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Prostějov/red - Pondělní večer byl pro redakci
Večerníku vpravdě historickým okamžikem. Úderem
dvacáté hodiny jsme spustili nové webové stránky
vecernikpv.cz s aktuálním on-line zpravodajstvím, ale
i pravidelnými rubrikami. A již třetí den jsme z hlediska návštěvnosti čtenářů měli jedny z nejúspěšnějších
internetových stránek regionu!
Chcete vědět víc? Nalistujte stranu 23!

Prostějov/mik - Místo sebevrahů. Tak se už léta
říká úseku železniční trati v okolí takzvané „myší
díry“ ve Vrahovicích. A své pověsti dostálo okolí
zdejšího železničního přejezdu i v sobotu večer.
Rychlík z Olomouce tady zcela rozcupoval muže,
který si podle dostupných informací dobrovolně
stoupl do kolejiště před svištící vlak! Policie ještě
včera odpoledne neznala jeho totožnost… více na straně 13

další neštěstí. Je sobota, těsně
před půlnocí. Už dvě hodiny v okolí
železničního přejezdu ve Vrahovicích
probíhá vyšetřování čerstvé sebevraždy...
2x foto: Michal Kadlec
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Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Svatoplukova 20 (u zastávky MHD)

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Rychlost se už měří!
V neděli 29. dubna probíhalo
měření rychlosti mobilním
radarem na ulici Kostelecká.
Zde bylo zjištěno ve dvanácti případech překročení
povolené rychlosti. Následující den se strážníci přesunuli
na ulici Brněnskou. V době
od 18.00 do 20.00 hodin celkem osm řidičů nedodrželo
předepsanou rychlost. Přistiženým řidičům bylo uděleno
v blokovém řízení celkem
12 000 korun.

Zboží rozházel
Několik minut před dvacátou
hodinou bylo přijato sdělení
o vloupání do obchodu na
vy-ulici Školní. Hlídky ihned vy
razily na místo. Po příjezdu je
zkontaktovali svědci události
a za pachatele označili vzdalujícího se muže. Ten byl
strážníky zadržen. Jednalo se
o šestačtyřicetiletého občana,
který se k činu doznal. Uvedl,
že dlažební kostkou prohodil
skleněnou výplň a veškeré
věci z výkladní skříně rozházel po okolí. Konal tak
úmyslně ze vzteku. Majitelka
prodejny předběžně vyčíslila
způsobenou škodu na 15 000
korun. Pro podezření z trestného činu byla událost předá
předána Policii ČR.
Ryby lekly horkem!
Desítka leklých ryb plavala
na hladině. Dopoledne bylo
nahlášeno na linku 156 uhynutí ryb na rybníčku v Drozdovicích. Strážníci prověřili
zmíněnou lokalitu. Zjistili
10 až 15 kusů mrtvých ryb.
O situaci byl vyrozuměn
správce, který přislíbil odklizení. V tomto případě
nešlo o protiprávní jednání,
ale o přirozený úhyn vlivem
teplého počasí.
Užovka na zahradě
Strážníci provedli ojedinělý
odchyt. Před polednem bylo
přijato na linku 156 oznámení o nálezu hada. Muž uvedl,
že na své zahradě v blízkosti náměstí Spojenců objevil
plaza o délce přibližně 50
centimetrů. Hlídka na místě
provedla odchyt. Jednalo se
o užovku červenou. Majitele
se zjistit nepodařilo. Městská policie nemá vhodné
prostory k uložení, a proto
had putoval do prodejny
drobných živočichů. Půl
roku má chovatel na to, aby
se o užovku přihlásil, a to na
městské policii.
Koupali se v kašnách
Teplé počasí zlákalo dítka
k ráchání ve vodě v městských kašnách. V průběhu
dne byly zaznamenány od
občanů dvě stížnosti na
koupání dětí v kašnách. Po
čtrnácté hodině vyjížděla
hlídka na náměstí T. G. Masaryka a po šestnácté hodině
na náměstí Spojenců. Rodičům dětí bylo vysvětleno, že
kašna neslouží ke koupání.
Navíc v těchto místech hrozí
zranění, případně i nákaza,
neboť v uzavřeném okruhu
vody se mohou nacházet
i nebezpečné bakterie. Na
náměstí Spojenců si děti
vodních radovánek užívaly
bez dohledu rodičů. Strážníci je vykázali. Následující
den byla hlídka opět vyslána ke kašně. Tentokrát tady
byli přistiženi čtyři školáci.
Dotyčným bylo vysvětleno
úskalí, které jim z jejich počínání hrozí.
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ze soudní síně...
STaŘeNKa PŘišla o MilioN. NiKdo NeVí jaK...
„Ukradla mi ho pečovatelka, které jsem ještě předtím sama darovala 950 tisíc korun,“ tvrdí poškozená
Někteří staří lidé mají miliony korun. Přijít o své celoživotní úspory však mohou velice snadno. O tom
svědčí i případ třiasedmdesátileté Věry K., která se
po rozvodu přestěhovala z Prostějova do Mostkovic.
V trezorku, který schovávala doma pod matrací, měla
1 130 000 korun! A jak se zdá, peníze se zřejmě propadly do země... Nebo je někdo vzal?
Prostějov/mls
Žena z krádeže trezoru obvinila
svoji pečovatelku Ivetu O., která se o ni léta starala. Přitom ona
sama své pečovatelce prokazatelně věnovala neuvěřitelných
950 tisíc korun. Zajímavé bylo,
že obdarovaná tento fakt na policii nejprve popřela a až teprve
později jej připustila. Nicméně
to, že by od ženy trezor s penězi převzala a už jí ho nevrátila,
se nakonec prokázat nepodařilo. Jediné, o co se soud mohl
opřít, byla výpověď okradené.
A tu porota v čele se soudkyní
Ivonou Otrubovou i na základě
znaleckého posudku shledala
jako osobu nedůvěryhodnou...
Movitá seniorka přitom podle

jisté. Státní zástupkyně totiž upo- Obhajoba naopak upozornila
zornila na to, že pečovatelka svoji na to, že paní Věra svoji pečoklientku opakovaně pomlouvala. vatelku z krádeže obvinila až
„Tvrdila například, že se léčila na po tomto konfliktu. Motiv pro
psychiatrii, což nebyla pravda. Je obvinění z krádeže pak viděto s podivem, obzvláště když jí la v pomstě. Především však
paní Věra věnovala devětsetpa- zdůraznila, že ve výpovědi
desát tisíc, což ona sama nejprve okradené byla řada zásadpopřela. Přitom poškozená od ních nesrovnalostí. Například
všeho měla darovací smlouvy,“ v tom, jak dlouho byl trezor
svých slov měla několik let upozornila Gabriela Bílková.
u jednoho
svoji pečovatelku „za vlastní
dceru“. S vlastní rodinou totiž
nevycházela. S manželem se
rozvedla, jeden ze synů skončil
jako klient ústavu ve Víceměřicích, druhý byl odsouzen za
to, že svoji matku okradl. Svá
vnoučata prý paní Věra nikdy
neviděla! A tak sepsala závěť,
ve které své milované pečovatelce chtěla po smrti věnovat
veškerý svůj nemalý majetek.
Mezi oběma ženami však mělo
dojít ke konfliktu...
„Bylo to s ní k nevydržení. Když
mě fyzicky napadla, rozhodla se
naše pečovatelská služba ukončit
Kde skončil trezor? Stará paní ukrývala trezor s více jak milionem
s ní spolupráci,“ vysvětlila důvokorun pod matrací. Kdo jí ho vzal, není jisté. Ona sama obvinila svoji
dy rozchodu obou žen Iveta O.
pečovatelku, soud jí však za pravdu nedal. 
KolážVečerník
Jak to skutečně bylo, není zcela

Policie hledá svědky loUPeŽe
Starší žena se s lupičem prala o kabelku!

Prostějov/mik - Na povrch vyplul
další případ loupežného přepadení, ke kterému ovšem došlo už
před třemi týdny ve Studentské
ulici. Starší ženu tady v noci přepadl zatím neznámý muž, který
toužil po její kabelce. Důchodkyně
se bránila, ale při rvačce upadla na
zem a zranila se. Policie nyní hledá
možné svědky loupeže.
„Trestného činu loupeže se dopustil neznámý pachatel, který dne 21.
dubna v 0.30 hodin na chodníku ulice
Studentská v Prostějově odcizil čtyřiašedesátileté ženě kabelku. Pachatel
přistoupil k ženě zezadu a pokusil
se jí vytrhnout kabelku, kterou držela v levé ruce. Následně se začali
o kabelku přetahovat, následně žena
upadla na zem a lehce se poranila.
Pachateli se podařilo kabelky zmocnit, pak utekl po chodníku kolem restaurace U Tří bříz směrem ke kru-

hovému objezdu. Celkově tak ženě
způsobil škodu kolem tří tisíc korun,“ uvedl Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově. Jak dodal, lupiči nyní za
tento čin hrozí až desetiletý kriminál.
Problém je v tom, že po pachateli se
zatím marně pátrá. Proto policie žádá
veřejnost o pomoc. „Podle výpovědi
přepadené se jednalo o muže nezjištěného věku vysokého kolem 180 až
185 centimetrů, štíhlé postavy. Na
sobě měl tmavé kalhoty, tmavší bundu s kapucí, kterou měl přes hlavu.
Policie České republiky Prostějov
žádá občany, kteří se v uvedenou
dobu pohybovali v okolí a viděli
přicházet nebo odcházet popsanou
osobu pachatele, nebo výše popsaný incident, aby kontaktovali Policii
České republiky Prostějov na bezplatné telefonní lince 158,“ uvedl
Josef Bednařík.

z přátel okradené či zda od něj
tento muž měl, či neměl klíče.
Příčinou zřejmě byla mozková mrtvice, která paní Věru
postihla. „Žádný jiný důkaz
kromě výpovědi poškozené,
u které soudní znalkyně konstatovala sníženou věrohodnost, není a nikdy nebyl k dispozici. Proto jsem přesvědčen,
že nebylo jednoznačně prokázáno, že trezor vzala moje
klientka. Kde skončil, nikdo
neví. Může být na mnoha místech...,“ konstatoval obhájce
Ivo Pavlů.
Senát v čele se soudkyní Ivou
Otrubovou nakonec dal obhajobě za pravdu a obžalovanou
zprostil obžaloby. Rozsudek
dosud nenabyl právní moci,
státní zástupkyně si ponechala
lhůtu pro možnost odvolání.
Kde tedy skončil trezor s více
jak milionem korun, který patřil
Věře K., zůstává záhadou. Pokud by jej kdokoliv z nás našel,
udělalo by mu to jistě náramnou radost! Otázkou je, zda by
se našel někdo takový, který by
jej seniorce vrátil...

TRaGÉdie u Víceměřic
Řidič přejel ležícího chodce

Víceměřice, Prostějov/mik - Kromě
sebevraždy na kolejích ve Vrahovicích
došlo o víkendu ještě k další smrtelné
tragédii. V sobotu časně ráno řidič škodovky přejel u Víceměřic muže ležícího
na silnici. Otázkou ovšem je, zda muž
nebyl mrtev již před touto nehodou.
„Třiapadesátiletý muž jel v sobotu 5.
května před čtvrtou hodinou ranní ve
voze značky Škoda Octavia mezi Víceměřicemi a Němčicemi nad Hanou. Asi
400 metrů za obcí Víceměřice nepřizpůsobil rychlost vozidla povětrnostním podmínkám, kdy mu v rozhledu
bránila mlha. Pravou přední částí vozu
narazil do čtyřiačtyřicetiletého muže,
který již ležel v jeho jízdním pruhu.
Uvedený muž na místě zemřel,“ popsala nám tragédii Tereza Neubauerová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství

Policie ČR v Olomouci. „Muž utrpěl
zranění neslučitelná se životem. Po
ohledání těla nebylo možné zjistit, jestli
byl mrtev už před uvedenou nehodou.
Byla nařízena soudní pitva, která do
případu určitě vnese více světla,“ sdělil
Večerníku Radomír Gurka, šéf prostějovské záchranky.
U řidiče, který chodce ležícího na silnici
přejel, bylo požití alkoholu vyloučeno
provedenou dechovou zkouškou. „Technická závada, jako příčina dopravní
nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Byla nařízena soudní
pitva. Na místo dopravní nehody se také
dostavil státní zástupce a soudní znalec z
oboru dopravy. Policisté případ šetří pro
podezření ze spáchání přečinu usmrcení
z nedbalosti,“ dodal ještě k tragédii mluvčí policie Josef Bednařík.

chovateli včel někdo zapálil úly!
Po zatím neznámém žháři pátral i policejní pes
Držovice/mik

Po krátkém čase evidují prostějovští hasiči i policisté další
čin žháře. Ten možná kvůli nějakým nevyřízeným účtům či
z pomsty zapálil držovickému
včelaři jeho úly! Škoda se pohybuje v řádech desítek tisíc
korun, po pachateli pátral ve
čtvrtek večer i policejní pes.
„Trestného činu poškození cizí
věci se dopustil neznámý pachatel, který ve čtvrtek 3. května ve
večerních hodinách v katastru
obce Držovice úmyslně zapálil pojízdný včelín. Na místě se
nacházelo pětadvacet včelích

úlů, vše zcela shořelo. Majiteli
tak vznikla škoda kolem 30 tisíc
korun,“ uvedl Josef Bednařík,
zastupující tiskový mluvčí Policie ČR v Prostějově.
Plameny stoupající do výše několika metrů pacifikovali prostějovští hasiči i dobrovolníci
z Držovic a Vrahovic. Situace
byla vážná, v době sucha hrozilo rozšíření požáru do okolního
lesíka. „Požár včelína a okolní
trávy byl nahlášen ve čtvrtek
pár minut před sedmou hodinou
večerní na operační středisko
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Na místo
vyrazili profesionální hasiči z

Prostějova a dobrovolní hasiči z
Držovic a Vrahovic. Po příjezdu
hasiči zjistili, že hoří včelí úl a
okolní tráva na ploše o rozměrech pět krát deset metrů. Požár
hasiči zlikvidovali během několika minut. Po předání místa
majiteli se jednotky vrátily zpět
na základnu,“ uvedla k případu
Vladimíra Hacsiková, tisková
mluvčí krajských hasičů. Jak dodala, příčina požáru je v šetření,
nicméně je více než jasné, že jde
o čin žháře.
„V krátké době vyšetřujeme další případ, kdy majetek někoho
druhého zapálil žhář. Po ohlášení požáru včelích úlů byl na mís-

Havárka motorkáře
V úterý po deváté
hodině ranní na
rychlostní komunikaci R46 došlo
k dopravní nehodě
motocyklu. Třiačtyřicetiletý cizí státní příslušník
dostal s motocyklem smyk

a následně se spolujezdkyní
upadli na silnici. Při nehodě
se těžce zranila spolujezdkyně, kdy byla převezena do
Fakultní nemocnice v Olomouci, řidič zraněn nebyl.
Dechová zkouška u řidiče
byla negativní. Muž uvedl,
že mu při jízdě praskla zadní
pneumatika. Předběžně bylo
zjištěno, že řidič motocyklu
jel na podhuštěné pneumatice a došlo k utržení ventilku
a úniku vzduchu. Motocykl
byl zajištěn a bude prohlédnut znalcem.

Straka na statku
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil
neznámý pachatel, který
v době od neděle 29. dubna
do středy 2. května 2012
vnikl do zemědělského areálu v Bohuslavicích. Z objektu odcizil 15 metrů svářecích
kabelů a svářečku. Svým
jednáním tak celkově způsobil škodu přes 13 000 korun.
Hrozí mu až rok
Podezřelým z trestného
činu ohrožení pod vlivem
návykové látky je devatenáctiletý muž z Prostějovska, který byl dne 1. května
2012 v obci Hrdibořice po
páté hodině ranní kontrolován jako řidič motorového
Ori-vozidla Škoda Felicia. Ori
entační dechovou zkouškou
policisté muži naměřili 1, 82
promile alkoholu v dechu.
Proto mu na místě zadrželi
řidičský průkaz a zakázali
další jízdu. Podle trestního
zákoníku lze za tento čin
uložit trest odnětí svobody
až na 1 rok, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.
Vnikl do novostavby
Neznámý pachatel se během noci za středy na čtvrtek vloupal do novostavby
v obci Ohrozim. Z objektu
odcizil elektrickou frézu a
příklepovou vrtačku. Celkově tak svým jednáním
způsobil majiteli škodu kolem 9 000 korun.

Nezbylo skoro nic. Držovický včelař utrpěl třicetitisícovou škodu
tím, že mu někdo podpálil úly.
Foto: HZS
to okamžitě vyslán také psovod
s policejním psem a vyšetřovatelé. Ve spolupráci s hasiči jsme
pátrali po akcelerantech požáru,
podle všeho žhář mohl použít

benzín či petrolej. Výsledky zatím nejsou známé,“ uvedl pro
Večerník v pátek odpoledne Pavel Novák, vedoucí Územního
odboru Policie ČR v Prostějově.

PÁTRÁNÍ... 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.

ČERNÁ KRONIKA

MicHal čUReja

ZdeNěK KadlčíK

PaVel PoHloš

ToMáš MoRáVeK

se narodil 18. ledna 1994 a
trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání 2.
května 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 16 do 20
let, měří 170 centimetrů, má
hubenou postavu, hnědé oči a
černé vlnité vlasy.

se narodil 10. září 1964 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na pohřešovaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání 30.
dubna 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 45 do 50
let, měří 179 centimetrů, má
obézní postavu, hnědé oči a
hnědé prošedivělé vlasy.

se narodil 16. června 1995
a trvalé bydliště má hlášeno
v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne
30. dubna 2012. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 16 do 18
let, měří mezi 170 až 175 centimetry, má střední postavu,
černé oči a černé vlasy.

se narodil 18. září 1975 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání už 2. února 2012. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 35 do 36 let,
měří 175 centimetrů, má hubenou postavu, modrozelené
oči a hnědé vlasy.

Malotraktor je fuč
Trestného činu krádeže
vloupáním se dopustil neznámý pachatel, který minulý týden v noci ze středy
na čtvrtek vnikl do kůlny
v obci Budětsko. Z místa
odcizil malotraktor červené
barvy. Tímto jednáním tak
majiteli způsobil škodu přes
50 000 korun.
Nezvaný host
V době od úterý 1. května
do pátku 4. května překonal v Prostějově neznámý
pachatel 2,2 metru vysoké
zděné oplocení. Ze dvora
domu odcizil jízdní kolo a
elektrickou sekačku. Poté
vypáčil dveře domu a dostal se na chodbu, ze které
ukradl různé nářadí, jako
vrtačku, brusky a podobně. Při své návštěvě navíc
pachatel v domě poškodil
dlažbu a zděný výklenek.
Svým jednáním tak způsobil škodu poškozením ve
výši 46 000 korun a odcizením věcí 86 000 korun.

Zpravodajství

MAJÁLES potvrdil

pověst AKCE ROKU!

SEXPŘED TABULÍ!

A SPROSŤÁRNY

Prostějov/mls

Prostějov/mls - Studenti to
opět dokázali! Jejich květnový
svátek je akcí, která svojí atmosférou nemá v průběhu
celého roku v Prostějově
obdoby. A závidět by nám
ji mohli i v jiných městech
po celé republice. Například
Majáles v blízké Olomouci,
kde funguje nepoměrně
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více středních škol a má obrovský potenciál ve studentech vysoké školy, může před
Prostějovem pouze smeknout
klobouk...
Přímou reportáž z páteční události
si můžete přečíst na straně 10
dnešního vydání, exkluzivní rozhovor s králem Majálesu pak
najdete na straně 16.

Korunovace. Loňský král Banán z reálky předal korunu Klaunovi
z Cyrilometodějského gymnázia.
Foto: Martin Zaoral

„Ty jedna pí.., co ty mi tady budeš
vykládat. Podívej se na sebe!“
I takto během vyučování řvala
na svoji třídní učitelku jedna ze
žákyň čtvrté třídy ZŠ E. Valenty
v Prostějově. Tato „dívenka“ byla skutečným postrachem školy. Velké problémy s ní totiž měli
nejen vyučující, ale také její spolužáci. „Mého syna si vybrala jako terč. Šikanovala ho, neustále
mu sprostě nadávala a brala mu
věci,“ postěžovala si Večerníku
jedna z maminek. Problémová
žákyně sice ze školy na ulici
Edvarda Valenty nakonec před
pár dny sama odešla, ještě než
se tak ale stalo, táhly se s ní problémy několik let. Proč tak dlouho? A co ti ostatní? Jak jsme zjistili, podobných případů na všech
školách neustále přibývá...

více čtěte
na straně 13
dnešního vydání

Žákyně tERoRIZovala
spolužáky i učitele

Vyhrocená situace. Jsou děti ve škole opravdu rok od roku drzejší? Foto: koláž Večerníku

Pro Františka Prášila skončila kvůli
marihuaně jeho politická kariéra
Čelechovice na Hané, Pros
Prostějov - Kauza bývalého člena
Zastupitelstva obce Čelechovice na Hané měla minulý týden
i politickou dohru. Jak jsme
minulý týden uvedli, policie
v domě jeho rodičů v Kostelci na Hané odhalila pěstírnu
marihuany, kterou zde podle
očitých svědků pěstoval jistý
František Prášil pro léčebné
účely. Policie

ŠOK:

jej ovšem obvinila z trestného
činu nedovolené výroby drog
a omamných jedů. Obviněný
muž se však cítí být nevinný,
faktem ale budiž, že aktuálně
je v pěkné bryndě a co je jisté,
alespoň na čas pro něj skončila jeho slibně se rozvíjející
politická kariéra...
František Prášil aktuálně kandidoval za ODS do Zastupitelstva
Olomouckého kraje. Nejsilnější pravicová strana na

Prostějovsku se postavila k případu čelem a případ policejního
vyšetřování jednoho ze svých
členů řeší rychle a razantně.
„Oblastní rada ODS Prostějov
projednala ve čtvrtek na mimořádném jednání záležitost s policejním vyšetřováním člena ODS
Františka Prášila ve věci údajného pěstování marihuany, jak o
něm v posledních dnech informovala média. Na svém jednání
vyslechla informaci Františka

Prášila, že přestože se považuje
za nevinného, pozastavuje kromě
rezignace na své stranické funkce také své členství v ODS, aby
nepoškozoval dobré jméno této
strany. Již dříve František Prášil
odstoupil z kandidátky pro krajské volby,“ uvedl pro Večerník
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora města a předseda Oblastní
rady ODS v Prostějově.
„Přestože se v tomto případě
nejednalo o politickou záleži-

Je šéf gangu zlodějů aut AFéRA okolo radarů může
být UMĚLE VYTVOŘENÁ!

PROPUŠTĚN z VAZBY?

Brno, Prostějov, Mostkovice/
mik, mls - To přece není možné! Ale zřejmě ano...
Po zlé zprávě z nedávna, kdy
jsme se dozvěděli, že mladý
prostějovský Rom byl po sérii
loupežných přepadení naprosto nepochopitelně propuštěn
z vazby, načež okamžitě spáchal další násilný čin, přišla
v závěru uplynulého týdne
další podobně šokující zpráva.
Šéf vloni dopadeného zlodějského gangu J. Ž. z Mostkovic
(jeho identitu redakce Večerníku zná, ale z důvodu „náhubkového“ zákona nezveřejňuje
INZERCE

Rezignoval na funkce. František Prášil minulý týden vystoupil z ODS,
ještě předtím odstoupil z kandidátky pro krajské volby.
Foto: internet

tost, ale o údajné individuální
jednání našeho člena, považujeme tento rychlý a jednoznačný
postup za jediný možný, aby
nebylo poškozeno dobré jméno
strany,“ dodal předseda ODS na
Prostějovsku Jiří Pospíšil.
Kauzu bývalého čelechovického zastupitele a nyní už bývalého člena ODS a kandidáta
této strany v podzimních krajských volbách budeme samozřejmě i nadále sledovat.

– pozn.red.), na kterého byla
na konci loňského listopadu
uvalena vazba v souvislosti
s masivními krádežemi aut, je
zřejmě na svobodě!
„Nemáme to z Krajského soudu v Brně ještě potvrzeno, ale
na devadesát procent to vypadá, že pan Ž. byl skutečně
propuštěn. Hodně se tomu divím a jsem z toho rozčarovaný...,“ svěřil se v pátek Večerníku Vladimír Váňa, předseda
Okresního soudu v Prostějově.
Více se o zarážející události
a veškerých novinkách z případu dočtete na straně 6

Tady bydlel. Před tímto domem
v ulici „Za vodou“ v Mostkovicích dříve stálo mnoho luxusních aut. Nyní
už před ním stojí pouze šedý Ford
Mondeo patřící bývalé manželce
Jiřího Žouželky. I ona dle svědectví
svého času jezdila v mnohem dražších vozech... Foto: Martin Zaoral

Prostějov/mik - Tuto informaci si schováváme už přes rok.
Nyní ji můžeme veřejnosti
naznačit. Vedení radnice totiž
v pátek potvrdilo, že měření
rychlosti pomocí stacionárních radarů může být obnoveno dokonce s jinou firmou než
s Czech radarem! A právě o to
také podle našich informací od
prvopočátku šlo...
Ministerstvo dopravy i Úřad na
ochranu osobních dat daly městu
Prostějov před časem vědět, že nic
protizákonného na měření nebylo.
Tudíž vypnutí radarů bylo pouhou
fraškou! Šlo snad někomu o to
poškodit Czech radar a „přihrát
kšeft“ někomu jinému? A komu?!

Nyní se tedy nabízí logická otázka. Proč byly dva roky radary
vypnuté a neměřila se rychlost,
když, jak se nakonec ukázalo,
bylo všechno v pořádku? „To
je úplně jednoduché, protože
jsme očekávali stanovisko ministerstva dopravy a nemohli
jsme se dočkat. Přišlo teprve až
nedávno. Za druhé nyní musíme
rozhodnout, s kým do nového
měření rychlosti půjdeme.
Určitou nabídku máme od stávajícího majitele stacionárních
radarů, tedy od společnosti
Czech radar. Budeme o ní jednat. Podle mého názoru by Rada
města o tom měla rozhodnout co
nejdříve. Půjde o to, kdy, v jaké

Brzy se spustí! Stacionární radary
na měření rychlosti budou v Prostějově znovu spuštěny. Ale s jakou
firmou?
Foto: Michal Kadlec
podobě a se kterým partnerem
radary opět spustíme,“ řekl
exkluzivně Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor Prostějova.
ČTĚTE NA STRANĚ 13

SPUSTiLi JSME NOVé

wEBOVé STRÁNKY

hLEDÁNÍ

JE U KONCE

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

Ticho před bouří? Dobrou zprávou pro
řidiče je fakt, že v posledních dnech
Podivné renaše benzínky notně snížily ceny poakce. Obrovskou
honných hmot. Je to ovšem reakpreventivní akci poce na stále se snižující počet
licie proti vykrádání aut
zákazníků, nebo předvzali na vědomí řidiči parkující
zvěst drastického
u Teska různými způsoby. Když pozdražení?
licisté některé z nich upozornili
na cenné věci vystavené v autě, byli
osočeni z obtěžování!

-

150
Až tolik let stará může být
lebka, kterou našel mladík
v Ondraticích. Záhadu do
celé záležitosti vnesl přivolaný soudní znalec. Podle něj
se nejedná o archeologický
nález. Jde o lebku starého
muže, která navíc nepochází
z místa nálezu.

Osobnost týdne
JAn VLAch
JJA

Student Cyrilometodějského gym
gymzaunázia a jeho družina nejvíce zau
jala porotu, která volila letošního
krále prostějovského Majáles. Mezi
ostatním vynikali především charismatickým projevem a do detailu promyšlenými kostýmy.

Více čtěte na straně 10

Výrok týdne
„Věděl, že politika
je v hajzlu, tak se
dal na marihuanu!“
Jeden z našich čtenářů
reagoval na poklesek
bývalého zastupitele
z Čelechovic na Hané

KONEC VÁLKY V NAŠEM REGIONU - NEZAPOMEŇME A POUČME SE

Analýza
Martin Mokroš
Je naivní si myslet, že válka zde
proběhla v klidu. Minimálně
likvidace židovské komunity
a dalších pětadevadesáti prostějovských občanů by měla být
mementem. A to nemluvme
o celkových válečných škodách,
které dle historiků dosáhly na celém okrese dvě miliardy korun!
Vesnice jako Bousín, Otinoves,
Hartmanice byly takřka srovnány se zemí, Brodek a Kobeřice
zažili ničení během sovětské
závěrečné ofenzívy...
Bojové aktivity jako takové
byly sice řidší, ale protože zde
fungovala hned dvě vojenská
letiště (Prostějov a Stichovice),
tak letecká válka ukázala svou
krvavou tvář. V květnu 1945 německá posádka začala ničit prostějovské letiště během příprav
na ústup a do toho vstupovala
se svými útoky letadla armády
sovětské. Od 5. května nešel
elektrický proud a tak poslední
co mohli naši občané z rádií zaznamenat, bylo volání o pomoc
od pražských povstalců. Fronta
se zastavila dvanáct kilometrů
od města, jelikož deštivé počasí
zastavilo postup vojenské techniky. A to bylo pro Prostějov
štěstí, protože sovětští generálové
plánovali dělostřelecké bombar-

Zítra si připomeneme již 67. výročí ukončení druhé
světové války. Mnozí z vás si řeknou, že je to už tak
dávno a tedy nač to připomínat, ale stále by mělo
platit, že historie učí a vychovává. A tak by se nemělo zapomínat a naopak mělo by se připomínat.
Hlavně se pak poučit se, neopakovat historické
chyby a obzvláště v tomto případě, kdy nejhorší
válka v dějinách způsobila největší tragédii a smrt
milionů lidí po celém světě. Jaký byl konec této války v našem městě a regionu?

Sověti ve městě. Zatímco němečtí okupanti prchali směrem na Drahanskou vrchovinu, sovětská vojska už táhla prostějovskými ulicemi. Lidé
vojáky vítali před radnicí i v Palackého ulici (snímek vlevo). Foto: archiv

dování města, což by znamenalo
ještě větší škody. V dosahu palby se Prostějov ocitl v úterý 8.
května, ale žádný výstřel nepadl,
neboť zaúřadoval prostějovský
rodák Vilém Sacher, který velel
jednotkám československého armádního sboru a osobně přesvědčil sovětské generály, že střílet už
opravdu netřeba. Bohužel letecké
nálety neustaly ani v tento den
a tak předměstí i čtvrti kudy ustupovaly německé jednotky svůj díl
stejně schytaly.

Dodejme že již 4. května před
vojáky opustil město německý
starosta a většina představitelů
německé moci. A jak to tak chodí, prostý voják utíkal zas jako
poslední.
9. května v pět hodin ráno převzal správu města dr. Oldřich
John, předválečný starosta Prostějova. Z radnice zavlál bílý prapor a občané, shromáždění na
náměstí spontánně zazpívali československou státní hymnu. Následně vyjeli parlamentáři k so-

Konstalace hvězd Prostějova
Bavte se, milujte se a množte se! Co taky chcete v těchto májových dnech jiného dělat? Snad jen pár z vás bude muset zajít
na úřad kvůli formalitám, ale bude to celkem zbytečné. Úředníci na naší radnici budou myšlenkami taky někde úplně jinde,
takže vás odkáží až na příští měsíc.

Berani - 21.3.-20.4. Kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá! Přesně toto přísloví se bude
tento týden hodit na vás. Hned na několik lidí
budete kout pikle a vymstí se vám to. Měli byste
raději zkrotit své emoce a být hodní a usměvaví.

Váhy - 24.9.-23.10. Nebudete mít příliš mnoho
času na hádky, a tak během tohoto týdne budete
ochotni dělat kompromisy. Ono to také kolikrát
nestojí za to dělat si problémy. Budete snadno
podléhat nutkání zapojit se do nových aktivit.

Býci - 21.4.-21.5. Pokud podnikáte, přikloní se
k vám více štěstí než v minulém období. Sice
si ještě nemůžete moc vyskakovat, ale hlady už
neumřete. Běžní lidé se budou muset spokojit
s málem a utáhnout si opasky.

Štíři - 24.10.-22.11. Až se budete chystat na
důležitou schůzku v první polovině týdne, nezanedbejte svůj zevnějšek. Ten bude tentokrát pro
první dojem velmi důležitý. Jednání s partnery
se vám s dostatečným sebevědomím vydaří.

Blíženci - 22.5.-21.6. Dostaví se problémy
v partnerském životě. Sice si můžete hodně věcí
vyříkat, na to ovšem musíte mít oba dobrou náladu. A tu věru mít nebudete, každý jste zavaleni
těžkými problémy. Zkuste si dát pauzu.

Střelci - 23.11.-21.12. Vaše píle a nadšení pro
danou věc jsou záviděníhodné. Teď jde jen o to,
aby veškeré vaše aktivity vedly ke zbohatnutí.
Poraďte se s odborníky a do žádné obchodní
transakce se nežeňte sami.

Raci - 22.6.-22.7. Prožijete týden blbec, na co
sáhnete, to se vám tak nějak vymkne z ruky.
Pokud se nechcete zničit, seberte se a utečte
z města. Někde v klidu za štěbetání vlaštovek si
promyslete, co jste udělali špatně.

Kozorohové - 22.12.-20.1. Chopíte se svých
povinností v domácnosti s nadšením, ale je jasné, že nemůžete stihnout úplně vše. Nestresujte
se tím. S věcmi, které tolik nepospíchají, si dejte
klidně načas a odložte je na později.

Lvi - 23.7.-23.8. V práci se nikam nehrňte, nebuďte všem pro smích. Váš elán je sice obdivuhodný, ale kvůli vám pak nadřízení honí do
práce úplně všechny. Hoďte se do klidu a zachováte si kamarády, kteří vám doposud zbyli.

Vodnáři - 21.1.-19.2. Láska tentokrát půjde bokem, soustředit se budete na daleko praktičtější
záležitosti. A máte recht, lásky se nenajíte. Měli
byste vymyslet nějakou kulišárnu jak přijít k penězům. Proboha, ale žádný podvod!

Panny - 24.8.-23.9. Po ránu se nebudete cítit
zrovna nejlépe, to se však během dne výrazně
změní. Vy totiž k oživení potřebujete mít lidi
okolo sebe. A jelikož doma si společnosti v tuto
chvíli moc neužijete, nezdržujete se tady.

Ryby - 20.2.-20.3. Budete-li v tomto týdnu
chtít něčeho dosáhnout, nedostane se vám toho
zadarmo. Spousta lidí se totiž bude snažit vás
brzdit. Pokud nepůjde o zásadní problémy, nechejte čas přirozeně plynout. Nespěchejte.

+

manipulací, tahání za drátky určitým směrem s tichou podporou, někdy i otevřenou, vítězné
armády a za tři roky se mnoho
obyvatel nestačilo divit. To je
už ovšem jiná historická etapa
a není tématem dnešní analýzy.
Dnes jsem chtěl připomenout
pár historických faktů a vůbec
to, že připomínat si historické
události je stále potřeba, protože
jak již v úvodu zmíněno, člověk
je tvor nepoučitelný a bohužel
opakuje chyby a to i ty tragické.
Je na nás se alespoň pokusit se
jej od chyb odvrátit. Zda se nám
to podaří, to je jiná věc, ale třeba
tak zabráníme dalším obětem
v jiných konfliktech. A třeba se
podaří alespoň zmírnit stupeň
všeobecné dnešní agrese, se kterou se lze potkat na každém kroku, ať už otevřeně či skrytě. Ona
totiž ta nejstrašnější válka v dějinách lidstva začala také drobnými konflikty, skrytou agresí a nenávistí, která pak všem přerostla
přes hlavu...

Agentura HÓSER

Utopíme se ve vlastních sračkách?

Mnoho lidí doutná nedočkavostí, kdy už konečně bude
ta generální stávka, a většina
z nich se těší na její sledování
v přímém televizním přenosu.
My v Agentuře Hóser navrhujeme odborářům, aby si zjistili,
kolik lidí přesně tuto nátlakovou akci podporuje. Těm by se
měly rozdat stávkoprůkazky.
Z těch by se pak losovalo, kdo
se na generální stávku bude
dívat a kdo v ní bude hrát. Pro

velký zájem by se pak třeba za
týden vylosovaní diváci s herci vyměnili. Průšvih by nastal,
pokud by vláda hned po první
„generálce“ padla. K střídání
by pak už asi nedošlo.
Nejhezčí zpráva v minulém Večerníku byla ze Studence. Placení žumpového je výborný vynález. Trošku se však bojíme,
aby v české kotlině nezvítězila
závist vůči Romům a žumpové
si nenárokovali i jiní občané,

kteří nemají peníze na vyvážení odpadu. Současná vláda
je totiž přísná, nebo alespoň
tak vypadá, a určitě by tuto
novou sociální dávku zrušila,
popřípadě nepodpořila. Potom
by mohlo dojít k vážné situaci.
Mnohem složitější než je zadlužení státu nebo vysoká míra
korupce. Utopili bychom se ve
vlastních sračkách!
Za Agenturu HÓSER
ROSŤYK

Sociální stát a tabulky
Rostislav Kocmel
Svět je v krizi, Evropa je
v krizi, a kam
se podíváš, je
jeden velký
nevěstinec.
Nálada českých občanů se příliš neliší od nálady
Francouzů, Španělů, Řeků
nebo Italů. Zatímco před několika lety jezdili sexuální
turisté do Thajska nebo na
Filipíny, dnes je nevěstincem
celá Evropa. Má to jednu nevýhodu. Tento stav neukojí

sexuální potřeby Evropanů,
Evropanek ani chtivých cizinců.
Pokud si pustíte televizi na
jakémkoliv českém kanále,
dozvíte se od politiků všeho
druhu, že se máme všichni
hůř a hůř. Člověk by tomu
na první pohled i věřil. Jenže
to bych si nesměl otevřít minulé číslo Večerníku! Politici
i úředníci nového magistrátu
nouzí pravděpodobně netrpí a malé odměny také dostanou. Naštvaného občana
zklamu. Výplaty si neschvalují „naši“ na magistrátu, na
to jsou státní tabulky.

glosa týdne
A to je ten kámen úrazu. Tyto
tabulky se nemění od desíti
k pěti jako ekonomická situace v naší zemi a podle nálady občanů už vůbec ne. Celá
Evropská unie se hlásí k sociální smířlivosti. Kdekdo se
dnes ohání termínem sociální
stát. Já osobně přesně nevím,
co má tento termín znamenat, ale jedno vím jistě. Tyto
tabulky pro státní, krajské
a obecní politiky a zaměstnance to nejsou...

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 dvojici nejzajímavějších, kterou vám nyní
předkládáme... Současně
bychom vám chtěli všem za
jejich názory a podněty poděkovat. Pište dál!

Proč trestat
stromy?
Patřím k pravidelným čtenářům Večerníku. Již několikrát
byly zveřejněny články s tématikou bezpečnosti silničního provozu versus stromy
u silnice. Bojoval jsem vždy
s tím, zda se mám připojit
do diskuze, až jsem dnes nevydržel a musím zareagovat.
Nevím, kde bere dopravní expert Prostějovska pan Vafek
informace o tom, že „stromy
zabíjejí“. Já jsem osobně ještě nikdy neviděl strom, aby
někoho zabil. Vždy se jedná
o řidiče nebo řidičku, kteří
nedodržují ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Buď jedou
rychle, nebo se nevěnují řízení. Velmi by mne zajímala
studie, z kolika procent se
jedná při dopravních nehodách končící mimo vozovku
ve stromech o technickou
poruchu a z kolika o chybu
řidiče. Jsem přesvědčen, že
chyba řidiče je minimálně
v devadesáti a více procentech. Proč tedy trestat stromy,
a ne řidiče? Já osobně mám
stromy rád, neboť jednak
uklidňují, a jednak poskytují
stín. Dopravní experti by se
měli zaměřit na kvalitu silnic, vybavení nebezpečných
úseků správnými dopravními
značkami a posílit kontrolní
činnost a následnou činnost
sankční. Odstraněním stromů
piráty silnic nepřevychováme!
Jiří Hrachovina
Lidem
se nezavděčíte
Minulý týden jsem zažila
něco, co mě definitivně odradilo od konání dobrých skutků. Stála jsem s desetiletou
dcerou ve frontě u pokladny
v jednom prostějovském supermarketu. Starší manželská
dvojice, která platila před
námi, si při odchodu nechala
na pultíku za kasou peněženku. Všimla jsem si toho, až
oba důchodci byli už před
supermarketem. Vzala jsem
tu šrajtofli a nakázala dceři,
ať je dohoní a peněženku jim
odevzdá. V klidu jsem zaplatila svůj nákup a asi po třech
minutách vyšla ven před prodejnu. A nemohla jsem uvěřit svým očím! Muž z oné
manželské dvojice držel moji
dceru za krk a jeho žena mobilem volala policii, že chytili
zlodějku jejich peněženky!
Policisté skutečně přijeli a mě
dalo asi půl hodiny práci, než
jsem jim vše vysvětlila. Policisté nakonec trvali na tom,
aby se pán se svojí ženou mé
dceři omluvili, ti však beze
slova nastoupili do staré škodovky a odjeli. Takže už nikdy více dobrých skutků...
Jana Doleželová, Prostějov

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

VECERNIK@PV.CZ!
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...ještě

větským vojákům směrem na
Brodek a Čelčice, aby informovali o situaci ve městě. V sedm
hodin ráno pak město přivítalo
první odřady armády sovětské,
dále části rumunských jednotek
a část vojáků již zmiňovaného
československého armádního
sboru. Pamětníci vzpomínají
na první setkání s osvoboditeli,
kdy celkem běžná byla nabídka
hodinek všeho druhu, překvapivě německé výroby. A první
otázka sovětského osvoboditele:

„Vodka jesť?“ („Vodečka by nebyla?“), hovoří také o stavu armády s rudou hvězdou na čele,
ale po dnech bojů a napětí se to
dá pochopit, s těmi hodinkami je
to již horší...
10. května město mohutně
slavilo, na hlavním náměstí
proběhla desetitisícová demonstrace obyvatel celého regionu,
vystoupilo celkem deset různých řečníků. Dodejme ještě,
že již během noci se mohutně
slavilo na radnici za účasti ruského velitele Ďomina, ale stihl
se také vytvořit národní výbor,
který měl třiašedesát členů
a předsedou se stal komunista
Antonín Mazouch. Během té
samé noci se ovšem již také
začaly vyřizovat účty s kolaboranty, zrádci a německým obyvatelstvem ve městě. Jak jinak
než živelně...
Nastaly pak dny běžné poválečné, nejdříve se obnovovalo
a znovu budovalo. Leč nad
vším se začal brzy vznášet mrak

Hlas lidu,
hlas Boží

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Nikola Hrubá,
studentka SOŠPO

Poslední zvonění je tradicí maturantů, kteří si veselým způsobem užívají závěrečný pohodový den před maturitními zkouškami. Maturanti se oblékají
do nejrůznějších kostýmů a prochází ulice města, v nichž vybírají peníze, kterými pak na společném večírku oslaví složení „zkoušky dospělosti“. Studenti
čtvrtých ročníků již absolvovali písemnou část maturitních zkoušek a v dalších dnech je čeká opakování, nebo učení se na ústní maturitní zkoušku.
Tímto redakce Večerníku přeje všem maturantům pevné nervy a úspěšné
zvládnutí maturitní zkoušky. A současně nás zajímalo, jak poslední zvonění
vnímají obyvatelé Prostějova. A tak jsme minulý týden v ulicích ptali...

LÍBÍ SE VÁM POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
MATURANTŮ V ULICÍCH MĚSTA?
Karolína Paroulková,
servírka, 31 let,
Prostějov

Michal Papoušek,
grafik, 21 let,
Prostějov

Ano
„Poslední
zvonění jsem
také zažila,
proto
proti
tomu nic nemám. Pokud je
možnost přispět, ráda maturantům nějakou korunu
dám. Tedy pokud jsou slušní... (úsměv) Někomu se jejich přehnaný povyk okolo
toho moc nelíbí, ale já s tím
problém nemám. Proč taky?
Nic zlého přece nedělají....
(úsměv)“

nE
„Poslední zvonění mi není
moc blízké,
ale něco jim
přispěji. Vadí mi především nadměrný hluk, který dělají, aby
upoutali pozornost. Divné voňavky či ocet mi taky moc nedělají dobře. Nejhorší je, když
spěchám do práce a zrovna v té
době je někde potkám. Nejen,
že mě zdrží, ale i postříkají
vším co mají, a to je pak velice
nepříjemné.“

vodnáři - 21.1.-19.2.

66 dnů od

Soud s obviněnými

už během prázdnin?
Prostějov/mik
Vyšetřování případu vraždy jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice dospělo ke
svému závěru, stejně jako tato naše pravidelná rubrika. Proč k závěru? Až do soudního přelíčení se dvěma obviněnými muži
totiž nejsou a nebudou dostupné žádné další
zprávy. Policie jasně deklarovala, že až do
soudu nemíní veřejnost o žádných podrobnostech z vyšetřování informovat, aby nenarušila celý proces. Nezbývá nám tedy nic
jiného než čekat. Podle našich zdrojů by
však k prvnímu přelíčení s oběma muži, jednapadesátiletým R. M. a jeho údajným komplicem šestatřicetiletým D. B. mělo dojít už
velice brzy, zřejmě během letních prázdnin.
Všimněte si, že o D. B. se vyjadřujeme jako
o údajném “parťákovi” muže obviněného
z vraždy seniora. Poslední informace, která
prosákla do naší redakce je totiž skutečnost,
že oba muži nyní svalují vinu z vraždy jeden
na druhého. Kdo tedy vlastně zabíjel a kdo
jen přihlížel, to musí rozplést až soud. A Večerník pochopitelně u toho nebude chybět!

Kdo vraždil? V paneláku v Okružní ulici číslo 31
došlo 2. března tohoto roku k brutálnímu mordu.
Kdo ze dvou obviněných mužů dostane výjimečný trest se stále neví.  Foto:archivVečerníku

Případ i nadále pochopitelně sledujeme. A pokud byste třeba měli
vy nějakou informaci, která se celé nešťastné události týká, neváhejte a pište na adresu:
redakce@vecernikpv.cz.
ČEKÁ NA VÁS
FINANČNÍ ODMĚNA!!!

Co vás čeká
v p o s t e l i. ..
Při milování dáváte až příliš najevo své emoce. Na jedné stra
straně to může být dobré pro vás i pro partnera, ale co chudáci
sousedé? Takřka denně býváte terčem posměchu, i když dr
drtivá většina vám vášnivé origie závidí. V nejbližší době ale
přece jen dojde k určitému ochladnutí ve vašem milostném
vztahu. Marně budete pátrat po důvodech. Ani je nehledejte,
prostě jednou za čas si i chtíč vybere oddechový čas. Zřejmě
vás to bude lákat jinam než do postele. O to více vám hrozí
nevěra, ať už z vaší strany nebo právě naopak od partnera,
který se bude cítit ošizený. Možná právem bude hledat náhradu, když vy budete věčně ve větru. Dost možná poznáte
to, co jste doposud byli zvyklí vídat ve filmech, a to přistižení
partnera přímo při činu! Naplno se může projevit vaše vrozená žárlivost a sokovi či sokyni můžete ublížit. Anebo se přidat
do erotických hrátek a vyzkoušet si konečně vysněnou švédskou trojku! Co říkáte, čemu dáte přednost?

Příště: Ryby

Návrat ke

„starým” případům

jak šel čas Prostějovem ...

Budeme platit za
parkování na sídlišti?

Skálovo náměstí

Parkoviště je hotové, problém zůstává

Prostějov/mls

Bývala tu střelnice. Skálovo náměstí se nachází nedaleko
bezprostředního centra města. Od roku 1912 je pojmenované
podle prostějovského národohospodáře, kulturního pracovníka a
říšského poslance Eduarda Skály (1842-1918). Výjimkou bylo jen
válečné období 1940-1945, kdy neslo název Zámecké náměstí
(Schloss-Platz). V prostoru náměstí se nachází tři výrazné stavební dominanty – secesní sokolovna, postavená v letech 19071908 na místě středověké bašty, budova Masarykovy školy z let
1909-1910 a starobylý pernštýnský zámek z 16. století. V budově
dnešní městské knihovny z roku 1823 měl spolek ostrostřelců
zařízenou střelnici.
Foto: SOkA a Martin Zaoral
Příště: Žížkovo náměsí

HLEDÁNÍ

SPUSTILI jSME
NOVé

jE U KONCE

wEBOVé STRÁNKy

... tentokrát ze sortimentu:

Vybíráme pro vás „půltucet“



Džusy
Džusy

Pomerančová
šťáva 100% 1l

Caprio
jablko 2l

Hello
jahoda 1l

Multivitamín
50% 1l

Relax select
višeň s dužinou
1l

Granini Banán
1l

42,90

-

19,90

42,90

-

-

19,90

31,90

19,90

19,90 (40%)

44,90

47,90

14,90

34,90

22,90

21,50

44,90

46,90

-

29,90

34,90

14,90

31,90

-

16,90

-

-

-

-

-

16,90

31,90

34,90

17,90

44,90

46,90

Naše resumé
Pitný režim je třeba doplňovat,
a to za každého počasí, ozvláště
toho teplého, které nás potkalo
v uplynulém týdnu. A tak jsme
vyrazili na nákupy za džusy. Nejlevnější pomerančovou šťávu
nám nabízí Billa s Intersparem,
jablečný džus Caprio, poloviční“
multivitamin i višňový Relax
s dužinou zase Kaufland, jahodové Hello pak pro změnu Billa
tentokrát s Albertem. Narazili
jsme při monitoringu banánového Granini, který měli jen
ve třech marketech a to ještě za
dosti výraznou cenu...
Tak, snad už víte všechno...

26. DUBNA 2011
Výstavba parkoviště u prvního bloku panelového domu na Sídlišti
svobody byla dočasně zastavena. Do věci se vložil odbor životního
prostředí a další organizace kvůli čtyřem stromům, které bylo třeba pokácet. Přitom nová asfaltová plocha má zlepšit katastrofální
nedostatek parkovacích míst pro odstavení osobních automobilů.
„Celkový problém s parkováním vozidel na Sídlišti svobody se tímto zlepší opravdu jen mírně, celkový problém to nevyřeší. Počet aut
rok od roku stoupá, a tak se v budoucnu budeme muset zamýšlet
nad nutností výstavby patrových garážových domů,” uvedl starosta
Miroslav Pišťák.
květen 2012
Parkoviště na Sídlišti svobody už několik měsíců slouží lidem ze sídliště. Problém s parkováním nejen na Sídlišti svobody zůstává. Jak se
situace v této věci posunula? „S rozšiřováním počtu parkovišť v tuto
chvíli nepočítáme. Není totiž prostor jak plochy pro parkování rozšiřovat, aniž by došlo k výraznému zásahu do městské zeleně. Celou
věc by pomohly řešit parkovací domy. Jejich zbudování však není ve
finančních možnostech města. Pokud by do hry vstoupily soukromé
firmy, které by parkovací domy vybudovaly, pak by za stání v nich
chtěly určitě zaplatit. Otázkou je, zda by si občané, kteří nyní volají
po rozšíření počtu míst k parkování, byli ochotni za bezproblémové
parkování také připlatit. O celé koncepci parkování na sídlištích se
budeme brzy bavit. Jednou z možných variant je i to, že by se za parkování na sídlištích v budoucnu platilo. Osobně si ji však v tuto chvíli
neumím představit,” vyjádřil se primátor Prostějova Miroslav Pišťák.
napsáno před
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Radnice nemá zájem
o informování veřejnosti?

Již podruhé
za sebou zrušilo vedení města tiskovou konferenci, která se jinak koná pravidelně po každém zasedání Rady
města. Důvodem byly podle
sdělení tiskové mluvčí radnice
neodkladné pracovní povinnosti
starosty a místostarostů.
„Ano, je pravdou, že v posledních
týdnech se nám toho nahrnulo
opravdu hodně. Tento měsíc je
v tomto směru podivný, hlavně
společenských povinností vedení
města při různých akcích,“ uvedl
v pátek odpoledne starosta Jan
Tesař. Jedním dechem dodal, že
že příští tiskovky se budou konat
již pravidelně. „Nic závažného na
posledním jednání Rady města se
neprojednávalo, šlo o rutinní záležitosti hlavně v majetkoprávních
věcech, nakonec výpis z rady je

k dispozici na internetu,“ odkázal
nás starosta. To, že již dvakrát byla
zrušena tisková konference radnice, paradoxně vítá opozice. „Jako
opoziční zastupitel z toho mohu
mít radost, když se současné vedení města zříká možnosti informovat o jednání rady prostřednictvím
médií veřejnost, navíc komunální
volby se nezadržitelně blíží. Na
druhou stranu je však faktem, že
tímto mohou vzniknout problémy
s neinformovaností občanů o rozhodnutích, které rada přijímá,“ reagoval Robert Kolář, člen Zastupitelstva města za Koalici. Z praxe je
známo, že mnozí zastupitelé čerpají informace o rozhodnutích Rady
města z regionálního tisku a na
schůzích zastupitelstva na ně reagují. Nyní jim nezbývá nic jiného,
než se podívat na strohá usnesení
bez dalšího vysvětlení na internetu.

PředPlatitelé

do akce!

Velká soutěž

o zajímaVé ceny
VstuPuje Do

Čtěte na
straně 23
Iny
etI
etIny
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KATASTROFÁLNÍ POŽÁR V PŘEMYSLOVICÍCH:
Chtěl se někdo pomstít majiteli?
„Ohledně příčin pracujeme s několika verzemi,“ říká mluvčí krajských hasičů
Jak jsme už v minulém čísle a také na internetových stránkách www.vecernikpv.cz informovali,
v lesích okolo Přemyslovic došlo k požáru, který
v historii Prostějovska nemá obdoby. Po tři dlouhé dny a noci hasiči z celého regionu bojovali se
živlem, který spolykal více než deset hektarů lesního porostu. Škoda je zatím předběžně vyčíslena na 2,5 milionu korun, ovšem může být daleko
vyšší. Nyní je ovšem nejenom v Přemyslovcích
předmětem nejčastějších diskuzí příčina požáru.
Kromě samovznícení nebo něčí nedbalosti je většinou skloňováno slovo POMSTA!
Prostějov, Olomouc/mik
Ohnivé
neštěstí
okolo
Přemyslovic propuklo v sobotu 28. dubna odpoledne.
Hasičům první požár nedal
moc práce, zhruba po dvou
hodinách oheň uhasili a odjeli
na základny. „Klid však netrval
dlouho. Už druhý den v neděli
krátce před půl šestou vyjely
profesionální i dobrovolné
jednotky hasičů Olomouckého kraje k obnovenému
požáru přemyslovického lesa.
Hustý černý kouř byl viditelný
již z Olomouce a nevěstil tak
nic příjemného. Oznamovatel navíc při komunikaci

s operačním střediskem uvedl,
že v lese hoří vzrostlé stromy
a plameny šlehají až do jejich
korun...,“ zavzpomínala na
samotný konec předminulého
týdne Vladimíra Hacsiková.
Boj s požárem se nakonec
ukázal jako více než urputný,
místy se zdál až nekonečný.
Vždyť trval tři dny a dvě
noci! „Teprve až v úterý
ráno byl proveden opětovný
průzkum celého uhašeného
prostoru za použití termokamery a následně bylo místo
události
předali
majiteli
s poučením o dalším dohledu
nad požářištěm v následujících šestnácti hodinách.

V tuto chvíli na místě nemáme
již žádné jednotky,“ sdělila
Večerníku v pátek mluvčí krajských hasičů.
Rozměry a škody spáchané
nebývalým požárem jsou jasné. Chybí ale ještě určit viní-

že mu les někdo zapálil. Víte,
on ho totiž nemá
pojištěný,“
sdělil
a za víc e

Šk od
ja k dv a mi lio ny !
Sp ál en ý le s al e
ne by l PO JI ŠT ĚN ...

Vyčerpávající boj. Více než stovka hasičů zápolila v okolí Přemyslovic s nebývale rozsáhlým
požárem. Záchranářům přiletěl na pomoc i speciální vrtulník. Byla snad jejich práce vynucená
žhářem?
2xfoto:HZSOlomouckéhokraje
ka. A tady zatím určitě jasno
není. „Majitel lesa je bohatý
podnikatel, takže může mít
i spoustu nepřátel. Každý tady
v Přemyslovcích mluví o tom,

Večerníku při naší návštěvě
muž z této obce, který si nepřál
být jmenován. Majitele Richarda Benýška se zastihnout
nepodařilo. Jeho zaměstnanci

z hotelu Bělecký mlýn nás informovali, že v těchto dnech
pobývá v zahraničí.
Příčiny požáru nyní prozkoumávají jak hasičští, tak po-

licejní vyšetřovatelé. Ovšem ani
tito zatím nemají v největším
požáru lesa všech dob na
Prostějovsku jasno. Ale možnou
pomstu zatím neznámého pachatele nevylučují. „Vyšetřovatelé
hasičů společně s Policií ČR
musí prozkoumat všechny
možné a pravděpodobné verze.
Vzhledem k tomu, že zatím
nepadlo konkrétní stanovisko,
je případ i nadále v šetření,“
poznamenala Vladimíra Hacsiková. „Případ je skutečně na
začátku šetření, proto se bych se
zatím bránil nějakým závěrům.
Navíc si myslím, že na stanovení skutečné příčiny si budeme
muset počkat déle než u jiných
případů. Každopádně v tak rozsáhlém požáru se budou brát

v potaz klimatické podmínky,
a to obrovské sucho a silný
vítr,“ uvedl pro Večerník Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
Oficiální místa ovšem potvrdila, že od pojišťovny majitel
za zničených deset hektarů
lesa nedostane ani korunu.
„Vyšetřovatel nám potvrdil,
že les pojištěn nebyl,“ potvrdila mluvčí krajských hasičů.
Podle ní ovšem ani teď není
nebezpečí zažehnáno. „Vzhledem k dešťovým srážkám
posledních dní by měl být
požár uhašen, přesto nelze
stoprocentně říct, že žádné
nebezpečí nehrozí,“ uzavřela
výčet dosud známých informací Vladimíra Hacsiková.

KOLEM BOURAČKY „Jsem adoptovaná, vím to ale až od osmnácti let,“

policistů je stále TICHO napsala Večerníku žena, která biologické rodiče znát nechce
Prostějov, Praha/mik - Ještě
v živé paměti máme závažnou dopravní nehodu, při
níž policisté z Dopravního
inspektorátu v Prostějově
honili motorkáře, přičemž
ve Vrahovicích se sami střetli
s modrou Octavií a nabourali do stromu.
Přestože se karambol, při
němž byl těžce zraněn jeden
z policistů, stal už 28. března,
dodnes není známa ani jedna podrobnost z vyšetřování.
To si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů
v Praze na popud Krajského
státního zastupitelství v Brně.
„Před čtrnácti dny proběhl
na místě nehody vyšetřovací
pokus, ovšem doposud nemáme v ruce znalecké posudky
odborníků. Proto zatím nemůžeme veřejnosti poskytnout
žádné informace,“ zopakovala

Foto: archiv
i v pátek odpoledne Večerníku Radka Sandorová, tisková
mluvčí GIBS v Praze.
Vyšetřování havárie, která
vzbudila mnoho ohlasů na veřejnosti, budeme pochopitelně
i nadále sledovat a vás čtenáře prostřednictvím tištěného
vydání večerníku či webovek
vecernikpv.cz okamžitě informovat.

Prostějov/mik - Náš článek
z minulého týdne o novele
zákona, která mimo jiného
ukládá rodičům adoptovaných dětí povinnost jim
o adopci říct do šesti let jejich
věku, vzbudil velký ohlas.
Kromě jiných čtenářů se Večerníku ozvala i mladá žena,
která se až v osmnácti letech
dozvěděla, že její rodiče si ji
jako batole přivezli z kojeneckého ústavu a že tedy není
„jejich“. Její příběh určitě
stojí za zamyšlení...
Mladá žena, která je dnes už
vdaná a má svoji rodinu, si
vymínila, že nebude zveřejněno její pravé jméno. Pro tento případ jí tedy pojmenujme
Andrea. „Jsem adoptovaná.
Po přečtení vašeho článku ve
Večerníku jsem se rozhodla
svůj příběh napsat a poslat
vám ho. Podle mého názoru
je úplný nesmysl nařizovat ro-

dičům, aby měli povinnost do
určitého věku dítěte mu říct,
že nejsou jeho biologičtí rodiče. Každé dítě je jiné. Mělo
by být plně na rodičích, kdy
mu tuto informaci řeknou. Ale
říct by mu to měli. Čekat nemá
smysl - čím dřív, tím líp,“ začala svůj dopis paní Andrea.
Podle ní není zrovna dobré, dozvědět se tuto informaci ze své
zdravotní karty v 18 letech!
„To se pak člověku honí hlavou samé proč? Okolí v mém
bydlišti mi nikdy nedalo najevo, že jsem jiná - snědá. Brali
mě takovou, jaká jsem byla.
A pokud se mi někdo snažil
něco naznačit, byli tu rodiče,
kteří mě sladkými slovíčky
přesvědčili, že jsem jejich
a ne z ´děcáku´... A najednou
to FAKT bylo jinak! Přitom
moji rodiče jsou přece ti, kteří mě vychovali a milovali
doteď, ne ti biologičtí, kteří

o mě celých osmnáct roků
nejevili ani špetku zájmu,“
má o celém „problému jasné
přesvědčení Andrea.
Jakékoliv ujišťování od přátel
ovšem podle Andrey prostě po
tolika letech nestačí. „Možná, že kdybych měla šanci
promluvit si o tom se svojí
mámou, dokázala bych se
s tím vším srovnat dřív a líp.
Ale ona zatvrzele odmítala
přiznat, že mě adoptovala
a táta její rozhodnutí bohužel
akceptoval. Za pár let mi ji
nemilosrdně vzala rakovina.
S manželem a dítětem jsme se
snažili zpříjemnit tátovi život
bez mámy. Pak přišlo druhé
dítko, zaměstnání náročné na
čas, vážné nemoci v rodině,
nebyl tu prostor pro přemýšlení nad svou adopcí. Čas pomaličku utíkal a děti se staly
dospělými. Myšlenky se občas zatoulaly k odpoledni na

O „kápovi“ pochytané partičky se v Mostkovicích lidé bavit nechtějí

Propuštění J.Ž. se zdá být skutečně PRAVDA!
Dokončení
ze strany 3
Na sklonku loňského roku
z větší části prostějovská
kriminálka zjistila pachatele desítek případů krádeží
aut. Zatýkání rozsáhlého
gangu zlodějů probíhalo
po celé Moravě, přičemž
hlavní dvě postavy - muži
z Mostkovic - byly poslány
do vazby. První z nich byl
propuštěn na svobodu ještě
před Vánoci, ovšem hlava
zlodějské bandy, která nakradla auta za desítky milionů korun, zůstávala za
mřížemi. J. Ž. z Mostkovic
se odtud ani neměl dostat.
Jednak aby neovlivňoval
svědky, případně aby nepáchal další trestnou činnost,
či snad dokonce neutekl za
hranice. Jak však Večerník
v uplynulém týdnu zjistili,
obviněný se má pohybovat
po Prostějově! Že by uvedené důvody pominuly?
„Je venku na svobodě, viděla jsem ho v Mostkovicích,
jak okolo mě projel autem,“
hlásila nám minulý týden do
redakce žena, která si z pochopitelných důvodů nepřála být

jmenována. Přece jen vše kolem tohoto případu není zrovna
nejbezpečnější...
Co však s jejím tvrzením? Nejprve jsme jí nevěřili, neměli
jsme ani tušení, že by protřelého gangstera, kterému hrozí
desetiletý kriminál, nějaký
soud mohl propustit z vazby.
Záhy nám ale ztuhl úsměv ve
tváři. „Že by byl pan. Ž. v současnosti na svobodě, to je pro
mě novinka. Mohu ale potvrdit, že před měsícem požádal
prostějovský soud o propuštění z vazby. Soudkyně mu
ovšem 10. dubna tuto žádost
zamítla. Pan Ž. se ovšem
okamžitě odvolal, respektive
podal stížnost ke krajskému
soudu. A jak rozhodla vyšší
instance, to v tuto chvíli ještě
nevím,“ sdělil Večerníku v pátek Vladimír Váňa, předseda
Okresního soudu v Prostějově.
Nezbylo nám tedy nic jiného,
než se shánět po informacích
v Brně. „Mohu potvrdit, že dne
19. dubna byla u našeho soudu
projednávána stížnost pana Ž.
na zamítnutí jeho žádosti o propuštění z vazby. Jednání se však
konalo s vyloučením veřejnosti, navíc písemné rozhodnutí si
dosud pan Ž. nepřevzal. Tudíž
o výsledku nemůžeme novináře
zatím informovat. Ale rozhodli

jsme,“ prozradila nám Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Krajského soudu v Brně.
„Jakmile si pan Ž. doporučenou poštu od nás převezme,
jistě vám o našem rozhodnutí
řekne Okresní soud v Prostějově,“ dodala.
O jejím sdělení jsme tak okamžitě informovali Vladimíra
Váňu, šéfa prostějovské justice. „Jak jsem teď zjistili,
rozhodnutí krajského soudu
jsme již obdrželi do datové
schránky, ale nemůžeme ho
zatím otevřít. Znamená to tedy,
že k převzetí panem Ž. ještě
nedošlo. Zavolejte si příští týden,“ nastínil předseda Okresního soudu v Prostějově. To
může znamenat jediné, že J. Ž.
z Mostkovic je skutečně na
svobodě a nepřevzal si poštu.
Kdyby totiž byl ve vazební
věznici, převzal by si ji pod
dozorem okamžitě!
Z této zprávy byly hodně pohoršeni i prostějovští policisté. „Jestli se tato informace
potvrdí, je to vrchol arogance!
Trvalo nám několik měsíců,
než jsme rozsáhlé krádeže aut,
které přesahovaly hranice našeho regionu, objasnili a pachatele usvědčili. Tomu člověku hrozí mnohaletý kriminál
a teď ho máme znovu honit?

Ten chlap může zdrhnout za
hranice,“ byl viditelně v šoku
jeden z kriminalistů.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
se ještě v závěru uplynulého
týdne vydal po stopách muže,
který nedávno vedl rozsáhlý
gang zlodějů aut. Kde by se
mohl zdržovat J. Ž. po případném propuštění z vazby? Jako
první jsme se zastavili v ulici
Za Vodou v Mostkovicích, kde
dlouhá léta bydlel. Zde však
o něm nyní nic neví. Prý...
„Samozřejmě jej známe, víme,
o koho se jedná, ale nestýkali
jsme se s ním,“ reagovala na
náš dotaz žena, jejíž syn byl
zatčen právě s J. Ž. Obdobně
hovořili i další sousedé a nic
převratného či konkrétního
jsme nezjistili ani v místním
pohostinství.
O tom, čím se J. Ž. živí, se však
v širokém okolí mluvilo už
léta. „Před jeho domem stávalo
množství luxusních vozů se zahraničními značkami. Před několika lety tu dvě z nich někdo
zapálil. Různí lidé pak na pana
Ž. na ulici čekali. Často to trvalo dlouhé hodiny, někdy i celou
noc,“ popsal Večerníku celou
záležitost všímavý soused.
Nyní v domě J. Ž. žije jeho
bývalá žena a před nemovitostí
stojí jediný automobil. Šedý

Ford Mondeo je už jen vzpomínkou na „zašlou slávu“...
„O tom, co dělal můj muž,
jsem neměla tušení. Já jsem
celou dobu jezdila jediným
autem a o ostatní jsem se nezajímala,“ reagovala ex-manželka žena J. Ž., která však podle
svědectví sousedů před svým
současným vozem vystřídala
několik aut luxusních značek.
Tomu, že by nevěděla, odkud
pocházejí peníze a auta, kterými disponoval její muž, se tak
dá uvěřit jen těžko... „Rozvedli
jsme se, už je to za mnou,“ podotkla bývalá žena J. Ž. a více
se s námi bavit nechtěla.
V každém případě policisté
oba pachatele podezřívají z podílu na jedné z nejrozsáhlejších sérií krádeží aut v České
republice.
Co dodat? Snad jen, že pokud
se opravdu potvrdí informace
o propuštění hlavní postavy
gangu zlodějů aut, je to skutečně vrchol justiční ironie! Vždyť
co je to za stát, který na svobodu
propouští lupiče a zloděje?
MÁTE NA TYTO
ZPRÁVY SVŮJ NÁZOR?
NAPIŠTE NÁM JEJ NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

internátě, kdy jsem seděla na
posteli a nevěřícně četla rozhodnutí soudu. Nejednou jsem
víc a víc přemýšlela o tom,
proč mě oni nechtěli a odložili, ale i o tom, jaké jsem měla
štěstí, že si mě našli ti praví.
Když jsem se chtěla dozvědět
něco víc o adopci, narazila
jsem na neochotu, tentokrát
od táty. Dnes už ty nejpodstatnější věci vím, ovšem díky
úřadům... Prostě jsem to musela zjistit. Biologické rodiče
jsem nekontaktovala, ani o to
nestojím. Jen díky manželovi
a dobrým přátelům vím, kdo
vlastně jsem a kam patřím,“
popsala nám svůj příběh paní
Andrea z Prostějova. „A proč
jsem ho psala? Už velice malé
děti dokážou rozpoznat, co je
správně a co ne. A adopce je ta
nejsprávnější věc, jakou může
odložené dítě potkat. A rodiče
by mu informace o ní měli

předávat co nejdřív a nečekat
na nejrůznější až... Ale žádný
zákon by neměl určovat hranici, do jakého věku to má
být. Ten by měl plně zohlednit
individualitu dítěte. Vlastně
ani pořádně nechápu, proč
se právně tímto zákonodárci
zabývají,“ uzavřela toto téma
Andrea.

CO NEJDŘÍV!

Adoptované děti se musí
podle novely zákona dozvědět
o adopci už do šestého roku
svého věku. Je to dobře?
SVÉ KOMENTÁŘE
NEJEN K TOMUTO
PŘÍSPĚVKU, ALE NA
CELÉ TÉMA MŮŽETE
PSÁT POD ČLÁNEK
NA INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH
WWW.VECERNIKPV.CZ!

U „Národa“ se pořád
rozdávají BOTIČKY...

Tady neparkovat! Na
Hlaváčkově náměstí naproti Národního domu
rozdávají strážníci čím dál
tím více botiček.
Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - V posledních týdnech se to stává
denní záležitostí. U Národního domu je sice placené
parkoviště, jenomže ještě
o kousek dál přes ulici se už
parkovat nesmí. To však neberou v potaz desítky řidičů,
jejichž přestupky musí
stále častěji řešit strážníci
městské policie.
„Strážníci při řešení dopravních přestupků musí na
Hlaváčkově náměstí zasahovat
skutečně poměrně často. Řidiči
tady nerespektují dopravní
značku zákazu stání a parkují
zde třeba i několik hodin.
V těchto případech to nelze
řešit jinak, než botičkou,“ pot-

vrdil Večerníku zjištěný fakt
Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.
Stále přitom není jasné, co šoféry
nutí tady parkovat. „Možná
je to síla zvyku. Když se ještě
poměrně nedávno rekonstruovalo náměstí E. Husserla, zákazová značka byla odstraněna.
Tudíž na Hlaváčkově náměstí
parkovali řidiči beztrestně. Odbor dopravy magistrátu však
před dvěma měsíci značku zákazu stání znovu osadil na původní
místo, což řidiči zřejmě už nezaregistrovali. Nebo ano a myslí
si, že jim to bude tolerováno. To
se však mýlí. Uvedenou lokalitu
kontrolují strážníci několikrát za
den,“ dodal Jan Nagy.

Téma Večerníku

Letní prázdniny
se blíží a s nimi
přichází na řadu
po několik desítek
let oblíbené letní
tábory, na které
s odstupem času
všichni tolik rádi vzpomínáme... Co všechno
je potřeba zařídit a na co nesmíte zapomenout, pokud chcete poslat svoje dítě na tábor?
A jak se chovat po návratu dítěte z tábora?
To vše a ještě více se dočtete na následujících řádcích této dvoustrany, kterou pro vás
PROSTĚJOVSKÝ Večerník připravil v rámci
pravidelného tématu. Máme pro vás jak několik zásadních rad, které vám pomohou k tomu,
aby váš táborník měl jen ty nejlepší zážitky na
celý život, tak i několik tipů od našich partnerů...
Připravila: Aneta Křížová

Jak vybrat dětský tábor?
Nabídek na dětské tábory je
celá řada, ale jak si vybrat
z takového množství ten nejlepší a nejvhodnější pro naše
dítě?
V první řadě se dítěte zeptejte,
zda vůbec o tábor stojí. Rozhodně se vyvarujte vysvětlovací metodě: „Já jsem na
tábory také jezdila a nikdo se
mě neptal...“ Dítě si tuto větu
přeloží jako: „rodiče se maminky chtěli zbavit, nezeptali
se jí a rovnou ji poslali pryč!“
A přesně to samé si bude myslet i o vás...
Dítě nesmí nabýt pocitu, že
jede na tábor za trest nebo proto, že vy jedete na dovolenou
a babička nebo dědeček zrovna nemají na hlídání čas. Po-

kud je dítě menší, proberte se
společně letáčky nebo projeďte
internet a diskutujte, co se mu
líbí nebo nelíbí. Jakmile tábor
vyberete, důkladně mu sdělte,
co jej čeká. Dítě se s táborem
mnohem lépe ztotožní, pokud
bude vědět, co jej přibližně
čeká.
Nejlepší je, když se najde kamarád, který by s vaším dítětem na tábor jel také. Pokud
nastane opačná situace, že dítě
by rádo vyjelo na tábor, ale vy
máte obavy, jestli tam nezvlčí
nebo nezačne s alkoholem,
či zda vůbec bude provádět
základní hygienické potřeby
a podobně.
Klidně si zavolejte vedoucímu, který má tábor na starosti,

a veškeré připomínky a dotazy
směřujte na něj. Ujistěte se, že
víte všechno a není nic, co by
vás mohlo zaskočit, dále zda
jsou děti kontrolovány a vůbec zabaveny tak často, aby se
předešlo konzumaci alkoholu
či dalším neřestem. Samozřejmě tohle skutečnost zjistíte
asi horkotěžko, ale neumožnit
dítěti vlastní zkušenost s táborovým životem není rozhodně
řešení, protože prázdninové
pobyty mimo domov a z dosahu rodičů jsou pro dítě přínosné a pomáhají rozvíjet jejich
osobnost.

Důkladná příprava kolem potomka
Snad každý tábor by měl rodičům poskytnout soupis důležitých
věcí, které by dítě mělo mít. Obstarejte dítěti lékárničku s dostatečným množstvím léků, které pravidelně užívá (na alergii atd.),
také o tom nezapomeňte informovat zdravotníka, který musí být
součástí každého tábora. Pokud je dítě větší, můžete mu zabalit
i léky na průjem nebo bolesti, ale ani tohle není nutné, od těchto
problému jsou zdravotníci, kteří vašemu dítěti pomůžou. Při předávání dítěte se s ním pěkně rozlučte, řekněte mu, že se mu ozvete
a jakmile přijede, že si ho osobně vyzvednete. Vedoucímu také
sdělte, zda dítě umí nebo neumí plavat, popřípadě kdyby dítě neposlouchalo, můžete vedoucímu prozradit, co na vaše dítě „platí“.

Dítě je již na táboře
► alespoň třikrát dítěti napište
povzbudivý pohled, dopis či
sms a vyžadujte od něj zpětnou
odezvu
► pokud se dítě zmíní, že je cokoliv v nepořádku (nedostatečný
pitný režim, tělesné tresty, šika-
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na, nadměrná zátěž apod.), kontaktuje ostatní rodiče a snažte se
zjistit, zda se i jejich dětem, něco
podobného děje, případně kontaktujte přímo vedoucího tábora
► pokud to není nutné, za dítětem na tábor nejezděte
► potěšíte ho i zaslaným balíčkem dobrot (cukrovinek)

Návrat z tábora
Při vyzvednutí dítěte je vhodné, když projevíte radost, že
jej rádi vidíte a že se vrátilo v
pořádku. Dítě nesmí mít pocit,
že vás jeho vyzvednutí obtěžuje nebo zdržuje a už vůbec
ne, že jste na něj zapomněli. U
vedoucího se informujte, zda
všechno proběhlo v pořádku,
také se zeptejte zdravotníka,
zda dítě mělo klíště a na jakém místě se případně nacházelo. Až vám dítě bude chtít
vyprávět zážitky, udělejte si
na něj čas a dovolte mu se s
vámi podělit o to, co si bude
nejspíše pamatovat celý život.
Dětem někdy může déle trvat,
než se rozpovídají, buďte však

trpělivý a do vyprávění je nenuťte, dříve nebo později se
rozmluví. Pokud se vám ale
bude zdát, že vaše dítě změnilo chování, opravdu nechce
vůbec mluvit o táboře a ani
o kamarádech, či se dokonce
objeví známky fyzických trestů nebo násilí, zkontaktujte
jiné rodiče ze stejného oddílu, jak na tábor reagují jejich
děti. V případě podezření na
jakékoli násilnosti prováděné
na vašem dítěti se okamžitě
obraťte na vedoucího či provozovatele tábora. Pokud je
patrné, že dítě utrpělo takovou zkušenost, se kterou se
jen těžko srovnává, vyhledejte
psychologa, který vašemu dítěti určitě pomůže.

Vyberte správný typ...
Tradiční:
jsou určeny pro příznivce pestré zábavy, která
vychází z české táborové tradice tak, jak si ji
pamatují naši rodiče. Pro děti je přichystána celá
škála nejen zábavného programu, ale i poučných
tipů, které se v životě neztratí.

jet nebo dokonce přijde i samo domů. Příměstské
tábory se pořádají většinou přímo ve městě nebo
v jeho blízkém okolí.

Speciální:
v dnešní době si můžeme vybrat ze speciálních
táborů, jako jsou: tábory inspirované pohádkami
Jazykové:
či filmy, zdravotně zaměřené tábory, sportovně či
letní tábory s různou intenzitou výuky angličtiny, tanečně zaměřené, cyklistické tábory apod. Stačí si
němčiny, italštiny apod. Od hravého učení jazyků jen vybrat, čím by se vaše dítě chtělo na týden stát...
pro nejmenší, přes intenzivní výuku s rodilými
Tábory u moře:
mluvčími, až po plně cizojazyčné tábory. I tyto
Tyto tábory jsou vhodné zejména pro děti trpítábory jsou samozřejmě prokládány zábavou.
cí astmatem nebo alergií, ale samozřejmě jsou
Příměstské:
určené i pro zdravé děti. Hry a soutěže se odetento druh tábora vám umožňuje poslat dítě ráno hrávají v hotelu i v jeho nejbližším okolí a samoza celodenní zábavou a večer si pro něj zase při- zřejmostí je také koupání pod dozorem.

INZERCE

:Ráj dětí a maminek

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV/HELEN DORON EARLY ENGLISH

V nabídce opět letní tábor „JESENÍKY 2012“ i ten příměstský
Prostějov/pr - Pokud hledáte rodinný tábor, s kvalitní výukou angličtiny
vedenou zábavně a efektivně v malých skupinkách a v nadstandardním
prostředí, pak je ten v Jeseníkách,
nebo příměstský tábor ve městě pod
patronací Angličtiny pro děti/HDEE
přesně to pravé pro vás!
Helen Doron Early English, respektive know how postavené na jedinečné
metodologii, výukových materiálech
a mezinárodně proškolených lektorech, je milovaná studenty na všech
kontinentech, a to více než pětadvacet
let! „Děti angličtinou žijí a baví se,
samo lektoři pak mají za sebou zahraniční zkušenosti ze všech anglicky
mluvících zemí od Austrálie až po
USA,“ láká Eva Šmídová z Angličtiny
pro děti Prostějov/Helen Doron Early
English.
Letošní letní tábor v Jeseníkách je
naplánován na termín od 14. do
20. července a půjde po stopách Pippi
dlouhé punčochy a jejích přátel. Tábor
se, stejně jako minulý rok, bude konat
na Malé Morávce. „Ubytování je zajištěno v nově zrekonstruované nadstandardně vybavené chatě Lucka v Horním Václavově s veškerým moderním

Děti se baví. Loňský ročník tábora „Jeseníky 2011“ se vydařil na výbornou.
Děti se vyžijí a současně přitom rozvinou své počáteční znalosti jazyka anglického.
Foto: archiv APDP/HDEE
komfortem, včetně venkovního bazénku. Tábor bude zaměřen na hravou angličtinu a angličtinu v pohybu,
nicméně děti si užijí patřičně horského
prostředí, výletů, hledání pokladu,
olympiádu, angličtina se bude vyučovat na hradě, čeká je stavění Vily Vilekuly i soutěž o nejautentičtější Pippi
nebo dlouhou punčochu,“ prozrazuje
Eva Šmídová.
Příměstský tábor s angličtinou se
bude konat od 13. do 17. srpna
a bude zaměřen na angličtinu v praxi
v běžných denních situacích, které číhají na všechny cestovatele ve městě

i v přírodě. „Nebudou chybět ani kreativní aktivity, výlety, jízda na koních,
spousta písniček a video trénink angličtiny s novými příběhy dětských hrdinů,“ dodává lektorka APDP/HDEE.
Přihlášky a fotografie z minulých ročníků najdete na webu http://anglictinaprodetiprostejov.cz nebo na kontaktech
info@anglictinaprodetiprostejov.cz,
tel. 607 282 048 nebo 604 792 446.
Všem táborníkům Angličtina
pro děti vzkazuje:
DO NOT BE FOOL,
WE ARE COOL!



Vkavárněu„lázní“sevašedětinuditnebudou

Prostějov/pr - Jste maminky na
mateřské dovolené? Přemýšlíte,
kam se zajít s dětmi pobavit? Chcete svému dítku poskytnout možnost
poznat nové kamarády a naučit se
trávit čas ve společnosti svých vrstevníků? Chcete svým dětem uspořádat narozeninový večírek?
Nekuřácká kavárna Café 7 poblíž
městských lázní je ideálním řešením.
Těší se stále větší oblibě zákazníků,
protože její majitelé, iniciativní manželé Langovi, zde vybudovali doslova oázu klidu pro maminky a prostor
plný zábavy pro děti.
Zatímco si maminky dopřejí chutnou kávu či sklenku dobrého vína
třeba s kamarádkami, děti se rozhodně nudit nebudou. Pro ty je tady
připraveno vyžití všeho druhu. Ve
vnitřní části kavárny mají ratolesti
k dispozici plně vybavený dětský
koutek s hračkami, který je umístěn
v samostatné místnosti, což přispívá
k větší bezpečnosti. Domácké prostředí zpříjemňují výtvarná díla studentů a začínajících umělců, kteří
zde dostávají prostor pro realizaci.

Velká venkovní zahrádka je odkloněna od veškerého ruchu z ulice a ze
všech stran uzavřena, k dispozici jsou
zde dvě krytá pískoviště, spousta hraček, odrážedla, zeď na kreslení křídami, a hlavně velká trampolína. Starší
děti nebo tatínkové mají možnost
využít nový stůl na ping-pong. Za příznivého počasí můžete také ochutnat
vynikající speciality z grilu.
Pokud jste vyznavači aktivnější zábavy, v Café 7 se můžete zúčastnit
některé akce, kterou pro vás a vaše
děti manželé Langovi uspořádali. Již
s neochvějnou pravidelností se zde
každé úterý, středu a čtvrtek koná
„Odpolední školička kreslení a tvořivá dílnička“určená pro děti od tří let.
Během následujících teplých dní
bude program ještě velmi nabitý. Můžete se těšit na Dětský den, turnaj ve
stolním tenisu, loučení s prázdninami,
podzimní módní přehlídku a spoustu
dalších akcí. Pro rodiče mají majitelé
připravenu letní tancovačku, která by
se mohla stát impulsem k obnovení
tradice tzv. „čajů“, které byly v našem
městě střední generací tolik oblíbené.

Protože disponují vhodných prostorem a věnují se dětem, uvažují
manželé Langovi o založení „dětského klubu“, který by mohl sloužit
jako taková příležitostná mateřská
školka. Pokud vaše dítě nevzali do
školky nebo potřebujete občasné
hlídání, napište svoje podněty na
webové stránky Café 7.
Kompletní přehled akcí
a veškeré informace najdete na
www.cafe7.cz

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

ochotníci
RoZJaŘiLi
němčice
Lidé se opět koupou v „podhRaďáku“
Přestože vodní plocha pod plumlovským zámkem nikdy nebyla určena k rekreaci...

Leonardo da vinci
na radnici ve ptení
Ptení/red - Díla Alfonse
Muchy, Leonarda da Vinciho, Vincenta van Gogha či
Claude Moneta byly v neděli
k vidění v prostorách zasedací
místnosti obecního úřadu ve
Ptení. Málokdo zná plátna
těchto hvězd dějin evropského
malířství tak dokonale jako
Libuše Němcová z Nivy. Právě
ona je autorkou obrazů, které
vlastnoručně vyšívá podle
slavných děl. Zajímavá výstava
zde byla k vidění bohužel pouze
uplynulou neděli.

Hanácký divadelní máj dokázal konkurovat i krásnému počasí

Kvalita vody v rybníce by měla být dobrá
V Podhradském rybníku, který byl v minulosti zcela zamořen jedovatými sinicemi, se po několikaleté
přestávce opět koupali první plavci. Po jeho loňském
vybagrování by totiž podle posledních měření měla
být voda bez sinic. Rybník však není určen k rekreaci, koupání zde stále zůstává na vlastní nebezpečí.
Zda vydrží voda bez sinic po celou sezónu, se zatím
nedá až tak odhadnout...

kapacita školky
v konici stačí

Plumlov/mls
Pomůže bagrování v boji proti
jedovatým sinicím na Podhradském rybníku? Zatím to vypadá,
že ano. Přitom právě on byl
v minulosti jednou z nejvíce
zamořených vodních ploch
na celé Moravě. Přestože se
do jeho vod minulý týden
po letech čekání vrhli první
plavci, rybník není a nikdy
nebyl určen ke koupání. Vzhledem k tomu na něm hygienici
nikdy neprováděli měření kvality vody. Nečiní tak ani nyní
a zřejmě to nebudou dělat ani
v budoucnu. Jediný, kdo jednou měsíčně monitoruje kvalitu
vody, je Povodí Moravy.

Konice/red - K zápisům do
školky v Konici přišlo necelých
devadesát dětí. „Letos v září
ve školce otevřeme i čtvrtou
třídu. Kapacita mateřinky
zrekonstruované před sedmi
lety je však stále dostatečná,”
ubezpečil konické rodiče starosta František Novák.
Každá třída v konické školce
má svou šatnu a hygienické
zařízení. Po celý rok mohou
děti využívat velkou školní
zahradu se vzrostlými stromy,
travnatou plochou a chodníky
pro jízdu na koloběžkách.

„Podle našich letošních měření
byla kvalita vody v Podhradském rybníku velmi dobrá.
Průhlednost byla jeden metr,
voda neobsahovala žádné
sinice. Z prvního letošního
výsledku však nelze hodnotit
celou následující rekreační
sezónu,“ prozradil Večerníku
Jiří Macík z Povodí Moravy. Je
tedy rybník v tuto chvíli vhodný
pro koupání? „To nemůžeme
říct. Takové analýzy jsou závislé
na mnoha faktorech a v letních
měsících je provádí pouze krajská hygienická stanice. Ta však
Podhradský rybník nesleduje,
protože není na seznamu koupacích oblastí,“ vysvětlil Macík.
S tím, že lidé budou v Podhrad-

do kempu se slétl rekordní počet čarodějnic
OBLÍBENÁ AKCE SLAVILA ÚSPĚCH!
Plumlov/mls - Přes tři tisíce lidí
dorazilo v pondělí do kempu
Žralok u Podhradského rybníka, kam se akce Plumlovských
nadšenců přesunula z tamního
zámku. Sešly se tu především
čarodějnice, ježibaby a bosorky všeho věku z blízkého
i dalekého okolí. Organizátoři
odhadli, že návštěva přesáhla
hranici tří tisíc lidí!
Oproti letošní úvodní akci, kdy
Plumlovští nadšenci vítali jaro
v ledovém dešti, jim na čarodějnice skvěle vyšlo počasí.
„Přesto jsme s tak velkou návštěvností vůbec nepočítali.
Program si totiž z velké části
zajišťujeme vlastními silami.
To je sice naše velká výhoda,
nicméně to všechny členy stojí
dost času i energie. Za jejich nasazení bych jim rád poděkoval,“
sdělil Večerníku, který byl hlavním mediálním partnerem, šéf

Plumlovských nadšenců Marek
Otruba.
Do poslední chvíle nebylo jasné,
zda se na závěr programu zapálí
vatra. „Celou věc komplikoval
vítr a možnost vzplanutí blízkého
lesa. Nakonec se vítr utišil a vatra, i když poloviční oproti jiným
rokům, vzplála,“ popsal Marek
Otruba, který poděkoval i všem
návštěvníkům. „Snad se jim akce
alespoň trochu líbila,“ zmínil se.
Do budoucna by Spolek Plumlovských nadšenců rád oblíbené
a tradiční pálení čarodějnic pořádal opět v kempu. „Na zámek
se takové množství lidí nevejde
a areál kempu je pro podobné
akce velice vhodný,“ vysvětlil
Otruba.
Právě v kempu Žralok by se
měl v sobotu 25. srpna konat
druhý ročník „Pohádkového
lesa“, který se loni rovněž setkal
s nebývalým zájmem lidí. Jedna

Jako za mlada. V programu
vystoupily i plumlovské čiperné
ježibaby po sto letech.

Foto:JarekHruška
z akcí Plumlovských nadšenců
se však ještě letos na zámku
konat přece jen bude. Půjde o 7.
ročník „Plumlovského vinobraní“, na kterém 22. září vystoupí
například Jožka Černý, či legendární bigbítová skupina Brutus.
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník
bude opět u toho!

doseděl - větrané fasády, výšovice
JSME TU UŽ 15 LET!

času se karta obrátila. Od prvních zákazníků začaly přicházet
kladné ohlasy a potvrzení našich
argumentů.
Pokud se s nimi po čase setkáme, vždy se jedná o příjemné
setkání. To v době plné nejistoty a neserióznosti skutečně
potěší. Snad je to potvrzení
toho, že naše práce má nějaký
smysl.

Němčice nad Hanou/mls
Lidé zřejmě konečně přišli na
to, že v televizi opravdu nic
nedávají. Divácká návštěvnost
divadelního máje překvapila
i jeho samotné organizátory.
„Je to pro nás velký závazek

do příštích ročníků,“ okomentovala pro Večerník čísla s počty návštěvníků hlavní organizátorka Jana Oulehlová.
Vyprodané byly hned dvě
představení. Jiříkovo vidění v podání Morkovských
ochotníků a Pohádka do Dlaně

Fotoreportáž

se kterou do Němčic vyjely
JEŠTĚR.K.Y z Prostějova. Do
Němčic nad Hanou vyrazilo
z Prostějova také Divadlo Hanácké obce s Čarodějnickou
zkouškou, z jehož souboru
byly porotou oceněny Petra
Vidmuchová a Kateřina Burešová. A i Divadlo Point se
svým „Druhým výstřelem“ si
odvezlo cenu pro Aleše Procházku za postavu Oliviera
Lenora.
Jinak však přehlídku ovládli „Morkovičtí ochotníci“ se
svým Jiříkovým viděním, které
nejvýrazněji oslovilo trojčlennou odbornou porotu, která je

vyslala. „Dokázali, že klasiku
lze i v podmínkách ochotnického souboru zpracovat zcela
originálním inscenačním principem,“ uvedl předseda poroty
Ladislav Vrchovský.
Dětským divákům se pak nejvíce líbilo „Strašidlo cantervillské“, na kterém ratolesti
ocenily především práci se
světlem, zvukové efekty, kostýmy i scénu. „Napřed jsem
se vyučil horníkem, poté jsem
dlouhá léta pracoval jako
hasič. Pořád jsem byl mezi samými chlapy. Nyní jsem celý
týden spolupracoval se samými ženskými, které tvořily re-

alizační tým. A klapalo nám to
myslím dobře, bylo příjemné
cítit radost všech hostujících
divadelníků, kteří přijeli do
milého městečka mezi lidi se
srdcem na dlani,“ neskrýval
nadšení z průběhu celého týdne ředitel festivalu Jiří Vrba.
Starostka Němčic nad Hanou Ivana Dvořáková pak na
samý závěr akce poděkovala
četným partnerům, kteří festival podpořili. Kromě řady
soukromých společností či
Olomouckého kraje mezi ně
patřila i senátorka Božena Sekaninová, která nad ním převzala patronát.

divadeLníci v němčicích...

co nabízíme?
DECOBRICK jsou odvětrané a difúzně otevřené fasádní
systémy bez použití malt a lepidel. Fungují na bázi aktivně
ochranného pláště, který pomocí tzv. komínového efektu
udržuje a ozdravuje stěny a interiér vašeho domu. Nezanedbatelné je i plnohodnotné zateplení domů a zateplení fasád.

kraje. „Hasiči postupně ohořelé
trámy rozebrali a dohašovali
menší ohniska. Majitel zde měl
uskladněné i větší množství
sena, které hasiči postupně shá-

vesnice na nohou. Pondělní požár v Hrochově byl v této obci událostí roku.
Hasiči po uhašení střechy museli rozebrat ohořelé trámy.
2x foto HZS

zeli a provedli důkladné prolití
pro zamezení opětovného rozhoření,“ dodal Hošák s tím, že
hmotná škoda byla předběžně
vyčíslena na 400 tisíc korun.
Hasiči zásobování vodou řešili
z nedalekého menšího rybníka.
Co bylo příčinou vzniku požáru,
je v tuto chvíli v šetření.

Mniši se nad nimi slitovali a vyzvali je k tanci...
ochrannými kříži na hrudích.
Čarodějnice rychle pochytali
a vynesli nad nimi ortel smrti
upálením, který proběhl za teatrální atmosféry. Oheň byl zapálen
římskými svícemi a celé ohniště
se zahalilo do dýmu, přičemž
temné údery bubnů odpočítávaly
poslední chvíle čarovných žen…
Naštěstí však nedošla žádná
z žen k újmě na zdraví (až na
pár ohořelých obočí a pramenů

hRŮZnÝ náLeZ u ondratic
Policie zkoumá záhadu mužské lebky
Ondratice/mik - Policie zveřejnila informace o nálezu
mužské lebky u Ondratic. Odborník potvrdil, že se nejedná
o žádný archeologický nález.
Čí je to tedy lebka a proč byla
oddělena od těla?
„Ve čtvrtek 26. dubna po jedenácté hodině dopoledne oznámil
na policii třiadvacetiletý muž, že
v katastru obce Ondratice v místě
zvaném Ondrácká zmola nalezl
lidskou lebku. Policisté na místo
přivolali odborníka z oboru archeologie, který po zevrubném
prozkoumání potvrdil, že se ne-

jedná o archeologický nález. Proto byl na místo přivolán soudní
znalec z oboru zdravotnictví.
Ten uvedl, že se jedná o lebku
staršího člověka, kdy neshledal
žádné zjevné stopy po násilí či
působení jiného předmětu,“ uvedl k hrůznému nálezu Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově. „Jak
dále odborník řekl, lebka nepochází z místa nálezu a odhadl
stáří mezi padesáti až stopadesáti
lety. Policisté lidské pozůstatky
zajistili k dalšímu zkoumání,“
dodal mluvčí policie.

na zámku budou záchody

hotové už v červnu, tak aby už
přes prázdniny mohly fungovat.
Nacházet se budou v místnosti
po pravé straně nízkého zámku.
Jejich kapacita bude dostatečná i v případě pořádání větších
akcí,” uvedl plumlovský starosta Adolf Sušeň.

sjely stovky dětí

vítězové. Morkovičtí ochotníci se ocitli v Jiříkově vi- strašidlo potěšilo děti. Cenu dětského diváka získala když se zhaslo. Divákům se nejvíce líbilo předstadění. Adaptace hry J. K. Tyla jim vynesla hlavní cenu divadelní skupina Zdeňka Štěpánka za hru Strašidlo can- vení Když se zhasne v podání ochotníků z Hvozdné.
3x foto: Michal Wolf
tervillské.
festivalu.

uRčické čaRoděJnice svŮJ den pŘeŽiLY
Určice/md - Jindy liduprázdná
lokalita zvaná „Starák“ nedaleko Určic se v pondělí 30. dubna
hemžila stovkami lidí - to zase
po roce přiletěly čarodějnice.
Akce, která každoročně přiláká
zvědavce nejen z okolních vesnic, ale i z Prostějova a dalších
míst v regionu, nabídla klasicky
dramatickou podívanou. Do
Určic totiž každoročně kromě
divoženek, ježibab a jiných
čarodějek přicházejí také mniši,
kteří se snaží světu od těchto tajuplných žen „pomoci“…
Program pro malé i velké
již tradičně připravila skupina nadšenců, která si říká
„Společenství zábavy Domeček“
ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči. Kolem půl
sedmé večer se vydal průvod
čarodějnic na pochod vesnicí.
A v doprovodu bubeníků byly
opravdu halasné. Nejeden člověk
se šel podívat před dům, co že se
to děje, a nejedno auto zpomalilo
a troubilo...
Po příchodu na „Starák“ začal
pravý rej, který však brzy zarazili mniši v hábitech a s velkými

a převezena k likvidaci,“ uvedl
k prvnímu případu Josef Bednařík, zastupující tiskový mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Ve stejný den pak policejní
pyrotechnik vyjížděl ještě do
Ivaně. „Sedmadvacetiletý muž
z Prostějova oznámil policii,
že při výkopových pracích
k základům plotu u pozemku
rodinného domu v obci Ivaň
nalezl munici. Policejní hlídka po příjezdu zajistila místo
a přivolala pyrotechnika. Na
místě bylo zjištěno, že se jedná o ruský ruční granát, rovněž
z druhé světové války,“ řekl
Josef Bednařík.

do Jednova se

Jak dlouho vydrží bez sinic? Rybník zbavený jedovatých bakterií se těší na další plavce. Zda zůstane
čistý i nadále, to ukážou především letní měsíce.
Foto: Martin Zaoral

kouŘ Z poŽáRu v hrochově
Hrochov/mik - Nepříjemné
chvíle v pondělí odpoledne
zažili obyvatelé Hrochova.
Nezvyklý hustý kouř valící se
celou vesnicí nevěstil nic pozitivního. Došlo zde k požáru
rodinného domku, plameny
zcela zničily jeho střechu.
„Na okraji této obce došlo podle
prvotních informací od očitých
svědků během desíti minut k totální destrukci střechy rodinného
domku. A to doslovně. Naštěstí
se v době vzniku požáru uvnitř
nikdo nenacházel, nicméně zjištění pro majitele domu po jeho
návratu bylo velmi nepříjemné,“
sdělil Večerníku Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého

Ivaň, Bohuslavice/mik - O tom,
že na Prostějovsku je ještě
mnoho staré munice z války,
jsme již informovali nesčetněkrát. Příkladem toho jsou také
dva nálezy granátů na opačných koncích bývalého okresu.
„V neděli 29. dubna po šestnácté hodině oznámil na linku
158 čtyřiapadesátiletý muž
z Bohuslavic, že dobrovolní
hasiči při čerpání vody do cisterny nalezli v tůňce v lese za
obcí munici. Přivolaný policejní
pyrotechnik zjistil, že se jedná
o německý dělostřelecký granát
ráže 88 milimetrů z druhé světové války. Munice byla zajištěna

Plumlov/mls - Konečně! Dlouhodobý problém s absencí sociálního zařízení na plumlovském zámku by měl být brzy
vyřešen.
„Jednalo se o jednu ze základních podmínek nového kastelána. Záchodky by měly být

se v pondělí valil celou vesnicí

představujeme regionální podnikatele

Začátky, jak tomu tak bývá,
nebyly lehké, zvlášť v odvětví, kde vládne léta zaběhlý
systém zateplování polystyrenem. Některé firmy ho
vydávají za jediný možný
pro zateplení pláště domu,
ovšem bez ohledu na funkci
a možné důsledky. Vše podporují zaklínadlem nízké
ceny, zejména při rekonstrukci starších budov. Málokdo ale upozorní na možný
vznik plísní, neprodyšnost
pláště a zadržování vlhkosti
ve zdech.
Na zcela opačné straně spektra
stojí systém větraných fasád,
složených z nosného roštu,
tepelně izolační vaty, větrací
štěrbiny a široké škály bezúdržbových, a proudem vody omyvatelných povrchů. Vše zhotoveno suchou cestou bez vody,
cementu a písku.
Dříve bylo těžké přesvědčit zákazníky o tom, že tento systém
je opravdu vhodnou variantou
pro jejich domov. Postupem

ském rybníku letos plavat, se
však všeobecně počítá. Koupání
je zde totiž možné stejně jako
na jiných veřejně přístupných
vodních plochách či řekách.
V prostoru u kempu Žralok byla
navíc vybudována pláž, která
byla pronajata městu Plumlov,
pár metrů od břehu se pak pod
vodní hladinou nachází násep
oddělující koupací zónu od
zbytku rybníka. „Budeme na
ní udržovat pořádek. Přibudou
zde i nové lavičky a odpadkové
koše,“ sdělil nám plány Plumlova starosta Adolf Sušeň.
Počátkem května se rozběhl
i provoz blízkého autokempu
Žralok, který byl v minulém roce
ztrátový. I díky čisté vodě v rybníce si vedení města slibuje, že
do kempu letos zavítá podstatně
více lidí. „O tom, že by Podhradský rybník sloužil jako přírodní
koupaliště, neuvažujeme. Kvůli
poměrně malé kapacitě by to bylo
zbytečné. Od toho je tu přehrada.
Tedy měla by být...,“ reagoval na
náš dotaz Sušeň. Vybagrovaná
přehrada by měla první plavce
přivítat přibližně za rok.

Rozkvetlé lány řepky, ostře vonící šeříky, bezoblačné
nebe i polní cesty lákající k výletům do okolí Němčic
nad Hanou byly obrovskou konkurencí pro ztemnělý sál němčického kina Oko, kde v průběhu celého
uplynulého týdne probíhal Hanácký divadelní máj.
I tak čtrnáct představení přehlídky ochotnických souborů z celé Moravy navštívilo přes dva tisíce diváků!

Lidé v ivani i Bohuslavicích našli
granáty z války. Ruský i německý

vlasů – pozn.red.) a zábava se
mohla naplno rozjet. Velké
čarodějnice mezi sebe přizvaly
i ty malé a nejmenší a začaly ve
víru hudby tančit kolem ohně a
veselit se, jak se patří. I mniši
odhodili své kamenné tváře a
roztáčeli čarodějky dokola.
Sbor dobrovolných hasičů měl
pro všechny věkové kategorie
připraveny zajímavé soutěže
o sladkosti. A pro všechny

na rej... Čarodějnice se hrnou k ohni, aby si u něj zatancovaly i začarovaly. Ještě netuší, že budou lapeny a upáleny
mnichy.
Foto:SpolečenstvízábavyDomeček

hladovce a žíznivce byly
připraveny dobroty z udírny i
táboráku a plné džbánky lahodného moku.
Tak jako ubývalo denního
světla, přibývala dobrá nálada a nejedna divoženka osedlala své létající koště. Po
setmění ještě čarodějnice vykouzlily nádherný ohňostroj a
zábava se protáhla dlouho do
prvomájového rána...

vize starostky dzbele Jany konečné: „Z vyhořelé ruiny chceme
multifunkční dům s knihovnou, hasičárnou i obecním úřadem!“
Dzbel - Sedmnáctým rokem existuje samostatná
obec Dzbel a již druhým rokem jí starostuje žena,
konkrétně Jana Konečná. Obec pod jejím vedením
zřídila nové dětské hřiště a vykoupila vyhořelou ruinu, již by ráda za přispění dotace přeměnila v nové
sídlo obecního úřadu, knihovny i hasičů. Zadaří-li se
letos, opraví ve Dzbeli také kapličku a část komunikací, naopak s novými byty či fotovoltaikou starostka momentálně nepočítá...
Jiří Možný
Co se vám za dosavadní
měsíce v pozici starostky
nejvíce podařilo?
„Ve funkci jsem teprve druhým
rokem, takže jsem ještě nestihla
zrealizovat všechny své plány. Je
to hlavně práce s lidmi, snažím se
každého vyslechnout a vyjít mu
vstříc. Prvním mým krokem bylo
vybudování nového dětského hřiště. Myslím si, že se dětem líbí a je
hojně navštěvované. Nachází se
vedle bývalé mateřské školy a nabízí prolézačky i pískoviště. Celkově
stálo přibližně tři sta tisíc korun, ale
dostali jsme na něj dotaci z ministerstva pro místní rozvoj pokrývající
sedmdesát procent nákladů. Zbytkem se podílela obec. Dále jsme
koupili jeden vyhořelý dům, se
kterým máme také rozsáhlé plány.“
To nás zajímá. Jak plánujete naložit s novou stavbou v obecním majetku?
„Chtěli jsme dům koupit již
před čtyřmi lety, ale tehdy nás
přeplatila realitní kancelář.
Budova byla v dezolátním sta-

vu, ohrožovala občany. Měli
jsme ji v plánu zbourat, což
nám také nařídil statik. Tak se
i stane. Rádi bychom na tomto
místě vybudovali multifunkční
dům s knihovnou, hasičárnou
a obecním úřadem. Bez dotací
však nejsme schopni tuto akci
zrealizovat, peníze z obecního
rozpočtu by nám na to pochopitelně nestačily... Věřím však, že

jednání dopadnou dobře a prostředky seženeme.“
A do čeho byste se rádi
pustili letos?
„Podala jsem dvě žádosti o dotaci. Z Olomouckého kraje na
opravu zdevastované kapličky
svaté Anny. Chybějí dveře, je
otlučená a musí dostat nový
kabát. A na obecní silnice pak
z ´Programu obnovy venkova´.
Oficiální vyjádření zatím nepřišlo. Stále se do něčeho investuje,
stále se tu něco dělá. Ale vesměs
to jsou jen drobné opravy. Třeba
silnice přijde na osm set tisíc,
a když na to má dát obec polovinu, je to dost. Nejsou to žádné levné záležitosti. Navíc ještě
splácíme úvěr na bytovku, který
bychom letos měli doplatit.“
Můžete jmenovat priority Dzbelu?
„Obecní cesty a chodníky. Sice
tu není veřejná kanalizace, ale
to je dlouhodobá záležitost.
Uvidíme, jak to bude v dalších
letech, zda budou peníze.“

Váš předchůdce František
Hájek se dost zasazoval o výstavbu fotovoltaické elektrárny
v obci. Uvažujete o tom i vy?
„Elektrárna měla vzniknout
v lokalitě ´Na Kozénku´, ale je
to přírodní památka na chráněném území, kde se nesmí nic takového stavět. Myslím si, že by
ji lidé ani nechtěli.“
Na hřišti ve Dzbeli hrají
svá utkání fotbalisté sousedního Jesence. Jsou u vás
aktivní i jiné spolky?
„Fotbalisté SK Jesenec tu hrávají a trénují odjakživa. Družstvo
je složeno z mužů ze Dzbele
a blízkého okolí. V roce 2006
jsme zrekonstruovali tribunu
a postavili nové fotbalové hřiště s šatnami. Hřiště je majetkem obce a fotbalisté ho mají
v pronájmu, každoročně jim
naše obec přispívá na činnost.
Nesmím zapomenout ani na
hasiče, kteří pořádají většinu
kulturních akcí. Letos se tak
například uskuteční již dvacátý

„obecní cesty a chodníky.
sice tu není veřejná kanalizace,
ale to je dlouhodobá záležitost.
uvidíme, jak to bude v dalších
letech, zda budou peníze...“
Starostka Jana KONEČNÁ
jmenuje priority Dzbelu

Pohádkový les pro děti, konkrétně v sobotu 2. června. Dalším
spolkem jsou myslivci Hubert
Jesenec. Až do roku 1995 jsme
byli sloučeni s Jesencem, proto
u některých spolků figuruje název obce Jesenec.“
Co osamostatnění obci
přineslo?
„Doufám, že jen to dobré! Jedna obec, jeden starosta. Každý
se snaží pro svoji obec udělat to
nejlepší.“
V nedávné době se hodně
namluvilo a napsalo o konečné stanici vlakových spojů
z Prostějova hned ve Dzbeli a ne
až v Chornici. Jak vypadá dopravní obslužnost v současnosti?
„Vlaky jedoucí od Prostějova
končí ve Dzbeli, takže Pardubický kraj zařídil autobusovou
linku z Chornic do Dzbele. Ve
všední dny i o víkendu zde jezdí
čtyři spoje, jeden dopoledne a tři
odpoledne. Financuje to právě
Pardubický kraj a spoje navazují přímo na vlak, takže lidé bez
čekání nastupují přímo z vlaku
do autobusu.“
Plánujete i přípravu inženýrských sítí pro rodinné
domy nebo stavbu bytů?
„S byty nejsou dobré zkušenosti. Máme čtyři a myslím si, že je
to na malou obec dostačující. Je
tu malá zaměstnanost, tím pádem mladé rodiny se stěhují blíž
k městu a k práci. Je to smutné,
ale průměrný věk máme kolem
čtyřiceti let. Děti musí dojíždět do
školky na Šubířov a do Konice,
základní škola je také v Konici.“

půlden plný her. Předškoláci i děti školou povinné zažili v Jednově
spoustu legrace. 
Foto:JanŠevčík
Suchdol-Jednov/jim - Na tři
sta dětí z celého regionu zavítalo o prvním májovém dopoledni na pouť dětí a mládeže do
Jednova. Již dvaadvacátému
ročníku akce pořádané mladými z konického děkanátu přálo počasí a poutníci dorazivší
z okolních vesnic, Konice, Ptení, Vrahovic či Brodku u Prostějova se mohli za doprovodu
sluníčka naplno bavit.
„Akce se velmi vydařila, účast
byla mimořádně vysoká. Poutě
se zúčastnili lidé z konického a prostějovského děkanátu
a díky pěknému počasí přišlo
asi tři sta dětí, což je hodně,“
pochvalovala si za organizátory
Anežka Šustrová, která doplnila, že ne všichni dorazili auty,
řada návštěvníků již tradičně ab-

spustiLi
Jsme
nové
weBové
stRánkY

solvuje aspoň několik kilometrů
pěšky. „Platí to pro děti z Konice, z Ptení i ty, kteří od Prostějova přijedou vlakem na Stražisko
a zbylé čtyři kilometry absolvují
po svých,“ uvedla s úsměvem.
Vše začalo jako každoročně o desáté hodině mší svatou v zaplněném kostele Navštívení Panny
Marie a po následném čase věnovaném snězení připravených
krajíců s pomazánkou se všichni
přesunuli na nedaleké travnaté
hřiště, kde organizátoři připravili
několik soutěží a her. Děti si tak
například vyzkoušely skákání
v pytli, chůzi na chůdách, přetah
lanem či přenášení předmětu na
lžičce se speciálními „brýlemi“.
Společně strávené chvíle pak
zakončila májová pobožnost, po
níž se všichni vydali domů.

hLedání

Je u konce

Kultura v Prostějově a okolí
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Nejvýznamnější kulturní akce týdne

Majáles potvrdil pověst akce roku!
ŠARMANTNÍ ŽENY OBSADILY ZÁMEK
Akceseneobešlabezporodníchbolestí Letošní účast studentů byla rekordní

S nápadem na originální akci na plumlovském
zámku přišla majitelka
Salonu Charme Jana
Pavlů. Tematické sobotní
odpoledne zde patřilo ženám, kráse, stylu a módě. V sobotu se jen potvrdil fakt, že krásné ženy
na zámek určitě patří!

tudíž až tolik co divit, že se Boutique stejně jako večerní
neobešla bez jistých „porod- toalety známé módní návrních bolestí“.
hářky Evy Hrachovcové. Pán„Nakonec jsme všechno skou kolekci pak prezentoval
zvládli, jak jsme si představo- prostějovský návrhář Ondřej
vali, ale organizačně to neby- Ziegler.
lo vůbec snadné,“ připustila A podívaná, jejímž mediálním
Lachmanová. V sobotu byly partnerem byl PROSTĚJOVnakonec na zámku postup- SKÝ Večerník, stálo za to!
ně k vidění vlastnoručně šité Všechny svršky byly krásné
dobové kostýmy, ukázka samy o sobě, příjemným histosoučasných módních trendů rickým prostředím plumlovskéPlumlov/mls - Zájem o akci z obchodů SOHO či Ladye´S ho zámku dostaly i něco navíc...
„Žena a Charme“ překonal
nejen představy, ale i možnosti organizátorů. Všichni
lidé, kteří na ni byli zvědaví, se do interiéru plumlovského zámku, kde probíhaly módní přehlídky, vejít
prostě nemohli...
„Možnosti zámku jsou omezené, jeho prostory nejsou nafukovací,“ reagovala na tuto
skutečnost organizátorka Edita Lachmanová. Pochopením Okouzlující prostředí i ženy. Velkému zájmu se při sobotní
budiž, že se jednalo o první akci na zámku v Plumlově těšila mimo jiné i přehlídka historických
kostýmů.
Foto: Martin Zaoral
akci svého druhu. Nebylo se

Anetta Pantělejevová představuje
v knihovně automatickou kresbu
Prostějov/nih - V podkrovním sále Městské
knihovny v Prostějově si můžete prohlédnout výstavu obrazů automatické kresby
této slovenské rodačky. Ta vedla také ve
středu 18. dubna v knihovně přednášku,
kde svůj zájem a díla blíže představila.
K automatické kresbě dochází díky mimosmyslovému napojení na nejrůznější
druhy energií a jejich záznam na papír ve
formě jednoduchého obrázku.
Výstavu s názvem „Obrazy s poselstvím“ si
mohou návštěvníci prohlédnout denně mimo
úterý, a to od 8 do 18 hodin a v sobotu od
8 do 11:30. Můžete vidět zachycenou energii

stromů a květin, ale také obrazy s námětem
partnerství, mateřství, podoby andělů a jiné.
Atmosféře napomáhají i prostory výstavy.
Dlouhá chodba a tlumenější světlo půdní galerie dodávají obrazům tu pravou atmosféru.
Automatická kresba může posloužit každému, člověk musí však chtít. Co se týká určení a využití, to je různé. Může sloužit k samotnému sebepoznání člověka, obrazu jeho
schopností a také k diagnostice, pro tu však
musí mít člověk potřebné schopnosti a vědomosti. Určitě jde o zajímavou a poučnou výstavu, zajděte si ji prohlédnout do knihovny
také, stojí to za to!

Prostějov/mls - Bujarý majálesový průvod, který v pátek
po poledni tradičně vyrazil od
městských lázní, letos zaznamenal rekordní účast. „Tohle
nepamatujeme, přišlo určitě
přes osm set masek! Je fantastické, že prostějovští studenti
přijali tuto akci za svoji. Jsme
rádi, že už nikoho nemusíme
přesvědčovat, aby se do ní zapojil. Školy s ní už samy počítají
a trumfují se mezi sebou. Tenhle
souboj má pak jasného vítěze: je
jím spontánnost, energie a originalita, s nimiž do toho všichni
jdou,“ neskrýval uspokojení
Aleš Procházka, který stál u obnovení tradice v Prostějově.
Doposud všechny předchozí
ročníky se nesly v duchu
prestižního souboje mezi Gymnáziem Jiřího Wolkera a „reálkou“. I letos byly tyto dvě školy
v průvodu nepřehlédnutelné. Studentky G.J.W. předvedly sexy zástup v síťovaných punčochách, který
jakoby právě vyšel ze známého
pařížského podniku pro pány Mou-

lin Rouge. Za Reálné gymnázium
pak do boje vyrazila spousta modrých postaviček, která mimo jiné
bojovala za zákaz zabíjení Šmoulů
kvůli výrobě zmrzliny.
Zahanbit se letos ovšem nenechaly ani jiné školy. Cyrilometodějské
gymnázium se inspirovalo
v cirkusové manéži, studenti SOU
obchodní vstali z mrtvých a na
krále Majáles nominovali přímo
Michaela Jacksona. Art Econ se
vrátil do období antiky, nesourodé
osazenstvo studuje i na Střední
škole designu a módy, kde do
školních lavic zasedá například
zebra, prazvláštní robot či
pračlověk, zapojili se také studenti
z „obchodky“ a „zdravky“.
Letos průvod opět bohužel
neprošel přes celé hlavní
prostějovské náměstí, protože
v té době se tu před radnicí konala
přehlídka složek záchranného systému. Bylo přitom s podivem, že
se pořadatelé nebyli schopni domluvit tak, aby se obě zajímavé akce
na náměstí konaly v odlišných
termínech...

Fotoreportáž

Rozdováděný
průvod
tak
následně zamířil do Smetanových sadů, kde se představili
jednotliví kandidáti na krále
Majáles. A právě zde se teprve
spustil ten pravý randál. „Stál
jsem kousek od ´repráků´. Byl to
rachot, při kterém mi košile vlála.
Ale to nebylo nic proti tomu, když
vedle mě začaly skandovat mladé
dívky. Ženské hrdlo je opravdu
úžasný orgán,“ poznamenal
s úsměvem jeden z přítomných,
vedle něhož Večerník celou krásu
sledoval.
Na krále Majáles nakonec postupně
kandidovali taťka Šmoula, zebra, mafiánský boss a klaun.
Porota složená z pracovníků
prostějovské městské knihovny

jím nakonec zvolila právě klauna
z Cyrilometodějského gymnázia!
Přestože tedy obě výše zmíněná
konkurenční gymnázia letos opět
předvedla výtečnou souhru, tak
úžasně „zmalovaný“ kandidát
z CMG vynikal do detailu vyvedeným kostýmem, výraznou
mimikou, charismatem i veselou
družinou. Korunku mu předal
loňský král Martin Ospalík alias
„Banán z reálky“, klíče od města
pak primátor Miroslav Pišťák.
Nezbývá než doufat, že studnice
nápadů a chuti udělat něco trochu
jinak prostějovským studentům
nevyschne ani v příštím roce...
Obsáhlý rozhovor s novým
králem prostějovského Majáles
najdete na straně 16.

MAJÁLES 2012 - JAK TO CELÉ DOPADLO?
Nejlepší maska ............................................... Zebra - SŠ designu a módy
Nejvíc sexy maska ......................Gargamel - RG a ZŠ města Prostějova
Nejlepší vystoupení
při volbě krále Majáles ............................................... SŠ designu a módy
Král Majáles .................................... Klaun - Cyrilometodějské gymnázium

MAJÁLES v PROSTěJOvě...

Armáda z Moulin Rouge. Za Gymnázium Jiřího Wolkera Nesourodá skupina. Střední školu designu a módy za- Boj za práva Šmoulů. „Reálka“ prosazovala stop zabíjení
do boje vyrazily dívky v síťovaných punčochách.
stupovaly mimo jiné zebra, divný robot a pračlověk.
Šmoulů do zmrzliny!
3xfoto: Martin Zaoral

INZERCE

SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ

S ANDREJEM BABIŠEM
A TÝMEM ANO 2011
ANO 2011 USILUJE
o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát
bez navyšování daní, zvyšování DPH
a nekoncepčních tupých škrtů
o zajištění prosperity zamezením plýtvání
a rozkrádání peněz ze státního rozpočtu
o vytvoření prostředků na investice,
jež nastartují hospodářský růst a zajistí
práci lidem i firmám

V OLOMOUCI 9. 5. 2012
Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc, v 17 hodin

Ze života města
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Obraz prostějovských silnic: ŠPÍNA a VÝTLUKY
Rozbitých silnic je letos méně, ale prachu je, kam se podíváš!

Je to obrázek současné doby. Přestože uplynulá zima
byla za poslední léta ta nejmírnější, zanechala po sobě i
tak viditelné stopy. Na prostějovských silnicích se objevily
výtluky, na nichž řidiči ničí svá auta. Co je však ještě horší,
silnice i přímo ve městě pokrývá prach a špína. Město i
technické služby spoléhají, že tento problém vyřeší blokové čištění...
Prostějov/mik
„Čištění chodníků
a vozovek se provádí
podle harmonogramu od 20. března, a to
postupně na všech ko- munikacích v naší správě. Harmonogram
blokových čištění je uveden na
webu města a v Radničních novinách. Provádí se jak ruční, tak
strojové čištění. Ručně zaměstnanci odškrabují plevel rostoucí
ze spár chodníků a krajnic, stejně
tak tuhé nečistoty na krajnicích.
Strojní zametáky následně vyčistí vozovky a chodníky. Na závěr
dojde ke spláchnutí vyčištěných
ploch kropícím vozem,“ popsala
nám postupy při blokovém čištění
města Iveta Jurenová, jednatelka
společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově.

Právě Prostějov dlouhodobě patří k městům s největší prašností
v ulicích v rámci celé České republiky. Podle našeho názoru tento problém nevyřeší jen postupné
čištění ulic rozvržené do celého
roku. „Prašnost je způsobena především provozem dopravních
prostředků. Vzhledem k tomu, že
dopravu ve městě asi neomezíme
a asi ani nedokážeme snížit rychlost vozidel, je třeba komunikace
skutečně pravidelně čistit. Samozřejmě, že v tomto ohledu nelze
spoléhat jen na blokové čištění.
Důležité pro omezení prašnosti
je splachování vozovek při čištění
a také v suchých obdobích kropení vozovek. V některých místech
například probíhá v suchých letních obdobích noční splachování
vozovek. Někdy bývají komunikace znečištěné stavební techni-

dobý plán, co by měli proti špíně
a prachu dělat. „Otázku koncepce
snižování prašnosti ve městě řeší
odbor životního prostředí. Obecně je zdrojem prašnosti zejména
doprava. Snižování prašnosti
napomáhá mimo jiné i výsadba
zeleně,“ uvedla Jana Gáborová,
tisková mluvčí prostějovského
magistrátu.

Stačí to? Tu a tam kromě blokového čištění potkáme ve městě speciální techniku, která čistí komunikace. Stále ale patříme k nejšpinavějším městům.
Foto: Michal Kadlec
kou, která vyjíždí ze staveb. Zde je
potřeba zavčas vozovku vyčistit,“
dodává Iveta Jurenová.
Ani kompetentní lidé na magistrátu však nemají žádný dlouho-

Druhým problémem současnosti
jsou početné výtluky a nekvalitní
vozovky, zejména při krajnicích. Je
už ale květen a na některých místech jsou doposud díry po zimě.

„Opravy výtluků budou probíhat
podle harmonogramu v celém
městě na komunikacích, které
má ve správě společnost .A.S.A.
tak jako každý rok. Vzhledem
k letošnímu charakteru zimy, kdy
neproběhlo tolik „zmrazovacích
cyklů“ je výtluků mírně méně než
po zimách, kdy je časté kolísání
teplot pod a nad nulou spojené se
srážkami,“ říká Jaroslav Štěpaník,
vedoucí odboru správy a údržby
majetku města. „Opravy výtluků
na komunikacích nelze dopředu
plánovat, protože výtluky vznikají
po celé roční období zcela nahodile. Oddělení údržby majetku
města pravidelně minimálně jedenkrát měsíčně provádí kontrolu
místních komunikací ve městě
a na základě výsledků uvedené
kontroly zpracovává objednávky
oprav podle třídy zařazení místní
komunikace,“ vysvětluje Jaroslav
Štěpaník.
Skutečností ale je, že na mnoha
místech v Prostějově stále jezdíme po silnicích plných děr…

Tradiční prohlídky hlavního
prostějovského kostela
Prostějov/red - Milovníci historie a umění se
mohou těšit na tradiční komentované prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově, které proběhnou již tuto neděli 13. května 2012.
Začátky asi hodinové prohlídky jsou ve 14.00,
15.00 a 16.00 hodin.
Účastníci prohlídek budou seznámeni s historií
tohoto barokně přestavěného gotického kostela,
s jeho exteriérem a interiérem. Průvodkyně - studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu - zájemce zavedou také do sakristie a prohlídka
bude zakončena v kapli Nejsvětější Trojice. Z organizačních důvodů a také pro zachování kvality
prohlídky se provádí ve skupinkách do maximálně
pětadvacet osob.
INZERCE

Co říkáte na problém prašnosti
v Prostějově?
Diskutujte na
WWW.VECERNIKPV.CZ

Primátor vyznamenal strážníky i policisty
„Nezávidím vám vaši práci a děkuji za ni,“ řekl Miroslav Pišťák

Prostějov/mik - Ve chvíli, kdy v
pátek ráno byl na náměstí zahájen Den s Integrovaným záchranným systémem, v obřadní
síni radnice se odehrála slavnostní chvíle. Primátor Prostějova
předal medaile za dobře odvedenou práci strážníkům městské
policie i státním policistům.
V obřadní síni prostějovské radnice se sešly celebrity celého
Integrovaného záchranného systému. Podstatou páteční slavnosti
bylo ocenit strážníky Městské
policie v Prostějově za jejich činnost, věrnost službě a také za spolupráci se státní policií. „Policistům nezávidím jejich práci, o to
více jim za ni děkuji. Je to jejich
zásluha, že Prostějov je z venku
vnímán jako poměrně bezpečné
město a kde také rok od roku
stoupá procento spokojenosti u
občanů s činností jak městské,
tak státní policie. Výrazně oceňuji také vzájemnou spolupráci
obou těchto složek při každodenním řešení různých událostí,
ale rovněž i při vyšetřování závažných trestných činů,“ uvedl
mimo jiného Miroslav Pišťák.
V rámci slavnosti byli také oceněni strážníci, kteří jsou ve službě už neuvěřitelné dvě desítky

let. Velitel městské policie obdržel dokonce medaili krajského
ředitele Policie ČR, který tak
ocenil příkladnou spolupráci policistů se strážníky. Opačně pak
přímo primátor města Miroslav
Pišťák ocenil šéfa prostějovských policistů Pavla Nováka.
Čestný odznak Městské policie v
Prostějově za zásluhy obdrželi z
rukou primátora Miroslava Piš-

ťáka strážníci Jana Adámková,
Jiří Horáček, Antonín Říha, Libor
Šebestík a velitel městské policie
Jan Nagy. Rovněž tak vedoucí
Územního odboru Policie ČR v
Prostějově Pavel Novák a vedoucí Obvodního oddělení Policie
ČR v Prostějově Jiří Grulich.
Čestný odznak Městské policie
v Prostějově za věrnost II. stupně za 20 let služby byl udělen

Příkladná spolupráce. Vedoucí Územního odboru Policie ČR
v Prostějově Pavel Novák ocenil za výbornou spolupráci Janu Adámkovou z městské policie.
Foto: Michal Kadlec

Chvíle slávy. Primátor Prostějova Miroslav Pišťák při slavnostním
ceremoniálu předal také odznak za věrnost za dvacet let služby u
městské policie strážníkovi Jiřímu Šťastníkovi. Foto: Michal Kadlec

strážníkům Jiřímu Horáčkovi,
Břetislavu Hrdovi, Jaroslavu
Maděrkovi, Vítězslavu Marciánovi, Jiřímu Novákovi, Petru
Sekaninovi, Jiřímu Šťastníkovi
a Martinu Zieglerovi.
Čestnou plaketu Městské policie v
Prostějově obdrželi strážníci Miroslav Gomol s Miroslavem Herinkem a také Vincent Jakubský,
vedoucí oddělení krizového řízení
Magistrátu města Prostějova.

Pamětní odznak Územního odboru Policie ČR v Prostějově za
velmi dobrou spolupráci dostali
strážníci Jana Adámková, František Soušek, Jiří Tannert a Jan
Všetička.
Medaile ředitele Krajského ředitelství Policie ČR Olomouckého
kraje byla předána veliteli Městské
policie v Prostějově Janu Nagymu
za dlouhodobou aktivní spolupráci
s Policií České republiky.

Radní pod palbou

Je vítěz městské zakázky na opravy
chodníků ternem? A co KVALITA?

„Budeme ji kontrolovat,“ slibuje Jiří Pospíšil

Prostějov - To se dějí věci! Prostějovský magistrát nedávno ukončil dvě výběrová řízení, která přinesla zajímavé výsledky. Zakázku na opravu radnice
v hodnotě 31 milionů korun vyhrála stavební firma, která radnici slíbila opravit
za 18,6 milionu. A chodníky? Tady se situace opakovala. V elektronické aukci
zvítězila firma, která chodníky v Prostějově opraví za dva a půl milionu korun,
přestože radní byli ochotni utratit šest milionů. Nikdo ale v tuto chvíli netuší,
zda odvedená práce bude stoprocentně kvalitní. Na toto téma jsme hovořili
s prvním náměstkem primátora Jiřím Pospíšilem (na archivním snímku).
Michal Kadlec
Pane první náměstku, v minulém čísle Večerníku jsme informovali veřejnost o elektronické
aukci na opravy městských
chodníků, v níž zvítězila firma
s podezřele nízkou cenou. Je
pravda, že město počítalo s částkou 6 milionů a firma zvítězila
s cenou zhruba 2,5 milionu?
„Ano, je to pravda. V rámci
výběrového řízení jsme využili elektronické aukce a cena
se dostala velmi nízko. Ušetřené finance půjdou do dalších

rekonstrukcí, to je všeobecný
názor Rady města.“
Opravdu se vám
tato cena nezdá podezřele nízká a jak je možné, že
až tak razantním způsobem firma „podlezla“ předem odhadnuté náklady na opravy chodníků?
Současná situace ve stavebnictví
na jedné straně nahrává opravám
a investicím, neboť financí, a tím
i investičních akcí, je málo. Na
straně druhé je to nelehká doba
pro firmy, které jdou až na samotné náklady, někdy pod ně, aby
alespoň zajistily pro pracovníky
nějakou práci.“

Jak zaručíte občanům, že chodníky
za tuto cenu budou opraveny
skutečně kvalitně?
„Je to otázka smlouvy o dílo
včetně záruky, ale také kontroly.
Jsou určeni pracovníci, kteří denně budou rekonstrukci chodníků
kontrolovat. V případě nedodržení daných postupů a technologií
nastupuje okamžité řešení s firmou.“
Bude město i nadále využívat elektronických aukcí a v čem vidíte jejich výhodu oproti klasickým
výběrovým řízením?
„Určitě aukcí budeme využívat
i nadále, velkou výhodou je jejich
transparentnost.“
Jaké chodníky se letos
budou opravovat?
Existuje jejich přesný seznam?
„Další seznam připravujeme.
Na mimořádném úterním zastupitelstvu jsme se dohodli, že
návrh pošleme všem zastupitelům, abychom společně hledali
shodu, které chodníky by měly
být přednostně rekonstruovány
nebo opraveny.“

INZERCE
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STAVOMAT Prostějov, s.r.o.
– v likvidaci, ul. Kojetínská 15, 796 01 Prostějov

LIKVIDÁTOR ZAHAJUJE ÚPLNÝ
VÝPRODEJ ZÁSOB STAVEBNÍHO MATERIÁLU
fasádní materiály a izolace - cihly, tvárnice, překlady, zárubně, dveře, palety
- drobné nářadí a materiál - elektro - kanalizace - sypké materiály a fasádní
omítkoviny - krytiny, folie, lepenky - sádrokartony

S MIMOŘÁDNOU SLEVOU 25% - 90%
Kontakty: Stavomat s.r.o.
tel.: 582 340 261
více na WWW.STAVOMAT-PV.CZ
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
rády vám poradíme...

Hledáte informace ze světa módy?
Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
Chcete vědět, jaké jsou nejnovější
poznatky ve světě zdravého životního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši?
Pak jste na správné adrese!

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...

Milé přítelkyně naší skvělé Večernice,
jsem moc ráda, že se s vámi můžu po dalších dvou týdnech zase setkat a poskyt
nout vám další rady či tipy. Máme tu už pátý měsíc roku 2012, což znamená, že
se nám pomalu ale jistě kvapem blíží léto, doba prázdnin a dovolených. Dnes se
proto podíváme na to, jak se zbytečně nepřejídat, zaměříme se také na letní pobyt
venku a opalování, podíváme se, jak nám seznamky dokáží přikrášlit realitu.
Chybět samozřejmě nemůže ani pravidelný rozhovor, ve kterém se tentokrát
dozvíte něco o speciálním nápoji s názvem Bubble tea! Za celou redakce vám
příjemné chvilky v naší společnosti, zajímavé a poutavé čtení i krásný
májový týden přeje Nikol Hlochová (na snímku).
Věříme, že i nadále dokážeme zodpovědět všechny otázky, na které jste
dosud marně hledali odpovědi a naše pravidelné čtení bude pro vás tím
vítaným a užitečným odpočinkem...
A pokud vás články budou bavit a budete chtít další informace, neváhejte - napište na e-mail: vecernice@vecernikpv.cz a my na všechny
vaše dotazy zodpovíme!

pochvala
Nebuďte lhostejní ani k maličkostem. Pochvalte se za dobře
uvařenou večeři nebo vysátý
koberec.
přátelé
Být zavření ve dvou doma po
čase také není to pravé ořechové. Pusťte do svého života

zdraví nade vše...

poradna

Jezte správně, zdravě a hubněte
Jak již jsem nastínila v úvodu
naší rubriky, blíží se letní měsíce a nejedna z nás se snaží shodit nějaké to kilo do plavek či
loňských šatů. Pakliže nechcete držet drastické diety nebo si
zdlouhavě počítat zkonzumované kalorie, držte se následujících kroků a nějaká ta kila
budou za čas určitě dole!
Během hubnutí nejezte jídla,
která vám nechutnají. Najděte
si taková, na která se budete těšit a udělejte si z jídla zase požitek. Ochutnávejte a zkoušejte, která strava vám bude sedět
nejvíce. Neznamená to však,
že pokud si zamilujete třeba
vločkovou kaši nebo kuskus,
abyste ji konzumovala čtyřikrát denně a sedm dní v týdnu.
Zaveďte do svého denního
režimu snídani a pohyb, to je
základ! Je stokrát lepší dopřát
si vydatné jídlo ráno, než v
jedenáct večer a i obyčejná
procházka se psem lesem nebo
parkem dokáže udělat svoje.
To, že máte jíst hodně zeleniny,
semínek, klíčků, bílého masa a
ovoce už určitě všechny víte.
Ale co když máte přece jen pořád chuť na sladké? Nachystejte si ráno po snídani na talíř pár

Seznamkové intriky
Asi málokterá z nás by nechtěla mít po boku spolehlivého a věrného partnera.
Spousta mužů i žen používá k nalezení toho pravého
nebo té pravé nejrůznější
seznamky a agentury. Občas se však nestačíme divit,
co se z onoho pana úžasného vyklube. Večernice vám
exkluzivně přináší výčet
nejznámějších „výmyslů“
v inzerátech, které vám před
první schůzkou možná pomohou a pokud ne, tak se
alespoň doufám dobře pobavíte.

vašich oblíbených laskomin a
tuto dávku nepřekročte. Pojídejte je postupně během dne a
budete se cítit dobře.
Spěte! Pokud budete odpočaté
a silné, nebudete mít tendenci
čerpat energii ze sladkostí.
Milujte se! Říká se, že kdo rád

přátele, ať už společné nebo také o to, že jste v kontaktu, i
ne. Občas si prostě vyrazte na když každý úplně jinde.
dámskou jízdu, do kina nebo
spolu...
na výlet s partou.
V páru byste měli mít společné
důvěra
zájmy a rituály. Například společAsi nejdůležitější část vztahu. né snídaně, venčení psa, společně
Vše je o tom, aby si partneři vařit, uklízet, sledovat filmy. Mávěřili a věděli, že se jeden na te-li odlišné koníčky, neměli bysdruhého může spolehnout. te si je vyčítat. Tolerance je také
Máte-li problém, řešte ho mezi důležitou složkou vztahu.
čtyřma očima, ne u piva s karada na závěr...
marády.
Vyvarujte se častého vzteku,
dotyky
uprošování, hysterie, výčitek,
V tomto případě nemusí jít o urážení se a odmítání či vykaždodenní vášnivé milování, hrožování. To vašemu vztahu
spíše o letmé dotyky, pohlaze- rozhodně nepomůže. Právě
ní, procházku ruku v ruce. Jde naopak…

jí, ten také vášnivě miluje. Při
intimních hrátkách navíc posílíte celé tělo včetně problematických partií bříška stehen a
zadečku. A tady je malý příklad,
jak na naše tělo sex působí:
Patnáctiminutové milování:
600 kJ = tolik vyčerpáte zhru-

ba ve stejném čase při sjezdovém lyžování.
Hodinové milování 2400 kJ =
spálíte hříšnou tabulku čokolády.
Patnáctiminutové milování ve
stoje: 1000 kJ = jeden chlebíček s pochoutkovým salátem a
nemusíte mít výčitky svědomí.

Když muž říká:
- jsem mazlivý = v kalhotách
žádné bohatství, ale bříško
jako Míša Kulička
- jsem citlivý = zženštilý a nervově labilní, připravte se na to,
že mu budete dělat spíš terapeutku než partnerku
- jsem vášnivý = chybí mi sex
a hledám parťačku do postele
- společenský = alkoholik
a flegmatik, který se rád obklopuje kamarády a baví se na
váš účet
- realista = nesnesitelný a konzervativní, s ním dobrodružnou výpravu nezažijete

SpuSTIlI JSmE
NOVÉ
wEBOVÉ
STráNKy

Když žena říká:
- jsem temperamentní = pořádná
fúrie, která za jedno zakázané
pivo omlátí o hlavu celý džbánek
- jsem něžná = lenošivá fiflenka, která potřebuje vždy poradit
- milovnice zvířat = má v posteli
má 2 psy a 8 koček, vy jakožto
partner skončíte v psím pelechu
- sportovní typ = počítá každou
kalorii, po každém jídle, stráví
tři hodiny lítáním po parku,
aby nepřibrala ani deko
- bystrá = mějte před ní na pozoru svůj telefon, mail a osobní věci, tato chorobná slídilka
vám bude pořád v patách

HlEDáNÍ
JE u KONCE

rozhovor se zajímavou osobností...

„Bubble tea dokáže celkem rychle
a spolehlivě zahnat chuť na sladké a zasytit,“
říká MICHAELA HRNČÍŘOVÁ, jedna z jeho největších průkopnic u nás
Prostějov, Olomouc - V dnešním interview se seznámíme s mladou sleč„Hledala jsem, kde si ho můžu dát
nou Michaelou Hrnčířovou, která sice nyní žije v Olomouci, ale narodila se
nebo objednat. Nikde u nás nic
v Prostějově. Od svých patnácti let se profesionálně věnuje modelingu, ráda
cestuje a nyní navíc podniká. Díky svým cestovatelským choutkám totiž objevila podobného nebylo, a tak jsem dostala
až v daleké Asii perličkový bublinkový čaj, zvaný také „bubble tea“. A co nám ´šílený nápad´, že se výrobu bubble tea
o sobě a tomto nezvyklém nápoji prozradila? Přečtěte si následující řádky...
naučím. V létě jsem odletěla na Tchaj-wan,
Nikol Hlochová
Co je vlastně bubble tea
a v čem se liší od obyčejného čaje? Je zdravější?
„Jde o nápoj, který pochází z Tchaj-wanu a již řadu
let velmi rozšířeným nápojem po celé Asii již řadu let.
Z tropického podnebí Asie
přináší takzvanou ´Revoluci
tradičního podávání čaje´.
Zachovává kvality čaje, který je ochlazen ledem, ochucen ovocnou příchutí, slazen
fruktózou a obohacen kuličkami z manioku, který bubble
tea dodává specifickou konzistenci.“
Jak se čaj servíruje
a v čem spočívá kouzlo

„tajemných“ maniokových
kuliček na dně?
„Bubble tea je podáván v kelímku, který je zataven speciálním
přístrojem. Jeho kouzlo začne
tehdy, kdy se propíchne extra
tlustým brčkem. S osvěžujícím
čajem ´nasajete´ i kuličky nebo
želé. V puse se vám tak smíchají
nejrůznější chutě a vůně. Neobvyklé také je, že pijete a žvýkáte
zároveň!“
Kde a jak jste se k tomuto
speciálnímu nápoji vlastně vy sama dostala?
„Od patnácti let se věnuji
modelingu, cestuji po světě
a v Asii jsem strávila hodně
času. Hlavně na Tchaj-wanu,
kde jsem se s oním bubble tea
setkala poprvé. A minulý rok

v Singapuru, kdy jsem držela poslední bubble tea v ruce
a měla odjet, napadlo mě, že
mi bude chybět. Hledala jsem
tedy, kde si ho můžu dát nebo
objednat. Nikde u nás nic podobného nebylo, a tak jsem
dostala ´šílený nápad´, že se
výrobu bubble tea naučím.
V létě jsem odletěla na Tchaj-wan, kde jsem prošla kurzem
výroby bubble tea, poznala
nejlepší bubble tea společnosti a vybrala dodavatele. Dva
měsíce po příjezdu do Česka
jsem registrovala ochrannou
známku na jméno Formosa
bubble tea. S pomocí rodiny
a přátel se mi povedlo tento nápad uskutečnit a mám
z toho opravdu radost.“

kde jsem prošla kurzem výroby ..“

Mladá studentka Michaela Hrnčířová popisuje,
jak že se dostala k perličkovému bublinkovému čaji
Jaký je základní druh
těchto čajů a jaké jsou
jeho modifikace? Které
z nich patří mezi zákaznicky
nejoblíbenější?
„Základní bubble tea se dělí na
čtyři druhy - ochucené ovocné
čaje, mléčné čaje, bubble tea
koktejly a smoothies, které
jsou s drceným ledem. Dají se
kombinovat různé alternativy
příchutí, takže si na chuť přijde
úplně každý od těch méně náročných, až po gurmány.“
Myslíte si, že v Čechách
roste obliba bubble tea?

Jaké jsou všeobecné ohlasy
na kuličkové čaje?
„Ano. Uplynulo půl roku
a bubble tea se v České republice znatelně rozšířil. Originální nápad se šíří dál, poptávka
po novém produktu stoupla
a kontaktuje nás mnoho dalších
zájemců o spolupráci. Stanovili
jsme si vyšší cíle a budeme se
snažit bubble tea rozšiřovat.“
Pro koho je bubble tea
určen, existují v jeho konzumaci nějaká omezení?
Mám na mysli zdravotní,
množstevní a podobně...

Šikovná cestovatelka! Sympatická Míša si dovezla prastarou
recepturu až z Tchaj-wanu, kde získala i certifikát. Speciální kuličkový čaj začíná být u nás čím dál tím populárnější. A bodejť by ne,
když vypadá tak dobře!
„Bubble tea holdují hlavně
mladší, místy i střední věkové kategorie. Jedna klasická
porce 400ml podle taiwanských receptů dokáže celkem rychle a spolehlivě zahnat chuť na sladké a zasytit.

Tento čaj by ale rozhodně
neměl nahrazovat základní
pitný režim, spíše může být
doplněk snídaně, dopolední
svačiny, a nebo po obědě,
když přijde chuť na něco
dobrého!“

Zpravodajství

AFÉRA okolo radarů může

být uměle vyTvořená!
Dokončení ze str. 3
Z jeho slov tedy jasně vyplývá,
že město nemusí spolupracovat
s firmou Czech radar, které
ostatně před časem vypovědělo
smlouvu. Podle prvního muže
našeho magistrátu by měly
být radary v provozu velmi
brzy. Co se týká výměny
firmy, která se bude podílet na
měření rychlosti v Prostějově,
primátor odpověděl na naši
přímou otázku. „Ano, máme
jednu takovou zmínku, že by
to mohla být jiná firma. Bude
ale pochopitelně záležet na
Radě města, jak rozhodne. Ať
už to bude s Czech radarem
nebo s někým jiným, budeme

každopádně tvrdě jednat o podmínkách smlouvy. Ta by měla
být vylepšená ve prospěch
města,“ řekl Miroslav Pišťák.
„Myslím si, že v měření rychlosti nám nic nebrání, protože
se jasně prokázalo, že jsme
nepochybili. Jednou z variant
řešení je obnovení spolupráce
a smlouvy s Czech radarem.
Ale říkám, je to jen jedna z variant,“ podotkl Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora.
Uvidíme, co se stane v nejbližší
budoucnosti.
Věříme,
že
pokud se na měření rychlosti
v Prostějově bude podílet nová
firma, podaří se nám prokázat
i to, kdo za celou aférou stojí!

PředPlatitelé

do akce!

Velká soutěž

Čtěte na
straně 23

o zajímaVé ceny

VstuPuje Do DRuHé tŘetIny

nAvleČenÝ KonDom nA KlICe,
Ale I nABÍDKy K DIvoKÉmu SeXu
Situace na školách začíná houstnout, učitelky toho musí vydržet víc než dost...
Prostějov/mls - Jak informujeme o konkrétním případu
na straně 3 dnešního vydání,
učitelé na základních školách
jsou čím dál zoufalejší. Ve
třídě musí strpět kdejakého
darebáka, přitom mají naprosto „svázané“ ruce. Malí
raubíři jsou totiž čím dál
oprsklejší. A tak se mnohde
děje to, že si žáci dovolí ke
svým vyučujícím to, co by
ještě před pár lety nikoho ani
důkladnenapadlo! Večerník důklad
příně zmonitoroval nejen pří
pad ze ZŠ Edvarda Valenty v
Prostějově. A sami zjistíte, že
i malé útržky jsou jen těžko
uvěřitelné....
pra„Před hodinou jsem měla pra
navidelně na klice od třídy na
vlečený kondom. Zachovala
jsem klid a hodila ho do koše.
Na to mi žáci začali nepokrytě
nabízet, jestli bych se s nimi
místo vyučování raději nevyspala... Že bych je tak aspoň
naučila něco pořádného. Bylo
hodně těžké udržet svoje ner-

vy na uzdě,“ svěřila se exkluzivně Večerníku jedna z mladých učitelek, která několik
let působila na jedné z prostějovských základních škol.
Na jiné škole například zaznamenali případ, kdy žáci z okna
třídy pokřikovali na starší procházející paní, že „má malé
kozy“... Ta si přišla stěžovat
za ředitelem školy. „Přiznám
se, že jsem nevěděl, co na to
mám říct?! Chtěl jsem ji alespoň uklidnit, že její poprsí
není vůbec malé, ale právě
naopak. To mi ovšem bylo
trapné,“ přiznal určitou bezradnost v těchto okamžicích
ředitel jedné z prostějovských
základek.
Podobné problémy přitom
musí čím dál častěji řešit na
všech prostějovských školách. „Učitelé v dnešní době
mají strašně malou možnost,
jak proti malým raubířům zasáhnout. Nemohou téměř nic.
Přitom je strašně těžké, aby
se nenechali vyprovokovat,“

Večerníku se svěřila věrná čtenářka...

osobní bankrot neFunGuJe: Abyste mohli

zkrachovat, máte mít patřičné příjmy

„Musíme skončit na ulici, i když vše řádně splácím...,“ postěžovala si R.M. z Nezamyslic
Prostějovsko/mls - Není žádným tajemstvím, že prudce
stoupá počet lidí, kteří se dostali do dluhové pasti. Jako ke
své poslední záchraně dlužníci
často vzhlíží k vyhlášení osobního bankrotu. Jak dokazuje
případ jednačtyřicetileté R.
M. z Nezamyslic na Hané, ani
vyhlášení osobního bankrotu
je nemusí spasit. Zákon, který měl lidi původně chránit, v
tomto případě totiž nedokáže
zabránit, aby rodina s malými
dětmi neskončila na ulici. A to
navzdory tomu, že řádně splácí peníze, které má! Soudu se
totiž nelíbí výše jejích příjmů...
Osobní bankrot je určen lidem,
kteří jsou schopní věřitelům
nejpozději do pěti let uhradit
alespoň třicet procent svých
pohledávek. Jen za poslední rok
sáhlo k této poslední variantě v
České republice téměř třináct tisíc lidí. A stále jich přibývá! Že
to nemusí být vůbec jednoduché, ví R. M. z Nezamyslic na
Hané. Této ženě hrozí, že kvůli
probíhajícímu insolvenčnímu
řízení brzy přijde o dům, kde
žije se svými dvěma malými
dětmi. A to navzdory tomu, že
vše řádně platí! Problém je totiž
v jejích příjmech.
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„Před lety jsem se seznámila s
podvodníkem. Měla jsem ho
ráda a i on předstíral, že je zamilovaný. Jenže, nejenže nebyl,
ale navíc mě připravil o téměř
dvě stě tisíc korun. Dala jsem
ho k soudu, stálo mě to spoustu nervů, leč všechno marné...
Odsouzený sice nakonec byl,
ale dluh už nejspíš nikdy nevrátí,“ začala popisovat Večerníku
svůj vlastní příběh naše věrná
čtenářka, která si však z důvodu
zachování anonymity nepřála
zveřejnit své plné jméno.
„Peníze byly vypůjčené na
opravu bydlení, takže jsem je
začala hradit sama. Ránu do
mého rozpočtu udělal i nevlastní bratr, kterého jsem u
sebe nechala bydlet. Že je to
flákač, jsem zjistila až po čase,
v době, kdy moje dluhy díky
jeho příživnictví narostly. Nakonec jsem ho musela vyhodit
a on na nějakou dobu skončil i
ve vězení,“ vysvětluje důvody
svého zadlužení jednačtyřicetiletá žena. Její dluhy nakonec
dosáhly výše 800 tisíc korun.
V tu dobu do jejího života
vstoupil muž, se kterým nyní
má dvě malé děti. „Rozhodla
jsem se kritickou situaci řešit
pomocí insolvenčního řízení.

Měla jsem splácet 5 300 korun
měsíčně, partner mi přispíval
3 500 měsíčně. Pak mu ale v
zaměstnání snížili plat a nyní
přispívá pouze tisícovkou. Při
rodičovské dovolené jsem si
našla práci. Mladší půlroční
dceru jsem dala na hlídání k
cizím lidem a starší 2,5letou do
školky. Nyní mám příjem díky
práci a příspěvku na bydlení
dost vysoký. Dosahuje téměř
dvaceti tisíc korun a jsem stále schopna splácet, tak soud
podle insolvenčního zákona
nařídil konkurz na polovinu
domu, ve kterém žijeme,“ nastínila nám žena.
V čem že je tedy zakopaný
pes? „Největší problém byl v
tom, že mi měly klesnout příjmy pod sedmnáct tisíc korun.
Jenže to není pravda. Pouze
jsem přišla o invalidní důchod.
Navíc příspěvek na bydlení nesmím do příjmu počítat. Soudu
vadilo i to, že jsem po partnerovi, se kterým žijeme ve
společné domácnosti, odmítla
vymáhat výživné,“ uvádí R.M.
dosti zvláštní důvody.
Své příjmy a výdaje nyní
pečlivě sleduje. Je tedy hodně zvláštní, že insolvenčního
správce nezajímalo, kolik žena

uvědomuje si František Říha,
vedoucí odboru školství Městského úřadu v Prostějově.
„Pokud se však učitel nechá
opakovaně „vytočit, měl by ze
školství raději odejít,“ dodává
hned vzápětí.
Forma teroru ze strany žáků
vůči učitelům zřejmě „jde
s dobou”. Kromě pestrého
rejstříku vulgarit, které si učitelé musí vyslechnout, si žáci
své pedagogy natáčí na mobil,
ti z bohatých rodin pak dávají
najevo, že si nějakým „šupanem“ v neznačkovém oblečení nenechají kazit „hezký
den“... Na základních školách
je přitom situace mnohdy horší než na středních. „Řešení
problému s nezvladatelnými
žáky je v kompetenci ředitele
školy. Rodiče se na něj často
obrací s tím, ať problémového
žáka vyhodí. Jenže to nejde.
Školní docházka je povinná.
Po dohodě s rodiči může žák
přejít na jinou školu. Jedná
se však o skutečně krajní ře-

šení,“ vysvětlil situaci František Říha. Právě komunikace s
rodiči však často bývá kamenem úrazu. „Od otce jednoho
z problémových žáků jsem
pravidelně dostávala e-maily,
že si na mě počká a zmlátí
mě. Měla jsem strach, věc se
vyřešila až ve chvíli, kdy žák
ze školy odešel,” uvedla další
z učitelek.
Právě v rodině dostávají děti
hodně špatný příklad. Někdo
to může vyústit až v tragikomické situace. „Když jsem
byl ředitelem ZŠ Rejskova,
setkal jsem se například s případem, kdy žák okradl svoji
spolužačku. Tatínek ho pak
před námi demonstrativně
zřezal, nicméně všichni jsme
v tu chvíli věděli, že právě
on se nedávno vrátil z vězení, kam byl poslaný za opakované krádeže...,“ vyjádřil
se Říha, který však soudí, že
nad žádným z žáků nelze lámat hůl. „Vše souvisí s tím,
že děti absolutně neuznávají

jakékoliv autority a nemají
kolem sebe lidi, kteří by jim
ukázali, jak se chovat. Z toho
je třeba vycházet. Osobně
jsem s podobnými dareby
jako ředitel měl hodně zkušeností. Ale i ti, kteří k nám
přešli z jiné školy, se často
uklidnili. Zabralo na ně například to, že jsem jim mezi
čtyřma očima nechal podepsat takovou smlouvu. V té
jsme se zavázali, že jim dáme
druhou šanci, ovšem pouze
pokud nám slíbí, že se budou
respektovat své nové učitele.
A světe div se, v mnoha případech to skutečně zabralo,“
navrhl na závěr jedno z možných řešení František Říha.

Co vy SI mySlÍTe
o SITuACI nA ŠKoláCh?
Svěřilo se vám dítě
s neobyčejným zážitkem.
NAPIŠTE NÁM NA
WWW.VECERNIKPV.CZ

BouRAČKA plná alkoholu
Opilý řidič srazil opilého cyklistu!

Prostějov/mik - K nevšední dopravní nehodě došlo
v úterý večer ve Vrahovicích,
jen pár metrů od místa, kde
nedávno havarovali také policisté při honičce za motorkářem. Nevšední byla v tom,
že totálně opilý mladík za volantem fordu srazil neméně
opilého cyklistu!

splácí, ale jaké jsou její příjmy.
„Podle insolvenčního zákona
nesmím splácet z celkového
příjmu, i když tak stále splácím
a ráda bych splácela dál. Věřitelé by tak získali mnohem víc
než prodejem poloviny nemovitosti,“ vyjádřila se žena, které se kvůli neustálým stresům,
co a jak zase bude, zhoršil
zdravotní stav. Dokonce jí byl
opět přiznán i invalidní důchod. „Musela jsem navíc začít
chodit na psychiatrii, protože
to neustálé napětí jsem sama
už přestala zvládat a hrozilo
nejhorší,” uzavírá svůj životní
osud s tím, že by ráda, jestliže
by se právě z jejího vyprávění
vzal někdo další alespoň malé
ponaučení,
Jak totiž ukazuje i tento případ,
zadlužit se, je velice snadné,
opilec versus opilec. Oběma účastníkům úterní nehody ve Vraale vymotat se z následných
hovicích hrozí tvrdé tresty za alkohol. 
2xfotoPolicieČR
problémů je navzdory vší sna„Před jednadvacátou hodinou dl na silnici a řidič s fordem
ze téměř nemožné...
na ulici Vrahovické v Prostě- dostal smyk, který nezvládl
jově došlo k dopravní nehodě a narazil do umělohmotného
máTe PoDoBnou
mezi osobním vozidlem Ford telefonního sloupku, reklamZKuŠenoST?
Fokus a cyklistou. Třiadva- ní tabule a dvou popelnic. Při
Víte, jak se chovat
cetiletý řidič fordu přehledl nehodě nedošlo ke zranění
při obdobných potížích?
jednašedesátiletého cyklistu, osob,” informoval exkluzivně
NAPIŠTE NÁM NA
který odbočoval na ulici M. Večerník Josef Bednařík, zaWWW.VECERNIKPV.CZ
Pujmanové. Následně došlo stupující tiskový mluvčí Polike střetu, kdy cyklista upa- cie ČR v Prostějově. Jakmile

dopravní policisté přijeli na
místo, jejich údiv byl obrovský. Jak řidič auta, tak postarší cyklista byli úplně namol!
„U obou mužů byla provedena dechová zkouška, kdy řidič
fordu nadýchal 2,06 promile
alkoholu v dechu a cyklista
1, 99 promile. Třiadvacetiletý řidič fordu je podezřelý
z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.
Jednašedesátiletý cyklista je
podezřelý z přestupku proti
bezpečnosti a plynulosti na
pozemních
komunikacích,
kdy mu hrozí sankce ve správním řízení od 25 do 50 tisíc
korun,“ dodal mluvčí policie.
Celková škoda byla vyčíslena
na 38 tisíc korun.

DAlŠÍ
SeBevRAžDA
na
kolejích:
opět stovky diváků
Den s IZS přilákal

Muže ROZCuPOVAL VLAk NA kuSY!

Vrahovice/mik

Tvrdý zákrok. Policejní zakuklenci ukázali v pátek veřejnosti, jak se zachází s nebezpečným pachatelem při jeho zatýkání. Foto: Michal Kadlec
Prostějov/mik - Už podruhé za
sebou se tradiční „Den s Integrovaným záchranným systémem“ konal přímo v centru
města. Každoroční atraktivní
přehlídka činnosti jednotlivých složek opět přilákala na
náměstí stovky diváků.
Policie ČR, městská policie, záchranná služba, hasiči, vojenská
policie i celníci. Všechny tyto
složky předvedly návštěvníkům

akce plno atraktivních ukázek,
nejvíce sledované byly zásahy
maskovaných a ozbrojených policistů, ukázky práce psovodů či
pyrotechniků. Aplaus si vysloužila také společná akce hasičů
a lékařů při zachraňování těžce
zraněné osádky havarovaného
auta. Na své si přišly i ty nejmenší děti, pro které strážníci
i policisté připravili spoustu různých soutěží.

V sobotu večer si další člověk
vybral za místo sebevražedného činu železniční přejezd
u „myší díry“ ve Vrahovicích. Podle policistů muž zatím neznámé totožnosti sám
vstoupil okolo půl desáté
večer do kolejiště před projíždějící rychlík.
Večerník vyjel okamžitě
na místo a snažil se získat
podrobnosti. „Byl to muž,
vlak ho ale rozdrtil na kusy.
Policie provádí ohledání

a zajišťování dalších stop,“
řekl Večerníku přímo na místě tragédie pracovník Drážní
inspekce Českých drah. Výluka na trati mezi Prostějovem a Olomoucí trvala až
do nedělních ranních hodin.
„V sobotu 5. května okolo
21.30 hodin došlo v Prostějově k tragické události.
V blízkosti ulice Tovární se
postavil muž dosud neznámé
totožnosti do kolejiště těsně před projíždějící rychlík.
Neznámý muž byl ihned po
srážce mrtev. Z důvodu ohle-

dání místa činu byla na trati
až téměř do jedné hodiny
ranní výluka,“ informovala
během neděle Tereza Neubauerová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci. „Tomu
muži nebylo už jak pomoci.
Přijeli jsme na místo pár
minut po nahlášení tragické
události, muž však utrpěl
zranění naprosto neslučitelná se životem. Po ohledání
jsem nařídil zdravotní pitvu
zemřelého, kterou policie
změnila na soudní,“ pro-

Policie ČR žádá veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti uvedeného muže. Pokud disponujete nějakými informacemi ze sobotního večera nebo muže podobného popisu jste v uvedenou dobu viděli v blízkosti
železničního přejezdu ve Vrahovicích, volejte na linku
158 nebo to oznamte přímo Policii ČR v Prostějově.

Prokleté vrahovice:
policie ještě neví, kdo
si stoupl do kolejiště...

PomŮžeTe?

zradil Večerníku Radomír
Gurka, ředitel prostějovské
záchranky.
Práce policistů i lékařů na
místě byla nezáviděníhodná.
Z kusů těla bylo nutné určit
pohlaví i totožnost sebevraha.
Ta ale doposud není známa.
„Víme zatím pouze to, že šlo
o muže ve věku mezi 25 až
35 lety. Měřil 170 centimetrů,

byl silnější postavy s krátkými
tmavými vlasy. Na sobě měl
oblečeno černé tričko, černé
látkové kalhoty a šusťákovou
bundu tmavě modré barvy, na
nohou měl obuty bílé sportovní boty. Muž měl při sobě
pouze jeden klíč FAB v černé kožené klíčence,“ sdělila
mluvčí krajské policie Tereza
Neubauerová.

Společnost a školství
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Co nejvíCe zdraví,
radostnýCh Chvil
a moře nepopsatelného
štěstí přeje všem
narozeným ratolestem
i jejiCh maminkám
a tátům

A GRATULUJEME!!!

Nikola Kalejová
29. 4. 2012 50 cm 3,25 kg
Dobromilice

Denisa Musilová
30. 4. 2012 48 cm 2,85 kg
Pivín

Klára Vlková
1. 5. 2012 53 cm 4,25 kg
Plumlov

Jan Klacl
27. 4. 2012 47 cm 2,95 kg
Olomouc

Tomáš Loveček
28. 4. 2012 48 cm 3,05 kg
Dubany

Matěj Baláš
30. 4. 2012 52 cm 4,15 kg
Prostějov

Igor Čureja
30. 4. 2012 48 cm 3,35 kg
Kobeřice

Martin Houšťava
30. 4. 2012 52 cm 3,70 kg
Srbce

Ondřej Zlámal
30. 4. 2012 52 cm 4,0 kg
Kojetín

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.

Maturantům začaly Maturity, maturity, maturity. Ach jo...
zkoušky dospělosti

Prostějov/pk - Studentům
posledních ročníků denního a
dálkového studia v Prostějově začaly minulý týden maturitní zkoušky. V pondělí ráno
zasedli stejně jako v jiných
městech České republiky k
písemné části z češtiny, čímž
tak odstartoval druhý ročník
státních maturit.
„Maturitní zkoušky se skládají
ze dvou částí, ze společné, takzvané státní, a profilové, která
je v kompetenci školy. Studenti
naší školy skládají dvě státní a
tři profilové zkoušky. Jejich zaměření vychází z profilu vzdělávacích programů,“ objasňuje
INZERCE

Ilustrační foto
průběh maturit Václav Křupka,
ředitel SOŠ podnikání a obchodu. „Například studenti denního
studia mají jako jednu ze zkoušek obhajobu maturitní práce. U
cestovního ruchu obhajují zpracovaný itinerář zájezdu a studenti se zaměřením na Evropskou
unii zpracovávali projekt, který
taktéž musí před zkušební komisí obhájit. Studenti dálkové nástavby mají již jednu profilovou
zkoušku za sebou. Koncem dubna totiž zpracovávali praktickou
maturitní zkoušku z účetnictví a
ekonomiky“ uvedl Křupka.
Maturanty čekají do konce
tohoto týdne písemné práce a
testy z cizích jazyků a v druhé
polovině května přijde na řadu
ústní zkoušení. „Z didaktického
testu z češtiny mám dobrý pocit.
Určitou nejistotou bude slohová
práce. S paní učitelkou Vránovou jsme se však důkladně připravovali. Tak věřím, že jsem to
já i mí spolužáci zvládli,“ řekla
Večerníku s úsměvem Monika
Čadíková, studentka SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově.

Prostějov/mm - Máte pocit, že
toto slovo slyšíte v posledních
týdnech nějak podezřele často? Máte pocit zcela správný,
neboť již druhým rokem maturitní třídy zápolí s takzvanou „státní maturitou“...
Jedná se vskutku o maratón
zkoušek a testů. Teď aktuálně od
minulé středy běží písemná část,
která započala jazykem českým,
pokračovala angličtinou, v pátek došlo na matematiku, dnes
(tj. v pondělí 7. května - pozn.
red.) píšou ti, co si vybrali jazyk
německý a konečně po státním
svátku budou pokračovat další
jazyky a také výběrové předměty. Dodejme že maturanti si
vybírají, takže nesedí u písemek
třeba deset dnů, ale minimálně
tři mají jisté.
Odborné školy mají za sebou již
povětšinou praktické maturity
ve svých oborech a všechny ještě čeká po „svatém týdnu“ maturita ústní a to z češtiny, jazyka
a svých předmětů, povětšinou
odborných, gymnazisté mají vše
o dost jednodušší.
Na část praktickou a ústní jsou

Pvšichni roky zvyklí, ovšem již
druhým rokem se všichni trápí
s písemkami, které dodává firma CERMAT a dle slov zainteresovaných je toto právě kamenem úrazu. Lidově se dá říci, za
moc peněz málo muziky...
Problémem nejsou ani tak samotné testy, ale celý kolotoč
okolo. Jak nám potvrdila plejáda pedagogů, první rok se ještě
nad určitými věcmi rozčilovali,
letos se už jenom smějí, i když
je pravda, že se jedná o „smích
skrze slzy“. Směšně totiž působí, když v době testování takzvaných DDT stanovišť, kde
se skenují písemky žáků a rozhoduje se tak o tom, kolik bodů
kdo získá, nefunguje polovina
tlačítek! Když den před písemkami „klekne“ oficiální server
CERMATU a jeho šéf, který ani
není v práci, to svádí na hnutí
„ANONYMOUS“... Útrpně
se pak zasmějete nad tím, že
pokyny o písemkách zcela zásadního charakteru chodí na
školní mejly a mobily komisařů
v době, kdy jsou maturanti již
mimo školu a mají dopsáno..

A že v podstatě jakákoliv komunikace ze strany CERMATU probíhá převážně od půlnoci do ranních hodin, takže
ráno jste zavaleni pokyny,
které si mnohdy protiřečí a
máte pocit, že někde v Praze
je budova CERMATU obsazena upíry z Transylvánských Alp, kteří pracují pouze za tmy a s rozbřeskem a
kohoutím zakokrháním mizí
pod zem...
Jako poťouchlost, slušně řečeno,
působí ponechání zákazu, jít si
během zkoušky „odskočit“. V
době, kdy jsme masírováni dodržováním pitného režimu a čištění
těla, je tento zákaz snad možná i
útokem na zdraví či lidskou důstojnost.
Smutné na tom všem je, že obětí
experimentů jsou ti, kteří by se
měli stát budoucností národa. A
už tato zkouška a veškerý kolotoč, vůči kterému také nejsou
imunní, je odrazuje od toho zda
tento způsob maturity je právě
to pravé ořechové... Motivací by
třeba mělo být, že na výsledky
státních maturit přihlíží vysoké

školy, zeptejte se však vysokoškolských kantorů a ti vám
odpoví, že je celá tato komedie
nezajímá a oni si stejně udělají
své přijímací zkoušky. Mají na
to koneckonců plné právo, neboť
akademická půda vysokoškolská
je trochu jiný „level“, abychom
použili mluvu dnešní doby.
A tak nezbývá než popřát na
závěr maturantům, aby úspěšně získali potřebné body a tím
maturitní vysvědčení, následně
zvládli přijímačky na vyšší typ
školy a všem středoškolským
kantorům, kteří jsou aktuálně
ve funkcích zadavatelů PUP,
zadavatelů PUP, školních maturitních komisařů, školních maturitních komisařů v pohotovosti,
hodnotitelů, hodnotitelů PUP
(to je funkcí a hodností, že?... ),
aby z toho celého maturitního
blázince neskončili... V blázinci.
A pikantnost na závěr. CERMAT testuje znalosti, ale sám
je asi nemá, protože pak by nemohl ve svém kalendáři tvrdit, že
povstání pražského lidu začalo
již 1. května 1945...! Kdo nám
to tedy vlastně testuje naše děti?

Chytrá krása. PROSTĚJOVSKÝ Večerník monitoroval skládání maturitních zkoušek a
záhy zjistil, že kromě fau-paux Cermatu se bylo při písemné části opravdu na co dívat.
Znovu se tak ukázalo, že chytrost a něžnost mají k sobě leckdy blízko..KolážVečerníku

Co, kdy, kde, kam ...?

oznámení
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.

Český svaz ochránců přírody – Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov,
www.iris.cz, iris@iris.cz,
tel: 582 338 278
přírodovědná soutěžní stezka
pro děti
úterý 8. května pomáháme
studánkám: Keltská studánka
od 8.00 do 12.00 sraz na vlakové zastávce Zdětín v 8:30,
odjezd vhodného vlaku z Prostějova hl. n. v 8:02. Pracovní
brigáda, při které upravíme terén kolem Keltské studánky na
Běleckém mlýně.
vycházka pro rodiny s dětmi
sobota 12. května otvírání
studánek s Pramínkovou
vílou od 8.00 do 15.00 sraz v
Plumlově na autobusové zastávce v 8:45, vhodný autobus
z Prostějova odjíždí z aut. nádr.
v 8:25 hod., stanoviště č. 11.
Vycházka s hravými aktivitami
pro děti i jejich rodiče.

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká Asociace zdravotně po17, Prostějov.
stižených dětí v ČR, klub
RADOST, PS 145, WolkeSvaz tělesně postižených rova 22,796 40 Prostějov 1
v ČR, o. s., místní organizace Pobyt u moře - Chorvatsko
v Prostějově, Kostelecká 17 - Makarská riviéra Zaostrog
zve své členy i nečleny 11. květ- 7. - 19. 8. 2012. Pořádá
na 2012 na zájezd do Věžek, Asociace Radost Prostějov.
Kroměříže.
Vhodné pro rodiny s dětBližší informace v kanceláři č. mi, osoby ZTP i seniory.
106 nebo na tel. č. 588 000 167, Veškeré informace na tel.:
724 706 773
724 390 204, 582 335 251
nebo osobně Školní 32, 1.
Mateřské centrum Srdíčko
posch. kanc. OS Pomocná
Pravidelný program:
ruka 8.00 až 11.00 hod.
pondělí 9.00 hod. – 12.00 hod.
Rodiče sobě aneb jak to uděláme Lazariánský servis vás zve
u nás doma.
i v tomto roce v srpnu na
úterý 16.00 hod. – 17.00 hod.
ozdravný pobyt v ChorvatCvičeníčko v tělocvičně.
sku. Zúčastnit se mohou rodiúterý 17.30 hod. – 18.30 hod.
če s dětmi, senioři i handicaCvičení s Marcelou.
povaní. Počet míst je omezen.
středa 8.00 hod – 12.00 hod.
Bližší informace na tel. čísle:
Program pro starší děti.
776 054 299

'

kaleidoskop

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.
Probíhá zápis na letní příměstské tábory pro rodiče s
dětmi.
Pohádkový týden s Cipískem 9.7. až 13. 7.
Okolo kolem s Cipískem - 16.7.
až 20.7.
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
pondělí 14. května - pátek 18.
května - Týden pro rodinu - týden k Mezinárodnímu dni rodiny.
Podpora zdravých rodinných
vztahů, seznámení se sociálně-právní ochranou dětí.
středa 16. května 18.00 hod. Poradna pro rodinu - krizová
období v partnerství a v rodině.
Beseda s psycholožkou - představení Poradny pro rodinu
Slavnostní otevření speciální
školy je naplánováno na čtvrtek 17. května od 9.30 hod. Základní škola speciální, Tetín 7,
Prostějov
Neživé poklady Země
aneb minerály
ve sbírce J. Havlíčka.
Od úterý 24. dubna do čtvrtka 3.
června. Muzeum Prostějovska,
Nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov.
Otevřeno denně mimo pondělí od
9.30 až 12.00 a 13.00 až 17.00.

TIP Večerníku

PRoStějovSKá
zlatá jehla 2012

KDE: SPOLEČENSKÝ DůM PROSTĚJOV
KDY: ČTVRTEK 10. KVĚTNA OD 9.30 HODIN
lem akce je porovnat odbornou a estetickou úroveň prací mladých módních tvůrců
oděvních a uměleckých škol.
Účastníky v letošním roce
budou zástupci středních škol
s jednotlivci se svými kolekcemi nejen z České republiky,
ale i ze zahraničí (Slovensko,
Polsko, Rakousko). Celkem
bude předvedeno více než cca
40 soutěžících kolekcí za přítomnosti přibližně 700 účastÚčastníky soutěže jsou vybra- níků (žáci středních a základné střední školy s oděvním a ních škol, pedagogové, hosté,
uměleckým zaměřením. Cí- sponzoři aj.).
Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., místní organizace
v Prostějově. Máme několik
volných míst do Velkých Losin 11. června. – 17. června
Ozdravný pobyt s rehabilitací.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167,
724 706 773
Spolek pro rozhlednu zve všechny příznivce na 2. LIPOVSKÝ
COUNTRY BÁL. V sobotu
26. května 19.00 hod. v sále
Kulturního domu v Lipové.
Václav Ševčík - Konec války
v Prostějově - výstava fotografií k 80. narozeninám autora.
Vernisáž proběhne od 3. května do 28. května. Pernštýnské náměstí 8 (prostějovský
zámek).

Tradiční sbírka ČESKÝ DEN
PROTI RAKOVINĚ se koná
ve středu 16. května. Žlutou
květinkou
s oranžovou stužkou
za
minimální
příspěvek
20
Kč
podpořte snahu
Ligy proti rakovině Praha upozornit na nebezpečí nádorového
onemocnění ledvin. Ligu proti
rakovině je možné podpořit i
odesláním DMS ve tvaru DMS
KVET na číslo 87 777.
Koncert Zdislavy Krausové
se koná v neděli 13. května
od 15.00 hod. v zámku v Plumlově.

PoMoCná RUKa poskytuje plnou škálu služeb

Prostějov/red - Máte doma
seniora? Chronicky nemocného? Tělesně postiženého člena
rodiny? Potřebujete, aby se
o něj někdo postaral v době
vaší nepřítomnosti? Občanské
sdružení POMOCNÁ RUKA
je tu pro vás.
„Sdružení vzniklo v Prostějově
již v roce 1999 a nabízí služby
osobní asistence,“ prozradila
Večerníku Miluše Hovorková,
statutární zástupce OS a ředitelka asistenční služby, která také
pokračovala... „Cílem poskytovaných služeb je pomoc člověku, který k životu druhou osobu
potřebuje. Jde o to, zvládat prostřednictvím osobního asistenta
ty úkony, které by si udělal sám,
kdyby neměl jakýkoliv handicap. Osobní asistence je poskytována v domácnosti uživatele,
v době a čase, který si uživatel

sám určí. Asistent pomáhá v zabezpečení základních biologických a společenských potřeb:
při osobní hygieně, při zajištění
stravy a chodu domácnosti, doprovody k lékaři a jiné instituce,
vycházky, četba, společenská
zábava, dohled u lůžka ležícího
uživatele, podání léků a jiné,“
uvedla dále Hovorková.
Osobní asistence pomáhá uživateli při uplatňování jeho práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
včetně poskytnutí bezplatného
sociálního poradenství. Velkou
výhodou pro uživatele této služby je skutečnost, že jeho asis-

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...
Jiří Dreksler 1933
Prostějov
Milada Barochová 1935
Prostějov
Robert Víšek 1954 Prostějov
Josef Petter 1944
Niva
Marie Klukáčková 1932
Biskupice
Jaroslava Bizdrová 1930
Mostkovice
Filomena Nedbalová 1924
Dětkovice
Zdenka Krejčířová 1936
Brodek u Konice

tent se po celou dobu nemění.
„Službu poskytujeme nejenom v samotném městě Prostějov, ale i v celém regionu
u seniorů, dospělých osob
s chronickým onemocněním a
dospělých osob s tělesným postižením. Cena za hodinu asistence se pohybuje v rozmezí
pětasedmdesáti až pětaosmdesáti korunami. Tato spoluúčast
je uživatelem nejčastěji hrazena z dávky na péči, kterou občané pobírají od státu,“ dodala
Hovorková..
Osobní asistentky jsou pečovatelky s akreditovaným kurzem pracovník v sociálních

občanské sdružení najdete na adrese:
oS Pomocná ruka
Prostějov, Školní 32,
tel 582 335 251, 734 575 711

Informace do této rubriky poskytují:

Vojtěch Podhorný 1945
Kostelec na Hané
Věra Pazderová 1924
Ivaň
Ludmila Vystavělová 1934
Prostějov
Josef Zvára 1982
Olomouc
František Svozil 1950
Pivín
Marie Černošková 1915
Žeravice
Mojmír Chytil 1951
Skalka
Ladislava Dofková 1928
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 7. května 2012
Bohuslava Kadlecová 1928 Prostějov 9.20 Obřadní síň Prostějov
Božena Štrofová 1932 Otaslavice 10.00 Obřadní síň Prostějov
Milada Schwabová 1925 Prostějov 10.40 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Paráková 1922 Klenovice na Hané
11.20 Obřadní síň Prostějov
Antonín Nesvadba 1932 Brodek u Prostějova
14.00 kostel Brodek u Prostějova
Čtvrtek 10. května 2012
Věra Galíčková 1926 Smržice
11.00 Obřadní síň Demelova
Pátek 11. května 2012
Eva Otipková 1931 Prostějov
10.40 Obřadní síň Prostějov
Marie Šuťjaková 1934 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
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službách nebo diplomované
zdravotní sestry. Občanské
sdružení Pomocná ruka má
registraci MPSV a v loňském
roce úspěšně prošlo inspekcí
kvality poskytovaných služeb
s vynikajícím výsledkem.

Pomocná ruka je známa také
organizováním
charitativních sbírek starého šatstva,
potřeb do domácnosti aj.
materiálu, které pořádá již
od roku 2003 vždy čtyřikrát
ročně.

CESTUJEME PO PROSTĚJOVSKU
PozvánKa
pro vážené přátele a příznivce
na sportovně zábavné odpoledne pro handicapované děti
a mládež, které pořádá OS Pomocná ruka dne 12.5.2012
na ZŠ Jana Železného Sídliště svobody v Prostějově
Program akce:
13.00-13.15 slavnostní zahájení
13.15-14.30 soutěže, 10 disciplín
14.30-15.00 vystoupení sport. klubu Judo Prostějov
15.00-15.30 losování hlavních cen
15.30-17.00 diskotéka

inzerce

oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějovičky
Dne: 16. 5. 2012 od 7:30 do
14:30 hod Vypnutá oblast:
část obce od č. p.97 po obchod + č.p. 32.
Obec: Štětovice
Dne: 21. 5. 2012 od 7:30 do
11:00 hod Vypnutá oblast:
celá obec Štětovice včetně
podnikatelských
subjektů
(mimo farmu ZD).
Obec: Plumlov
Dne: 21. 5. 2012 od 7:30
do 11:00 hod. Vypnutá oblast: část obce s celými ulicemi: Na aleji, Podhradská,
Bližník, Boskovická od č.
46 jednostranně po ul. Na
aleji, Zámecká po hospodu
U Rudolfa včetně, Nákupní
středisko.
Dne: 21. 5. 2012 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
část obce s celými ulicemi:9.
května, Balkán po č. 506 vč.,
Budovatelská levá strana
od ul. Ohrozimské + č. 398

a 573 včetně fa. 2MAX, ,
Ohrozimská od č. 397 a 336
po konec obce, ul. k dětskému domovu a celá chatová
oblast po chaty č. 29, 54, 59.
Obec: Držovice
Dne: 21. 5. 2012 od 7:30 do
09:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce s celými ulicemi:
J. Haška, Sebastiniho, část
ul. J. Mičoly od č. 309 a
340 po č. 351 a 294 včetně
domů 355, 356, 362, ul. Olomoucká č.431, 447, 418.
Obec: Hamry
Dne: 22. 5. 2012 od 7:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Hamry (mimo areál vojsko)
Obec: Ošíkov
Dne: 23. 5. 2012 od 7:30 do
09:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Ošíkov.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 5. 2012 od 7:30 do
14:00 hod. Vypnutá oblast:
Floriánské nám. 442, 441,
440, 439, 206.
Dne: 23. 5. 2012 od 8:00 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
ul. Rejskova od č. 15 po č.
45 včetně, ul. Daliborka
2–10.

Obec: Hačky
Dne: 23. 5. 2012 od 9:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Hačky včetně podnikatelských subjektů
Obec: Baldovec
Dne: 25. 5. 2012 od 7:30 do
09:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Baldovec včetně
podnikatelských subjektů v
obci /mimo Tábor a Kamenolom/
Obec: Bělecký Mlýn
Dne: 25. 5. 2012 od 7:30 do
09:00 hod. Vypnutá oblast:
chatová oblast Bělecký Mlýn
(Ptení - Zdětín) od trafostanice Bělecký Mlýn 3 směr
Pila od chaty č. 296 po chatu
208, 312, 269.
Dne: 25. 5. 2012 od 9:30 do
11:00 hod. Vypnutá oblast:
celá chatová oblast Bělecký
Mlýn - Zdětín Mokřiny (vymezený č. 195, 194, 206, 62,
129)
Obec: Holubice
Dne: 25. 5. 2012 od 11:30 do
13:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Holubice včetně
podnikatelských subjektů a
ZOD.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino metro 70

pondělí 7. května
17.30 Koupili jsme ZOO
americká komedie
20.00 Královská aféra
historický film
úterý 8. května
17.30 Koupili jsme ZOO
20.00 Královská aféra
středa 9. května
17.30 Koupili jsme ZOO
20.00 Královská aféra
čtvrtek 10. května
17.30 Avengers 3D
americký akční dobrodružný
film
20.00 Temné stíny
americká komedie
pátek 11. května
17.30 Avengers 3D
20.00 Temné stíny
22.15 Temné stíny
sobota 12. května
17.30 Avengers 3D
20.00 Temné stíny
neděle 13. května
17.30 Avengers 3 D
20.00 Temné stíny

Městské divadlo
v Prostějově

středa 9. května
10.00 Děti dětem
- pořádá ZUŠ V. Ambrose
Prostějov

Simetrix

pátek 11. května
21.00 DJ Mirek Karásek
– Rádio Haná
sobota 12. května
21.00 DJ Mark

Společenský
dům Prostějov

čtvrtek 10. května
8.00 „Prostějovská zlatá
jehla 2012“ – soutěžní přehlídka mladých módních
tvůrců.

Muzeum Prostějovska
čtvrtek 5. dubna
až neděle 3. června
výstava Mezi snem a skutečností - Lenka Horňáková
Civade.

Kdy a na co do apolla 13
pondělí 7. května
Blues Oyster Band & Blueshaman.
pátek 11. května
THE LEGEND of UNDERGROUND FEST MIMO
PROVOZ, POD VLIVEM, FROM BEYOND…
Od rocku po metal… Koncert tří místních legend, které ovlivnily prostějovskou hudební scénu….
sobota 12. května
Pink Flamingos (FRA) & Worldhood & Durchumdurch
Máte rádi Hot Water Music, The Lawrence Arms? Tak přesně
pro vás je určen tento koncert!! A opět v prostějovském Apollu!!! Pink Flamingos – po ctivý punkrock z Francie ovlivněný
právě kapelamy jako Hot Water Music (http://pinkflamingos.
bandcamp.com) miří na své Evropské tour. Worldhood - nerd
punk z Prahy jak si oni říkají je trio muzikantů z Prahy, určitě stojí za to je slyšet (http://worldhood.bandcamp.com/).
Durchumdurch - místní undergroundoví harcovníci!! (http://
bandzone.cz/durchumdurch)

Lidová hvězdárna

v Prostějově, p. o.

oD 7. Do 13. K
Května 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 21.30 hodin.
Ve středu v 15.30 hodin nabízíme dětem pohádku „PRINCEZNA LABUŤ?“
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
10. května, blok č. 17: Hanačka, Pod Kosířem, Palečkova,
Bratří Čapků, Tyršova – Pod Kosířem – cyklostezka podél trati,
Tyršova, Sportovní (Pod Kosířem – Bratří Čapků), Olympijská,
Sportovní – parkoviště (Pod Kosířem – Bratří Čapků), Pod Kosířem - parkoviště 1, Pod Kosířem – parkoviště 2, Atletická.

Soudní dražba movitých věcí

už v pátek

Okresní soud v Prostějově
nařídil dražbu movitých
věcí, která se uskuteční dne
11. května 2012 v 9.00 hodin
v budově exekučního oddělení na Sídlišti svobody naproti
sběrného dvoru.
Dražba je nařízena proti povinným Miroslavu Laštovicovi z
Rozstání, Vladislavu Poláchovi z Prostějova a Vratislavu Grulichovi z Čelechovic na Hané. Dražit se bude barevný televizor
Samsung (plazma) s úhlopříčkou 107 cm včetně dálkového ovladače s vyvolávací cenou 3 000 korun, konferenční stolek s vyvol.
cenou 50 korun, předsíňová stěna s vyvol. cenou 150 korun, dřevěná polička s vyvol. cenou 20 korun, nástěnné hodiny Quartz s
vyvol. cenou 20 korun, knihy – kuchařky (2 ks) s vyvol. cenou
20 korun a starožitná skříň s vyvol. cenou 2 000 korun.
Prohlídka dražených věcí je možná pouze v den konání dražby po dobu registrace dražitelů, která proběhne před začátkem dražby od 8.30 do 9.00 hodin.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní a bezprostřední interview s čerstvým Králem Majálesu 2012

„Pokud to bude třeba, půjdu na Magistrát města Prostějova a budu
obhajovat názory studentů,“ odhalil svůj plán na změny JAN VLACH
Prostějov - V pátek 4. května probíhal již tradiční svátek studentů Majáles.
Sedmého ročníku se zúčastnil rekordní počet studentů, dokonce se zapojili i
studenti z menších škol, které v předchozích letech nebyly moc vidět. Studenti
středních škol se tak vydali průvodem, který ukončili ve Smetanových sadech.
Zde pak jednotlivé školy předvedly své kolektivní vystoupení, jemuž následovalo vyhlášení krále nebo královny Majálesu 2012 a korunovace starostou
města Prostějova, který předal obrovský klíč od města. Králem Majálesu 2012
se stal student druhého ročníku Cyrilometodějského gymnázia Jan Vlach,
který porotu, ale i diváky okouzlil svým perfektním pantomimickým vystoupením. Co se chystá nový král Majálesu změnit? Co soudí o ostatních kandidátech na krále Majálesu? Zná vůbec nový král historii tohoto studentského
svátku? Odpovědi na tyhle a další otázky naleznete v následujícím interview…
Aneta Křížová
Čekal jste, že budete
král? Máte radost?
„Mám radost, přímo obrovskou.
Spolužáci mi říkali, že určitě vyhraju, ale já jsem tomu příliš nevěřil. V koutku duše jsem sice tiše
doufal, že vyhraju, ale nečekal
jsem to. Konkurence byla veliká,
ale o to větší radost z výhry mám.
Byl to úžasný pocit stát na podiu
před ostatními studenty, kteří mi
fandili a tleskali. Za to jim moc
děkuji!“
Jak se nápad na klauna
zrodil?
„Nápad se zrodil na studentské
radě CMG. Návrhů na kostým
bylo více, ale abychom se shodli, nechali jsme hlasovat všechny
vyšší třídy gymnázia a klaun nakonec vyhrál. Minulý rok jsme
na Majálesu vystupovali jako
kostičky Lega a nevyhráli jsme.
Od té doby jsme přemýšleli, čím
bychom zaujali. Návrhů bylo
hned několik, tak například: Cigarety se zapalovačem, láhev
od Coca Coly nebo retrostyl, ale
klaun to prostě vyhrál.“
Honzo, co vás vedlo
k tomu, přihlásit se do
volby krále Majálesu?
„Jsem soutěživý typ a volba krá-

le Majálesu mě lákala. Protože
jsem předseda studentské rady,
byla to vlastně moje povinnost,
které jsem se s radostí zhostil.
Je to čest, takhle bojovat za naši
školu. Mým cílem bylo CMG
vyzdvihnout, což se mi doufám
povedlo. Jsem rád, že jsem konečně odstartoval éru, kdy se
na výsluní dostala i naše škola,
oproti předchozím rokům, kdy
o nás nebylo příliš slyšet. Budu
rád, když se takhle naše škola
prosadí i příští rok.“
Stal jste se králem Majálesu…Co to pro vás znamená? Zodpovědnou funkci
nebo spíše recesi...
„Je to hlavně odměna za moji
snahu a píli. Jedním slovem, je
to pocta. Vážím si toho, že zrovna já jsem byl z tolika studentů
zvolen králem Majálesu. Beru
to jako zodpovědnou recesi, ale
i funkci. Doufám, že tuto funkci
budu vykonávat tak, jak se sluší a
patří, a hlavně tak, jak se ode mě
očekává.“
Teď jste u moci, takže co
byste chtěl jako král
změnit?
„Rád bych se soustředil na větší propagaci názoru studentů a
hlavně, aby byla jejich názoru
přikládána větší váha, proto-

2x foto: Martin Zaoral

„Králem Majálesu
by měl být někdo,
kdo zaujme především
svou osobitostí,
o což jsem se snažil,“

svěřil se Jan Vlach

že my jsme přeci budoucnost.
Pokud to bude třeba, půjdu na
Magistrát města Prostějova a
budu obhajovat názory studentů. Kdybych měl tuto možnost
již dříve, rozhodně bych se
angažoval za záchranu našeho
KaSCentra.“
Proč si myslíte, že porota vybrala právě vás,
čím jste ji podle vašeho názoru
zaujal?
„Snažil jsem se být originální,
často jsem mával do publika a
reagoval na jeho odezvy. Na porotu jsem jako klaun asi působil
sympaticky, také moje vyjádření
a ztvárnění klauna bylo možná
to, co porotu zaujalo. Králem
Majálesu by měl být někdo, kdo

zaujme především svou osobitostí, o což jsem se snažil.“
Co soudíte o ostatních
kandidátech na krále
a královnu?
„Některé vystoupení bylo nápadité a originální, jiné zase nápadité, ale už méně originální. Všechna vystoupení jsem neviděl, ale
z těch, které jsem viděl, mě nejvíce zaujal Šmoula a jeho skupina. Jejich vystoupení se mi moc
líbilo, maska byla sice jednoduchá, ale výstižná a hlavně oceňuji
projev hlavního Šmouly, který
byl hodně motivační. Pak mě
zaujala maska zebry, ale zde jen
ta maska, protože svou osobitostí
se příliš nepředvedla, stejně tak i
vystoupení Michaela Jacksona.“

O čem je podle vás Majáles?
„Především je to studentský
svátek, takové oslavení studentského života. Majáles je vlastně
průřez bojem i zábavou, na jedné straně se bavíte, ale na druhé
straně se co nejlépe snažíte obhájit vaši školu. Je to příjemný
odpočinek od každodenních
školních starostí. Každý rok
se tu můžu setkat se známými,
které běžně přes rok nevidím.
Máme tak alespoň čas si konečně popovídat.“
Víte něco o historii tohoto „studentského svátku“?
„Z internetových zdrojů jsem
se dozvěděl, že historie Majálesu sahá až do středověku,
ale opravdová velkolepost
májových oslav dosáhla svého
vrcholu až za počátků první
republiky. Pak se oslav ujali komunisté, kteří je bedlivě kontro-

lovali. Pokud si dobře pamatuji,
tak králem Majálesu byl dokonce zvolen i slavný americký
básník Allen Ginsberg, kterého
kvůli nepřizpůsobivému chování z Československa nakonec
vyhostili.“
Tak to bylo na jedničku
(úsměv). Můžete nám
na závěr našeho rozhovoru

prozradit, jak bude probíhat
následující oslava?
„Se spolužáky vítězství oslavíme tak, že si dáme dort, který
jsme vyhráli. Bohužel se na
majálesové oslavě nemohu příliš
zdržet, protože mě čeká trénink
a také mí spoluhráči, kteří jsou
zvědaví, jak jsem nakonec dopadl. Uzavřeli jsme totiž sázku.
Pokud vyhraju, budu hrát fotbal
v klaunovském oblečení. Jinak
nějaká oslava mého vítězství
proběhne i v rodinném kruhu,
protože velký podíl na mojí
výhře má i maminka, která mi
s kostýmem moc pomáhala, za
to jí děkuji! Na závěr bych chtěl
poděkovat také všem, kteří mě
podporovali. Děkuji!“

kdo je jan vlach
- student sexty (druhého ročníku) Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, kde je
také již druhým rokem předsedou studentské
rady. Pochází z Krumsína, ale v Prostějově
tráví většinu času. Již jedenáctým rokem
hraje fotbal a nyní za 1.SK Prostějov. Po dokončení gymnázia uvažuje o studování oboru
architektury nebo tělovýchovy. Mezi Honzovy koníčky patří sport, malování, cestování a
angličtina, ve které se rád zdokonaluje. Rád
oznaobjevuje kulturu cizích zemí a plánuje výlet do USA. Sám sebe ozna
čuje za soutěživý typ, a tak pro něj nebyl žádný problém, přihlásit se
do soutěže o krále Majálesu, kterou nakonec jednoznačně vyhrál.
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Řeka Morava patří k vodácky
nejvděčnějším řekám a snad všichni,
kdo si ji zkusili sjet, se do krásného
prostředí meandrujícího toku rádi
vracejí. Díky Českým drahám to
mohou mít nyní vodáci snadnější –
do vybraných vlaků si mohou vzít
své lodě jako spoluzavazadlo
a cestovat pohodlně a výhodněji
než autem.
Jedná se o speciální nabídku
v rámci služby Úschova během
přepravy a vyžaduje se pouze,
aby se jednalo o snadno přenosnou
loď do 50 kg. Ceny přepravného
určitě rozpočet vodáků nezatíží,
činí v jednom vlaku pouze 30 Kč,
k dispozici je však i jízdenka pro
neomezené celodenní cestování
více vlaky za 60 Kč.

PR_clanek_vlakem_na_lod_138x211_v01.indd 1

Ideálním výchozím místem pro
sjíždění Moravy je Postřelmov, kde se
vlaková stanice nachází hned u řeky,
a řeka je odtud celoročně splavná
až do Olomouce. Dalšími stanicemi
s dobrou dostupností řeky jsou
Moravičany, Hanušovice a Bohdíkov.

K hornímu toku Moravy je vhodné
využít spoj s odjezdem z Přerova
v 7:04 mířící přes týden do Šumperka.
O víkendech a svátcích je třeba ve
stanici Zábřeh na Moravě přestoupit.
Pro variantu vícedenního sjíždění řeky
je ideální i odpolední spoj vyjíždějící
z Nezamyslic v 14:22. V opačném
směru pak jsou z Šumperka připraveny
spoje v 11:05 a 16:55. Jedním vlakem je
možné přepravit i více lodí, ale je nutné
si dostupnost této služby předem
ověřit na telefonu 972 741 186 nebo
e-mailem OLCsek@kcod.cd.cz.
Už přemýšlíte, kdy vyrazíte na Moravu?

5/4/12 2:06 PM

sportovní menu
www.tkplus.cz

Trhák týdne

fotbal
Faux-paux 1.Fk
Divizní tým Prostějova
selhal doma v duelu
s posledním Krnovem

PROSTĚJOVOVLÁDLMČR
VRAFTINGUNAKAMENICI
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v í c e č t ě t e

n a s t r a n ě

basketbal
vY rO vn An Á PA rT Ie
Prostějovští Orli
po domácí
galaparádě
v Děčíně padli
v í c e č t ě t e
 n a ss t r a n á c h

28 a 29

rozhovor
vzůru k nebesům
Mladý kušista
se dere nejen mezi
českou špičku
v í c e č t ě t e

n a s t r a n ě

32

boje na zelených trávnících aneb

 Sportovní tipy Večerníku 
basketbal

ÚTERÝ 8.5.

Prostějov/son
NIC SE NEMĚNÍ, ODDÍL TOMI-REMONT PROSTĚJOV DÁL
KRALUJE ČESKÉ RAFTAŘSKÉ SCÉNĚ! JEDNOZNAČNĚ TO
POTVRDILO MISTROVSTVÍ REPUBLIKY VE SJEZDU, KTERÉ PROBĚHLO O PŘEDMINULÉM VÍKENDU NA ŘECE KAMENICI SE STOPROCENTNÍ VÝSLEDKOVOU ÚSPĚŠNOSTÍ
HANÁCKÉHO RAFT TEAMU.
Coby zahřívací závod posloužil sobotní třetí díl Českého poháru, v němž triumfovaly „pouze“ naše ženy, zatímco muži
obsadili „až“ druhou a třetí pozici. O den později v rámci národního šampionátu už posádky Tomi-Remont neponechaly
nic náhodě: chlapi brali zlato i stříbro, děvčata zopakováním
svého prvenství rovněž získala titul.
„Mohu se jen opakovat tím, že všechny pochválím za kvalitní výkony a ve svém hodnocení vyslovím maximální spokojenost. Potěšili mě hlavně naši mladí kluci, kteří díky své
výborné formě porazili ve stále silnější konkurenci veškeré
soupeře a navzdory nižšímu věku poprvé dosáhli na seniorský vrchol,“ pochvaloval si ve svém hodnocení pro Večerník
skvělý počin vodáků kapitán Raft teamu Tomi-Remont Zbyněk Netopil.
Kompletní výsledkový servis
všech kategorií najdete na straně 31 dnešního vydání.

13:00

KRAJSKÝ PŘEBOR – 25. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
SK HRANICE NA MORAVĚ
NEDĚLE 13. 5. 2012 16:30 HODIN
FOtBALOvÝ AREáL v KRALICÍCH

MATTONI NBL – SEMIFINÁLE PLAY OFF; 3. ZÁPAS

BK PR OST ĚJO V
     B KD ĚČÍ N

INZERCE

Hala Sportcentra DDM Prostějov

nohejbal

SOBOTA 12. 5.

10:00

2. LIGA MUŽŮ, SKUPINA "B" – 6. KOLO

TJ SOK OL IPR OST ĚJO V
TJ PLA ZY
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

lukostřelba

SOBOTA 12. 5.

10:00

ZÁVODY VŠECH KATEGORIÍ

ME MO RIÁ LM .SK ÁCE LA
Lukostřelnice TJ OP Prostějov

basketbal

12. 5. a 13.5. 15:00 a 9:00

LIGA JUNIORŮ "U19" - 3. a 4. ČTVRTFINÁLE

BK BCM PR OST ĚJO V
BC KOL ÍN

Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

NEDĚLE 13. 5.

16:00

2. LIGA MUŽŮ; SKUPINA JM - 21. KOLO

TJ SOK OL KOS TEL EC N/H -HK
LEG ATA HU STO PEČ E

Sportovní hala Kostelec na Hané

KRAJSKÝ PŘEBOR – 25. KOLO
SOKOL KONICE
TATRAN LITOVEL
NEDĚLE 13. 5. 2012 16:30 HODIN
FOtBALOvÝ AREáL v KOnICI

Šampionát ve sjezdu vyhráli po veteránech
a juniorských posádkách také muži i ženy

Foto:Internet

KAM ZA F TBALEM
I.B tŘÍDA, SK. „A“ – 21. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
SOBOTA 12. 5. 2012 16:30 HODIN
FOtBALOvÝ AREáL v PROStěJOvě

I.B tŘÍDA, SK. „A“ – 21. KOLO
SOKOL PIVÍN
SK LIPOVÁ
NEDĚLE 13. 5. 2012 16:30 HODIN
FOtBALOvÝ AREáL v PIvÍně

PŘEBOR OFS; II. tŘÍDA – 21. KOLO
SOKOL ČECHOVICE „B“
SK SOKOL VRAHOVICE
SOBOTA 12. 5. 2012 16:30 HODIN
FOtBALOvÝ AREáL v ČECHOvICÍCH

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce



Správná odpověď z č. 17: na snímku byla střecha zámku na
Pernštýnském nám. v Prostějově. Vylosovanou výherkyní se
stala Jolana Frgálová, Sídl. svobody 21/76, 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 16. května 2012,
15.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 21. května
2012. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v prvním májovém čísle pokračuje nejoblíbenější regionální
periodikum v zápolení, které
můžete v rámci již zaběhnutého
projektu „PV Večerník - JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ pravidelně nacházet na
našich stránkách. I v tomto čísle
se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného života, která je graficky mírně
„poupravena“ a vaším tradičním
úkolem je poznat, kdo že se to na
snímku nachází...

Ti z vás, kteří budou na správné
vlně, nám mohou své tipy nahlásit do redakce a v případě, že budete mít štěstí při losování, máte
šanci na výhru. DNES můžete
přitom JIŽ POPATNÁCTÉ usilovat o ZAJÍMAVOU
CENU v podobě poukázky
od firmy BRUTUS NA OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč!
V minulém, v celkovém součtu
již šestapadesátém pokračová-

Profitex Prostějov
Wolkerova 37, PV

naproti čerp. st. Shell

Montérkové kalhoty
- do pasu
- s náprsenkou
- kombinézy

Přivítejte jaro v novém
www.nasepovleceni.cz

OSMISMĚRKA

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

SeDMkráT o PoTrAvINY oD MACHALŮ...

Návod k luštění...
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená
slova si škrtněte. Nevyškrtaná písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku.
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku před týdnem
vyhlásila jednu z mnoha dalších svých soutěží,
která se momentálně těší obrovské vlně zájmu.
Zapojte se také do hlasování „O nejoriginálnější ...“

TIP
k obrazovce
Dobrý voják
švejk
film ČR (1957)

úterý 8. 5. 2012

20:05 hodin

ALOBAL, BYTOST, ČTVRTĚ, DÍŽE, FARA, HLOD,
LANA, LETÁK, LSTI, MYSLET, MÝTÍ, NEBE, NITRO,
NÍŽE, OBAL, OCKO, ODÉR, ODĚR, OHAŘ, OKNO,
OTUŽIT, REÁLNÝ, RÉTA, STAŘENA, STATI, SUDY,
VŮNĚ, ZBĚH
... 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 11. května 2012, 12:00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„DVACET HODIN“. Další vylosovanou výherkyní se
stala Renáta BENEŠOVÁ, Prostějovská 242, Kralice na
Hané, 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 7. května 2012.
A jak je již známo, dnes už posedmé můžete zápolit
o ZMÍNĚNOU třísetkorunovou poukázku od zmíněné
večerky v Kostelecké ulici. Jméno dalšího šťastného výherce,
který obdrží ryze PRAKTICKOU CENU, zveřejníme v příštím
vydání PV Večerníku, jež vyjde opět v pondělí 14. května 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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Režie: Karel Steklý
Hrají: Rudolf Hrušínský, Eva
Svobodová, Josef Hlinomaz,
František Filipovský, Miloš Kopecký, Svatopluk Beneš, Felix le
Breux, Josef Kemr
Osudy pražského obchodníka
se psy od chvíle, kdy byl po sarajevském atentátu zatčen. Film
zachycuje Švejkovy osudy od
okamžiku, kdy mu jeho bytná,
paní Mullerová, oznámila zastřelení arcivévody Ferdinanda, až
do jeho památné rozmluvy s nad-

ní tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně
poznali, že se jedná o Ivanu
Copkovou. Tvář jedné ze
sličných dam veřejného života
města Prostějova a členky Zastupitelstva města Prostějova,
která je rovněž představitelkou
KSČM vám nečinili až tak velké potíže a tak se v osudí opět
objevilo slušná plejáda správných odpovědí, kterých se sešlo přesně 384.
Z losovacího koše se nakonec
usmálo štěstí na Věru HUDEČKOVOU, Polišenského 3, Prostějov. Výherkyně
od nás obdrží zajímavou
cenu v podobě POUKÁZKY od firmy DRŮBEŽ JAŠ
V HODNOTĚ 300 Kč, která
jej už od dnešního dne čeká
přímo v redakci Večerníku.
Ti další mohou zkusit své štěstí znovu v rámci tohoto čísla,
přičemž tentokrát jsme po čase
opětovně zabrousili do kulturních vod a graficky mírně poupravili jednu z nejznámějších
hvězd české hudební scény,
která se již před několika lety
přistěhovala do našeho regionu. A co víc, nedávno vystoupila v Městském divadle ...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již sedmapadesátého kola čekáme
v redakci do PÁTKU 11.
KVĚTNA 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 14.
KVĚTNA 2012.
poručíkem Lukášem, týkající se
ukradeného psa a jejich přeložení
do Budějovic a odtud na frontu.
Ze Švejkových předvojenských
příhod líčí zejména několik episod v hospodě „U kalicha“, výslechy Švejka na policii, vyšetřování
jeho duševního stavu v blázinci a
konečně jeho manifestační cestu
před obvodní komisi na vozíku
pro nemocné. Jako vojáka c. k.
rakouské armády vidíme Švejka
nejdříve ve vojenské nemocnici,
pak se s ním setkáváme ve vězeňské kapli, jsme účastni jeho
potíží s věčně opilým feldkurátem Katzem, který jej nakonec
prohraje v kartách. Tak se Švejk
dostane jako sluha k nadporučíku Lukášovi, kterého přivede
krádeží psa plukovníka Krause
von Zillergut do situace více než
nepříjemné situace...

VÍCE NEJEN O TOMTO LEGENDÁRNÍM
SNÍMKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

PREMIÉRA S DR. OETKEREM...

Zápolení čísel dostává novou
motivaci. V uplynulém týdnu
jsme se v rámci projektu
nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ rozhodli opětovně oživit nabídku
pro všechny soutěžící a mírně
poupravili atraktivní galerii
výher. A tak zatímco večeře pro
dva od Restaurace „U tří bříz“
čeká od tohoto týdne na toho
nejšťastnějšího křížovkáře, ten
nejlepší v sudoku nově obdrží
zajímavou a atraktivní cenu,
kterou věnoval sám legendární
DR. OETKER!
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
dárkový balíček od společnosti
DR. OETKER, jenž obsahuje
teflonovou formu na dorty,
kuchařku a malé překvapení
v CELKOVÉ HODNOTĚ
500 KČ!
Řešení v podobě 4 označených
čísel nám můžete posílat na
známý e-mail SOUTEZE@
VECERNIKPV.CZ, či na
adresu
PROSTĚJOVSKÝ

Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat
do redakce na číslo 582 333 433
a to do PÁTKU 11. KVĚTNA
2012, 12:00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 6 - 2 - 9 - 8, načež v
pořadí celé historie tohoto klání
se už devětačtyřicátým výhercem stal Karel SEKANINA,
Libušinka 10, Prostějov, jenž si
tak přímo v sídle redakce může
vyzvednout VOUCHER v
HODNOTĚ 500 Kč, věnovaný
naším partnerem, kterým v rámci minulého čísla byla „RESTAURACE U TŘÍ BŘÍZ“
Nový vítěz či vítězka se mají
skutečně na co těšit. Nejenže
se tedy premiérově hraje o
Dr. Oetkera, ale jelikož se v
celkovém součtu této soutěže
jedná o již jubilejního padesátého výherce, může se těšit
i na dárkový balíček a
předplatné Večerníku na
rovných PADESÁT týdnů!
Jeho jméno zveřejníme znovu v
příštím čísle, které vyjde znovu
za týden, tj. v PONDĚLÍ 14.
KVĚTNA 2012.
Takže jak,
ještě jste nezačali luštit?...

hlEDáNí
JE U KONcE

Nabídka realit a nemovitostí
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Reality Kocourek

Kvalitní
TRADICE KVALITNÍCH
SLUŽEB
Kvalitní
služby UŽ OD ROKU 1992
služby
od
roku
od1992
roku
1992

realityarea@volny.cz

BYTY- PRONÁJEM

1+kk, Palackého, PV, 43,5m 4000Kč/měs. + 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.
2

BYTY- PRODEJ

3+1 s garáží, Nám. Spojenců, PV. Os.
vl.,cihl, 2. patro, 78m2, v ceně garáž ve dvor.
traktu
Cena: 1 500 000Kč
4+kk, Nerudova, PV, Dr., cihl.103m2, 4.NP,
sklep 20m2.
Cena: 1 400 000 Kč
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.
3+1 s lodžií,ul. Kostelecká, PV. Druž., 6.
patro s výtahem, byt po rekonstr.
Cena: 1 099 000 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

JH reality, Realitní kancelář

JH reality,
Realitní kancelář
Rostislavova
8
Rostislavova
8
796 01 Prostějov
ROSTISLAVOVA
8,
PROSTĚJOV
796
01
Prostějov
☎ 582 341 705
tel.
fax: 582
341
705
☎ 582
341
705
☎ 608
805
775
775
341659,
705, 608
805341
659 705
☎ 608
805
659,
775
341
705
E–mail:
e-mail:jhreality@jhreality.cz
jhreality@jhreality.cz
E–mail: jhreality@jhreality.cz

www.jhreality.cz
www.jhreality.cz

BYTY – PRODEJ:
1+1, Pv, sídl. E. Beneše
Kč 579.000,2+1, Okružní ul.
Kč 720.000,3+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+kk, Školní ul. Kč 5.000,-/měs. + inkaso (1.500)
1+1, Krokova ul.
Kč 5.600,-/měs. vč. inkasa
1+1, Tylova
Kč 5.900,-/měsíc 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, Školní ul.
Kč 5.000,-/měs. + ink. (2.000)
2+kk, Raisova ul. Kč 5.000,-/měsíc + ink. (2.000)
2+1, sídl. Svobody Kč 7.300,-/měsíc vč. inkasa
GARÁŽE - PRONÁJEM:
Garáž. stání – Olomoucká ul. Kč 1.000,-/měsíc
Foto každého bytu najdete na:
www.jhreality.cz

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

Nabízíme:
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

BYTY – PRONÁJEM

Byt 2+1 Plumlov, ul. Lesnická, cena 5.500 Kč+ink.
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

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
 pozemky pro výstavbu v k.ú. slatinice
 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, 3+1 (možnost předělání na 4+1)

RD 2+1 Drahany - přízemní rodinný dům s komorou
a garáží, bez koupelny, celková výměra 119 m2.
Více informací a cena v RK

Okružní ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě
bytu.
Cena: 950.000,- 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 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

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty ve tvaru L s terasou v krásném prostředí. 3+kk, koupelna + WC. Nová el.
220/380 V, vrt. studna, krb, el. přímotopy. Zast. pl.
50 m2, pozemek 374 m2. Cena: Kč 1.350.000,-

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

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

RD 3+1 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.
pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
cena: 2.770.000,nOVinKa! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007,
celková plocha pozemku 639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
240 m2.
cena: 3.390.000,Pozemky

st. pozemek stařechovice, výměra 1.505 m2, možnost stavby RD.
Cena: 350,-/m2
sleVa! Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke
stavbě RD, komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925
m2.
Cena: 680,- Kč/m2
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 m , celková plocha pozemku 156m m2. Možnost
využití: parkování, sklad, dílna, přestavba na menší RD.
2

RD 4+1 v Klenovicích na Hané,
s předzahrádkou a dvorem. Garáž a dílna.
Koupelna s vanou, plyn. ÚT, obec. voda.
Zast. plocha 343 m2. Cena: 500 000 Kč

Prostějov, Šlikova ul.
Prodej domu se 2 byty 3+1, garáž, zahrádka. Dům
celý podsklepený, možno vybudovat další byt v podkroví. Atraktivní lokalita u Kolářových sadů. Zast.
plocha vč. zahrádky 222 m2 Cena: Kč 2.790.000,-

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

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

Pronájem sklad.a výrob. areálu v PVDomamyslicích. 415m2 nebyt. prostor a
200m2 uzavřený dvůr.
Cena: 16 000Kč/měs. + inkaso

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

Stražisko, okr. Prostějov
Prodej RD 4+1, sklep, půda, plyn. ÚT, obec.
voda + vl. studna. Zast. plocha 184 m2, zahrada
Cena: Kč 899.000,342 m2.

Pronájem 2 kanceláří na ul. Havlíčkova, PV.
Přízemí, 43m2, kuchyňka, WC, alarm, plast.
okna, žaluzie. Cena: 5000Kč/měs.+ inkaso
--------------------------------------------------------

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

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

RD 4+1 Protivanov – přízemní cihlový rodinný
dům se zahradou a garáží, celková plocha pozemku 1300m²
Cena 1.390.000 Kč
NEBYTOVÉ PROSTORY – PRONÁJEM
Prostějov, ul. Svatoplukova – vhodné jako
kanceláře,sklad, 132 m² cena 1.200 Kč/m²/rok + ink.
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

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

777 251 878

Rodinné domy:

VRCHOSLaVICE - RD 3+kk,
podsklepený, jednopodlažní s garáží
a s možností rozšíření obytné plochy do podkroví. Dům po částečné
rekonstrukci z roku 2008.
CENa: v RK
Prostějov - řadový
RD 2x 3+1se zahradou, byty 80 a
86 m2, podkroví je
možné využít pro
půdní vestavbu. Klidná lokalita u parku, školka,
škola.
CENa v RK.
PV - zděný nadstandardní byt 4+1,
113 m2 v 1. a 2. NP,
v lokalitě historického centra Prostějova.
CENa v RK.
URČICE - RD 3+1
s garáží a zahradou,
výměra pozemku
818 m2.
Cena v RK
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
m.
CENa2.756.000,-Kč
ČELECHOVICE
- KaPLE - 3+1s
menším pozemkem. Výměra pozemku 251 m2.
CENa: 790.000,-Kč

Pozemky:

PLUMLOV - prodej exkluzivního
stav. pozemku k
výstavbě RD s pěkným výhledem na
Plumlovskou přehradu a Prostějov. Veškšré IS, výměra 1351 m2.
CENav RK.

VÍCE NEMOVITOSTI Na:
WWW.REaLMORaVIa.CZ

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

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

BYTY

v centru města

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

Prodej bytu 4+1
Západní, OV/cihla,
133 m2, s garáží, 2
šatny, Luxusní bydlení s komfortem.
2 500 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 S.Svobody, OV/panel, 57
m2, , po rekonstrukci. 6.
1 060 000,- Kč
Prodej bytu 2+1 A.Slavíčka, DB/panel, 58
m2, komplet. rekonstrukce 1 100 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Určická, db/cihla, 63 m2,
s lodžií.
1 030 000,- Kč
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/panel,
2
lodžie, 58 m
950 000,- Kč
Prodej bytu 3+1, S.Svobody, OV/panel,
lodžie, 58 m2
850 000,- Kč
Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39 m2,
1.p
590 000,- Kč
Pronájem bytu 2+1 V.Škracha se zahrádkou
5000,- Kč/měs +ink.

Rodinné domy

RD Smržice 5+1 se zahradou. V původním
udržovaném stavu
1 650 000,- Kč
RD Kelčice 4+1, koncový řadový,zahrada 1067
m2. K rekonstrukci.
850 000,- Kč
RD Kostelec na Hané , rohový, patrový 5+1
se zahrádkou k rekonstrukci 500 000,- Kč

Komerční prostory

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

POZEMKY

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

TEL: 775 246 321,
776 294 498
TIP TÝDNE
Prodej RD Přemyslovice

Prodej RD 3+kk s možností rozšíření,
Cena: 390000,-kč

Prodej RD Držovice

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

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

Prodej RD s velkou zahradou
s ovocnými stromy, cena: 495000,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 m2,
Cena: Kč 2.640.000,stodola 220 m2.

Prodej 2+kk, PV- Studentská ul. - SLEVA!
Penzion Kubíček, Prostějov - prodej penzionu
s restaurací v klidné části Prostějova, po kompletní rekonstrukci. Penzion se nabízí včetně
zařízení, celkem 9 pokojů. Náleží k němu parkovací plocha.
Cena informace v RK

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY

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

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

Prodej RD Brodek u Prostějova

POZEMKY - PRODEJ

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

Rakůvka, okr. Prostějov
Prodej zděné chaty 1+kk, krytá terasa. Kůlna,
udírna, studna, el. 220/380 V. Zast. plocha 37
m2, pozemek 339 m2. Cena: Kč 280.000,-

Exkluzivní vydavatel

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

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

Prodej bytu 3+1 PV- ul. Mozartova - SLEVA!

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

Prodej pěkného bytu s lodžií.
Cena: 1190000,-

Tel.: 608 9
rostějov
60 04
ucká 10, P
o
m
o
l
2
O
E-mail: reklama@vecernikpv.cz

Nabídka realit a nemovitostí

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
420 tis.Kč
2) 1+1 OV, Družstevní
650 tis.Kč
3) 1+1 DR, Sídl.Svob
710 tis.Kč, po rek.
4) 2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
750 tis.Kč
5) 2+1 OV Moravská po rekonstr.
860 tis.Kč
6) 2+1 DR, Holandská, lodžie, 44 m2
730 tis.Kč
7) 2+1 OV, Finská, 44 m2
740 tis.Kč
8) 2+1 OV, Svatoplukova, 80 m2
880 tis.Kč
9) 2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
10) 3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
1.350 tis.Kč
11) RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
550 tis.Kč
12) RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr. 1.590 tis.Kč
13) RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
14) RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
15) RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný 2.460 tis.Kč
Pronájmy :

RD :

RD k rekonstr., Štětovice, dvorek
300 tis.Kč
RD 2+1 Unčice, i jako chalupa
230 tis.Kč
RD 4+1 Dřevnovice, garáž, zahr.
550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
700 tis.Kč
RD 3+1 Husovo nám., před rekonstr.
865 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr. 940 tis.Kč
2
RD3+kk, Plumlov, 100 m
1.350 tis.Kč
RD 5+1 Otaslavice, 493 m2, zahr.,
1.350 mil.Kč
RD 2+1 Kralice n/H, zahr., gar.
1.450 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
RD 2+1 Pv Melantrichova, 144 m2
1.650 tis.Kč
RD 2+kk, Lidická, Pv , 298 m2
1.689 tis.Kč
RD 6+1 Vícov, ZP - 224 m2
1.790 tis.Kč
2
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m
1.850 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
RD Sokolská, 3 byt.jed., 400 m2
1.890 tis.Kč
RD6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD 5+1 Čehovice, 1135 m2, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.
2.080 tis.Kč
2
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný 2.460 tis.Kč
2
RD 5+kk Bedihošť, zahr., 1.000 m
4.790 tis.Kč
Komerční prostory :
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning, vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení, celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej, cena 25-50 tis.Kč, pronájem dohodou
Prodejny - pronájem : Plumlovská, Svatoplukova, Kostelecká ul.
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
Garáže:
- Nejlevnější pronájem garáže v Prostějově, Plumlovská
ul.
500,- Kč/měs. !!!
- Pronájem v lokalitách Šmeralova, Brněnská, Vrahovice, viz. web RK.
- Prodej : Močidýlka, Držovice, Domamyslice, u nové nemocnice, Myslbekova, u Krasického rybníku, Bedihošť.
Chaty a chalupy :

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

519 tis.Kč
689 tis.Kč

Pozemky :

Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
Domamyslice - 6000 m2,
1280 Kč/m2
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Vrahovice - 657 m2, zasíťovaný,
1 mil.Kč
- 2000 m2,
600 Kč/m2
- 1.142 m2,
1.435 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.250 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
Bedihošť - 940 m2
650 tis. Kč
Hrubčice - 2 pozemky za
880 Kč/m2
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti : Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov, Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ
FOTOGRAFIÍ NA WEB.STRÁNKÁCH RK,
INFO ZODPOVÍME TEL.
ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Volejte: 723 335 940
1+1 Husovo nám. 43m2
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
2+kk Janáčkova 60m2 cihla
2+1 Vápenice 50m2cihla
3+1 Výšovice cihla, garáž

489.000Kč
550.000Kč
650.000Kč
799.000Kč
749.000Kč
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
RD 3+1 Hvozd garáž, dvůr k jednání 589.000Kč
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
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

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

Pronajmu garáž, ul. Myslbekova
vedle ul. Italská. 734 572 028

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 5+1 Trávnická 1.850.000 Kč
* RD 3+1 Vrahovice 1.900.000 Kč
* Byt 3+1 Západní
1.150.000 Kč
* Byt 2+1 Slavíčka
850.000 Kč
* Byt 1+1 cihla, centrum 780.000 Kč
* Byt 1+1 Šmeralova 570.000 Kč
* Byt 1+1 Dobrovského 550.000 Kč
* Chata Seč
490.000 Kč
* Chata Domamyslice 300.000 Kč
Ing. Marie Vymazalová,
774 101 818
aktuálně nabízí:
* RD 5+kk 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
pronájem:
* Byt 1+1 Libušinka 6.500 vč. ink.
* Byt 2+1 Pod Kosířem 8.000+ink.
* Byt 3+1 Olomoucká 7.000+ink.
Poskytujeme poradenství
a právní služby
v oblasti převodu domů,
bytů a pozemků.
Více na: WWW.BYTY-GFB.CZ

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

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

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

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

KOUPÍM POLE V PROSTĚJOVĚ NEBO DO 2. KM OD PV. Tel.:
775161982

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

reality

ODKOUPÍM POZEMEK v PV
nebo do 5 km, pole, zahradu, ornou
půdu, trvalý travní porost, ostatní plochu. RYCHLÁ PLATBA.
Tel .: 608 601 719.
Prodám cihlový byt 1+1, 1. patro,
původní stav, u lesoparku Hloučela. Tel. 776 810 375
Hledám ke koupi RD Prostějov
a okolí. Tel.: 720 120 261
Pronajmu garáž v ul. Myslbekova,
1 000 Kč/měsíc. Tel.: 608 057 100
Pronajmu byt 2+1 na ul. Švýcar
Švýcarská v Prostějově. Tel.: 773501755
Pronajmeme garáže na Olomoucké ul. Vhodné i ke skladování. Cena 1 000 Kč/měsíc. Tel.:
608 811 174
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 skladovací prostor nebo
garážování, 75 m2, nám. Spojenců
6a, PV. Tel.: 737 924 952

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

Pronajmu pěkný cihlový byt 2+kk,
PV, Krasická ul. 602775607

Pronajmu byt 2+1 s lodžií v ul. Holandská. Tel.: 774 465 799

Pronájem v Čelechovicích na Hané
výrobních prostor 18x6m, vlastní
měření el., plyn, voda, skladovací
prostor 120 m2, vlastní příjezdová komunikace, měření el., plyn.
Tel.: 774 871 620/1

Pronájem garážového stání, podzemní garáže, lokalita sídl. Západ, cena
od 900 Kč/měsíc. Tel.: 604 430 934
Prodám cihlový byt 2+1 v ul. Milíčova. Tel.: 731 215 598 Ne RK.
Prodám RD, 70 m2 se zahradou
v Dobromilicích. Bez velkých investic. Cena 390 000 Kč. Tel.:
732 316 220. RK nevolat.

Prodám DB 1+1, E. Beneše 2 NP,
43 m2, po kompletní rekonstrukci.
Tel.: 723 339 066
Prodám velký cihl. slunný byt 1+1.
Lokalita blízko centra PV, nová
okna. Tel.: 582 344 267

Prodám RD 4+1 Hvozd, možnost
rozšíření, garáž, zahrádka, kachlová kamna po rek., nové el. rozvody,
220 – 380 plyn před domem. Cena
550 000 Kč, rychlé jednání sleva.
Tel.: 774 035 931
Pronajmu garáž u Cíle. Cena 800
Kč/měsíc. Tel.: 606 712 341
Pronajmeme nebytové prostory
v centru PV blízko nám. T. G. M.,
115 m2, víceúčelové využití. Tel.:
777 691 077
Pronajmu byt 1+1, 34 m2, panel,
po kompletní rekonstrukci, nájem
4 300 Kč + ink. Kauce 7 000 Kč.
Tel.: 603 707 033
Pronajmu cihlový byt 1+1, 1.
patro, u lesoparku Hloučela. Tel.
776 810 375
Prodám samostatně stojící rodinný dům 4+1 u rybníka v obci
Niva – okr. Prostějov. K domu
patří garáž, zahrada 520 m2, hospodářská budova využitá jako
sklad. Vytápění plynem, kotel na
tuhá paliva. Cena 599 000 Kč,
při rychlém jednání sleva, volné
ihned. Volejte 731 988 388, nebo
pište na: lukas.jakab@seznam.cz
Pronajmu byt 3+1 na Zrzavého od
2012. Tel.: 728 346 901
Pronajmu 3+kk. 723 565 897
Pronájem místnosti u dobře zavedeného sportovního centra cca 20
m2 + soc. zař. Vhodné na masáže,
power plate, výživ. poradnu apod.
Cena 3 500 Kč vč. služeb. Tel.:
774 725 151.

E-mail: reklama@vecernikpv.cz

1+1 Šlikova, zaříz.
7 tis.vč.ink.
1+1 Vodní
5 tis. + ink.
1+1 Čelechovice
5 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
2+kk Krasická
7,8 tis.Kč, část.zaříz.
2+kk Daliborka, podkr.byt, 56m2
5,3 tis.+ ink.
2+kk Daliborka, podkr.byt, 80m2
6,5 tis.+ ink.
2+1 Daliborka, příz., 80m2
6 tis.+ ink.
2,5+1 Olomoucká, 80m2
7,5 tis.+ 600,- el.a plyn
3+1 Západní
9 tis. vč.ink.
3+1 E.Beneše
10 tis.vč.ink.
2
3+kk Olomoucká, příz.85m
6,5 tis.+ ink.
3+kk Olomoucká,1.P., 92m2
6,5 tis.+ ink.
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
Byty :
3+1 okál, Pěnčín
350 tis.Kč
3+1 okál, Přemyslovice
350 tis.Kč
1+1 v Plumlově
380 tis.Kč
1+1 OV, Kostelec n/H
520 tis.Kč
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
750 tis.Kč
2
2+1 OV cihla, Konice, 55 m
780 tis.Kč
2+1 DR Holandská, 44 m2, 730 m2
2+1 OV Finská, 44 m2, 740 m2
2+kk DR, Tylova, podkr.
999 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
999 tis.Kč
2+1 OV Bulharská, krásný zrek.
1.300 tis.Kč
3+1 OV, E.Beneše
1.025 tis.Kč
3+1 DR, Belgická
1.150 tis. Kč
3+1 OV, V.Špály, 74 m2
1.190 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2
1.150 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, 82 m2, 2 lodžie
1.350 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč

Volejte: 739 322 895

1+1 M.Pujmanové OV 35m2+lodžie
480.000Kč
1+1 Šárka cihla
k jednání 530.000Kč
1+1 E.Beneše 39m2+lodžie
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 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

reality

Prodám stavební pozemek v ul.
Kubelíkova, PV – Vrahovice (za
Minervou) výměra 720 m2. Tel.:
732 909 368
Pronajmu prostorný byt 2+1 nedaleko Hlavního nádraží v Pv. Tel.:
602 761 859
Prodám RD 4+1, Mostkovice,
dvůr, dílny, garáž, velká zahrada,
celkem 1 300 m2. RK nevolat.
Tel.: 775 322 317

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

- pohodové vyřízení realitních služeb

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

reality

Telefon: 608 960 042

REALITY
POHODA
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Olomoucká 10, Prostějov
UzávěrkA
ŘáDkOvÉ INzErCE
pro příští číslo
je v PáTEk 11. května
v 10.00 hodin

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 Šárka 35m2
5.000Kč vč.ink
1+1 E.Beneše 39m2+ lodžie 5.700Kč vč.ink
2+kk Krasická zánovní 56m2 6.300Kč+1.500ink
2+1 Krapkova cihla
7.000Kč vč. ink
2+1 Karlov 65m2 po celk rek 6.400Kč + ink
3+kk Kostelecká v RD 80m2 cihla 8.000Kč+ink
3+1 Západní 70m2+lodžie
9.500Kč vč.ink
Volejte: 723 335 940
1+kk Hliniky po rek.
4.500Kč+ink.
1+1 Joštovo nám. 45m5
3.900Kč+650ink
2+1 Hliniky 54m2
6.000Kč+ink
2+kk Daliborka 56m2
5.300Kč+ink.
2+1 Daliborka
6.000Kč +ink
3+kk Olomoucká 80m2 nový
6.000Kč+ink
3+kk Olomoucká 95m2 nový
7.000Kč+ink
3+1 u Němčic 70m2
6.000Kč vč. ink.
3+1 Hliniky
6.500Kč +ink
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.
RD 5+1 Klenovice zahrada bazén
info v RK
Volejte: 732 285 189
3+1 Olomoucká cihla 78m2 po rek 8.500Kč+el
2+1 Rumunská cihla 55 m2
5.500Kč+ink
1+1 Studentská 45m2 cihla
6.000Kč vč.ink

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Garáž za Mechanikou 20m2
139.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Plumlovská
800Kč
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Mansarda 100m2 10.000Kč+ink
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







VOLEJTE: 739 322 895
VÝKUP NEMOVITOSTÍ ZA HOTOVÉ
ODMĚNU AŽ 10.000,-Kč ZA TIP
NA NEMOVITOST NA PRODEJ
VEŠKERÉ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ
ZDARMA
NEJVĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ
V PROSTĚJOVĚ
VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ
BEZPLATNÉ REALITNÍ PORADENSTVÍ

VOLEJTE: 732 285 189

 PORADENSKÝ SERVIS PŘI VYŘIZOVÁNÍ
POZŮSTALOSTI A ODHAD NEMOVITOSTI PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

www.realitypolzer.cz

v Prostějovském večerníku
nABíZíme nejAtrAktIvnějŠí nABíDku pro ŘÁDkovou InZerCI

nově I

nA weBu!

! AkCe 3+1 ZDArmA !
nADÁLe PLAtí veLeúsPěŠnÁ

nezáleží na velikosti
nezáleží na délce
ZAvÁDěCí ani časovém rozpětí

Ceny

vaše inzerce
v květnu

na webu

za 50 kč

od 1. 6. bude platný nový ceník řádkové inzerce na serveru www.vecernikpv.cz

Soutěž
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HLASUJTE O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO

Prostějovského Večerníku

VYHRAJTE VýlET nA HRAd A TřicET HAmbáčů
SOUTĚZ O NEJPOVEDENĚJŠI TABLO
SE ROZJELA NA PLNÉ OBRÁTKY
S nevídaným zájmem se hned od svého startu setkala naše soutěž
O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Velký souboj se odehrává především na našich
webových stránkách www.vecernikpv.cz, ale množství hlasů dochází
i na redakční mail souteze@vecernikpv.cz či nám hlas pro svého favorita
voláte na telefonní čísla 582 333 433, 608 960 042,
kam můžete také posílat i SMS zprávy.

Třídy, které se umístí na prvních třech místech,
od nás dostanou zajímavé ceny.
Ty jsou připraveny i pro vylosované hlasující.
01. Třída 4. E ze SOSp a SOUs na billbo
ardu v Plumlovské ulici prezentuje výsledky

572
hlasů
svého pokusu.

107hlasů

319hlasů
04. Oktava A z GJW ve výloze PENu na nám. TGM právě dohrála svoji partii populární

hry Tetris.

152hlasů
05. Sportovní třída 4.B z GJW ve výloze HZH sportu
na nám. TGM navlékla sportovní dresy.

07. Studenti CMG v prodejně H&D na nám. TGM ukazují,
jak vypadá pohoda na lavičce v parku.

V dnešním čísle můžete najít průběžné výsledky, tak jak jsme je zaznamenali
v sobotu 5. května ve 21.00 hodin.
Po prvním týdnu vede třída 4.E ze SOSp a SOUs, která zatím získala 572 hlasů
s tablem zachucující jejich nepodařený pokus.

27hlasů

Těsně za ní se drží třída 6.N z reálky, jejíž studenti se objevili v
nejednom hollywoodském trháku. Ti dostali zatím celkem 560 hlasů.
Na třetím místě se zatím drží třída 4.A ze SOSp s 532 hlasy. Ani ostatní
však zatím zdaleka nejsou bez šance!

91 hlasů

Vše je jen na vás! Pouze vy rozhodnete o tom, které tablo zvítězí v naší soutěži.

Hlasovat můžete až do neděle 20. května a to těmito způsoby:
1. prostřednictvím ankety na www.vecernikpv.cz
2. emailem na adrese: souteze@vecernikpv.cz
3. na telefonním čísle 582 333 433

09. Studenti SŠ automobilní si v prodejně uzenin
Makovec za podklad tabla vzali kapotu auta.

82hlasů

560
hlasů

532
hlasů

209
hlasů
02. Třída 6.N z reálky v parfumerii na nám. TGM ukazuje, že by je 11. Barevné kreace SŠ Designu a módy v obchodě Fantazim collection na náměstí E.Husserla.
do akce povolal nejeden režisér.

183hlasů

droge10. Studenti třídy 4. V z „Reálky“ se ve výloze Daňkovy
rie proměnili v barevné lentilky.

08. Tři dívky ze třídy 4. A ze SOSp se v prodejně Bábek na nám.
TGM musí cítit jako královny.

CO MŮŽETE ZÍSKAT?

Vítězné třídy od nás obdrží tyto ceny:
1. místo: výlet pro 30 osob na HRAD ŠTERNBERK VČETNĚ DOPRAVY tam i zpět
a poukázky na HAMBURGERY od OBČERSTVENÍ BRUTUS v Plumlovské ulici
plus BEDNU ŠAMPAŇSKÉHO!
2. místo: volná dvouhodinovka na bowling v BOWLING PALACE na ulici Újezd
a láhve vína z vinotéky "U Matěje" v Žeranovské ulici
3. místo: 30 volných vstupenek na libovolně zvolený koncert v rámci "Plumlovského léta"
(více na www.vecernikpv.cz nebo www.hittrade.cz) plus dvě basy lahvových piv

204
hlasů
12. Třída 2.PA ze Švehlovy SŠ
v
na náměstí E.Husserla ukazuje, že hodinářství
život je boj.

03. Třída 4.A z Obchodní akademie v Atriu
.
na Hlaváčkově náměstí ukazuje, jak šel čas..

06. Třída 4. A z GJW ve výloze obuvi Baťa
na nám. TGM prezentuje své hvězdné války.

Všechny třídy od nás obdrží také jedno CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro danou školu!
NA CENY SE MOHOU TĚŠIT TAKÉ HLASUJÍCÍ.
Každý ze tří vylosovaných obdrží po dvou vstupenkách na libovolné představení
do olomouckého multikina CINESTAR a celoroční předplatné PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

HLASUJTE na www.vecernikpv.cz, kde najdete Všechny fotografie v plné velikosti

Řádková a sloupcová inzerce
Služby

Služby

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

Provádíme čistění fasád, dlažeb, střech od mechu, řas,
prachu, graffitu a následnou
impregnací proti nim, nátěry
fasád dle požadavku zákazníka. Info 603 545 121
Stěhování, vyklízení. Tel.: www.graffitipv.ic.cz
775 132 134
Dámská kadeřnice až k vám
Odvoz fekálií,
domů. Tel.: 774 212 447
čištění odpadu a kanalizace.
Tel. : 774 368 343
Nová vana do staré. Tel.:
608 729 479

finance

Až 5 000 Kč měsíčně! PoskytStěhování bez pomoci zákaz
zákaz-- něte auto, dům, plot či pozemek
níka a vyklízecí služby. Rychle, pro reklamu. Volejte ihned
841 111 148 za místní sazbu.
RENOVACE
KOUPELNOVÝCH VAN AKRYLÁTOVOU
VLOŽKOU. Tel.: 608 462 346

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO
24 HODIN, pro zaměstnané a důchodce. Pracuji pro více věřitelů.
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Há- Tel.: 774 744 459
jek, 721 344 771. Práce strojem
UNC, výkopové a terénní práce. RUČENÍ NEMOVITOSTÍ
(dům, byt i družstevní), bez
STOLAŘSTVÍ V. JANČÍK
prokazování příjmu, VYZakázková výroba nábytku, byt. PLÁCÍME I EXEKUCE.
doplňků, dř. obložení, plotů, per- VYŘÍZENÍ I DO 48 HODIN.
gol a plov. podlah. Všechny stol. Pracuji pro více věřitelů.
práce včetně oprav.
Tel.: 608 744 459
Domamyslická 104, PV,
www.stolarstvijancik.cz ,
NEVYŠLA VÁM VÝPLATel.: 604 820 358
TA? PŮJČÍME VÁM 500 AŽ
4 000 Kč. POTŘEBUJETE:
Demolice, zemní práce. Lev- OP A MOBIL. VYPLÁCÍně! Volejte 723 522 369
ME IHNED HOTOVĚ. Tel.:
773 493 394, pracuji pro více
Provádíme rekonstrukce byto- věřitelů.
vých jader od A do Z. Pokládka
plovoucích podlah, malířské Vyplatím dluhy na nemovipráce, zateplování budov, vý- tosti. Tel.: 773 579 975
kopové práce, bourací práce,
rekonstrukce koupelen, kuchy- Refinancování HYPOTÉK,
ní, auto doprava. Jsme plátci nebankovní úvěry bez doložení příjmů oproti záDPH. Tel.: 736 625 151
stavě. Tel.: 777 164 309,
Kompletní pokládka zámkové jiri.dostal.rb@seznam.cz“.
dlažby, kvalitně za rozumné
Rychlá půjčka. Tel.: 776 087 428
ceny. Tel.: 723 522 369
Prac. pro 1 spol.
Klempířské a pokrývačské
práce Miroslav Řezníček. Tel.: Rychlá půjčka 10 – 50 000 Kč.
Pracuji pro více věřitelů. Více
606 833 329
možností. Tel.: 777 947 136
Provádíme rekonstrukce bytových jader, doba realizace 14 OSVČ POZOR!!! Konečně je
dní a po dobu provádění prací tu dostupná půjčka i pro Vás.
možnost ubytování v penzio- K vyřízení potřebujete pounu U Paroháče v PV zdarma. ze: OP, ŽL 6 měsíců a účet.
Pracuji pro více věřitelů. Tel.:
Tel.: 736 625 151
608 744 459
Kontejnerová doprava Lenka Řezníčková. Odvoz sutin, Dlužíte? Máte problémy
odpadu, stavebního materiálu, se splácením? Nebojte se
dřeva a kůry. Tel.: 720 134 191 a vyhlaste na sebe osobní
bankrot!!! Konzultace zdar
zdarProvádíme opravy dřevěných ma. 777 947 136
dveří, oken apod. 608 539 783
Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. PeProvádíme zednické práce, níze ještě dnes. Tel.: 603 218 330
stavbu rod .domů, zateplení budov, strojní omítání, KONEC EXEKUCÍM A
elektro + instal. práce. Tel.: DLUHŮM! Nabízíme klientům výkup zadlužené nemovi776 036 750,
www.zednictvizbynekliska.cz tosti. Vyplatíme dluhy, exekuce
a dražby na vaše nemovitosti.
ZLOBÍ VÁS POČÍTAČ? Při- Neváhejte a volejte na tel..
jedu, opravím, poradím, prová- 731 554 444, 775 598 895
dím i záchranu dat. 722 668 334
Půjčka z vlastního kapitálu až
Potřebujete elektrikáře? Stačí do 2 milionů + odlužení. Vyplacení již do 24 hod! Volejte,
zavolat. Tel.: 734 658 016
nebo zašlete sms ve tvaru: jmProvádím práce zednické, re- -př-rč-příjem-okres a výši úvěkonstrukce bytů, koupelen, ru na 608 745 312.
montáž sádrokartonu a jiné
PŮJČKY bez popl. předem do 3
práce. Tel.:603 498 695
dnů. Nejsme 900…( pracuji pro
Provádíme veškeré tesař- jednoho věř.). Tel: 605 254 131.
ské, pokrývačské a klempířské práce, montáž střešních
oken, pergoly, podhledy. Tel.:
733 207 004
STAVBY PLOTŮ, ZÍDEK,
OPLOCENÍ. CENY R. 2011.
VOLEJTE 723 522 369.
Provádíme bytová jádra od
A až do Z. Cena celkem
95 000 Kč. Veškeré stavební
práce, obklady, dlažby. Tel..
774 349 851

prÁci NabÍZÍ

prÁci NabÍZÍ

Pobočka v PV hledá referenty/- Zavedená stavební firma přiky pro práci v kanceláři. Plat jme zedníka a pomocníka na
25 000 Kč. Zapracování, další stavbu. Tel.: 774 062 253
výhody. Tel.: 603 218 330
Přijmu kadeřnici a masérku na
Centrum regenerace v Pros- ŽL. Tel.: 607 634 098
tějově. Ihned zapracujeme do
různých pozic. Možnost i VČ. Do zavedeného salonu v centru PV přijmu kadeřnice,
Tel.: 602 810 644
kosmetičku, nehtařku, pediPřijmeme ředitele/-ku realitní kérku a tatéra. Výhodné podkanceláře a vedoucí/ho týmu mínky. Bližší informace na
makléřů. Nabízíme nadstandard- tel.: 608 200 295
ní ohodnocení, fixní měsíční plat,
elektromechanik.
nebo fix + provize, nebo provize Provozní
(dle dohody). Po zapracování Práce v mužském kolektivu,
možnost i HPP, dále nabízíme nepřetržitý provoz – harmoslužební automobil + telefon + nogram. Požadavky: SŠ vzdělání. Praxe v oboru výhodou,
notebook. Info.: 731 508 274.
vyhl.50 § 6. Požadujeme:
Vydavatelství Haná Press Pečlivost, flexibilita, komunipřijme redaktora pro regio- kativnost. Nekuřák výhodou.
nální zpavodajství. Životo- Nabízíme: Zajímavé platové
ohodnocení, práci v moderním
pisy posílejte
závodě, perspektivu. Strukna e-mail: kozak@pv.cz
turované životopisy zasílejte
Přijmeme strojníka na kolové na adresu firmy: PROFROST
rýpadlo. Požadujeme strojnic- a.s., J.B.Pecky 15, 796 01
ký průkaz + ŘP sk. C. Profesní Prostějov nebo e-mailem:
průkaz vítán. Tel.: 603 532 801 sekretariat@profrost.cz
Společnost Lankwitzer ČR
s.r.o. zabývající se výrobou a
produkcí nátěrových hmot pro
průmyslové odvětví přijme
účetní na HPP, nástup možný
od 1. 6. 2012. Podmínky: Znalost účetního programu POHODA, znalost NJ, praxe v oboru.
V případě zájmu o tuto pozici
volejte 773 647 626 (asistentka
jednatele Javůrková.)
Hledáme
brigádníka
do
skladu řeziva v PV, výhodou praxe v řezivu a průkaz
VZV. Tel.: 724 084 380 nebo
724 092 787
Firma KP-KOPRO/Prostějov
hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici: Obsluha konvenčních strojů. Požadujeme:
SOU/SŠ obráběč kovů, znalost
seřízení a obsluhy konvenčních
strojů, znalost čtení výkresové
dokumentace. Orientace v normách a technických podkladech
pro provádění operací. Náplň:
Soustružení, broušení, vrtání,
frézování. Seřízení obráběcího stroje, kontrola nástroje a
nastavení pomocí příslušných
obsluhovacích prvků. Evidence technických dat o průběhu
a výsledcích práce. Ruční obrábění a zpracování kovových
materiálů. Měření a kontrola
délkových rozměrů. Nabízíme:
Zázemí stabilní výrobní organizace, platové ohodnocení
dle zkušeností, jednosměnný
provoz, závodní stravování ajn.
Svůj strukturovaný životopis
zasílejte prosím na emailovou
adresu: info@kp-kopro.cz
Bc. Pavlišová, 582 336 430
Přijmeme lakýrníky. Nástup
možný ihned Tel.: 733 340 484
KOOPERATIVA hledá obchodního zástupce pro novou
pobočku NETUŠILOVA 1.
Informace na tel. 777 164 309,
jiri.dostal@kooperativa.cz
Do zavedeného Wellness studia v PV přijmeme 3 až 5 komunikativních aktivních lidí se
zájmem o zdravý životní styl.
Zaškolíme. Tel.: 603 395 755
Obsazujeme prac. pozice: telefonistu/ku, asistent/-ka, referent/-ka, obchodní zástupce, realitní
makléř, manažer týmu. Nehledáme dealery a prodejce! Výdělek
24 - 40 000 Kč. měs. firemní vůz
a benefity. T. 728 958 301

Obsluha výrobní linky. Práce
v mužském kolektivu, směnný nepřetržitý provoz – harmonogram Požadavky: SŠ
vzdělání, praxe v oboru výhodou, Požadujeme: Pečlivost,
flexibilita, komunikativnost.
Nekuřák výhodou. Nabízíme:
Zajímavé platové ohodnocení, práci v moderním závodě, perspektivu. Strukturované životopisy zasílejte na
adresu firmy: PROFROST
a.s., J.B.Pecky 15, 796 01
Prostějov nebo e-mailem:
sekretariat@profrost.cz

Pracovník oddělení jakosti.
Požadavky: SŠ s maturitou
Vodo topo plyn a veške– zaměření na technologii poré instalatérské práce. Tel.:
travin. Praxe v oboru výho608 747 788
dou. Požadujeme: Pečlivost,
flexibilitu, komunikativnost.
Prodej a distribuce jídel do
Nabízíme: zajímavé platové
firem i domácností, včetně
ohodnocení, práci v moderním
žlučníkových a diabetických Základní výcvik psů.
závodě, perspektivu. Strukwww.zakladni-vycvik-psu. turované životopisy zasílejte
diet. Tel.: 603 479 833
websnadno.cz
na adresu firmy: PROFROST
Přijmeme brigádníky, studenty
a.s., J.B.Pecky 15, 796 01
i důchodce na lehčí práce ve Daruji koťata. Dvě kočky a jed- Prostějov nebo e-mailem:
výrobě. Tel.: 582 330 341
noho kocourka. 776 878 006
sekretariat@profrost.cz

ZvÍřata

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.
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.
Prodej palivového dřeva, tvrdé
950 Kč/m, měkké 700 Kč/m. Tel.:
734 481 013. Doprava zajištěna.
Prodám nový nerozbalený,
sklokeramický sporák, gril,
horkovzdušnou troubu koupenou 1/2012, p.c. 8 000 Kč nyní
5 000 Kč. Tel.: 739 116 315
Prodám novou ledničku Zanussi. 776 410 429. Cena dohodou.

vZpoMÍNÁME
Jsme rádi, že jsme s vámi žili.

Dne 12. května 2012
si připomeneme
10. výročí úmrtí
našeho bratra
a tatínka
pana Jaroslava
NOVOTNÉHO.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují sourozenci
s rodinami
a dcera
Marcela s rodinou.

Dne 13. září 2012
vzpomeneme
10. výročí úmrtí
naší maminky
a babičky
paní Zdeňky
NOVOTNÉ.
Prosíme,
kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují synové
a dcery s rodinami,
vnučka Marcela
s rodinou.

Prodám Moped Babettu typ
210. Tel.: 605 736 378
Prodám 2 m3, jasanových fošen,
délka 220cm vysušené, 2 ks stavební kozy výsuvné. 1. stavební
vrátek, 30 ks šamotových cihel
12x25 cm, 18 ks šamotových desek 4x24x36 cm. Dveře plechové
dvouplášťové zatepl. 81/197 –
1ks-L, 3 ks P. Tel.: 605 736 378
Prodám kvalitní ornici. Doprava zajištěna. Lokalita Konicko.
Tel.: 777 990 022
Prodám novinový stánek (trafiku) v provozu, stálý okruh zákazníků. Cena dohodou. Zn.: zdravotní důvody. Tel.: 604 389 793

Na údržbářské práce na nemovitosti a strojním zařízení
s pracovní dobou dle dohody,
v Prostějově. Vhodné pro muže
Koupím pohlednice, mince, vydůchodce. Tel.: 777 851 140
znamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, lustry, lampy,
porcelán, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Tel.: 605 138 473

Dne 8. května 2012
by se dožil 70 let
pan Stanislav GREPL
z Prostějova.
S láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka, děti Dušan
a Hana s rodinami,
sestra Oldřiška s rodinou.

koupÍM

Díky za to, čím jsi
nám v životě byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na tebe
zapomenout nedovolí.

Dne 6. května 2012
jsme si připomenuli
5. výročí úmrtí
Michala BECKA
z Prostějova.
Všem, kteří mu věnují
vzpomínku,
děkuje rodina.

auto - Moto

NON STOP ODTAHOVÁ Koupím obrazy předních česSLUŽBA + přeprava 7 osob. ČR kých a moravských malířů, ale
+ celá Evropa. Tel.: 776 045 623 i méně hledané regionální umělce. Přijedu. Platba v hotovosti.
Prodám AUDI A6 - 1,9 TD, Tel.: 603 161 569
perfektní stav, 2. majitel, r. v.
2002, cena dohodou, nutno vi- Zaplatíme aukční ceny v hotovosti
dět. Tel.: 602570805
za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček, Bukovac,
Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek, Číla,
Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn,
Frolka, Heřman, Honsa, Holub,
Kosmetický salon Madona – Havelka, Hudeček, Jambor, JaAtrium – Otevřeno i v sobotu. neček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Nábor pro cvičení Krav Maga Knüpfer,Lolek, Langer, Lebeda,
(moderní, jednoduchý, avšak Loukota, Macoun, Marold, Marazantní a efektivní izraelský řák, Mervart, Naske, Nejedlý,
systém sebeobrany vhodný Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva,
i pro ženy) v Prostějově pod Obrovský, Panuška, Preisler, Provedením certifikovaného in- cházka, Radimský, Satra, Slavístruktora. Požadavky přijetí: ček, Šetelík, Šíma, Špillar, Šimon,
věk minimálně 18 let, čistý Špála, Tichý, Ulmann, Ullík, Úprtrestní rejstřík a negativní po- ka, Vacátko, Veris, Zrzavý, Ženístoj k extrémně pravicovým šek a dalších.
ideologiím. Hledáme začá- Info zdarma: tel.:736 127 661,
tečníky (12 – 14 osob), kteří z simonrene@seznam.cz
důvodu např. pracovní vytíženosti, věku atd. nemají příle- Zaplatíme v hotovosti české svažitost pro aktivnější sportovní továclavské dukáty z let 1923 činnost a rádi by si cca 2 x do 1938: dukát - 5 000 Kč, dvouměsíce zacvičili a naučili se dukát - 17 000 Kč, pětidukát - 45
základy KM. Další informace 000 Kč, desetidukát - 90 000 Kč
žádejte na:
i jiné zlaté mince . Info zdarma kravmagaprostejov@centrum.cz tel.: 736 127 661 p. Simon

oZNÁMENÍ

Ozve se zdravotní sestra,
která v r. 1966, 67 pracovala
v nemocnici a bydlela v ul.
Bulharská, Dr. Horáka, Manhardova a jeho okolí. Tel.:
721 450 317

Přijmeme skladníka na zkrácený prac. úvazek. Řidičský prů- Club Zátiší opět v provokaz skup. B. Tel: 605 483 602 zu. Grilujeme: str, pá, so od
17.00 hod. Disko: pá, so od
Přijmeme zámečníky, auto- 21.00 hod. Různé akce: srazy,
klempíře nástup možný ihned. svatby zaručená sleva. Srdečně vás zveme.
Tel.: 733 340 484

Zednické práce, zateplení, nátěry fasád, práce s plošinou.
Tel.: 723 522 369
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SEZNÁMENÍ

Svářečky do provozu. Tel.:
722 714 094
Galerie umění Prostějov (bývalá
galerie Bašta) vykupuje kvalitní i
méně kvalitní sbírky obrazů, grafiky a ostatní umělecká díla. Nabízíme odhady uměleckých děl
zdarma s možností jejich vystavení v naší galerii a na webových
stránkách www.gupv.cz Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Navštivte
nás ve Školní ulici 49 v Prostějově (út až pá 13 - 17, so 9 - 12)
Tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel

Dne 10. května 2012
vzpomeneme
10. výročí úmrtí
paní Marie CELÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje vnučka Věra
s rodinou.

Kdo v srdci žije,
neumírá.

Dne 13. května 2012
vzpomeneme
5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Pavel SOLDÁN
z Určic.
Za vzpomínku
děkuje dcera Eva
s rodinou.

Dne 8. května 2012
by oslavila naše maminka
paní Marie Görögová
své 78. narozeniny
a dne 29. května 2012
si připomeneme 11 let
od jejího úmrtí.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
Rodina Görögova,
Šrámkova, Rejmonova
a Dankovičova.

poděkovÁNÍ

Koupím staré pohlednice do
Vdova 65 let hledá kamarád- r. 1950, dále vyznamenání, řády
ku přiměřeného věku, nejlépe – i socialist. T: 608 420 808
Děkuji všem příbuzným, přátez Pv. Tel.: 739 420 843
lům a známým, kteří se zúčastnili
UZÁVĚRKA
Žena 42/165 z Prostějova hleposledního rozloučení ze dne
ŘÁDKOVÉ INZERCE 20. dubna 2012 s mým manžedá pro vážnější vztah inteligentního a sympatického muže
lem Milanem ALTMANNEM.
pro příští číslo je
s pokud možno vyřešenou miRovněž děkuji za květinové dary
v pátek 11. května
nulostí ve věku 42 až 48 roků.
i slova útěchy.
v 10.00 hodin
Tel.: 774 14 07 78
Manželka Věra s rodinou

Děkujeme
všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Ludvíka
ONDRUCHA.
Zvláštní poděkování
patří také celému kolektivu
Soukromé pohřební služby
pí. Václavkové
za vstřícný přístup
a důstojné rozloučení.
Manželka, syn Pavel
s manželkou, syn Tomáš,
vnoučata Kubíček
a Kominiček

Miloval život,
miloval jaro,
miloval rána.
To vše náhle opustil
sedmé květnové ráno
minulého roku.
Jeho veselé oči
už neviděly
východ slunce
a uši neslyšely ranní
zpěv ptáků.

Dne 7. května 2012
tomu je rok,
kdy tento svět opustil
pan Jíří KLVÁČEK
z Budětska.
Věnujte mu malou
vzpomínku,
kdo jej znali
a měli rádi.
V našich srdcích
je a bude navždy.
Manželka Marta,
děti Jiří, Jan
a Kamila.

vzpomeňte na zesnulé
a připomeňte je
známým i přátelům
široká nabídka ozdobných
rámeČků
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz

Prezentace, sport
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HlEDÁNí

JE U KONCE
SPUSTili JSME NOVé wEBOVé STRÁNKy

Už po pár minutách provozu si naše nové stránky začaly prohlížet desítky návštěvníků, v úterý
ráno už stovky a když se druhý den o půlnoci
sečetly všechny návštěvy, bylo jich neuvěřitelných 2 043, přičemž čtenáři hned během úvodních čtyřiadvaceti hodin provedli 7 586 zhlédnutí jednotlivých článků či rubrik! Tak bleskový
úspěch jsme nečekali, zvláště když jsme do
internetového zpravodajství šli jako úplní nováčci. Nejvíce šokující byla středa. V tento den
zaznamenal náš web více jak dvoutisícovou
návštěvnost (přesně 2043). O den později zase
byly naše materiály viděny více než 8000krát!
Jsme tak nesmírně rádi, že se veřejně ukazuje
drtivá převaha našeho periodika na mediálním
trhu v Prostějově. Zatímco stávající webové
stránky navštěvuje denně v průměru sedm sto-

vek čtenářů, server vecernikpv.cz se po drtivém nástupu vyhoupl až k průměrnému numeru
1000 návštěvníků!
Naše internetové noviny tak od počátku trhají
rekordy a za to jsme vděční všem čtenářům, kterým i nadále chceme poskytovat co nejrychleji
ty nejzajímavější zprávy z města i regionu.
Všem bychom vám chtěli touto cestou poděkovat a vzkázat, že webové stránky budou i v
dalších dnech postupně vylepšovány, jednotlivé
rubriky doplňovány, ty nové přidávány. Jestliže byste se na tvorbě obsahu té správné adresy
www.vecernikpv.cz chtěli podílet, klidně nám
napište! A neostýchejte se ani, pokud budete mít
jakýkoliv námět!
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
a www.vecernikpv.cz

Kostelecký patriot Jiří Grepl obdržel Cenu Dr. Václava Jíry

Kostelec na Hané/jim – Velkého uznání se v uplynulých
dnech dostalo legendě kostelecké kopané Jiřímu Greplovi. Bývalý gólman, trenér,
předseda klubu i disciplinární komise okresního fotbalového svazu Cenu JUDr. Václava Jíry. Ocenění udělované
každoročně osobnostem, jež
se významně zasloužily o
rozvoj českého fotbalu, převzal z rukou předsedy Fotbalové asociace České republiky Miroslava Pelty.
„Málokdy se stane, aby práce
občana z malého hanáckého
města byla oceněna na celostátní úrovni. Rád bych ještě
jednou panu Greplovi poděkoval za jeho přínos nejen
kostelecké kopané, ale i v reprezentaci a propagaci našeho

města,“ připomenul současný kolektivní sport a jedinec by mi nic neudělal,“ podotkl brzy
předseda FC Kostelec na Hané nikdy bez spolupráce s ostatní- jednaosmdesátiletý Jiří Grepl.
Stanislav Píchal nejen skromnost a smysl pro fair play,
ale i funkcionářskou práci či
účast v barvách československého Sokola na mezinárodních utkáních v Polsku před
šestapadesáti lety. „Udělením
tohoto významného ocenění
nemohla kostelecká kopaná
dostat ke svému osmdesátému
výročí založení lepší dar,“ doplnil Píchal.
A co na vše krátce po slavnostním ceremoniálu říká čerstvý držitel plakety? „Byť je
to cena individuální, tedy pro
jednotlivce, chápu ji jako výraz ocenění všech spoluhráčů
a funkcionářů oddílu, s nimiž
jsem celý svůj život zasvětil
Na snímku
kostelecké kopané. Fotbal je

Mostkovice/jim – Týden se
musel bez gólmanské jedničky
a opory mužstva obejít mostkovický trenér Jiří Kamenov.
Za absencí Martina Lukáše na
trénincích i v derby proti Vrcho-

slavicím nestála nemoc, zranění
ani pracovní povinnosti, ovšem
změna rodinného stavu. Bývalý
hráč Sigmy Olomouc, Holice,
Města Albrechtic či Litovle se
rozhodl oženit a s novopečenou

Mostkovicím chyběl gólman, odjel na svatební cestu
paní Lukášovou zamířil na svatební cestu do zahraničí.
„Moc jsme to ale nechtěli
soupeřům oznamovat. Nasadili jsme gólmana béčka Karla Fischera a zachytal velmi

dobře. Příští týden proti Beňovu již gólmanskou jedničku
budeme mít,“ okomentoval Kamenov chvilkovou ztrátu lídra
statistik vychytaných nul celé
„A“ skupiny I.B třídy.

1.SK vyhrálo v Tištíně a drží náskok šesti bodů

Tištín, Prostějov/jim – Nic nového pro rozestup mezi vedoucí trojicí víkendové 20. kolo III.
třídy nepřineslo. Smržice i Nezamyslice „B“ venku zvítězily a
stejně se na tištínském trávníku
vedlo i hráčům prostějovského
LIGA PŘEDPLATITELŮ UŽ NÁM POSTOUPI1.SK. K výhře je nasměrovaly
LA HOKEJOVOU TERMINOLOGIÍ ŘEČEdvě vydařené standardky v
NO, DO DRUHÉ TŘETINY CELÉHO
prvním poločase, domácí již
ZÁPASU. Soutěžící mají za sebou první
dokázali pouze snížit. Hosté tak
tři kola, ve kterých na ně čekaly přez posledních osmi duelů již povážně lehčí otázky, v té druhé části už
šesté zvítězili, ve zbylých dvou
jsou trochu zahřátí, takže zvyšujeme
případech remizovali.
tempo a nárazy u mantinelu budou
Hráči 1.SK začali k radosti svémít vyšší grády, stejně jako naše otázho kouče i fanoušků bleskovým
ky. A v tom třetí dějství? To se nechte
úderem, ještě před uplynutím
opět překvapit...
desáté minuty poslal Ballek rohový kop na hlavu Zeliny a bylo
ZNÁME TŘETí VÝHERCE...
to 0:1. Pro změnu přímý kop pak
Ve třetím kole soutěže uspěli ti, kteří věděli, že PROSTĚJOVSKÝ Večerník odstartoval „V rozehrál levý bek Chvojka a našel
NOVÉM“ přesně 28. BŘEZNA 2011. Jsme rádi, že vás „boj“ o body do celkového klání zaujal svého kolegu na opačném konci
a dostalo se nám na více jak 500 správných odpovědí. Děkujeme!
obranné řady, jehož hlavička
Z nich jsme vylosovali trojici: Pavel DUDA, Nerudova 89, Prostějov * František JEDLIČKA,
Joštovo nám. 4, Prostějov
Pro výherce jsou připraveny věcné ceny v podobě poukázek do relaxačního studia a bonusů od
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, pro něž se můžete stavit přímo v redakci PV Večerníku, a to
OD ČTVRTKU 10. KVĚTNA!

LIGA PŘEDPLATITELŮ VSTUPUJE DO DRUHÉ TŘETINY!
Na všechny věrné čtenáře čeká hned plný TUCET kol
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přeletěla brankáře a spadla pod
břevno. „Velice těžký zápas. Začali jsme výborně, řekli jsme si,
že bude na strašně úzkém hřišti
hrát na krátké přihrávky, což jsme
plnili. Doráželi jsme soupeře, získávali jsme balony,“ chválil hráče
zejména za první poločas trenér
hostí David Mezuliánek.
Ten druhý mu již tolik radosti
neudělal. Prostějovští fotbalisté
žádnou další branku nepřidali,
naopak po vzdušném souboji
gólmana s přesilou inkasovali a
museli se až do konce strachovat.
„Druhý poločas se mi vůbec nelíbil. Přestali jsme hrát to, co v prvním poločase, přizpůsobili jsme
se domácím. Nedařilo se nám podržet balon vepředu, uspěchávali
jsme přihrávky a z toho pramenilo, že domácí vše nakopávali
před naší branku,“ poukázal.

1:2

TJ Sokol Tištín
1.SK Prostějov

(0:2)

Branky Prostějova: Zelina, Gryglák
Rozhodčí: Vrážel – Lant.
Sestava Prostějova:
Zelinka – Gryglák (69. Laník), Olejník, Lakomý, Chvojka – Karafiát, Zelina, Petrásek, Ballek – Ošlejšek (75. Šín),
Kocourek (85. Pořízka).
Trenér: David Mezuliánek.

Hlavní však pro něj byly tři body,
o které hosty Tištínští nepřipravili. „Jsem rád, že o jeden gól jsme
to zvládli. Hřiště je tam malé,
úzké, domácí jsou na to zvyklí
a hrozně těžko se tam vyhrává,“
vysekl poklonu oběma týmům
Mezuliánek.
Na domácí čeká cesta za tabulko-

vým sousedem do Vícova, hosté
přivítají o jednatřicet bodů méně
úspěšný Horní Štěpánov. Nikoliv
však v Mostkovicích, jak bylo
zvykem, ale v Kostelci. Na známou adresu se tak ve štěpánovském dresu opět vrátí Pavel Navrátil, až do zimy opora zadních
řad kosteleckého áčka.

Kostelecké holky porazily Heršpice,

SOUTĚŽNí OTÁZKA PRO TŘETí KOlO ZNí:
SOUTĚŽNí OTÁZKA PRO ČTVRTé KOlO ZNí:
NA KTERéM MíSTĚ BylO PRVNí SíDlO REDAKCE PROSTĚJOVSKéHO VEČERNéKU?

2 BODy
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 11. KVĚTNA, již v příštím vydání
pak zveřejníme jména dalších dvou 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.

Hudební léto startuje

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
Cena o 10% levnější než na místě. Na dobírku plus poštovné!
Předprodejní místa:
GAMA expert, Svatoplukova 46, Prostějov
Klenoty EVA, nám. T. G. Masaryka, Prostějov

béčko na lídra z Kunštátu nestačilo
Kostelec na Hané, Kunštát/
jim – Návrat domů znamenal návrat vítězného tažení.
Zatímco z cest do Jihlavy a
Studence si fotbalistky Kostelce nepřivezly ani bod a
vsítily pouze jednu branku,
proti Horním Heršpicím se
jim v patnáctém divizním
kole vedlo lépe a díky duu
Tomešová, Řezníčková jim
pouze lepší poměr branek
schází na čtvrté Ocmanice.
Těžké sousto naopak čekalo
na B-tým, který musel v čistě
rezervní sestavě čelit lídrovi z
Kunštátu. I přes porážku byl
však kouč Petr Merta spokojen a holky pochválil.

Ostatní výsledky 15. kola
MSDŽ, skupiny „C“:
Jihlava „B“ – Studenec 2:3,
Hodnocení kosteleckého kouče Vrchovina – Ocmanice 1:0,
Kotvrdovice – Jevišovice 2:1,
Petra Merty:
„Návrat Jelínkové s Tome- Moravské Budějovice – Ivanšovou nám strašně pomohl. čice 0:2.

FK Kunštát
FC Kostelec na Hané „B“

4:0
(3:0)

Rozhodčí: Pivoda.

Sestava Kostelce „B“:
Mikešová – Václavková, Burgetová, Zdřálková, Drápalová
– Crhonková, Vykopalová, Jarošová, Mrňková – Kučerová,
Látalová. Střídala: Horáková.
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.
INZERCE

Exkluzivní
mediální
partner:

Jejich útočná síla je obrovská, pro holky to byl velký
impulz a věřily si. Hráli jsme
dobrý fotbal a musím pochválit i zbytek mančaftu, hlavně
Klárku Knápkovou a Denču
Konrádovou, které podaly
vynikající výkon. Brno jsme
v prvním poločase přehrávali
fotbalovostí, druhý poločas
byl horší. Malinko nás zatlačily, měly šance, ale výkon byl
zodpovědný. Stále to srovnávám s Jihlavou, kde jsme
zahráli strašně špatně. Teď to
oproti tomu bylo fantastické.“

FC Kostelec na Hané
Horní Heršpice „B“

3:1
(1:0)

Branky Kostelce: 25. Řezníčková, 50. a 70. Tomešová
Rozhodčí: Kondler – Duda, Posypanka
Sestava Kostelce:
Knápková, Zapletalová, Konrádová, Sekaninová – Hájková
(63. Urbanová), Adamová (88. Kučerová), Křupková –
Jelínková (80. Vykopalová), Tomešová – Řezníčková (68.
Látalová).
Trenéři: Petr Merta a Mojmír Drápal.

Tabulka:

1. Sokol Studenec
2. SFK Vrchovina
3. Kotvrdovice
4. Osmanice
5. FC Kostelec n/H
6. Horní Heršpice „B“
7. SK M. Budějovice
8. FC Vys. Jihlava „B“
9. DFC Rena Ivančice
10. Fotbal Jevišovice

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
9
9
9
8
5
4
4
3
2

2
5
3
0
3
2
3
2
1
1

2
1
3
6
4
8
8
9
11
12

53:14
48:16
33:21
34:19
45:32
18:32
28:34
12:43
18:31
8:55

35
32
30
27
27
17
15
14
10
7

sestavy bylo vynucené, protože ráno hrálo béčku venku a odpoledne áčko doma.
Musel jsem tedy udělat dvě
jedenáctky a prostě jsem vytvořil vyloženě béčkovou. I
tak jsme proti prvnímu jsme
hráli vynikající fotbal a holkám nemám co vytknout.“

Ostatní výsledky okresního
přeboru Blanenska:
Ráječko – Drnovice 2:2 (1:0),
Hodnocení kosteleckého kouče Boskovice – Lipová 13:1 (8:0).
Petra Merty:
Tabulka:
„Soupeř je sice první v tabul15 13 1 1 52:6 40
ce, ale hodně jsme ho potrá- 1. FK Kunštát
15 10 4 1 83:11 34
pili. Holky se hodně snažily, 2. FC Boskovice
musím je velmi pochválit za 3. FC Kostelec n/H „B“ 15 7 0 8 44:36 21
bojovnost a nasazení. Kun- 4. SK Olympia Ráječko 15 4 5 6 32:28 17
15 4 4 7 27:49 16
štát byl určitě lepší, ale vý- 5. Sokol Drnovice
15 0 0 15 2:110 0
sledek neodpovídá. Složení 6. SK Lipová

Fotbal

24 - 25

Prostějovský Večerník, pondělí 7. května 2012
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a další...

Fotbalové zpravodajství
)

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

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
12
13
12
11
10
10
8
9
8
7
7
6
6
5
5

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

3
4
6
7
7
7
11
8
11
10
10
12
11
14
13
13

51:20
43:20
44:26
46:39
38:34
31:28
32:42
36:35
41:41
35:37
36:44
38:49
16:34
32:46
29:39
33:47

56
43
43
40
38
36
32
31
30
29
27
25
24
21
20
20

Přebor Olomouckého KFS
24 kolo: Ústí - 1. HFK „B“ 0:2 (0:1) Svorada,Hapal.*
Velké Losiny - Konice „A“ 1:1 (0:0) Kloss - Růžička
* Hněvotín - Loštice 2:0 (2:0) Křižan p.k.,Novák
* Oskava - Dolany 2:2 (2:1) Zabořil,Sokol Grossmann,Holly * Hranice - Zlaté Hory 6:1
(1:0) Kušner 3,Kundrát,Žoch,Ferenc - Minka *
Želatovice - Kralice 2:4 (1:2) Matušík,Chuda - Šlézar
2,Vybíhal,Cibulka * Určice - Troubky 2:2 (0:2) Los
p.k.,Trajer - Němčák,Koutný * Litovel - Kozlovice 4:3
(1:1) Bednář 2,Kvapil,Čep - Dohnal 2,Vrba.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

18
14
10
9
12
11
10
10
9
7
6
7
7
5
4
4

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

2
3
5
4
10
9
8
10
9
10
9
11
13
12
13
15

66:18
47:22
47:32
42:32
40:55
51:37
45:38
50:48
30:42
28:31
45:45
36:49
34:42
39:50
31:59
28:59

58
49
39
38
38
37
36
34
33
28
27
27
25
22
19
17

I.A sk. “A” muži:
20. kolo: Mor. Beroun - Leština 2:1 (1:1) Komenda
2 - Poláček * Písečná - Šternberk 1:3 (0:1)
Sogel - Mudrák 2,Jurečka * Jeseník - Štěpánov
4:0 (2:0) Mlynář,Kučera,Slitek,Bříza * Mohelnice
„B“ - Šumvald 3:2 (0:0) Šrot,mičuda,Nimerfroh
- Šenk,Vencl * Bludov - Vikýřovice 3:1 (1:1)
Štodt,Vývoda,Adam - Malý * Konice „B“ Troubelice 2:0 (1:0) nehlášeno * Štíty - Medlov 3:2
(1:2) Janků,Jurásek,Prokop - Šenk,Král.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
13
12
10
7
8
6
8
6
7
6
5
4
3

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

3
5
4
5
5
7
5
10
9
11
11
9
12
14

56:17
50:26
58:26
47:37
36:31
32:39
42:27
27:48
38:41
40:61
34:39
30:40
24:43
25:64

47
41
40
35
29
29
27
26
23
23
21
21
16
12

I.A třída, skupina “B”
20. kolo: Kojetín - Bělotín 4:2 (3:1) Láník
2,Peřina,Lízal - Vrána,Juřica * Plumlov - Čechovice
2:0 (20) Ježek,Frýbort * Jesenec - Dub nad Mor. 2:1
(0:1) Burián,Tichý J. - Pěcha. * Slatinice - Lipník 2:1
(2:1) Sedláček,Pavlík - Lošťák * Bělkovice - Nové
Sady 0:3 (0:1) Pápica 2,Trtil * Klenovice - Opatovice
0:3 (0:1) nehl. * Hlubočky - Náměšť na Hané 3:0
(1:0) Melichárek,Najman,Ferenčík.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13
11
11
11
10
9
7
8
8
6
7
7
7
3

2
4
4
0
2
3
7
4
2
8
2
1
1
4

5
5
5
9
8
8
6
8
10
6
11
12
12
13

52:29
41:26
37:28
42:42
50:36
30:30
35:25
41:36
26:31
23:28
28:36
28:42
32:52
27:51

41
37
37
33
32
30
28
28
26
26
23
22
22
13

I.B třída, skupina “A”
20. kolo: Býškovice - Radslavice 1:1 (0:0)
Mikulík - Samohýl * Hor. Moštěnice - Všechovice
4:1 (1:1) Prachniar 2,Fabián,Slanina - Hupka *
Lipová - Nezamyslice 3:0 (1:0) Spáčil 2,Liška *
Beňov - Hustopeče 13:2 (4:2) Ďopan 5,Hrabovský
4,Zbořilák,Machač,Schlehr - Dán,Horvát * Kostelec
- Haná Prostějov 1:2 (0:2) Menšík - Světlík,Kolář *
Mostkovice - Vrchoslavice 1:1 (1:1) Hanák - Fousek
* Želatovice „B“ - Pivín 3:3 (1:2) Chuda,Koplík,Dlouhý
- Sedlák,Šišma,Tydlačka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Haná Prostějov20
Lipová
20
Mostkovice 20
Hor. Moštěnice 20
Vrchoslavice 20
Beňov
20
Všechovice 20
Nezamyslice 20
Býškovice
20
Radslavice 20
Pivín
20
Hustopeče 20
Kostelec
20
Želatovice ‚“B“‘ 20

13
12
12
12
9
9
9
9
8
6
4
4
3
3

4
6
4
1
6
4
2
2
4
7
4
3
4
3

3
2
4
7
5
7
9
9
8
7
12
13
13
14

38:24
54:23
49:26
44:30
49:28
52:36
42:35
33:34
29:27
31:30
15:50
33:69
18:49
28:54

43
42
40
37
33
31
29
29
28
25
16
15
13
12

608 706 148

sport@vecernikpv.cz
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do akce!

Čtěte na
straně 23

Velká soutěž o zajímaVVVéé ceny

VstuPuje Do DRuHé tŘetIny

www.vecernikpv.cz

Šok: „efkáčko“ klopýtlo doma s posledním Krnovem! I.B třída: Vedoucí duo nezaváhalo, Pivín přišel o výhru v nastavení
Po orlovských hodech přišel pověstný půst,
favorit podcenil outsidera a nepřekonal jeho obranu

Před týdnem se fotbalisté 1.FK Prostějov vezli díky
krásnému vítězství u lídra v Orlové na vlně euforie. Teď
by se nejradši neviděli. Ve 23. kole Moravskoslezské
divize E na vlastním hřišti neporazili Krnov, který uzavírá tabulku a měl se stát jejich snadným soustem.
Bohužel nestal, čímž druhý tým pořadí přišel o svůj
pracně vybudovaný dvoubodový náskok.
Prostějov/son
Hned začátek napověděl, že to
s koncentrací domácích hráčů asi
není úplně v pořádku. Už ve 2.
minutě Kocourek zpackal rozehrávku, kapitán Zbožínek musel
brejk hasit žlutým faulem a Kaštovský z následného trestňáku
řádně protáhl Bureše, jenž vyrazil
u levé tyče. Na druhé straně se poprvé dostal k ohrožení brány v 8.
Machálek, leč pěknou kombinaci
zakončil zleva vedle vzdálenější
tyče. Totéž vzápětí předvedl Kaštovský, načež srovnal účty Zelenka přímým kopem k pravé tyči,
odkud vyškrábl Řeháček na roh.

Žádný nápor Hanáků tím však neodstartoval, neboť celé mužstvo se
směrem dopředu očividně trápilo.
Teprve před přestávkou to konečně začalo „smrdět“ gólem. Jenže
Zelenkův střelecký skluz z malého
vápna po přetaženém centru Pospíšila zlikvidoval tygřím skokem
Řeháček, obrovský závar včetně
finální hlavičky Pospíšila zažehnali hosté odkopem z brankové čáry
a kousek k otevření skóre chyběl
znovu Pospíšilovi (polonůžky
metr vedle) i Zatloukalovi (těsně
nedosáhl na přihrávku Zelenky).
V krnovském dresu byl nebezpečný hlavně Kaštovský, jehož třetí
pokus opět k levé tyči vyboxoval

Pohledem trenérů
František Jura - 1.FK Prostějov:

0:0

1.FK Prostějov
FK Krnov

(0:0)

Rozhodčí: Soukal – Polák, Hanáková. ŽK: Zbožínek, Svozil –
Vavrečka, Krčmařík. Diváků: 520.

Sestava Prostějova:
Bureš – Hloch, Kocourek, Zbožínek, Dostál – Hirsch, Zelenka,
Fládr (54. Svozil), Machálek – Zatloukal (79. Poláček), Pospíšil.
Trenér: František Jura.
Sestava Krnova:
Řeháček – Dvořák, Daříček, Švrček, Sabo – Šimčík, Bartoníček,
Hudský (76. Vavrečka), Mitura – Kaštovský, Krčmařík.
Trenér: Antonín Hudský.

pozorný Bureš.
Druhý poločas odstartoval neproměněnou tutovkou, kdy Zelenkův
výborný centr líznutý temenem
Pospíšila hlavou minul sám před
svatyní Machálek. Rostoucí nervozita 1.FK se pak promítla do
několika defenzivních chyb na
Hlochově pravé straně, což hbitý
soupeř mohl dvakrát potrestat.

Naštěstí Bartoníček v 56. zakroutil trestný kop z 20 metrů o fous
mimo levé šibenice a Krčmařík o
minutu později z ideální pozice na
hranici šestnáctky vypálil decimetry vedle. Zbytek střetnutí už poté
patřil Prostějovu a jeho zoufalé
snaze dosáhnout na očekávané vítězství. Více či méně blízko k tomu
bylo čtyřikrát, ale bez gólového

Obchodní a medíální partneři 1. FK Prostějov

„Hlavně v první půlce jsme nehráli dobře. Kluci byli daleko od soupeře,
který chtěl hrát a bojoval, naopak náš přístup se mi nelíbil. A po špatném
úvodu jsme se pak těžko dostávali do zápasu. Nějaké šance jsme sice
postupem času měli, hlavně po přestávce byl náš tlak markantní. Jenže
proměnit některou z příležitostí se nepodařilo a zřejmě jsme si vítězství
za ten počáteční přístup nezasloužili. Krnov dřel, makal a dočkal se za
to odměny, naše dobývání jeho obrany bylo marné. Přitom věřím, že po
jednom vstřeleném gólu bychom dali ještě aspoň tři další. To je však jen
kdyby, k vedoucí brance prostě nevedla ani spousta dobře kopnutých
standardek Lukáše Zelenky. Jestli kluci poslední celek tabulky nepodcenili? Věděli, že navzdory svému průběžnému umístění i poslednímu
debaklu s Šumperkem nemá Krnov vůbec špatný mančaft, připravovali
jsme je na to. Ale do hlav hráčům nevidíme, soudě dle prvních dvaceti
minut asi po Orlové nějakému uspokojení podlehli. Tím jsme bohužel
promrhali svou bodovou výhodu a teď musíme během jednoho týdne
dvakrát vyhrát venku v Petrovicích i Valašském Meziříčí.“

Antonín HudsKý - FK Krnov:
„Kvůli kartám nám chyběli tři hráči základní sestavy, navíc jsme minule dostali világoš 1:7 doma od Šumperka. Klukům včetně řady mladíků
v sestavě jsem proto řekl, že nemůžeme dostat dva za sebou, byť hrajeme u milionářů. A mám velkou radost, že to opravdu vyšlo. Podali jsme
na své poměry výborný kolektivní výkon, chválím celý tým. Za to, co
po minulém debaklu chlapci předvedli proti ligovým hráčům, před nimi
smekám. Dokázali, že fotbal umí, jen se jim z šancí nedaří dávat góly. I
dneska jsme měli několik slibných protiútoků bez efektu, ale bod samozřejmě bereme všema deseti. Snad nás nakopne a zvládneme klíčový
středeční zápas v Havířově. Pokud ne, asi půjdu dohola.“

efektu. V 58. dlouhý pas Hirsche
přistál na noze Machálkovi, jehož placírku z levé strany skvělý
Řeháček konečky prstů vytáhl od
bližší tyče na roh. Za čtyři minuty
byl v hlavní roli zase Machálek,
tentokrát strážce hostujících tyčí na
brankové čáře lapil jeho hlavičku
z téměř nulového úhlu. Čtvrt hodi-

SPORTOVNÍ POVRCHY

ny před koncem si na roh Zelenky
naběhl Zbožínek, ovšem v ložence
zamířil hlavou z 8 metrů vysoko
nad. No a v poslední minutě Dostál
poslal přímák zpoza vápna přímo
do zdi. Tím byly možnosti favorita
vyčerpány, podceňovaný protivník
nulovou remízu s vypětím všech
statečných sil uhájil.

Rozhovor s Lukášem Zelenkou čtěte na straně 27

Kralice koncertovaly v Želatovicích a vezou další tři body
Želatovice, Kralice na Hané/
jim – První branky ze hry a
hned se třemi reprízami se proti Želatovicím dočkal kralický
trenér Petr Gottwald. Na půdě
třetího mužstva krajského přeboru se dvakrát trefil Šlézar,
jednou Vybíhal s Cibulkou a
týden po výhře nad Ústím přibyly Kralickým další tři body.
Posledním Lošticím se tak
vzdálili na osm bodů.
Hosté se navzdory šestnáctibodové ztrátě na svého soupeře
dostali ještě v prvním poločase
do dvoubrankového vedení a ani
snížení krátce před přestávkou je
nevykolejilo. Na druhých pětačtyřicet minut poslal Gottwald
do hry Brosse se Šlézarem a právě osmnáctiletý fotbalista hostující z 1. SK Prostějov přidal dvě
uklidňující branky. Domácí sice
bleskově snížili, žádné drama se
ale nekonalo.
Kralického kouče potěšily zejména tři body, ve využívání
příležitostí stále viděl znatelné
nedostatky. „Vzhledem k vývoji
utkání skóre mohlo být daleko
vyšší a mrzí mě, že stoprocentní
gólovky někteří znovu neproměnili. Měli jsme osm až deset
dalších samostatných nájezdů
na gólmana, které mohly skončit

gólem. Opravdu to mohlo být
vysoké vítězství,“ konstatoval
přes čtyři vstřelené branky.
K poločasovým změnám ho vedla
snaha zpevnit obranu a posílit pravou stranu, hráči splnili jeho pokyny do puntíku. Bross se zařadil do
středu zálohy, odkud se Vitásek stáhl na pravého beka, Šlézar, dvěma
góly kouče mile překvapil. „Želatovice hrály systémem, který nám
vyhovoval. Hodně otevíraly střed
a kraje zálohy, čehož využívali naši
brejkoví hráči Lisický s Brossem,“
chválil Gottwald.
Na dvě výhry a remízu z posledních tří zápasů by rád navázal i proti
střelecky velmi potentnímu lídrovi
z Hranic, zejména když se mu do
sestavy vrátí útočníci Lehký s Pe-

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

DIVIZE, SKUPINA „D“
mladší dorost
19. kolo: MSK Břeclav B - Havl. Brod 0:4 (0:3) *
Blansko - FC Veselí 7:1 (1:1) * Žďár n.Sázavou
- Velké Meziříčí 2:1 * SFK Vrchovina - Vikt.
Otrokovice 1:1 (0:0) * SK Líšeň - 1.SK Prostějov
4:2 (1:1) * Humpolec - Bohunice 0:4 (0:1) * FK
Pelhřimov - Sparta Brno 0:1 (0:1)

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

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

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

trželou. „Každopádně nás prověří.
Je to mladý, ale zkušený mančaft,
určitě má na horní část divize. Přijede k nám kvalitní soupeř, ale my
hrajeme o záchranu, takže se i s
Hranicemi pokusíme bodovat,“ neskládá zbraně a věří, že i jeho tým
hosty prověří, přestože to pro mnoho hráčů bude těžká zkouška.
Duel pětadvacátého kola podle
původního rozpisu plánovaný na
sobotní podvečer se odehraje přesně o den později, tedy v neděli od
šestnácti třiceti. Na podzim zvítězily
Hranice 3:1 a při chuti jsou i teď. Za
poslední tři zápasy daly Lošticím
pět, Dolanům taky pět a Zlatým
Horám dokonce šest branek. Při
skóre 66:18 tak disponují suverénně nejlepší ofenzivou i defenzivou.

2:4

FC Želatovice
Kralice na Hané

(1:2)

Branky Kralic: Šlézar 2, Vybíhal, Cibulka
Rozhodčí: Boháč – Lakomý, Štětka.

Sestava Kralic:
Winkler – Jano (46. Šlézar), Halenka, Vybíhal – Neoral, Lisický
– Valtr, Růžička (46. Bross, 86. Trnavský), Deutsch – Cibulka,
Vitásek.
Trenér: Petr Gottwald.

FC Sparta Brno 19
Brno Bohunice 19
FC Havl.Brod 19
SK Líšeň
19
FK Pelhřimov 19
FK Blansko 19
FC Otrokovice 19
FC Žďár n.S. 19
SFK Nové Město19
1.SK Prostějov 19
SK Břeclav B 19
FK Humpolec 19
FC Vel. Meziříčí 19
FC Veselí n. M. 19

16
14
14
12
10
8
8
7
6
5
4
4
3
2

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

2
3
3
4
7
5
8
10
8
10
10
13
15
15

49:18
61:17
49:17
56:23
35:34
43:35
40:43
31:30
32:44
25:38
25:35
20:43
22:53
17:75

49
44
44
39
32
30
27
23
23
19
17
14
10
8

Krajský přebor starší dorost
22. kolo: Šumperk - Šternberk 4:1 (0:0)
Valenta,Dratrva,Němeček,Indra - Poláček. *
Konice - Černovír 1:6 (1:3) Gottwald - Kachýnek
3,Pulkert,Pešák,Majda * Mohelnice - Čechovice 3:2
(0:1) Knýř 2,Byvan - Pytela,Trajer * Opatovice - 1.FC
Vikt. Přerov 1:1 (0:0) Sigmund - Pelikán.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
22
Opatovice
22
Šternberk
22
Černovír
22
Mohelnice
22
Konice
22
1.FC Vikt. Přerov22
Čechovice
22

18
10
10
11
8
8
6
5

1
5
4
1
5
3
4
1

3
7
8
10
9
11
12
16

80:25
56:45
54:46
48:45
49:46
47:57
33:48
26:81

55
35
34
34
29
27
22
16

Určice prodloužily neporazitelnost,
duel pokazil rozhodčí
Určice/jim – Ani dvoubrankové manko pro určické fotbalisty nic neznamená. Přesvědčili o tom včera odpoledne,
kdy navzdory stavu 0:2 ještě
dvacet minut před koncem
dokázali srovnat a již pošestnácté za sebou neprohrát. Jak
ovšem podotkl domácí kouč
Evžen Kučera, zápas se příliš
nepovedl hlavnímu sudímu
Machalovi, který výrazně
chyboval na obě strany.
„Prvních deset minut byl lepší
soupeř, zbylých osmdesát minut
my. Fotbal nemá logiku a hraje
se na góly. Dali na 1:0, my jsme
pak tlačili, ale oni asi ve třicáté
minutě dali praktiky z ničeho na
2:0. Druhou půlku se již hrálo
čistě na jejich straně,“ popsal
dění na hrací ploše Kučera.
Ke snížení pomohl domácím až
pokutový kop po faulu na Trajera, vyrovnání zařídil přímo nejlepší střelec Určic, který několik
posledních utkání vynechal a
ani tentokrát nefiguroval v základní sestavě. To už hosté hráli
pouze v deseti, když vysoký počet žlutých karet na jejich straKrajský přebor mladší dorost
22. kolo: Mohelnice - Čechovice 4:1 (1:0)
Pauliny,Ryba P.,Srdýnko,Foltán - Střepský. Šumperk
- Šternberk 5:1 (2:0) Podhorný 3,Novák,Šabšula Sláma. Konice - Černovír 1:4 (0:2) Kováč - Křístek
2,Bartošek,Ryšánek. Opatovice - 1.FC Vikt. Přerov
2:3 (2:0) Rolnic,Klvaňa T. - Barcuch,Štibora,Hermann.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šumperk
22
Mohelnice
22
Černovír
22
1.FC Vikt. Přerov22
Čechovice
22
Šternberk
22
Opatovice
22
Konice
22

16
15
12
11
10
9
6
2

2
1
1
3
3
4
0
0

4
6
9
8
9
9
16
20

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

83:17
64:33
52:50
48:32
56:46
51:46
41:95
11:87

50
46
37
36
33
31
18
6

TJ sokol určice
FK Troubky

2:2
(0:2)

Branky: 74. Los z penalty, 85. Trajer – 5. Němčák, 36. Koutný
Rozhodčí: Machala – Motal, Žvátora.
ŽK: Bokůvka, Skopalík, Kiška – Marák, Petráš, Haviernik, Stoklásek, Němčák, Koutný.
ČK: 68. Petráš.

Sestava Určic:
Nejezchleb – Javořík, Mlčoch (50. Trajer), Skopalík, Ján (82.
Peka) – Bokůvka, Vaněk, Los, Petržela (56. Hochman) – Kiška,
Vodák.
Trenér: Evžen Kučera.

ně vedl k vyfaulování Petráše.
„Dotáhli jsme to, trefili jsme i
dvě břevna. Soupeř měl z brejků
taky gólovou šanci, s výkonem
kluků jsem byl ale spokojen,“
sdělil Kučera.
Největší zklamání mu tak přinesl omylný rozhodčí: „Nerad
mluvím k rozhodčím, ale tento zápas mu vůbec nevyšel. V
patnácté minutě měl vyloučit
hostujícího hráče po faulu zezadu na našeho unikajícího, ale
Krajská soutěž skupina “B”
- dorost
18. kolo: Kostelec - Brodek u Př. 0:4 (0:2) *
Nemilany - Nezamyslice 8:0 (4:0) * Želatovice
- Nové Sady 3:6 (2:3) * Kralice - Velký Týnec 3:7
(1:2) * Hlubočky - Náměšť na Hané 4:0 (1:0) *
Určice - Tovačov 0:1 (0:0) * Litovel - Lipník 7:1
(4:1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Litovel
20
Velký Týnec 20
Tovačov
20
Nemilany
20
Určice
20
Náměšť na Hané20
Lipník
20
Hlubočky
20
Želatovice
20
Brodek u Př. 20
Kostelec
20
Nové Sady
20
Kralice
20
Nezamyslice 20

17
15
15
11
12
9
8
8
7
7
5
5
4
1

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

3
2
3
3
7
8
9
10
9
11
12
14
15
18

137:57 51
98:36 48
92:25 47
73:38 39
65:46 37
70:69 30
39:45 27
68:65 26
48:60 25
60:80 23
43:56 18
38:79 16
42:84 13
19:152 4

on nepískne ani faul. Penalta,
co jsme kopali, byla sporná a
možná ani nebyla,“ vyjmenoval
nejviditelnější momenty.
Nyní jedou hráči Určic do Ústí,
jemuž se v posledních týdnech
nedaří. Z nejbližších čtyř odehraných kol zvítězili jen jednou, a to ještě kontumačně nad
Zlatými Horami. Duel s jedním
z nejlepších útoku, ale také jednou z nejhorších obran startuje v
neděli v deset dopoledne.

který má mladý šikovný tým, ale
pořád hrajeme o první tři místa.
Máme krásných čtyřicet bodů,
což je úspěch.“
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Remíza odpovídá, mohli jsme ale i
vyhrát. První poločas byl vyrovnaný,
druhý poločas jsme měli o dvě šance
víc. Protiútoky jsme mohli zakončit
gólem, ale terén byl rozhodující,
nedalo se na něm kombinovat. Byl
těžký a Mostkovice upřednostňují
dlouhé nákopy, zatímco my jsme se
Hodnocení trenéra Mostkovic snažili hrát kombinačně po zemi, což
nám terén moc neumožnil. Střídal
Jiřího Kamenova:
„Měli jsme spoustu šancí a stav jsem jen jednou, mám několik hráčů
3:1 po poločase, by byl spraved- zraněných nebo po zranění, takže
livý. Útočník se mohl zeptat gól- jsme nemohli moc vymýšlet.“
mana, kam to chce, ale zakončil
SK Lipová
do brankáře nebo mimo. To rozHaná Nezamyslice
hodlo. Ve druhém poločase již
3:0 (1:0)
nikdo nechtěl udělat chybu, Vrchoslavice moc nekombinovaly Branky: Spáčil 2, Liška
a spíše nakopávaly dopředu, kde Rozhodčí: P. Jílek – Lepka, Jar.
měly kvalitní hráče na zpracová- Šmíd.
ní. Hráli spíše na rychlé brejky Sestava Lipové: Abrahám – Žilka,
a občas zahrozili nějakou šancí, Ohlídal, Barák, P. Koudelka – T.
ale my jsme spálili obrovské Ullmann, Spáčil, Macourek, Takáč
tutovky. Výsledek 1:1 považuji (65. Z. Koudelka) – Jamrich (60.
vzhledem k průběhu hry za ztrátu Klicpera), Liška (70. Barták). Tredvou bodů. Jedeme do Beňova, nér: Jaroslav Ullmann.

Prostějovsko/jim – Hned trojici derby přineslo 20.
kolo I.B třídy. Vítězně si v nich vedla první Haná i
druhá Lipová, třetí Mostkovice remizovaly s pátými
Vrchoslavicemi, Nezamyslice s Kostelcem vyšly naprázdno. Po výhře sahal i pivínský Sokol, na začátku
druhé půle vedl v posledních Želatovicích o dvě branky, v devadesáté minutě však přišel gólem z penalty
o vítězství a potřebné tři body. I tak se posunul před
Hustopeče na jedenácté místo.
Sokol Mostkovice
Sokol Vrchoslavice
1:1 (1:1)
Branky: Hanák – M. Fousek.
Rozhodčí: Vyroubal – J. Dorušák, Krutovský.
Sestava Mostkovic: Fischer
– Šmíd – P. Zapletal, Milar, V.
Vojtíšek – Jansa, O. Zapletal, M.
Vojtíšek, Hanák – Dadák (46.
Šlambor), Pospíšil (80. Musil).
Trenér: Jiří Kamenov.
Sestava Vrchoslavic: Jozek –
Olšanský, Novák, Zatloukal,
Spiller – P. Horák ml., Polášek,
M. Fousek (50. P. Horák st.), Hamala – Lacina, Holub. Trenér:
Roman Šmíd.

Sestava Nezamyslic: Buriánek –
Hájek, Lakomý, Letocha, Fialka
– T. Přidal (75. Matoušek), Oulehla, J. Přidal, Šteflovič – Musil (60.
Přikryl), Coufalík.
Trenér: Drahomír Crhan.
Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava Ullmanna:
„Od začátku jsme hráli aktivně
a soupeř na nebezpečné brejky.
Do pětadvacáté minuty jsme měli
spoustu šancí, které jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme
pokračovali v aktivní hře, dali jsme
další dva góly, i když soupeř měl
také nebezpečné akce a trefil břevno. Myslím si ale, že jsme byli celý
zápas lepší a zaslouženě vyhráli.
Kombinovali jsme dobře, ale vázla
nám finální nahrávka. Nedařila se
nám, jinak jsme mohli dát daleko
více gólů.“
Hodnocení trenéra Nezamyslic
Drahomíra Crhana:
„Hráli jsme s mančaftem, který
chce postupovat a celý zápas měl
optickou převahu, působil konsolidovanějším dojmem. Hlavně začátek jsme nezachytili a v prvních minutách měla Lipová tři čtyři tutovky
po našich hrubých chybách. Dali
nádherného góla, ale opět po chy-

bě naší obrany, kdy po odrazu od
břevna udělal jako jediný dva kroky
dopředu staříček Spáčil a zakončil
hlavou. Pak jsme hru vyrovnali,
jakž takž se nám podařilo zahrozit,
ale bez gólu. Herně to bylo lepší než
proti Želatovicím. Máme Kostelec,
ale celek ze spodku tabulky byly i
Želatovice. Nastřelili u nás čtyři tyčky a skončilo to 0:0. Protože nám o
nic nejde, dohodli jsme se, že dáme
přednost doléčení zranění, abychom se připravili na příští sezonu.“

FC Želatovice „B“
Sokol Pivín
3:3 (1:2)
Branky Pivína: Fialka, Šišma,
Tydlačka
Rozhodčí: Reich – Slota, Sigmund.
Sestava Pivína: Filka – R.
Švéda, Vláčilík, Zbožínek, Vrba
– Štěpánek (47. Fréhar), Novák,
Tydlačka, Šišma – Sedlák (85.
Nakládal), Fialka.
Trenér: Jaroslav Svozil.
Hodnocení trenéra Pivína Jaroslava Svozila:
„Do zápasu jsme vstoupili
velmi nešťastně, již v sedmé
minutě jsme prohrávali 0:1.

Naštěstí během dvou minut se
nám podařilo vyrovnat Fialkou a ve vyrovnaném průběhu
prvního poločasu jsme šli ve
třicáté minutě díky trestnému
kopu Šišmy do vedení 2:1.
O přestávce jsme si řekli, že
musíme zahustit prostředek a
zkusit z rychlých brejků něco
udělat. To se nám podařilo, v
50. minutě Tydlačkou zvýšil na
3:1. Od šedesáté minuty jsme
se dostali pod velký tlak, přesto
jsme občas sem tam zahrozili.
Domácí si vypracovali pouze
jednu gólovku, ale snížili až po
hrubé chybě krajního obránce.
Tlak se ještě zvýšil, ale vypadalo to, že stav již udržíme. Ale v
90. minutě rozhodčí při střetu
útočníka s brankářem, který si
vyběhl na malé vápno a držel
balon v koši, zapískal penaltu.
Penaltu proti nám měl zapískat
dříve, když náš obránce skutečně zahrál rukou. To neviděl.
Mrzí to, ovšem kluky musím
pochválit za bojovnost. U Želatovic byla vidět herní kvalita,
nastoupili čtyři hráči, co o den
dříve hráli proti Kralicím, včetně jejich kapitána.“

Konice zahazovala šance, přišla o dva body HLEDáNí Je U KONCE
Velké Losiny, Konice/jim – Na
třetí místo se mohli v případě
výhry nad sestupem ohroženými
Velkými Losinami posunout hráči konického Sokola. Nakročeno
k tomu měli dobře, když se zhruba po hodině hry ujali vedení.
Náskok ale neudrželi a po výsledku 1:1 se ve vyrovnané tabulce
zařadili na šesté místo, jen dva od
třetího béčka 1.HFK Olomouc.
Hosté nastoupili ve stejné sestavě
jako při výhře 1:0 nad Hněvotínem
a zdaleka nepřemýšleli nad lázeňskými procedurami či návštěvou
zámku a výrobny ručního papíru.
Cílem Romana Jedličky bylo i z
Losin přivézt tři body, scházela

ovšem větší kvalita ve finální fázi,
která by umožnila odskočit na větší
rozestup. „Je to remíza u mužstva
hrajícího o záchranu, ale je to škoda. Rozdíl na hřišti poznat byl, ale
skončilo to 1:1. Neproměňujeme
šance a ztratili jsme dva body,“
zhodnotil bod zvenku Jedlička.
Vedoucí branku hostí zařídil po centru Kryla líznutím hlavou Martin
Růžička, domácí odpověděli individuální akcí po odkopnutém míči.
„Jednou jsme zaváhali na lajně,
přišel centr, ten jsme sice odvrátili,
ale z druhé vlny to už dali. Umřeli
jsme ale na šance, jen za první poločas jsme jich měli strašně moc.
Ve druhém dvě tři totální, ale nic,“

sokol Lázně Velké Losiny
sokol Konice

krčil rameny Jedlička. Z konického
pohledu je tak nyní na řadě Litovel,
v neděli od půl páté. Na podzim se
hrálo bez branek a král nerozhod-

Plumlov
Klenovice na Hané
Čechovice
Opatovice
2:0 (2:0)
0:3 (0:1)
Šlágru
se
velmi
podrobně
věRozhodčí:
Polanský – Januš,
Krajská soutěž skupina “A”
nujeme na jiném místě tohoto Krutovský.
- starší žáci
Sestava Klenovic: Špalek – Liš14. kolo: Želatovice - Zábřeh „B“ 2:0 (1:0) Jemenka vydání.
J.,Kubáč. Náměšť na Hané - Nemilany 0:4 (0:2)
ka, Všianský, Slamenec, Václavík
Pavelka 2,Hořava,Adámek. KMK Zubr Přerov Jesenec
– Kaděra (75. Suchánek), Sehnal,
Červenka odloženo. Hlubočky - Brodek u Př. 4:1
Dub
nad
Moravou
T. Cetkovský, Fabiánek (40. Su(1:1) Aufahrt 2,Krejčík,Hostášek - Chytil. Nové Sady
2:1 (0:1)
chomel) – Borovský (85. Polák),
- Velký Týnec 4:0 (1:0) Antoníček 2,Bunček,Novotný.
Slatinice - Chomoutov 2:5 (2:3) Mačák,Křeček J. - Branky: 65. Burian, 88. J. Tichý Labounek.
Rigo 2,Ondrejko 2,Nastoupil.
– 33. Pěcha.
Hodnocení trenéra Klenovic
Rozhodčí: Šmíd – Lepka, Přikryl.
Zdeněk Válek:
1. KMK Zubr Přerov15 14 1 0 97:20 43
Sestava Jesence: Kýr – Zajíček, „Soupeř byl lepší a celkově vy2. Chomoutov 16 12 2 2 76:28 38
3. Želatovice
16 11 1 4 94:40 34
Fidler, J. Tichý, Horák – Z. Tichý hrál zaslouženě. My jsme mu
4. Náměšť na Hané16 10 2 4 79:40 32
(85. L. Tichý), Konečný, Čížek, stačili jen v prvním poločase, to
5. Brodek u Př. 16 8 0 8 63:57 24
Vysloužil – Burian, P. Tichý ml. jsme dokonce měli mírnou pře6. Velký Týnec 16 7 2 7 71:64 23
(90. Čížek).
vahu a neproměnili některé slibné
7. Nové Sady
16 7 1 8 68:50 22
8. Hlubočky
16 6 3 7 48:74 21
Hodnocení trenéra SK Jesenec možnosti. Pak hosté těsně před
9. Nemilany
16 6 0 10 35:56 18
Petr Tichý starší:
přestávkou z rohu otevřeli skóre,
10. Slatinice
16 4 1 11 32:64 13
„První poločas jsme měli tradič- což v podstatě rozhodlo. Po změ11. Červenka
15 2 1 12 29:88 7
ně horší, až po přestávce jsme ně stran kluci bohužel fyzicky
12. Zábřeh ‚“B“‘ 16 1 0 15 28:139 3

odpadli, Opatovice převzaly taktovku a přehrávaly nás, což vyústilo ve zvýšení jejich náskoku.
Lídr tabulky potvrdil své kvality,
my jsme naopak utkání moc nezvládli.“

Konice B
Troubelice
2:0 (1:0)
Branky: 20. A. Novotný, 70. Rus.
Rozhodčí: Odstrčil – Dömisch,
Menšík.
Sestava Konice B: Nakládal –
Bílý (80. Burget), Rus, Řehák,
Jurník – Antl (65. R. Novotný),
Kořenovský, T. Křeček, Petrů – A.
Novotný (75. Muzikant), Vydržel.
Hodnocení trenéra Konice B
Martin Slezák:
„Troubelice jsou remízovým
králem díky své výborné defenzivě. Věděli jsme, že když
neinkasujeme, nějaký gól bychom díky z áčka posílené sestavě dát měli. To se povedlo
už po dvaceti minutách díky
dorážce A. Novotného po střele Vydržela. Celkově jsme byli
lepší, ale důležitý zákrok si
připsal Nakládal proti jedné vyložené příležitosti. Po obrátce
jsme dobře bránili a vyráželi do
rychlých protiútoků. Vydržel
ani Muzikant nevyužili tutové
brejky, rozhodnutí tak padlo
až později díky přesné hlavičce Rusa po rohu Petrů. Poté už
hosté odpadli a my jsme cenné i
důležité vítězství bez problémů
uhájili. Zajímavostí je, že jsme
vůbec poprvé v sezóně udrželi
čisté konto. Díky tomu se dostavilo vylepšení průběžného
postavení v tabulce.“

1. Čechovice “B” 20 12 5 3 43:21 41
2. Protivanov
20 12 4 4 50:30 40
3. Přemyslovice “A”20 10 7 3 32:20 37
4. Kralice
20 11 1 8 47:41 34
5. Hvozd
20 9 3 8 42:35 30
6. Olšany
20 7 5 8 34:31 26
7. Držovice
20 7 5 8 39:37 26
8. Zdětín
20 7 4 9 34:28 25
9. Brodek u PV 20 7 4 9 40:48 25
10. Určice B
20 7 4 9 35:43 25
11. Vrahovice
20 7 2 11 32:49 23
12. Otaslavice
20 7 1 12 43:50 22
13. Otinoves
20 6 3 11 24:42 21
14. Dobromilice 20 5 4 11 32:52 19
Kanonýři: 19 - Bukovec Svatopluk (Kralice), 15 - Bílý
Vojtěch (Hvozd), 14 - Rolný Jaroslav (Držovice)

III. třída
20.kolo: Kostelec B-Smržice 1:3, NěmčiceNezamyslice B 2:3, Kladky-Zdětín B 4:0, Horní
Štěpánov-Vyšovice 1:2, Tištín-1.SK Prostějov A 1:2,
Haná Prostějov B-Vícov 2:2, Bedihošť-Pavlovice 4:2.
1. 1.SK Prostějov A 20 16 2 2 69:18 50
2. Smržice
20 14 2 4 67:23 44
3. Nezamyslice B 20 14 2 4 52:32 44
4. Haná Prostějov B 20 12 4 4 52:28 40
5. Vyšovice
20 12 4 4 49:28 40
6. Bedihošť
20 8 3 9 46:50 27
7. Vícov
20 6 6 8 26:38 24
8. Tištín
20 7 2 11 27:43 23
9. Němčice
20 6 3 11 45:50 21
10. Kostelec B
20 6 2 12 37:59 20
11. Horní Štěpánov 20 6 1 13 31:51 19
12. Pavlovice
20 6 0 14 36:74 18
13. Zdětín B
20 4 4 12 24:39 16
14. Kladky
20 4 3 13 28:56 15
Kanonýři: 22 - Lošťák Zbyněk (Haná Prostějov B),
13 - Maška Jan (Kladky), Musil Martin (Bedihošť), 12 Emperger Přemysl (Pavlovice), Filgas Josef (Smržice)
IV. třída skupina A
12.kolo: Malé Hradisko-Přemyslovice B 0:6, Čechy
pod Kosířem-, Drahany-Ptení -nenahlášeno, PlumlovMostkovice B 3:3, Jesenec B-Brodek u Konice 3:2.
1. Ptení
10 7 1 2 23:7 22
2. Mostkovice B 11 5 4 2 22:15 19
3. Malé Hradisko 11 6 0 5 18:21 18
4. Brodek u Konice 11 5 1 5 27:25 16
5. Přemyslovice B 11 4 4 3 22:22 16
6. Čechy p. K. 10 4 2 4 15:16 14
7. Jesenec B
11 4 2 5 19:21 14
8. Plumlov
10 3 4 3 20:17 13
9. Drahany
9 0 0 9 7:29 0
Kanonýři: 11 - Burget Aleš (Brodek u Konice), 7 Sekanina Jan (Ptení),6 - Gavrylchuk Yevgen (Plumlov),
Sekanina Milan (Malé Hradisko), Šmída Vlastimil
(Ptení)
IV. třída skupina B
12.kolo: Biskupice-Vrahovice 4:4, Hrubčice-Doloplazy
2:3, Brodek u PV B-Želeč, Pivín B-Otaslavice B 5:2,
Ivaň-Tvorovice 2:2.
1. Pivín B
12 10 1 1 53:15 31
2. Vrahovice
12 10 1 1 59:26 31
3. Biskupice
12 5 1 6 34:26 16
4. Želeč
11 5 0 6 29:36 15
5. Ivaň
12 4 2 6 21:35 14
6. Tvorovice
12 4 1 7 33:35 13
7. Hrubčice
12 4 1 7 28:35 13
8. Brodek u PV B 11 4 1 6 29:43 13
9. Doloplazy
12 4 1 7 26:43 13
10. Otaslavice B 12 4 1 7 24:42 13
Kanonýři: 12 - Kolečkář Petr (Tvorovice), 10 - Rieger
Roman (Otaslavice B), 9 - Šišma David (Pivín B),

Sestava Konice:
Kmecik – Růžička, Rus, Řehák, P. Křeček – Klobáska, Cetkovský, Václavský (90. Petrů), Schön – Směták (65. Novotný), Kryl.
Trenér: Roman Jedlička.

uspěla i konická rezerva, Klenovice naopak nestačily lídrovi
se zvedli a tentokrát dokázali
po strašně dlouhé době konečně
zvítězit. Gól na 0:1 přišel z neuhlídané standardky, jinak byla
hra do pauzy poměrně vyrovnaná. Nastoupili jsme opět v dost
kombinovaném složení, ale kluci
zabojovali a ve druhé půli dostali
soupeře pod tlak. Tentokrát nám
přálo i trochu štěstí, když hosté
pět minut před koncem neproměnili vyloženou šanci a my vzápětí
rozhodli. Mančaft hodně podržel
brankář Kýr. Konečně je u nás
trochu veseleji a bylo by ještě
víc, kdyby si můj syn v úplném
závěru nepřivodil otřes mozku.
Šlo o nekontrolovaný a přitom
nezaviněný pád, kluk zůstal na
pozorování v nemocnici. Snad
bude v pořádku, ale nám se každopádně dál rozpadá sestava.“

(0:0)

Branka Konice: Růžička
Rozhodčí: Štětka – Částečka, Straka.

I.A třída: Jesenec po patnácti zápasech bez výhry konečně zvítězil,
Prostějovsko/son - Po dlouhých
týdnech převážně špatných
výsledků se fotbaloví zástupci
Prostějovska v I.A třídě KFS
Olomouc snad konečně rozjíždějí. Veselo bylo hlavně v Jesenci (aspoň na chvíli), který
proti Dubu po více než půl roce
a patnácti utkáních bez vítězství zažil, jak chutná tříbodový zisk. Sestup však přesto asi
neodvrátí. V tomto směru je
mnohem úspěšnější Konice B,
jež zdoláním Troubelic odskočila bezprostřednímu pásmu
ohrožení. K němu se naopak
přiblížily Klenovice na Hané
jasným podlehnutím vedoucím
Opatovicím, když tabulku ve
spodních patrech skupiny B
ještě víc vyrovnal derby triumf
Plumlova nad Čechovicemi.

1:1

Přebor OFS Prostějov
II.třída
20.kolo: Určice B-Brodek u PV 1:2 (1:1), branky:,
Skopalík - Zatloukal, Šimeček * Kralice-Otaslavice
6:1 (1:0), branky:, Bukovec 3, Lehký, Prokop, Spáčil Rieger * Vrahovice-Zdětín 0:2 (0:0), branky: - Keluc,
Navrátil * Otinoves-Čechovice “B” 2:0 (1:0), branky:,
Grmela, Piňos * Hvozd-Olšany 3:2 (0:2), branky:, Grulich 2, Poles - Hošák, Naniáš * Držovice-Přemyslovice
“A” 1:3 (0:0), branky:, Rolný - 3 * Dobromilice-Protivanov 1:1 (1:1), branky:, Bombík - Kropáč.

ných výsledků drží kromě čtvrté
pozice i šestizápasovou neporazitelnost. Konice neprohrála potřetí
v řadě.

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SK. „E“:
30. kolo: Petrovice – 1.FK Prostějov (středa 9.5., 17.00,
rozhodčí: Nesrsta – Lalík, Krištof)
24. kolo: Valašské Meziříčí – 1.FK Prostějov (neděle
13.5, 16.30, Batík – Mikula, Hanák).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
25. kolo: Kralice na Hané – Hranice (neděle 13. 5, 16.30,
Krobot – Straka, Boček), Ústí – Určice (neděle 13.5.,
10.00, Lakomý – Kubec, Boháč), Konice – Litovel (neděle
13.5., 16.30, Kouřil – Knoll, Vodák).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
21. kolo: Písečná – Konice „B“ (sobota 12.5, 16.30, Kubíček – Boháč, Paščinský).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
21. kolo: Slatinice – Jesenec (sobota 12.5., 16.30, Sigmund – Oulehla, Knop), Nové Sady – Plumlov (sobota
12.5., 16.30, Vachutka – Slota, Tomeček), Čechovice –
Kojetín (neděle 13. května, 13.00, Šebesta – Langhammer, Majer), Bělotín – Klenovice na Hané (neděle 13.5.,
16.30, Polanský – Kučera, Rýpar).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
21. kolo, neděle 13. května, 16.30: Beňov – Mostkovice
(Balún – Kubíček, Valouch), Pivín – Lipová (Slota – Boháč, Krutovský), Nezamyslice – Kostelec na Hané (sobota 12.5., 16.30, Majer – Vedral, Jelínek), Haná Prostějov – Horní Moštěnice (sobota 12.5., 16.30, Kučera
– Lakomý, Fojtek), Všechovice – Vrchoslavice (Pumprla
– Grečmal, OFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
– starší dorost:
22. kolo: Žďár nad Sázavou – 1.SK Prostějov (sobota
12.5, 10.15, Ságl – KFS Vy, KFS Vy).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE, SKUPINA „D“
– mladší dorost:
22. kolo: Žďár nad Sázavou – 1.SK Prostějov (sobota
12.5, 12.30, KFS Vy – Ságl, KFS Vy).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – st. dorost:
23. kolo: Přerov – Čechovice (sobota 12.5., 10.00, Navrátil – OFS, OFS), Konice – Mohelnice (neděle 13.5.,
10.00, Fojtek – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – ml. dorost:
23. kolo: Přerov – Čechovice (sobota 12.5., 12.15, Navrátil – OFS, OFS), Konice – Mohelnice (neděle 13.5.,

12.15, Fojtek – OFS, OFS).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
21. kolo: Nezamyslice – Kostelec na Hané (sobota 12.5,
10.00, Lasovský), Litovel – Určice (sobota 12.5, 14.15,
Valouch), Brodek u Přerova – Kralice na Hané (neděle
13.5., 16.30, Sigmund).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
21. kolo, neděle 13. května, 16.30: Olšany – Otinoves
(sobota 12.5., 16.30), Čechovice „B“ – Vrahovice (sobota 12.5., 16.30), Dobromilice – Určice „B“, Protivanov –
Držovice, Přemyslovice – Hvozd, Zdětín – Kralice „B“,
Otaslavice – Brodek u Prostějova.
III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV:
21. kolo, neděle 13. května, 16.30: Zdětín „B“ – Němčice (sobota 12.5., 16.30), Bedihošť – Kostelec „B“ (neděle
13.5., 10.00), Nezamyslice „B“ – Smržice (neděle 13.5.,
10.00), Pavlovice – Haná Prostějov „B“, Vícov – Tištín,
1.SK Prostějov – Horní Štěpánov (hřiště Mostkovice),
Výšovice – Kladky.
IV. TŘÍDA, SKUPINA „A“:
13. kolo, neděle 13. května, 16:30 hodin: Jesenec „B“ –
Malé Hradisko, Brodek u Konice – Plumlov „B“, Ptení –
Čechy pod Kosířem, Mostkovice „B“ – Drahany (sobota
12.5., 16.30).
IV. TŘÍDA, SKUPINA „B“:
13. kolo, sobota 12. května, 16:30 hodin: Ivaň – Biskupice, Tvorovice – Pivín „B“, Otaslavice „B“ – Brodek u
Prostějova „B“, Želeč – Hrubčice (neděle 13.5., 16.30),
Doloplazy – Vrahovice „B“ (neděle 13.5., 16.30).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
11. kolo, sobota 12. května, 10.00 hodin: Výšovice –
Němčice nad Hanou, Mostkovice – Držovice, Pivín
– Olšany (sobota 12.5., 14.00), Protivanov – Vrahovice
(neděle 13.5., 11.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA
„C“:
15. kolo: Ocmanice – Kostelec na Hané (neděle 13.5.,
11.00, Nováček – KFS Vy, KFS Vy).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
16. kolo: Ráječko – Lipová (sobota 12.5., 16.30), Kostelec na Hané „B“ – Drnovice (neděle 13.5., 10.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši
návštěvu!
-jim-

Okresní přebor dorostu
10.kolo: Olšany-Vrahovice -nenahlášeno, DržoviceProtivanov 2:2, Němčice-Mostkovice 4:1, PivínVyšovice -nenahlášeno.
1. Mostkovice
11 8 0 3 58:13 24
2. Protivanov
11 6 2 3 43:15 20
3. Vrahovice
9 6 0 3 34:14 18
4. Němčice
11 5 2 4 26:25 17
5. Pivín
9 5 1 3 23:12 16
6. Držovice
11 5 1 5 27:23 16
7. Olšany
10 3 0 7 17:30 9
8. Vyšovice
10 0 0 10 3:99 0
Kanonýři: 16 - Baránek Michal (Mostkovice), 13 - Jodl
Daniel (Vrahovice), 12 - Grmela Marek (Protivanov),
Preisler David (Držovice)
Okresní přebor žáků
18.kolo: Určice-Klenovice 5:0, Lipová-Smržice 1:6,
Plumlov-Přemyslovice 1:2, Kostelec-Vyšovice 2:2,
Protivanov-Nezamyslice 6:0, Dobromilice-Pivín 3:1,
Haná Prostějov-Držovice 14:1.
1. Dobromilice 19 17 2 0 106:19 53
2. Protivanov 18 17 1 0 136:4 52
3. Kostelec
19 13 3 3 89:32 42
4. Určice
19 12 1 6 55:28 37
5. Pivín
19 11 2 6 60:36 35
6. Haná Prostějov19 10 4 5 106:60 34
7. Smržice
19 10 0 9 46:34 30
8. Vyšovice
19 7 2 10 49:92 23
9. Plumlov
18 6 3 9 34:55 21
10. Nezamyslice 19 6 3 10 50:76 21
11. Klenovice
19 4 3 12 22:71 15
12. Lipová
19 2 4 13 21:95 10
13. Přemyslovice 19 2 2 15 20:98 8
14. Držovice
19 0 0 19 11:105 0
Kanonýři: 45 - Milar Ondrej (Protivanov), 34 Gábor Patrik (Haná Prostějov), 31 - Frehar Jan
(Dobromilice)
Okresní přebor mladších žáků
10.kolo: Olšany-Otinoves -nenahlášeno, Němčice-Kralice 0:5, -Haná Prostějov, Brodek u PV-Pivín 8:0.
1. Haná Prostějov 7 5 2 0 51:4 17
2. Kralice
8 5 1 2 39:10 16
3. Otinoves
8 5 0 3 32:26 15
4. Němčice
9 5 0 4 41:37 15
5. Olšany
7 3 0 4 16:21 9
6. Brodek u PV 10 2 1 7 22:47 7
7. Pivín
1 0 0 1 0:8 0
Kanonýři: 13 - Tyrner Jan (Haná Prostějov), 12 Porupka Jakub (Němčice), branky:, 11 - Růžička Tomáš
(Otinoves)

Fotbal
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Šlágr zachraňujících se týmů ve skupině „B“ I. A třídy Olomouckého KFS přinesl body potřebnějšímu

Plumlov vyučoval čechovické v efektivitě a Přeskočil je
Domácí ukončili třízápasové čekání na výhru, hosté na jaře stále nebodovali

Důležité tři body v záchranářských bojích a snaze
odlepit se od posledních příček si připsali fotbalisté
Plumlova. V derby dvou tradičních účastníků I. A třídy byli domácí mnohem efektivnější ve finální fázi a
na rozdíl od Čechovic se jim hned dvakrát podařilo
rozvlnit síť za soupeřovým gólmanem. Nejprve uspěl
Ježek a chvíli po něm i o dvacet let starší Frýbort. To
hosté zahazovali, co se dalo, a když přece jen trefili
prostor brány, včas zasáhl Kovařík či jeho spoluhráči.
Šestadvacet čechovických branek je tak nejméně ze
všech čtrnácti celků „B“ skupiny.
Plumlov/jim

D

uel
Plumlova
s
Čechovicemi označitelný
za souboj generací vyzněl
pro zkušenější. Radovat se
tak mohli třicátníci Kovařík,
Kutný, Bureš, Staněk, Ševcůj,
Kiška a čtyřicátníci Křupka s
Frýbortem, o deset a více let
mladší hosté účinný recept
nenašli. Přestože hned od
úvodu hrozili ze standardních
situací a v počtu rohových
kopů a střeleckých možností
měli jasně navrch. Ani v pátém
utkání pod vedením Radima
Weissera tak nenavázali na
slibné výkony a výsledky z
přáteláků a opět prohráli. Bilance sedmi výher, dvou remíz
a jedenácti porážek znamená pro Čechovické stejně
jako pro Plumlovské náskok
jediného bodu na dvanáctý
Lipník a třináctou Náměšť za
bezkonkurenčně posledním
Jesencem.
osté chtěli dát zapomenout
na porážky s Lipníkem,
Slatinicemi, Hlubočkami
a Bělkovicemi a hned od
úvodu začalo být před
Kovaříkovou brankou
ještě větší horko než
díky slunečnému počasí
všude v okolí. Již v první
minutě si na roh z pravé
strany vyskočil levý bek
Žídek a hlavičkoval o fous
mimo levou tyč, o tři minuty
později mířil koníček hostí
nad břevno a také následný
povedený signál doprovázející
přímý kop vedl nakonec jen
k nepřesné hlavičce. Domácí
se spoléhali povětšinou na
nakopávané míče dopředu,
ale bez výraznějšího přínosu.
Nebezpečný byl teprve pokus
Matouška k levé tyči, s nímž si
skokem poradil Brablec.
elý první poločas tak platilo, že nebezpečnějším
mužstvem byli Čechovičtí.
K brance jim mohl pomoci i
domácí gólman, který při od-

kopu napálil míč do napadajícího útočníka a zejména
chyba středního záložníka v
polovině první půle. Míč netrefil ani vybíhající Kovařík,
který pouze zboural Kvapila,
ale faul se nepískal. Díky na
správném místě stojícímu obránci se neujala ani dorážka
mířící do zprvu opuštěné
branky a bezgólový stav platil i nadále. Zapršelo tak ze
zcela nevinné akce na druhé
straně. Ježek převzal míč a
kousek za půlící čárou hledal
od pravé lajny spoluhráče ve
vápně, míč nabral jinak, než si
představoval, a s nečekaným
nákopem nepočítal nikdo

S

J

spočívalo na mladších a
rychlostně lépe uzpůsobených
hráčích. Ježek zakončil jednu z
příležitostí lobem nad, Frýbortovi při postupném útoku taky
kousek chyběl. Deset minut
před koncem Brablec nejprve
dobře vystihl domácí úmysly
a včas vyběhl, odkopem ale
našel jen protihráče a Hrstka
obloučkem poslal míč na
břevno. Prosadit se ještě mohl
i Matoušek, po přihrávce Ježka
ovšem napálil jen střídajícího
Jareše do břicha.
oločasový stav 2:0 tak
zůstal zachován a před
výjezdem do pátých Nových
Sadů si Plumlovští zvedli
sebevědomí. Přesně o den
později, v neděli o půl páté
pak budou o premiérové body
usilovat Čechovičtí, soupeřem
jim bude druhý Kojetín.

P

I.A TŘÍDA KFS OLOMOUC, SKUPINA „B“ – 20. KOLO

2:0

TJ Oresvo Sokol Plumlov:

Kovařík

Kutný

Staněk

Krč
Ševcůj
Křupka
Ježek

důležité okamžiky
P 1. Po úvodním rohovém kopu hlavičkoval hostující Žídek poprvé těsně mimo.
P 15. Matouškovu střelu zpoza šestnáctky lapil nadvakrát u své
levé tyče Brablec
P 26. Po hrubici domácího stopera se Kvapil řítil na Kovaříka,
který netrefil míč, ale pouze hostujícího záložníka. Dorážku
po zemi mířící do prázdné brány stihli obránci včas vykopnout.
 30. CENTR Z PŮLKY PŘEKVAPIVĚ KONČÍ V SÍTI
Ježek z dobrých pětačtyřiceti metrů hledal spoluhráče na
malém vápně a míč přeletěl i překvapeného Brablece – 1:0.
P 33. Zcela volný Žídek hlavičkoval po rohu opět vedle pravé
tyčky.
P 36. O centimetry vedle pravé tyče poslal svoji další navštívenku
Matoušek.
 43. HLAVIČKOVANÁ JISTÍ NÁSKOK Po přímém kopu
Kutného z levé strany a několika nahrávkách hlavou zvyšuje vedení domácích Jaroslav Frýbort – 2:0.
P 58. Cílený lob Ježka ze čtyřiceti metrů tentokrát přepadl přes
břevno.
P 60. Frýbort se uvolnil kousek za šestnáctkou a pouze o decimetry minul pravý vinkl.
P 80. Střídající Hrstka mohl přidat třetí branku, jeho oblouk ze
střední vzdálenosti dopadl přesně na břevno.
zaznamenal Jiří Možný

branky: 30. Ježek, 43. Frýbort st.
střely na branku: 4:2
střely mimo branku: 5:9
Matoušek
rohové kopy: 2:8
rozhodčí: Vedral – Lizna,
Jelínek
Frýbort st.
Kvapil
žluté karty: 42. Mach (Č)
Chmelík
diváků: 150
Zacpal

Urbánek

O

(2:0)

Bureš

Hladký

včetně
hostujícího
gólmana.
Kandidát na
gól měsíce i roku
byl na světě – 1:0.
dpovědět mohl
velice rychle zn
znovu Žídek, po dalším
rohu z pravé strany poslal zcela neobsazen míč

k bráně nepronikli. Čechovičtí (v žluto-černém) hrozili téměř výhradně ze standardek, i v tomto
případě si David Staněk (číslo 7) poradil s Jaroslavem Urbánkem.
Foto:JiříMožný

čechovice

Střídání: 64. Hrstka za Křupku, 88. P. Kiška za Frýborta
st.
trenér: JAN PEŠEK

H

C

vedle opačné tyče než v první
minutě. Domácí se do tolika
možností nedostávali, ale když
už se do něčeho dostali, věděli
si s jejich proměňováním
rady. Po jediné žluté kartě v
rukavičkách hraného utkání
rozehráli domácí standardku, po centru z levé strany a
několikerému posunu hlavou
doputoval míč na malé vápno
k čtyřiačtyřicetiletému Frýbortovi, který skóroval potřetí v
ročníku.
nížit ještě do přestávky
mohli hosté po kombinaci na levé straně zakončené
přihrávkou na malé vápno a střele vedle bližší tyče,
poslední
povedená
akce
Čechovic v celém utkání tak
dopadla naprosto stejně jako
ty předešlé. Přestože se totiž
domácí po pauze trochu stáhli
a spoléhali spíše na brejky,
hosté si žádný nebezpečný tlak
nevytvořili a domácí hráči ani
příznivci se o výsledek bát nemuseli.
ediný
hrot
Plumlova
Frýbort a k němu nejbližší
Křupka dosahují společně
pětaosmdesáti let, tudíž vést rychlé brejky do otevřené obrany

Jáhl

Mach
Žídek

JAN PEŠEK – TJ Oresvo Sokol Plumlov:
„Moc pohledný fotbal to nebyl. První poločas byl vyrovnaný,
se štěstím jsme dali první gól a soupeř nevyužil rohové kopy
a dvakrát propadený balon. Poskládali jsme to tak, abychom
hráli ze zajištěné obrany na rychlé kontry, což se nám splnilo. Zejména krajní záložníci Matoušek s Ježkem naběhali
kilometry. Jsou to rychlostní hráči a vytvářeli jsme si díky
nim převahu. Druhý poločas jsme to chtěli jen uhrát, tak
jsme Čechovické nechali hrát. Pohled na ně byl pěkný, ale
bez efektu. Jsme spokojeni za tři body, protože je potřebujeme mnohem víc. Nevím, kolik mančaftů bude sestupovat, a
musíme bojovat každé kolo. Jedeme do Nových Sadů, kde
to bude hodně těžké. A pak nás čekají dva stěžejní zápasy s
Náměští a v Lipníku.“

RADIM WEISSER – TJ Sokol Čechovice:
„Rozhodlo, že první poločas si naši hráči hráli na staré pány
a jejich úsilí s nasazením ve finální fázi nebylo stoprocentní.
Dostali jsme dva naprosto zbytečné hloupé góly, jednou se
hráč ukopl téměř z poloviny hřiště, podruhé jsme neuhráli
standardku. Ve druhém poločase soupeř bránil blíž šestnáctce, hůře se nám tam dostávalo a chtělo to rychlejší kombinaci. Nemělo to z naší strany parametry mistrovského utkání a
nikdo z hráčů by si nezasloužil hrát utkání do konce. Jenže
pravidla dovolují střídat jen třikrát. Nedíváme se, zda hrajeme s Plumlovem či Bělkovicemi, zda doma, nebo venku.
Naší snahou je hrát aktivně v obranné fázi, napadat hráče,
vyvíjet na ně tlak a pak se prosadit v útočné fázi. Teď tomu
chybělo větší úsilí ve finální fázi.“

„Náhoda. Nejsem tu od toho, abych
dával góly,“ usmíval se jiří ježek

Hodulák
Peka
Kolečkář

Hlasy trenérů

Brablec

TJ Sokol
Čechovice:
střídání: 55. Horák za Kvapila, 56.
Vinklárek za Urbánka, 84. Jareš za Zacpala
trenér: RADIM WEISSER

DOKONALÝ POČIN
JIŘÍ JEŽEK

TJ SOKOL PLUMLOV
Čtyřiadvacetiletý krajní záložník Plumlova se postaral o nej-krásnější fotbalové momenty zápasu. Na rozdíl od hostujících
hráčů mu přálo štěstí a centr z velké dálky poslal až za záda
překvapeného gólmana. Posílen tímto momentem se o něco
podobného pokusil i po změně stran, kdy možnost průniku do otevřené obrany řešil
technickým lobem přes vyběhnutého brankáře. Z poloviny byl úspěšný, vracejícího se
gólmana přehodil, s ním však také břevno. K překonání hranice čtyř stovek odehraných
minut v této sezoně tak přidal i druhou branku.

Plumlov – Štěstí přeje připraveným a když nevíš co s míčem, pošli ho na bránu. Tak
nějak lze popsat počínání Jiřího Ježka (na snímku J. Možného) při vedoucí brance, kdy
intuitivně zamýšlel hledat
někoho v modro-bílém před
čechovickou brankou. Pravý
záložník Plumlova uznal, že
hosté měli v první půli několik velkých šancí, po pauze se
už ale do ničeho nedostali a Chybělo štěstí, které jsem měl v
naopak domácí mohli několi- první půli. Můj gól byl o štěstí,
druhý po závaru, kdy jsme to
krát vedení dále navýšit.
tam dotlačili.“
Myslíte si, že jste byli
Jiří Možný
lepší?
Lze vaši branku ozna- „V šancích určitě ne, Čechovičit za nejkrásnější cen- ce měly více šancí i více střel.
tr v kariéře?
Dali jsme ale góly a oni ne. V
„Centr určitě ano (smích). první půli mohli dát hosté tři
Byla to náhoda. Měl to být tutovky, ve druhé již nic neměpřímý nárt, ale sjelo mi to na li. Bylo to vyrovnanější a my
šajtli a byl z toho vítězný gól. jsme měli brejky, které jsme
Plánoval jsem to dát na malé taky nedali. Chyběla nám lepší
vápno, aby to někdo tečoval finální přihrávka.“
Připravovali jste se na
do branky. Nejsem tu od toho,
derby víc než na jiné
abych dával góly.“
Ve druhé půli jste se ale utkání?
o lob pokoušel záměrně. „Ne. Půlka hráčů je přes týden v
„To už ano. Ale říkal jsem, že práci, půlka ve škole. Já osobně
kdybych to chtěl, tak to nedám. stíhám jeden trénink týdně.“

Sport
Výsledky a tabulky
soutěží
v malé kopané
Prostějovska

Lukáš Zelenka: „Asi jsme si mysleli, že to půjde samo...“
Prostějov - Dělal, co mohl. Tvořil hru, rozdával
přihrávky a do šestnáctky posílal jeden dobrý centr
za druhým, ale žádný z jeho spoluhráčů dostat
míč do sítě tentokrát nedokázal. Na nejlepšího
fotbalistu 1.FK Prostějov v nerozhodném duelu
s posledním Krnovem (0:0) Lukáše Zelenku tak
zbyla smutná povinnost najít důvody, proč favorit
v domácím prostředí nečekaně klopýtl.

2. okresní liga mužů
Hřiště Hluchov: 1.FC Laškov – FC Zavadilka Prostějov
1:1, 1.FC Betis Prostějov – SK
Amatér 1993 Hluchov 1:5, A.
Hluchov – Laškov 2:3, Betis PV
– Zavadilka PV 10:1.
Hřiště Víceměřice: SK Dřev- Marek Sonnevend
novice – KMK Katastrofa ProMůžete střetnutí popstějov 1:3, Dřevnovice – SK
sat ze svého pohledu?
Skalka 1:0, Katastrofa PV – DD
Sport Dubany 0:7, DD Dubany „V první půlce jsme nehráli
dobře. Sice tam byly dvě šance,
– Skalka 5:3.
ale jinak jsme to prochráPrůběžná tabulka
pali a naopak soupeř makal,
1. DD Dubany 10 0 1 69:12 30 měl několik nebezpečných
2. A. Hluchov
7 1 3 38:29 22 protiútoků. Během druhého
3. Dřevnovice
7 1 3 36:27 22 poločasu jsme si už vytvořili
4. Laškov
6 2 3 28:19 20 tlak i další příležitosti, jenže
5. Betis PV
4 0 7 38:54 12 nebyli schopní balón procpat
6. Skalka
2 3 6 20:25 9 do brány. Ani když jednou
7. Katastrofa PV 2 2 7 22:44 8
8. Zavadilka PV 0 3 8 8:49 3
4. okresní liga mužů
Hřiště Kralice na Hané: SK
Los Nutrios Kralice na Hané
– All in Prostějov 8:2, Béci
Smržice – Kralice 4:4, Smržice – All in PV 4:3.
Hřiště Čehovice: Medvědi
Prostějov – FC Zero Prostějov
2:2, Zero PV – FC Ladzimil
Čehovice B 0:6, Čehovice B –
Medvědi PV 7:1.
Průběžná tabulka
1. Kralice
9 1 0 43:14
2. Medvědi PV 5 2 3 32:29
3. Čehovice B
4 3 3 31:22
4. Čelčice
4 0 4 29:25
5. Smržice
3 3 4 32:35
6. Zero PV
2 1 7 16:40
7. All in PV
1 2 7 28:46
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7
5

Okresní liga žáků
Hřiště Hluchov: Agro Vláčil
Čehovice – SK Skalka 0:7,
RomAmatér Hluchov – 1.FC
Laškov 3:3, R. Hluchov – Čehovice 9:0, Laškov – Skalka
0:2.
Průběžná tabulka
1. Skalka
7 0 1 41:11 21
2. Laškov
5 1 2 39:16 16
3. R. Hluchov
4 1 3 33:23 13
4. Kobeřice
3 0 4 25:19 9
5. Bedihošť
2 1 4 12:29 7
6. Čehovice
0 1 7 3:55 1

hLedáNí
je u KONCe

skákal kousek od brankové
čáry a odrážel se od tyče, to
ještě před přestávkou. Krnovu tak k remíze stačil solidní
výkon, bojovnost a pevná obrana, kterou jsme nepřekonali
ani z mnoha standardek.
Byl to zápas o prvním gólu
a ten bohužel nepadl. Dnes
jsme svou fotbalovou kvalitu
nedokázali přetavit ve výsledek.“
Čím si vysvětlujete
vlažný vstup do utkání?

„Po Orlové, kde domácí dostali trojku, jsme si asi mysleli,
že půjde všechno samo. A
to si zkrátka myslet nikdy
nesmíme. Pokaždé je nutné
makat na doraz, byť hrajeme
proti poslednímu. Navíc Krnov
vůbec nepůsobil jako outsider
a hrál dost solidně, což mě
docela překvapilo. Hosté dřeli
jak o život a bod si za to asi
zasloužili.“
Souhlasíte, že jste jim
k remíze výrazně pomohli sami?
„Určitě. Jak už jsem řekl,
v téhle vyrovnané soutěži je
všechno o prvním gólu, který
jsme nedali. Navíc ani naše hra
dneska nebyla nijak extra dobrá, soupeře jsme nedostávali
pod takový tlak. Prostě špatný
zápas.“
Možná stačil větší důraz
v zakončení, ne?

„Jasně. Dotlačit to z těch závarů
do brány, líp nabíhat na spoustu
centrů a řešit šance razantněji.
Takové situace ve vápně, které
jsme dnes několikrát měli, se
jednoduše musí dorvat do sítě.
Ono se pak odkloní i štěstí,
které v jiných utkáních třeba
stálo při nás. Teď nezbývá
nic jiného, než zabrat a vyhrát
v Petrovicích, potom i ve Valmezu. Máme tak silný kádr,
s nímž musíme porazit každého
bez ohledu na to, kde zrovna
hrajeme. Nesmíme se jedním nepovedeným střetnutím
nechat rozhodit, naopak je
potřeba znovu nabrat vítězné
sebevědomí.“
Je hodně k naštvání,
když po prolomení
remízových výsledků venku
hned vzápětí zaváháte doma?
„Přesně tak. Je to k naštvání a
šlo by to říct i sprostě. Zrovna

Foto: archív
včera jsem v televizi koukal
na Liberec, který měl proti
Slovácku taky tlak i šance a
nedokázal skórovat. My jsme
si vedli podobně s tím rozdí-

lem, že Krnov se na rozdíl od
Slovácka dostal do několika
nebezpečných akcí, a pokud by
je lépe vyřešil, mohli jsme dokonce i prohrát.“

Přípravkám v Čechovicích vládl tým FC Svratka Brno
Fotbalový turnaj O pohár prvního náměstka primátora města
Prostějov Jiřího Pospíšila měl výbornou úroveň

Na prvního máje za nádherného počasí se na fotbalovém
hřišti v Čechovicích uskutečnil velký turnaj přípravek O
pohár 1. náměstka primátora
města Prostějov Jiřího Pospíšila. Turnaje se zúčastnilo
deset družstev z celé Moravy s hráči ročníku narození
2004: 1.SK Prostějov, FC
Vsetín, Sigma Olomouc, FC
Nesyt Hodonín, SK Líšeň, FC
Svratka Brno, FK Šternberk,
1.FC Viktorie Přerov, Sokol
Čechovice A, Sokol Čechovice B. V této nabité konkurenci nakonec triumfoval výběr
brněnské Svratky.
Turnaj se odehrál nejprve ve
dvou základních skupinách
systémem každý s každým, následně přišly na řadu zápasy o
konečné umístění. Ve skupině
A se představilo domácí áčko,
dále Sigma Olomouc, Viktorie
Přerov, Líšeň a Vsetín. V grupě
B bojovaly přípravky Prostějova, Svratky Brno, Hodonína,
Šternberka a B-tým Čechovic.
Utkání základní fáze šla od
rána v rychlém sledu a po posledním duelu před přestávkou
už bylo rozhodnuto, že trofej
mohou získat čtyři celky (1.SK
Prostějov, FC Svratka Brno,

Sigma Olomouc, 1.FC Viktorie Přerov), jež postoupily do
semifinále. Vzhledem k tomu,
že panovalo skutečně obrovské
vedro, zkrátila se přestávka a
střetnutí play off odstartovala dříve, než určoval původní
rozpis.
Do finále se po velmi dramatických bojích zaslouženě dostaly
dva nejlepší kolektivy turnaje,
které vyhrály už své skupiny.
Závěrečný souboj pak přinesl
zajímavý fotbal, diváci fandili,
kluci se snažili, bojovali a rozhodnutí nakonec padlo až v samotném závěru, když minutu
před koncem zařídil vítězství a
tím i zisk poháru pro Svratku
Brno Filip Proček.
Chvíli po skončení finálového mače zahájilo slavnostní
vyhlášení výsledků a předání
cen všem zúčastněným. Předcházelo mu velké poděkování
a uvedení do Síně slávy za celoživotní přínos čechovickému
fotbalu trojici Zdeněk Šťastný,
Zdeněk Náhlík a Jan Sedláček.
Ceny jim i aktérům turnaje předávali Jiří Pospíšil, za fotbalový
svaz Lubomír Baláž a za Sokol
Čechovice předseda oddílu kopané Vlastimil Ráček.
A co domácí benjamínci, jak

Nejlepší kolektiv. Vítězný tým čechovického turnaje fotbalových
přípravek FC Svratka Brno s patronem akce Jiřím Pospíšilem (nahoře uprostřed).
Foto:TJSokolČechovice.
se jim na vlastním hřišti dařilo?
ěřenci trenérů Jaroslava Hrubana a Jakuba Ráčka především
získávali zkušenosti. A-tým
skončil ve své grupě čtvrtý,
když se všemi soupeři odehrál
vyrovnané zápasy s těsnými
výsledky. V bitvě o konečnou
sedmou příčku poté zvítězil 1:0
nad Šternberkem. Béčko obsadilo v základní skupině pátou
pozici a nakonec uzavíralo i
pořadí celého klání.

„Závěrem nám dovolte jménem
fotbalového výboru TJ Sokol Čechovice poděkovat zejména Jiřímu Pospíšilovi, Olomouckému
kraji a sponzorům za umožnění
uspořádat tento turnaj. Poděkování dále patří všem, kteří se na přípravě akce podíleli. Ještě jednou
všem díky. A pevně věříme, že se
příští rok při stejném klání zase
na čechovickém hřišti uvidíme,“
uvedli Vlastimil Ráček, Zdeněk
Zbořil a Josef Sklenář.

Výsledky turnaje O pohár 1. náměstka
primátora města Prostějov jiřího Pospíšila

Výsledky
domácích družstev
v základních skupinách
Čechovice A – Olomouc
1:3 (0:0), Zbořil, - Přerov
1:3 (0:0), Mikeš, - Líšeň
2:3 (0:2), Šnajdr, Šmíd, Vsetín 2:1 (1:1), Mikeš,
Trunečka.
Čechovice B – Prostějov
0:11 (0:4), - Hodonín 0:11
(0:6), - Šternberk 1:6 (0:1),
Jeneš, - Svratka 0:5 (0:2).
O 9. místo: Líšeň – Čechovice B 7:0 (3:0), branky Jurka 3, Cupal, Duchoň,
Pustina, Hochman.
O 7. místo: Čechovice A –
Šternberk 1:0 (0:0), Mikeš.
O 5. místo: Hodonín –
Vsetín 4:4 (1:2), na penalty 3:2, Netopil 3, Slovák – Růžička 2, Valchář,
Dimmo.
Semifinále: Přerov – Prostějov 3:1 (1:1), Vriča 2,
Škoda – Studený, Svratka – Olomouc 3:2 (1:1),
Adámek, Nebeský, Černý
– Kocián, Ociepka.
O 3. místo: Olomouc –
Prostějov 3:2 (1:2), Michl,
Ociepka, Kocián – Zbožínek, Studený.
Finále: Svratka – Přerov
1:0 (0:0), Proček.

Konečné pořadí turnaje
(v závorkách nejlepší hráči
jednotlivých družstev)
1. FC Svratka Brno (Jakub Kimmer), 2. FC Viktorie Přerov (Jakub Škoda), 3. Sigma Olomouc
(Matěj Marek), 4. SK Prostějov
(Martin Racl), 5. FC Nesyt Hodonín (Vladislav Hradil), 6. FC
Vsetín (Vítězslav Adamec), 7.
Sokol Čechovice A (Filip Šmíd),
8. FK Šternberk (Ondřej Štěrba),
9. SK Líšeň (Šimon Mitáček), 10.
Sokol Čechovice B (David Lenz).
Individuální ocenění
Nejlepší hráč: Kryštof Konečný
(FC Svratka Brno).
Nejlepší brankář: Jan Macháček
(1.FC Viktorie Přerov).
Nejlepší střelec: Simon Studený
(1.SK Prostějov).
Sestavy domácích týmů
TJ Sokol Čechovice A: Adam
Šálek, Martin Šnajdr, Jakub Čermák, Max Trunečka, Ondřej
Mikeš, Miroslav Šich, Filip Šmíd,
Zdeněk Zbořil, Štěpán Sovík, Jakub Laurenčík. Trenér: Jaroslav
Hruban.
TJ Sokol Čechovice B: Jaroslav
Zabořil, Vojtěch Zabořil, Tomáš
Mayer, Ivo Pluháček, Filip Jeneš,
Jan Khýr, Jakub Kačur, David
Lenz, Tomáš Zatloukal. Trenér:
Jakub Ráček.

hANá sebrala Kostelci všechny TŘI BOdY Béčko hané nevyužilo přesilovku
Kostelec na Hané/ol, pk - Ve
dvacátém kole skupiny „A“
I.B třídy Olomouckého KFS
se v regionálním derby utkaly
velcí rivalové Kostelec na Hané
a Haná Prostějov. Zatímco
hosté bojují o postup do vyšší
soutěže, Kostelečtí mají opačné
starosti. A herní kvalita byla
znát i v tomto duelu, v němž
díky dvěma slepeným gólům
Kolář s Mašíkem získala Haná
náskok, na který dokázali domácí zásluhou Menšíka odpovědět pouze jednou.
Prostějovský Haná střídá zápasy
se soupeři, kteří by chtěli postoupit, s těmi, co se zachraňují v
soutěži. V obou případech si však
hráči musejí sáhnout až na dno sil.
Nejinak tomu bylo i v sobotu, kdy
se Kostelec proti favoritovi hodlal
vytáhnout.
První střelu na brankáře Pastyříka vyslali domácí v 7. minutě,
ale Grepl neměl přesnou mušku.
Hanáci kontrovali v minutě dvanácté, ale domácí bek v poslední
chvíli ukopl Strouhalovi míč ve
slibné šanci do zámezí. To se střelou Krupičky ve 21. minutě měl
brankář Drčka více práce a vyrazil
ji přes horní břevno na roh. Jinak
ale byla úvodní dvacetiminutovka
plná osobních soubojů a obrany
obou týmů se měly co obracet při
rozvracení soupeřových útoků.
Vše trvalo až do 26. minuty, kdy
se Prostějovu podařilo vsítit dva,

již zmíněné, slepené góly. Mlčoušek zahrával trestný kop a jeho
„nadýchaný bochánek“ si našel
hlavu zadáka Koláře, který ho
svou tečí umístil za Drčkova záda
– 0:1. O necelé dvě minuty později se hosté opět radovali. Po několika přihrávkách ve vápně domácích se míč dostal k nabíhajícímu
Mašíkovi a ten prostřelil všechno,
co mu stálo v cestě - 0:2. Ještě v
37.minutě mohli hosté zvýšit svůj
náskok. Krupička poslal do běhu
Světlíka, který nacentroval míč
do vápna ke vzdálenější tyči, ale
Strouhal zblízka mířil vedle.
Druhou půli se hra přelévala na
obě strany a hrálo se nahoru dolů. Za zmínku stojí 63. minuta,
kdy střela hostujícího Zbožínka
„lízala“ tyčku. V 71. minutě se
radovali ze vstřeleného gólu i
domácí. Je nutno podotknout,
že jim k tomu pomohla hrubka
hostujícího obránce, který dával
dlouhou malou domů brankáři
Pastyříkovi, u míče byl však dříve
Menšík a protlačil míč vedle tyče
do branky - 1:2. Hosté mohli své
vítězství pojistit v 78.minutě, ale
uniknuvší Trnavský střílel vedle
vyběhnuvšího Drčky. Závěr zápasu byl zbytečně nervózní, protože
domácí chtěli urvat aspoň bod na
cestě za záchranou, naopak hosté
potřebovali udržet těsnou výhru a
tím i vedení v tabulce. Nakonec se
jim to podařilo a Haná si odváží do
Prostějova všechny tři body!

FC Kostelec na Hané
TJ Haná Prostějov

1:2
(0:2)

Branky: 71. Menšík - 26. Kolář, 28. Mašík. Rozhodčí: Knoll
ml. - Němec, Krátký. Žluté karty: Barták, Walter, Vyhlídal Mikeš, Varga, Světlík, Mlčoušek. Diváků: 100

Sestava FC Kostelec na hané:
Drčka - Barták, Začal,Hon, Merta (63. Doležel) - Baláš, Menšík Tomáš, Grepl, Vyhlídal - Konečný (84. Lužný), Walter.
Trenér: Vladimír Staněk
Sestava haná Prostějov:
Pastyřík - M. Kolář, J. Zbožínek, Mikeš, Chum - Mašík,
Mlčoušek (64. Bartoš), Krupička, Trnavský (90. Šindler) Světlík, Strouhal (84. Varga)
Trenér: Daniel Kolář

Pohledem trenérů
Vladimír STANĚK - FC Kostelec na Hané:
„Prvních dvacet minut bylo z naší strany dobrých, potom jsme měli hluchá místa a nechali jsme si dát dvě branky. Druhý poločas hráči jezdili
a já jim nemám co vytknout! Mrzí nás, že nemáme aspoň ten bod...“

Daniel KOLÁŘ - TJ Haná Prostějov:
„V prvním poločase jsme byli lepší a zaslouženě jsme vedli o dva
góly. První část druhé půle nás domácí přehrávali, ale nedostávali
se do šancí. Bohužel jsme jim znovu pomohli napůl vlastním gólem. Poté jsme hru vyrovnali a mohli z brejku několikrát skórovat.
Nepovedlo se a proto došlo na nervózní závěr. Nakonec se šťastným koncem pro nás.“

Muži eskáčka se stěhují: mostkovický azyl mění za kostelecký
Prostějov/jim – Nekvalitní
hrací plocha znemožňující
kombinaci vedla realizační
tým a funkcionáře 1.SK Prostějov ke změně. Jen několik
dní po vítězném duelu nad

rezervou Hané Prostějov se
1.SK dohodl s vedením kosteleckého oddílu, že zbývající
tři domácí utkání nesehraje
v Mostkovicích, nýbrž právě
v sousedním městě.

Premiéru tak obstará nedělní
duel v tradiční čas 16.30 s jedenáctým Horním Štěpánovem.
„Domácí utkání s Hanou se
hrálo na katastrofálním terénu,
i hřiště v Tištíně bylo daleko lep-

ší. Myslím si, že nyní již hřiště
našim limitujícím faktorem nebude,“ těší se na nové podmínky
kouč 1.SK David Mezuliánek
s tím, že naplánované výkopy
zápasů by se měnit neměly.

Prostějov/pp – Béčko Hané
chtělo odčinit porážku z minulého týdne a udržet tak
krok s čelem tabulky. Soupeřem prostějovských plejerů
byl nedaleký Vícov, který na
jaře obral o body už i suverénní 1.SK. Že to nebylo jen
dílo náhody se mohla přesvědčit i početná skupinka
věrných diváků.
Již dvacátým kolem probíhalo,
na „umělce“ v areálu SCM Za
místním nádražím, další utkání
III. třídy OFS Prostějov. Haná
chtěla potvrdit své postavení
v tabulce a roli favorita a také
podle toho utkání začala. Hned
v úvodu se po vysunutí do vápna dostal k míči Vybíhal, ale
jeho zakončení skončilo mimo
hostující branku. Pokusy obou
týmů o zakončení ztroskotávaly na pevných obranách, než se
ujala akce z dlouhého nákopu.
K míči se dostal Vybíhal a svým
dalším střeleckým pokusem
překonal vyběhnuvšího brankáře hostů – 1:0. Vícov neskládal
zbraně, dál se tlačil do útoku
a vyplatilo se. Po sporném
ofsajdovém postavení se sám
na Hlávku řítil útočník Vícova,
jenže svou roli zakončovatele
nesplnil. Míč ale neztratil, přihrál jej Barankovi, nutno dodat,

že do jasné ofsajdové pozice,
avšak rozhodčí branku označil
za regulérní a bylo vyrovnáno –
1:1. Haná v tu chvíli byla tímto
výrokem rozhozena a dopustila
se hrubé chyby v defenzivě,
kterou soupeř bez milosti potrestal a otočil tak během několika okamžiků stav ve svůj
prospěch. Zakončení měl na
svědomí opět aktivní Baranek
– 1:2. Za zmínku ještě stojí „pumelice“ z pravačky Popelky,
která orazítkovala břevno hostující branky. Ještě před poločasem se však stav znovu měnil.
Po druhé žluté kartě se „uráčel“
do kabin záložník Vícova a kopala se penalta. Lošťák s přehledem proměnil – 2:2.
Do druhého poločasu šla Haná
s jednoznačným cílem – využít

přesilovku a dotáhnout utkání
do vítězného konce. Soupeře
zatlačila na jeho vlastní polovinu, ale nedařila se finální
přihrávka. Když se jí podařilo
zakončení, skvělým zásahem
podržel hosty jejich brankář.
Útočná hra se Hané mohla několikrát vymstít. Soupeř hrozil i
v deseti z brejků, útočníci však
vždy ztroskotali na vynikajícím
Hlávkovi. Vždy to byl on, kdo
se v tváří v tvář vítězně radoval
a zneškodnil tak sólové nájezdy
hostů. Do konce střetnutí se už
ani jeden soupeř nedostal na
dostřel branky a tak se soupeři
rozešli smírně. Béčko Hané tak
nevyužilo nabídnutou přesilovku, naopak dalo možnost soupeřům z čela tabulky odskočit o
další cenné bodíky.

TJ Haná Prostějov „B“
Sokol Vícov

2:2
(2:2)

Branky: Vybíhal, Lošťák(P) – Baranek 2
Diváků: 80
Sestava haná Prostějov:
Hlávka - Jančiar, Bartoš, Ondráček, Hupšil - Křížek (72.
Rek), Hradečný (45. Ociepka), Popelka, Mašík, Vybíhal Lošťák
Trenér: Pavel Ociepka

SPuSTILI jSMe
NOVÉ WeBOVÉ
STRáNKY

hLedáNí
je u KONCe

Basketbal

28

Prostějovský Večerník, pondělí 7. května 2012

Basketbalisté zatím v semifinále play off Mattoni NBL smírně:

BasketBBalový
BasketB
alový HRRRRR NA NĚ! ORLI HRAJÍ O POSTUPOVÝ MEČBOL

k
o
k
s
roz

O tom, že ligového finalistu může určit výhoda domácího prostředí, se spekulovalo už před začátkem série mezi Prostějovem a Děčínem. A prognózy se zatím vyplňují. Oba soupeři si v úvodních partiích semifinálové série play off Mattoni
NBL uhájili vlastní palubovku a výsledek třetího
utkání tak rozhodne, který tým získá první postupový mečbol. O něj budou Orli usilovat už v úterý
8. května, tj. ZÍTRA, v Městské hale Sportcentra
DDM. POZOR! Stane se tak v hodně netradičním
čase. Další semifinálová bitva totiž začíná z důvodu televizního přenosu už ve 13.00 hodin. Ještě
že je tedy státní svátek...

Mattoni NBL, semifinále - 1. zápas
průběžný stav série 1:0

BK Prostějov - BK Děčín

93:60

Prostějov/lv

(40:34)

Čtvrtiny:

Sestava a body Prostějova

15:19, 25:15,
29:13, 24:13

Bohačík 8
Švrdlík 7
Pandula 5
Bratčenkov 0
Pelikán 0

Slezák 22
Peterson 16
Nicholson 13
Smith 11
Venta 11

trojky: 19/9:19/4
střelba 2b.: 47/24:51/19
trestné hody: 22/18:14/10
asistence: 11:6
doskoky: 42:33
osobní chyby: 15:20
získané míče: 8:7
ztracené míče: 12:12
rozhodčí: Paulík, Hruša, Macela
Diváků: 940

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Děčína
Stria 15, Houška 13, Burke 9, Pomikálek 6,
Boyer 5, Houška 4, Alič 3, Landa 2, Soukup
2, Žampach 1, Bejček 0, Sanders 0

Mattoni NBL, semifinále - 2. zápas
průběžný stav série 1:1

BK Děčín - BK Prostějov

„Čas určilo vedení Asociace ligových klubů po dohodě s vedením České televize. Nemohli jsme si vybírat a věříme, že
to fanoušky nedoradí a přijdou
nás povzbudit,“ přeje si generální manažer BK Prostějov
Petr Fridrich.
Oba soupeři před klíčovým
duelem, který poraženého dostane pod velký tlak, připomínají své předcházející výkony.
Orli chtějí navázat na téměř
bezchybné vystoupení ve druhém poločase prvního utkání,
„Válečníci“ zase věří, že si na
Hanou přivezou bojovnost,
s níž se prezentovali v zápase
číslo dvě.
„Pochopitelně nás mrzí, že
jsme v Děčíně nedokázali
uspět. Domácí podali bojovný

výkon, přesto jsme měli šanci
vyhrát. Na to musíme zapomenout. Čas už nevrátíme.
Máme druhou šanci jít v sérii
do vedení. Nic jiného nás nezajímá. Chceme navázat na hru
předcházejícího domácího vystoupení, i když je jasné, že tak
snadné to nebude. Soupeř po
vyrovnání získal sebevědomí
a bude hodně nabuzený,“ tvrdí
trenér BK Prostějov Zbyněk
Choleva.
Na důležitý souboj připravuje své svěřence také děčínský
kormidelník Pavel Budínský.
Jeho tým ukázal, že na něm
těžká porážka rozdílem třídy
v úvodním utkání nezanechala žádné stopy a přijede si pro
úspěch. „Dopředu jsme věděli,
že k případnému postupu do finále potřebujeme alespoň jednou v Prostějově vyhrát. První

AAA

pokus nevyšel, teď máme druhý a třeba to vyjde. Doma jsme
se vrátili do série a všechno je
otevřené,“ povzbuzuje své hráče Budínský.
Domácí věří v kouzlo vlastní
haly. V ní ještě Orli v play off
nezaváhali. „Když podáme
stejný výkon jako v minulých
domácích zápasech, bude to
dobré. Chceme druhý bod a
tomu všechno podřídíme,“
slibuje rozehrávač prostějovských basketbalistů Matej
Venta.

PŘIJĎTE NA ORLY,
jeďte do Řecka!
Prostějov/lv – Již potřetí přichází s lákavou nabídkou pro fanoušky vedení BK Prostějov, které chce
vyvinout vše pro maximální divácký zájem na zápasech
Orlů ve vyřazovací části Mattoni NBL. Až do konce play off
bude při domácích programech probíhat losování o atraktivní cenu. Pro příznivce je připravený zájezd do Řecka od
cestovní kanceláře Hellas Tour. „Losování bude probíhat při
každém utkání v Prostějově až do konce soutěže,“ potvrdil
generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.

Obchodní a mediální partneři BK Prostějov

78:74
(36:32)

Čtvrtiny:

Sestava a body Prostějova

19:10, 17:22,
11:16, 31:26

trojky: 15/6:17/6
střelba 2b.: 42/18:50/23
trestné hody: 36/24:16/10
asistence: 12:13
doskoky: 35:34
osobní chyby: 21:28
získané míče: 8:3
ztracené míče: 11:16
rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Vondráček
Diváků: 850
nejlepší hráč: Travis Peterson

ZÍTRA

na basket už

Peterson 6
Smith 28
Venta 4
Slezák 11
Švrdlík 3
Nicholson 8
Bratčenkov 0
Bohačík 7
Pelikán 0
Pandula 7
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava a body Děčína
Sanders 22, Houška 13, Stria 13, Burke 10, Alič
6, Houška 4, Pomikálek 3, Soukup 3, Boyer 2,
Landa 2, Bejček 0, Žampach 0

ve 13 hodin!

prvních 100 diváků
obdrží 10° pivo zdarma

SEMIFINÁLE PLAY OFF
1. ZÁPASY: ČEZ Basketball Nymburk – BC Kolín 101:53 (29:11, 51:26,
80:41). Stav série: 1:0. Nejvíce bodů: Simmons 22, Abrams a Sokolovský po 15,
Naymick 14 - Jelínek 10, Zuzák 8, Field 7. Rozhodčí: Vyklický, V. Lukeš, Hošek.
Trestné hody: 18/13 - 8/6. Fauly: 13:21. Trojky: 12:5 * BK Prostějov – BK Děčín
93:60 (15:19, 40:34, 69:47). Nejvíce bodů: Slezák 22, Peterson 16, Cadri-Nicholson 13, Smith a Venta po 11 - Stria 15, P. Houška 13, Burke 9. Rozhodčí: Paulík,
Hruša, Macela. Trestné hody: 22/18 - 14/10. Fauly: 15:20. Trojky: 9:4.
2. ZÁPASY: Kolín - Nymburk 90:88 po prodl. (27:20, 46:44, 74:61, 84:84). Stav
série: 1:1. Nejvíce bodů: Field 24, Barnes 19, Ames 13, Machač 10 - Lawrence 21,
Benda 20, Pumprla 12, Lenzly 10. Rozhodčí: Hruša, Macela, Kapl. Trestné hody:
30/23 - 21/15. Fauly: 20:26. Trojky: 7:7 * BK Děčín - Prostějov 78:74 (19:10, 36:32,
47:48). Stav série: 1:1. Nejvíce bodů: Sanders 22, Stria a P. Houška po 13, Burke 10
- Smith 28, Slezák 11, Cadri-Nicholson 8. Rozhodčí: Vyklický, V. Lukeš, Vondráček.
Trestné hody: 36/24 - 16/10. Fauly: 21:28. Trojky: 6:6.

Baráž o účast v Matonni NBL
1. kolo: Plzeň - Opava 65:70 (19:22, 38:40, 56:53). Nejvíce bodů:
Kozlík a Pecka po 16, Vrubl 12, Tóth 10 - Šiřina 19, Blažek a Dokoupil po 13. Rozhodčí: Galajda, S. Kučera, Kec. Trestné hody: 20/1
- 24/14. Fauly: 22:22. Trojky: 3:6 * Jindřichův Hradec - Zlín 92:79
(30:15, 57:39, 77:63) Nejvíce bodů: Kraus 17, Klimeš 15, Melski 12,
Tomanec 11, Zachrla 10 - Pavlík 24, Šušák 16, Medek a Sedlák po 11,
Mikulík 10. Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Milata. Trestné hody:
16/7 - 25/19. Fauly: 24:19 Trojky: 11:10.

tabulka bařáže po 1. kole
Tým

BK Lions J. Hradec
BK B & W Opava
BK Loko Interconex Plzeň
Proton Zlín

Z

1
1
1
1

V

1
1
0
0

P

0
0
1
1

Skóre

92:79
70:65
65:70
79:92

BK D
BK Pv

78
74

průběžný stav série: 1:1

koše Mattoni NBL v číslech


1.
2.
3.
4.

Orly v závěru opět popravil nestárnoucí Sanders

B

2
2
1
1

Děčín/lv - Ještě dva minuty
před koncem byli basketbalisté Prostějova ve druhém
semifinálovém zápase na
palubovce Děčína ve vedení. Přesto postupový mečbol
nezískali. V závěru dovolili
domácím několikrát skórovat, čehož Severočeši využili
k vítězství 78:74 a vyrovnání semifinálové série na 1:1.
O druhý bod připravil Orly
opět výtečný Levell Sanders,
který jen v poslední čtvrtině
zatížil konto Hanáků sedmnácti body!

PLAY OFF - SEMIFINÁLE
3. ZÁPASY: BK Prostějov - BK Děčín (úterý 8.5., 13:00), ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín (středa 9.5., 18:00)
PŘÍPADNÉ 4. ZÁPASY: BK Děčín - BK Prostějov (pátek 11.5.,
18:00), BC Kolín - ČEZ Basketball Nymburk (sobota 12.5., 17:45)
PŘÍPADNÉ 5. ZÁPASY: BK Prostějov - BK Děčín (úterý 15.5.,
18:00), ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín (sobota 16.5., 20:00)

tovali a po sérii nevynucených
ztrát otočili na 45:40. Závěr
tohoto úspěchu pak opět patřil
hostům, kteří se před začátkem
závěrečné pasáže těšili z jednobodového náskoku.
Koncovka tedy nabídla divokou přestřelku, v níž si hlavní
slovo vzal domácí Sanders a
prostějovský Smith. Ani jeho
osmnáct bodů během deseti
minut ale Orlům k úspěchu
nepomohlo. Domácí nejdříve
vymazali pětibodovou ztrátu.
Výsledek určila osmibodová
série Děčína ve 39. minutě, po
níž museli hosté rychle faulovat. Exekutoři trestných hodů
měli přesnou mušku, a proto
snaha Orlů o vymazání ztráty
nepřinesla očekávaný efekt.
Celá semifinálová partie je tedy
zcela otevřená...

Očima trenérů

Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
„Tentokrát jsme nastoupili na palubovku s jinou
koncentrací a energií než v prvním střetnutí série.
Odměnou je jistota, že se ještě jednou vrátíme do
vlastní haly. Tým si hrábnul na dno svých sil a
rval se o výsledek. Koncovka byla minisoubojem
Sanderse a Smitha s lepším závěrem pro náš tým.
Ve chvíli, kdy jsme se dostali do dvoubodového náskoku, začal
jsem věřit, že to už dobře dopadne...“
Zbyněk CHOLEVA – BK Prostějov:
„Domácí určitě byli lepší na začátku, my jsme se
dlouho probouzeli, což nás asi stálo jakýsi klid.
Nedařilo se nám střelecky tak jako v prvním
zápase. Ve druhé půlce jsme se zvedli, ale stejně
jsme neuhlídali Sanderse. Škoda, že v závěru
Peterson a Ventra neproměnili své střelecké
pokusy. Mohlo to dopadnout jinak. Musím však uznat, že Děčín
si výhru za svoji velkou bojovnost zasloužil.

KAPITÁN JARDA PRÁŠIL NEMUSÍ „POD KUDLU“
„Přiznám, že se mi hodně ulevilo!“

V jakém stavu je momentálně vaše koleno?
„Musím to zaklepat. Postranní vazy se daly dohromady,
jenom svaly byly po měsíční
pauze ochablé a musely se
rozhýbat. Pomalu začínám
trénovat. Jsem rád, že to tak
dopadlo.“

Alespoň dosavadní výkony Orlů vám musí
dělat radost. Zopakuje tým
loňské tažení do finále?
„Strašně bych si to přál. Na
tom jsme celý rok pracovali.
Čtvrtfinále nám vyšlo parádně
a i první zápas proti Děčínu
ukázal, že doma jsme opravdu
silní. Bohužel druhé střetnutí jsme těsně prohráli, ale i tak věřím, že
se nám to podaří.
Chceme si prodloužit sezonu, jak to
jen půjde!“

nedá nic zadarmo. Když se do
finále probojujeme, můžu o tom
přemýšlet. Přednost ale jednoznačně dostane zdraví. Pokud
to nepůjde, budu klukům fandit
z lavičky a pořádně se připravím
na příští sezonu.“
O čem jste přemýšlel při
pohledu na sádru? Honily se vám hlavou černé myšlenky?
„To víte, že to nebylo nic příjemného. Musíte jenom sedět a čekat
na zprávu z lékařského vyšetření.
Z toho nemá nikdo radost. Jsem
Existuje šance, že ještě rád, že už je to za mnou.“
naskočíte do sezony?
„Nic nechci uspěchat. Proti
Děčínu to určitě nebude. Uvidíme, jak se bude noha lepšit. „Strašně bych si to přál. Na tom jsme
Také bude záležet na tom, jak
celý rok pracovali. Chceme si ale
se budu cítit fyzicky.“
Případný start ve fináprodloužit sezonu, jak to jen půjde...“
le by vás nelákal?
Lídr prostějovských Orlů Jaroslav Prášil
„To je ještě daleko... Ještě jsme
sice nehraje, o cíli má i tak ale jasno
do něj nepostoupili a Děčín nám

Prostějov - Dlouhé čtyři týdny musel čekat na
rozhodnutí lékařů prostějovský křídelník Jaroslav
Prášil. Obvyklá opora Orlů tahala sádru na noze a
čekala, v jakém stavu bude křížový sval. Existovalo
riziko, že na řadu přijde operace a několikaměsíční rehabilitace. Kapitán basketbalového týmu měl
nakonec štěstí v neštěstí. Nemohl sice nastoupit do
zápasů play off, nakonec si ale vyslechnul příznivý
ortel. Koleno je v pořádku, operace nebude! „Musím
přiznat, že se mi hodně ulevilo,“ oddechl si Prášil.
Ladislav Valný

Za bezednými koši

První minuty se svěřencům
kouče Cholevy vůbec nevyvedly. Střelci naráželi na neprostupnou obrannou zeď a
v 7. minutě prohrávali 0:12. Až
pak basketbalisté Prostějova
svoji smůlu při zakončení a do
konce čtvrtiny snížili na 10:19.
Dostatečný náskok si Děčín
držel také v další desetiminutovce. Orli přitlačili až zásluhou
osmibodové šňůry a Peterson
s Nicholsonem snížili na rozdíl
dvou bodů. V první půli se jim
přesto ještě nepodařilo vyrovnat a po dvaceti minutách ztráceli na Válečníky čtyři body při
výsledku 32:36.
Ve třetí části vyrovnaného střetnutí začala přetahovaná o každý
bod. Prostějov šel po koši Smitha dokonce do vedení 37:36,
domácí se však rychle vzpama-
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Slezák zavelel na zteč a Děčín byl bez šance Minižačky vyválčily
BK Pv
BK D

93
60

průběžný stav série: 1:0
Prostějov/lv - Očekávaná dramatická podívaná do poslední
sekundy se v prvním semifinálovém utkání Prostějova a Děčína nekonala. Drtivým nástupem do druhého poločasu Orli
rozhodli o vysokém vítězství
93:60 a po právu se radovali
se zisku prvního bodu v sérii.
Hostům tentokrát chyběla
proslulá bojovnost a ani v defenzivě nepotvrdili pověst nejlépe bránícího týmu Mattoni
NBL.
První minuty ale byly pro domácí hodně krušné. Děčín dokázal
potrestat několik ztrát a získal
vedení 10:4. Náskok udržel až

do 12. minuty, v níž se Orli poprvé dostali do těsného vedení.
Vzápětí zvedl prostějovský prapor Pavel Slezák, který během
jediné minuty proměnil dvě trojky, přidal jeden obranný doskok
a vedení domácích 26:21 bylo
na světě. Od té doby už Prostějovští soupeře před sebe nepustili. V kabině si užívali průběžné
skóre 40:34 a chytali se na rozhodující úder.
Ten přišel hned na začátku třetí
čtvrtiny. „Válečníci“ pod vlastním košem nedokázali čelit
rychlým a přesným kombinacím, které zpravidla končily
přesným zakončením. Ve 26.
minutě Orli upravili na 59:39 a
překypovali sebevědomím. Devastace Severočechů i pak stále
pokračovala. Prostřídaná sestava
domácích si užívala své minuty
na palubovce a postupně zvyšo-

vala svůj náskok. V útoku vynikal především Slezák. S chutí
hrající křídlo v průběhu střetnutí
nasbíralo velice solidních dvaadvacet bodů. Také díky tomuto
příspěvku to rychle bylo 75:50
a tři minuty před koncem dokonce 88:57. V závěru přiznal
porážku také hostující kouč Pavel Budínský, který postupně
stáhl obvyklé opory a dal prostor
mladým nadějím. Třicetibodový
rozdíl tým Prostějova udržel až
do konce zápasu, když se opět
opíral o pětici dvouciferných
střelců. Na druhé straně to tak
slavné nebylo. Aličova bilance
se zastavila na pouhých třech
bodech, Sanders dokonce vyšel
úplně naprázdno. Orly tak trápil
pouze Pavel Houška a Stria. Oba
hráči však své body proměnili
především v úvodních dvaceti
minutách.

Očima trenérů

Zbyněk CHOLEVA – BK Prostějov:
„Každý vstup do série je hodně důležitý, a proto
jsem pochopitelně spokojený se ziskem prvního
bodu. Hlavně na začátku to nebylo z naší strany
optimální. Naštěstí nám několik střel vrátilo
sebevědomí a touhu bránit. V poločase jsem tým
upozorňoval, že těsný náskok nic neznamená a
hráči k tomu přistoupili parádně. Rychle jsme proměnili čtyři
trojky a zápas byl prakticky rozhodnutý.“
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
„Prostějov si vítězství zasloužil. Naši hráči
byli na palubovce pouze v první čtvrtině, jinak
jsme tentokrát nebyli Válečníci... Byl to od
nás zbabělý výkon, nechali jsme se zadupat
do země. Ve třetí čtvrtině domácí jeden úsek
vyhráli v poměru 17:3 a pak se pouze dohrávalo.
Chci věřit, že se v dalším průběhu budeme prezentovat jinými
výkony. Vytýkat jim nic nebudu, sami si uvědomují, jak hráli a
kde všude dělali chyby.“

Prostějov zdolal Ivančice, rozhodlo
se po přestávce
Prostějov/jim – Pátým dvoubodovým ziskem v řadě
vstoupili do měsíce května házenkáři Sokola II Prostějov.
Proti Ivančicím sice téměř
celou první půli dotahovali,
ale po pauze již své šance tolik nezahazovali a celkem nastříleli o čtyři branky více než
soupeř. Dál se tak drží na třetí
příčce druhé ligy a jejímu definitivnímu zisku se mohou
velmi výrazně přiblížit o víkendu, kdy jedou do Kuřimi.
„Bylo to velmi těžké utkání. Ve
značně okleštěné sestavě jsme
podali dobrý výkon ve všech řadách včetně gólmana. Odehráli
jsme to v osmi lidech a po zranění Valacha deset minut před
koncem dokonce jen v sedmi a
kluci zaslouží za nasazení, bojovnost a vůli absolutorium,“
čišelo nadšení z hlavního kouče
Prostějova Josefa Zedníčka.
Proti Jihomoravanům se obá-

Sokol II Prostějov
HK Ivančice

vaný útočný kolos domácích
rozjížděl pomalu. Zatímco v
předešlých třech duelech nasázel dvakrát šestatřicet a jednou
dvaatřicet branek, v sobotu
odpoledne jich za první dvacetiminutovku bylo jen osm.
Domácí se poprvé dostali do
vedení v osmé minutě díky
Kozlovskému, který otočil na
3:2, po většinu prvního poločasu však tahali za kratší konec.
Jiří Hrubý předvedl v bráně
několik prvotřídních zákroků,
ovšem gólmana hostí nechali
prostějovští hráči vyniknout
ještě víc. A když už mířili na
bránu a vystřelili mimo dosah protihráče, zastavila jejich
snahu branková konstrukce.
Za doprovodu bubeníků tak
domácí nakoply až dvě zužitkované přesilovky a následně
i dvě dobře zvládnutí oslabení.
Ze stavu 8:10 tak bylo 10:10 a z
11:13 dvě minuty před koncem

28:24
(13:13)

Rozhodčí: Kaufman – Steiger. Vyloučení: 7:7, sedmičky
4/4:2/3.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zabloudil – Kosina 6, Kozlovský 2, Valach 8, Bečička,
Gazdík 3, Nevrlý, Jurečka 5, Burget 2, Ordelt, T. Jurik 2, Budík,
Mikulka. Trenér: Josef Zedníček.

poločasu 13:13 při odchodu do
kabin. „V první půlce jsme hráli
poměrně slušně v obraně, ale v
útoku to bylo dost slabé. Hráli
jsme tam špatně, akce jsme si
nepřipravili. Na jejich vytaženou obranu jsme potřebovali
pohyb a ten chyběl,“ vypíchl
nedostatky Zedníček.
O přestávce si pozitiva i negativa s hráči vyříkal a mužstvu se
začalo dařit lépe. Platilo to zejména pro útok, který si počínal
lépe v zakončení, v kvalitním
výkonu pokračovala obrana.
Domácí kouč ocenil trpělivou
hru dopředu, rozhodla podle
něj ale obrana v čele s Hrubým,
díky níž se borci v modro-žlutém dostávali do rychlých brejků.

„Bohužel nás potkávají zranění a nemoci, ale ubojovali to.
Kluci chtějí být třetí a bojují
i za ty, kteří nemohou hrát.
Bylo to utkání dobré úrovně,
soupeř velmi zdatný. O výhře
jsme rozhodli až v průběhu
druhého poločasu maximální bojovností, koncentrací,“
vystihl zásadní atributy Zedníček.
Z jednotlivců ho nejvíce potěšil brankář Hrubý, dvojice
obranářů Kozlovský, Gazdík
a střeleckým výkonem osmigólový Valach. „Všichni ale
podali nadstandardní výkony.
Je to páté vítězství v řadě,
z toho jsme třikrát zvítězili
venku. Ještě dva zápasy musíme ubojovat, nevím ale,

kdo bude hrát. Je nás málo,“
posteskl si lodivod házenkářů
Sokola II.
Sestavu teď bude připravovat
na výjezd do Kuřimi, u týmu ze
středu tabulky se hraje v neděli od čtyř odpoledne. „Jedeme
tam pro výhru, ale uvidíme, jak
se to vydaří,“ doufá v prodloužení vítězné série Zedníček. Na
podzim z toho byla velká přestřelka a v hale Reálného gymnázia se zrodil výsledek 31:30.
Pokud by navíc v dalších zápasech předposledního kola
zaváhal Kostelec s vedoucími
Hustopečemi a Bohunice v Brně-Maloměřicích, znamenalo
by to téměř jistě potvrzení a
posvěcení třetího místa Sokola
II Prostějov.

CENNÝ BrONZ

Prostějov/lv - Čtyřdenní maratón finálového turnaje mistrovství republiky mladších minižaček „U14“ zvládly basketbalistky TJ OP Prostějov medailovým způsobem (Večerník již informoval – pozn.red.). V silné konkurenci obsadily naděje z Hané
třetí místo a získaly bronz.
Svěřenkyně trenéra Hrabala přitom do poslední chvíle bojovaly o
druhou příčku, ale v závěrečném utkání prohrály s Valounem Brno
o jediný bod. Ke stříbru chyběl pouze koš, přesto má medaile svoji
cenu. „S takovým umístněním jsme nepočítali. Je to příjemné překvapení,“ uvedl trenér týmu Zdeněk Hrabal.
Hráčky TJ OP Prostějov v prvním utkání podlehly basketbalistkám
Frisco Brno 66:76, pak se ale dostaly na vítěznou vlnu a porazily
Karu Trutnov 71:66, SBŠ Ostrava 65:54 a celek Basket Slovanka
50:40. V závěrečném střetnutí podlehly Valosunu Brno 49:50.
„Výsledky nás opravdu potěšily. Už kvůli tomu, že někteří soupeři
se těsně před začátkem finálového turnaje posílili o hráčky z jiných
klubů. My jsme spoléhali na výhradně na vlastní hráčky, které si
postup vybojovaly. Velké poděkování patří městu Prostějov, které
nás podporuje. Také ono má na medaili svůj podíl,“ dodal Hrabal.
Úspěch týmu podpořila také Adéla Neubauerová, která byla zařazena do nejlepší pětky celého šampionátu.

Matouš Hynek osmý na
Závodu míru nejmladších
Jevíčko, Prostějov/red - Navzdory nepříznivé předpovědi doprovázelo mladé cyklistické naděje při Závodu
míru nejmladších, který se
konal do 4. do 6. květnu v
Jevíčku, velice příjemné slunečné počasí. Na startu již
šestatřicátého ročníku tohoto
vysoce prestižního etapového
závodu se sešlo sto dvacet pět
závodníků kategorie kadetů z celkově dvanácti zemí.
A abychom byli přesní, tak
společně s kadety startovaly
i ženy a juniorky.
Mezi největší favority závodu
se řadili dánští cyklisté z týmu
Sjaelland, tradičně také reprezentanti Slovinska a v neposlední řadě slovenský suverén
David Zverko. Prostějovskou
cyklistiku reprezentovala trojice Matouš Hynek, Luděk
Helis a Daniel Chytil. Nejvyšší
ambice z této trojice měl Hynek, který jak sám v televizním
pořadu před startem závodu
avizoval, se chtěl poprat o puntíkovaný trikot pro nejlepšího
vrchaře.
Na cyklisty čekaly celkem
čtyři etapy, páteční bezmála
osmdesát kilometrů dlouhá
etapa s legendárním stoupáním
do Hartinkova, v sobotu dopoledne krátká rovinatá etapa
mezi městy Velké Opatovice
a Jevíčko. V sobotu odpoled-

ne na cyklisty čekala nejtěžší
etapa dlouhá 76 km se čtyřmi vrchařskými prémiemi a
v neděli na závěr časovka na
patnáctikilometrovou distanci. Po první dni se do žlutého
trikotu vedoucího závodníka
oblékl slovenský reprezentant
Zverko, který ve žlutém zůstal
i po velice atraktivní třetí etapě, kdy se hlavní pole doslova
rozpadlo už na první vrchařské
prémii. Dánští reprezentanti
dělali co mohli, aby Zverka
utrhli. Nepodařilo se a Zverko
přijel do cíle etapy v závěsu za
Dány. V závěrečné časovce si
potom vedoucí pozici uhlídal a
tak se mohl radovat z prvního
místa v celkovém pořadí. Na
stupních vítězů jej doprovodili Dánové Klaris a Kogsted.
Matoušovi Hynkovi se nakonec puntíkovaný trikot získat
nepodařilo, ale přesto může
být spokojen, když po velice
zdařilém výkonu obsadil osmé
místo v celkové klasifikaci.
Helis i Chytil závod v celkové
klasifikaci obsadili 35., respektive 82. místo.

Celkové pořadí:

1. David Zverko
2. Magnus Bak Klaris
3. Tobias Morch Kogsted
8. Matouš Hynek
35. Luděk Helis
82. Dan Chytil

(Slovensko)
(Team Sjaelland)
(Team Sjaelland)
(SKC Prostějov)
(SKC Prostějov)
(SKC Prostějov)

Kostelečtí házenkáři vyhráli už popáté za sebou!

Vítězstvím v Bohunicích potvrdili své čtvrté místo, v neděli odpoledne
střelce z dálky. Díky téhle
jsme dobře bránili, ale
Tatran Bohunice
25:27
teď hostí vedoucí Hustopeče taktice
méně kvalitní útok s větším

Bohunice, Kostelec na Hané/
son - Ještě před dvěma
měsíci to vypadalo na hodně
smutnou sezónu házenkářů
TJ Sokol Kostelec na Hané
někde v dolní polovině 2.
ligy Morava jih. Od té doby
však muži HK výrazně
zlepšili svůj herní projev
a pětkrát v řadě zvítězili
včetně včerejšího triumfu
v Bohunicích, čímž drží
pěknou čtvrtou příčku
v pořadí soutěže na dohled
třetímu Prostějovu.
Přímý boj dvou tabulkových
sousedů o čtvrté místo se
dlouho vyvíjel lépe pro

domácí. „Vlastními chybami
jsme si utkání komplikovali,
ale měli jej stále pod kontrolou navzdory průběžné ztrátě
až tří gólů. Důležité bylo, že
jsme si soupeře nenechali
utéct do ještě většího rozdílu,“ rozebíral druhý kouč
kostelecké družiny Alois Jurík.
V
defenzivně
vedeném
střetnutí se skóre měnilo spíš
méně často. „Bohunice málo
branek dávají i dostávají,
což vzájemný zápas potvrdil.
Vsadili jsme na zataženou
obranu 0-6 s aktivními křídly,
neboť Tatran nemá úderné

počtem technických chyb
hlavně do přestávky zapříčinil
vedení domácího týmu,“ popisoval Jurík.
Ani druhý poločas se neobešel
bez problémů. „Postupně
jsme se však lepšili a během
vydařené čtvrthodiny mezi
37. a 52. minutou otočili
z 15:12 na 20:24. Sice následoval výpadek s dalším
obratem na 25:24, ale po
oddechovém
čase
kluci
zmobilizovali síly a závěr
zkušeně zvládli. Celkově šlo
o průměrné střetnutí s naším
zaslouženým vítězstvím, celý
mančaft zaslouží pochvalu i

Kostelec na Hané

Brankový sled: 3:3, 6:3, 8:7, 9:9, 11:11, 12:11, 15:12, 17:16,
19:19, 19:22, 22:24, 25:27. Rozhodčí: Chalupa a Řeháček. Vyloučení: 3:4. Sedmičky: 4/3:7/5. Diváků: 75.

Sestava a branky Kostelce:
Varha, Navrátil – Vasyliev 2, T. Grulich 4, M. Grulich 5, Jurka
7, Rikan 3, Ševčík, Vymětal, M. Grepl, Chalupecký, Varhalík 5,
Říčař 1. Trenéři: Milan Varhalík a Alois Jurík.

poděkování,“ zdůraznil Jurík.
Teď se jeho a Varhalíkovi
svěřenci pokusí zopakovat
týden starou parádu s Novým
Veselím,
které
Hanáci
v předchozím duelu slavně
přemohli. „V neděli 13.
května od 16.00 hodin nas-

Korfbalový
dorost zůstal jen krůček od finále
extraligy
Kolín, Prostějov/son - Maximál„Jsem hrdý na to, co všichni na
ně dramatický a vyrovnaný boj
svedli mladí korfbalisté SK RG
Prostějov v semifinále extraligy
dorostu ČR. Sérii proti Kolínu dokázali navzdory úvodní
domácí porážce natáhnout vítězstvím v druhém střetnutí na
hřišti soupeře do rozhodujícího
třetího duelu, který však ve středočeském městě posléze těsně
prohráli. O postup do finále
ale bojovali až do posledního
dechu!
První poločas druhého semifinálového mače proběhl jasně v režii
favorita, hanácký tým se hůř pohyboval a v čitelném útoku špatně
střílel. Jenže po přestávce přišel

VKC Kolín – SK rG Prostějov 18:22 (10:5)
Stav série: 1:1. Sestava SK RG: Ambrosová 1, Galíček 2, M.
Marek 2, Rajsiglová (31. Křížková 2) – Francová 2, Havlová
4, T. Marek 7, Vyroubal 2.

VKC Kolín – SK rG Prostějov 16:13 (8:5)
Konečný stav série: 2:1. Sestava SK RG: Ambrosová, Galíček, Křížková, M. Marek (58. Šnajdr) – Francová, Havlová, T.
Marek, Vyroubal.
razantní obrat. Hosté šňůrou pěti nost. Rovněž tentokrát se ale hoskošů rychle vyrovnali na 10:10, tující družina ve druhé půli zvedla,
načež se oba celky přetahovaly aby naprosto vyrovnaně bojovala
o vedení. Rozhodlo závěrečných o vysněnou finálovou účast. Až
deset minut s několika výbornými tři minuty před koncem ji za staofenzivními akcemi Prostějova.
vu 14:13 zhatila červená karta M.
Také poslední měření sil otevřeli Marka, po níž Kolínští proměnili
lépe domácí, neboť „ergéčku“ volný hod a výsledek poté bezznovu nefungovala útočná čin- pečně uhlídali.

(12:11)

hřišti předvedli. Totální ofenzivní smršť z druhého poločasu
úvodního střetnutí v Kolíně nemohla nikoho nechat chladným.
Domácí však v rozhodujících
chvílích prokázali větší klid a
taktickou vyspělost, na což naše
nadšení ani bojovnost nestačily.
I když jsme letos byli jen krok
od finále, tenhle tým má hodně
před sebou – vždyť kromě jednoho jsou všichni jeho členové
ještě starší žáci! Teď nás čeká
souboj zklamaných semifinalistů a my rozhodně chceme sezónu uzavřít vítězstvím,“ shrnul
trenér dorostu SK RG Martin
Uherka.

toupíme doma proti dalšímu
velmi silnému soupeři, tentokrát přijedou Hustopeče
coby aktuální lídr soutěže.
Snad navážeme na poslední
výhry i na skvělý výkon, jímž
se nám Veselí povedlo zdolat,“ doufal Alois Jurík.

Ostatní známé výsledky 20. kolo druhé ligy:
Hustopeče – Kuřim 42:21, Sokolnice – Havlíčkův Brod 27:23
1. Hustopeče
2. Nové Veselí
3. Prostějov
4. Kostelec na Hané
5. Bohunice
6. Ivančice
7. Velké Meziříčí
8. Havlíčkův Brod
9. Kuřim
10. Maloměřice
11. Sokolnice
12. Telnice

20
19
20
20
20
20
19
20
20
19
20
19

Tabulka:
18
0
17
0
13
0
12
0
11
0
9
1
9
1
7
0
6
2
6
0
5
2
1
2

2
2
7
8
9
10
9
13
12
13
13
16

650:439
618:491
595:575
537:525
524:517
506:517
473:492
542:596
536:598
461:515
506:575
448:559

36
34
26
24
22
19
19
14
14
12
12
4

Mladší žáky SK rG čeká
finálový turnaj ve Znojmě

Prostějov/son- Dlouhodobou
část ligy mladšího žactva
zakončily korfbalové naděje
SK RG Prostějov domácím
turnajem v hale RG a ZŠ
ve Studentské ulici. Ze tří
zápasů hanácká omladina
jeden vyhrála, jeden remizovala a v jednom podlehla, čímž se výborně naladila
před finálovým kláním. To
proběhne v sobotu 12. května
ve Znojmě.

Hodnocení trenérů
Prostějov – Náchod
Martina Šnévajse
3:3 (2:1)
a Anety Lešanské:
Koše SK RG: Veselá 2, Ošťádal 1. „Získali jsme čtyři body a první
vítězství v této sezóně, takže turnaj
Prostějov – Kutná Hora
doma byl pro nás velmi úspěšný.
2:4 (1:2)
Věříme, že příští rok vítězných záKoše SK RG: Veselá a Ošťádal 1. pasů přibude, jelikož budou všechny děti spadat do této věkové kateProstějov – Znojmo
gorie a bude tak pro ně jednodušší
6:5 (6:1)
se prosadit. Teď ještě zkusíme co
Koše SK RG: Buriánek 3, Ve- nejlépe zvládnout finálový turnaj
letošního ročníku ve Znojmě.“
selá, Ošťádal a Valenta 1.

Volejbal
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Zprávy z p

d vysoké sítE

Prostějovský volejbalový klub se těší z dalšího úspěchu, tentok
tentokrát
rát v zákulisí. A kouč Čada skládá kádr

starší žákyně
vK Prostějov jsou „Agelky“ by znovu měly startovat v lize mistryň
Do týdne se očekává přidělení divoké karty, za rok pak už
mistryněmi republiky!
Mladé volejbalové Agelky suverénně vyhrály přerovský
šampionát, když jediný set ztratily až ve finále
Přerov, Prostějov/son - To byla jízda! Víkendové mistrovství republiky starších žákyň v Přerově mělo jeden naprosto dominantní tým, který tvořily volejbalové naděje VK
AGEL Prostějov. Pod vedením trenérky (někdejší skvělé
hráčky) Evy Ryšavé porazily všechny své soupeře a staly
se národními šampiónkami dané věkové kategorie pro rok
2012!
Spanilá cesta mladých Hanaček odstartovala v základní skupině, pokračovala ve čtvrtfinálové grupě a vyvrcholila v play
off, kde naprosto zaslouženě dosáhly na zlaté medaile. Jedinou
sadu přitom ztratily až ve finálovém duelu proti Olomouci, který na webových stránkách VK podrobně popsal jeden z oddílových koučů mládeže Jindřich Němeček.
„Pořadatelé pro finále nachystali centr přerovské haly, kterou
zaplnili diváci z řad rodičů, trenérů i účastnic mistrovství a vytvořili výbornou atmosféru hodnou vrcholu republikové soutěže. V prvním setu se holky do soupeřek pustily s odhodláním,
vytvořily si jasný náskok, který dotáhly až do konce. Vypadalo
to na vítězství ve dvou sadách, jenže olomoucká děvčata se
chtěla porvat o zlato. Naše holky začaly vlažněji než v předchozím setu a dovolily UP řadou vlastních drobných i hrubých
chyb vytvořit solidní náskok. A byť v dalším průběhu tuto ztrátu dotáhly, nedařilo se přidat klíčový kontaktní bod. Naštěstí
od stavu 19:24 zapnuly na vyšší obrátky a vrátily se ke hře
z úvodní sady. Na zisk setu to sice nestačilo, ale nastartovaly
se do tiebreaku. Ten byl napínavý a i když příznivci VK stále
doufali, jasné to nebylo. Došlo i na zkraty dané finálovým stresem. Nakonec však holky přece jen vybojovaly závěrečný míč
a mohly začít oslavovat.“
Prostějovský volejbal ziskem žákovského titulu přebornic České republiky výsledkově dosáhl zřejmě největšího mládežnického úspěchu ve své novodobé historii!

díky vyššímu koeficientu bude účast v soutěži automatická!

Bez ohledu na úpravu klubové filozofie a probíhající
přesuny v hráčském kádru má volejbalový oddíl VK
AGEL Prostějov pro další sezónu stejný mezinárodní
cíl: hrát CEV Champions League a pokusit se v ní o
postup ze základní skupiny.
Prostějov/son
„Již před časem jsme prostřednictvím Českého volejbalového
svazu zaslali na Evropskou volejbalovou federaci žádost – stejně
jako v minulých letech – o přidělení divoké karty k účasti v Lize
mistryň,“ informoval sportovní
ředitel VK Peter Goga.
Šance, že bude této žádosti opět
vyhověno, je podle něho velká.
„Za uplynulé čtyři ročníky jsme
načerpali potřebné organizační
zkušenosti, vždy jsme plnili veškeré nezbytné náležitosti a znovu
dáváme všechny garance, které
CEV vyžaduje,“ ujistil Goga.

„Navíc se nám i z nejnižšího losovacího koše podařilo v tvrdé
konkurenci třikrát za sebou postoupit do play off, což svědčí
o našich sportovních kvalitách.
Tím pádem vidím naději na
účast v nejbližší sezóně Champions League jako hodně vysokou,“ zdůraznil Goga s tím, že
verdikt by měl na ČVS dorazit
nejpozději do týdne.
Za rok už přitom starosti s divokou kartou odpadnou. „Za
poslední čtyři roky jsme díky
dobrým výsledkům získali do
národního pohárového koeficientu spoustu bodů, výrazně
se po téhle stránce přidalo KP

máme to! Prostějovské „Lékařky“ se mohou opět radovat. I v nové sezóně si zahrají nejprestižnější evropskou klubovou soutěž a diváci tak o
atraktivní Ligu mistryň nepřijdou! 
Foto:JiříVojzola

Brno a alespoň trochu i Olomouc. Tím pádem bude pětiletý český koeficient v létě
2013 tak vysoký, že se do
Ligy mistryň dostaneme automaticky,“ vyložil sportovní
šéf prostějovského volejbalu.
A jak vidí možnosti Agelek
na průnik do vyřazovacích
bojů CEV Champions League 2012/13 v souvislosti
s plánovaným omlazením
družstva? „V této chvíli ještě
nemohu prozradit nic o podobě obměněného hráčského
kádru, nicméně si podle dosud uzavřených dohod i probíhajících jednání myslím, že
bychom neměli mít slabší tým
než letos. Samozřejmě bude
dost záležet na losu a podobě
skupiny, ale předem bych náš
postup do play off rozhodně
nevylučoval,“
zapřemýšlel
Peter Goga.

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

SPORTSWEAR

Dobrá nálada, a.s.

tři volejbalové opory podepsaly s vK nové smlouvy
Své působení v Prostějově prodloužily Chlumská, Soaresová i Monzoniová, posily zatím klub tají

mistryně České republiky 2011-2012.

Foto:VKProstějov

výsledky vK aGel Prostějov
na mČr starších žákyň 2012 v Přerově
Základní skupina B
TJ Lokomotiva Plzeň 2:0 (12, 12), VK Slavia VŠ Plzeň 2:0
(8, 17), TJ Mittal Ostrava 2:0 (16, 15).
1. Prostějov 3
0
6:0
6
2. Ostrava
2
1
4:3
5
3. VŠ Plzeň 1
2
3:4
4
4. L. Plzeň
0
3
0:6
3
Čtvrtfinálová skupina E
TJ Slovan Moravská Třebová 2:0 (9, 13), VK TU Liberec 2:0
(17, 16), TJ Baník Příbram 2:0 (25, 15).
1. Prostějov 5
0
10:0 10
2. Příbram
4
1
8:4
9
3. Liberec
3
2
7:4
8
4. Ostrava
2
3
4:7
7
5. VŠ Plzeň 1
4
4:8
6
6. M. Třebová 0
5
0:10 5
Semifinále
Přerovský volejbalový klub 2:0 (9, 12).
Finále
SK UP Olomouc 2:1 (16, -23, 13).

Konečné pořadí mČr starších žákyň 2012
1. VK AGEL Prostějov, 2. SK UP Olomouc, 3. TJ Baník Příbram, 4. Přerovský volejbalový klub, 5. VK TU Liberec, 6. TJ
Mittal Ostrava, 7. VK Královo Pole, 8. TJ Sokol Frýdek-Místek, 9. VK Slavia VŠ Plzeň, 10. PVK Olymp Praha, 11. VSK
Baník Sokolov, 12. TJ Slovan Moravská Třebová, 13. TJ Slavia Hradec Králové, 14. TJ Sokol Bedřichov, 15. Studio Sport
Praha, 16. TJ Lokomotiva Plzeň.
sestava družstva vK aGel Prostějov
Kristýna Adamčíková, Markéta Hubrová, Aneta Chludová, Adéla Jetelová, Eliška Koblerová, Eva Lakomá, Pavlína Meidlová,
Zuzana Ryšavá, Adéla Stavinohová, Kristýna Šestořádová, Dominika Vincourková, Tereza Vymazalová.
Trenérka: Eva Ryšavá. Asistentka trenérky: Lenka Koblerová.

hledání

Je u KonCe

Prostějov/son - Stávající hráčský kádr žen VK AGEL Prostějov zůstane minimálně z poloviny pohromadě. Vyplývá to
z kontraktů, jež má hanácký
volejbalový klub v tuto chvíli
uzavřené již s pěti členkami
družstva z uplynulé sezóny
2011/12.
Jak už jsme před týdnem informovali, platné smlouvy dál běží
blokařce Veronice Hrončekové a
smečařce Darině Košické. K těmto dvěma jistým plejerkám se během minulého týdne přidaly další
tři parťačky, když s oddílovým
vedením vyjednalo pokračování
vzájemné spolupráce hned trio
tahounek současného kolektivu.
„Mohu prozradit, že jsme podepsali nové kontrakty s kapi-

tánkou Solange Soaresovou,
liberem Markétou Chlumskou a
blokařkou Michaelou Monzoniovou. První dvě jsou už dlouhou
dobu nedílnou součástí dobře
fungujícího týmu, třetí odváděla
v letošním ročníku velmi kvalitní výkony. Proto jsme určitě
rádi, že u nás zůstávají,“ řekl Večerníku předseda správní rady
VK Petr Chytil.
K pětici nyní už veřejně oznámených hráček pro příští soutěžní ročník lze připočítat kvarteto nových posil, s nimiž je
vedení klubu AGEL domluveno
na příchodu. „O koho konkrétně
se jedná, však v tuto chvíli ještě
nechceme zveřejňovat. Musíme
počkat, až budou dohody stvrzeny podpisem a definitivně

uzavřeny, potom vše oznámíme
na tiskové konferenci,“ upřesnil
Chytil.
Také nad zbývajícími sedmi
členkami současného prostějovského ženstva (Anna Velikiyová, Tatiana Artmenková, Helena Horká, Sanja Popovičová,
Monika Smáková, Šárka Kubínová, Vesna Jovanovičová) se
zatím vznáší otazníky. „Je jasné,
že některé u nás končí, zatímco
s některými naopak jednáme o
možném setrvání. A rovněž zde
platí, že více se veřejnost dozví,
jakmile budou uzavřena příslušná jednání,“ dodal Chytil.
My připojme, že start přípravy
na sezónu 2012/13 má hlavní
trenér VK Miroslav Čada naplánovaný na pondělí 23. července.

zůstávají. Úsměv na tvářích se vyloudil trojici hráček VK AGEL,
která bezprostředně po skončení ročníku podepsala nové smlouvy
a i nadále tak trio (zleva): Chlumská, Monzoniová a Soaresová
budou rozdávat radost příznivcům v Prostějově. KolážVečerníku

markéta Chlumská: Jsem moc ráda, že zůstávám v Prostějově
Opora „Agelek“ na liberu nechtěla prozradit, před kterými
konkrétními nabídkami dala VK přednost
Prostějov - Ještě nedávno se nad dalším pů
působením libera Markéty Chlumské (na snímku) v týmu VK AGEL Prostějov vznášely otaz
otazníky a vypadalo to, že dost možná zamíří do
zahraničí. Nakonec se však jedna z největších
tahounek hanáckého družstva dohodla s vedením klubu na nové smlouvě, tudíž v nejlepším
ženském mančaftu ČR zůstává.
Marek Sonnevend
Proč jste se rozhodla
v Prostějově setrvat?
„Po celou dobu svého čtyřletého působení tady jsem byla
maximálně spokojená. VK má
každý rok hodně kvalitní tým,
perfektní zázemí a super je i
všechno okolo, vidím jen samá
pozitiva. Nikdy jsem si nemohla absolutně na nic stěžovat,
z tohoto pohledu bylo mé rozhodování o pokračování v Prostějově jasné a jednoduché.“
Prozradíte, před kterými nabídkami jste dala
AGELU přednost?

„Uvažovala jsem o zahraničí,
ale teď po podpisu smlouvy
s VK už je bezvýznamné říkat,
jaké byly jiné možnosti. Abych
jmenovala konkrétní kluby, od
nichž jsem dostala nabídky, do
toho se nechci pouštět.“
A byla některá z nabídek natolik atraktivní,
aby vám to hodně ztížilo rozhodování?
„Po ekonomické stránce jsou
v Prostějově podmínky na evropské poměry velice dobré
a hlavně má člověk jistotu, že
všechny peníze normálně a
včas dostane. Navíc to mám
z rodného Brna hodně blízko
a jsem zde zvyklá, což při rozhodování také hrálo podstatnou
roli. Takže jsem nakonec dala
přednost vyzkoušené jistotě a
tomu, s čím jsem dlouhodobě
spokojená.“
Nemáte obavu, že po
plánovaném omlazení
kádru bude tým hlavně zpočátku hrát méně kvalitní volejbal?

„Podle mě neznamená, že mladší
hráčky automaticky budou horší,
než ty starší. Samozřejmě nedisponují tolika zkušenostmi, ale ty
se dají nahradit talentem, pracovitostí a podobně. Čeho se spíš možná trochu bojím, že po obměně
kádru, která asi bude dost velká,
zase delší dobu potrvá sehrávání
družstva. Zvlášť, když řada z nás
se do přípravy zapojí až později
po splnění reprezentačních povinností. Uvidíme, třeba o tak velký
problém nepůjde.“
Zmínila jste reprezentaci. Vy do té české znovu
patříte?
„Ano. Po skončení klubové sezóny jsem měla pouze týden volno
a hned od pondělka se připojila
k národnímu týmu, už máme za
sebou první týden přípravy. Výhodou je, že probíhá v Brně, takže
jsem s repre aspoň teď ze začátku
vlastně doma. Věřím, že s výběrem ČR absolvuji kompletní letní
program s Evropskou ligou a kvalifikací mistrovství Evropy, načež
se připojím k prostějovské partě.“

Sport

hoKEJoVÝ PoSuN: ve středu proběhne schůzka s hráči
Týž den by měla odstartovat letní příprava mužů LHK
„Možná však také ne. Bude záležet na dohodě,“ řekl kouč Zachar
V poslední době spíše nečitelné dění okolo
číná
prostějovského hokeje se (snad) začíná
vyjasňovat. Zlomovým dnem může být
středa 9. května, důvod objasnil trenér
A-mužstva LHK Jestřábi Petr Zachar.
Prostějov/son
„Na středeční pátou hodinu odpolední máme naplánovanou
schůzku s členy hráčského kádru. Co přesně bude její náplní,
bych nerad komentoval, každopádně jsou po ní možné dvě
základní varianty: buď okamžitě
zahájíme suchou přípravu, nebo
se domluvíme na další schůzce
v dohledné době,“ řekl Večerníku Zachar.
Webové stránky klubu přitom
podávají informaci o startu přípravy 9. 5. jako hotovou věc.
„Samozřejmě budu moc rád,
když hned ve středu začneme trénovat. Ale záleží na názoru i přístupu kluků, jak vezmou aktuální

Podle
zákulisních zpráv
nepřijdou Jestřábi
korpouze o druhého kor
midelníka, ale též o několik
hráčských opor druholigového
kádru. Ostatně něco takového na-

situaci. Podrobnosti po
mně opravdu nechtějte,
devátévšechno se vyjasní deváté
ho května,“ připojil Zachar.
Jednu jistotu má však on sám již
nyní. Asistenta mu nadále nebude
dělat Juraj Jurík (na snímku),
který se stal druhým
koučem extraligoenér
vých mužů PSG
U Jestřábů končí tr
Zlín. „V Prostěází
JURAJ JURÍK, odch
jově mi skončila
smlouva a nabídk mužům do Zlína!
ka z nejvyšší soutěže se neodmítá. Pro
mě je to zatím vrchol trenérské
kariéry, možnost pracovat s tak
kvalitním týmem mužské extraligy beru jako velkou výzvu i zodpovědnost,“ okomentoval Jurík.

značoval v nedávném rozhovoru
předseda LHK Michal Tomiga,
který po pravděpodobném vstupu
dvou nových partnerů do klubu
nejspíš přejde na pozici sportovního manažera a trenéra mládeže.
Pokud áčko skutečně opustí někteří tahouni, kolektiv se omladí
tak, aby víc šancí dostávali talentovaní odchovanci oddílu.
Jaká bude realita? To by měl odhalit nebo aspoň naznačit průběh
tohoto týdne.

hájek došel do finále,
Veselý s Pavláskem neuspěli

Ostrava/jim – Až do finále
ostravského
challengeru Prosperita Open došla
jednička turnaje a člen širší
daviscupové soupisky Jan
Hájek (na snímku). Naopak
v singlovém pavouku turnaje s dotací více než čtyřicet
tisíc euro se nedařilo dalším
dvěma nadějím TK Agrofert
Prostějov Jiřímu Veselému
a Adamu Pavláskovi, kteří
vypadli hned v prvním kole.
Držitelé divoké karty si
neúspěch alespoň částečně
vynahradili ve čtyřhře, kde
prošli do třísetového finále.
Osmadvacetiletý Hájek neztratil při čtyřech vítězných duelech ani set a poprvé zaváhal
až ve finále proti Jonathanovi
Dasnieres de Veigymu z Francie. Nad nenasazeným tenistou vedl v prvním setě 5:4 a
podával na vítězství v sadě,
přesto nakonec prohrál 5:7. Ve

Pittbulové a Pittbulky si opět rozšiřují sbírku
svých sportovních trofejí
Olomouc/pk - Téměř letní
počasí přivítalo účastníky
třetího turnaje Master v Olomouci. Restaurace Atlant
byla opět dějištěm litých bojů
o šipkařské body, které v neposlední řadě rozhodují nejen
o pořadí v republikovém žebříčku, ale také o nominaci na
kvalifikační turnaj o letenku
na Mistrovství Evropy EDU,
které se koná už za čtrnáct
dní v Turecku. Na startovní
čáře se tak sešel výkvět nejlepších hráčů a hráček navzdory krásnému počasí, které lákalo k projížďce na kole
nebo procházce parkem...
Turnaj dvojic žen ovládla dvojice hráček Marika Benešová Michaela Kavková. Prvně jmenovaná už má jistou účast na
Mistrovství Evropy EDU a její
kolegyně bude Jana Kaňovská,
která spolu s Lenkou Horskou
obsadila v turnaji dvojic žen
druhé místo. Třetí místo s trochou smůly obsadila dvojice
hráček Pittbulls Prostějov ve
složení Monika Mičková a Kateřina Hrubá.

Turnaj dvojic mužů má pravidelně velký hráčský náboj a
nejvíce jiskřilo při finálovém
zápase mezi Petrem Kolářem,
Pavlem Šroubkem a Tomášem
Mičkou, Romanem Šmidem
z Pittbulls Prostějov. Více
herního štěstí stálo na straně
prvně jmenované dvojice a tak
do Prostějova putují trofeje za
krásné druhé místo. Třetí místo na stupních vítězů obsadila
dvojice Petr Hynčica a David
Rosí.
Turnaj jednotlivců volně
prolnul finálové zápasy turnaje dvojic a postupem času se
u stolku rozhodčích scházelo
jedno hvězdné jméno za druhým.

V zápolení žen nedala reprezentantka České republiky Marika Benešová jedinou šanci a
systémem start cíl si domů do
Chropyně odvezla cenné vítězství a trofej za první místo. Druhé místo patří Lence Horské
z Kroměříže a trojici nejúspěšnějších hráček doplnila druhá
reprezentantka České republiky
Jana Kaňovská ze Zlína.
Velmi sledovanou soutěž mužů
vyhrál hráč extraligových Dobrých bobrů z Olomouce Jiří
Trnka, který ve finále porazil hráče superligového týmu
Mustang Brno Petra Hynčicu.
Stupně vítězů svým krásným
třetím místem doplnil Petr Kolář z Dobrých bobrů Olomouc.

Tři nejúspěšnější muži. Foto: ČDS Trading
„Závěrem mi dovolte poděkovat pořádající Restauraci Atlant
v Olomouci za jejich starost o
naše hráče a vám všem hráčům
děkujeme za krásné sportov-

ní výkony a těšíme se na další
setkání, třeba na turnaji pořádaném pořadateli z ČDS Trading
Prostějov,“ uvedl za organizátory Z. Špička

partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

Boxery DTJ čeká stěžejní bitva celé sezóny!
V neděli do Prostějova dorazí sloučený výběr Mostu a Děčína,
a pokud jej Hanáci porazí, udrží naději na extraligový titul
Prostějov/son - Nejhůře bronz
už mají v podstatě jistý, teď
hodlají zaútočit na vyšší pozice. Boxeři BC DTJ Prostějov
přivítají v 9. kole extraligy
mužů ČR tým KB Baník
Most+Doprava Děčín a jedině
vítězství jim ponechá šanci dosáhnout na stříbro, případně i
na obhajobu mistrovského titulu. Mimořádně důležitý mač
propukne v neděli 13. května
od 10.00 hodin v sokolovně na
Skálově náměstí.
Od posledního duelu našich rohovníků v nejvyšší národní soutěži (senzační devastace Nitry
14:4) se odehrály pouze dva další zápasy, ovšem jejich výsledky
měly mimořádnou důležitost. A
protože nadcházející protivník
Hanáků těsně i kontroverzně
udolal jak Ústí nad Labem venku, tak Nitru doma, má aktuálně
nejlepší výchozí pozici na cestě
ke zlatu.
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„Severočeši k nám přijedou
s obrovskou motivací, neboť
v případě vítězství získají titul. Pro ně je to poslední utkání celé sezóny, určitě do něj
dají všechno. To samé však
platí pro nás a na Děčín vletíme tím víc, že mu chceme
pořádně vrátit spornou prohru
z jeho ringu. Tenkrát nás tam
zařízli rozhodčí, teď snad nic
takového nehrozí,“ uvažoval
hlavní trenér BC DTJ Pavel
Duda.
V posledních dvou týdnech
před stěžejním soubojem jeho
svěřenci zintenzivňují přípravu tak, aby byli na neděli
stoprocentně nachystaní. „Na
společných trénincích pořádně
makáme a zároveň ladíme formu, kluci se jeví velice slibně.
Vůbec jim s kolegou Petrem
Novotným nemusíme zdůrazňovat, co je ve hře, oni sami
strašně chtějí,“ přiblížil Duda.

Sestavu, kterou pošlou proti
Severočechům, nechtěl předem prozrazovat. „Každopádně máme dost na výběr a to je
jedině dobře. Přesné složení
mančaftu s obsazením jednotlivých vah dáme dohromady
až v posledních dnech před
střetnutím podle momentální
formy a zdravotního stavu,“
řekl kouč obecně.
Možná však v neděli dojde
k jednomu velkému návratu
mezi provazy. Do přípravy na
Hané se totiž zapojil Dušan
Chromý, kterého disciplinární
komise České boxerské asociace potrestala v prosinci 2010
ročním trestem za dopingový
nález (marihuana) na tehdy
prostějovském mistrovství republiky jednotlivců.
„Dušan strávil víc než rok
v Anglii, nedávno se vrátil a
teď s námi trénuje. Uvidíme,
jak rychle se dostane na po-

třebnou výkonnostní úroveň.
Každopádně připadá v úvahu
pro váhové kategorie do 54
nebo 56 kilogramů, zvyšuje
zdravou konkurenci v kolektivu,“ potěšilo Dudu.
Bez ohledu na přesnou sestavu
půjdou naši boxeři proti společenství Most/Děčín s jasným
cílem: vyhrát pokud možno
víc než 10:8. „Tímhle poměrem jsme u nich nespravedlivě
podlehli, takže když zvítězíme
výrazněji, budeme mít lepší
vzájemné zápasy,“ zmínil lodivod klíčový faktor.
Je téměř jasné, že si Nitra
v souběžně konaném utkání
poradí s Ústím. „Tím pádem
bychom si pak 27. května jeli
právě do Ústí pro stříbro, či dokonce pro zlato. Na druhé nebo
i první místo by nás pochopitelně vynesla jen další výhra,
o konečném pořadí by při stejné bilanci vzájemných duelů

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

s Nitrou rozhodovalo celkové
skóre,“ vyložil Duda poměrně
zamotanou situaci.
V první řadě Prostějované musejí vypráskat mostecko-děčínskou partičku. „Soupeř sice
nasadí asi dvě posily z Polska,
ale to nás nemůže nijak zastrašit
a pevně věřím, že ani zastavit.
Spoléháme na výhodu domácího prostředí, naši skvělí fanoušci vždycky dokázali vytvořit
bouřlivou atmosféru. Takže
lidi, přijďte prosím do hlediště
a co nejvíc povzbuzujte! My
budeme bojovat i za vás,“ slíbil
Pavel Duda.
Výhodou je, že se borci BC
mohou soustředit pouze na box
a jejich oddíl neřeší žádné ekonomické potíže. „Díky podpoře
města Prostějov a Olomouckého kraje máme rozpočet finančně pokrytý, byť si v dnešní
složité době nemůžeme nijak
vyskakovat. Každopádně je
naše situace díky dvěma zmíněným partnerům bezproblémová, za což městu i kraji moc
děkujeme,“ doplnil předseda
DTJ Jaroslav Kořínek.

druhé sadě nesebral soupeři
ani jedno podání, přičemž své
dvakrát ztratil a po výsledku
2:6 na titul nedosáhl. I tak bral
aspoň osmačtyřicet bodů do
žebříčku a šek na tři tisíce šest
set euro.
Přes první kolo kromě Hájka
prošel již pouze jeden zástupce
úřadujícího vítěze extraligy
– Dušan Lojda. Sedmý nasa-

zený prošel až do čtvrtfinále,
kde podlehl Rufinovi z Francie, trojce turnaje. Zklamáním
bylo počínání Jiřího Veselého,
jemuž se po přechodu z juniorské kategorie stále nedaří
a z divoké karty nic víc než
prohru ve dvou setech hned v
prvním kole nevyprodukoval.
Záhy skončila i cesta Adama
Pavláska, přítel Petry Kvitové
nenašel vítěznou taktiku na
kvalifikanta Zemlju.
Duo teenagerů tak příjemně
překvapilo jen ve čtyřhře.
Společně nejprve vyřadili nasazené jedničky a po dalších
dvou výhrách prošli do finále.
Zde je zastavila druhá nasazená moldavsko-ruská dvojice
Albot, Gabašvili, jež zvítězila
7:5 5:7 a 10:8. Také Jan Hájek
nastoupil do čtyřhry a po
boku Davida Škocha došli
do druhého kola, kde vypadli
poměrem 8:10 ve třetí sadě.

Pokračování ze strany 17

VÝSLEDKY NA KAMENICI
Mistrovství republiky ve sjezdu
Muži (34 posádek): 1. TR KUHEBUMI junioři (Chlouba,
Ježek, Jiras, Kolanda) 14:45,22 min, 2. TR HIKO (Daněk, J.
Šťastný, Havlíček, Uncajtík) 14:48,37, 3. HANACE rafters
14:50,33, 5. TR Rafting Morava (Hric, Kabrhel, Lisický, Hanuliak) 14:58,42, 6. TR KUHEBUMI (Bubeníček, M. Šťastný,
Hermann, Kučera) 15:03,63, 7. TR Baňos (Netopil, Vrba, Bozděch, Pavlík) 15:05,66.
Ženy (7 posádek): 1. TR TEVA (Procházková, Kaňkovská, Kratochvílová, Valtrová) 15:38,15 min, 2. JEZINKY 15:47,34, 3. RK
Troja – Čóro 15:47,58, 5. TR CK Bartoněk team (Halašková, Nakládalová, Schneiderová, Lagnerová, Mrůzková) 16:06,93.
Český pohár ve sjezdu
Muži (35 posádek): 1. HANACE rafters 15:20,63 min, 2.
TR KUHEBUMI junioři 15:21,45, 3. TR Rafting Morava 15:27,17, 4. TR HIKO 15:31,68, 6. TR KUHEBUMI
15:36,78, 10. TR Baňos 15:48,46.
Ženy (7 posádek): 1. TR TEVA 15:59,85 min, 2. JEZINKY
16:07,98, 3. MB Bohouš a jeho parta 16:13,08, 4. TR CK Bartoněk team 16:21,58.
Průběžné pořadí Českého poháru
Muži: 1. HANACE rafters 800 bodů, 2. TR KUHEBUMI junioři 752, 3. TR HIKO 704, 4. TR Rafting Morava 592, 6.
TR KUHEBUMI 528, 9. TR Baňos 468.
Ženy: 1. TR TEVA 800 bodů, 2. JEZINKY 704, 3. RK Troja
– Čóro 632, 6. TR CK Bartoněk team 564.
Junioři: 1. TR ENVY HANACE junior (Rolenc, Haleš, Pavlík, Novák) 800 bodů, 2. RK Hodonín 704, 3. Gymnázium
Letohrad 632.
Juniorky: 1. HANACE rafters Čudly 800 bodů, 2. TR ENVY
juniorky (Krausová, Řeháková, Sováková, Ligurská, Stoličková) 752.
Veteráni: 1. TR veterán (Netopil, J. Šťastný, Bozděch, Vrba,
Hajský) 800 bodů, 2. TR KUHEBUMI (Bubeníček, Kouba,
Hermann, Kučera, M. Šťastný) 752.

Extraliga v boxu mužů ČR 2011-2012
Dosavadní výsledky
1. kolo: BC Stavbár Nitra – BC DTJ Prostějov 14:4.
2. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – SKP Sever Ústí nad
Labem 12:6.
3. kolo: BC Stavbár Nitra - KB Baník Most+Doprava Děčín 14:4.
4. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – BC DTJ Prostějov
10:8, SKP Sever Ústí nad Labem - BC Stavbár Nitra 6:12.
5. kolo: BC DTJ Prostějov - SKP Sever Ústí nad Labem 14:4.
6. kolo: BC DTJ Prostějov – BC Stavbár Nitra 14:4.
7. kolo: SKP Sever Ústí nad Labem - KB Baník Most+Doprava
Děčín 8:10.
8. kolo: KB Baník Most+Doprava Děčín – BC Stavbár Nitra 10:8.
1. Most+Děčín
2. Nitra
3. Prostějov
4. Ústí n. L.

Průběžná tabulka
4
0
1
44:46
3
0
2
52:38
2
0
2
40:32
0
0
4
24:48

8
6
4
0

Zbývající program
9. kolo (13. května): BC DTJ Prostějov - KB Baník
Most+Doprava Děčín (neděle 13. 5., 10.00 hodin), BC Stavbár Nitra - SKP Sever Ústí nad Labem.
10. kolo (27. května): SKP Sever Ústí nad Labem – BC DTJ
Prostějov.

Kondiční box pro veřejnost
Petra Novotného

Prostějov/son - Stále aktivně (a výborně) boxující trenér
BC DTJ Prostějov Petr Novotný otevřel pro zájemce z řad
široké veřejnosti Kurz kondičního boxu.
„Ať přijde každý, kdo má chuť a touhu naučit se bránit i ovládat, zvednout si sebevědomí a náladu, zlepšit kondici. Pravidelné tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 17.30 hodin v tělocvičně DTJ v Krasické ulici vedle Aquaparku. Kurz je vhodný
pro muže, ženy i děti,“ informoval kapitán mužstva BC Petr
Novotný.
Kontakt: telefon 777 819 789, e-mail petrosjan@centrum.cz

hLEDáNí
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Exkluzivní interview s absolutním rekordmanem mezi kadety i juniory a čerstvým mistrem republiky mezi muži – 1. část

jan nedělník: „Vždy jsem se srovnával s muži
a někteří se již těší, až půjdou do seniorů“
boval trenéra a všichni mi říkali,
co mám dělat. Zkušenosti jsem
bral od taťky, mamky a ostatních
v klubu. Začal jsem s menší dřevěnou kuší v roce 2003. Každý
v klubu už ví, jak se střílí. Máme
to zaběhnuté, ale malá rada, jak
to vylepšit, aby to bylo ještě o pár
bodů lepší, stále pomůže. Takže si
stále radíme nebo zkoušíme šípy,
kam skutečně létají.“
Věnoval jste se dříve i kolektivním
sportům?
„V mládí jsem je zkoušel, teď už
neexperimentuji. U fotbalu jsem
měl jen jeden trénink a moc mě
to nezaujalo. Raději si zahraji

Prostějov – Od roku 2006 se stal šestkrát halovým a pětkrát venkovním
mistrem republiky ve své věkové kategorii, stejnou bilanci má i v Českém
poháru. Teprve jednadvacetiletý kušista Savany Kostelec na Hané Jan
Nedělník nepřestal vítězit ani po svém přechodu z kadetů a juniorů mezi
dospělé, naopak. Hned při své premiérové sezoně mezi domácí elitou
se zařadil na druhé místo za dlouholetou jedničku Bohumila Korbaře, na
halovém mistrovství republiky pak vyzrál i na něj a s propastným náskokem
devatenácti bodů přidal první zlato mezi muži.
Jiří Možný
V mužské kategorii jste dokončil
teprve první rok.
Jak vás jako benjamínka přijali?
„Vždy jsem se srovnával s muži
a teď jsou spíše naštvaní, že jsem
tam přišel. Někteří se již těší na
to, až půjdou do seniorů, aby měli
umístění (smích). Já jsem se totiž
zařadil hned za Korbaře na druhé
místo a ti, co byli zvyklí na druhé
třetí místo, jsou o jednu příčku
níže a někdy jim to na bednu nevyjde. Když se tam ještě protlačí
taťka, tak Opaváci utřou nos a
jsou pod bednou.“
Lze tedy říci, že
máte pozici hlavního vyzyvatele
Bohumila Korbaře?
„Určitě, hlavně v hale. Tam jsem
ho teď na mistrovství republiky
porazil, vyhrál jsem i Český pohár. Tuto halovou sezónu jsem
INZERCE

ho převálcoval, republiku jsem
vyhrál o devatenáct bodů, což
je velký nářez. To jsem nedával
ani v juniorech. Bylo to ale tím,
že oba jsme byli nemocní a zřejmě neměl natrénováno, jak by si
představoval. Využil jsem toho a
přestřílel jsem ho.“
Počítal jste před
závodem, že by to
mohlo dopadnout
až tak dobře?
„Šel jsem do toho s tím, že bych
vyhrál Český halový pohár. Měl
jsem dva výsledky, on jeden a v
průměru jsem byl o dva body za
ním. Říkal jsem si, že kdyby se
mi dva výsledky podařily a mu
na jeho poměry ne, tak bych mohl
být celkově první. Že vyhraji
republiku, s tím jsem nepočítal.
Po prvním dnu již trochu ano,
měl jsem totiž náskok osm devět
bodů. Dát osm bodů na Korbaře
je hodně dobré! Říkal jsem si, že
bych to mohl udržet nebo jen pomaličku ztrácet. Druhý den se mi

hledání
je u konce

však zpočátku vůbec nedařilo a v
každé sadě jsem ztrácel po bodu.
Ale pak najednou začal druhou
půlku chybou. Asi se mu něco
stalo na kuši a jednou sadou jsem
mu utekl o pět bodů, což je hodně. Pak už to šlo samo a druhou
půlku druhého dne jsem dal za
298 bodů ze tří set. Na to již nešlo
reagovat a dalších jedenáct bodů
jsem nadehnal.“
Zmínil jste se o
halovém poháru.
Jaká kritéria rozhodují o nejlepším?
„Počítá se bodový součet tří nejlepších výsledků a za jeden výsledek se počítá sada šedesáti šípů, to
je celý jednodenní závod. A republika je dvoudenní závod na dvakrát šedesát šípů. Takže do poháru
šly započítat veškeré předchozí
halové závody i dva výsledky z
republiky. Já jsem odstřílel celkem
čtyři závody a Korbař musel jet
na republiku, protože měl zatím
jenom jeden. Byl nemocný a ptal

Foto: archív J. Nedělníka
se mě, zda pojedu závodit. Říkal
jsem, že ano, tak že on taky pojede. Byl jsem jeho největší hrozba.
A podařilo se.“
Vaše sestra Hana
se stala mistryní
republiky v lukostřelbě mezi mladšími žačkami. Také jste začínal u luku?
„Ano, asi půl roku před sestrou.
Dovedl mě k tomu spolužák ze
základky a střílel jsem dva tři
roky. Šlo mi to celkem dobře, ale
mistrem republiky jsem se nestal.
Většinou jsem se dostal do finále a

několikrát na republice skončil třetí, ale větší úspěchy jsem sbíral jen
za družstva. Prošel jsem mladšími
žáky, staršími žáky a v kadetech
jsem to ukončil, protože jsem šel
na internát a neměl jsem čas trénovat. Kuše byla méně náročná na
trénink.“
Pro kuši jste se
tedy rozhodl kvůli
nedostatku času?
„Také proto, že v ní byla menší
konkurence a věnovali se jí všichni v rodině. Díky tomu jsem to
měl snazší, protože jsem nepotře-

sám a bez plnění příkazů. Byl
jsem i na házené, ale taky mě to
moc nechytlo. Pak už přišla lukostřelba a zřejmě rozhodlo to,
že je individuálním sportem a
nemusím se spoléhat na ostatní.
Když si to pokazím, tak jsem si
to pokazil sám, když jsem dobrý,
je to jen moje zásluha. Rekreačně
si zahraji i volejbal, basket, fotbal
a poslední dobou mě chytly šipky a bowling. Ten hrajeme i při
dvoudenních závodech, když se
sejdeme s ostatními kluby.“
Pokračování rozhovoru
s janem nedělníkem
v příštím čísle

kdo je
Jan Nedělník
Brzy dvaadvacetiletý střelec Savany KK
Kostelec na Hané začínal s polní kuší coby
třináctiletý mladíček. Během svého pětile
pětiletého pobytu mezi kadety vytvořil všechny
dosud platné české rekordy v hale i venku,
totéž se mu následně povedlo i mezi juni
juniory. V loňském roce se přesunul mezi dospělé a hned ve své první venkovní sezoně
se zařadil mezi absolutní domácí špičku a
zúčastnil se i mistrovství Evropy v Maďar
Maďarsku. Největšího úspěchu dosáhl letos počátkem jara, když se stal
halovým mistrem republiky, v roce 2006 pak získal bronz na kadetském mistrovství světa.

