 skreč Itálie

Nepostradatelní fanáti...

Správní blázni. Už dlouhá léta nesmějí prostějovští fanoušci chybět při žádném vrcholném utkání jak Davis Cupu tak ženského Fed Cupu. Není divu, když v posledních letech
tvoří páteř obou reprezentací tenisté z Prostějova! Nadšenci s vlajkami, šálami a bubny vždy dokáží pobláznit celé hlediště vyprodaných hal. Cesta k utkáním je veselá, autobusy
praskají ve švech. A ty vítězné oslavy po utkáních, to je něco!
3x foto: Zdeněk Pěnička

