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Husovo náměstí a okolí zahalil smutek, pláč i emoce

CIKÁNSKÝ KRÁL JE MRTEV!
Jan Horvátko vládl olašským Romům a soudil jejich spory. V CELÉ EVROPĚ!
na
video rnikpv.cz
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Prostějov/mik

Žal a emoční vzdechy. Typické projevy smutku olašských
Romů v případě, že je opustí blízký člověk. Přesně to bylo
k vidění a slyšení v sobotu dopoledne na prostějovském
hřbitově. Na onen svět odešel muž, kterého si Olaši vážili ze všech nejvíc. Jejich KRÁL. Ten, na jehož slovo dal
každý cikán v Čechách, na Slovensku, ale i v celé střední
a západní Evropě. Ve středu po dlouhodobých zdravotINZERCE
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BYLI JSME
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ních problémech vyvrcholených mozkovou mrtvicí však
cikánský král Jan Horvátko z Prostějova zemřel! Bylo mu
pětasedmdesát let.
Na páteční tryznu v Brodku u Prostějova, ani na pohřeb cikánského krále o den později, bšal nedorazilo tolik Romů,
kolik se očekávalo. Večerník však u toho nechyběl...
Podrobnou reportáž včetně fotodokumentace,
Obrovské emoce. Pohřeb cikánského krále Jana „Bobko“ Horvátka provávideoreportáže a exkluzivních vyjádření špiček olašské
zely v sobotu dopoledne smutek a žal nejenom jeho manželky a dcery, ale
všech olašských Romů...
2x foto: Michal Kadlec
komunity najdete na straně 13 dnešního vydání!

Krimi
168 hodin
s městskou policií
VVzteklý
t klý „host“
h t“
V pondělí po půlnoci se muž
a žena domáhali vstupu do
klubového zařízení. Jelikož
u sebe neměli potřebnou klubovou kartu, nebyli vpuštěni
dovnitř. Dvaadvacetiletý mladík ze vzteku udeřil rukou do
skleněné výplně dveří. Tímto
došlo k roztříštění skla. Výtečník si sám přivolal záchrannou službu, neboť si způsobil
poranění ruky od četných střepů. Hlídkou byl zastižen spolu
se svojí přítelkyní v ulici Sušilova. K poškození dveří se
doznal.Náhrada škody bude
součástí správního řízení.

Vandal se vrátil
Po jednadvacáté hodině nahlásil svědek podivné jednání
neznámého muže. Ten měl
několikrát kopnout nohou do
zaparkovaného vozidla a poté
odkráčet. Majitel vozu zjistil
poškrábané přední dveře a poničené zadní světlo. Zatímco
strážníci vyjeli prohledat blízké
okolí, volal majitel auta znovu,
že se vandal vrátil a způsobil
další škody. Hlídka byla zpět
téměř okamžitě. Po udání
směru odchodu zmíněného pachatele byl dotyčný strážníky
zadržen. Jednalo se o sedmatřicetiletého muže. Jelikož prvotní odhad způsobené škody se
jevil
j vyšší
y jak
j 5 tisíc korun, byl
případ předán Policii ČR.

Kapsář neutekl
Strážníci zadrželi předminulou
sobotu kapsáře. V pět hodin
ráno byla hlídka vyslána ke
kontrole lokalit, kde se nachází
herny. Zde byl předpoklad pohybu muže, jenž zcizil mobilní
telefon osobě, která se zdržovala před jednou z provozoven. V
okamžiku, kdy hlídka projížděla ulicí Wolkerova, povšimla si
chlapíka odpovídajícího popisu
pachatele. Dotyčný šel zády k
nim a přitom vytáhnul z kapsy
mobilní telefon. V tomto momentu se otočil. Když spatřil
strážníky, rychle schoval telefon
zpět do kapsy a snažil se utéct.
Padesátiletý
ý muž byl chycen a
předán Policii ČR.

Porval se s ochrankou!
Odcizeného alkoholu se nechtěl vzdát. Jednadvacetiletý
zloděj si uschoval láhev vodky
pod bundu za opasek a snažil
se projít pokladní zónou bez
zaplacení. Pracovník ochranky
supermarketu si jeho počínání
povšiml a vyzval ho k vydání
lahve. Oslovený toto nemínil
akceptovat a hrnul se k východu. Situace se nakonec vyhrotila v pokus o útok na ochranku
i prodavačku. Arogantní muž
se choval agresivně i v přítomnosti strážníků. Pro podezření
z trestného činu skončil na služebně Policie ČR.

ze soudní síně...

Po bezdomovci chtějí 40 tisíc. Za jedno pivo s rumem...
Hospodské se staral o kozu a prase, pak ji zmlátil. Léčba stála přes 200 tisíc
Tak to byl pořádný večírek! Konečný účet za pět
piv a stejný počet rumů v hospodě v Hluchově se
u Františka Streita může vyšplhat až na 212 tisíc
korun. Právě tolik po něm požaduje zdravotní pojišťovna jako náhradu škody za léčbu hospodské
Marty S. Dle obžaloby ji právě Streit v opilosti napadl, až upadla a utrpěla zlomeninu krčku nohy.
Následně byla hospitalizována v nemocnici, její
léčba trvala tři měsíce. Přitom bez vypitého piva a
rumu by ke konfliktu vůbec nedošlo...
Prostějov, Hluchov/mls
František Streit se do Hluchova
přestěhoval před přibližně dvěma
roky. Začal bydlet ve velkém
domě místní hospodské Marty
S., která se v té době chystala na
operaci kolena. Proto potřebovala
někoho, kdo by jí pomohl s péčí
o domácí zvířectvo a s pracemi
na poli. Kromě něj měla Marta

S. i přítele. Všichni tři spolu
celkem dobře vycházeli, a to až
do osudné říjnové pitky, která
se změnila v bitku. „V hospodě
jsme byli sami. Měl jsem vypito
tak pět piv a rumů. Hospodská mi
začala nadávat a mlátit mě berlou.
Navíc se motala, až sama upadla,“
vypověděl u Okresního soudu v
Prostějově obžalovaný František
Streit, který má trvalé bydliště na

prostějovské radnici a žije z invalidního důchodu ve výši sedm
a půl tisíce korun. Z toho navíc
musí platit alimenty. Byl to právě
Streit, který po incidentu sám zavolal policisty. „Chtěl jsem, aby
se podívali, jak je paní Marta protivná a zlá,“ prohlásil Streit.
Jeho oběť viděla celou věc
poněkud jinak. „Když se pan Streit napil, býval vždy agresivní. Ten
den jsme spolu pili a přišla řeč
na peníze, které mi dlužil. On ale
začal být agresivní. Samozřejmě,
že jsem se bránila. Pak do mě
žduchl, spadla jsem a víc si nepamatuju. Co jsem slyšela, měl
mi mlátit hlavou o zem. Nejsem
žádný ufňukanec, vůbec bych to
neřešila, jenže když jsem se probrala, nemohla jsem sama vstát
a musela pro mě přijet sanitka,“
popsala Marta S., které se o dalších
okolnostech případu příliš hovořit

nechtělo. „Proč vás to všechno zajímá? Buďte rád, že jste tam nebyl...,“ reagovala úsměvně na jeden
z četných dotazů obhajoby. Ta v
souladu s výpovědí obžalovaného
nevyloučila, že žena upadla
sama. Zásadní problém pro tuto
verzi celého případu vězí v tom,

že po příjezdu policejní hlídky se
František Streit k napadení hostinské na místě sám přiznal. U
prostějovského soudu to však pod
vidinou trestu opakovaně popřel.
Rozhodnutí na úterním stání v
této věci dosud nepadlo, jednání
bylo odročeno.

Dal si PERVITIN, Družku škrtil a hrozil jí SMRTÍ!
policie ho lapila v autě

Výšovice/mik - Trestuhodné.
V sobotu večer si drogově
závislý mladík z Prostějova
„šlehnul“ pervitin. Ani to ho
však neodradilo od úmyslu
sednout si za volant. Policisté
ho naštěstí lapili ve Výšovicích. Navíc bylo zjištěno, že
feťák přišel o řidičák a neměl tedy za volantem vůbec
co pohledávat.
„Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky je
podezřelý třiadvacetiletý muž
z Prostějova, který byl v sobotu 16. března kolem dvaadvacáté hodiny v obci Výšovice
kontrolován jako řidič vozidla

Nissan Micra. U muže byla
provedena dechová zkouška
s negativním výsledkem. Jelikož se chování řidiče policistům nezdálo, byl proveden test
na drogy, který byl pozitivní,“
uvedl Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. „Muž
se doznal, že kolem osmnácté
hodiny užil jednu dávku pervitinu. Dále bylo zjištěno, že dotyčný muž má vysloven zákaz
řízení všech motorových vozidel do září 2014. Byl zadržen
a je také podezřelý z trestného
činu maření úředního rozhodnutí,“ dodal Josef Bednařík.

www.vecernikpv.cz

k fyzickému napadení sedmatřicetileté ženy ze strany jejího
třiatřicetiletého druha. Incident se odehrál v jednom z rodinných domů
v Horním Štěpánově,“ informovala hned
druhý den dopoledne
Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. „Muž, který byl
zjevně pod silným vlivem alkoholu, bezdůvodně napadl družku, kterou začal škrtit, udeřil ji
pěstí do obličeje a vyhrožoval,
že ji zabije. Nezastavila ho ani
skutečnost, že incidentu byl přítomen i jejich jeden a půlroční
syn. Ženě se podařilo utéct do
jiné části domu a přivolat policii,“ popsala hrůzné okamžiky
v domě v Horním Štěpánově
mluvčí prostějovské policie.
Policisté po svém příjezdu
muže zajistili a převezli na
policejní služebnu k provedení dalších služebních úkonů.
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Horní Štěpánov, Prostějov/
mik - Scénu jako z rodinného
hororu si prožila žena, která se
stala terčem opileckého řádění
svého o čtyři roky mladšího
druha. Minulé pondělí musela
do Horního Štěpánova přijet
řešit policie, která po nechutném incidentu vykázala násilníka z domu. Ten svoji družku
totiž před zraky jejich malého
synka škrtil a hrozil jí smrtí!
„V pondělí jedenáctého března
ve večerních hodinách došlo

„Dechovou zkoušku na alkohol
však násilník odmítl. Během
prošetřování události policisté
zjistili, že se muž takového jednání vůči své družce nedopustil
poprvé. Již v minulosti ji opakovaně slovně či fyzicky napadal. Policisté využili svého zákonného oprávnění a násilníka
z domu a jeho bezprostředního
okolí vykázali na dobu deseti
dnů,“ dodala mluvčí strážců
zákona.
Vykázání bylo v tomto případě
na místě, ale stačí to? Podle policie to však není jediný postih.
„Poslední incident policisté šetří samostatně jako podezření ze
spáchání přečinu nebezpečného
vyhrožování, za který podezřelému v případě prokázání viny
hrozí trest odnětí svobody až
na jeden rok,“ vysvětlila Irena
Urbánková.
V letošním roce se jedná již
o čtvrtý případ vykázání z bytu
na Prostějovsku.

Musel být na šrot! ZMASAKROVAL semafor
Co kdyby tam stálo dítě, frajere?

Prostějov/mik - Musel být
úplně namol nebo zfetovaný
jak zákon káže. Jinak to totiž
snad ani není možné... V pátek
po páté hodině ranní nezvládl
řidič ve velké rychlosti zatáčku z Olomoucké ulice na Vápenici a havaroval nárazem
do semaforu na opačné straně silnice. „Frajer“ z místa
nehody okamžitě utekl, viděli
ho však svědci a zaznamenal
městský kamerový systém!
„V pátek přesně čtvrthodiny po
páté hodině došlo v Olomoucké
ulici k havárii vozidla Volkswagen Golf. Z dosavadního šetření
vyplývá, že zatím nezjištěný
řidič při odbočování vpravo na
ulici Vápenice zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla stavu
a povaze komunikace, nezvládl

řízení vozidla a vyjel mimo vozovku, kde narazil do sloupu
semaforu. Po nehodě nechal
vozidlo na místě a utekl,“ popsala neobvyklou nehodu Irena
Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. Utíkajícího řidiče však popsali policii
svědci, vyšetřovatelé si rovněž
od městské policie vyžádali
záznam z městského kamerového systému. Usvědčit řidiče
by tedy neměl být problém.
Prokázat mu však, že v tu dobu
byl pod vlivem omamných látek, to bude těžké. „Alkohol ani
přítomnost dalších omamných
látek z důvodu nepřítomnosti
řidiče nebyl zjištěn. Kdo vozidlo
řídil, a další okolnosti nehody
jsou předmětem policejního
šetření. Celková hmotná škoda

byla vyčíslena na osmdesát tisíc
korun,“ uvedla Irena Urbánková. „Byl jako kára, po nárazu
vystoupil z auta a motal se tak,
že málem upadl na trávník
v parčíku,“ volal do redakce Večerníku svědek celé události.
Ihned po odtahu havarovaného auta byli na místo přivoláni
pracovníci společnosti .A.S.A.
Technické služby. „Došlo k
poškození výložníkového sloupu světelné signalizace, včetně
čtyř kusů dopravních návěstidel
a jednoho návěstidla pro chodce.
Vzniklá škoda na uvedeném zařízení byla předběžně vyčíslena
na třicet tisíc korun. Neprodleně
byly zahájeny práce na obnově
funkčnosti světelné signalizace.
K provizornímu zprovoznění došlo před půl jedenáctou

Zpronevěřila tržby
Ze spáchání přečinu zpronevěry
je podezřelá třiatřicetiletá žena z
Prostějovska, která si
měla v listopadu
loňského roku
jako obsluha
jedné z hospod
v Prostějově
ponechat tržbu.
Do
dnešního
dne ji zaměstnavateli nevrátila, ten tak přišel o 21
399 korun. V případě prokázání
viny hrozí servírce až dvouletý
pobyt za mřížemi.

Straka v Žeranovské
Předminulou sobotu odpop
ledne se v Žeranovské ulici
vloupal neznámý pachatel do
osobního vozidla Volkswagen
Tiguan. Na vozidle rozbil okno
a z vnitřních prostor ukradl kabelku s mobilním telefonem,
peněženkou s osobními doklady, penězi a platební kartou.
Celková škoda byla vyčíslena
na téměř 24 tisíc korun.

Neplatí na dceru
Ze spáchání přečinu zanedbání
povinné výživy je podezřelý
dvaačtyřicetiletý muž z Prostějova, který od listopadu 2011
do února letošního roku neplní
vyživovací povinnost na svoji
dceru. Rozhodnutím soudu má
přispívat částkou tři tisíce korun
měsíčně. Na výživném tak dluží 48 tisíc korun.

Vykradl kancelář
V úterý hodinu po půlnoci
došlo k vloupání do kanceláře
v jednom z objektů na ulici
Brněnská v Prostějově. Zatím neznámý pachatel vypáčil
okno, vnikl do objektu a z jedné
z kanceláří ukradl peníze. Celková škoda byla vyčíslena na
12 tisíc korun.

Vytrhával okapy
Dosud neznámý zloděj někdy
během tohoto měsíce vnikl na
pozemek domu ve Fanderlíkově ulici. Přelezl oplocení
předzahrádky a z ní odcizil tři
metry dlouhý okap. Dále z ulice
Kostelecké přelezl vysoký plot,
vnikl na zahradu a ze zdi domu
vytrhl měděné oplechování.
Tímto jednáním způsobil majiteli škodu za čtyři tisíce korun.

„Okradený“ se spletl

Ranní havárie. Řidič tohoto Volkswagenu to napral na křižovatce přímo do
sloupu semaforu. Pracovníci společnosti .A.S.A. pak několik hodin opravovali funkčnost světelného zařízení.
Foto: Policie ČR a Michal Kadlec
dopoledne. Kompletní oprava
poškozeného zařízení, včetně
výměny sloupu, bude provedena
v nejbližším možném termínu,“
sdělil Večerníku Martin Grepl,
ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby v Prostějově.

po kvartetu hledaných

Zatím neznámý muž neměl
dostatek odvahy k tomu, aby
se k řízení přiznal. Nepomyslel ani na to, kdyby u semaforu stálo třeba dítě... Pohne
se v něm svědomí alespoň
postupem času?

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

Ilustrační koláž

Na všechno se díval jejich rok a půl starý syn, když...

Bojovníci u rondelu
Pánové si vzájemně předváděli
chvaty, údery a kopy. Neuvědomili si, co tímto způsobí. Předminulou neděli bylo přijato na
linku 156 oznámení o fyzickém
napadání mezi dvěma muži.
Hlídka oba zastihla u rondelu
v Plumlovské ulici. Vyšlo však
najevo, že se jedná o kolegy z
práce, kteří si ukazují techniky
bojového umění. Strážníci je
poučili o nevhodnosti jejich
chování, neboť tímto docházelo
ke zmatení kolemjdoucích. Oba
bojovníci ve věku 24 a 37 let po
této výtce činnosti zanechali.
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Ve středu se na prostějovskou
policii dostavil muž s tím, že
mu mělo být odcizeno vozidlo
Citroën Xsara. Měl jej zaparkovat v centru města. Když se po
vyřízení pracovních záležitostí
vrátil zpátky, vozidlo nenašel.
Policisté s oznamovatelem ihned začali propátrávat místo a
jeho blízké okolí, kde se mělo
vozidlo nacházet. A vozidlo
se jim skutečně podařilo najít!
Bylo totiž zaparkováno úplně
jinde, o pár ulic dál, než se oznamovatel domníval. Nebyl místní, a tak si přesně nepamatoval,
kde vlastně vozidlo nechal. Po
nalezení vozidla neskrýval díky
policistům, kteří mu vozidlo
nalezli.

Nesplácí úvěr

MICHAL BERG

KVĚTOSLAVA ČUREJOVÁ

JIŘÍ MAJER

PAVEL POLHOŠ

se narodil 26. prosince 1966 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 5. září 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 45
do 47 let, měří 170 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé kudrnaté vlasy.

se narodila 18. června 1977 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 28. května 2012. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 34
do 35 let, měří 165 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a
hnědočerné vlasy.

se narodil 16. prosince 1956 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 26. února 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 57
do 60 let, měří 175 centimetrů,
má střední 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 a měří mezi 170 až 175
centimetry. Má střední postavu,
černé oči i vlasy.

Ze spáchání přečinu úvěrového podvodu je podezřelá pětatřicetiletá žena z Prostějovska,
která v červenci roku 2011
uzavřela s jednou ze společností smlouvu na poskytnutí
úvěru. Peníze jí byly vyplaceny, ona však do dnešního dne
uhradila pouze jednu splátku.
Při sjednávání smlouvy navíc
uvedla nepravdivé údaje týkající se jejího zaměstnání a majetkových poměrů. K dnešnímu dni tak dluží 70 tisíc korun.
Hrozí jí až pět let vězení.

Zpravodajství
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Policie jde po tunelu Oděvního podniku:

ZMLÁTIL POLICAJTA. Kdo si ale začal? OBVINĚNÍ mají padnout už v příštích dnech
Prostějovský soud řeší rvačku mezi policistou
Tomášem Hebelkou a „vyhazovačem“ Liborem Kočím

Prostějov/mls - Bitkou v disco clubu Simetrix
se v těchto dnech zabývá Okresní soud v
Prostějově. Třiatřicetiletý prostějovský policista
Tomáš Hebelka se zde dostal do křížku s Liborem
Kočím, jež pracuje v jiném klub jako vyhazovač.
Do celé záležitosti se navíc nešťastně zamíchaly i
obě dcery někdejšího hokejisty Roberta Kovaříka,
který je už několik let na útěku před spravedlností
a jak známo, skrývá se v USA. Z následné rvačky
dvou mužů nevyšel vůbec dobře zmíněný policista, jež utrpěl otřes mozku a jistý čas byl hospitalizován v nemocnici, kde v té době ležela jeho
žena s právě narozeným dítětem... Přesto je to
právě on, kdo se před soud dostal v pozici obžalovaného. Jak je něco takového možné? Platí
snad na policisty přísnější měřítka než na všechny
ostatní? Tomu se snad
více čtěte na straně 6
ani nechce věřit...

Drsný konflikt. Prostějovský policista se v baru Simetrix dostal do
bitky s profesionálním vyhazovačem. Soud má přijít na to, kdo si
začal a kdo se jen bránil.
Ilustrační foto Ilustrační foto

Olomouc, Prostějov/mik - Jak
slíbili, tak vykonali. Už dvaadvacátého ledna Večerník
informoval o prohlášení šéfa
krajské hospodářské kriminálky Petra Hanáka, že policie do
konce března uzavře rozsáhlé
vyšetřování událostí, které vedly k pádu prostějovského gigantu jménem Oděvní podnik.
A v závěru uplynulého týdne
jsme obdrželi zprávu, že v nejbližších dnech už mají padnout
první obvinění!
Už zřejmě není sebemenších pochyb, že nad bývalým managementem zkrachovalého Oděvního
podniku se stahuje smyčka! A policisté nyní potvrzují, že to s pečlivým prověřením všech podezření
okolo úvěrového podvodu, zpronevěry a dalších trestných činů
členů vedení OP mysleli vážně.
„Jsem v každodenním kontaktu s
vyšetřujícím týmem, takže mohu
i vám potvrdit, že v nejbližších
dnech bude ukončeno vyšetřování a s největší pravděpodobností
padnou i první obvinění. Kolika
osob se ale budou týkat, to se
nezlobte, to zatím v tuto chvíli

Závěr vyšetřování. Kolik členů bývalého managementu OP bude
obviněno a hnáno před soud? To se dozvíme na konci tohoto týdne!
Koláž Večerníku
zveřejňovat nebudeme,“ sdělil
Večerníku v sobotu telefonicky
Josef Bednařík, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Jak dodal, zřejmě
už v závěru tohoto týdne předají kriminalisté spisy s obviněními státnímu zástupci. „Poté
půjde o domluvu, kdo o konkrétních obviněních bude informovat
veřejnost. Buď to bude krajská
policie, nebo státní zastupitelství,“ uvedl Josef Bednařík.
Dá se vůbec předpokládat,
koho se obvinění budou týkat?
ANO! Hlavně tisícovky bývalých
zaměstnanců Oděvního podniku,

kteří přišli o práci, si žádají hlavu
Františka Tuhého, Milivoje Žáka,
Miroslava Galáře a dalších.
Vyslyší je spravedlnost? „Vyšetřování se týkalo řádově pěti
až šesti lidí. Co do rozsahu, je
to zřejmě největší kauza, kterou
jsme kdy zpracovávali,“ prozradil Petr Hanák, šéf hospodářské
kriminálky Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.
Večerník tak bude v závěru tohoto týdne netrpělivě očekávat zprávu policie o konkrétních jménech
bývalých předních činitelích
Oděvního podniku, kteří budou
hnáni před soud!

Městskému divadlu v Prostějově přibývají každoročně noví diváci
V největším rozmachu odchází ředitelka. „Zakazuji si smutnit,“ svěřila se Večerníku Alena Spurná

A pak že v Prostějově ubývá mezi lidmi zájem o kulturu! Nedávno
Večerník na tomto místě informoval o stoupající návštěvnosti kina
Metro 70, které navíc za poslední rok zaregistrovalo rekordní tržby
z prodaných vstupenek. Jak jsme nyní zjistili, to samé platí o Městském
divadlu v Prostějově, které rok od roku navštěvuje čím dál tím více diváků. Zvláště pak po roce 2007, kdy celý Národní dům prošel rozsáhlou
rekonstrukcí a návštěvníci se do něj začali hrnout doslova „ostošest“...
Prostějov/mik
„Rapidní nárůst návštěvnosti
městského divadla jsme zaznamenali po sezoně 2007-2008.
Vysvětluji si to tím, že jsme projektem ke stému výročí Národního domu udělali daleko větší
množství akcí, navíc celé výročí
provázela masivní propagace v
médiích. Zviditelnil se nejenom
divadelní program, ale Národní
dům jako takový. Lidé si začali
konečně uvědomovat, že náš
´Národ´ je skutečně ceněná budova, která se pak následně na
jaře roku 2008 stala dokonce
národní kulturní památkou. Větší přísun nových návštěvníků divadla zajistila i skutečnost, že byly
zrekonstruovány vnitřní prostory
a Prostějované byli, jednoduše
řečeno, zvědaví na novinky. Do
té doby totiž na opravy sálů a chodeb nebyla finanční, ani morální
síla. Lidé si prostě zvykli chodit
do příjemných interiérů, a co si
budeme koneckonců říkat, ti stálí
divadelní příznivci si to i zasloužili,“ vysvětluje důvody počátků raketového zvyšování návštěvnosti

Alena Spurná, ředitelka Městského divadla v Prostějově.
Ve zmíněné sezoně 2007/2008
stoupla návštěvnost představení Městského divadla z 27
tisíc diváků z předešlé sezony
o bezmála třináct tisícovek. V
roce 2012 už divadlo navštívilo
46 678 lidí. Ale pozor, v těchto
statistických číslech jsou zahrnuty
čistě návštěvy představení, které
byly produkované Městským
divadlem v Prostějově! Další tisíce diváků přilákaly akce škol,
různých dalších kulturních
organizací a podobně. Divadlo
se prostě za poslední roky stalo
centrem kultury, zábavy a společenských akcí. „V současné
době držíme roční návštěvnost
nad hranicí pětačtyřiceti tisíc lidí
a nahoru se to už příliš nehýbe. I
když návštěvy nadále stoupají, ale
už jen mírně. Víte, nyní dá naopak
hrozně moc práce takto vysoko
nastavenou laťku udržet. Musíme
neustále hledat co nejatraktivnější
soubory, které jsou v Prostějově
ochotny vystupovat. Co si budeme povídat, kdyby dvakrát týdně
hrály v Prostějově divadlo Jiřina

Na plotě visel
ČERNÝ VLČÁK
Prostějov/mik - Dojemné vysvobození! Předminulý víkend
se ze strážníků městské policie
stali opět zachránci života. Tentokrát toho psího. Vyjížděli totiž
k nahlášenému případu, který
nejprve nevěstil nic dobrého.
„Na plotě visí vlčák,“ znělo volání na tísňovou linku 156!
Oznamovatel měl pravdu. V
zahradě poblíž hřbitova visel
pes na plotě za obojek. „Oznamovatel čekal na hlídku v
uvedené oblasti. Ukázal jí zahradu, v které se zvíře nacházelo. Jednalo se o černého psa
belgického ovčáka, který byl
přivázán na řetězu. Pes ale
přeskočil plot do sousedící
zahrady, čímž došlo ke zkrácení řetězu. Zvíře bylo nuceno
stát jen na zadních tlapkách
a předníma se opíralo o plot.
Bylo patrné, že je značně vysíleno, proto strážníci ihned jednali. Psa vysvobodili a poté ho
převezli na služebnu,“ popsala
Večerníku záchrannou akci
Jana Adámková z Městské
policie v Prostějově.

Foto: MP Prostějov
Podle katastrální mapy se
strážníkům podařilo zjistit
majitele „vlčáka“, který byl
seznámen s celou záležitostí.
„Událost byla postoupena
správnímu
orgánu
pro
podezření z přestupku na
ochranu zvířat proti týrání a
porušení vyhlášky o místním
poplatku ze psů. Zvíře totiž
nemělo povinný čip,“ dodala
Adámková.

Bohdalová či Hana Maciuchová,
pak bychom potřebovali nafukovací sál,“ dodává s úsměvem ředitelka Městského divadla v Prostějově, která zmínila ještě jeden
silný aspekt. „Velkou popularitu
a dovolím si říct i tradici získal
divadelní festival Aplaus, který
pořádáme s marketingovou společností TK PLUS. Jeho představení jsou pravidelně beznadějně
vyprodána.“
S počtem úspěšných divadelních představení samozřejmě
roste počet prodaných vstupenek a tím i tržby. Kolikrát
se Prostějované i na redakci
Večerníku obracejí se stížnostmi, že prostě lístky do divadla
nejdou sehnat! „Ale to je pro
nás spíše pochvala, ne? Je pravda,
že čím dál častěji se o vstupenky
do divadla strhává obrovský boj.
Když pominu držitele permanentních vstupenek, tak ty obyčejné
jsou prodány během několika
desítek minut, co jsou dány do
předprodeje. Co se týká tržeb, ty
dokážou z poloviny uhradit náklady městského divadla, druhou polovinu získáváme od magistrátu.

Ale je pravda, že v loňském roce
jsme požadovali od radnice uhradit už jen osmačtyřicet procent
nákladů,“ uvedla Alena Spurná.
Rozpočet Městského divadla
v Prostějově činí ročně zhruba
deset milionů.
Se zvyšující se návštěvností je
spokojeno i vedení magistrátu.
„Dramaturgie, kterou vedení divadla zvolilo, je atraktivní nejen
pro návštěvníky z Prostějova,
ale i z blízkého okolí. Svědčí o
tom, mimo jiné, i rychlý prodej
některých abonentních vstupenek,“ souhlasně pokyvuje hlavou
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora zodpovědná za kulturu.
„Osobně se nedomnívám, že v
Prostějově upadá zájem o kulturu,
jak je mnohdy mylně deklarováno. To, že na některých akcích je
méně návštěvníků, připisuji faktu,
že se v našem městě koná velké
množství kulturních akcí, některé
i souběžně a lidé si pak vybírají
podle svého zájmu,“ dodala Hemerková.
Jak již Večerník uvedl před
několika týdny, právě Alena
Spurná k 30. červnu tohoto roku
ve funkci ředitelky Městského
divadla v Prostějově končí a po
deseti letech se vrací do školství.
Na závěr jsme se jí zeptali, zda jí
odchodu není líto, když dovedla
provoz divadla takřka k dokonalosti a maximální úspěšnosti.
„Už jsem se rozhodla a zakázala
si být z toho smutná,“ uzavřela
Alena Spurná.

Úspěšná ředitelka. Alena Spurná se po desetiletou dobu své
funkce zasloužila o rapidní nárůst návštěvnosti městského divadla.
2x foto: Michal Kadlec

Návštěvnost akcí produkovaných Městským divadlem v Prostějově
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Potvrzeno! DRUHÝ KAUFLAND U POŽÁRU v Kostelecké

otevře už o prázdninách

Prostějov/mls - Tak se to konečně provalilo! Vedle OBI
skutečně vyroste druhý Kaufland. Hojně navštěvovaný
market v Okružní ulici tak
koncem července dostane
své mladší dvojče. Jasně o
tom svědčí cedule u rondelu
na konci Olomoucké ulice,
kterou Večerník v uplynulém
týdnu zaregistroval a vyfotil...
Kaufland ale nebude jediným
obchodem nacházejícím se
hned naproti Teska a obchodní
galerie Arkáda. „Nákupní park
Prostějov bude rozšířen také
o prodejnu JYSK, dále o dva
obchody se sportovním zbožím
- Hervis sports a A3 SPORT,
obchod s elektronikou, kde
konkrétního nájemce oznámíme až po dokončení jednání.
Předpokládaným
termínem
dokončení centra je červenec
letošního roku,“ prozradil Večerníku Jan Rödling, mluvčí
investorské společnosti Saller
Group. Ten Večerníku také potvrdil, že v této nákupní zóně by
se měl objevit i první zahraniční fastfood v Prostějově.
Jméno konkrétního řetězce

Už se to provalilo. Kolem této nové cedule projíždí řidiči
mířící do obchodní zóny v Držovicích. Foto: Martin Zaoral
však v tuto chvíli není známo,
pochopitelně že se spekuluje
především o McDonald´s či
KFC.
V novém Nákupním parku
Prostějov budou pracovat
desítky lidí, už nyní jednotlivé
firmy nabírají prodavačky,
skladníky či členy ostrahy.
Řadě lidí z Prostějova přitom
vrtá hlavou, kdo v novém obchodním centru bude vlastně
nakupovat. „Na první pohled
se zdá, že podobných obchodů
je už ve městě více než dost.
Přitom kromě Albertu na Sídliš-

ti Svobody zatím žádný supermarket nezkrachoval. Předpokládám tedy, že si firmy dobře
spočítaly, zda se jim do Prostějova jít vyplatí či nikoliv a zda
ve městě najdou své zákazníky.
Pro koho asi bude tento trend
bohužel likvidační, to jsou
hlavně malí obchodníci podnikající už nejen v centru města,“
komentoval brzké významné
rozšíření možností nákupu ve
městě Michal, pravidelně nakupující hned v několika supermarketech nacházejících se
v různých koutech Prostějova.

nachytali
BEZDOMOVKYNI

Prostějov/mik - V pátek večer bylo rušno v Kostelecké ulici. Hasiči zde likvidovali požár polorozpadlé chatky, kterou
zřejmě obývala žena bez trvalého bydliště. Má ale bezdomovkyně vinu na samotném požáru?
„Můžeme potvrdit, že v pátek ve 20.49 hodin nám byl nahlášen
požár přístřešku v Kostelecké ulici v Prostějově. Na místo vyrazily jednotky prostějovských hasičů, které po svém příjezdu
už vlastně jen provedly dohašení již shořelého objektu. Chatku
obývala zřejmě žena bez trvalého domova, které se ihned ujali
lékaři z prostějovské záchranky,“ sdělila Večerníku Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Jak dodala, příčina požáru a následná
škoda jsou předmětem dalšího šetření. „Nelze v tuto chvíli
spekulovat, zda bezdomovkyně má požár na svědomí. Případ
si na místě převzala policie,“ řekla mluvčí krajských hasičů.
„Na místě naši lékaři ošetřili ženu středního věku. Měla ohořelý oděv, ale žádné významnější popáleniny neutrpěla. Nebylo také shledáno, že by se nebezpečně nadýchala zplodin. Po
ošetření byla propuštěna, hned nato ji začali vyslýchat policisté,“ informoval Večerník Radomír Gurka, ředitel prostějovské
záchranky.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Publicistika
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Číslo týdne

+
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B
Bagry
v rybníku.
b ík Dlouho
Dl h čekali
č k na svojii
příležitost. Přestože bahno na dně droTo je ale
zdovického rybníka není vysušené ani
hrdina! Pozmrzlé, v rámci dlouho plánované remyslný palec dolů
vitalizace už stavbaři zahájili první
patří za minulý týden třipráce. Bagry již odstraňují
atřicetiletému týpkovi z Horžulové kvádry z břehů,
ního Štěpánova, který před zraky
které se budou
půldruhého roku starého synka škrtil
zpevňovat.
pod vlivem alkoholu jeho matku,
mlátil ji do hlavy a vyhrožoval zabitím.
To se ti to mlátí ženskou, co, ty hrdino?!

Osobnost týdne

„TÁHNOUT
TÁHNO
ÁHNOUT
UT ŽIVOTEM
ŽIV
IVOT
OTEM
EM
S PROTIVNOU
ŽENSKOU JE TĚŽŠÍ,
NEŽ UTÁHNOUT
TATRU V ZUBECH...“

ZUZANA JURAČKOVÁ

Tolik milionů korun bude stát
rekonstrukce Smetanových sadů.
Tuto sumu potvrdili minulý týden
radní po přepočítání všech potřebných nákladů. Původně se
počítalo se sumou o nějaký ten
milion nižší, ale oproti předpokladům přibyla například oprava plotu na Vápenici.

-

Výrok týdne

Třiadvacetile kráska z Prostějova se
Třiadvacetiletá
probojovala mezi deset nejkrásnějších
dívek České
Čes republiky. Už tuto sobotu proběhne
finále České miss,
pro
které bu
budete moci sledovat na obrazovkách
r zovká stanice Prima Family.
ra
Tož
Prostějované, fanděte a hlasujte!
T ž Pros
To

Zdeněk Knedla
alias Železný Zekon
ukázal, že má silné
nejen svaly,
ale i slova

CO VŠECHNO JEŠTĚ ZAŽIJI? JSEM OPTIMISTA...

Analýza
Martin Mokroš
Ač bezvěrec, se zájmem jsem
sledoval odstoupení papeže, jelikož to se děje v dějinách lidstva
opravdu zcela výjimečně (důvody této abdikace nejsou jistě čistě
zdravotní, ale hlavně tak nějak
symbolizují současnou krizi katolicizmu ve světě) a zajímala
mne samozřejmě i volba toho nového, tzv. „konkláve“ a přál jsem
i „camerlengovi“ (vatikánský
tajemník, řídící katolickou církev
v době neobsazení papežského
úřadu a organizující konkláve)
jeho „patnáct minut slávy“, až
bude oznamovat světu ono latinské „Habemus pappam“, tedy
„máme papeže“.
Poděsila mne kapku i smrt Huga
Cháveze, autoritářského prezi-

Dnešní analýza vznikala už během prvního březnového týdne, kdy se na mne události sypaly ze
všech stran. Připomeňme si je společně, neboť
jsou vlastně nás všech...
denta Venezuely, a to proto, že
Venezuela jako jeden z velkých
vývozců ropy mohla cenou této
komodity na burze notně zahýbat. Jak známo, to u nás znamená
vždy zdražení benzínu, nafty a
všech ropných produktů, o snížení snad ani nemůžeme v našich
poměrech uvažovat. Zatím se nestalo naštěstí nic drastického.
To mi ovšem připomíná, že se
možná stane naším vzorem
Balkán a konkrétně Bulharsko, kde se obyvatelstvu podařilo sesadit vládu a snížit zlodějské ceny elektřiny od „našeho“
ČEZu o sedm procent jenom
tím, že vyšlo do ulic a hlasitě
dalo najevo svou nespokojenost. Jaký skvělý vzor pro nás
platící-mlčící „ovce“, že?
U nás jsem pochopitelně nemohl

nesledovat „výměnu stráží“ na
Pražském hradě, při které byl
odstupující prezident obviněn
z velezrady partičkou senátorů
(něco tak trapně hloupého jsem
opravdu nečekal, i když celkově
o senátu a senátorech, až na řídké
výjimky, nemám valného mínění) a náš stát si tím utrhl další
mezinárodní ostudu a posměch.
Ale již se přesouvám do místních
vod. Všemi diskuzemi se prolínal rozbor přepadení peněžního
vozu v Přemyslovicích, usilovně
se pátrá po pachatelích a možná
úspěch není tak daleko. Řešily
se kauzy několika zrušených
výběrových řízení (parkování,
radary), všichni pozorovali díry
ve stěnách při rekonstrukci
PRIORU a hitem se stalo i to,
když se najednou začaly oplo-

ZNAČKOVÝ PROSTĚJOV!
Petra Hežová

Jásejte, milí spoluobčané!
Naše město totiž dosáhlo
takového věhlasu, že známý
erb s orlicí už nebude
stačit a musíme si nechat
„ušít“ na míru logo města.
Radní se patrně inspirovali

v okolních městech, takže
se můžeme těšit na něco
podobného jako má Ostrava
nebo na důmyslně graficky
zpracovaný nápis ve stylu
nedaleké Olomouce, který
město přišel na několik set
tisíc. Logo města bude mít za
úkol posílit identifikaci obyvatel s městem a povzbudit
patriotismus, což se zejména
v případě již zmíněné Ostravy povedlo na jedničku.
Název tohoto hornického
města a tři vykřičníky zná
každé malé dítě...
Možná vás ale napadne, že
chce radnice házet peníze
z oken, a rádi byste byli u
toho. Řada z vás by si z takto obdarovaných peněz jistě
pořídila leccos užitečného.
Jestliže byste si ale rádi

glosa týdne
zpříjemnili víkend výletem
na plumlovskou přehradu,
tak na to si ještě nechte zajít chuť, letos se v ní opět
nevykoupeme. To už je ale
jiný příběh...
Doufejme tedy, že nové
logo
splní
očekávání,
bude důstojně reprezentovat město a sloužit jeho
obyvatelům.
Naopak
nepřejme si, aby vypsaná
soutěž dopadla jako ta
na Palackého univerzitě
v Olomouci, která za soutěž
a následně za vítězné logo
vysolila statisíce, načež po
záplavě petic jej zmuchlala
a hodila do koše...

Konstelace hvězd Prostějova

Prostějované budou tento týden kupodivu překypovat dobrou náladou, takže při vyřizování jakýchkoliv záležitostí byste se neměli
nikde setkat s nevlídnými tvářemi. Ba naopak, na magistrátu i policejním odboru se vám budou snažit všemožně pomoci.

Berani - 20.3.- 18. 4. Než něco budete chtít nakupovat, zkontrolujte si předem, zda máte peněženku. Nechceme vás totiž strašit, ale v nejbližších
dnech budete okradeni kapesním zlodějem. Smůla
vás čeká i v osobním životě.
Býci - 19.4.-19.5. Přesvědčit lidi o své pravdě
vám dá čím dál tím více zabrat. Ale položili jste
si někdy otázku, proč své okolí vůbec o něčem
přesvědčujete? Vykašlete se na ně, zůstaňte sami
sebou. Tento týden budete zářit.
Blíženci - 20.5.-19.6. Máte smysl pro humor, takže tlaky a narážky na svoji osobu v klidu ustojíte.
Ba naopak, na jedovatou slinu dokážete bravurně
zareagovat. Dobrá nálada vám vydrží i přes víkend, kdy vás čeká domácí úklid.
Raci - 20.6.-21.7. Udobříte se s člověkem, se kterým jste už dlouhé roky na válečné stezce. Konečně jste ale oba pochopili, že máte společné zájmy
a také společná řešení daných problémů. Od tohoto týdne budete znovu dobří přátelé.
Lvi - 22.7.-21.8. Začnete si vážit i těch kolegů, ke
kterým jste dosud měli spíše výhrady. I když mají
své drobné mouchy, teď si k sobě najdete cestu.
Najednou vám dojde, že se v zaměstnání pohybujete v kruhu báječných lidí. A to je dobře.
Panny - 22.8.-21.9. Pozor na silnicích, tady vám
v těchto dnech hrozí obrovské nebezpečí. Pokud
nemusíte nikam jet, zůstaňte raději doma nebo
jděte pěšky. A je jedno, zda hodláte auto řídit nebo
cestovat jako spolujezdec.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Nemáte se vůbec za co stydět, proto se nebojte být více průrazní. Vy si přece
umíte dupnout, neříkejte, že ne! Před víkendem se
dostanete do šlamastiky kvůli nezdárnému sourozenci, kterého však z průšvihu dostanete.
Štíři - 22.10.-20.11. Šetřete peníze a nepouštějte
se do žádných drahých a zbytečných nákupů. Vaše
peněženka se ostatně nebude těšit dobré kondici,
takže možná ani žádné velké nutkání k investici
mít nebudete. A to je dobře.
Střelci - 21.11.-20.12. V těchto dnech na vás čeká
jarní úklid, takže vaše nálada bude na bodu mrazu.
Vy totiž nemáte rádi, když musíte trávit doma více
času, než je bezpodmínečně nutné. Na druhé straně ten binec byste si uklidit mohli!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Budete nejraději se svým
protějškem. Jeho náruč bude vaším bezpečným přístavem, protože mimo domov se cítíte trochu nejistí.
Jen pozor, abyste si z něho neudělali i hromosvod pro
svou podrážděnost.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Choďte dříve spát. Zbavíte
se častých bolestí hlavy a výkyvů nálad. Vonnou
koupelí před spaním účinek ještě umocníte. A pokud by vás přece jenom někdo lákal k nočnímu
flámování, určitě ho zdvořile odmítněte!
Ryby - 19.2.-19.3. Nesnažte se někomu vnucovat,
určitě to ani nemáte zapotřebí. Pokud budete chtít
prosadit svůj nápad, jděte za tímto cílem sami.
Máte kvalitní plány a myšlenky, takže spojence
k jejich realizaci najdete v pohodě.

covat Smetanovy sady s tím,
že dojde k jejich totální revitalizaci a přeměně.
Inu, nelenil jsem, zalistoval starými pohlednicemi, a pokud se podaří alespoň krapítek přiblížit se k
prvorepublikové kráse a pompě,
pak tedy před všemi zúčastněnými jedinci a institucemi hluboce
smeknu klobouk...
Ale od krásna přírodního bych
se rád přesunul ke krásnu kulturnímu. Snad jen mezi kulturními
zasvěcenci se propíralo odstoupení ředitelky prostějovského
divadla. Své pohnutky uvedla,
nemám důvod jim nevěřit, neboť
z vlastní zkušenosti vím, že práce
pedagožky, ke které se chce vrátit, ji baví. Pochopitelně byl na
funkci vypsán konkurz, přihlásilo
se jedenáct kandidátů, ale vím, že
ať to bude kdokoliv, bude před
ním stát těžký úkol. To je nejen
udržet vysoký standard divadla,
ale také modernizovat, shánět
peníze, kterých není v kultuře
nikdy dost, a pomáhat kulturně

působit na místní obyvatelstvo.
A to je, myslím, úkol z těch přímo
sisyfovských. A proč to říkám?
Zcela mne poděsila informace, že
muselo být zrušeno základní kolo
recitační soutěže Wolkrův Prostějov, jelikož se přihlásilo málo
kandidátů a všichni doufali či
živili naději, že ve vyšších kolech
to bude lepší. Skoro bych věřil,
že poslední dobou vídám na soše
našeho básníka Jiřího Wolkera
smutný úsměv nad tímto stavem
kulturnosti svých kolem proudících spoluobčanů.
Ano, je to smutné, ale snažím se
být optimistou a to právě v době,
kdy na střední školy proudí přihlášky z řad prostějovských deváťáků. Snažím se právě v nich
vidět novou naději, novou sílu,
která snad pomůže samozřejmě
pod vedením zkušených pedagogů opět pozvednout kulturního
ducha v našem městě (pochopitelně budu rád i za nové sportovce, vědce a příslušníky dalších
sfér lidské činnosti).

Kultura a umění je přece již od
starověkého Řecka společně s
myšlením a fyzickou zdatností
základem zdravé společnosti, která následně může mířit
kupředu a tento posun vpřed se
pak může projevovat na každém
kroku.
A tak se obrátím na závěr k těm,
kteří až do pátku podávali přihlášky. Vážení mladí přátelé!
Věřím, že jste si školy vybrali dle
svého zájmu a nejlepšího vědomí a svědomí. Přeji vám úspěch
u přijímacích zkoušek a vkládám
ve vás velkou naději, že až ony
školy vystudujete, stanete se základem nové městské elity, která
naše město posune vpřed a je jedno, na jaké pozici kdo z vás bude.
Každopádně přeberete jakousi
symbolickou pochodeň a já chci
věřit, že ji ponesete hodně vysoko. Třeba je mezi vámi i nový
senátor, za kterého se nebudeme
muset stydět, neboť bude mít
například úctu ke svému prezidentovi...

komentář redaktora

Prodlužte si život, sledujte miss

Martin Zaoral
V sobotním finále soutěže
Česká miss bude mít Prostějov díky Zuzaně Juračkové
svoji zástupkyni. Nelze nevidět, že spousta lidí považuje
soutěže krásy za něco samoúčelného. Soutěžící vnímají
jako slepice, které kromě chůze
na vysokých podpatcích, držení mikrofonu a vystavování
svých předností či zadností, již
nic dalšího nezvládají. Podobná klání pak podle nich mladé
dívky degradují na zboží na
trhu a diváky na slintající chudáčky. Tomuto pohledu se dá
oponovat zjištěním lékařských
kapacit. Podle nich sledování
půvabných dívek má jednoznačně blahodárné účinky na
mužské zdraví.

Podle posledních studií může
pravidelné zírání na krásné
ženy prodloužit život každého z
mužů až o pět let. Svědčí o tom
závěry studie německé doktorky
Karen Weatherbyové. Německá
vědkyně ve spolupráci se svým
týmem zjistila, že muži pravidelně obdivující ženské přednosti
mají nižší krevní tlak, pomalejší
pulz a tím pádem i výrazně nižší
riziko výskytu ischemické choroby srdeční. Důvodem je totiž
zvýšená sexuální touha, která
podobně jako cvičení vede k
lepšímu prokrvení těla. Podle výsledků tohoto výzkumu tak několik minut zírání na půvabné dívky
snižuje riziko infarktu a mozkové
mrtvice až o polovinu. Pánům po
čtyřicítce tedy německá vědkyně
přímo doporučuje sledovat přednosti žen a dívek minimálně deset
minut denně.
V této souvislosti zůstává opravdu záhadou, proč na tato zjištění
už dávno nezareagovaly zdravotní pojišťovny? Místo příspěvků
na předražené léky by raději měly
investovat do prevence nebezpečných nemocí a proplatit svým
klientům vstupenky na nejrůznější soutěže ženské krásy či podob-

né akce. Navíc by se sledování
půvabných dívek mohlo podobně jako očkování stát povinnou
součástí zdravotních programů.
Vždyť spoléhat v této věci na
vlastní iniciativu klientů může
být stejně jako v případě každé
jiné samoléčby velmi ošemetné.
A spočítal už vůbec někdo, kolik by se tímto krokem ušetřilo?
Za faktem, že pojišťovny stále
ve větším finančně nepodporují
civění na krásné dívky, by tak někteří lidé mohli vidět další z projevů silné farmaceutické lobby.
Zatímco muži sledováním krásných mladých dívek posilují
své zdraví, mohlo by se zdát, že
ženy tím samým naopak mohou
ohrozit vlastní psychickou rovnováhu. Tak tomu ovšem rozhodně
být nemusí. Je totiž jisté, že i ti
nejsebevědomější z mužů dávají
dlouhodobě přednost ženám, s
nimiž si hlavně rozumí, než těm,
o jejichž kráse je každodenně
přesvědčují zástupy „léčících se
pacientů“. Nejdůležitější pak
je, že každý správný chlap by
si měl být schopný k sobě najít
takovou ženskou, která se mu
nejen stane, ale také mu i zůstane tou jedinou pravou miss...

Agentura

Změna! Pišťákovy sady…

Tak to je opravdová revoluce!
Agentura Hóser to ví jako první, exkluzivně a byla u toho!
Ať si konkurence praskne
závistí, ale Hóser jako jediný
obdržel zprávu takřka šokující.
Prostějované, zapomeňte na
Smetanovy sady, na historický
a mnoho desetiletí zažitý název
parku v centru města. Po jeho
rekonstrukci dojde i ke změně
jeho jména. Jak Agentura Hóser nakoupila, tak čtenářům
prodává...
Park mezi Vápenicí a městskými hradbami bude pojmenován po historicky prvním
primátorovi statutárního města
Prostějova Miroslavu Pišťákovi! Potvrdilo nám to hned několik vrcholných představitelů
magistrátu. „Jsme toho názoru,

že název Smetanovy sady je už
přežitý a například Prodaná
nevěsta není vůbec nic proti
miliardovému rozpočtu, který
už několik dlouhých let úspěšně kočíruje primátor Miroslav
Pišťák,“ sdělil Agentuře Hóser
primátorův první náměstek Jiří
Nikamnepospíchal.
Pro změnu názvu centrálního
parku se jasně vyslovil a hlasoval pro něj i Prostějova odda-

ně pracující pro Krajský úřad
v Olomouci. „Mně osobně se
opery nikdy nelíbily, já mám raději květnatou eroticky založenou
básnickou činnost. No, a když
park nepojmenovali Lolinovy
sady, tak jako druhá alternativa
se nabízí právě Pišťákovy sady.
Mirek si to určitě zaslouží. I když
nepopírám, že moje socha by se
u Metra vyjímala lépe,“ míní
Lolek Čačák, první náměstek
hejtmana Olomouckého kraje.
A co na to samotný primátor?
Ten se zprvu nechtěl k této kauze
vyjadřovat, v pátek ale přece jen
věnoval Agentuře Hóser dvanáct
drahocenných vteřin svého času.
„Nechci předjímat, o novém
názvu bude rozhodovat zastupitelstvo,“ vyjádřil se primátor.
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali trojici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme...

Jenom ješitnost…
Konečně se po letech snad
dočkáme normálních vztahů
mezi představiteli Prostějova a Držovic. Jestli skutečně
dojde k zakopání oné pomyslné válečné sekery, tak půjde
o velice rozumný krok, ze
kterého mohou těžit obě strany. Ať už se díváme na dlouholeté spory, a také soudní,
jak chceme, dobré vztahy
jsou přece předpokladem
kvalitní sousedské spolupráce. Stejně jsem přesvědčena
o tom, že za urážky, soudní
tahanice a vzájemné pomluvy
může jen uražená ješitnost.
A to oboustranná.
Jana Svobodová, Prostějov

Konečně jsou pryč
Chtěla bych poděkovat radnici, že konečně nechala na
sídlišti E. Beneše hned za kolejemi vykácet celou houštinu
tují, ze které si udělali bezdomovci svoji noclehárnu.
Prostor se tak krásně vyčistil
a už nehrozí, že každé ráno na
nás, hlavně v létě, vyjuknou
rozježení bezdomovci a začnou po nás požadovat drobné na víno. Procházet okolo
tohoto pralesa byl skutečný
očistec, hlavně děti se hrozně
bály. Holt si nyní bezdomovci
budou muset sehnat jiné ubytování!
Marie Berezová, Prostějov

„Blbý“ pocit zůstává
Jak jsem vyčetla z vašich
novin, policie uvádí, že po
častějších kontrolách klesla
kriminalita na hlavním nádraží na úplné minimum. No
budiž, není důvod tomuto
tvrzení strážců zákona a pořádku nevěřit. Ale to, že se
statisticky nestal v poslední
době na tomto místě žádný
trestný čin, neznamená, že
se zde cítíme zcela bezpečně.
Jezdím vlakem dvakrát denně a vždy, když procházím
nádražní halou, mám velmi
špatný pocit z hloučků Romů
postávajících u dveří, z bezdomovců, blížících se k vám
s prosebnými opileckými
pohledy o nějakou tu korunu
a podobně. Nemluvě o tom,
když si v pekárně kupujete
nějakou tu dobrotu a Romové vás pozorují, kolik platíte
a kam si schováváte peníze.
Nevím, okradena nebo přepadena jsem na nádraží nikdy
nebyla, ale „blbý“ pocit ve
mně převládá stále...
Jiřina Povýšilová, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své
o tom, co se děje
na Prostějovsku?
Chcete vyjádřit svůj
názor k článku,
který jste
si právě přečetli?

PIŠTE NÁM
SVÉ NÁMĚTY!

A to buďto na adresu
redakce,či na e-mail:
VECERNIK@PV.CZ!
...ještě

+

Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
S vypouštěním přehrady se začalo již v polovině září roku 2009 a stále
není v provozu... Ba víc, ani to nevypadá, že by v nejbližší době mohla
být. Na plumlovské přehradě se stále pracuje, nyní je v plánu výstavba
nového mostu, na přelomu dubna a května by se pak měla začít plnit
nádrž vodou. Co ale říkáte na situaci kolem plumlovské přehrady vy?
Po vašem názoru jsme opět zapátrali v prostějovských ulicích…

MYSLÍTE SI, ŽE SE PLUMLOVSKÁ PŘEHRADA
STIHNE DO LÉTA OPRAVIT?
Simona HAVRLANTOVÁ
Prostějov

Dagmar KRÁTKÁ
Prostějov

SNAD ANO

NEVÍM

Veřejnost je zajedno:

Oběma lotrům PŘIDEJTE!
Jak Večerník informoval v minulém
vydání, Roman Mička, usvědčený
z vraždy seniora z Okružní ulice
a odsouzený na osmnáct let těžkého
kriminálu, stejně jako jeho komplic
David Brauner po rozsudku posílajícího ho na šest let do basy podali odvolání proti výši trestu. Vyšetřovací
spis si tak společně s odůvodněním
rozsudku Krajského soudu v Brně
převzal Vrchní soud v Olomouci.

Minulý týden si Večerník ověřil, že datum odvolacího řízení ještě stanoveno nebylo. A jelikož státní
zástupkyně ani obhájci obou odsouzených se do
soudu už nechtějí k případu vyjadřovat, Večerník
se vydal do ulic, aby zjistil názory Prostějovanů...
„Celý případ sleduji pečlivě, protože například
Braunera znám od vidění. Já vůbec nechápu, jak ti
dva si vůbec mohli dovolit se ještě ozývat, že byli
potrestáni příliš tvrdě. To je opravdová drzost hyen,
které si chtěly vydělat tím, že zabijí starého člověka a okradou ho,“ stojí si za svým názorem paní
Helena z Prostějova. „Když jsem se ve Večerníku
dočetl, že Mička dostal osmnáct let, hned jsem nabyl dojmu, že je to tak akorát. Ale co se týká Braunera, zdá se mi trest příliš nízký. Vždyť to byl on,
kdo první zaútočil na toho nebožáka! A jasně musel
předem vědět, že nezískají majetek toho pána bez
toho, aniž by mu ublížili. Já bych mu jednoznačně
přidal ještě pár let, úplně se divím, že má tu odvahu
se ještě odvolávat a požaduje trest nižší,“ kroutí hlavou Jaroslav S. z Prostějova. „Jednoznačně přidat
oběma pár let navíc. Nejenom že by si to skutečně
zasloužili, ale také proto, aby to všechno posloužilo
jako odstrašující případ pro všechny,“ uvedla na
závěr Jana V. z Mostkovic.
Jak to ale dopadne ve skutečnosti?

Olomouc, Prostějov/mik

„Těžko říci. Přehrada se opravuje snad už třetím rokem a během
toho se termíny již několikrát
změnily. Pokud ale bylo řečeno, že by se v průběhu dubna
a května měla začít přehrada napouštět, termín by měl být snad
dodržen. Všichni přece musíme
termíny dodržovat! Třeba se konečně dočkáme, uvidíme... Ale
určitě by to Prostějovu, a nejen
jemu, prospělo. I když spousta
lidí si už asi zvykla na aquaparky, ale nakonec přehrada je
prostě přehrada.“

„Tak to nevím, na přehradě jsem
již dlouho nebyla, takže skutečně
netuším, jak to s opravami vypadá. Sem tam zaslechnu nějakou
zprávu o tom, že by se v nejbližší
době měla již napouštět, ale těžko říci. Rozhodně by to bylo fajn.
Ožil by místní ruch, pro chataře
a rekreanty by zprovozněná přehrada byla taktéž velké plus. Pro
nás místní či z nedaleké okolí
by to byla další příležitost k odpočinku, ať už ke koupání nebo
k příjemným procházkám. Snad
se tedy konečně dočkáme.“

návštěvnost webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

Jak nám potvrdil mluvčí Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Petr Angyalossy, termín odvolacího
jednání na sebe nenechá dlouho čekat. Podle něho
se nyní během několika dnů stanoví soudce, jenž se
bude případem zabývat. „Podle obvyklých zkušeností to ale nebude trvat delší čas, než je nezbytně
nutné. Soudní projednávání odvolání obou odsouzených by mohlo proběhnout v řádu několika málo
týdnů,“ řekl Večerníku Petr Angyalossy.

PENÍZE nebo ŽIVOT!

napsáno před

10
lety

Užíváte si milostné hrátky raději při plném světle, nebo dáváte
přednost tlumenému světlu svíček, či dokonce úplné tmě? To,
jestli se raději milujete při světle nebo ve tmě, hodně vypovídá
o vaší psychice a o tom, jak moc se v posteli stydíte...
V této době rozhodně doporučujeme milování ve tmě. Tou
největší výhodou je, že ve tmě skryjete všechny své partie, ze kterých máte mindrák. Nemusíte řešit, co váš partner řekne na vaše špeky na břiše, malá prsa a celulitidu,
nebo naopak partnerka na nedostatečně vyvinutý „boží dar“
u pánů. Díky tomu z vás spadnou zábrany a užijete si divočejší jízdu než za světla. Navíc je mnohem tajemnější, když
nevidíte svému příteli či přítelkyni na ruce a nevíte, kdy se
vás kde dotkne. Vaše dotyky budou mnohem vzrušivější
a intenzivnější.
Nevýhodou erotických hrátek ve tmě ovšem je, že není vidět
vůbec nic, což může narušit intimitu a atmosféru okamžiku.
Ve tmě si také můžete snadno ublížit. Navíc pokud si zvyknete mít sex jen ve tmě, může pro vás být problém užít si
ho při světle, když budete někde, kde jednoduše nepůjde
přítmí vytvořit.

Gangsteři se probourali k penězům

Ohlušující rána se ozvala v pátek ráno na
křižovatce ulic Komenského a Netušilovy. Černý
terénní Opel s pražskou poznávací značkou čelně
narazil do bílé škodovky. Svědci začali okamžitě
policii hlásit dopravní nehodu nepozorného
řidiče. Všechno ale bylo jinak!
Z nabouraného auta okamžitě vyskákala trojice
maskovaných a ozbrojených osob. V bílé Felicii se
totiž převážely peníze. Přepadení a loupež byly otázkou několika sekund. Pachatelé pak vzali nohy na
ramena, u KaS centra nasedli do jiného automobilu
a ujeli neznámým směrem. Prostě scéna jako z filmu,
jen kamery jaksi chyběly…
„Došlo k loupežnému přepadení vozidla agentury
ABL. Vozidlo Škoda Felicia převáželo několik de-

sítek tisíc korun z pobočky Komerční banky do budovy Finančního úřadu v Prostějově. Při projíždění
Komenského ulicí vyjelo do protisměru z Netušilovy
ulice černé vozidlo značky Opel Monterey. Téměř
čelně najelo do škodovky, kterou řídil příslušník
agentury a jako spolujezdec na předním sedadle jela
pracovnice finančního úřadu. Trojice maskovaných
pachatelů rozbila přední okénko u řidiče a osádku
ohrožovala krátkou střelnou zbraní. ze zavazadlového prostoru ukradli převáženou finanční hotovost.
Pokusili se škodovku i zapálit pomocí hořlaviny, to
se jim naštěstí nepovedlo,“ popsal událost Zdeněk
Riedinger, ředitel Policie ČR v Prostějově.
Lupiče ale nakonec muselo naštvat, že v autě nalezli
tak „malou kořist“.

jak šel čas Prostějovem ...

Návrat ke

„starým” případům

KOMANDO MU VTRHLO
DO DOMU, ANI PO ROCE
JEHO PAPOUŠEK NEMĚL MLADÉ

Krokova

Prostějov/mls

Sázela se tu Sazka, nyní je tu hostinec. Původní název
ulice spojující Brněnskou a Rumunskou ulici byl od května 1881
Polní, do roku 1892 německy Feld-Gasse. Současné pojmenování podle bájného českého knížete Kroka platí od 3. července
1896. V letech 1940 až 1945 byla ulice zvána německy Krok-Gasse. V ulici je většinou bytová zástavba, a proto zde sídlí
i bytová družstva. Na rohu s Brněnskou ulicí byla v minulosti
provozovna Sazky-Sportky, později zde vznikl hostinec.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Tetín
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu::

KONZERVY

Vepřové maso
ve vlastní šťávě
400 g

Lunchmeat
drůbeží
400 g

Hovězí maso
ve vlastní šťávě
415 g

Pražská šunka
Hamé
340 g

Trenčanský
párek s fazolí
400 g

Vepřový guláš
400 g

33,90

14,90

42,90

-

46,90 (415 g)

-

44,90 (410 g)

24,90

34,90 (400 g)

-

-

42,90

25,90

27,90

44,90

109,90

24,90

36,90

34,90

15,00

34,90

99,90

-

35,90

34,90

-

-

-

-

69,90 (500 g)

35,50

15,00

37,90

129,90

31,90

31,90

Naše RESUMÉ
Kdo z vás má hlad a manželka
mu neuvaří, může si vypomoci
nákupem nějakého toho polotovaru v plechovce. Tradiční
konzervy jsou populární už
z dob minulého režimu, kdy
posloužili zejména chatařům
a chalupářům. Kupují se ale
i dnes. Klasická „vepřovka“ či
Trenčanský párek s fazolí najdete nejlevnější v Intersparu,
drůbeží lunchmeat v Albertu,
hovězí maso ve vlastní šťávě
a pražská šunka od Hamé
v Kauflandu, pro vepřový guláš
si zajeďte do Teska.
Pokud žena zradí, chlap si
vždy poradí!

PONDĚLÍ 19. BŘEZNA 2012
Tak to byla akce! Špičkově vybavenou a nejmodernější elektronikou řízenou pěstírnu marihuany objevili kriminalisté v Plumlově. Při práci v ní zadrželi usušené rostliny za minimálně tři
miliony korun. Pěstírna se nacházela v objektu bývalé kotelny
v ulici 9. května na okraji Plumlova. Kriminalisté zde v pátek
dopadli i vlastníka, kterým byl Roman V. (37) z Prostějova. Zásahové komando v černých mundúrech a kuklách na hlavě zatklo
i šestadvacetiletého Ondřeje Z. z Kostelce na Hané. Roman V.
byl profesí zahradník a svého mladšího kolegu nelegálně zaměstnával. Podle policistů byl třetím do party Jiří A. (48) z Prostějova, který je lidem z Plumlovska znám jako vlastník starého mlýna v Hamrech. Po úspěšném zásahu proti pěstírně marihuany
v Plumlově následovala akce v Dětkovicích. Policejní komando se v obci přesunulo do domu Leo Dostála. Podle policistů
zde tento muž měl mít sklad sušené marihuany umístěný ve
sklepě pod zahradním altánem. Tato stopa se však ukázala
jako mylná. „Komando vylekalo moje spící papoušky. Jedna
samička vzácného amazoňana žlutohlavého panamského, které
říkám Betynka, do návštěvy policistů plynule mluvila. Zásah komanda pro ni znamenal šok, o čemž svědčí i to, že po něm začala
koktat,“ nechal se slyšet Leo Dostál z Dětkovic, který celou věc
bral s úsměvem.
BŘEZEN 2013
Policejní razie měla mít na papouška Leo Dostála větší dopad, než
se původně zdálo. „Nejenže Betynka stále koktá, ani po roce, který uplynul od policejního zásahu, stále neměla mladé. A z toho
jsem už teda pořádně nervózní,“ prohlásil Dostál, který celou záležitost stále bere s humorem. „Krajskou státní zástupkyni, která
u mě povolila domovní prohlídku, jsem pozval k nám do Dětkovic. Na jaře by mi měly vykvést další květiny. Nepůjde sice o konopí, ale o petúnie, nicméně bude lepší, pokud se o tom tato milá
dáma přesvědčí na vlastní oči,“ vzkázal Dostál, kterému navzdory
jeho úsměvu na tváři stále vrtá hlavou, kdo mohl na policii udat, že
právě on ve svém domě skladuje marihuanu. „Nějaké podezření
mám, ale kdo přesně to byl, to ani po roce nevím. Napadlo mě,
že by si touto otázkou měli lámat hlavu spíš policisté. Proto jsem
nedávno podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro
trestný čin pomluvy,“ sdělil Večerníku rok od neúspěšného zásahu
policejního komanda v jeho domě Leo Dostál. Jediným souzeným
v kauze obří plumlovské pěstírny marihuany byl zahradník Roman Vaněk. Jiří A., který nějaký čas po policejním zátahu nebyl
vůbec k nalezení, nakonec obžalován nebyl. Díky tomu může
i nadále zvelebovat svůj mlýn v Hamrech.

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Zpravodajství

6

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. března 2013

V HODNOCENÍ ŠKOL SI MEDAILE ODNÁŠEJÍ GYMNÁZIA!
Za nimi je nejlepší Střední odborná škola podnikání a obchodu

Internetové stránky aktuálne.centrum.cz nedávno
zveřejnily žebříček středních škol a gymnázií dle výsledků maturitních zkoušek za jarní období loňského
školního roku. Webový portál získal data pro své hodnocení od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
(CERMAT). A celý žebříček prostějovských školních
institutů dopadl veskrze zajímavě. Pomyslné medailové pozice obsadila v Prostějově dle očekávání naše
tři gymnázia s tím, že zlato si z maturitního klání odnáší
Cyrilometodějské gymnázium z Komenského ulice.
S výsledkem nad sedmdesát procent se ale mohou
pochlubit i SOŠ podnikání a obchodu či Obchodní
akademie. Naopak s nejhorším výsledkem skončilo
SOU obchodní a těsně pod hranicí šedesáti procent
se zastavila i střední škola ART ECON.

ale třeba zohlednit počet žáků,
kteří se zkoušky účastnili, a zeStřední školy jsou ve zveřejněné jména úroveň obtížnosti dané
databázi seřazeny podle toho, jak zkoušky!
jejich studenti dopadli u státních
maturit v roce 2012. Obecně nej- Tvrdá práce pedagogů
menší úspěšnosti dosáhli studenti
v povinném testu základní úrov- i studentů pochopitelně
ně z matematiky, naopak nejvyšší
zvýší prestiž školy
úspěšnost se projevila ve zkoušce Školy, které se mohou pochlubit
z mateřského jazyka. Při kon- dobrým umístěním v žebříčkrétním srovnání výsledků je ku, byly samozřejmě mnohem
Prostějov/peh, pk

V žebříčku středních škol dosáhlo nejvyššího počtu bodů
(91,16% ) v České republice Gymnázium a obchodní akademie
v Bučovicích. V celorepublikovém hodnocení se na krásném šestém místě umístila Základní škola a gymnázium města Konice!

Ruina supermarketu Albert

KONEČNĚ PRODÁNA
Pololetí 2013:
FITNESS
CENTRUM!

Prostějov/mik - Tak konečně! Prvního června 2009 uzavřela
společnost Ahold Czech Republik kromě dvou desítek dalších
supermarketů Albert i ten prostějovský v Anglické ulici. Od té
doby plechová hala chátrá, marně majitelé hledali kupce, který
by za ruinu včetně pozemků zaplatil miliony korun. Ale dnes je
všechno jinak!
Zchátralý objekt koupila developerská a stavební společnost R&G
ZESTA se sídlem v Prostějově. A jak Večerníku prozradil její jednatel Michal Juráček, mají s bývalým Albertem velké plány. „Objekt
se změní v jakési centrum služeb, zatím bych ale nechtěl být příliš
konkrétní, o jaké služby půjde. Teď je nejpodstatnější budovu co
nejdříve zrekonstruovat, aby od druhého pololetí tohoto roku sloužila k úplně jiným účelům než dříve,“ sdělil Michal Juráček. Přestože
nechtěl prozradit, co Prostějované v novém domě služeb na začátku
července najdou, Večerníku přesto nabídl jakýsi „předkrm“. „Všechno je otázkou nájemních smluv se zájemci, se kterými nyní probíhá
jednání. Tak dobře, zatím mohu uvést, že počítáme s velkým fitness
centrem,“ nechal se přemluvit k prozrazení Michal Juráček.
Nový majitel podle slov svého jednatele bude využívat i toho, že
objekt se nachází v blízkosti aquaparku, kam v létě míří tisíce návštěvníků. Jediné, o čem se Michal Juráček vůbec nechtěl bavit, je
cena, za kterou ruinu od společnosti Ahold jeho firma vykoupila. „To
je předmětem obchodního tajemství,“ uzavřel náš rozhovor.
Usilovali jsme také o vyjádření tiskové mluvčí Aholdu Judity Urbánkové. Bohužel, celý pátek nebrala pevnou linku ani mobilní telefon...

SNĚM prostějovské ODS
zvolí nové vedení. UŽ DNES!

Prostějov/mik - Dnes v pět hodin odpoledne se ve Společenském domě v Prostějově sejde
oblastní sněm Občanské demokratické strany v Prostějově.
Po dvou letech se tady bude volit nové vedení místního sdružení občanských demokratů.
Před dvěma lety došlo v prostějovské ODS doslova k zemětřesení, kdy vedení této pravicové
strany na místní úrovni opustili
Radim Fiala s Pavlem Drmolou.
Do čela byl tehdy s převahou
zvolen Jiří Pospíšil, současný
první náměstek primátora města. Ale co dnes? Usiluje vůbec
Pospíšil o znovuzvolení? „Stále
si to rozmýšlím, ale zřejmě, pokud budu navržen, nominaci na
předsedu místního sdružení ODS
přijmu.
I v této těžké době pro naši stranu,“ řekl Večerníku v neděli

v podvečer Jiří Pospíšil. „Ještě
v pondělí mám během dne několik schůzek, po kterých se definitivně rozhodnu. Osobně cítím
podporu mnoha lidí. Chci pomoci ODS vrátit se na opuštěné
pozice v době, kdy se preference
naší strany pohybují na hranici
jedenácti či dvanácti procent.
V Prostějově nám ubývají členové, navíc v Brodku u Prostějova
ukončilo svoji činnost celé místní sdružení ODS. Na pondělním
sněmu ale neočekávám žádné
zemětřesení, naopak. Věřím, že
budeme diskutovat o mnoha tématech věcně a racionálně,“ dodal Jiří Pospíšil.
Zajímavostí bezesporu je, že již
v úterý navštívil Prostějov český
premiér a předseda Občanské
demokratické strany Petr Nečas,
který pohovořil s členy z celého
kraje...

www.vecernikpv.cz

atraktivnější zejména pro letošní
deváťáky, kteří ještě zvažují, na
kterou školu po prázdninách nastoupí. Zejména výsledky SOŠ
podnikání a obchodu dokazují,
že ani studenti středních odborných škol se nemusejí obávat o
kvalitu vědomostí, kterých se
jim dostane. „Jsem samozřejmě
velmi spokojen. Je to výsledek
odpovídající společnému úsilí
pedagogů a studentů a v neposlední řadě také podpoře rodičů,“ uvedl ředitel „vítězného“
Cyrilometodějského gymnázia
Jaroslav Fidrmuc.
Jak jsme již nastínili, zveřejněné výsledky byly příjemným
překvapením také pro pedagogy a studenty SOŠ obchodu
a podnikání, která se se svými
73,46 % umístila v těsném
závěsu za prostějovskými
gymnázii a mezi školami obdobného zaměření (obchodní
a podnikatelské) získala nejlepší umístění v Prostějově a
dokonce páté nejlepší v Olomouckém kraji! „Zveřejnění
výsledků mě samozřejmě potěšilo. Svědčí to o kvalitě vzdělání,
které je studentům na naší škole
poskytováno. Tím je jasně zodpovězena často kladená otázka
o úrovni soukromých škol,“
zhodnotil potěšeně výkon žáků
a učitelů ředitel SOŠ obchodu a
podnikání Václav Křupka.

Jsou zveřejněné
výsledky opravdu
směrodatné v určování
kvality škol?

souhrnných výsledků je třeba brát
v potaz také úroveň obtížnosti
dané zkoušky. Úspěšnost dosažená ve vyšší a nižší úrovni totiž
není souměřitelná. Školy, kde si
těžší verzi zvolilo více žáků, proto
mohou dosahovat zdánlivě horších výsledků, než školy, kde si
tuto možnost zvolili třeba jen dva
maturanti. Doporučujeme proto,

vyhledat na zmíněných stránkách
a následně rozkliknout výsledky
jednotlivých škol, kde lze z tabulek jasně zjistit, jak si která škola
vedla v jednotlivých předmětech...
Pokud si i vy chcete na vlastní
kůži vyzkoušet, jak obtížné testy jsou připraveny pro letošní
maturanty, zkuste webovou
stránku www.novamaturita.cz.

řejněného žebříčku škol distancuje...“ V neposlední řadě pak
Milada Dosedělová, ředitelka
SOU obchodního, které získalo
nejmenší počet bodů (53%), odmítla výsledky komentovat s tím,
Studenti gymnázií se na maturit- že s nimi ještě není seznámená.
ní zkoušky pochopitelně připra- Nutno podotknout, že v případě
vují mnohem intenzivněji než
žáci odborných středních škol,
Výsledky srovnání prostějovských škol
které kladou důraz především
na praktické dovednosti. Rozvrh
1. Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
hodin studenta gymnázia může
obsahovat až pět hodin matema2. Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2
tiky týdně, zatímco student střední školy se s počty moří třeba
3. Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
jen dvakrát do týdne. Lze proto
výsledky objektivně srovnávat?
„Myslím, že tento výsledek se
4. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.
dal očekávat, gymnázia jsou přece všeobecně vzdělávací školy a
5. Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18
bylo hodně smutné, kdyby se tak
umístila až za učilišti, která mají
6. TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.
zcela jiné zaměření. Víc bych
ocenil žebříček, který by srovná7. Střední škola automobilní Prostějov, s. r. o.
val školy obdobného zaměření.
Srovnávat gymnázia s učilišti
8. Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
se mi zdá hodně nefér,“ podotkl
zástupce ředitele Reálného gym9. Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4
názia Petr Janeček, které obsadilo
v žebříčku škol stříbrnou příčku.
10. Střední škola designu a módy, Prostějov
V podobném duchu se vyjádřil i
ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera
11. Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3
Michal Šmucr: „Přiznám se, že
jsem žebříček zveřejněný na ser12. ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o.
veru aktualne.cz ještě neviděl, ale
pokud vím, na stránkách CERMATu se ředitel Zíka od zve13. Střední odborné učiliště obchodní Prostějov, nám. E. Husserla 1
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Pod střechou Prioru vznikne RESTAURACE S VÝHLEDEM NA NÁMĚSTÍ
Bourání obchodního domu by mělo skončit za měsíc

Prostějov/mls - Že bourání obchodního domu Prior v centru
města jede na plné obrátky, o
tom jste se již na stránkách Večerníku dozvěděli své. Večerník ale zajímalo, jak práce pokročily, případně co je nového.
„Předpokládáme, že s ním budeme hotovi už v polovině dubna, pak už začneme stavět,“
informoval nás úvodem Evžen
Vala, zástupce ředitele společnosti Prior. Nejzásadnější
novinkou je skutečnost, že otevřeno by po opravě mělo být i
dosud nepřístupné druhé patro
Prioru, kde vznikne restaurace
s výhledem na prostějovské
náměstí! Na internetových
Pod střechou. Tento netradiční pohled na prostějovské náměstí by se do konce letošního roku měl
stránkách www.vecernikpv.cz
otevřít všem návštěvníkům nově otevřené restaurace.
Foto: Martin Zaoral
můžete vidět i exkluzivní video!
Oprava prostějovského Prioru
jede bez větších problémů. „Prá- Hluku a prašnosti se v těchto občany města snesitelné. Něja- je staveniště čtyřiadvacet hodin
ce probíhají každý všední den hodinách logicky nemůžeme ké výraznější potíže jsme zatím hlídáno, jsme se dosud nesetkali
od sedmi do sedmnácti hodin. vyhnout, ale věříme, že je to pro nezaznamenali. Díky tomu, že ani s žádným nájezdem zlodějů,“

F ott orr ep
p ortážž

jak to teď vypadá v prioru?

na
video rnikpv.cz
.vece
www

pochvaloval si Evžen Vala.
Po rekonstrukci se mimo jiné
výrazně zvětší prodejní plocha
obchodního domu. Otevře se totiž jeho druhé patro, kde dosud
byly pouze sklady. Pod střechou
Prioru vyroste restaurace, ze
které by se jejím návštěvníkům
mohl otevřít zcela nový výhled
na prostějovské náměstí. „V nově
otevřeném druhém poschodí připravujeme zázemí pro novou restauraci,” potvrdil nám přímo na
místě Evžen Vala, podle něhož už
byl nejvyšší čas, aby Prior prošel
pořádnou rekonstrukcí.
První zatěžkávací zkouškou
opravený Prior, přejmenovaný na
Zlatou bránu, projde v den svého
opětovného otevření, kdy sem
zřejmě zamíří davy zvědavých
zákazníků. K tomu by mělo dojít
už v listopadu letošního roku.

3x foto: Martin Zaoral

Přízemí. Vchodové dveře do Prioru za dobu své exis- První patro. Na tomto místě býval legendární eskalátor, Na balkoně. Malé bagry začaly pracovat i na balkoně obtence asi pětkrát oběhly zeměkouli. Nyní už téměř měsíc který byl nyní odstraněn. Po rekonstrukci by měl začít chodního domu. Ještě nad ním se však otevře další patro, kde
stojí.
fungovat jinde.
dosud byly sklady.

ZMLÁTIL POLICAJTA. Kdo si ale začal?
Prostějov/mls - Už nyní je
jasné, že soudu se v tomto
případě bude spravedlnost hledat nesmírně těžko. Na jedné
straně stojí zraněný policista,
na druhé svalnatý muž a sestry Kovaříkovy, které se netěší
právě nejlepší pověsti. Určitá
míra viny však bude zřejmě u
všech...
Dá se ovšem čekat, že každý z
aktérů bude celou událost vidět
naprosto jinak a to podle toho, do
kterého tábora „kohoutů“ patří.
Věc by mohl rozseknout kamerový záznam z interiéru klubu
Simetrix. Zdá se však, že ten se
„jako na potvoru“ někde ztratil.
Přitom k události došlo už v říjnu
2011...
Faktem zůstává, že krajský
státní zástupce v minulých

dnech obvinil policistu Tomáše
Hebelku z toho, že se se slovy
„Ty zmrde, zabiju tě! Já jsem
policajt, mně se nic nestane..“
vrhnul na Libora Kočího a na
zemi ho začal mlátit sklenicí.
Do celé záležitosti se připletly
již zmíněné dcery Roberta
Kovaříka, které Hebelku
údajně začaly osočovat. Zatímco Tereza je Kočího přítelkyní,
Barbora je známá především
díky své kariéře v pornofilmech.
Karty by tak zdánlivě jasně rozdané. Přesto věc je mnohem
komplikovanější, než by se mohlo na první pohled zdát. A zřejmě
proto je policista Tomáš Hebelka
v pozici obžalovaného a nikoliv
naopak.
Během prvního hlavního líčení
dostal slovo především Tomáš
Hebelka. Svůj útok na Kočího
důrazně popřel a naopak sám

sebe popsal jako oběť nepochopitelného napadení ze strany
Libora Kočího. „S přáteli jsem
slavil narození svého druhého
dítěte. Do Simetrixu jsme si
přišli zatancovat. Libor Kočí mě
bezdůvodně zezadu napadl a
povalil na zem. Následně mě z
klubu vyhodil vyhazovač Kala.
Rvačka mezi mnou a Kočím
pokračovala před klubem, celou dobu jsem se pouze bránil.
Řval na mě například: ´Zdechni
fízle´. Skončil jsem v nemocnici
s otřesem mozku. Doktor konstatoval, že zranění Libora Kočího,
který ho rovněž navštívil, bylo
nesrovnatelně menší než to, které
mi způsobil,“ popsal soudu, jak
celý konflikt viděl on sám, Tomáš
Hebelka, který při své výpovědi
působil dosti sebevědomě. „Kočí
se mě po incidentu pokoušel
opakovaně kontaktovat, což jsem
odmítl. S takovým člověkem

jsem nechtěl mít nic společného.
Naopak jsem chtěl, aby celou věc
prošetřili policisté,“ dodal.
Do rvačky se podle obžaloby zapojil také další z policistů, který
před klubem strčil do Kočího
přítelkyně Terezy Kovaříkové.
V tu chvíli vzduchem lítaly
urážky narážející na způsob
obživy dvojčat Kovaříkových.
Jak to bylo ve skutečnosti, co se
stalo přímo v klubu a kdo koho
napadl? To bude předmětem
dalších líčení. Například není
jasné, proč by Hebelka Kočího
napadal? Na druhou stranu je
třeba mít na paměti, že krajský
státní zástupce nesporně neskočí
někomu jen tak na špek. Vtírají
se tak pochybnosti o pravdivosti
Hebelkovy výpovědi a nabízí se
celkem logická otázka: Proč by
se vyhazovač, který byl na rozdíl od obou účastníků konfliktu
střízlivý, spontánně pustil do na-

padeného policisty? Obzvláště
pokud tento leží bezvládně na
zemi a čelí nečekanému útoku,
jak to sám Hebelka popsal.
Bylo to skutečně jen proto, že
napadený je úspěšným policistou, kterého podsvětí nemá
rádo, jak naznačoval sám Hebelka? Nebo se stal snad policista skutečně obětí velkého
komplotu podsvětí, které ho
chce „svléct z uniformy“?
Dá se předpokládat, že obžaloba
státního zástupce bude kromě
výpovědí Libora Kočího a jemu
nakloněných osob podložena
dalšími důkazy. Pokud tomu tak
nebude, pak se bude vina prokazovat velmi těžko.
O tom, jak prostějovský
soud v tomto nesmírně komplikovaném případě rozhodne,
vás budeme informovat. Už
nyní je jisté, že se tak nestane
dříve než 18. dubna.

Téma Večerníku
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Jak krásná Hanačka
může štěstí potkat

Fotoreportáž
čtyři tváře Zuzany Juračkové
Foto: 4x archiv Zuzany Juračkové

Ze všech animovaných postaviček by se
na
video rnikpv.cz Zuzana Juračková z Prostějova chtěla stát Lízou
ece
Simpsonovou, která zná odpověď na všechno a
ww.v

w

nikdy nezestárne. Na této tematické straně budete moci nahlédnout do světa mladé půvabné dívky milující gumové medvídky, která se dokázala probojovat mezi desítku nejkrásnějších dívek České
republiky. Průvodcem dnešního vydání vám bude nejen ona sama, ale také
její maminka, kamarádka a třídní učitelka. Už v sobotu 23. března od 20.45
hodin jí u televizních obrazovek na Prima Family můžete držet palce.
Pokud je vám sympatická, pak ji právě palcem můžete podpořit už nyní.
Stačí, pokud daným prstem vyťukáte SMS ve tvaru CM 9, kterou pošlete na
číslo 907 99 10. Cena jedné SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH. Z hlasování
vzejde nová Česká Miss Earth, která bude rovněž vyhlášena během finálového večera.
Stranu připravil: Petr Kozák, texty: Martin Zaoral

„NEVÍM, PO KOM TO TA HOLKA MÁ...,“
usmívá se maminka ´missky´

Prostějov - Se svým manželem a
dvěma dětmi se Eliška Juračková do Prostějova přestěhovala
z vesničky u Bílých Karpat. Její
muž tu coby voják našel zaměstnání a zůstali zde i poté, co manžel armádu opustil. Večerník
zajímalo, jak finalistku jediné
národní soutěže krásy vidí ta,
po kom je... A Eliška Juračková
stejně jako každá správná máma
je na svoji dceru i o rok staršího
syna náležitě pyšná. Na Zuzce jí
vadí snad jen to, že všechno nechává na poslední chvíli...

Při pohledu na vás je jasné, po kom Zuzana zdědila
svůj půvab...
„Tak to si úplně nemyslím...
(úsměv) U ní to však není jen o
tom, vládne i výrazným charismatem. To má zřejmě po svém otci, o
kterém lidé říkají, že má přirozenou
autoritu.“
Co na ní ještě oceňujete?
„Že je hodně svá, umí být
vtipná, přitom se nikomu nesnaží
zalíbit za každou cenu. Nebojí se
aktivně vystupovat před lidmi a dokáže je zaujmout. V tom se celkem

Rozesmátá parádnice. Na své oblíbené fotografii z dětství je
Zuzana zachycena coby malá „My fair lady“.

Eliška Juračková na dceři nejvíce oceňuje její samostatnost

S maminkou. Eliška Juračková se svojí dcerou Zuzanou během dovolené na Floridě v USA v roce
2006.
Foto: archiv Zuzany Juračkové
lišíme, já jsem typ člověka, kterému vyhovuje, pokud na něj není
moc vidět.“
Co vám na ní naopak
vadí?
„Asi to, že má pořád na všechno
dost času. Její odchody do školy
se každodenně měnily v malé dra-

ma, kdy a jestli vůbec tam dorazí...
(úsměv)“
Jak jste reagovala na to, že
se přihlásila do miss?
„Zuzka je v tomto samostatná, nijak se mnou přihlášení do soutěže
nekonzultovala. Určitě bych jí v
tom ale nijak nebránila, i když mám

strach, aby jí účast v této soutěži víc
neublížila než pomohla.“
V čem konkrétně?
„Pomoci jí to může především profesně, aby jako modelka
měla lepší nabídky. Na druhou
stranu bulvár dnes často jde opravdu až na hranu. Každopádně to pro

Zuzanu bude znamenat zajímavé
životní zkušenosti, ať už v dobrém,
či ve zlém. Budu jí fandit nejen aby
vyhrála, ale hlavně aby to první převážilo nad tím druhým...“
Jak si představujete budoucnost své dcery vy
osobně?
„Zuzka nyní dodělává školu, předpokládám, že bude hledat práci
v Praze, nevylučuji ani, že půjde
pracovat do zahraničí. Také o tom
jsme spolu v minulosti hovořily.
Určitě by ji nebavilo jen sedět za
stolem v kanceláři, v každém případě bude potřebovat nějaké akční
zaměstnání.”
Dokážete si představit, že
by žila na vesnici podobné
té, kde jste se seznámila se svým
mužem a kde žila i do svých pěti
let?
„Zuzka má ráda zvířata, nějaký čas
by ji to na statku určitě bavilo, ale
delší dobu by to podle mě nevydržela. Ruch města by jí asi brzy začal
chybět... (úsměv)“

„Čekala jsem, že to Zuzka dotáhne daleko!“

Kavárenská „povalečka“. Zuzana Juračková je velmi společenská, v kavárně se cítí jako doma a pozvání na latté tak málokdy
odmítne...

Podle třídní učitelky ze střední školy může
prostějovská kandidátka soutěž vyhrát

Prostějov - V paměti své třídní
učitelky Ivety Planičkové zůstává Zuzana Juračková svéhlavou
studentkou SŠ oděvní, se kterou
nebylo vždy snadné vyjít. Obě
ženy k sobě našly cestu až před
Zuzaninou maturitou v roce
2008...
„Že se Zuzana prosadila v modelingu, mě osobně nepřekvapilo.
Už na škole uměla i průměrné modely skvěle podat. Dokázala totiž
vždy zaujmout, přitáhnout pozornost ostatních. A velmi dobře si to
uvědomovala,“ vzpomíná na svoji
žákyni učitelka Planičková s tím,
že Zuzaně se dařilo upoutat jinak,
než to dělaly ostatní dívky. „Nebylo to určitě jen tím, jak vypadá.
Měla vždy zajímavý a přirozený
výraz, chůzi i pohled. U Zuzany

to nikdy nebylo pouze o její hezké
tváři. V její třídě byla spousta pěkných holek, ona však mezi nimi
vynikala. Měla vždy charisma a
šarm, dokázala být doslova oslňující,“ říká Planičková.
Její slova se od zkušené ženy dají
považovat za opravdu velký kompliment. „Ono to tak ale je. Už na
škole to vypadalo, že to Zuzana
dotáhne daleko. Měla přehled i
sebevědomí, dokázala lidi okouzlit. Vůbec bych se nedivila, pokud
by se jí podařilo očarovat i porotu
a celou soutěž vyhrát! Přála bych jí
to...,“ tipuje si prostějovská učitelka, že Zuzana Juračková dosáhne
na velmi slušný výsledek.
Vraťme se ovšem do období studií. Jak Juračková působila v třídním kolektivu?

„Vždy si dělala hlavně to, co
sama chtěla. Měla přirozenou
autoritu, holky se k ní buď spontánně přidaly, nebo naopak byly
proti ní. Těch však obvykle bylo
méně...,“ usmála se třídní učitelka. Sama si se Zuzkou prožila
své, jejich vzájemné vztahy nebyly právě bez poskvrnky... „Cestu
jsme k sobě nějaký čas hledaly.
Zuzana vždy dokázala prosazovat své názory, byla naštěstí dostatečně inteligentní, aby dokázala uznat, že ne vždy musela mít
pravdu. Díky tomu jsme si k sobě
před maturitou nakonec našly
cestu a neměly jsme problém se
spolu bavit či vycházet. Přeji jí
hodně štěstí, v sobotu budu finále
pochopitelně sledovat,“ dodala
Iveta Planičková.

Vyhledávaná fotomodelka. Podle reakcí profesionálních i amatérských fotografů je s krásnou Zuzanou radost spolupracovat.
První školní den. Zuzana Juračková se svým o rok starším bratrem před vstupem do Základní školy na Skálově náměstí. Později
Zuzana přestoupila do sportovní třídy na ZŠ Jana Železného. V roce
2008 odmaturovala na SŠ oděvní. Foto: archiv Zuzany Juračkové

Vyzpovídali jsme také dlouholetou kamarádku Kláru Dosedělovou
Prostějov - Když se řekne Zuzana Juračková, představí si
kámošku v teplácích a
s popcornem v
ruce, která si
na nic nehraje. Právě
tak finalistku soutěže
Česká
Miss
zná třiadvacetiletá
Klára Dosedělová. Co všechno
Večerníku v dalším z řady
exkluzivních rozhovorů na krásnou Prostějovanku prozradila?

„DÍKY SVÉ KRÁSE
NEMÁ NIC LEHČÍ“

Kamarádky. Zuzanu Juračkovou a Kláru Dosedělovou spojil
mimo jiné zájem o hip-hop.
Foto: archiv Kláry Dosedělové

Jak jste se seznámily?
„Obě jsme společně tancovaly hip-hop ve skupině BFS
Crew. Bylo nás tam dvanáct holek
a v soukromí jsme byly nejlepší
kamarádky právě spolu. Co Zuzka

začala studovat v Praze, tak se
bohužel vídáme méně, než bychom
chtěly. Ale jsme alespoň ve spojení
přes telefon a sociální sítě.“
Není to trochu nevýhoda
mít tak krásnou kamarádku?
„Takhle jsem to nikdy nebrala. Na
Zuzku jsem naopak pyšná, že se
dokázala takhle vyšvihnout. Vím,
že ji modeling baví a úspěch v
takovéto soutěži by ji mohl do budoucna hodně pomoci. Věřím, že
Zuzana má na to, aby vyhrála!“
Nemyslíte si, že by ji na
druhou stranu mohl i
nějak negativně poznamenat?
„Vím, že by jí to hodně změnilo
život, ale jsem přesvědčena, že
by to nezměnilo ji. Ona je totiž
hodně silná osobnost, umí říct ne
a nenechá nikoho, aby s ní jen tak

manipuloval.“
Co vás sbližuje a v čem
jste jiné?
„Spojuje nás tanec a podobné
názory na život. Lišíme se v tom,
že Zuzka je mnohem průraznější
a sebevědomější než já. Já bych
třeba nikdy nenašla dost odvahy na
to, abych o něčem podobném, jako
je soutěž miss, jen přemýšlela. Ona
jde a udělá to...“
Myslíte si, že to Zuzana
má díky své kráse v životě
lehčí?
„Je
pravda,
že
Zuzana
bezprostředně přitahuje pozornost
svého okolí, a to nejen mužů. Ale
určitě toho nijak nezneužívá. A
že by to měla lehčí? Tak to si nemyslím, řekla bych, že to všechny
máme tak nějak stejně těžké...
(úsměv)“

Charismatická kapitánka. Vůči ostatním je aktivní Zuzana
vstřícná, nenechá se však nikým ovládat. Svůj život je zvyklá řídit
si sama....
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ZLODĚJNA na Plumlovsku:
spící rodinu obral o 370 tisíc!
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Expres
z regionu
Pl l snížil
Plumlov
ížžil cenu
bývalé mateřinky
Hamry/mls - Prvorepubliková vila v Hamrech, v níž řadu
let sídlila mateřská školka, je
už více jak dva roky na prodej. Objekt stále chátrá, a tak
se plumlovské zastupitelstvo
rozhodlo snížit prodejní cenu
na necelé dva miliony korun.
Zajímavá stavba nacházející se v krásném prostředí
má pohnutou historii. Patřila
jednomu z movitých brněnských právníků, do majetku
obce přešla po druhé světové
válce na základě Benešových
dekretů.

Pavel Trávníček
dorazí do Němčic
Němčice nad Hanou/mls - S
představením Sborovna dorazí v pátek do Němčic nad Hanou divadlo Pavla Trávníčka.
Od 19.00 hodin v sále kina
Oko vystoupí s představením
Sborovna. Jedná se o původní
českou komedii z pedagogického prostředí, která nejen
pobaví, ale přinutí diváka se
zamyslet nad tím, v čem to
vlastně žijeme. Cílem jejího autora je varovat slušné a
vzdělané lidi před stupiditou a
mocí peněz. Pavel Trávníček
v inscenaci nejen hraje hlavní
roli, zároveň ji i režíroval.

V sobotu zapěje
Kladecký kos
Kladky/mls - Dětská pěvecká soutěž Kladecký kos
se bude konat v sobotu 23.
března v Kulturním domě v
Jesenci. Tradiční akce začíná
v 14.00 hodin, jako moderátor se opět představí Láďa
„Sovjet“ Rus.

V Nezamyslicích
se už těší na jaro
Nezamyslice/mls - Domov
„Na Zámku” v Nezamyslicích pořádá v neděli 24. března od 9.00 do 15.30 hodin
Velikonoční výstavu. Díky ní
budete moci v klubu městyse
Nezamyslice načerpat pravou jarní inspiraci.

Vojenský areál měl hodnotu dvě stě milionů korun, nedaří se ho prodat ani za desetinu

Všem nezaměstnaným na Konicku svitla další naděje. Rozhodne se v dubnu

Tomu se skoro nechce věřit! Areál bývalého armádního skladu munice a kasáren na Skřípově možná už
brzy změní majitele. Pokud by se jeho prodej zdařil,
existuje naděje, že by nový majitel do něj dokázal
přivést nové nájemce. Ti by místním nabídli práci.
Starosta Skřípova ovšem mírní přehnaný optimismus. Fakticky v areálu stále působí jediný větší komerční nájemce a i ten se z něj v létě odstěhuje...
Skřípov/mls
O prodeji posádky na Skřípově se hodně nahlas mluví už pět
let. Obec již dokonce podepsala
smlouvu s výrobcem cigaret, který zde plánoval zaměstnat takřka
tři stovky lidí. Společnost však ze
svého záměru vycouvala, vedení
obce pak v souvislosti s nedodržením smlouvy zvažuje podání
žaloby. „To by nás ale něco stálo. A
přitom není pravděpodobné, že by
to nějaké peníze přineslo. Jednatel
společnosti totiž zemřel, její vlastník se ocitl v likvidaci,“ sdělil starosta Skřípova Miroslav Kadlec.

www.vecernikpv.cz

ŽELEZNÝ ZEKON: „Táhnout životem s protivnou ženskou je těžší,

Zájemce totiž často odradila rozlehlost celého areálu, firmy by
většinou využívaly jen určitou
část pozemku a zbytek by pro ně
byl nepotřebný. Přesto se v celé
věci možná vše velmi brzy otočí
k lepšímu. Objevil se totiž jistý
podnikatel, který chce celou posádku koupit. „Jeho záměrem je
udržovat areál v dobrém stavu,
aby se jeho hodnota nesnižovala, ale zvyšovala. Chce jej
následně sám nabízet k pronájmu,“ prozradil Kadlec, který je
však po předchozích zkušenostech opatrný. „S touto konkrétní
firmou už jednáme přes dva mě-

síce, vše se jeví slibně, ale zatím
nikdo nesložil zálohu ani nic
nepodepsal. Nechci, abychom
byli za blbce, pokud by z toho
třeba vycouvali,“ přidal Kadlec,
který současně jedná s řadou
společností, které projevily zájem o pronájem části rozsáhlých
prostor. Pouze v jednom případě
se však jednání podařila dotáhnout do konce. „Část areálu pronajímáme konické firmě Marek
spedition. Ta si však chce postavit vlastní parkoviště v Konici,
takže nejpozději v červnu u nás
skončí,” litoval Kadlec s tím, že
nový vlastník by areál případně
převzal i s nájemníky.
Kromě této soukromé firmy
některé z částí areálu využívají
občanská sdružení zabývající
se například vojenskou historií.
V létě zde proběhl úspěšný Military fest. To, zda se areál skutečně podaří prodat, bychom se
měli brzy dozvědět. „Začátkem
dubna se vše rozsekne,” uzavírá
starosta Miroslav Kadlec.

Křenůvky/mls - Do hospůdky v
malé vesničce dorazil velký silák.
Čtvrtečním hostem „Pohostinství u Melků“ v Křenůvkách byl
valašský držitel řady rekordů
Zdeněk Knedla alias Železný
Zekon. Muž, který vlastní silou
utáhl čtyřicetitunový kamion,
udržel ve svých rukou dvě od
sebe startující letadla a pravidelně se nechává přejet nejrůznějšími automobily, se v Křenůvkách
projevoval také jako rozený bavič. Na druhou stranu si posteskl, že v osobním životě to nemá
vůbec jednoduché...
Železný Zekon do Křenůvek dorazil již potřetí za sebou. Stalo se tak v
rámci kampaně přerovského pivovaru Zubr, jehož pivo v Postinství
´u Melků v Křenůvkách´ čepují.
Do hospůdky na jeho představení

sice nedorazily davy lidi, Železný
Zekon se přesto projevil jako velký
profesionál. Se všemi živě komunikoval a dokázal je pobavit. Činil
tak nejen svými siláckými kousky.
„Jednou jsem vystupoval ve školce
a dítka mě měla namalovat. Jedno z
nich paní učitelce doneslo obrázek,
na kterém jsem měl bujnou černou
kštici. Když jsem se malé holčičky
zeptal, proč mě namalovala zrovna
takhle, odvětila, že plešatou pastelku nemá...,“ vyprávěl Zekon, který
přímo v hospodě předvedl například ohýbání ostré železné tyče
opřené o vlastní hrdlo, tahání trojice
lidí na „skateboardu“ zaháknutém
za vlastní ucho či polykání žiletek.
A to nebylo zdaleka vše. „Pokud
mě zmrzačíte vy, bude to pro mě
velká čest,“ prohodil Zekon směrem k slečně Ireně, která se právě

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

chystala sekerou štípat špalek umístěný na jeho hlavě. Zekon prozradil
i něco ze svého soukromí. „Já jsem
celý život velký mamánek. Býval
jsem takový otloukánek, pak jsem
na sobě začal makat, v posilovně
jsem i spával a pomalu jsem se
vypracoval,” prozradil dvaapadesátiletý Zdeněk Knedla, který začal
vystupovat ve svých pětadvaceti
letech na plese v Bystřici pod Hostýnem, kde nyní žije.
Zekon je také otcem sedmileté
dcery. „S její mámou teď trochu
bojujeme,” povzdechl si ocelový
muž. Kdo je v tomto sporu silnější, to nám známý silák neprozradil. „Řeknu to takhle. Když máš
utáhnout velký kamion, stačí mít
sílu, pořádně zabrat a zvládneš
to. Celé to trvá jenom chvilku.
Jenže s ženskou se můžeš o bl-

Jako na Titanicu. Železný Zekon si zahákl za vlastní ucho skateboard
s trojicí hostů a následně se s nimi rozjel.
Foto: Martin Zaoral
bosti přetahovat třeba celý život.
Ve finále to stojí mnohem víc
energie a je to nesrovnatelně
namáhavější než utáhnout deset
kamionů najednou,“ reagoval závěrem Zdeněk Knedla.

Po více jak dvou hodinách
jakoby oficiální část ukončil,
když půvabné majitelce hospody Marcele Židkové předal
vlastnoručně vyrobený dárek.
Holt, gentleman!

železný Zekon v křenůvkách

3x foto: Martin Zaoral

O toto místo jde. Pohled na mapu ukazuje prostor, kde leží areál bývalého armádního skladu munice a
kasáren ve Skřípově, který má již brzy změnit majitele.
Foto: internet

„Typický projev korupce,” glosoval své vítězství Ladislav Okleštěk

Výšovice/mls - Meruňkovice
Kácovka se stala absolutní šampionkou letošního pátého ročníku Véšovského koštu, který se
v sobotu konal v místním zámku. V prestižní kategorii slivovic,
kde se mezi sebou utkalo plných
osmnáct vzorků, degustátorům
nejvíce chutnala pálenka výšovického starosty Ladislava
Oklešťka.
Letos se ve Véšovském koštu sešlo celkem osmaosmdesát vzorků. „Loni počasí milovníkům
domácích pálenek příliš nepřálo.
Ve srovnání s předchozím ročníkem počet vzorků o něco klesl.
Všechny, které obsadily přední
umístění, však podle mého názoru
byly velmi kvalitní. S přihlédnutím
k metanolové aféře se pak dá říct,
že se členové degustačních komisí
do ochutnávky pustili přímo s nasazením vlastního života,“ vyjádřil

dobou léčení,“ řekla Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Alkohol byl
u řidičky vyloučen dechovou
zkouškou, hmotná škoda byla
vyčíslena na 20 tisíc korun.

Cena pro starostu. Hlavní organizátor Zdeněk Štáva (vlevo) vyhlašuje vítěze kategorie slivovic, kterým se stal výšovický starosta Ladislav
Okleštěk (uprostřed). Cenu mu předává Jiří Čermák z Výšovic, který se
umístil hned za ním.
Foto: Martin Zaoral
se pořadatel Zdeněk Šťáva, jehož
dcera Jana zvítězila v kategorii likérů.
Kromě celkového šampiona,
který do Výšovic doputoval až z
vesničky nacházející se mezi Be-

nešovem a Kutnou Horou, brali
ostatní hlavní ceny lidé z Prostějovska. „Je to typický projev
korupce. Zúčastnil jsem se téměř
všech ročníků koštu, ale porotu se
mi podařilo uplatit až nyní,“ žer-

toval během vyhlášení výšovický
starosta Ladislav Okleštěk, jehož
pálenka získala nejvyšší ocenění
mezi slivovicemi.
V kategorii peckovic byla nejlepší
hruškovice Lubomíra Karafiáta
staršího z Prostějova, porotu pak
zaujala také vínovice z dubového
sudu, kterou vypálili prostějovští
Vodáci SQ. Milovníkům pálenek
není třeba vysvětlovat, že zkratka
SQ za názvem tohoto sportovního
klubu znamená „samí kvalitní”
a že právě jeho členové stojí za
organizací největšího koštu ovocných pálenek a domácích likérů v
Olomouckém kraji.
Mostkovické kaléšek, ve kterém se loni sešlo rekordních
814 vzorků, se letos bude konat
v sobotu 27. dubna. A PROSTĚJOVSKÝ Večerník je jeho mediálním partnerem... (viz. strana
21 dnešního vydání).

Podivná nehoda z Mostkovic
stále nemá viníka. OPRAVDU?

Mostkovice, Prostějov/mik Havárie, kterou sousední Mostkovice ještě nepamatují. Jak
Večerník už předminulou neděli prostřednictvím svých internetových stránek jako první
informoval, do říčky Hloučely
v této obci zahučel řidič vozidla
značky Ford Fiesta. Krkolomný pád ze srázu s přetočením na
střechu až do vody se obešel bez
následků. Šofér se totiž z auta
dostal, avšak namísto řešení
situace prachsprostě a srabsky
zdrhnul!
Ač se to zdá laikům podivné, a i
když policie ihned zjistila majitele

vozidla, není zatím schopna, nebo
lépe řečeno ochotna zveřejnit totožnost muže, který auto řídil. A
zřejmě pod silným vlivem alkoholu! „K tomuto případu mohu
jen sdělit, že je stále ve stádiu
prověřování,“ sdělil Večerníku
stručně Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově. „Vzhledem k tomu,
že řidič u vozidla nesetrval, nemohlo být zjištěno, zda byl ve
vozidle někdo zraněn či nikoliv
a jestli byl či nebyl pod vlivem
alkoholu. Hmotná škoda byla vyčíslena na deset tisíc korun. Kdo
vozidlo řídil, a co bylo příčinou

nehody, policisté nadále zjišťují,“ doplnila jej Irena Urbánková,
tisková mluvčí prostějovských
policistů.
Podle informací Večerníku policie kontaktovala majitele auta
pár desítek minut po ohlášení
havárie. Byl podle zpráv od
místních lidí úplně namol. Onoho časného rána se měl vracet
z plesu místních hasičů. Řídil
ale opravdu on?
Jako majitel auta se už podle nového zákona nemůže vymlouvat
na osobu blízkou, takže by ho
měla policie pořádně skřípnout a
usvědčit ho. Podaří se to?

Nové cedule budou lákat do lázní i na zámek
Kosířem a prostějovské Muzeum
Prostějovska. Na jejich existenci již
obdobné značky upozorňují. „Měly
být umístěny ve všech hlavních příjezdových směrech a návštěvníkům
kraje tak mají usnadnit lepší navigaci k hledanému cíli. Jejích pořízení
přijde na čtyři miliony korun,“ prozradil hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
Lázně Skalka jsou známé svými
minerálními prameny s unikátním

složením. Sylvin, který obsahují,
nemohou nabídnout žádné české
lázně. Založeny byly již v roce
1928, v současné době se zde léčí
převážně choroby revmatického
charakteru a pohybového ústrojí.
Barokní zámek v Konici byl postaven v letech 1703 - 1705 olomouckým stavitelem Lukášem
Glöckelem na objednávku opata
premonstrátského řádu. V západním křídle budovy s čtvercovým

dvorem se nachází nejvzácnější
část zámku, kterou je jídelna řádových bratří. Dnes zámek slouží
k reprezentativním účelům města
Konice, konají se v něm mnohé
výstavy, koncerty a jiné kulturní
akce. Umístěna je tu také stálá
expozice zvyků a řemesel. Novinkou je také nedávné otevření
výstavy sekerek, na níž mohou
návštěvníci vidět téměř dvě stě
exponátů.

Regionální
zpravodajství
hledejte také
na webu

stropní prostor v jedné místnosti,
kterým vedl kouřovod od kamen.
Pokoj byl silně zakouřen, hasiči
ho museli odvětrat. V průběhu
likvidačních prací hasiči rozebrali stropní konstrukci a dohasili
menší ohniska požáru,“ popsala
Večerníku záchranné akce Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
Výši škody vyčíslil majitel
na 50 tisíc korun, příčinou
vzniku požáru byl špatný stav
komínového tělesa.

Případ šetří pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže, poškození cizí věci a porušování
domovní svobody. „Pachateli v
případě jeho dopadení hrozí až
pětiletý pobyt za mřížemi,“ dodala Urbánková.

V Mostkovicích rozbil auto,
PAK HO VYKRADL...
s notebookem i firemními doklady.
Celková škoda odcizením a poškozením byla vyčíslena na téměř
osmačtyřicet tisíc korun,“ popsala
Večerníku zlodějnu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově.
Policisté případ šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádež
a poškození cizí věci, za který
pachateli v případě jeho dopadení hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

PODVODNICE Z NĚMČICKA

Němčicko/mik - Pěkně vykutálená podvodnice! Žena z Němčicka si
dokázala padělat plnou moc a vybrat na poště peníze na složenku se
jménem jiné ženy. Prachy pak použila pro vlastní potřebu.
„Ze spáchání přečinu podvodu je podezřelá šestačtyřicetiletá žena z
Němčicka, která měla v srpnu loňského roku na základě padělané plné
moci vybrat ze dvou poštovních poukázek peníze. Oprávněné osmapadesátileté adresátce je však nepředala a použila pro vlastní potřebu.
Způsobila tak škodu za sedm tisíc sedmset korun,“ informovala Večerník
Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie ČR v Prostějově. V případě
prokázání viny jí za přečin podvodu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Došlo na naši adresu...

Maškarní karneval pobavil

může netěsnost komína!

Protivanov, Olomouc/mik - Tři
jednotky hasičů vyjely ve čtvrtek
14. března k požáru do Protivanova. Informaci o hořícím domě
přijala linka tísňového volání
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje těsně po
jedenácté hodině v noci...
„Na místo vyjeli profesionální
hasiči z Konice a dobrovolní
hasiči z Protivanova a Drahan. Po
příjezdu k události hasiči zjistili,
že uvnitř rodinného domu se nikdo nenachází, začali proto ihned s
hasebními pracemi. Požár zasáhl

hmotná škoda byla vyčíslena na
370 tisíc korun,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková
mluvčí prostějovské policie. Jak
dodala, policisté na případu
pracují a po pachateli intenzivně pátrají.

Mostkovice/mik - Ani uzamčené
auto neodradilo zloděje, aby ho
vykradl. K tomu totiž na parkovišti v Mostkovicích použil
hrubého násilí.
„V pátek osmého března v dopoledních hodinách došlo ke vloupání do osobního vozidla Volkswagen Passat, které bylo zaparkované
v Mostkovicích. Neznámý pachatel na vozidle rozbil dvě okna a z
vnitřních prostor ukradl doklady
od vozidla, peníze, oblečení, tašku

Nejlepší slivovici ve Výšovicích vypálil starosta Za požár domu v Protivanově

Řidička usnula, čtyři lidé zraněni

Prostějovsko/mls - Mezi dalších
sedmačtyřicet kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji
se dostaly také Lázně Skalka a
zámek v Konici. Povedou k nim
nové hnědobílé cedule. Obě destinace si zájem turistů i lidí z Prostějovska určitě zaslouží...
Lázně Skalka a zámek v Konici tak
v seznamu míst atraktivních pro
turisty doplní zámek v Plumlově,
Muzeum kočárů v Čechách pod

region@vecernikpv.cz

ných domů v obci na Plumlovsku. Zatím neznámý pachatel
do domu vnikl po poškození
zámku na dveřích. Neodradilo
ho ani to, že majitelé byli doma
a spali. Pachatel dům prohledal
a ukradl z něj peníze. Celková

PROLOMÍ NOVÝ KUPEC PROKLETÍ POSÁDKY VE SKŘÍPOVĚ? než utáhnout Tatru v zubech...“

Bouračka za Čelčicemi:

Čelčice, Čehovice/mik Zranění čtyř osob si vyžádala
dopravní nehoda, ke které
došlo v sobotu 9. března
kolem jedné hodiny v noci
na silnici mezi Čelčicemi a
Čehovicemi.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že šestačtyřicetiletá řidička vozidla Opel Astra, která jela od
Čelčič na Čehovice, zřejmě
za volantem usnula, vjela
do protisměru, následně do
příkopu a narazila do betonového základu mostku. Společně s
ní cestovaly ve vozidle další tři
osoby. Během nehody utrpěla
celá osádka zranění různé povahy se zatím nestanovenou

776 159 120

Plumlovsko/mik - Tak to je síla!
Minulý týden v noci z úterý na
středu obral v domě na Plumlovsku zatím nezjištěný zloděj spící
majitele o pořádný balík peněz.
„V noci z úterý na středu došlo
k vloupání do jednoho z rodin-

Hlava místo špalku. Sympatická slečna Irena, která do Polykání žiletek. Zekon dbá na vyváženou stravu. Do Dárek pro hostitelku. Hostinské Marcele Žídkové Železný
hostince dorazila ve společnosti svých přátel, na známém svého jídelníčku zařadil i ovesné vločky, načež zhubl deset Zekon přímo v hospodě zrobil železného ptáka.
kilo. Do úst však vezme v podstatě cokoliv.
silákovi štípala dříví.

Kostelec na Hané - Předminulou
neděli 3. března se v Kostelci na
Hané konal již tradiční maškarní karneval pro děti. Mezi děti,
rodiče a prarodiče opět přišli dva
klauni, kteří karneval provázeli.
V sokolovně se tancovalo, soutěžilo, jedlo, pilo a samozřejmě nechyběla ani velká tombola, ve které vyhrál úplně každý, kdo si koupil los.
Všechny děti se bavily, ale zkrátka
nepřišli ani jejich rodiče, pro které
byly připraveny také dvě soutě-

že, samozřejmě s asistencí dětí.
Všechny masky se předvedly v
promenádě a ti nejmenší si zacvičili s velkým barevným padákem.
Masky byly překrásné, těžko vybrat
nejlepší, proto odměnu dostali úplně všichni. Děkuji všem sponzorům za přispění do tomboly a všem
přátelům a kamarádům, kteří se aktivně podíleli na zdárném průběhu
a přípravě karnevalu a tím pomohli
dětem přichystat krásné nedělní odpoledne. Mgr. Lucie Schönfeldová

U Němčic šofér „skolil“ strom

Němčice nad Hanou, Výšovice/mik - Další zbabělý
útěkář! Předminulou sobotu v noci havaroval
řidič u Němčic nad Hanou na silnici ve směru na
Výšovice. Úplně přerazil strom, do kterého narazil.
Šofér je dosud neznámý.

V sobotu 9. března kolem půl jedné v noci došlo mezi obcemi Němčice nad Hanou a Výšovice k dopravní nehodě
vozidla Volkswagen Passat. Z dosavadního šetření vyplývá,
že dosud nezjištěný řidič uvedeného vozidla zřejmě při
jízdě nezvládl řízení, s autem vyjel mimo silnici, kde narazil

do ovocného stromu. Ten po nárazu spadl na zem. Zatím
neznámý řidič nechal vozidlo na místě nehody a utekl pryč.
Hmotná škoda byla vyčíslena na 10 tisíc korun. Kdo vozidlo řídil a jaké byly přesné příčiny nehody, policisté zjišťují,“
uvedla mluvčí prostějovské policie Irena Urbánková.

Foto: ZŠ Kostelec na Hané

Mořice v nedávné době zažily odchod opozičních zastupitelů, pro letošní rok zažádaly o pět dotací

„Dříve bylo jednodušší dojít ke konsensu, teď týmový přístup neplatí,“ posteskl si Jaroslav Knap
Pěkná spoušť. Kvůli vadnému komínu způsobil požár v domě v Protivanově pořádnou paseku.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Vykradená chalupa
v Malém Hradisku
Piva, slivovice i dýka jsou fuč

Malé Hradisko/mik - V průběhu březnových dní vypáčil
zloděj okno jedné rekreační
chalupy v obci Malé Hradisko-Skřivánkov. Jeho kořist
byla vzápětí velmi rozmanitá.
„Neznámý pachatel vnikl do
objektu, vše prohledal a odcizil
různé elektrické a ruční nářadí
jako například vrtací kladivo,
gola sadu, multimetr, ovšem i
dýku s rukojetí imitace paroží,

třicet lahví piva, litr slivovice a meruňkovice. Na cestu si
přibral také různé potraviny
a cukrovinky a nepohrdl ani
toaletním papírem, svíčkami
a pevným lihovým podpalovačem. Krádeží způsobil majiteli
škodu za šest tisíc korun a poškozením zařízení kolem dvou
set korun,“ uvedla Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově.

Prostějovský Večerník
www.
vecernikpv.cz také na Facebooku!

Mořice - Posledních pět volebních období nezažily
Mořice jiného nejvyššího představitele obce. Jaroslav
Knap se úřadu ujal v roce 1994 a trvalé podpory zastupitelstva se mu dostává do dneška. Jako starosta tak
zažil oddělení Pavlovic, citlivou otázku rušení školy,
scelování pozemků a vznik nové zeleně i obslužných
komunikací při komplexní pozemkové úpravě, výstavbu dálnice. „Zažil jsem spoustu zásadních milníků obce. Ne každou obec potká, že se vám katastr rozdělí
na dvě části a dvacet hektarů se zalije asfaltem. Lidé z
toho měli strach, ale myslím si, že jsme se s tím poprali
dobře. Nic není černobílé. I tato dálnice měla svá negativa, celkově je to ale velké plus pro Mořice,“ ohlédl
se za téměř dvěma dekádami v čele obce Jaroslav
Knap. Ten se nyní soustředí na vznik územního plánu,
rád by dobudoval protipovodňová opatření a přivedl
do průmyslové zóny větší počet menších firem.
Jiří Možný
Při posledních komunálních volbách uspěla
spousta kandidátek. Vnímáte
to jako rostoucí polarizaci názorů?
„Myslím si, že nárůst volebních
skupin není pouze záležitostí
Mořic. Poslední volby byly dynamické a celkově zájem veřejnosti o dění v obci roste. Je to
generací pracující s internetem,
která sleduje dění v kraji, v celostátní politice, má zájem o informace. Je to přirozené. Lidé
jsou ale vyhraněnější ve svých
názorech a vyjednávání je obtíž-

nější. Dříve bylo jednodušší dojít
ke konsensu, teď týmový přístup
tolik neplatí.“
Řešili jste spory s opozicí,
jak to nakonec dopadlo?
„Opoziční skupina odešla. Nebyli
jsme schopni se dohodnout a tak
to vyplynulo. Už jsme si to odbyli
a uzavřeli. Není to tak ale jen v Mořicích, neberu to jako něco exemplárního. Zlepšilo to atmosféru, stávající zastupitelstvo pracuje velmi
aktivně. Když se člověk vyjádří negativně k nějakému názoru, berou
to ostatní často automaticky jako
osobní antipatii. Teď panuje velká
diskuse nad tím, zda volit starostu

Případně systém hrázek a příkopů
kolem obce.“
Co se vám v tomto směru podařilo zrealizovat
již dříve?
„Dlouhodobě se tím zabýváme a
krok po kroku, rok po roku se snažíme něco dělat. Mohu zmínit biocentrum Mokroš, je to moc pěkné
místo k procházkám a současně
záchytna vody, když se
Haná rozvodní. Část vody
„Uvítali bychom, kdyby se naplnily
pojme, ta se pak retencí
dostane do spodních vod.
prázdné domy. Je to celkově velký
A zadržet vodu v krajině
je problémem
problém menších vesnic a chybaa centra,
dnešní doby.

přímo. Zdá se, že ještě v nejbližších
volbách to platit nebude. Má to svá
pro i proti. Je to o týmovém duchu
zastupitelstva a starosta nemůže stát
někde mimo.“
Doslechli jsme se, že pracujete na územním plánu.
Počítáte v něm s výraznými změnami oproti současnosti?
„Řešila se možnost bydlení a

snažíme se jimi důsledně zabývat.
Doufám, že i tento územní plán
bude vyladěný a dobře poslouží
rozvoji obce.“
Hrozba povodní je pro vás
akutní?
„Ležíme v nivě řeky Hané a snad
každé čtyři roky zažíváme povodně.
Je těžké najít místo, kam by se další
výstavba dala umístit. Naposledy

že mladí lidé nejsou motivováni ke skupování
stavbě....“
a rekonstrukci domů v tradiční zástavbě....“

starosta JAROSLAV KNAP zmiňuje
jeden z přetrvávajících
h problém
problémů
mů

umístění průmyslových aktivit.
Vznikla tu průmyslová zóna o
dvanácti hektarech, zatím ale není
naplněna, ačkoli zájemců bylo několik. Některé parcely jsme ponechali jako rezervu pro výstavbu, až
se podniknou určitá protipovodňová opatření. Inženýr architekt Petr
Malý z Olomouce zpracoval textovou a grafickou část, kterou nyní
projednají dotčené orgány. Poté
dojde na projednání s veřejností
a koncem roku bychom ho měli
přijmout. Vždy jsme vnímali strategické dokumenty jako zásadní a

v roce 2010 jsme bojovali
vali s
povodněmi a krizovou situaci
ituaci
jsme řešili například odpoušpouštěním vody do sousedních
ních
polí. Je to přirozené, dříve
ve
tak nivy fungovaly. Množžství vody pojmula pole a
tok se zpomalil. Po rozpravě s vodohospodáři
tak přicházíme s myšlenkou, že by mezi Hanou
u
a Brodečkou vznikl protipovodňový rybník,
který by absorboval
povodňovou
vlnu.

Mimo Hané nám za přívalových
dešťů hrozí rovněž Mořický potok.
Z jedné strany obce máme ochranný kanál, který odvádí vodu do řeky
Hané, z druhé strany obce je taky
kanál a zhruba hektarový poldr se
systémem tůní pro zvěř. Loni jsme
se věnovali navyšování předprsní
mostku, který vede přes cyklostezku, letos máme v plánu s ochranou
obce opět pokročit.“
Do čeho byste se chtěli pustit letos?
„Počítáme s další etapou kabelizace nízkého napětí, což znamená úpravu osvětlení a rozhlasu.
Zkoušeli jsme požádat celkově asi
o pět dotací, uvidíme, jak budeme
úspěšní. Ve spolupráci s hasiči
bychom chtěli pořídit menší zásahové vozidlo, počítáme s modernizací knihovny, přes POV jsme
podávali žádost na protipovodňová opatření, konkrétně odvodnění
jedné lokality. Chystáme podklady
pro multifunkční hřiště na místě
tenisového kurtu, který se několik
posledních let plnohodnotně nevyužívá, a ve spolupráci se Sokolem
rekonstrukci venkovního sportovního vybavení kolem sokolovny.
Dále bychom chtěli provést menší
opravy obecního majetku.“
Jaké jsou priority Mořic
do nejbližších let?
„Ve formě studie se připravujeme na jednotnou kanalizaci, v
územním plánu počítáme s malou

čističkou. Splácíme ještě asi dva
a půl milionu, to byla také jedna
věc, kvůli které jsme se škorpili.
Kdo chce ale něco stavět a budovat, v dnešní době se bez úvěru
neobejde. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo přivést firmy
do průmyslové zóny. Raději více
menších firem, které by zaměstnaly lidi. To by určitě přispělo k větší
atraktivitě Mořic a přivedlo peníze
do obecní kasy. Lidé dojíždějí za
prací strašně daleko, tím trpí rodiny na vesnicích, hlavně děti.“
Co dalšího vás aktuálně
trápí?
„Řešili jsme budoucnost pošty,
dlouhodobě se snažíme zjistit, co
má Česká pošta ´za lubem´. Dojde
k úpravě otevírací doby, důležité je,
že počet hodin zůstane zachován.
Do budoucna ale máme obavy
z toho, aby se služby nestahovaly
z vesnic. To by byl signál, že stát
na menší obce totálně zapomíná,
což by bylo moc špatné. Uvítali
bychom rovněž, kdyby se naplnily
prázdné domy. Je to celkově velký
problém menších vesnic a chyba
centra, že mladí lidé nejsou systémově motivováni ke skupování
a rekonstrukci domů v tradiční
zástavbě. Důležité je také starat se
o mládež, připravit jí alternativu
trávení volného času, aby se měla
kde vyžít. Jinak přichází na řadu
stálý boj s vandalismem. Prostě
stále je co vylepšovat...“

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Kapela FROM BEYOND slavila DVACETINY
vi
ko
mi
Pocta legendárnímu ko
a jeho humoru v podání jeho
mladého nástupce Davida Šíra

„Včera, dnes a zítra“, tentokrát s mladým následovníkem
Felixe Holzmanna Davidem Šírem, který divákům připomněl
slavné scénky geniálního českého komika. Unikátní příležitost zhlédnout „naživo“ notoricky známé scénky Svačina,
Náhodné setkání nebo Aluminiový klíček byla pro mnohé
diváky příjemným návratem do minulosti, kdy populárního
umělce viděli v televizi nebo slyšeli jeho hlas z magnetofonových či LP nahrávek. Není náhodou, že právě prvně zmíněná
scéna s Ivou Janžurovou se podle diváků České televize stala vůbec tou nejlepší v celé historii tuzemské výroby!
Prostějov/peh
Jak uctít památku nezapomenutelného českého baviče a veselého poplety Felixe Holzmanna?
Smíchem! To předvedl prostějovskému publiku mladý komik
z Brna David Šír, který svým
revival vystoupením rozesmál
diváky téměř tak dokonale, jak
by to zvládl sám Holzmann.
V pruhovaném triku, kulatých
brejličkách a tralaláčku slovo
od slova, gesto po gestu zopakoval několik vybraných nejoblíbenějších scének nezapomenutelného komika tak, že diváci
v publiku, kteří na chvíli zavřeli
oči, měli pocit, že před nimi
na pódiu stojí skutečný Felix
Holzmann, odborně rozprašuje
lesní vůni či hledá malý aluminiový klíček, celý z aluminia.
David Šír si spolu se svým kolegou Miroslavem Reilem, který
v unikátním vystoupení předsta-

vuje Holzmannova sekundanta
Františka Budína, připravili pro
své diváky interaktivní show,
při které diváci prokázali svou
bezchybnou znalost Holzmannových scének.
Myslíte, že byste v takovém
kvízu neobstáli? Možná byste
se divili, jak moc máme jeho

nesmrtelné skeče vryté do paměti a určitě si vzpomenete, od
čeho byl zmiňovaný ztracený
aluminiový klíček. Odměnou
za správně zodpovězené otázky
byla volba nadcházející scénky.
Jako bonus nesměla chybět ani
nejpopulárnější scénka, podle
které celé vystoupení získalo
svůj název, tedy Včera, dnes
a zítra, kterou v původní verzi
s Holzmannem sehrála dokonalá Iva Janžurová.
„Představení jsme si vybrali
náhodou, ale rozhodně nelitujeme,“ potvrdila rozesmátá mladá dvojice. Dle reakcí diváků
se David Šír evidentně nemusí
obávat, že by legendárnímu komikovi dělal svým vystoupením
ostudu.
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Takhle se slaví. Dvacetiny s prostějovskou metalovou legendou přišli oslavit všichni pravověrní fanoušci.
Prostějov/peh - Prostějovská
metalová legenda FROM
BEYOND se dočkala významného jubilea. A jak jinak oslavit kulatiny než to
pořádně rozjet se svými věrnými fanoušky! Předehrou
samotných oslav bylo vydání
nového CD Eternal Sleep na
podzim loňského roku, ale té
pravé death-metal Birthday
Party se fanoušci dočkali až
uplynulý pátek 15. března.
Slavilo se už tradičně v prostějovském klubu Apollo 13
a netřeba zdůrazňovat, že se
metalová jízda protáhla až
do pozdních nočních, či spíše
brzkých ranních hodin...
Prostějovský music klub Apol-

lo 13 se oblékl do černé, typické
barvy pravověrných vyznavačů
drsné death metal a hard core
music, která v páteční večer
řádně rozvibrovala stěny klubu.
Metalový nářez naservírovala
hned v úvodu opavská partička INSANE, která se publiku
pochlubila zbrusu novými songy. Pak už ale na pódium vtrhli
oslavenci z FROM BEYOND
a rozpoutali totální metalovou
smršť, kterou si fanoušci na
parketu jak se patří užívali.
„Publikum roste a stárne
s námi, většina návštěvníků
je z těch, kteří pamatují zrod
kapely, a tak s námi ty kulatiny chtějí oslavit,“ okomentoval s úsměvem vysokou

Svačina. David Šír a Miroslav Reil předvedli publiku své komediální nadání.
Foto: Petra Hežová

Prostějov/peh – V prostějovské Galerii N7 zahájili Evelína Szepp a Vítězslav Odstrčil svou autorskou výstavu.
Návštěvníky nadchly obrazy
mladé umělkyně i dokonalé
sochy charismatického řezbáře.
Umělecká keramička, která se
věnuje dřevořezbě, představila
veřejnosti své obrazy. Jak tento
výčet dovedností mladé umělkyně dokazuje, Evelína Szepp
je opravdu všestrannou výtvarnicí a její obrazy rozhodně
nejsou z těch, u kterých si nejste jisti, jestli malířka už začala
malovat, nebo si teprve míchá
barvy. Příjemné obrazy odrážejí autorčinu lásku ke zvířatům a
všemu živému. „Mé obrazy vyjadřují stav duše, niterno. Jsou
mimo jiné dokladem toho, že

i zvířata mají duši,“ vysvětlila
mladá autorka.
Duši mají bezesporu i řezbářské skvosty uměleckého
řezbáře Vítězslava Odstrčila.
„Řezbářství je posláním mého
života. Moje sochy sice nejsou
tak vznešené jako sochy z kovu
či kamene, zato jsou o mnoho

tvrdou metalovou hudbu prostě
miluju!“ potvrdila Monika Hraničková, která dokazuje, že metal není jen pánská záležitost.
Prostějov má prostě řádnou metalovou základnu a
FROM BEYOND je bezesporu jedním z jejích základních kamenů. A co kapela
plánuje do další dvacítky?
„Hlavně přežít, hudebních skupin je moc, konkurence je velká
a my se budeme ze všech sil
snažit pořád zlepšovat a zlepšovat, aby se fanoušci s námi
nenudili,“ vzkázal příznivcům
frontman kapely M. Jachník.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
si to na oslavu té další dvacítky přijde určitě ověřit...

intimnější,“ míní autor a nejeden z návštěvníků výstavy mu
jistě dá za pravdu. Oba umělci
se shodli na tom, že bude lepší,
když za ně budou mluvit jejich
obrazy a sochy, a tak bez dlouhého otálení zahájili společnou
výstavu, na které si snad každý
z přítomných našel svého ma-

lovaného či vyřezávaného oblíbence.
Svou touhu stát se majitelkou či majitelem některého
z uměleckých děl můžete naplnit do 5. dubna, do té doby
budou díla Evelíny Szepp a
Vítězslava Odstrčila vystavena v prostějovské Galerii N7.

Filmový festival Expediční kamera přicestoval i do Prostějova

Šibalský posměváček. Harlekýn svým dováděním na pódiu rozesmál v hledišti malé i velké návštěvníky koncertu. Foto: Petra Hežová
álním provedení Karla Dohnala
a napadlo mě, že by se představení určitě líbilo i prostějovskému publiku,“ přiblížila učitelka
zdejší ZUŠ Edita Müllerová
okolnosti realizace netradičního
vystoupení. „Kvůli vystoupení
jsem musel absolvovat devítiměsíční kurz pantomimy, abych
si nacvičil základní postoje
harlekýna. Velkou roli tu totiž
hraje mimika, harlekýn v průběhu vystoupení ztvární hned
sedm různých charakterů, a to

v doprovodu hry na klarinet,“
objasnil Karel Dohnal úskalí
ztvárnění známé postavy, která
se na pódiu v jeho podání předvedla jako šibalský posměváček, zamilovaný poeta i vášnivý
tanečník. Hudební vystoupení
Karla Dohnala a Jiřího Lukeše
bylo názorným příkladem toho,
že když si vystoupení užívají
muzikanti na pódiu, užívají si
i diváci, kteří se doslova vrtěli na
židlích v rytmu dovádivých tónů
klarinetu a akordeonu.

Prostějov/peh - Dobrodruzi
a cestovatelé do promítacího
sálu Kulturního klubu Duha
dorazili v opravdu hojném
počtu. Není divu, letošní nabídka filmů o cestovatelských
výpravách
dobrodruhů
z Čech i ciziny byla nesmírně
lákavá.
Filmový festival s názvem
Expediční kamera nabídl prostějovským filmovým labužníkům už počtvrté celovečerní promítání filmů o divoké
přírodě, extrémních zážitcích,
neuvěřitelných
výkonech
a téměř neskutečných přírodních scenériích. Letos se k organizaci festivalu přihlásilo

turistické a cykloturistické zájezdy, což
je ta pravá specialitka pro dobrodruhy
stejně jako filmy
Expediční kamery.
Poprvé jsme samozřejmě ani pořádně
Bylo plno. Čtvrtý ročník festivalu se v Prostě- nevěděli, do čeho
jově těšil vysoké účasti zdejších dobrodruhů. jdeme, ale hned
Foto: Petra Hežová první ročník zahnal všechny naše
víc než sto padesát českých obavy,“ přiblížil počátky cestoměst a Prostějov mezi nimi vatelského filmového festivalu
nesměl chybět.
v našem městě místní organizátor
„Organizátorství akce nám bylo akce Vlastimil Hadra. A že příznabídnuto už před lety, hlavně nivců outdoorových filmů není
proto, že naše cestovní kancelář v Prostějově málo, dokazoval
Vlha se zaměřuje především na především do posledního místa

česká i zahraniční jména všech
hudebních žánrů a sobotní koncert 23. března nebude výjimkou.
Slavit se bude v rámci oblíbené
Harvest párty, která se zaměřuje
hlavně na černou hudbu - reggae,
dancehall nebo hip hop. Kromě
prostějovských reggae stálic Zion
Squad, kteří mají posluchačům
stále co nabídnout, vystoupí se
svou asi dvouhodinovou show
parta, která si říká Sklizeň.
„Jedná se o projekt, který svedl
dohromady nejzajímavější české
reggae zpěváky, kteří pod taktovkou produkce pražské Cocojammin vydali již dvě alba. První
z nich dokonce získalo hudební
cenu Anděl 2011, druhé bylo nominováno mezi tři nejlepší ska a
reggae alba roku 2012.“ prozradil

Vítězslav Lužný, manažer domácí
kapely Zion Squad.
Za Sklizeň se v Prostějově představí nejvýraznější postava české reggae scény Mr Cocoman, pražský
zpěvák MessenJah a českobudějovický Colectiv s nezaměnitelným
hlasem. Celý večer doplní DJ Wilda Panda a Jahneral sound z Brna,
kteří budou až do brzkého rána
zásobovat posluchače a tanečníky
pozitivními vibracemi, kterými
jsou akce Harvest párty pověstné.
Klub Apollo 13, jehož mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník, se otevře
23. března po dvacáté hodině a
lístky budou k dostání na místě
do doby naplnění kapacity klubu - proto přijďte včas! Deset let
se slaví jen jednou!

Hvězdy. Vrchol desetiletého jubilea hudebního klubu Apollo 13 obstará prostějovská kapela Zion Squad
Foto: archiv Vítězslav Lužný

Hudební fanoušci, POZOR! Pouze dnes můžete soutěžit o lístky na tři mimořádné koncerty:

4TET, dalších deset na I. Velikonoční rock
nalistujte stranu 21
a boj se rozhořel i o vstupenky na Petra Koláře...
deset z vás půjde na

účast frontman kapely FROM
BEYOND Tomáš Jachník, který se dle svých slov kromě toho,
že mu za uplynulých dvacet let
ubyly vlasy, příliš nezměnil. Na
oslavě samozřejmě nesmí chybět gratulanti, a tak se na pódiu
postupně vystřídali muzikanti
spřátelených kapel, bývalí spoluhráči a jako exkluzivní zlatý
hřeb večera světoznámá metalová formace HYPNOS, která
do našeho města zavítala sice
poprvé, ale dle reakcí publika
rozhodně ne naposledy.
Oslavu dvacetin domácí death-doomové legendy si nenechala ujít ani manželka kytaristy
FROM BEYOND. „Být vdaná
za kytaristu kapely je super,

Foto: Petra Hežová

Umělci každým coulem. Dvojice Evelína Szepp (na snímku třetí zprava) a Vítězslav Odstrčil se sešli na půdě
prostějovské Galerie N7. Jejich díla byla potěšením pro oko a pohlazením po duši
2x foto: Petra Hežová

Desetiletí Apolla 13 se špičkou českého reggae. UŽ TUTO SOBOTU!

Prostějov/red - V sobotu 23.
března v klubu Apollo 13 proběhne reggae koncert v rámci
oslav DESETI let fungování
tohoto prostějovského hudebního klubu. Koncert se koná
jako součást již tradičních Harvest party, které se orientují na
černou hudbu - hlavně reggae,
dancehall, ska a hiphop. Během
večera vystoupí prostějovská
rockers-reggae kapela Zion
Squad a členové úspěšného reggae projektu Sklizeň. Jmenovitě Mr Cocoman, MessenJah,
Colectiv a DJ Wilda Panda. Po
zbytek noci budou hrát brněnští
Jahneral sound...
Již deset let v Prostějově na Barákově ulici funguje hudební klub
Apollo 13. Za sebou má největší

ww

Duo umělců zazářilo v Galerii N7

HARLEKÝN Karel Dohnal
slušně zaválel na klarinet

Prostějov/peh - Unikátní zábavné představení, ve kterém
se spojuje hudba, tanec a pantomima. Jako harlekýn, který
baví, dojímá a přitom stihne
i hrát na klarinet, se představil
návštěvníkům sálu prostějovského zámku klarinetista Karel Dohnal, držitel mnoha významných hudebních ocenění.
Laureát řady významných mezinárodních soutěží Karel Dohnal nepřijel do Prostějova sám.
V první půli koncertu s příznačným názvem Tance světa se publiku představil spolu s akordeonistou Jiřím Lukešem, se kterým
rozjeli přímo ďábelskou jízdu.
„Když budeme moc koulet očima, tak jsme to zrychlili moc
brzo,“ upozornil klarinetista se
smíchem diváky krátce před
svižnými skladbami Bély Bartóka s názvem Rumunské tance.
Po přestávce se pak rozehřáté
obecenstvo mohlo těšit na unikátní vystoupení Harlekin, kdy
se z klarinetisty na jevišti stává
tanečník a herec v tradičním
kostýmu harlekýna. „Hudební
představení Harlekin Karlheinze Stockhausena jsem zhlédla
zhruba před dvěma lety v geni-

na
video rnikpv.cz
e
c
w.ve

inzerce

zaplněný promítací sál Kulturního klubu Duha. „O promítání
jsme se dočetli v Radničních
listech a filmy se nám moc líbí,“
přiznal Jaroslav Koblížek, který na festival dorazil i s malým
synkem. Filmový festival zavedl
diváky na místa, kam se většina
z nás nikdy nepodívá, zprostředkoval extrémní zážitky z cest českých i zahraničních dobrodruhů
na kajaku, ve skalách, v Africe,
Austrálii a Indonésii.
Nezbývá, než si čekání na další ročník festivalu Expediční
kamera zpříjemnit nějakou
dobrodružnou výpravou nebo
alespoň rodinným výletem do
přírody.

Ze života města

11

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. března 2013

PROPOJENÍ jižního kvadrantu bude hodně drahé
Spory o pozemky se táhnou už několik let. Až nyní se
zdá, že výkup parcel od soukromých majitelů, nutných ke
zdárnému propojení Anglické ulice s jižním kvadrantem,
je konečně na spadnutí. Majitel bývalého mlýna na začátku Krasické ulice projevil souhlas s prodejem pozemků,
na nichž v budoucnu povede spojovací komunikace od
jednoho rondelu v Anenské po druhý rondel v Krasické
ulici. Jenomže to je pouze dílčí část celkového plánu.
Radní se totiž hrozí finanční náročnosti celého projektu.
Prostějov/mik
„Propojení stávajícího jižního
kvadrantu s Anglickou ulicí je
součástí strategického plánu
města v souvislosti s rozvojem a
koncepcí dopravy v Prostějově.
Proto teď nemůže být diskuze o
tom, jestli vůbec tuto náročnou
investici chceme, nebo ne,“ řekl
Večerníku zcela jasně Zdeněk Fišer, náměstek primátora statutárního města Prostějov, který je na
radnici zodpovědný za stavební
investice.

Jižní kvadrant se v posledních dvou letech svého provozu osvědčil. Sice ne tak, jak si
původně architekti přáli, ale
Prostějované si bez něj dopravní provoz už nedovedou představit. „Tento vnitřní obchvat se
původně budoval pro vozidla,
která ze směru od Mostkovic či
Kostelce na Hané mířila na dálnici směrem na Brno a jejichž
řidiči tak museli složitě projíždět
centrem města. Jenomže nedávný dopravní výzkum ukázal, že
jižní kvadrant takto využívá jen

dva tisíce vozidel během celých
čtyřiadvaceti hodin, což je hrozně
málo. Na druhé straně je spojka
mezi Krasickou a Určickou ulicí
přehlcena auty, která míří například do Kauflandu nebo dál do
průmyslové zóny. Tím chci jenom
říct, že jižní kvadrant má určitě své
opodstatnění, i když trochu jiné,
než pro jaký byl stavěn,“ vysvětlil
Zdeněk Fišer.
Horší ale je, co bude dál. Jak Večerník už dříve informoval, čeká
se na letní měsíce, kdy hygienici
provedou náročná měření hluku,

„Je to ale součást strategického plánu města,“
obhajuje záměr Zdeněk Fišer, náměstek primátora

Tady bude změna. Křižovatka před jižním kvadrantem na začátku Krasické ulice se změní v rondel. Stejně tak bude nová okružní křižovatka
vybudována o pár desítek metrů dál v Anenské ulici. Jen na to sehnat
peníze…
Foto: Michal Kadlec
aby na jižní kvadrant mohla být
konečně vpuštěna nákladní vozidla. Ale plánuje se také již uvedené
propojení s Anglickou ulicí. „Tato
investice je plně v režii města, což

předpokládá obrovské náklady.
Nejenom na výkupy pozemků,
ale také na směny parcel, vybudování náhradních hřišť a zařízení dvou tělovýchovných jednot.

Samozřejmě budeme muset také
vyčlenit peníze z vlastního rozpočtu na samotnou realizaci silničních komunikací. Propojení
Anglické ulice s jižním kvadrantem znamená v reálu dva nové
rondely a zhruba stopadesátimetrovou komunikaci. Nové okružní křižovatky budou v Anenské
ulici před sběrným dvorem a na
začátku Krasické ulice,“ popsal
Zdeněk Fišer, co město čeká.
On ani jeho kolegové z vedení
města si zatím netroufají odhadnout, kolik celá akce bude stát.
„Zatím je připravena jen určitá
studie, projektová dokumentace
by měla být hotova do konce
tohoto roku. Z ní teprve bude
patrná finanční náročnost. Co se
týká výkupu pozemků a náhrad

či postavení nových hřišť, která
se budou muset kvůli propojení
silnic zrušit, to vše by mělo být
vyřešené rovněž během tohoto
roku. Kdy však začneme stavět
a kolik to všechno bude stát, to
opravdu v tuto chvíli nelze říct,“
uvedl Zdeněk Fišer, náměstek
primátora Prostějova.
Večerník po diskuzi s dalšími odborníky zjistil, že město
bude muset sáhnout pořádně
hluboko do městské pokladny.
Podle našich odhadů se náklady na celkové propojení Anglické ulice s jižním kvadrantem
včetně výkupu pozemků budou pohybovat mezi šedesáti
až sedmdesáti miliony korun!
A z toho jde opravdu tak trochu strach...

BAGRY
SE
UŽ
ZAKOUSLY
do rybníka
Bezdomovci mají UTRUM!
Ze sídliště zmizely jalovce

Prostějov/mik - Pořádnou
čáru přes rozpočet udělala
radnice bezdomovcům, když
nechala pokácet rozsáhlé porosty z okrasných jalovců za
železničním přejezdem v Olomoucké ulici na Sídlišti E. Beneše. Lidé bez domova, kteří si
ve spleti nízkých jehličnanů dělali své noční pelechy, tak mají
utrum!
Jalovce se ale nekácely jen kvůli
bezdomovcům. „V letošním roce
bude dokončena rozsáhlá rekonstrukce Olomoucké ulice směrem od Vápenice po železniční
přejezd. Nyní se připravuje projektová dokumentace chodníku,
který bude mít stejný povrch jako
na protější straně Olomoucké

ulice. Na jaře bude založen po
celé délce nový trávník, na podzim zasazeny stromy a keře. V
návaznosti na tyto rekonstrukční
práce byly za přejezdem vykáceny poléhavé jalovce, pod nimiž
se hromadily odpadky a sloužily

jako příbytky bezdomovců. Celá
lokalita bude nově oseta travním
semenem a vysadíme tady šest
listnatých stromů,“ vysvětlila
Večerníku Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního
města Prostějova.

Jsou fuč. Holá pláň po vykácených jalovcích
čeká na novou výsadbu. Foto: Michal Kadlec

Radní pod palbou

Bahno na dně ale zůstane, přejí si to rybáři

Prostějov/mik - Konečně! Pracovníci nejmenované prostějovské společnosti, kteří mají
do konce června zrevitalizovat
drozdovický rybník, se dočkali.
Stejně tak i kompetentní radní
a také obyvatelé z okolí, kterým
už tlející bahno na dně rybníka
začalo páchnout. Minulý týden
se dělníci i těžká technika pustili do práce!
„Tato investiční akce byla zpožděna více než dost, ale nemůžeme
za to my ani firma, která zvítězila
ve výběrovém řízení. Vzhledem
k tomu, že původně bylo naplánováno kompletní vybagrování
dna od bahna, čekalo se na jeho
vymrznutí či vyschnutí. Nestalo
se ani jedno, ale to vůbec v tuto
chvíli nevadí. Většina bahna totiž
v rybníku zůstane,“ objasnil situaci Zdeněk Fišer, náměstek primá-

tora statutárního města Prostějova.
„V rybníku se oproti předpokladům nachází jen nepatrné množství bahna. Na základě požadavku rybářů musí v nádrži zůstat,
protože rybník slouží od svého
vybudování v roce 1460 k chovu
kaprů a jiných druhů ryb,“ dodala
na vysvětlenou Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí ve městě.
V těchto dnech bagry rozebírají
žulové obložení břehů, které se
dočkají zpevnění a dalších úprav,
vybuduje se nové napouštěcí zařízení a také se postaví nová výpusť. To vše za více než tři miliony korun. Novinkou je, že město
se na popud ochránců přírody
z magistrátu rozhodlo vrátit
do původního plánu vybudování poloostrůvku pro vodní
ptactvo a ostatní živočichy.

Už jsou v akci. Stavbaři s těžkou technikou rozebírali po celý minulý týden žulové obložení břehů drozdovického rybníka. Foto: Michal Kadlec
„Záměr vybudování poloostrůvku vznikl v průběhu realizace
projektu a po dohodě s odborem
životního prostředí prostějovského magistrátu. Tento drobný krajinný prvek je mimo jiné určen
k zahnízdění ptáků a bude dalším

kamínkem do mozaiky lepšícího
se životního prostředí v našem
městě,“ uvedla na toto téma Ivana Hemerková.
Revitalizace drozdovického rybníka by měla být dokončena do
30. června tohoto roku.

Začíná velký jarní úklid města: „NAŠÍM CÍLEM JSOU ČISTÉ ULICE!“
První náměstek primátora Jiří Pospíšil si chce blokové čištění osobně pohlídat

Prostějov - S nastupujícím jarem začíná v Prostějově
každoroční blokové čištění města. Harmonogram počítá s úklidem v ulicích od konce března do listopadu a je
znám vždy na půl roku dopředu. S týdenním předstihem
se v jednotlivých blocích opět objeví dopravní značení
upozorňující na zákaz stání v době, kdy bude úklid probíhat. Řidičům opět nastane povinnost přeparkovat na uvedenou dobu své vozidlo. „Zejména první bloková čištění
obvykle provázejí komplikace spojené s přehlédnutím
dopravního značení,“ upozornil Jiří Pospíšil (na snímku
z archivu), první náměstek primátora statutárního města
Prostějova, který se chystá na úklid osobně dohlédnout.
Michal Kadlec
Už 26. března
(informujeme na
straně 15 dnešního vydání pozn.red.) začíná maratón blokového čištění města. Jaký je
váš názor na současný stav
pořádku v ulicích Prostějova?
„Letošní zima s nebývalým
přívalem sněhu a stavy náledí

znamenala řadu zásahů vozidel
zimní údržby. A s tím je spojen
současný stav, na komunikacích
je spousta zbytků inertního posypového materiálu. Pracovní
čety vyrazí na velký jarní úklid
vozovek a chodníků podle časového rozvrhu, který je uveden na přenosných dopravních
značkách s dodatkovou tabulkou. Tyto značky jsou umístěny

v jednotlivých lokalitách nejméně týden před samotným čištěním.“
Tyto značky ale
často řidiči nerespektují…
„Stačí se podívat do statistiky z
loňska - při prvním blokovém
čištění města v okolí ulice Josefa
Lady řešili strážníci čtyřiatřicet
řidičů, kteří ignorovali značky
zákazu stání!“
Využijete
pro
úklidové práce
stejně jako v minulých letech
pracovníky z programu veřejně
prospěšných prací?
„Se zapojením těchto pracovníků
máme velmi dobré zkušenosti a
chceme jich mít co nejvíce. V současné době zaměstnává magistrát
devět lidí vykonávajících veřejně
prospěšné práce z evidence uchazečů o zaměstnání, na něž úřad
práce poskytuje finanční příspěvek. Minulý týden z jednání s ře-

ditelkou Úřadu práce v Prostějově
Věrou Crhanovou vyplynulo, že
město by mohlo získat prostředky na zaměstnání až dvaceti
dalších pracovníků. Zatím není
přesně určeno, kdy tito pracovříve to bude,
níci nastoupí, čím dříve
mocná ruka k
tím lépe. Každá pomocná
pořádku ve městě je vítaná.“
Bez ohledu na
ové čištění,
blokové
bude probíhat i jiný
úklid? Máme na mysli
především pořádek
dek
od prachu, kteréhoo je
všude více než dost…
t…
„Čištění jednotlivých
vých
ulic probíhá podle stanoveného technologicogického postupu. Nejprve
prve
nastoupí pracovní četa
eta
s ručním nářadím,
m,
která provede očistuu
komunikace od
usazeného odpadu a hrubých ne-

čistot, poté projedou ulicí vozidla strojního čištění se sběračem
i těch nejdrobnějších nečistot. A vedle blokového čištění
nabídneme občanům v rámci
jarního úklidu i v letošním roce
kontejnerové vany pro odložení
velkoobjemového odpadu.“

Blokové čištění
bývá nejčastěji
spojeno s problematickými řidiči, kteří nedbají dopravních
značek a parkují na místech,
kde se provádí úklid. Jaký je
v současnosti stav s odtahy vovo
zidel?
„Odtahy vozidel se neprovád
neprovádí.
Chtěl bych v této souvislosti
souvislos
apelovat na řidiče, aby věnova
věnovali
pozornost dopravnímu značeznače
ní, které v jednotlivých ulicích
ulicíc
upozorňuje na blokové čištění
čištěn
s týdenním předstihem. VšechVšech
ny termíny jsou navíc publikopubliko
vány na webu města, v RadRad
ničních listech a Prostějovském
případ
Večerníku. V žádném případě
vozide
nechceme majitelům vozidel
udě
způsobovat problémy s udělováním pokut, naším ccíulice.
lem jsou čisté ulice.“
Foto: archív

Proč byly vůbec odtahy aut
zrušeny a plánuje se jejich
obnovení?
„Odtahy vozidel byly zrušeny v
roce 2011 po nařízení Nejvyššího soudu, který uložil vlastníkům komunikace vrátit na místo odtahu vozidlo, které bylo
odstraněno ve veřejném zájmu.
Jinými slovy, po dokončení
blokového čištění by se musela odtažená vozidla vracet zpět
na místo, což je velmi technicky i administrativně náročné.
V současné době o zavedení odtahů aut neuvažujeme. Jak jsem
již uvedl, v žádném případě nechceme způsobovat problémy
majitelům aut. Věřím, že společně táhneme za jeden provaz
a naší společnou snahou je mít
krásně uklizené město. Chce to
jen trochu pozornosti a pochopení, za což předem všem občanům děkuji.“

INZERCE
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návštěvnost webu roste...

Zpravodajství nejen z města Prostějova zhlédne
více jak 1000 čtenářů denně! DĚKUJEME!

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

sstyl
ttyy a ssvět
vět módyy

Módní trendy pro jaro 2013
Již tento čtvrtek se můžeme těšit na první jarní
den, tedy alespoň podle kalendáře. Na skutečné
jaro si ještě sice počkáme, ale už teď se můžeme
společně podívat, jaké jsou módní trendy právě
pro toto krásné období...
Ostatně jako každé jaro se můžeme těšit na kolekce plné barev. Samozřejmě nás čekají nové kolekce různých střihů, materiálů, různorodých designů
a potisků. Co se týče módy pro ženy, tak zde bude
důraz kladen především na ženskost a eleganci.
Těšit se tak můžete na krajkové halenky, elegantní, ale i nedbale elegantní halenky z umělého semiše a stejně jako v předchozím roce
nechybí ani volánky či háčkované topy.
Letos si každý přijde na své. Komu nesedí zmíněné materiály, může si vybrat z asymetrických
tvarů, ale i střihů, dále z proužků či puntíků.
Dalším trendem jsou kalhoty a sukně s vyšším
pasem a se zipem vepředu. Populární budou i
rovná saka s délkou pod zadek. Žně budou mít
i příznivci orientální módy, letos je inspirovaná
Asií, takže motivy s draky, pivoňkami, lotosovými květy a pávy budou to pravé. Se vzory jsme
však ještě neskončili, tento rok jsou totiž opět
v módě zvířecí vzory inspirované tygří, či leopardí kůží či pruhy zebry. Na co však můžete tento
rok zapomenout, jsou křiklavé barvy. Možná je
ještě některé levnější značky v obchodních řetězcích nabízejí, ale v lepších prodejnách najdete
barvy střídmé.

Pak jste na správné adrese!
Milé kamarádky Večernice,
srdečně vás vítám u dalšího dílu populární Večernice.
Pohodlně se usaďte a pojďme se společně podívat, co zajíma-

rozhovor.

Příjemné a třeba i poučné čtení vám opět přeje
Večernice Aneta Křížová

rady
d a tipy pro lepší život
Zbavte se škodlivých
osvěžovačů vzduchu
Stále více výzkumy dokazují, že
vzduch u nás doma je mnohonásobně znečištěnější než vzduch
venku. Znečišťujeme ho nejen
deodoranty a antiperspiranty,
které používáme, ale i syntetickými vůněmi osvěžovačů vzduchu. Spousta z nich navíc obsahuje kafr, dávaný do spojitosti s
poruchami nervového systému.
Dejte si pozor na aerosolové
osvěžovače, které plíce kontaminují obsahem VOC, což jsou
těkavé organické látky spojované s neurologickými problémy
i depresemi. Všechny chemické osvěžovače vzduchu, ale i
deodoranty a antiperspiranty
jsou zkrátka nějakým způsobem škodlivé

Pozor na toxické
nádobí
Používejte raději nádobí z nerezu, skla, pálené hlíny nebo smaltované litiny. Určitě se vyhněte
teflonovým pánvím, jakmile se
na nich totiž udělá škrábanec,
může nátěr pronikat do potravin. Při výrobě tohoto nádobí
se používá prefluoroktan neboli
PFOA, který byl zjištěn v těle
dvaadevadesáti
testovaných
Američanů. Tato chemická látka
se shromažďuje v mozkové tkáni a může zničit imunitní systém

Zkuste balet během
ranní hygieny
Výmluv, že nemáme čas na
sport, máme každý dost, zkuste
tedy do svého režimu začlenit pohyb, který vám nezabere

čas navíc, protože jej budete
provádět zároveň při ranní hygieně. Například při čištění
zubů můžete posilovat stehna
pomocí baletního plié. Buďto můžete začít z první pozice,
kdy máte paty u sebe a špičky
vytočíte co nejvíce ven nebo
si uděláte druhou pozici, kdy
rozkročíte nohy cca pětadvacet
centimetrů od sebe, špičky opět
směřují směrem ven. Nejdříve
se zhluboka nadechnete a při
výdechu zatáhnete břišní svaly
proti páteři a jděte jakoby do
mírného podřepu. Kolena by
vždy měla směřovat nad špičky,
několik sekund takto vydržte.
Při nádechu se zvedejte zpět.
Tento baletní cvik opakujte alespoň šestkrát.

A jaké barvy budou tedy letos na jaře in? Bude
to královská a námořnická modř, hořčicově žlutá,
červená, světle růžová, bílá, béžová, oranžová a
jemně až trávově zelená barva. Nově jsou letos
v kurzu metalové odlesky, a to jak na oblečení a
doplňcích, tak i na obuvi. Obuv bude letos mírně
odlišná od těch předchozích sezon. Nosit se budou
lodičky a balerínky s odlišnými špičkami. To znamená, že špička boty bude například zlatá a zbytek
obuvi bude například v modré barvě. Stejně jako
v oblečení i v obuvi budou vévodit materiály jako
semiš, hladká useň a různé zvířecí vzory. Naopak
z módy již odchází třpytivý a lesklý styl.

pporadna

Jste bez energie?

ŽVÝKEJTE SCHIZANDRU

Vyhněte se škodlivé
kosmetice
Na základě jedné dánské studie
vyšlo varování o škodlivosti
kosmetických výrobků. Prý devětadevadesát procent výrobků
na nanášení a sedmasedmdesát
procent výrobků na oplachování
ze značkových kosmetických
prodejen obsahuje parabeny, které vyvolávají hormonální poruchy a pronikají zejména do prsní
tkáně. Při švédském výzkumu
pak bylo zjištěno, že v osmdesáti
kosmetických výrobků byly nalezeny ftaláty, škodící reprodukčnímu systému. Jedinou možností,
jak se těmto a mnoha dalším
škodlivým látkám vyhnout, je
nakupovat přírodní kosmetiku
nebo kosmetiku označenou certifikací BDIH nebo NaTru, která
je uvedena na obalu. Koupíte ji v
lékárnách, v některých drogeriích
nebo prodejnách zdravé výživy.

Foto: internet

Foto: ilustrační koláž

Léčení vředů v ústech
a odstranění jizev
Není vždy potřeba kupovat
drahé výrobky, abychom
si ulevili od zdravotních problémů. Trápí-li vás vředy v ústech, vyzkoušejte následující
recept. Do sklenice s vodou přidejte jeden až dva ml myrhové
tinktury. Touto směsí si proplachujte ústa a kloktejte. Při jejím
užívání si denně dávejte bílý
biojogurt. Co se týče jizev, tak

ty taktéž nemusíte natírat drahými mastičkami a krémy. Kromě známé měsíčkové mastičky
či gelu z aloe vera můžete vyzkoušet obklady z odvaru řepíku nebo dubovou kůru. Ovšem
nejúčinnější ze všech preparátů,
ať už těch nejdražších či těch
levnějších, je pravé nesolené,
nejlépe domácí vepřové sádlo.
Pomocí pravého nesoleného
sádla se krásně zahojí i velké
jizvy. Důležité je však vydržet a
pravidelně mazat.

rozhovor se zajímavou osobností...

Schizandra čínská je léčivka,
která u nás není zatím moc
známá. Většina ji nemá v podvědomí ani pod jejím hovorovým názvem klanopraška
nebo magnolka. Jedná se o liánovitou rostlinu, která květem
připomíná magnólii, plodem
pak červený rybíz. Původ této
léčivky je podle všech zdrojů v
Rusku, rychle se však rozšířila do Číny a Japonska, kde ji
hojně užívali tamější bojovníci
a lovci pro zvýšení fyzické výkonnosti. Povzbuzující účinky
však nejsou to jediné, proč
bychom měli schizandru pravidelně užívat...

Zázračná léčivka
Čínská medicína řadí schizandru mezi padesát nejdůležitějších
bylin a označuje ji jako rostlinu
pěti chutí. Při žvýkání sušených
plodů totiž nejprve cítíte sladko-slanou a příjemně kyselkavou
chuť, při rozkousnutí semene
uvnitř bobule potom výrazně nahořklou až palčivou chuť, kterou
mnozí přirovnávají k hřebíčku.

Podle holistických teorií odpovídá těchto pět chutí schizandry
pěti základním orgánům lidského těla - slezině, ledvinám, játrům, srdci a plicím. Schizandra
tak podporuje celý organismus
a navrací tělu tolik potřebnou
harmonii.

Čím nám prospívá?
Bobulky schizandry obsahují
řadu důležitých organických
kyselin, peptidy, sacharidy, minerální látky a vitamíny C, A, B
a E, které mají výrazně tonizující účinek na lidský organismus.
Schizandra údajně v mnohem
větší míře než tolik známý ženšen
komplexně povzbuzuje a regeneruje naše tělo. Kromě zvyšování
fyzické odolnosti přispívá ke
zlepšení zraku, zejména u krátkozrakosti a astigmatismu. Doporučuje se při regeneraci jater
a při dysfunkci trávicí soustavy.
Zvyšuje soustředěnost, snižuje
únavu, napomáhá při nervovém
vyčerpání a zmírňuje úzkost,
a dokonce i deprese. Regenerativní účinky schizandry jsou vý-

znamnou prevencí před civilizačními nádorovými onemocněními
a problémy s impotencí.

Jak ji užívat?
Protože nejvíce účinných látek je
v semenech a plodech schizandry, doporučuje se konzumovat
zejména tuto její část, a to nejlépe
v neupravené, pouze sušené podobě. Ideální je plody žvýkat nebo
je rozemleté naložit do medu.
K dostání jsou také schizandrové
čaje. Ty však obsahují zejména
listy, v nichž nejsou účinné látky
zastoupeny v takovém množství.
ALE POZOR! Všeho moc škodí a u schizandry to platí dvojnásob. Při překročení doporučené denní dávky, kterou je zhruba
šest gramů, mohou být účinky
schizandry zcela opačné. Schizandra by se také neměla užívat
dlouhodobě. Je vhodné udělat si
zhruba dvakrát do roka tříměsíční
kúru a poté s užíváním zase na
nějaký čas přestat. Při užívání by
dále měly být obezřetné zejména
osoby s vysokým krevním tlakem a epilepsií.

kulinářský koutek

aneb tip do kuchyně...
„Ušní svíce představují velmi účinnou metodu
prastaré orientální léčby,“ říká MAREK ROBA DUHOVÉ ŘEZY
S JAHODAMI

Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů jsem se opět po krátké přestávce vydala
do světa alternativních metod. Tentokrát si představíme metodu UŠNÍCH SVÍCÍ, o níž nám více
poví Marek Roba, který se mimo jiné věnuje Reiki,
Shiatsu a dalším zajímavým činnostem…
Aneta Křížová
Můžete nám prosím vysvětlit, co jsou to ušní svíce
a kde se vzaly?
„Použití ušních svící se řadí svým
původem mezi prastaré orientální
léčebné procedury. Jejich původ
jde až ke kořenům starověké
Číny. Už tenkrát hledali způsob,
jak zklidnit svoji mysl a ulevit
si od ´těžké´ hlavy. Ušní svíčky
jsou bavlněné trubičky napuštěné směsí včelího vosku, parafínu
éte
a éterického
oleje.“
Kdy nám mohou ušní svíce pomoci?
„Ušní svíce nám pomáhají při
onemocnění dutin a nemocí
ucha, jako jsou chronické záněty,
nedoslýchavost, hučení a tlaky
v uších. Dále mohou být nápomocny při odstranění psychického přetížení, stresu, migréně

a vytvořený podtlak ho komínovým efektem vysaje. Zároveň
dochází k vyrovnávání tlaku přes
Eustachovu trubici v celé oblasti
hlavy a krku. Výsledný účinek
této osvědčené receptury je klientem pociťován jako příjemná relaxace, zlepšení sluchu, uvolnění

a také jako prevence
nachlazení, při snížené
„Výsledný účinek této osvědčené
imunitě a při onemocnění
horních cest dýchacích.
receptury je klientem pociťován
Ušní svíce je vhodné doplnit některou ze speciálních jako zlepšení sluchu, uvolnění tlaku
technik SHIATSU nebo
v hlavě a uších, pročištění dutin...“
át o
krátkodobou
relaxací.“
Obhajuje Marek Roba jednu
Jak se aplikují?
„Klient leží na boku,
z mnoha alternativních metod
hlavu má mírně podloženou, zajistíme mu klid
a teplo. Svíčku opatrně zavede- tlaku v hlavě a uších, pročištění
me šroubovitým pohybem pev- dutin. Vysoký efekt účinnosti je
ně do zvukovodu tak, aby kouř dosahován při pravidelném měsč
neunikal po krajích. Poté svíčku síčním
preventivním používání.“
Závěrem nám prosím
zapálíme. Po celou dobu hoření
prozraďte, zda má tato
se svíčka stále přidržuje. Když
uhoří asi do dvou třetin, z ucha se metoda nějaká rizika?
Foto: archiv Marka Roby
uvo a uhasí.“
„Aplikace ušních svíček by se
uvolní
Jakým způsobem ušní sví- neměla používat u dětí mladších tří let, při akutním zánětu, mírný pocit svědění a zčervenání odezní. V rukou vyškoleného
ce pracují?
„Teplo vytvořené hořením svíč- mykózách zevního zvukovodu kůže u citlivějších osob je fyzi- odborníka je tato metoda zcela
ky změkčuje nahromaděný maz a perforaci bubínku. Případný ologického původu, takže brzy bezpečná.“

Ingredience:
Piškot:
6 vajec (žloutky a bílky
zvlášť), 120 g cukru,
2 lžíce kakaa, 120 g
polohrubé mouky
Krém:
2 zakysané smetany,
Foto: internet
1 tvaroh, 1 vanilkový
cukr, 80 g moučkového cukru, citronová štáva, 1 ztužovač,
smetana ke šlehání, prášková želatina, 200 g jahod
Dále budeme potřebovat:
vaječný likér a piškoty
Postup:
Nejprve upečeme klasický piškot. Jakmile jej máme hotový,
necháme ho zchládnout. Následně ho potřeme marmeládou
a poklademe piškoty. Lehce můžeme pokapat vaječným likérem a mezi piškoty položíme kousky jahod. Pak přichází na
řadu výroba krému dle uvedených ingrediencí. Do krému ještě
přidáme dvě čajové lžičky citronové šťávy a vmícháme ušlehanou smetanu. Všechny ingredience na krém pomalu vmícháme
do ztužovače, který jsme si připravili podle návodu. Nalijeme
na piškot. Zhruba dvě stě gramů jahod rozmixujeme se dvěma
plnými lžícemi cukru. Ještě přidáme jednu čtvrtinu balíčku rozpuštěné práškové želatiny a nalijeme na světlý krém. Nejlépe
pomocí grilovací jehly vytvoříme krouživými pohyby duhování. Nakonec necháme důkladně vychladit.
Přejeme dobrou chuť!

Zpravodajství
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GANGSTEŘI SI V PŘEMYSLOVICÍCH

VYSTŘÍLELI 30 MEGA!

PÁTRÁNÍ po Bakalárovi je zatím bezvýsledné JAK VIDÍ LOUPEŽ KAMARÁDI
Stále platí varování - POZOR, je ozbrojen!

Olomouc, Prostějov/mik - Ján
Bakalár, hledaný muž číslo
jedna v tomto regionu. Bývalý
trestanec z Mírova má podle
policie prsty také v loupežném
přepadení securitního vozu
v Přemyslovicích a v krádeži
více než třiceti milionů korun.
Jak na to ale vyšetřovatelé
přišli, to nám v tuto chvíli odmítají sdělit. Pravda je, že recidivistu, který se už nějaký ten
měsíc pohyboval v Dubanech,
kde žil s přítelkyní, se doposud
nepodařilo dopadnout.
„Musím potvrdit, že hledaného
Jána Bakalára se policii dosud
nepodařilo vypátrat. Stále jsme
přesvědčeni, že byl jedním ze tří
pachatelů loupeže v Přemyslovicích,“ uvedla během víkendu
Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Další informace ale
odmítla sdělit, stejně jako odmítla
odpovědět na některé další otázky
Večerníku. Například na to, proč
policisté z loupeže podezřívají právě Jána Bakalára. „Z taktických
důvodů nelze k průběhu vyšetřování případu ani k průběhu pátrání
po Jánu Bakalárovi sdělovat informace do médií. Prosím pochopte
to,“ dodala Marie Štrbáková.

ROBERTA KOVAŘÍKA?

U přátel uprchlého lupiče jsme se s velkou ochotou nesetkali

Pozor na něho! Jána Bakalára (na menším snímku) stále
hledá policie na celém území republiky. Kriminalisté jsou
přesvědčeni, že je jedním ze tří lupičů, kteří v Přemyslovicích přepadli securitní vozidlo a ukradli přes třicet milionů
korun.
Foto: Michal Kadlec a Policie ČR
Pátrání po podezřelém tak pokračuje v neztenčené míře. JÁN
BAKALÁR se narodil 4. ledna
1959 a trvalé bydliště má hlášeno v Moravičanech číslo 67
v okrese Šumperk. Hledaný
muž je vysoký 180 centimetrů,
střední postavy. Má hnědočerné prošedivělé, středně dlouhé
vlasy, hnědé oči a nosí hnědočernou prošedivělou bradku.

„Žádáme
případné
svědky, kteří podezřelého muže někde viděli
nebo ví, kde se zdržuje,
aby ihned kontaktovali
policisty prostřednictvím linky 158. Také v případě
svědectví k uvedenému vozidlu
žádáme občany, aby veškeré
poznatky k jeho pohybu v okolí
Přemyslovic na Prostějovsku

Prostějov/mls - Ozbrojená loupež v Přemyslovicích vzbuzuje
mezi lidmi z Prostějova stále
obrovský zájem. Ukázaly to i
četné reakce na sérii článků z
minulého čísla. Jelikož policie
od zveřejnění pátrání po Jánu
Bakalárovi k celému případu
mlčí, nezbývalo nám, než se
pokusit nějaké informace zjistit na vlastní pěst.
V celé věci jsme reagovali na
četné podněty našich čtenářů.
„Proč se nezeptáte bývalých kamarádů Roberta Kovaříka? Psali
jste o nich už loni v létě. Vždyť
právě oni mají s podobnými ozbrojenými loupežnými přepadeními své zkušenosti. Zeptejte se
jich, jestli náhodou netuší, kdo
to mohl udělat! Vůbec bych se
nedivil, pokud by někdo z nich
toho Bakalára znal a třeba i věděl, kde se nachází,“ vyzval nás
například Petr N. z Prostějova.
neprodleně oznámili na tele- K těmto výzvám jsme nemohli
fonní linku 158,“ uvedla Marie zůstat hluší. S velkou ochoŠtrbáková, tisková mluvčí Kraj- tou jsme se však u lidí, kteří
ského ředitelství Policie ČR by měli být schopní se ke své
v Olomouci.
minulosti postavit čelem, ne-

setkali. „Okamžitě odsud vypadněte, nemám s vámi vůbec o
čem mluvit,“ reagoval zprudka
na naši návštěvu David Zach z
Prostějova. Přitom právě on svého času provozoval klub v Drozdovicích, kde se celá parta kolem
Roberta Kovaříka scházela. Jako
jeden z mála z celého gangu si
odseděl čtyřletý trest ve vězení.
„Nechte ho být. Zmydlí vás a
půjde zase sedět. To bych si nepřála...,“ snažila se nám následně domluvit také jeho partnerka,
která Zachovu neochotu k jakékoliv konverzaci vysvětlovala
starostí o vlastní rodinu.
Přitom David Zach měl podle
obžaloby společně s Robertem
Kovaříkem a Romanem Zemánkem přepadnout poštovní vůz v
Olomouci. Řidič tehdy skončil
s prostřelenou hlavou a hrudníkem, oni si z vozu odnesli 2,3
milionu korun. Robert Kovařík před spravedlností utekl do
USA, kde odstartoval kariéru
homosexuálního
pornoherce,
Roman Zemánek, kterého Vrchní soud zprostil obžaloby, nyní

provozuje bar v Mlýnské ulici.
Na rozdíl od nich si David Zach
jako jediný odseděl čtyřletý trest
ve vězení. Kromě něj se měl na
dalších lumpárnách společně s
Kovaříkem podílet například
Patrik Gino Galeta. Ten se z Prostějova přestěhoval do Kroměříže, v našem městě měl nedávno soudní spor se zástupci ZFP
akademie. Do nechvalně známé
party patřili mimo jiné také podnikatel Karel Menyház z Vrahovic či Rudolf Ulrych, který
svého času žil ve Francouzské
ulici v Prostějově. Nikoho z nich
se nám však na jejich adresách
zastihnout nepodařilo. Jisté však
je, že všichni jmenovaní velmi
dobře znali „krále hanáckého
podsvětí“ Vlada Rožiče. Po
Chorvatovi bylo v září loňského
roku vyhlášeno rozsáhlé pátrání,
nedávno se sám přihlásil na policii v Brně.
Má toto všechno nějaké souvislosti? Na tuto otázku hledají odpověď policisté z celého kraje,
který si vzal vyšetřování případu
za své...

Olašští Romové pohřbili svého krále Jana Horvátka. Vlivného a uznávaného Smuteční hostina v Brodku
Před smutečním obřadem cikáni smutnili nad otevřenou rakví
se obešla bez INCIDENTŮ
jících zdravotních problémech, Podle svých zvyklostí se pozůstalí i
Ve středu zemřel v prostějov-

ské nemocnici pětasedmdesátiletý Jan Horvátko z Prostějova. Většinové části našeho
obyvatelstva toto jméno zřejmě
nic neříká, ale pro početnou
komunitu olašských Romů
z Husova náměstí a okolí to byl
polobůh. A jejich výsostný král.
V pátek místní Romové uspořádali v sokolovně v Brodku u
Prostějova tryznu, na kterou se
sjely zhruba dvě stovky Olachů
Poslední okamžiky. Manželka s dcerou se naposledy loučí s Jaz celé republiky. O den později,
nem Horvátkem. Cikánského krále pak vyprovodily na poslední
v sobotu dopoledne svého krále
cestě desítky dalších Olachů.
Foto: Michal Kadlec
pochovali na Městském hřbitoHorvátkovy rodiny provázely klopila otevřenou rakev s tělem
vě v Prostějově.
Srdceryvné scény, žal, bolest a celý smuteční obřad. Manželka svého muže, který uprostřed mipláč. Emoční projevy ze strany Jadwiga se syny a dcerami ob- nulého týdne skonal po déletrva-

F ott orr ep
p orr tážž

které vyvrcholily mozkovou mrtvicí. „Cos nám to udělal! Bobko,
nechal jsi nás tady samotné, co si
máme teď počít? Jsi náš, milujeme tě,“ hořekovala rodina cikánského krále. „Nedivte se, Bobko
byl jedinečný a uznávaný člověk.
Neznám nikoho, kdo by k němu
nechoval úctu. Spory mezi cikány
soudil velmi spravedlivě a citlivě,
zajímal se o život všech a každému se snažil ze všech sil pomoct.
Po jeho smrti zůstane v našich
srdcích hodně velká díra,“ svěřil
se Večerníku Ladislav Lakatoš,
jedna z největších osobností olašských Romů z Husova náměstí a
okolí v Prostějově.

pohřeb krále...

smuteční hosté z řad početné komunity Olachů loučili se svým králem
nad otevřenou rakví. Někteří mu do
kapes strkali bankovky, většinou tisícikoruny, do rakve ukládali květy, ale
také zlaté šperky a další cennosti. „To
je náš zvyk, aby měl v nebi nějaké
prostředky, zároveň je to výraz úcty
k němu,“ vysvětlil Večerníku přímo
u rakve s nebožtíkem jeden z Romů.
Po smutečním obřadu se olašští Romové dali na pochod za rakví k hrobu rodiny Horvátkových. Předtím,
než byla rakev spuštěna do hrobky,
Romové na poslední cestu svému
králi zazpívali několik cikánských
písní. Rakev Jana Horvátka pak zasypali květinami.

3x foto: Michal Kadlec

Prostějov, Brodek u Prostějov/mik - Romové z Husova náměstí a okolí po středečním úmrtí svého krále Jana Horvátka dostali za úkol uspořádat smuteční hostinu. Ta se podle
cikánských zvyklostí dělá nikoliv po pohřbu, ale den před
ním. Romové měli ale velké problémy sehnat na akci odpovídající prostory.
„Usilovali jsme o pronájem Společenského domu. Bylo nám
ale řečeno, že je obsazen, že tady mají ples vojáci. Hledali jsme
volný sál po celé Moravě, ale neuspěli jsme nikde. Až v Brodku u Prostějova nám vyšli vstříc a pronajali nám sokolovnu,“
popsal nám situaci pár hodin před smuteční hostinou Ladislav
Lakatoš, vůdčí osobnost prostějovských olašských Romů.
Tryzna spojená s hostinou proběhla v pátek v brodecké sokolovně, poslední hosté se rozjížděli domů až v sobotu časně
ráno. „Nezaznamenali jsme jedinou stížnost na chování Romů
od našich občanů, za což jsem hodně vděčná. Musím přiznat,
že jakmile jsem se dozvěděla, že naši sokolové jim pronajali
sokolovnu, měla jsem z toho tak trochu obavy. Ty se ale záhy
ukázaly jako liché,“ potvrdila Večerníku Hana Oulehlová, místostarostka Brodku u Prostějova. „Romští nájemci zaplatili
veškeré požadované poplatky předem, nebyl s nimi problém.
Snad bych jim vytknul jen hlučné chování v nočních hodinách,
ale jinak proběhlo vše bez závad. Bylo to všechno narychlo,
sokolovnu jsme jim pronajali v pátek ráno,“ dodal předseda
místních sokolů Ladislav Pospíšil.

Jan Horvátko strávil
21 let v EMIGRACI

Konec. Smuteční tryzna nad otevřenou rakví právě kon- Vyhrávali. Pohřeb cikánského krále se nemohla obejít U hrobky. Před spuštěním rakve do hrobu Olaši svému
čí, pohřebáci ji právě zavírají.
bez romských muzikantů.
králi zazpívali jeho oblíbené písně.

KRÁLOVÉ BYLI FAKTICKY DVA
„Jan Lipa byl samozvanec, Bobko byl král,“ jsou zajedno prostějovští Olaši
Prostějov/mik - Mezi olašskými
Romy byla od roku 2001 velice
napjatá situace. Už tak vyhrocené
spory mezi ostravskou a brněnskou komunitou, do které spadali
také Olaši z Prostějova, vyvrcholily volbou dvou králů. Ostraváci
si zvolili Jana Lipu, Brňáci zase
Jana Horvátka z Prostějova. Obě
znesvářené strany tak neuznávaly toho druhého, přitom oba tito
králové společně podnikali dlouhá léta v Americe a byli výborní
přátelé.
V Brně se v roce 2001 sešlo celorepublikové shromáždění olašských

Romů, které prohlásilo Lipovu
volbu za neplatnou a králem zvolilo Jana Horvátka. Přesto o moc a
respekt se cikánský král Bobko Jan
Horvátko dělil s bývalým přítelem
Janem Lipou, kterého si za vůdce
zvolili ostravští Olaši. Neshody
mezi brněnskou a ostravskou komunitou vyvrcholily v roce 2007.
Spor o věno vedl k únosu mladé
dívky Mercedes z Prostějova a
postřelení Josefa Lakatoše, člena
prostějovské komunity. Soudy případ nedokázaly rozhodnout, protože všichni účastníci bud odmítli
vypovídat, nebo měnili svědectví.

Králové se tehdy snažili o smír
obou stran. Teď jsou oba po smrti.
Jan Lipa zemřel loni v říjnu. „Náš
král, když umíral, tak řekl, aby
jeho nástupcem byl jeho zástupce
Robert Beneš, zvaný Berci,“ prozradil v sobotu Večerníku Josef
Lakatoš z Prostějova a zástupce
brněnské komunity. Svého nástupce určil před smrtí i Jan Lipa. Volba
následovníka je ovšem zatím tabu.
Romové budou nejdříve své krále
oplakávat. „Jana Lipu uznávalo na
celostátní úrovni asi jen tak deset
procent Olachů. To náš Bobko Jan
Horvátko byl pravý cikánský král,“

uvedl Ladislav Lakatoš, další vůdčí
osobnost Romů z Husova náměstí
v Prostějově. Co bude dál, to v tuto
chvíli nikdo neumí předpovídat. Jak

již ale bylo řečeno, velkým favoritem na nového krále je Robert Beneš z Brna. Dohodnou se ale Olaši
na jediném a společném králi?

Prostějov/mik - Smutný, dojatý,
s uslzenýma očima. Josef Lakatoš z Prostějova se v blízkosti
zemřelého krále Jana Horvátka
pohyboval nejčastěji. Kromě
toho, že byli bratranci, úzce také
spolupracovali.

Po pohřbu cikánského krále popsal Večerníku své pocity. „Náš
král Jan Horvátko, zvaný Bobko, se navždy zachová v našich
srdcích a vzpomínkách. Proč?
Protože byl spravedlivý, čestný, upřímný a měl obrovský

respekt. Já osobně s ním mám
dlouholeté osobní zkušenosti,
stejně jako stovky a tisíce dalších cikánů po celé republice
i Evropě. Měl jsem tu čest být
při několika jednáních po jeho
boku, byl jsem něco jako jeho

tiskový mluvčí. Bobko nám
bude všem hrozně chybět,“ svěřil se Večerníku Josef Lakatoš
z Prostějova, a to těsně poté, co
rakev s Janem Horvátkem byla
uložena do hrobu. „My Olaši
máme své vlastní zákony, které

ctíme. Pokud je někdo porušil,
Bobko se stal okamžitě soudcem. A rozhodoval velmi citlivě, zároveň ale přísně a spravedlivě. Měl po celé Evropě
absolutní respekt,“ dodal Josef
Lakatoš z Prostějova.

Dva králové. Jan Horvátko z Prostějova a Jan Lipa z Ostravy. Za svého
krále ale Olaši považovali v drtivé většině Prostějovana. 2x foto: internet

„BOBKO měl absolutní respekt,“ tvrdí Josef Lakatoš z Prostějova

Prostějov/mik - Cikánský král nestrávil celý život v Prostějově, ale od roku 1968 žil ve Spojených státech amerických.
Tady se naučil podnikat, stejně jako jeho kamarád, ale pozdější rival a druhý král Jan Lipa.
„Bobko v osmašedesátém emigroval z politických důvodů, nesnesl komunistický útlak, který Romy chtěl naházet do jednoho
pytle. V USA se seznámil s pozdější manželkou Jadwigou. Oba
se i s dětmi vrátili do Československa na začátku roku 1990 a Jan
Horvátko se okamžitě zapojil do řešení problémů naší komunity.
Jeho práce byla oceněna v roce 2001, kdy byl na celorepublikovém sněmu olašských Romů zvolen králem,“ popsal Večerníku
Ladislav Lakatoš z Prostějova.

Na pohřeb krále přišla
s růžemi i zástupkyně města

Prostějov/mik - Sobotního pohřbu Jana Horvátka se zúčastnila také zástupkyně ředitele Domovní správy v Prostějově Marie Hájková. Ona sama velmi často s cikánským
králem spolupracovala, řešili spolu mnoho ožehavých problémů.
„Pan Horvátko patřil mezi uznávané persony olašských Romů
nejenom v Prostějově a sluší se s ním rozloučit s úctou. Často
jsme spolu řešili situace týkající se problematiky bydlení romských rodin v městských bytech, kde také on sám bydlel. Ale
zejména jsme řešili problematiku užívání i distribuce drog mezi
mladými Romy. Nejednou jsme se setkali i na půdě magistrátu
s vedením města při řešení otázek týkajících se zlepšení soužití s romskými obyvateli v Prostějově,“ vyjádřila se k osobě
cikánského krále Marie Hájková. Hned nato položila k rakvi
Jana Horvátka kytici rudých růží.

Prostějovský Večerník
také na
Facebooku!

Děti 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!!!

Patrik Martinek
2. 2. 2013 53 cm 3,70 kg
Prostějov

Agáta Bořilová
8. 3. 2013 48 cm 3,70 kg
Prostějov

Robin Burda
9. 3. 2013 51 cm 3,15 kg
Prostějov

Anna Přichystalová
9. 3. 2013 47 cm 2,75 kg
Výšovice

Jakub Běhal
11. 3. 2013 50 cm 3,20 kg
Prostějov

Kristýna Zapletalová
9. 3. 2013 52 cm 3,90 kg
Kralice na Hané

Daniela Zedková
10. 3. 2013 47 cm 2,85 kg
Milkov

Benjamin Svoboda
11. 3. 2013 51 cm 3,85 kg
Držovice

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

INZERCE

HELEN DORON EARLY ENGLISH- ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

V sobotu se budou honit vajíčka...
Prostějov/red - A je to tady! Angličtináři se pilně připravují na
Hon na velikonoční vajíčko neboli
„Easter Egg Hunt“. Pátý ročník
„velikonočního honu“ se koná
v sobotu 23. března v 10.30 hodin
v Kolářových sadech. Srdečně
jsou zváni všichni, kdo si chtějí
procvičit angličtinu hravě, explorativně a všemi smysly!
Na angličtináře čekají sportovně
a zábavně zaměřené soutěže, explorativní část týkající se jarní přírody,
zpívání a rýmování v angličtině. Hry
a soutěže jsou zcela univerzální, takže padnou všem bez ohledu na věk!
Angličtina pro děti otevírá v dubnu
nový kurz pro šikovné školáky: Paul
Ward’s World. Komiksová dobrodružství školáka Paul Warda, jeho
domácího mazlíčka chameleona
a jeho spolužáků představují angličtinu atraktivně a poutavě. Díky
nepřebernému množství příběhů,
soutěží a hádanek, hravě zpracované
gramatice a jazykolamům si studenti
ani nevšimnou, že se učí...angličtinu! Všichni zájemci jsou zváni na
ukázkovou hodinu kdykoli během
března a dubna.

UPOZORNĚNÍ pro hledače velikonočního pokladu: Mapa k velikonočnímu pokladu je tento rok
zašifrovaná!

Aktuální informace o Angličtině pro
děti Prostějov najdete na webu angličtiny na www.anglictinaprodetiprostejov.cz a na www.helendoron.cz.

Foto: archív HDEE Angličtina pro děti Prostějov

návštěvnost webu roste...
DĚKUJEME!
INZERCE

Wolkerova 20, PV

ª 739 981 226

Lávové kameny
Záda 45 min.

350,-

200,-

.ODVLFNiPDViç30 min.
250,- 150,Sleva platí
pouze s tímto
kuponem

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v ČR,
o. s. v Prostějově, Kostelecká 17,
nabízí k zapůjčení kompenzační
pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili i o rozvoz pomůcek.
Bližší informace v kanceláři č.
106 nebo na tel. č. 588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek LAZARIÁNSKÉHO SERVISU
PV, Hacarova 2, zajišťuje ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese:
Kostelecká 17, Prostějov.
SEMTAMNÍK SONS
pondělí 18. března
14.30 až 15.30 Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné kondice a zraku.
úterý 19. března
9.30 promítání filmu„Pasti, pasti, pastičky“ s hlasovým komentářem pro nevidomé (podkrovní
sál knihovny). Akce je určena
pro čtenáře knihovny.
středa 20. března
10.30 až 11.30 Trénink paměti
pro nevidomé a těžce zrakově
postižené lekce č. 2.
čtvrtek 21. března
9.00 – 12.00 Pletení z pedigu v
klubovně SONS.
pátek 22. března
výlet na otočku do Mlékárny
Otinoves Cílem naší cesty bude
nákup. Odjezd z PV busem od
Alberta ze stan.č.10 v 9.00.

MC Cipísek,
Sídliště svobody 6, Prostějov
Kurz efektivního rodičovství
– poslední zákl. kurz v tomto
školním roce. Tři sobotní setkání, zahájeni v sobotu 23. března.
Přihlášky co nejdříve.
Individuální právní konzultace
v úterý 19. března – právní minimum pro rodinu, konzultace s
právničkou dle objednání.
Výdej formulářů a čísel těm,
kteří chtějí prodávat na jarní
burze dětského oblečení a obuvi bude probíhat od pondělí
11. března do vydání – počet
prodávajících je omezen. Jarní
burza dětského oblečení a obuvi (prodej) proběhne v sobotu
6. dubna.
Volné herny pro rodiče a prarodiče s dětmi pondělí a středa 15.0017.00 bez předchozího přihlášení
Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
tvořivá dílna
pondělí 18. března Keramika
od 16.00 do 18.00. Kovárna
Ekocentra Iris, Husovo nám. 67,
Prostějov. Pracovní oblečení s
sebou.
akce na pomoc přírodě
sobota 23. března Úklid Hloučely a oslava Dne vody
9.00 do 13.00. Biokoridor
Hloučela, sraz u občerstvení
„U Abrahámka“ Tradiční jarní
úklid obou břehů Hloučely. S
sebou pracovní rukavice a staré igelitky. Po skončení úklidu
bude pro účastníky zajištěno občerstvení u ohýnku.

Rekondiční pobyt
Okresní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
v Prostějově, pořádá ve dnech
23.-30. června rekondiční pobyt
v hotelu Cherry na Horní Bečvě
v Beskydech. Přihlásit se mohou
i nečlenové SPCCH. Předběžné
Program KČT Konice
přihlášky a bližší informace na tel.:
sobota 23. března – RADÍKOV 739 513 405, p. Pařízek. Omezený
– odjezd vlakem v 9.12 hod.
počet míst.

Akademie seniorů
v prostorách OS Lipka, Tetín 1, PV
úterý 19. března
13.30 Hrátky s pamětí
Lazariánský servis Vás zve opět
i v roce 2013 na ozdravný pobyt
v Chorvatsku. Pobyt je vhodný pro rodiče s dětmi, seniory
i handicapované. Bližší informace a přihlášky na tel. čísle
776 054 299 paní Zapletalová.
V nově otevřené restauraci
a penzionu U Jelínka
na Olomoucké 112
proběhnou tyto akce:
Sobota 23. března
– POHÁDKA PRO DĚTI
od 15.00 hodin.
Sobota 30. března
– PYŽAMOVÁ PÁRTY
od 19.30 hodin.
Ve středu 20. března od 19.00
hodin proběhne koncert
CLARUS KVARTET
v obřadní síni zámku Konice.

TIP Večerníku

LENKA FILIPOVÁ – CONCERTINO
Kde: Městské divadlo v Prostějově
Kdy: pondělí 18. března v 19.00 hodin
Koncert
plný
virtuózních
muzikantských
výkonů
proběhne v pondělí 18. března
v prostějovském divadle. Vystoupí zde známá zpěvačka,
šansoniérka, kytaristka, hudební
skladatelka a textařka Lenka Filipová, která si jako hosty přizvala
irského harfenistu Seana Barryho a pianistu Jindřicha Koníře.
V pondělí večer se divadlem
rozezní věhlasné skladby pro
klasickou kytaru, úpravy lidových
písní, šansonů, keltských skladeb
a samozřejmě také nejznámější
hity. Tento koncert bude bonusem
cyklu abonentních koncertů.
Ti, kteří jste velkými fanoušky

Lenky Filipové, se nemusíte bát,
protože v prodeji je dostatečný
počet vstupenek. Lenka si velice
pečlivě po léta pěstuje svůj image
sympatické, hudbymilovné a inteligentní mladé ženy. V současné
době se také nově věnuje hře na
elektrofonickou kytaru a je stále
umělecky aktivní.

XIV. oblastní kolo festivalu
V úterý 26. března
mateřských škol MATEŘINod 19.00 hodin se přijďte
společně zamyslet
Osmé odpoledne s písničkou KA 2013 se koná 19. března
do Národního domu
se koná ve čtvrtek 21. března od v 15.00 hodin v Městském div Prostějově nad tím,
15.00 do 19.00 hodin v Zámecké vadle Prostějov.
proč má pro nás Ježíš
galerii. Po celé odpoledne bude
Povídání o starých fotoaparátech a jeho oběť tak velký význam.
provázet Alois Grepl.
a fotografiích se koná v úterý 19.
V Zámecké galerii každý pátek března v 17.00 hodin. Akce se Domovní správa, s.r.o
koná ve veřejných prostorách víceúčelová hala - zimní stadion
v březnu probíhají od 18.00
Státního okresního archívu
břišní tance. Kurz vede
BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
lektorka Marcela Podzimková. Prostějov. Také zde bude otevřeA VEŘEJNOST
na výstava starých fotoaparátů.
úterý 19. 3.
Program MC Srdíčko
Vernisáž výstavy Viktora Bomimořádné akce:
09.45 - 10.45 hodin
úterý 19. března - od 8.00 se- houše proběhne v úterý 19.
14.00 - 15.00 hodin
března od 18.00 hodin v Galerii
tkání věřících maminek
BRUSLENÍ
čtvrtek 21. března - od 8.00 umění Prostějov, Školní ul. 49.
PRO VEŘEJNOST
malování na hedvábí
pondělí 18. 3.
Vernisáž Fotografie
- Bob Pacholík se koná
Ve čtvrtek 21. března od 19.00 hod.
17.30 - 18.30 hodin
v pátek 22. března od 17.30
proběhne ve Společenském domě
pátek 22. 3.
v galerii U Hanáka.
Prostějov koncertní vystoupení zná16.00 - 17.00 hodin
mého seskupení s Jiřím Kornem.
sobota
23.
3.
V Zámecké galerii každý pá17.00 - 18.00 hodin
Slámový den se uskuteční v pon- tek v březnu probíhají od 18.00
dělí 18. března od 13.30 hodin břišní tance. Kurz vede lektorka
neděle 24. 3.
v Městské knihovně Prostějov.
Marcela Podzimková.
10.00 - 12.00 hodin

Koordinátor dopravy pokračuje v integraci tratí Blokové čištění

Olomoucký kraj/red - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje se od
března rozšíří o tři nové železniční trati.
Jeho výhod budou moci nově využít občané
na tratích 271, 273 a 297. Projekt připravil
Koordinátor Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje (KIDSOK),
který funguje od loňského ledna.
„Integrace veřejné dopravy je jedním z našich hlavních cílů. Do budoucna ji v ní chceme i nadále pokračovat,“ konstatoval ředitel
KIDSOK Jaroslav Tomík. KIDSOK při rozšiřování integrovaného dopravního systému
vychází ze schválených koncepčních materiálů.
Nový projekt KIDSOK integruje trať 271
Prostějov - Kostelec na Hané - Dzbel, 273
Červenka - Senice na Hané - Prostějov a
297 Mikulovice - Ondřejovice - Zlaté Hory.
Cestující na nich budou moci využívat jeden
jízdní doklad platící v autobusech i vlacích.

To jim uspoří peníze na jízdenky i čas, protože se mohou rozhodovat mezi více druhy dopravy i podle konkrétní doby odjezdu spoje.
Zapojení dalších železničních tratí do integrovaného systému přichází po takřka šestileté
pauze. Dosud poslední integrovanou drážní
tratí bylo železniční spojení mezi Šumperkem a Zábřehem v dubnu 2007. V případě
autobusové dopravy se systém naposledy
rozrostl v roce 2010 o linky v severní části
Prostějovska.
Olomoucký kraj integraci podporuje s cílem
zatraktivnit veřejnou dopravu a přimět část
občanů, aby jí dali přednost před individuálním cestováním. Systém začal vznikat již
před ustavením krajů na Olomoucku. Postupně se rozšiřoval a kromě městské hromadné dopravy a autobusových linek se do
něj po převzetí kompetencí v dopravě krajem se postupně začlenila také část železničních tratí.
inzerce

Rozloučíme se...
Pondělí 18. března 2013
MVDr. František Doležel 1913 Olomouc 11.00 kostel Kostelec na Hané
Jan Jančík 1927 Prostějov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Vlasta Láníková 1923 Smržice
12.30 Obřadní síň Prostějov
František Kovařík 1942 Hamry
13.15 Obřadní síň Prostějov
Božena Huikeshovenová 1932 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 22. března 2013
Jiří Kébl 1942 Čelechovice na Hané
9.30 Obřadní síň Prostějov
Stanislav Bureš 1946 Plumlov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Pertlová 1926 Chválkovice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Josef Vysloužil 1948 Držovice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Drahoslav Micka 1931 Vrahovice
13.15 Obřadní síň Prostějov

Prostějov/red - Jak Večerník informuje na straně 11 dnešního vydání, od úterý 26. března 2013 začíná opět každoroční maratón blokového čištění města. Od tohoto týdne až do konce listopadu budeme
čtenářům na této straně přinášet pravidelný týdenní harmonogram
ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické služby budou
probíhat.
26. března 2013, blok číslo 1: Zlechovská, Na Okraji, Kosířská,
Na Vyhlídce, Legionářská, Wichterlova, Gen. Sachera, Gen. Dudy,
Gen. Dudy a Gen. Sachera – spojka, Hloučelní, J. Lady (Plumlovská - Mathonova), Plumlovská (kruhový objezd J. Lady - Interspar).
28. března, blok číslo 2:
K. Svolinského (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), K. Svolinského - parkoviště (Kpt. O. Jaroše - V. Špály), V. Špály, J. Zrzavého, K. Svolinského (V. Špály - Billa), A. Slavíčka, K. Svolinského - parkoviště
(V. Špály - Billa)

Kino Metro 70
pondělí 18. března
17.30 Našrot
americká komedie
20.00 Našrot
úterý 19. března
17.30 Našrot
20.00 Láska všemi deseti
romantická komedie
středa 20. března
17.30 Našrot
20.00 Láska všemi deseti
čtvrtek 21. března
17.30 Smrtonostná past:
Opět v akci
akční thriller
20.00 Smrtonostná past:
Opět v akci
pátek 22. března
15.30 Croodsovi 3D
americký animovaný film
17.30 Smrtonostná past:
Opět v akci
20.00 Smrtonostná past:
Opět v akci
sobota 23. března
15.30 Croodsovi 3D
17.30 Croodsovi 3D
20.00 Smrtonostná past:
Opět v akci
neděle 24. března
15.30 Croodsovi 3D
17.30 Smrtonostná past:
Opět v akci
20.00 Smrtonostná past:
Opět v akci
Divadlo POINT
čtvrtek 21. března
19.00 KABARET RADEK – performerská show
plná divokých situačních a
slovních úletů.

Kino Oko
Němčice na Hanou
úterý 19. března
19.30 Sedm psychopatů

v Prostějově
pondělí 18. března
19.00 Lenka Filipová
Concertino - Kytarový recitál
úterý 19. března
15.00 Mateřinka – festival
mateřských škol
středa 20. března
18.00 Moravské pašije –
Teátr Víti Marčíka-pořádá farnost kostela Povýšení sv. Kříže
čtvrtek 21. března
19.00 Plke, plke, plkačke
aneb Spominka na stréčka Křópala - přehlídka
lidových vypravěčů
sobota 23. března
10.00 Roztančená scéna –
taneční přehlídka dětských
folklorních souborů

Kulturní klub DUHA
čtvrtek 21. března
9.30 Akademie třetího
věku – Náš stres nepřítel
pátek 22. března
8.30 krajské kolo přehlídky
uměleckého přednesu s postupem na WOLKRŮV
PROSTĚJOV.
18.00 až 22.00 Taneční večer nejen pro seniory
sobota 23. března
8.30 krajské kolo divadel poezie s postupem na
WOLKRŮV PROSTĚJOV a krajská postupová
přehlídka studentských
divadelních
souborů
MLADÁ SCÉNA 2013.
10.00 Roztančená scéna
- krajská postupová přehlídka dětských folklorních
souborů.
SVÉ TIPY na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

Apollo 13
pátek 22. březen
20.00 MIMO PROVOZ - TEN YEARS AFTER
- MIMO PROVOZ po deseti letech na stejném místě!!! Koncert prostějovské legendy, která nám před deseti lety zahrála
jako první kapela v klubu!!!
Hosté: RECYKL BEAT – prostějovská rocková kapela…
NĚCO MEZI – SKA/rock Prostějov…
sobota 23. března
20.00 Reggae harvest párty – Zion Squad, Cocoman, MessenJah, Colectiv, DJ Wilda Panda
Oslava 10 let klubu s tím nejlepším, co nabízí aktuální česká
reggae scéna! Zion Squad – domácí rockers reggae band s novým playlistem a energií Cocoman – nejvýraznější zpěvák a
producent české reggae scény – na triku má takové hity jako
Tak už to bal nebo Jedna láska MessenJah – další člen Sklizně
2011/12, který míří stále výš – určitě znáte pecky jako Ganja
je lék nebo dubplate Ostravo, Opavo Colectiv – nezaměnitelný
hlas z Českých Budějic poslechněte songy Krásná česká zem,
Občasná zpověď ad. DJ Wilda Panda – DJ pražské Sklizně též
známý jako DJ W23
neděle 24. března
19.30 TREATS OF TORTURE European tour 2013
- Pouze dva koncerty v České republice vlez 120 Kč.

v Prostějově a jeho okolí
MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.
23.3. Ples 12 opic
Prostějov

Nejsou již mezi námi...
Jan Staroba 1931
Prostějov
Dagmar Slavíková 1944 Dětkovice
Libor Růžička 1965
Čelechovice na Hané
Radek Hladký 1966
Prostějov
Jindřich Trávníček 1937 Biskupice
Martin Brázda 1985
Prostějov
Josef Piňos 1952
Prostějovičky
Vlasta Soldánová 1927 Vrahovice
Vojtěch Celý 1929
Prostějov
P. ThLic.Vladislav Ondřej Drda 1927
Prostějov
Libuše Vilhelmová 1936
Horní Štěpánov
Marta Krupová 1938
Vyškov
Zdeněk Šustek 1942
Vyškov

v Prostějově

PLESY

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.

Vladimír Pukl 1935
Prostějov
Břetislav Polách 1923 Mostkovice
Josef Vymlátil 1922
Prostějov
Lucie Poslušná 1917
Vřesovice
Anna Králová 1941
Prostějov
Jan Horvátko 1937
Prostějov
Vladimír Bulejko 1927
Prostějov
Drahuše Lukšíčková 1925
Prostějov
Rudolf Dušek 1935
Maleny
Roman Loubal 1964
Prostějov
Vlasta Vašková 1940
Kostelec na Hané
Alžběta Folbergerová 1923 Prostějov
Emil Vybíral 1939
Kostelec na Hané
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. března 2013

Městské divadlo v Prostějově
Bar 12 opic

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
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: Vranovice
Dne: 30. 3. 2013 od 8:00 do
12:00 hod. Vypnutá oblast: část
obce Vranovice - ve směru od
Vincencova oboustranně zástavba RD, od začátku obce pravá
strana po č.p. 17, levá strana od
č. 89 po konec obce směr Dětkovice s č.106, 64-69 vč. přilehlých uliček, hostince, kostela.
Obec: Držovice
Dne: 3. 4. 2013 od 7:30 do
18:00 hod. Vypnutá oblast: část

obce Držovice s ulicemi: SNP
celá oboustranně mimo Konfekci Vrána a SPŠ , ul. Z. Fibicha od
č.147 a 30 po konec ulice směr
Vrahovice, celý Háj, U hřbitova
č.476, Pod školou č. 19, celá ul.
Za branou, mýtná brána Držovice, fa Nekr servis.
Obec: Stařechovice
Dne: 4. 4. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: ulice
s č.138, 83, 121.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 4. 2013 od 11:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
ul. Mozartova č.p.4338, 3346,
PNS, Družstevní č.1-9, Krokova 12 - 28, 21 a 23, Rumunská
1-3 vč.Brněnská 4 -10, Na hrázi

celá, Žeranovská ul. od č.2 po
č. 38, od č. 1 po č. 15, Poděbradovo nám. 7-10, Vodní ul. Centrum zdraví, Vodní 12, Palackého
ul. hotel Grand.
Obec: Mostkovice
Dne: 5. 4. 2013 od 7:30 do 9:30
hod. Vypnutá oblast: celé ulice:
Nová, U hřiště, Za sokolovnou,
Kukov včetně nové výstavby,
Prostějovská od č. 39 a 45 oboustranně po autobazar vč.
Obec: Kobeřice
Dne: 5. 4. 2013 od 7:30 do
16:00 hod
Vypnutá oblast: celá obec Kobeřice, farma Cropagro, Kámen
Brno.
E.ON Česká republika, s.r.o.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 18. 3. DO 24. 3. 2013

TELEFON 582 344 130

NOČNÍ POZOROVÁNÍ se koná za bezmračné oblohy
každý večer v 19.30 hodin. V úterý je Měsíc v první čtvrti.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
každé odpoledne v 15.00 hodin.
Pohádku KOMETA ŽANETA nabízíme dětem ve středu
v 15.30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Klub GEMINI se sejde ve čtvrtek v 16. 30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE,
NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV a expozici OPTIKA spatříte na začátku výše uvedených pozorování. Výše uvedené
výstavy a výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
a STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU půjčujeme zdarma
obcím, školám, spolkům, klubům seniorů apod.

V sobotu zhasne radnice i „Národ“
Prostějov/red - V sobotu
23. března 2013 se město
Prostějov připojí k letošnímu celosvětovému happeningu s názvem Hodina
Země.
V době od 20.30 do 21.30
hodin bude vypnuto nasví-

cení radnice a Národního
domu. Jde o symbolickou
akci, která má zdůraznit
nutnost ochrany životního
prostředí.
Připojit se mohou i další
instituce nebo prostějovské
domácnosti.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s kandidátkou na titul Česká Miss 2013. Finále je na programu už v sobotu večer

ZUZANA JURAČKOVÁ: „CTITELŮ MI SPÍŠ UBYLO...“
Nezadaná dívka z Prostějova se v sobotu představí ve finále jediné národní soutěže krásy

S oblíbeným číslem devět se v sobotu 23. března
od 20.15 hodin na televizní stanici Prima Family
představí Zuzana Juračková. Třiadvacetiletá půvabná dívka z Prostějova se probojovala mezi
desítku finalistek jediné národní soutěže krásy
Česká Miss. Na co Zuzana myslí při promenádě
v plavkách, proč by se nejraději odstěhovala na
venkov a jak na její půvaby reagují nápadníci? To
vše a mnohem víc se dozvíte z následujícího interview, které kráska z Hané poskytla exkluzivně pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník... Předně ale musíme
konstatovat, že rozhovor se Zuzanou Juračkovou
byl více než příjemně stráveným časem a její volbu můžeme jen doporučit, tato dívka si vaši přízeň
zaslouží!

Co si myslí o Zuzaně Juračkové
nejbližší napovídá dnešní
tématická strana Večerníku.
Nalistuj sedmičku!
Na bruslích. Půvabné finalistce soutěže Česká Miss 2013 není
cizí ani sport, což dokazují její časté vyjížďky po prostějovských katedrálách.
Foto: www.ceskamiss.cz
INZERCE

Martin Zaoral
Součástí každého finálového večera bývá i
rozhovor s moderátorem. Co
kdybyste se dostala do opačné role, potkala byste vševědoucího Boha a mohla mu
položit jednu jedinou otázku.
Na co byste se ho zeptala?
„Pravděpodobně na nic. Kdybych potkala Boha, byla bych
ráda, že jsem v nebi a ne v
pekle...“

ské. Doma ale jasně vedou
tepláčky...(úsměv)“
Mezi tradičně nejoblíbenější disciplíny z
hlediska publika patří promenáda v plavkách. Jak
tuto disciplínu vnímáte vy v
pozici soutěžící? Na co během ní například myslíte?
„Beru to tak, že do soutěží
krásy promenáda v plavkách
prostě patří. Na druhou strajs e mladé
dé holky,
o y, taknuu jsme
žee se snad nemáme za co

Je něco, čeho byste
chtěla v životě dosáhnout, a víte, že byste toho bez
této soutěže nedosáhla?
„Na to zatím nemohu odpověď,
protože odpověď neznám...“
Jste raději fotografována nebo raději sama
fotografujete? A proč? Co vás
na prvním či druhém láká?
„Mám ráda obojí. Jednou je
člověk radši před objektivem,
j dy za ním.. Těším
ěš se, až třeba
eb
jindy
v šedesáti vytáhnu fotky z miss

„Většinou myslím
m jen na to
to,
Na druhou stranu jsme mladé

Máte poměrně široký
záběr aktivit - hrajete
na klavír, malujete, sportujete. Pokud by byla zachována
volná disciplína, co byste divákům předvedla?
„Ukázala bych něco originálního, čím bych lidi mohla šokovat. Žádné tančení a podobné
záležitosti by to nebyly. I v
semifinále jsem ve volné disciplíně vařila, což žádná z holek
neměla. V téhle soutěži musíte
něčím zaujmout, protože pokud
se vám to nepodaří, tak sebekrásnější dívka mezi ostatními
zapadne.“
Součástí finálového večera bývá i módní přehlídka. Co vám podle vás nejvíc sluší a v jakém oblečení se
cítíte nejlépe?
„Nemám vyhraněný vkus.
Nejlépe se však cítím v oblečení, které je elegantní a žen-

y
(
)
stydět
(úsměv).
Většinou mysím jen na to, aby
lím
mi nic nevykouko... (smích)“
lo...
Jak jako
vysokoškolačka
kolačka zajímající se o hisorii vnímáte
torii
outěže krásy?
soutěže
některých
Podle
sou dívky v těchto přehlídjsou
kách „degradovány“ na
kus zboží. Jak byste reagovala na tuto kritiku?
Na soutěžích krásy nevidím
„Na
nic špatného. Dívce můžou
pomoci vybudovat si zdravé
ebevědomí, naučí se projesebevědomí,
vovat, najde si kamarádky,
naučí se prohrávat, vyhrávat a řadu dalších věcí. Kus
boží, to je jen hloupé zažité
zboží,
klišé.“

a budu vzpomínat, ukazovat je
vnoučkům a říkat si, jaká jsem
byla štramanda (úsměv). A to
mě na tom nejvíce láká, fotky
dokážou člověku pomoci si na
spoustu věcí vzpomenout.“
V současné době nemáte přítele. Myslíte,
že muži, kterým se nepochybně líbíte, mohou sbírat
odvahu, aby vás vůbec oslovili? Nebo je to úplně jinak a
vvy trávíte polovinu života
oodmítáním nejrůznějších návvrhů?
„„Určitě by měli mladí muži
ssbírat odvahu. Poté, co jsem
sse dostala do finále miss,
m
mám poměrně méně ctitelů...
((úsměv)“
Vyrůstala jste ve vesničce u Bílých Karpat a netajíte
se svojí láskou ke zvířat
t
tům.
Dokážete si představit, že
byste
někdy žila na vesnickém
b
s
statku,
kde by vaší hlavní star
rostí
byla péče o děti, muže a
z
zvířata?
Co byste tím získala a
o co naopak přišla?

„Dokážu si to představit a vůbec
mi ta představa nevadí. Jednou to
tak třeba budu mít. Rodinu určitě
chci a troufám si tvrdit, že bych se
kvůli ní byla schopna vzdát i kariéry. Přišla bych jen o pohodlí městského života, ale získala bych víc.“
Zajímají vás i filmy a
četba. Jaký film a knihu
byste čtenářům doporučila?
„Filmů mám oblíbených spoustu, ale asi bych vybrala Sedm
životů. Je strašně dojemný a
ukazuje na to, čeho jsou schopni
lidi se pro druhé vzdát. A kdybych měla vybrat knihu, bylo by
to Tajemství od Rhondy Byrne.
Není to žádná složitá literatura,
je to spíše o tom, jak by lidi měli
pozitivně přemýšlet a myslet na
své cíle a sny. Mám velmi ráda
motivační knihy.“
Které tři věci byste si
vzala na opouštěný ostrov a proč?
„Na opuštěný ostrov bych vůbec
nejela. Mám ráda společnost a
lidi celkově. Takže bych s díky
odmítla...(úsměv)”

kdo je
zuzana juračková

Foto: www.ceskamiss.cz

Zuzana Juračková
Juračk
čková
vá
á ssee narodi
narodila
dilla 29
29.
9 čer
července 1989 ve znamení Lva. Prvních pět
let prožila v malé vesničce poblíž Bílých
Karpat. S tím bezesporu souvisí její láska ke zvířatům, protože jich zde měli plný dvůr i dům. Za
svůj domov ale Zuzana Juračková považuje Prostějov, kde
vystudovala základní sportovní školu i střední školu oděvní.
Od malička byla velmi kreativně a sportovně založená. Tíhla
k tanci, malbě, hře na klavír a herectví. Ve sportu u ní po
čase vyhrála atletika, především skok do výšky. Momentálně
ji zajímají filmy, četba, herectví a moderování. Baví ji také
fotografování, a to jak před objektivem, tak i za ním. K tomu
všemu ráda cestuje a vaří. Na svých cestách s chutí poznává
nové kultury a ochutnává místní jídla. Zuzana Juračková
říká: „V životě se neřídím mottem, ale vlastním rozumem...“

sportovní menu
www.tkplus.cz
volejbal
HOLKY MAJÍ OSTRAVU

"Agelky" potvrdily
trůn dvěma výhrami
a nyní je čeká PLAY OFF
čtěte
na stranách

volejbal

30 Až 32
STŘEDA 20. 3.

17:30

PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ

VK AGEL PROSTĚJOV
SC DRÁŽĎANY (NĚMECKO)

TRHÁK TÝDNE

JE OHROŽEN SENIORSKÝ HOKEJ
V PROSTĚJOVĚ?
Prostějov/jim

UPLYNULÝ TÝDEN PŘÍLIŠ NOVÉHO SVĚTLA DO
BUDOUCNOSTI PROSTĚJOVSKÝCH JESTŘÁBŮ
NEPŘINESL. KOUČ PETR ZACHAR ZATÍM S
MAJITELEM KLUBU MICHALEM TOMIGOU O
SVÉ BUDOUCNOSTI NEJEDNAL A ODPOČINEK
TRÁVÍ MIMO JINÉ SLEDOVÁNÍM VYŘAZOVACÍ
ČÁSTI EXTRALIGY I NIŽŠÍCH SOUTĚŽÍ, MICHAL
TOMIGA PAK ZATÍM VEDE JEDNÁNÍ SE
SPONZORY A JAK I SÁM PŘIZNAL, JEDNOU Z
MOŽNOSTÍ JE I PRODEJ LICENCE NA MUŽSKOU
DRUHOU LIGU...
více čtěte na straně 26

Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

PÁTEK 22. 3.

19:30

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽEN - 13. KOLO

TJ OP PROSTĚJOV
OSK OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

PÁTEK 22. 3.

19:30

OBLASTNÍ PŘEBOR – 20. KOLO

BK PROSTĚJOV „B“
BK LIPNÍK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

házená

SOBOTA 23. 3.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 16. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

basketbal
b

SOBOTA 23. 3.

18:00

MATTONI NBL – 6. KOLO NADSTAVBY

BK PROSTĚJOV
NH OSTRAVA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

box

SOBOTA 23. 3.

18:00

EXTRALIGA MUŽŮ – 5. KOLO

BC DTJ PROSTĚJOV
BC OSTRAVA
Sokolovna na Skálově náměstí

volejbal

SOBOTA 23. 3.
NEDĚLE 24. 3.

Sokol II si zvolil nového starostu - Pavla Šestořáda staršího
„ Cítil jsem osobní útoky některých členů oddílu házené. PROTI VĚTRU
SE ČŮRAT NEDÁ...,“ posteskl si odcházející Zdeněk Čech

Prostějov/jim - Dvanáctiletá
éra Zdeňka Čecha v čele Sokola II Prostějov skončila. Minulý týden na pondělní volební
valné hromadě se rozhodl
již nekandidovat a do svého
čela si členové organizace pro
nejbližší dva roky zvolili Pavla
Šestořáda staršího. Bývalého
házenkáře a později trenéra
doplnili v nejužším vedení

místostarosta Stanislav Urban,
novým jednatelem se stal Jiří
Lexa, řadovými členy výboru pak Eduard Capay, Jiří
Hrubý, Mirka Lencová a Jitka
Dušková.
Pod Sokol II patří kromě
házené i volejbal, nohejbaloví
nadšenci, turistický oddíl a oddíl
všestrannosti, celkem více než sto
šedesát jedinců.

Podle hlasů zevnitř ale vázla vzájemná komunikace a
někteří si postěžovali, že o tom
nejpodstatnějším
rozhodovali
pouze starosta Zdeněk Čech a jednatel Ivo Pluháček. „Očekávám
zklidnění situace a zlepšení informovanosti,“ poznamenal pro
Večerník Pavel Šestořád.
Sokolové se tak rozhodli pro
částečné omlazení a nový sta-

Krajský fotbalový svaz má

nového šéfa, uspělo i Prostějovsko
Olomouc, Prostějov/sh, jim
- Novým předsedou Olomouckého krajského fotbalového svazu (OKFS) se na
víkendové valné hromadě stal
Stanislav Kaláb. Vrcholnou

funkci naopak po dvanácti letech opustil dosavadní
předseda výkonného výboru
Miroslav Koutek. Při volbách
uspěli i zástupci prostějovského okresu. Do výkonného

Hala Sportcentra DDM Prostějov

sportovní zprávy také na
www.vecernikpv.cz

také na Facebooku!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

v Olomouci I NA PLÁTNĚ!

PÁTEK 22. BŘEZNA
20.30 hodin

17:00
17:00

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ OSTRAVA

2x foto: Stanislav Heloňa

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 18. KOLO
SOKOL KONICE
TJ ZLATÉ HORY
NEDĚLE 24. 3. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 18. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FKM OPATOVICE – VŠECHOVICE
NEDĚLE 24. 3. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

II. TŘÍDA – 12. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE „B“
TJ SOKOL ZDĚTÍN
SOBOTA 23. 3. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

II. TŘÍDA – 12. KOLO
TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
SOKOL OLŠANY
SOBOTA 23. 3. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál v Brodku u Prostějova

Kladno, Zlín, Prostějov/jim
– Ještě dva své zástupce má
Prostějovsko v extraligovém
play off. Martek Černošek je s
Kladnem na pokraji vyřazení,
to Antonín Honejsek má se Zlínem nakročeno do semifinále.
A talentovanému útočníkovi
se stále daří. V neděli si připsal
dvě asistence a celkem má již
osm bodů za bilanci 4+4. To ho
řadí na první místo ve Zlíně a
čtvrté mezi všemi extraligocými hokejisty.

Kvalifikace s Dánskem bude

výboru byl zvolen předseda
OFS Prostějov Milan Elfmark, do odvolací a revizní
komise pak jednatel Kralic
Jiří Svozil a čechovický sekretář Josef Sklenář.

EXTRALIGA ŽEN - ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF

Prostějovský
Večerník

rosta věří, že se mu podaří zlepšit
komunikaci s výbory Sokola
II, sokolskou župou i Sokolem
I Prostějov a dosáhne rovněž
lepšího hospodaření. „Změna ve
vedení asi nastala proto, že Sokol
II nefungoval tak, jak měl. Po
finanční stránce se mohlo udělat
více, kdyby se lépe využíval majetek, někdy se ani nežádalo o
dotace,“ zmínil Pavel Šestořád.

Honejsek s Černoškem
pokračují v play off

Olomouc/lv - Vstupenky
na fotbalovou kvalifikaci o
postup na mistrovství světa
mezi českým národním týmem a Dánskem na Andrově stadionu byly rozebrány
během několika hodin. Zájem fanoušků a atraktivní
duel potěšil vedení Fotbalové asociace České republiky,
a proto se rozhodlo, že ve
spolupráci s radnicí a marketingovou společností TK
PLUS uspořádá také velkoplošnou projekci utkání.
Příznivci, kteří chtějí tento
klíčový duel sledovat poku-

pě se sejdou v prostoru, kde
ještě před pár měsíci stálo
populární „Letadlo“!
Vytvořené Fan Zoně bude
dominovat
velkoplošná
obrazovka o rozměru pětkrát tři metry. Doprovodný
program bude zahájen už v
15.00 hodin. Jeho součástí
se stanou soutěže ve fotbalových disciplínách a atletický nebo ragbyový trénink.
Ve fanouškovské zóně bude
také Puma social Club se
stolním fotbálkem a ping
pongem. Zajištěno je rovněž
občerstvení.

II. TŘÍDA – 12. KOLO
SK SOKOL VRAHOVICE
TJ OTINOVES
SOBOTA 23. 3. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

II. TŘÍDA – 16. KOLO
FC VÝŠOVICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV „B“
NEDĚLE 24. 3. 2013 15:00 HODIN
Fotbalový areál ve Výšovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

- bavlna 425,- krep
489,Správná odpověď z č. 10 na snímku byl objekt kostel Povýšení
- flanel
569,sv. kříže v Prostějově. Vylosovaným
výhercem
je Marián JA-



ostějov
NÍK, J. Zrzavého 5, Prostějov.

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve třetím březnovém vydání vám v rámci již takřka po dva
roky zaběhnutého projektu „PV
Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ přinášíme na stránkách nejčtenějšího
regionálního periodika vaše oblíbené zápolení, v němž se znovu
setkáváte s fotografií jisté známé
osobnosti veřejného života, jež je
graficky mírně „poupravena“. Vaším úkolem je odhalit náš záměr
a správně vysondovat, kdo se pod
retuší skrývá. Ti z vás, kterým se
to podaří, nám mohou své tipy
nahlásit do redakce a v případě,
že budete mít štěstí při losování,
máte šanci na zajímavou výhru.
DNES přitom můžete opětovně usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě pou-

kázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
V minulém vydání se vám přitom naskytla výjimečná příležitost. Po osobách z obrázku jste
totiž v celkovém součtu bádali
přesně POSTÉ! A PROSTĚJOVSKÝ Večerník se rozhodl
toto VELKÉ JUBILEUM oslavit po svém, tudíž jste mohli vyhrát vskutku ojedinělou prémii.
A jak to dopadlo? Ve stém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná
o Stanislava Ocieplu. A byť
to byl tentokrát na první pohled
těžší úkol, jednoho z členů prostějovského hudebního seskupení

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 ČTVTRKU 21. BŘEZNA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 25. BŘEZNA
2013. Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.
OTEVŘ
ENO
8 - 17 h 23.3.
odin

549,-

499,-

VELKÁ JARNÍ AKCE ! ! !

549,-

www.profitexprostejov.cz
www
ww
w prof
ofi
fit
itex
ite
exprostejov.cz
e
expr
xpr
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tejov
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jov

CHCETE SI ZACVIČIT?

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

ZAVÁDĚCÍ AKCE U FIRMY VIBROSTATION
V OLOMOUCKÉ ULICI TRVÁ AŽ DO KONCE ... !

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

TIP
k obrazovce

SOBOTA 23. 3. 2013

20:15 HODIN

ADEPT, ARGALA, AVŠAK, BAZÉN, BLATA, DŽBER,
HLAVNĚ, HRADY, KLAUN, LILEK, NEDĚLE, PACKAGE,
PĚŠEC, ROZVRH, RUMEN, STEHY, ŠIDIL, TRÁVA, TROPY,
TVÁŘE, ULITY, UTŘÍT, VOZKA, ŽENCI, ŽHÁŘI
Znění tajenky nám zašlete na e-mail
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ či na známou adresu PROSTĚJOVSKÝ Večerník, Olomoucká 10, Prostějov. Můžete také
telefonovat do redakce na číslo 582 333 433, avšak POUZE
DO ČTVRTKU 21. BŘEZNA 2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„HNED TEĎ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Jana DVOŘÁKOVÁ, Otinoves 7, jenž se může těšit na originální cenu v podobě POUKAZU NA OŠETŘENÍ PLETI GALVANICKOU
ŽEHLIČKOU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou
premiérově věnoval náš nový partner, firma CRAZY STYL.
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás si bude moct opět zacvičit!
Nejčtenější regionální periodikum má totiž znovu připravenou možnost zapojit se do tohoto zápolení s již známým
partnerem, kterým se pro toto kolo opět stala firma VIBROSTATION. Ti z vás tedy, kdo správně vyluští tajenku,
budou zařazeni do slosování o POUKAZ NA 3x 30 minut
CVIČENÍ ZDARMA PRO JEDNU OSOBU V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, a to konkrétně v pondělí 25. března.
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From Beyond, které právě v tomto roce slaví dvacáté výročí svého
založení a uplynulý pátek měla
kapela koncert v klubu Apollo
13, poznala řada z vás. V osudí
se nakonec objevilo celkem 198
správných odpovědí!
Z losovacího koše se usmálo štěstí na výherkyni, kterou
se stala Jana NENÁLOVÁ,
Dobrovského 32, Prostějov.
V redakci tak na něj již od
dnešního dne čeká zcela mimořádná cena věnovaná redakcí PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku! „Balíček“ obsahuje
PŘEDPLATNÉ
nejčtenějšího regionálního periodika
NA CELÝCH STO TÝDNŮ
a SOUKROMOU INZERCI
NA ROVNÝCH STO ŘÁDKŮ - to vše v CELKOVÉ
HODNOTĚ 3550 Kč!!!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do sportovních vod a graficky mírně poupravili jednoho z
členů jestřábí letky, které před pár
dny skončila sezóna. Nápovědou
budiž fakt, že se jedná o jednu
z největších opor druholigového
týmu a současně prostějovského rodáka, který okusil českou
i slovenskou extraligu. Na jeden
čas byl i členem národního týmu
České republiky...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stoprvního kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
21. BŘEZNA 2013, do 16.00
hodin - volejte 582 333 433,
pište SMS na 608 960 042
či pošlete e-mail na adresu:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ.
Jméno výherce, který od nás
obdrží výše zmíněnou cenu od
firmy BRUTUS, zveřejníme
v příštím čísle, jež vyjde opět
v pondělí, tj. 25. BŘEZNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

NA SCÉNĚ OPĚT BOWLING!

Zatímco v minulém vydání
jste mimořádně zápolili s
PHYTO.CZ, dnes se po nějakém čase vracíme k luštění
o zajímavou cenu od podniku, který si říká BOWLING
PALACE. V rámci projektu
nejčtenějšího regionálního
periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“
se tak opětovně setkáváme
u populární hry, která si již
dávno získala své věrné a
početné publikum,
A jelikož pravidla této hry zcela
jistě všichni znáte, můžete se tak
bez zbytečného ostychu pustit
do bádání a současně začít usilovat o motivační prémii, kterou
je dárkový poukaz právě od
BOWLING PALACE z prostějovské ulice Újezd 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 ČTVRTKU
21. BŘEZNA 2013, do 16.00
hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 8 - 6 - 6 - 7, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově devadesátým výhercem stal Libor
NAKLÁDAL, Ptení 256, jež
si tak může vyzvednout zajímavou cenu v podobě PRODUKTU od firmy PHYTO.
CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč!
Jméno nového výherce zveřejníme znovu v příštím čísle,
které vychází v PONDĚLÍ
25. BŘEZNA 2013. Nezbývá,
než abyste již začali luštit...

ČESKÁ MISS 2013

SPOLEČENSKÁ SOUTĚŽ KRÁSY
zečky jsou důležité inteligence i
Moderuje: Libor Bouček
Už potřetí můžete sledovat popu- vyjadřovací schopnosti; základy
lární soutěž o nejkrásnější dívku angličtiny jsou považovány za
naší republiky na Prima family! standard. Kromě krásných díVzhledem k tomu, že ředitelce vek a zajímavých disciplín se
soutěže Michaele Maláčové diváci mohou těšit i na atraktiv(Miss ČR 1991) se podařilo ní program se spoustou hvězd.
sloučit obě soutěže krásy, které u I diváci mohou svými hlasy
nás souběžně několik let fungo- v přímém přenosu dát najevo
valy, je to jediná podívaná tohoto sympatie té dívce, která se jim
typu, kterou letos diváci uvidí. zdá nejlepší! Která z vybraných
Tentokrát bylo nakonec vybráno krásek nakonec získá korunku
deset finalistek, které se v sobotní královny krásy a stane se tou jevečer utkají v boji o korunku krá- dinou „Českou Miss“ pro letošní
lovny krásy, hodnotné ceny a mj. rok, uvidíte v přímém přenosu
i o účast ve světových soutěžích. na Prima family. A bude u toho
Česká Miss ale není „pouze“ o i vyslankyně Prostějova, krásná
krásné tváři a postavě, pro ucha- Zuzana Juračková!
VÍCE NEJEN O TOMTO KAŽDOROČNÍM
TRHÁKU ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz
WWW.REALITYAREA.CZ
Pro svého klienta HLEDÁME BYT 3+1,
4+1 ul. Tylova, Wolkerova, Libušinka,
Studentská, Brněnská, Dolní, Šmeralova,
VÝTAH, BALKON, ne přízemí.
Platba hotově! Nabídněte!

BYTY- PRONÁJEM

1+1 ul. Krasická, PV
4000Kč/měs. + 2000Kč/měs. ink.
1+1 Šlikova, PV, zařízený
7000Kč/měs. vč. ink.
2+kk s lodžií, Krasická, PV, zařízený
architektem
10 000Kč/měs. vč. ink.
2+1, Petrské nám.,PV, cihl., 81m2, vl. vytápění,
po rekonstr.
4500Kč/měs. + ink.
3+1 s lodžií, ul. Hybešova, PV
5500Kč/měs. + ink.

DOMY – PRODEJ

Prodej RD 2+1 v Nezamyslicích, zahrádka.
Cena: 600 000 Kč

Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích.Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V,
pozemek 466m2.
Cena: 1 150 000Kč

Pronájem objektu - prodejny se skladem,
servisem a kancelářemi u centra PV.
SLEVA: 40 000Kč/měs. + DPH + inkaso

PRONÁJEM SKLAD. AREÁLU v PV Domamyslicích, 415m2 sklad.prostor, 255m2 dvůr.
Ihned volný! Cena: 16 000 Kč/měs. + ink.

Prodej RD 4+1 v obci Mořice s garáží, zahrad.
domkem a zahradou. Plyn. vytápění, plast. okna,
udržovaný. Po D1 10min. do Kroměříže a 20min.
do Brna.
Cena DOHODOU!
-------------------------------------------------------Pronájem obchodu 200m2 u centra PV.
Cena 16 500Kč/měs. + DPH + ink.

Kvalitní
služby
od roku
1992
Rostislavova 8
796 01 Prostějov
☎ 582 341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705
E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Prostějov, Anglická ul. Prodej bytu 4+1, 102 m2, zv. přízemí,
2 lodžie.
Cena: Kč 1.200.000,-

Mostkovice, okr. Prostějov. Prodej bytu 3+1 v OV, 65 m2, zv.
přízemí.
Cena: Kč 1.100.000,-

Prostějov, Košická ul. Novostavba RD 5+kk (132 m2)
s garáží, pozemek 288 – 344 m2. K bydlení 10/2013. Kč 3.490.000,-

Prostějov, Košická ul. Novostavba RD 3+kk (88 m2) s garáží, pozemek 355 m2. K bydlení 10/2013. Kč 2.990.000,BYTY – PRODEJ:

3+1, Plumlov
Kč 819.000,3+1, Pv, Švýcarská ul.
Kč 940.000,3+1, Pv, Fanderlíkova ul.
Kč 1.050.000,3+1, Mostkovice
Kč 1.100.000,3+1, Pv, Mozartova ul.
Kč 1.299.000,4+1, Pv, Anglická ul.
Kč 1.200.000,4+kk, Pv, Krapkova ul.
Kč 2.200.000,BYTY – PRONÁJEM:
2+kk, Pv, Raisova ul.
Kč 4.000,-/měsíc + ink. (2.200,-)
2+kk, Pv, Mlýnská ul.
Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
2+1, Pv, Školní ul.
Kč 5.500,-/měsíc + ink. (cca 2.000)
2+1, Pv, ul. Šárka
Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
3+1, Pv, ul. Hvězda Kč 10.000,-/měsíc + ink. (cca 2.500)
4+1, Pv, ul. Hvězda Kč 11.000,-/měsíc + ink. (cca 2.500)
GARÁŽE - PRONÁJEM
Pv, Krasická ul.
Kč 950,-/měsíc
Pv, za Tylovou ul.
Kč 1.000,-/měsíc
Pv, Šmeralova ul.
Kč 1.500,-/měsíc
GARÁŽ - PRODEJ
Pv, Močidýlka
Kč 69.000,Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

Tel.: 773 542 542
775 246 321
e-mail: info@impulsreality.com

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Bulharská

Prodej bytu 4+1, Prostějov ul. Křížkovského

Byt po rekonstrukci, možné zakoupit Prodej cihlového bytu, možno dokoupit
cena: 1300000,- Kč
s vybavením.
cena: 1390000,-Kč garáž,

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Brněnská

Prodej bytu 3+1, Prostějov ul. Svatoplukova

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

Tel.: 606 922 838
PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro, nové plynové ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní
zahrádka.
CENA: 770.000Kč.
PROSTĚJOV,
MOZARTOVA
UL. - BYT 1+1,
35m 2 , panel,
OV, udržovaný, 2.patro, lodžie,
sklep, dům po revitalizaci.
CENA: 660.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, k demolici, veškeré IS,
zastavěná plocha
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře
2479m2.
Cena 1.800.000Kč.
KOSTELEC
NA HANÉ RD 1+1 se zahrádkou, řadový, všechny ing. sítě, pozemek
194m2, ihned volný.
CENA: 395.000Kč.
SLATINKY RD 4+1, patrový, plastová okna, vodovod, el.
220V/380V, plynové ÚT, pozemek celk. 994m 2 , garáž.
CENA: 1.890.000Kč.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek
celk.
320m2, vodovod, el. 220V/380V,
plynové ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 480.000Kč

www.reality-domino.cz
Tel.: 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3,
79601 Prostějov, info@srdcerealit.cz

INZERUJTE ZDARMA ! ! !
B Y T Y PRODEJ
3+1, OV, MLÝNSKÁ ulice, 105 m , prostorný,
velmi ppěknýý .................................................. 1.450.000,-Kč
,
5+1,FANDERLÍKOVA,dr.1.p.,velmi pěkný,
po rekonstrukci! ........................................... DOHODA !!!
5+kk,OV,VÁPENICE,160m
5+kk,OV
, V,VÁPENICE
,
,160m
m2, cihla,
po rekonstrukci ......................................... 1.770.000,-Kč
2
2+1,OV,Dolní
, ,
í, 2. p
p. 60m
m , lodžie, výtah ....740.000,-Kč
2+1,OV,Dolní,
m2 ............................630.000,-Kč
1+1,, dr.E.BENEŠE,, 43m
p rekonstrukci, lodžie.
po
1+1,dr.DOBROVSKÉHO .........................530.000,-Kč
3+1,dr.ZÁPADNÍ,78m2, cihla,po rek. ... 1.350.000,-Kč
4+1,dr.STUDETSKÁ,115m2, pěkný,
prostorný byt ............................................... 1.950.000,-Kč
2

Poptáváme pro klienty

Byt je po rekonstrukci s lodžií a sklepem, Prodej2 cihlového bytu po rekonstrukci,
cena: 1000000,-Kč
Cena 1740000,-Kč 110m ,

Prodej bytového domu, Prostějov ul. Fanderlíkova

Prodej bytového domu s jednotkami 2x3+1,
3x2+1 a nebytové prostory, Cena: 3900000,- Kč

Prodej RD, Kralice na Hané 2+1,
cena: 840000,-Kč
Prodej RD, Smržice 5+1, přístavby , zahrada, cena: 1600000,-Kč
2
Prodej RD, Smržice 2+1, pozemek 990m ,
cena: v RK
Pronájem bytu 2+1, ul. Fanderlíkova, se zahrádkou a garáží!
cena: 5800Kč/měs.
Pronájem bytu 2+1, ul. Komenského, po rekonstrukci, 88m2!!
cena: 7000,-Kč/měs.
Pronájem bytu 1+kk, ul. Blahoslavova, po kompletní rekonstrukci,
cena 5000,-Kč/měs.
Pronájem bytu 3+1, ul. Brněnská, po rekonstrukci, cena 6.500,-Kč/měs.

Byty, domy, chaty, pozemky…Prostějov
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci
- Děkujeme za nabídky, za případný
tip ........... ODMĚNA ! ! !
Aktuální POPTÁVKA :
Vyplacení případných dluhů či EXEKUCÍ!!!
VOLEJTE ! I SMS !

Zeptejte se na ceník

S NOVÝM ROKEM
NOVÉ CENY! A LEPŠÍ..
cz
Karla Klosová | E-mail: reklama@vecernikpv.cz
Tel.: 582 333 433 | Mobil: 608 723 849, 608 960 042

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

tel.: 607 915 184

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

Novinky:

1) RD 3+1 v Určicích - zahr.,
1. mil.Kč
1.700 tis.Kč
2) RD 5+1 v Obědkovicích 2 tis.m2 pozemek
3) 2+kk v OV v Krasicích, novostavba 1.530 tis.Kč
4) RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr. 3.650 tis.Kč
5) 3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše 1.500 tis.Kč
990 tis.Kč
6) RD Dobromilice - zahr., 406 m2 7) 1+1 Joštovo nám. 300 tis.Kč + provize
8 RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.800 tis.Kč
550 tis.Kč
9) Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2 10) Sklad.a výr.prostory - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
2
11) Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m /měsíc vč.služeb
12) Pozemek s chatou 1+1, 1354 m2 - u lesa - Otaslavice - 330 tis.Kč
PRONÁJMY:

1+1 Vodní, zvýš.příz. 4,5 tis. + ink.
1+1 Vrahovice, sídl.Svornosti 6 tis. Kč vč.ink.
1+kk E.Beneše, po rek. 5,9 tis.Kč vč.ink.
1+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
2+1 Libušinka, zařízený 8 tis.Kč vč.ink.
2
6,5 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m , podkroví 3+1 Daliborka - 105 m2 7 tis. + ink.
3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
2
3+1 Husserl.nám., 140 m 6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+kk Olomoucká, po rek. 7 tis.Kč + ink.
4+1 Partyzánská
cena v RK
Výběr nemovitostí z naší nabídky :
BYTY:
1+1 Joštovo nám. 300 tis.Kč + provize
2+1 OV E.Beneše, nízké nákl.
679 tis.Kč
2+1 OV Kpt.Jaroše 720 tis.Kč
2+1 DR Šárka, 69 m2 850 tis.Kč
2+kk v OV v Krasicích, novostavba 1.530 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
3+1 OV s alkovnou, Sídl.Svobody 950 tis.Kč
2
3+1 DR Holandská, 74 m
990 tis.Kč
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.200 tis.Kč + prov.
2
3+1 OV Sladkovského, 71 m
1.260 tis.Kč + garáž
1.299 tis.Kč
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše 1.500 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Unčice, k rek.
150 tis.+ provize
RD 2+1 Brodek u Pv 299 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.280 tis.Kč
2
RD 3+1 Čehovice, 90 m
370 tis.+ provize.
2
410 tis.
RD 3+1 Čehovice, 220 m , garáž
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2 550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
660 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín, dvorek, zahr.
639 tis.Kč
RD Okál Pěnčín - 2 byty 3+1, garáž, zahr., po část.rek. - 790 tis.Kč
RD 3+1 Krumsín
880 tis.Kč
RD 4+1 Kostelec n/H, 162 m2, před rekonstr.
740 tis.Kč
2
RD Dobromilice - zahr., 406 m 990 tis.Kč
RD 3+1 v Určicích - zahr.,
1. mil.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.290 tis.Kč
RD 3+1 Mojmírova, 193 m2
1.500 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích 2 tis.m2 pozemek
1.700 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
1.880 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
2
RD 6+kk Vícov, 1579 m
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
2
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný
2.200 tis.Kč
RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.800 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení - 3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr. 3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž 3.700 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:

- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m2/měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- 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 či pronájem dohodou
2
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.

Tel: 605 011 310

GARÁŽE:

NOVINKY!!!
2+kk,OV,KOSTELEC NA HANÉ
cihla, po rekonstrukci ...................................650.000,-Kč
3+1,OV, sídl. SVOBODY, 74m2,po rek. 1.100.000,-Kč
3+1,OV,E.BENEŠE,79m2 , cihla,velmi pěkný 1.500.000,-Kč
3+1,OV,ZÁPADNÍ,72m2 , po část. rek. . 1.150.000,-Kč

Novinky :
- Pronájem garáže na ul.V.Škracha - v RD + 1 místnost
1 tis.Kč/měs.
- Pronájem dvojgaráže v Kralicích n/H - el., nová střecha, i jako
sklad
2 tis.Kč/měs.
- Prodej velké garáže 4,5x7x3,8 m, Močidýlka -79 tis.Kč ..... SLEVA !
- Pronájem v dalších lokalitách : Šmeralova, Brněnská, Vrahovice,
viz. web RK.
- Prodej v lokalitách : Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.

TOP NABÍDKA!!!
3+1/ 4+1,OV,OLOMOUCKÁ4+1,OV,OLOMOUCKÁ-DRŽOVICE,170M
, ,
-DRŽOVICE,,170M
M2,
BAZÉN, SAUNA, TERASA, VELMI PĚKNÝ,
při financování hypoteční bankou možnost výrazné
slevy ............................................................... 1.900.000,-Kč
2+1,OV,VRAHOVICE
, ,
, 55m
m2
dvě lodžie,rekonstrukce ................................850.000,-Kč

DOMY- PRODEJ

Chcete se také
prezentovat?
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RD 4+1,3+kk LEŠANY ..............................INFO V RK
NOVINKY!!!
RD3+1,SKALKA,po
RD3+1,SKALKA,
,
,po rekonstr.,patrový,
zahrada,stodola,pěkný ............................. 1.495.000,-Kč
RD6+1,BABICE,novostavba
,
,
bezbarierový,zahrada
................................... 3.900.000,-Kč
ý,
RD5+kk,BEDIHOŠŤ
,
Ť...................................... Info v RK
,
RD1+1,VÍCOV
..............................................230.000,-Kč
,
RD6+2,PROTIVANOV
........................... 2.650.000,-Kč
,
RD5+1,BRODEK
U PV .......................... 2.400.000,-Kč
RD 3+1, LEŠANY .........................................800.000,-Kč
RD 3+1, KOSTELEC NA HANÉ, po rek.,zahrada,
pěkný ............................................................. 1.900.000,-Kč
RD 3+kk,MYSLEJOVICE,nadstandardní, atypický,
novostavba ................................................... 1.900.000,-Kč
RD 6+1 ,NĚMČICE NAD HANOU, zahrada,velmi
pěkný a udržovaný ... S GARÁŽÍ ............ 1.900.000,-Kč

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1, RD
RD,2+kk,Melantrichova ..................................8.900,-Kč
1+kk,OV,E.Beneše .............................................3.900,-Kč
1+kk,cihla,T.G.Masaryka ................................3.800,-Kč
1+kk,cihla,OV,terasa,Újezd ............................7.000,-Kč
1+kk,cihla,OV,Újezd .........................................5.500,-Kč
1+1,cihla,OV,Újezd ............................................6.000,-Kč
2+kk,cihla,T.G.Masaryka ................................5.500,-Kč
4+1,cihla,OV,nám.Spojenců ............................9.500,-Kč
Kompletní nabídka na našich internetových stránkách

www.srdcerealit.cz

….NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
A PORADENSTVÍ V REALITÁCH, STĚHOVÁNÍ,
VYKLIZENÍ, REKONSTRUKCE, PRÁVNÍ
SLUŽBY, PRÁVNÍ SERVIS PŘI VYŘÍZENÍ
POZŮSTALOSTI, ZNALECKÉ POSUDKY
I PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ!!!

605 011 310

CHATY A CHALUPY:

1+1 Otaslavice, zahrada - 1354 m2, u lesa
330 tis.Kč
460 tis.Kč
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr.
689 tis.Kč
650 tis.Kč + provize RK
3+1 Seč, zděná, 102 m2
2+1 Raková, 300 m2
1.100 tis.Kč
POZEMKY:
Novinky :
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa
330 tis.Kč
Ostatní pozemky :
2
Držovice 20 tis. m - ke komerč.
účelům 1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
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.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895

1+1 Husovo nám.
k jednání 420.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
550.000Kč
1+1 Svatoplukova cihla OV
599.000Kč
1+1 Tovačovského cihla OV po rek. 610.000Kč
3+1 6 km od PV 87m2, garáž, zahrádka
k jednání 990.000Kč
3+1 Dolní 72m2
1.030.000Kč
3+1 V.Špály OV
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 B.Šmerala 75m2
1.049.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.124.000Kč
3+1 Západní po část.rekons.
1.189.000Kč
3+1 Partyzánská 85m2 cihla OV k jednání 1.149.000Kč
3+1 Okružní 85m2 cihla OV
1.339.000Kč
3+1 C. Boudy OV 84m2 cihla 1.439.000Kč
4+1 Špály 94m2 po rekonstrukci 1.589.000Kč
Volejte: 723 335 940
1+1 Pv 40m2 cihla k rek.
550.000Kč
2+kk PV 60m2 cihla, garáž
650.000Kč
3+1 Vrbátky
840.000Kč
3+1 sídl. Svobody 80m2, cihla 1.350.000Kč
Volejte: 732 285 189
2+1 Šárka DB po č.rek. 699.000Kč+prov.
2+1 Okružní DB po revit. 699.000Kč+prov.

DOMY
Volejte: 739 322 895
RD Brodek u PV 2 byty 2+1 a 4+1
k jednání 1.750.000Kč
RD 4+1 Vrlova
2.800.000Kč
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+kk Brodek u Pv garáž
2.880.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Pozemek s chatkou Otaslavice
339.000Kč

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

Volejte: 723 335 940
RD 1+1 Dobromilice
150.000Kč
RD 3+1 Klopotovice zahrada
445.000Kč
RD 3+1 Rozstání i na splátky 400.000Kč
RD 3+kk Kostelec po rek.
730.000Kč
RD 2+1 Nerudova část.rek.
1.500.000Kč
RD 3+1 Niva po rek., zahrada 1.295.000Kč
RD 4+1 Němčice zahrada
699.000Kč
RD 2x 4+1 Manharda zahrada, 2x garáž cena v RK
Volejte: 732 285 189
Chata 2+1 Stražisko zahrada 380.000Kč
RD 3+1 Kostelec n.H. zahrada
750.000Kč
RD 3+1 a 2+1 Klenovice n/H zahr. 930.000Kč
RD 3+1 Myslejovice, zahr. u lesa
900.000Kč
RD 2+1 Kostelec n.H. velká zahr. 1.180.000Kč
RD 3+1 Klenovice n/H velká zahrada 1.249.000Kč
RD 4+1 Zdětín zahrada, garáž 1.549.000Kč
RD 4+kk Přemyslovce po rek.
1.640.000Kč
4+1 Mostkovice po rek. dvůr zahr.
2.899.000Kč
RD PV Čechovice 3+1 a 2+1 dvůr zahr. 3.650.000Kč
6+kk Kostelec n.H. novostavba dvojgar. 3.650.000Kč
RD 4+1 Mostkovice po rek. zahrada 3.850.000Kč
RD 4+1 Pv-Domamyslice gar., zahr.
3.650.000Kč

N O V O S TAV B Y N A K L Í Č
Volejte: 739 322 895
RD 3+kk Pv-Vrahovice
1.731.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
1.960.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.415.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.370.000Kč
RD 4+kk Pv-Vrahovice
2.450.000Kč
RD 4+1 Pv-Vrahovice
2.970.000Kč
RD 4+kk Bystročice
2.510.000Kč
RD 4+kk Plumlov
2.970.000Kč
RD 5+kk Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.920.000Kč
RD 4+1 Šafaříkova zděný, garáž, terasa,
3.340.000Kč
Výstavba domů Prostějov – DOMAMYSLICE,
ul. Pod Vinohrádky. Dispozice 3+kk a větší,
celkem 9 stavebních míst.
Cena již od 2.162.000Kč
Volejte: 732 285 189
RD 2+kk Ptení
1.490.000Kč
RD 3+kk Kostelec na Hané 2.459.000Kč
RD 4+1 Kostelec na Hané
3.190.000Kč
CENY VČETNĚ POZEMKŮ

PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám. cihla 30m2
4.000Kč+ink
1+1 Husovo nám cihla 50m2
4.500Kč+ink
1+kk Svornosti cihla
5100Kč vč.ink
1+1 Dolní zařízený
5.900Kč vč.ink
2+1 Italská i zařízený
7.200Kč vč.ink
3+1 Spojenců 90m2 po rek.
6.500Kč +ink
3+1 Anglická
7.900Kč vč. ink
Volejte: 723 335 940
2+kk Daliborka 50m2
5.500Kč +ink
2+1 Karlov 60m2 cihla
8.100Kč vč. ink
2+1 Daliborka 60m2
5.500Kč +ink
3+kk Olomoucká 80m2
7.000Kč +ink
2+1 Olomoucká 80m2
6.500Kč+ink
2+1 Olomoucká 80m2
8.000Kč vč. ink
4+1 Dolní cihla 120m2
8.000Kč+ink.
RD Rozstání garáž
6.000Kč +el.

O S TAT N Í
Volejte: 723 335 940
Stav. pozemek Oplocany 1.900m2 299.000Kč
Garáž Šmerala 20m2 nová
350.000Kč
Garáž Močidýlka
cena v RK
Pron. garáž Šmerala
1.500Kč
Pron. prostor Manharda 100m2 6.000Kč+ink
Pron. kom. prostor Krasická 36m2 5.000Kč+ink.
Pron. Kom prostor Průmyslová 300Kč/m2/rok
Pronájem kom.objekt PV 500m2 10.000Kč+ink
Pronájem hala Smržice 1.000m2
320Kč/m2/rok
Pron. kom. objektu Kralice s bytem
18.000Kč+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 výstavbu rodinného domu 5+1 na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Jedná se
o patrový dům. Pozemek 347 m2. Užitná plocha
109 m2. Cena 3.340.000Kč. Možnost vnitřních úprav
dispozice, přístavby garáže apod.
Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

www.
FACEBOOK
.com/
vecernikpv.cz

návštěvnost
webu
roste...

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz

Nabídka realit a nemovitostí

Každý den
aktualizované
zpravodajství
krimi
kultura
sport

Řádková a sloupcová inzerce
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PRÁCI NABÍZÍ

REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

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

Pronajmu byt 2+1 blízko centra,
80 m2, balkon. Situován jiho - západ.
Tel.: 728 760 914

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* RD, 4+1, Protivanov 1 375 000 Kč
* RD 2+1, Nerudova 1 500 000 Kč
* Vila 6+3, zahrada
5 400 000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 740 000 Kč
* Byt 2+1/C, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 2+1 po rek.
850 000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1 200 000 Kč
* Byt 3+1, cihla, 86 m2 1 350 000 Kč
* Chata Seč
450 000 Kč
* Chata Alojzov
490 000 Kč
* Pronájem 1+1 sídl. Svob. 5 200/měs.
* Pronájem 1+1 Šárka 6 500/měs.
Pro klienty hledáme byty, domy,
pozemky.
* Zdarma inzerce, právní servis
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
* Průkazy energetické náročnosti
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor Odloučené pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové
řízení na prodej nemovitostí v obci
Prostějov, ul. Rostislavova – rodinného
domu č.p. 883 na pozemku p.č. 1443 o
výměře 259 m2, budovy bez čp/če na
pozemku p.č. 1441 o výměře 96 m2
a pozemku p.č. 1442 – zahrada o výměře 263 m2 za minimální kupní cenu
3.157.000,00 Kč. Další informace poskytne p. Hudcová na adrese Rejskova 28, Prostějov, tel. č. 582 302 585,
e-mail: yveta.hudcova@uzsvm.cz

Provádíme veškeré zednické práce:
rekonstrukce, zateplování fasád, malířské práce, sádrokartony, obklady,
pokládka plovoucích podlah atd. Levně. Tel.: 725 922 477

PENÍZE. VYSOKÁ PRŮCHODNOST. VYŘÍZENÍ I DO 24 HODIN,
pro zaměstnané a důchodce. Pracuji
pro více věřitelů. Tel.: 774 744 459

Centrum regenerace v Prostějově. Ihned zapracujeme
do různých pozic. Možnost
i VČ. Tel.: 602 810 644

OSVČ POZOR!!! Konečně je tu
dostupná půjčka i pro vás. K vyřízení potřebujete pouze: OP, ŽL
6 měsíců a účet. Pracuji pro více
věřitelů. Tel.: 608 744 459

Přijmu řidiče MKD, karta řidiče nutná, praxe výhodou. Tel.: 602 824 413

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Pronajmu byt 1+1. Ne RK. 774 280 516
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Prodám 1+1, E.Beneše, 35 m2, lodžie,
1. patro, družstvo vlastníku domu,
krásné a klidné místo, nízké náklady.
Právní servis zajistím na své náklady.
Bez RK. M.t. 734 751 741
Hledáme byt 3+1, i k rekonstrukci,
776 460 300
Auto park nabízí kryté garážové
stání, Francouzská ul., sídl. Západ.
Tel.: 604 430 934
Pronajmu pěkný 1+1 v centru,
4 500 Kč + ink.T. 732 864 744
KOUPÍM POZEMEK v PV nebo do
5 km, pole, zahradu, ornou půdu, trvalý
travní porost, ostatní plochu. RYCHLÁ PLATBA. Tel.: 608 601 719

Koupím rod. dům v Prostějově
a blízkém okolí. Velikost 4+1 nebo
větší s garáží a zahradou. RK nevolat. T.: 605 577 062
Pronajmu garáž na ul. Myslbekova,
PV. Tel.: 739 325 893
Pronajmu velmi pěkný útulný
podkr. byt 2+kk v Krasicích.
Cena dohodou. Tel.: 773 993 675
Sídl. E. Beneše prodám byt v OV:
3+1, 2.p/8, 829 999,- (standard),
3+1, 6.p/8, 819 999,- ( k rekon.),
2+1, 1.p/8, 619 999,- (udrž. byt).
Byty volné ihned. Dům zateplen,
nová okna, nové lodžie. Prodám
RD typ OKÁL = 2x byt 3+1 v Přemyslovicích, 315 000,- za byt.
Nizká provize, pomoc při financování. Tel.: 775 201 942
Pronajmu pěkný byt 1+1 s lodžií.
Tel.: 774 409 430
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
Pronajmu byt 2+1 v PV. Tel.:
737 500 120.
Hledám RD nebo pozemek
v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Prodám byt 3+1, 90 m2, cihla, po
rek. Tel.: 774 409 430

Koupím pole do 30 km od Prostějova, platba v hotovosti. Tel.: 773
631 631

Pronajmu cihlový byt 1+kk po rekonstrukci, ve středu města. Tel.:
774 170 275

Pronajmu 2+1, cihla, 60 m2, topení
WAW, přízemí, zahrádka. 5 000 Kč
měs + inkaso. Tel.: 608 776 089

Pronajmu byt 2+1, 60 m2, PV, Šafaříkova ul., nájem 5 000 Kč. Tel.:
739 964 498

Pronájem bytu 3+1, Krasice, ul.
Západní, OV/P, 70 m2, lodžie, 3. patro.
Vaše nové bydlení. Tel.: 774 421 818

Pronajmeme garáže na Olomoucké
ulici, cena 1 000 Kč / měsíc. Tel.:
608 811 174

Prodáme hospodářství, byt 100 m2,
hospod. budovy 900 m2, zahrada
4 500 m2. Hvozd. 585 241 076

Pronajmu byt 2,5+1, cena 7 500 vč.
inkasa, možné trvalé bydliště. Tel.:
776 600 358

Vyměním DB 1+1 na sídl. E.Beneše za
byt 3+1 s doplatkem. Tel.: 775 905 191

Pronájem 2+1, Sídl. Svob., 7 200 Kč
vč. ink. T.: 608 452 400

Prodám zasíťované stavební parcely s příjezdovou komunikací,
v Krasicích, o výměře 699, 696
a 562 m2. Tel.: 737 908 543

Pronajmu 1+1. T. 777 206 617

Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1,
PV, 10 – 11 tis./měs, dle počtu os.
Tel.: 724 724 356
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené
pracoviště Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí v
obci Lešany – rodinný dům č.p. 26
na pozemku p.č. 103 o výměře 1245
m2 a pozemky p.č. 103, 104, 105
a 106 – zahrada o výměře 602 m2 za
minimální kupní cenu 1.714.100,00
Kč. Další informace poskytne p.
Hudcová na adrese Rejskova 28,
Prostějov, tel. č. 582 302 585, e-mail:
yveta.hudcova@uzsvm.cz
Prodám byt 2+1 v PV. Tel.:
605 336 222
Prodám chatu ve Ptenském Dvorku. Tel.: 604 188 648
Pronajmu zděnou garáž v PV,
ul. Tylova. Tel.: 776 894 323
Koupím nebo pronajmu garáž,
v ul. Krapkova. T: 602 219 920
Pronajmu mladé rodině prost. 2+1,
blízko centra, nájem vč. ink. 8 300 Kč.
T.: 776 739 983
Pronajmu 2+1,3+1.723 565 897
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
Italská ul. T.602 775 607

Pronajmu byt 3+1, 120 m2.
1. poschodí v cihlovém domě poblíž centra v Olomouci. Volný od
1.5.2013. Nájem 10 000 Kč+ink.
Tel.: 581 020 045 Zn. Vilka
Pronajmu pokoj+sociální zázemí, vybavený pro 1 osobu. Tel.: 776 664 265

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269

Provádíme rekonstrukce bytových
jader od A do Z. Profesionální poklad
obkladů a dlažeb, renovace koupelen,
kuchyní, atd. Tel.: 774 062 253
STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Malířské a natěračské práce, i s úklidem. Tel.: 777 818 463
Geodetické práce rychle, levně
a bez DPH. Tel.: 602 746 447
Nabízíme tesařské, pokrývačské a
klempířské práce, rekonstrukce i novostavby, pergoly. Tel.: 777 690 311
Stěhovací služba. Truhlářství Štugel tel.: 777 690 311
Stavební firma provede opravy, bytové
jádra, hrubou stavbu domu, převoz materiálu autem do 1,5 t. Tel.: 608 718 813
Vše ohledně autoklimatizací, kontrola a konzultace ZDARMA. Možnost
veškerých oprav aut. Spolehlivost
a rychlost zaručena. Tel.: 608 887 894
www.ubytovaniuparku.net
tel.: 776 544 388
Chcete mít doma pořádek a čisto?
Provádím veškeré úklidové práce. Jsem rychlá a spolehlivá. Tel.:
604 471 654 - Jana
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.: 721 817 009
Provádíme montáž sádrokartonových konstrukcí, obkladačské
práce, realizace koupelen, montáž
sanity. Tel.: 775 709 407
Nabízím levné doučování AJ pro
začátečníky i pokročilé, k maturitě,
či pracovnímu pohovoru… Zkušenosti a 10 let pobytu v zahraničí.
Vlastním certifikát CPE. Zájemci
volejte nebo pište na: 605 169 269
PŮJČOVNA DODÁVEK,
www.pujcimevamdodavku.cz.
T: 603 307 528
Je dobré vědět!!!
- opravy vodovodních baterií
a průtokových plyn. ohřívačů vody
(karmy po 35 – 370 – 371)
- otvíraní zaklapnutých dveří
Tel.:777 135 540, 603 818 856
Kosmetický salon MADONA
Atrium, Prostějov
Tel.: 733 587 352
AKCE NA DUBEN
Trvalá na řasy = 200 Kč

PRODÁM

Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.

Pila Otaslavice nabízí krácené dříví
– buk, dub. Doprava zajištěna. Tel.:
582 371 493

OZNÁMENÍ

Prodej palivového dřeva metrové,
skládané, cena měkké 800 Kč/m, tvrdé 1 050 Kč /m. Cena včetně DPH.
Doprava zajištěna okolí Olomouc,
Prostějov, Přerov, Vyškov, Konice.
Tel.: 734 481 013

Kosmetický salon MADONA
Atrium, Prostějov
Tel.: 604 881 600
kosmetička
ZEMÁNKOVÁ ALENA
opět zahájila svoji praxi.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem lékařkám,
sestřičkám a ošetřovatelkám
z dětského oddělení v PV
za milou a vstřícnou péči
v době naší hospitalizace.
Šimonek Šmíd s maminkou.

Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na rok
2013 na bukové palivové dříví krácené. Právě probíhá AKCE 1 prm/
500 Kč + DPH. www.pilakl.cz.
Tel.: 582 388 101
Prodám pračku Whirlpool na 5 kg
v záruční lhůtě za 4 900 Kč. Půl
roku používaná. Tel.: 737 603 101
Prodej palivového dřeva štípané
(polena délka 35 cm - nebo dle dohody). Cena měkkého 790 Kč/prms.
Tvrdé 990 Kč/prms. Doprava zajištěna. Rozvoz v 8 kubíkovým kontejnerem. Tel.: 734 481 013

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčky zaměstnancům, důchodcům
Tel.: 605 453 062
Půjčujeme peníze oproti zástavbě
nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až 15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.: 776 199 780,
777 696 836
Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 773 579 975
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Peníze do 24. hodin. T.: 776 087 428
pracuji pro 1 věřitele
Potřebujete půjčit, až 150 000 Kč
poraďte se s námi. Možno i na zástavu. Tel.: 774 965 730 pracuji pro
více věřitelů.
Půjčky pro každého
www.pujcky-prostejov.com
Minipůjčka do 3 tis. z vlastního
kapitálu pro zaměstnané a ženy na
MD. Tel.: 773 996 600
Půjčka 5 000 až 50 000 Kč rychle, diskrétně až do domu bez polatku předem. Tel.: 777 96 57 34
pracuji pro více věřitelů
Půjčím 50 tisíc až 3 mil. Kč bez popl.
Rychle, seriozně. T: 773 744 304
Expresní vyřízení půjčky. Bez poplatků předem. Peníze najisto od
přímého zdroje. Bez příjmu a bez
registru. Tel.: 734 669 847
Půjčky, úvěry, spolehlivě
PK SERVIS, Komenského 3, PV
Půjčím 50 tisíc až 3 mil.Kč bez popl.
Rychle, seriozně. T: 773 744 304

Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos letáků do domovních schránek
ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250
Čs. fa přijme spolupracovníky/ce.
Požadujeme čistý TR, spolehlivost,
serióznost. Nabízíme zajímavou
práci ve více oborech, zaškolení.
Výdělky 25-45 000 Kč/m. Nehledáme dealery a podobně. Info na
tel.: 728 958 301

Hledáme DJ do disco klubu K 90.
Tel.: 777 571 219
Přijmu kosmetičku a nehtařku na
ŽL. Tel.: 607 634 098
Přijmeme obsluhu do herna-bar
v centru PV. Tel.: 605 279 445
Nabízím přivýdělek při prodeji internetové reklamy v Prostějově a okolí.
Vhodné pro OZP, matky na MD, absolventy. E-mail: bahold@seznam.cz

Pro Olomoucký kraj hledáme schopné a dynamické lidi do středního
i vyššího managementu. Min. SŠ
vzdělání, své životopisy zasílejte na l.bibinkova@seznam.cz, tel.:
721 075 886
Přijmu automechanika do autoservisu v PV. Praxe v oboru podmínkou. Nástup možný ihned. Tel.:
777 870 729
Do zavedeného wellnes studia přijmeme 2–3 nové spolupracovníky,
se zájmem o zdravý životní styl.
Práce v kanceláři. Zaškolíme. Možnost HČ i VČ. Tel.: 603 395 755
STUDIO 365 hledá nové tváře od
9–27 a 28-45 l. T.: 605 427 271,
9–12 h. www.studio365.eu
Prostějovská stavební firma hledá kvalifikovaného, spolehlivého a svědomitého zedníka. Volejte od po – pá od
9.00 do 14.00 hod. Tel.: 775 732 828
Pro nově otevřené regionální zastoupení hledáme regionálního
vedoucího ve vašem regionu a dalších 6 obchodních zástupců. Nadstandardní finanční ohodnocení.
Nový produkt. Tel.: 775 775 785
Chcete si vydělat zapisováním
a zvedáním telefonu z domu? Po
zapracování 9 - 12 tis. Kč. Info:
725 943 243
Do nových poboček přijmeme
9 lidí pro práci na telefon, k firemním účelům. S nástupem 18 - 25 tis.
Kč/měs. Info: 702 484 308

KOUPÍM
Zaplatíme aukční ceny v hotovosti za obrazy kvalitních českých malířů: Bauch, Blažíček,
Bukovac, Boettinger, Beneš, Brožík, Bubeníček, Coubine, Čapek,
Číla, Dvorský, Dědina, Filla, Foltýn, Frolka, Heřman, Honsa, Holub, Havelka, Hudeček, Jambor,
Janeček, Justitz, Kaván, Kalvoda,
Košvanec, Král, Kuba, Kubišta,
Knüpfer, Lolek, Langer, Lebeda,
Loukota, Macoun, Marold, Mařák, Mervart, Naske, Nejedlý,
Mucha, Navrátil, Nowak, Oliva, Obrovský, Panuška, Preisler,
Procházka, Radimský, Satra,
Slavíček, Šetelík, Šíma, Špillar,
Šimon, Špála, Tichý, Ulmann,
Ullík, Úprka, Vacátko, Veris,
Zrzavý, Ženíšek a dalších.
Info zdarma: tel.:736 127 661,
simonrene@seznam.cz
Zaplatíme v hotovosti české svatováclavské dukáty z let 1923
- 1938: dukát - 5 000 Kč, dvoudukát - 17 000 Kč, pětidukát
- 45 000 Kč, desetidukát - 90 000
Kč i jiné zlaté mince. Info zdarma
- tel.: 736 127 661 p. Simon.
Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny,
fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán,
keramiku, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473
Galerie umění Prostějov (bývalá G. Bašta) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za
nejvyšší ceny. Školní 49, tel.:
608 805 775, Jindřich Skácel.

Společnost, soutěže
GRATULACE

LÍSTEK NA... PETRA KOLÁŘE!
VYHRAJTE LÍSTEK NA... 4TET! VYHRAJTE
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto medi- V prvním dílku soutěže uspěli ti, kteří věděli, že
ální partner, pro vás ve spolupráci s pořáda- Petr Kolář se narodil V ČESKÝCH BUDĚJOÁ
K
Ve
hře
deset
vstupenek
C
jící agenturou MUSIC MEDEA, připravil VICÍCH. Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na
I
N
O
F
TELE
SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert po- koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí sešlo
SOUTĚŽ

Dne 12. března 2013
oslavila své 60. narozeniny
paní Ludmila
VINKLEROVÁ
z Prostějova.
Hodně zdraví a elánu
do dalších let přejí
manžel Jiří, syn Pavel
a vnuk Lukášek,
dcera Hana
a vnučka
Barborka.
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PROSTĚJOVSKÝ
Večerník,
jakožto
mediální partner, připravil ve spolupráci s pořádající agenturou VM ART
PRODUCTION, pro své čtenáře SOUTĚŽ
O VSTUPENKY na blížící se koncert stále více populárního vokálního seskupení
4TET, jehož hlavní hvězdou je Jiří Korn.
Ten společně s tenorem Davidem Uličníkem,
bassistou Dušanem Kollárem a baritonem
Jiřím Škorpíkem vystoupí ve Společenském
sále v Prostějově už TENTO ČTVRTEK. A dá
se očekávat, že 12. BŘEZNA 2012 bude „kulturák“ praskat ve švech. Díky Večerníku ale
máte tradičně šanci být u toho ZADARMO!
Těsně před koncertem jsme si totiž pro vás
připravili překvapení – rozdělíme mezi vás
rovnou DESET LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá od pondělí 18. března do středy 20. března. Ze správných odpovědí, které
dorazí do redakčního osudí vylosujeme desítku
šťastných výherců či výherkyň, kteří obdrží po
jednom lístku, jenž jim zajistí vstup do Společenského domu v Prostějově ZDARMA prá-

vě ve chvíli, kdy se budou na pódiu prohánět
„muži v černém“...
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď
na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li
se právě na vás usměje štěstí při losování z
osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
JAK SE JMENUJE INCIÁTOR ZALOŽENÍ VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ 4TET?
Na vaše odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY 20. BŘEZNA, desítku výherců budeme
ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky. Své
odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„Koncert 4TET“. 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.

pulárního českého zpěváka PETRA KOLÁŘE, která vystoupí ve Společenském sále
v Prostějově již za třináct dnů, tj. v 31.
BŘEZNA 2013. A dá se předpokládat, že
„kulturák“ bude praskat ve švech. Díky Večerníku ale máte tradičně šanci být u toho, a
ještě navíc ZADARMO! Během probíhajících tří týdnů totiž mezi vás rozdělíme hned
PATNÁCT LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá od pondělí 11. do pátku
29. března ve třech dějstvích, přičemž v každém z nich vyhraje hned pět z vás! Ti pak
budou moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA právě ve chvíli, kdy se budou
hrát ty největší hity Petra Koláře jako například
Ještě že tě lásko mám, Jednou nebe zavolá,
Jsi volná či Navzdory hříchům.
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď
na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li
se právě na vás usměje štěstí při losování z
osudí...

hned 223 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali pětici: Marie ZAORÁLKOVÁ, Krasická 43, Prostějov * Ladislav SPÁČIL, Čehovice 136, Prostějov * Eva SMIČKOVÁ, Fanderlíkova 61, Prostějov * Jindřich SVOBODA, Vrbátky
109 * Zdeněk GILLAR, A. Slavíčka3, Prostějov
„Volňásky“ budou pro výherce připraven přímo
u vstupu na koncert do Společenského domu po
předložení občanského průkazu a kontrole jména!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
S JAKOU SKUPINU ZAČÍNAL PETR
KOLÁŘ JAKO ZPĚVÁK?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU
22. BŘEZNA, druhých pět výherců zveřejníme
hned v příštím čísle, tj. v pondělí 25. března, v němž
také najdete otázku s pořadovým číslem tři. Své
odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „Koncert Petra Koláře“. Můžete nám ale ovšem také
volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat
SMS zprávu na mobil 608 960 042, případně se
dostavit osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.

INZERCE

VYHRAJTE LÍSTEK NA... I.VELIKONOČNÍ ROCK!
Dne 23. března 2013
oslaví své krásné
85. narozeniny
paní Marie
KOMÁRKOVÁ
ze Zdětína.
Za její obětavost
a převelikou lásku,
kterou rozdává nám
všem a do dalších let,
hlavně hodně
zdraví přejí
syn Zdeněk,
snacha Dana,
vnoučata Zdeněk
a Veronika
a pravnoučata
Markétka, Denisek,
Šimonek a Adélka.

0

PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto exkluzivní mediální partner, pro vás ve spolupráci s pořádající agenturou HIT TRADE,
připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na
ojedinělý koncert plný vzpomínek. Ve Společenském sále v Prostějově již za jedenáct
dnů, tj. v PÁTEK 29. BŘEZNA 2013 vystoupí takové kapely jako QUERCUS, BON
JOVI revival, KATAPULT revival či PLUS.
A dá se předpokládat, že „kulturák“ bude
praskat ve švech. Díky Večerníku ale máte
tradičně šanci být u toho, a ještě navíc ZADARMO! Během probíhajících dvou týdnů
totiž mezi vás rozdělíme DESET LÍSTKŮ!
Soutěž probíhá od pondělí 18. března do
středy 27. března ve dvou dějstvích, přičemž
v každém z nich vyhraje hned pět z vás! Ti pak
budou moct do Společenského domu v Prostějově ZDARMA na všechny hity, co si umíte
jen představit...
Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď
na níže položenou otázku, zaslat ji jakým-

koliv způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li
se právě na vás usměje štěstí při losování
z osudí...

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 1. KOLO ZNÍ:
JAK SE JMENUJE TRADIČNÍ
POŘADATEL LETNÍCH KONCERTŮ
A VYSTOUPENÍ NĚKDEJŠÍCH
PROSTĚJOVSKÝCH KAPEL?
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU
21. BŘEZNA, prvních pět výherců zveřejníme
hned v příštím čísle, tj. v pondělí 25. března,
v němž také najdete otázku s pořadovým číslem
dvě. Své odpovědi, či tipy zasílejte na e-mailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
s heslem „Koncert I.Velikonoční rock“. Můžete nám ale ovšem také volat na známé telefonní číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu
na mobil 608 960 042, případně se dostavit
osobně do sídla redakce v Olomoucké ulici.

INZERCE

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Aktuální
zpravodajství
na našem webu

www.vecernikpv.cz

Vzpomínky, nabídka práce

„Na kraji“ budou sedět Elfmark, Svozil a Sklenář

VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME
Stále s námi …
S největší láskou co
v srdci máme,
stále na Tebe vzpomínáme.

Dne 22. března 2013
by oslavil 65 narozeniny
pan Josef VÁGNER
ze Stařechovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka,
synové a dcera
s rodinou.
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Děkujeme všem
přátelům, spolupracovníkům
m
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě našeho
drahého a milovaného syna
Davida AMBROŽE.
Rovněž děkujeme za velice
citlivý a profesionální přístup
p
majiteli pohřební služby
panu Pavlu Makovému
a Policii ČR.
Děkuje rodina
Ambrožova.

Dne 19. března 2013
vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní Jaroslavy
HOLUBOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali, věnujte ji
prosím tichou vzpomínku.
S láskou a úctou děkuje
dcera Eva s rodinou.

Olomouc, Prostějov/sh, jim - V
prostorech NH hotelu se sešla padesátka zástupců kraje a okresních
fotbalových svazů. Samotné volbě
předcházel projev odcházejícího
předsedy a dalších funkcionářů.
Do diskuze se před zahájením voleb zapojil například předseda
představenstva druholigové Holice
Vladimír Dostál, který ocenil práci
krajského svazu.
Miroslav Koutek promluvil o činnosti OKFS v uplynulém volebním
období. Vyzdvihl výchovu mládeže
v kraji, zkvalitňování rozhodčích a
práci komisí krajského svazu. „Počet
rozhodčích stále není dostatečný, je
potřeba na rozšiřování jejich řad stále
pracovat. Potěšitelné by bylo, kdyby
přibylo rozhodčích zejména v okrese
Jeseník,“ zmínil s tím, že ho potěšilo
velmi malý počet stížností na rozhodčí
– pouze 0,6 procenta.

Na uvolněnou pozici předsedy výkonného výboru OKFS kandidoval Stanislav Kaláb jako jediný, zástupci jej tedy
zvolili veřejně a jednohlasně. „Děkuji
za důvěru, kterou jste mně a novému
výkonnému výboru dali. Věřím, že splníme roli, kterou máme plnit. Souhlasím s hodnocením, že výkonný výbor
fungoval kompaktně a pracoval dobře,“
prohlásil nový předseda Kaláb. Jak dodal, neočekává žádné převratné revoluční změny, ale nutnost času a analýz.
Komplikovanější byla volba členů
výkonného výboru. Ze šesti postů ve
svazovém vedení připadly tři kandidátům za okresní svazy, stejný počet
těm nominovaným za kluby. Za svazy
kandidovali pouze tři funkcionáři – Milan Elfmark, Bohuslav Charvát a Josef
Ondroušek – a byli tedy zvoleni v prvním kole neveřejnou volbou. Oddíly
navrhly hned sedm osob, v prvním kole
uspěli Josef Mrnka a Roman Páral, ve
druhém kole i starosta Zlatých Hor Rác.
„Dopadlo to podle našich představ.
Chci se zasadit o větší propojení
okresu a kraje, o výraznější spoluprá-

ci mezi OFS a KFS. V průběhu měsíce se utvoří pracovní skupiny, kde
bychom taktéž chtěli mít zástupce,“
okomentoval výsledky nový předseda OFS Prostějov Milan Elfmark.
Členy odvolací a revizní komise
(ORK) byli zvoleni Vladimír Hula,
Josef Sklenář, František Staněk, Jiří
Svozil a Vlastimil Faltýnek. Komise
tak pokračuje v téměř totožném složení jako doposud. „Děkuji OFS Prostějov, Kralicím i všem, co mi dali hlas. V
ORK jsem již od roku 1992 a doufám,
že se nám bude pracovat tak dobře
jako doposud. Agendu v Kralicích již
budu předávat mladším, takže mi pro
kraj zůstane více času,“ sdělil dlouholetý fotbalový činovník Jiří Svozil.
Podobně se vyjádřil i zástupce Čechovic a člen výkonného výboru
OFS Prostějov Josef Sklenář. „Chceme pokračovat v nastolené práci a
navázat na naši dosavadní činnost.
Žádné vážné problémy jsme v nedávné minulosti řešit nemuseli a jsem
rád, že nám funkcionáři dali důvěru,“
vyjádřil se.

Chcete se také
prezentovat?
Dne 22. března 2013
uplyne 5 roků ode dne, kdy
y
nás navždy opustil
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 17. března 2013
jsme vzpomenuli
10. výročí úmrtí
pana Jindřicha STEINERA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují a s láskou
vzpomínají sestra Alena,
dcera Hanka
a syn Jindřich
s rodinami.

Dne 23. března 2013
uplyne 11 roků, kdy ze
života plného radosti
a zdraví, musela nás opustit
paní Jiřina
SOTORNÍKOVÁ.
Odešla tiše, těžce z kruhu
své rodiny, kterou měla
tak ráda. Vzpomínáme.
Rodina

VZPOMEŇTE
NA ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE
JE ZNÁMÝM
I PŘÁTELŮM
široká nabídka
ozdobných
rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@
vecernikpv.cz

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro příští číslo je
v PÁTEK 22. března

v 10.00 hodin

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

www.facebook.com/
vecernikpv.cz

Zeptejte se na ceník
pro realitní kanceláře 2013

S NOVÝM ROKEM NOVÉ CENY! A LEPŠÍ...
Karla Klosová | E-mail: reklama@vecernikpv.cz
Tel.: 582 333 433 | Mobil: 608 723 849, 608 960 042

Krajský přebor mužů se o víkendu NEHRÁL
„Je dost pravděpodobné, že se nebude hrát ani za
týden...,“ myslí si kouč Konice Roman Jedlička

Teploty pod nulou, místy sněžení a předpovědi, že o právě
skončeném víkendu tomu nebude jinak, přiměly Sportovně
technickou komisi Olomouckého Krajského fotbalového
svazu odložit start jarní části Přeboru Olomouckého KFS.
Určice, Konice, Kralice a dalších třináct týmů tak odehrají první soutěžní utkání letošního roku nejdříve až o předposledním
březnovém víkendu. A to ještě také není zdaleka jisté...
Prostějovsko/jim
„Zvážili jsme sportovní hledisko.
Utkání by se odehrála, ale bez diváků, navíc i hráči by byli nespokojeni. Učinili jsme tak po konzultaci s
oddíly, chceme ušetřit hrací plochy
a nový termín uvítali všichni,“ okomentoval odklad sekretář krajského
svazu Jiří Lužný. Ještě o předminulém víkendu přitom ubezpečoval, že
taková možnost téměř jistě nenastane.
Čtvrteční rozhodnutí přineslo
vrásky některým trenérům, šéfové
střídaček regionálních zástupců se
ale shodli, že je to ku prospěchu
fotbalu. „Terény jsou nevhodné a
hrát by se mohlo jen u těch, kteří mají
umělou trávu. Lepší je tedy odložit
celé kolo,“ sdělil kralický kouč Petr
Gottwald. Volno však na jeho hráče

nečekalo, víkend si Kraličtí zpestřili
přátelským utkáním s konickým „áčkem“. Perličkou tak je, že odehráli
první i poslední přípravný duel se
stejným soupeřem „Vyzkoušíme si
různé věci a zmapujeme, jak na tom
jsme. Budeme moci improvizovat,
hlavně se nezranit,“ přál si ve čtvrtek
večer Gottwald.
V Konici brali odložení prvního
jarního kola za hotovou věc již při
generálce s Novými Sady a nepředpokládají, že by se v řádném termínu odehrálo i v pořadí osmnácté
kolo plánované na nejbližší víkend.
„Nepřekvapilo nás to. Napadne to
každého rozumného člověka, který
se podívá ven. Komise ale ještě v
úterý řekla, že se hrát bude, ve čtvrtek najednou bylo vše jinak. Je dost

pravděpodobné, že pokud se nezmění počasí a nezvednou teploty,
nebude se hrát ani za týden,“ odhadl
zkraje víkendu další vývoj konický
trenér Roman Jedlička.
Z přesunutí úvodního jarního kola
nedělal velkou vědu ani trenér Určic Evžen Kučera. Postěžoval si
však, že teď na poslední chvíli bude
již těžko shánět soupeře, protože
nechce hrát s nikým ze stejné soutěže, a na hráče tak pravděpodobně
čeká pouze trénink. „Celkem to nevadí, je ale škoda dva týdny nehrát.
Čekali jsme na utkání, přece jen se
jedná o vyvrcholení celé přípravy,“
zmínil s tím, že nechápe, proč se
vlastně začíná hned v březnu a ne
až později. „Mělo by se hrát až v
dubnu. Pamatuji si, že když jsem
hrál s Prostějovem divizi, začínalo
se později i bez vložených střed a
nevím, proč to nyní nevychází,“
marně hledal odpověď.
Celé sedmnácté kolo komise odložila na středu 1. května a hráči
i fanoušci si tak zhruba měsíc a půl
musejí počkat na duely Kralice na
Hané – Oskava, Litovel – Konice a
1.HFK Olomouc „B“ – Určice.

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
18. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (sobota 23.3.,
10.15, hřiště Stovky, rozhodčí Adámková – Černý, Podaný).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
18. kolo, neděle 24.3., 15.00: Želatovice – Kralice na
Hané (P. Dorušák – Horák, Polanský), Konice – Zlaté
Hory (Žvátora – Křepský, Slota), Určice – Opatovice
(Svozil – Přikryl, Kašpar).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
18. kolo: 1.HFK Olomouc – 1.SK Prostějov (sobota
23.3., 13.00, hřiště Holice, Vedral – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
20. kolo: Zbrojovka Brno – 1.SK Prostějov (sobota
23.3., 10.30, Petr – Jm KFS, Jm KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
20. kolo: Zbrojovka Brno – 1.SK Prostějov (sobota
23.3., 12.30, Jm KFS – Petr, Jm KFS).

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
16. kolo: Mohelnice – Konice (sobota 23.3., 10.00, Zemánek – OFS, OFS), Velký Týnec – Čechovice (neděle
24.3., 13.00, Reich – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
16. kolo: Mohelnice – Konice (sobota 23.3., 12.15, Zemánek), Velký Týnec – Čechovice (neděle 24.3., 15.00,
Reich).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
Dohrávky 12. kola, sobota 23. března, 15.00: Čechovice „B“ – Zdětín, Vrahovice – Otinoves, Brodek u
Prostějova – Olšany.
16. kolo: Výšovice – Haná Prostějov „B“ (neděle 24.
března, 15.00).
..........................................................................................
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Fotbal
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1.SK generálku zvládlo, nadšení ale nepanuje Přáteláky v kostce
Vyškov, Prostějov/jim – Stejných chyb jako proti Uničovu
i Slovácku „B“ se dopustili
hráči 1.SK Prostějov i proti
diviznímu Vyškovu. Opět zahazovali spoustu šancí a na
vstřelení branky se nadřeli,
stejně tak znova inkasovali
laciné branky. Na rozdíl od
duelů s dvěma třetiligovými
soupeři ale dokázali nepříznivý stav otočit a v generálce
zvítězili 3:2.
„Pořád je to o tom, že dostáváme laciné branky a měli jsme
ještě dalších šest sedm příležitostí, jimiž jsme mohli rozhodnout mnohem dřív. Třeba
za stavu 2:1 jsme dvakrát byli
sami před brankou. Budeme
na tom ještě muset zapracovat,
abychom první zápas zvládli,“

zhodnotil poslední přípravné vystoupení asistent kouče
1.SK Roman Popelka.
Ocenil povedený vstup, který se
projevil aktivní hrou a chybami
soupeře. Z nich pramenila řada
nevyužitých příležitostí. Poté se
začaly projevovat nepřesnosti na obou stranách a poločas
bez dalších vážných okamžiků
skončil bezbrankovým stavem.
Ve druhé půli to bylo zpočátku
velmi podobné, ale po hrubce
v rozehrávce se domácí zásluhou Novotného dostali do
vedení. O obrat se rychle po
sobě postarali střelou z hranice šestnáctky Zelenka a tečovaným pokusem Machálek.
Za Vyškov ještě dokázal odpovědět Večeřa, minutu před
koncem ale rozhodl střídající

a dostatečně důrazný Zatloukal. „Převzali jsme otěže, ale
dvakrát jsme propadli a dostali z toho branky. S hrou jsme
nebyli až tak spokojeni, měla
ještě daleko do optimální podoby, kterou si představujeme.
Doufáme, že za týden to bude
vypadat jinak,“ přál si Popelka.
Již v sobotu od 10.15 totiž
vstoupí „eskáčko“ do jarní část
MSFL duelem na hřišti jednoho
z aspirantů na postup – třetího
Frýdku-Místku. „Čeká nás velmi rychlý a pohyblivý soupeř s
rychlou přechodovou fází, silný
na míči. Je to těžký soupeř, jeden z nejlepších v soutěži. Bude
to trošku jiný zápas než tyto poslední, kdy se daleko víc čekalo
od nás,“ předpokládá asistent
„A“-týmu 1.SK.

MFK Vyškov
1.SK Prostějov

2:3
(0:0)

Branky 1.SK: Zelenka, Machálek, Zatloukal

Sestava 1.SK Prostějov:
Bureš – Hloch, Zbožínek, Hunal, Krejčíř – Hirsch, Pavlík, Zelenka,
Kazár – Pospíšil, Machálek. Střídali: Zatloukal, Fládr, Mazouch,
Svozil, Dostál.Trenér: František Jura.

Na podzim se zpočátku dařilo
nováčkovi soutěže, který se
díky Pavlíkovi dostal do vedení 1:0, soupeř ale slepenými
brankami otočil a body putovaly na sever. Nyní to podle
Popelky bude něco jiného a
hned první branka může rozhodnout. „Uvidíme, jakou roli

bude hrát terén, zatím není v
optimálním stavu a hrajeme
tam hned dopoledne. Těžko
odhadnout, jak bude umožňovat kombinační hru po zemi,
přestože snaha asi bude z obou
stran. Možná to bude o standardních situacích,“ nastínil
Popelka.

Kraličtí v dodatečném přáteláku Konici vůbec nešetřili
Konice/jim – Atraktivní podívanou s velkým množstvím šancí i
branek nabídli divákům fotbalisté Konice a Kralic při vložené
generálce na jarní část krajského přeboru. Oba týmy tak
zareagovaly stejným způsobem
na odložení sedmnáctého kola a
tréninky si zpestřily přátelským
utkáním.
Domácí kouč Roman Jedlička
se musel obejít bez nemocného
Pavla Mühlhausera, zraněného
Patrika Kačera, nepřijel ani Peter
Kmecik a v bráně tak dostal šanci
dorostenec Petr Machač. To jeho
protějšek na lavičce soupeře Petr
Gottwald mohl nasadit jedničku
Davida Krejčího a oproti předchozímu utkání udělal změny.
Na levého beka postavil místo
Jamrichu Chvojku, na hrot místo
Lehkého Boška.
Úvod vyšel hostům perfektně, z
prvních tří šancí vstřelili tři branky.
Domácí sice dokázali ještě před
pauzou snížit, hosté ale zkraje
druhého poločasu kontrovali a
vypracovali si až čtyřbrankové vedení – 5:1 a 6:2. Střídající Malínek
těsně před koncem zkorigoval výsledek, na výhře Kralic to ale nic
nezměnilo.
„Ve dvacáté minutě jsme prohrávali 0:3 a museli jsme začít hrát
na větší riziko. Směrem dozadu to
byla kalamita, špatně bránilo celé

mužstvo počínaje středním útočníkem. Malá spokojenost panuje
pouze s útokem, ale další čtyři
šance jsme nedali,“ nehodnotilo se
lehce domácímu kouči Romanu
Jedličkovi.
Apeloval na hráče, že není možné
dostat takto laciný první gól, pak
už to měli obránci při brejcích těžší. Premiéru si navíc odbyl mladý

hrát i tento víkend, na rozhodnutí
kraje si ale nejen on bude muset
počkat až na středu či čtvrtek.
To na kralické straně zavládla
opačná nálada, hráči byli až překvapivě efektivní v koncovce.
„Zápas nám abnormálně vyšel.
Hrajeme pořád stejně, ale buď
góly dáváme, nebo ne. Prvními
třemi góly nám narostlo sebevě-

Sokol Konice
FC Kralice na Hané

3:6
(1:3)

Branky: 39. Schön, 71. T. Řehák, 89. Malínek - 2. Petrásek,
13. Cibulka, 18. a 50. Bošek, 67. Dočkal z penalty, 82. Lehký

Sestava Konice:
Machač – Směták, Cetkovský, R. Řehák, Růžička – Kořenovský,
Klobáska, T. Řehák – Schön, Novotný, Kryl. Střídali: Rus, Malínek.
Trenér: Roman Jedlička.
Sestava Kralic:
Krejčí – Valtr, Martinka, Neoral, Chvojka (46. Jamrich) – Petrásek,
Nečas, Dočkal (75. Dvořák), Vybíhal (60 Šín), Cibulka – Bošek (55.
Lehký). Trenér: Petr Gottwald.

Výměna stráží. Na podzim se při vzájemných duelech dvakrát radovala Konice, v zimě naopak vždy zvítězily Kralice. Foto: Jiří Možný
gólman Machač. „Naši stopeři
nejsou žádní rychlíci a náběhy již
nestíhají. Otázku gólmana musíme vyřešit, bude chytat ten, kdo
přijde,“ předestřel Jedlička. Osobně neočekává, že se soutěž bude

domí, hráči i nadále napadali, drželi jsme střed hřiště, zachytávali
jsme nákopy soupeře,“ potěšilo
Petra Gottwalda.
Ani on ale nechtěl výsledek nijak přeceňovat, ale potěšilo ho,

že hráči si vzali jeho předzápasová slova k srdci. „Konice je
kvalitní mančaft a chtěli jsme
hrát na sto procent, protože příprava nám již skončila. Od první
minuty se nám dařilo napadání,
převahu jsme měli po celý první
poločas a také ten druhý byl v
naší režii,“ neskrýval radost.
Mrzely ho jen slabší momenty
v obraně ústící ve tři obdržené
branky a další zahozené možnosti, kdy jen třikrát selhal Lehký. Nahradil to ale jednou brankou i vybojovanou penaltou.
„Hráči splnili vše a dali tomu
i něco navíc. Rozhodčí navíc

Konici odpustil za stavu 3:0 penaltu, bylo by to kruté,“ zmínil
Gottwald.
On sám je naopak přesvědčen,
že osmnácté kolo se již hrát
bude. Za počasí vhodné k fotbalu označil i to sobotní. „Kluby
mají hrací plochy v pořádku, jen
Zlaté Hory by možná měly potíže. Navíc se má oteplovat a nevidím důvod, proč to neodehrát. I
teď už se hrát mohlo,“ domnívá
se Gottwald. Konice vstoupí do
jara nedělním domácím duelem
se Zlatými Horami, Kralice ve
stejnou dobu nastoupí na hřišti
Želatovic.

Prostějovsko/jim – Třetí březnový víkend patřil předposledním přípravným duelům
nižších soutěží, na konci tohoto týdne má většina mužstev
na programu generálku pro
jarní část. Došlo tak mimo jiné
na sobotní duel Protivanova
s Pivínem a nedělní střetnutí
Čechovic s Protivanovem.

TJ Sokol Protivanov
TJ Sokol Pivín
3:1 (2:1)
Branky: J. Vybíhal ml., Grmela,
F. Pospíšil – Svozil z penalty
Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Sedlák, J. Vybíhal st.,
Dvořák, M. Bílek – Nejedlý,
M. Pospíšil, F. Pospíšil, Šindelka – Kropáč, Nejedlý. Střídali:
J. Vybíhal ml., R. Sedlák, Slaný,
Ošlejšek, Grmela. Trenér: Libor Bílek.
Sestava Pivína: Donát – Bartoník, Martinec, Vláčilík, P.
Zbožínek ml. – Svozil, Tydlačka, Fialka, Novák – Sedlák ml.,
Labounek. Střídal: Sedlák st.
Trenér: Pavel Zbožínek starší.
„Naše obrana zvládla toto utkání velice dobře, akce soupeře vesměs končily na hranici
velkého vápna. Výjimkou byl
pouze jeden brejk, po němž se
Pivín dostal do vedení. Prvních
dvacet třicet minut jsme soupeře přehrávali, ve druhé půli
jsme to prostřídali, přesto jsme
náskok ještě navýšili,“ ohlédl se
za duelem kouč Protivanova Libor Bílek. Poslední duel sehrají
jeho hráči v neděli doma proti
Brodku u Konice a jak kouč
dodal, úkolem pro jaro je nejen
záchrana „áčka“ v I.B třídě, ale
i postup dorostu z okresu. To
znamená, že mladíci přednostně
budou hrát utkání ve své věkové
kategorii.
„Hra byla vyrovnaná, stále jsme
ale v plné zátěži. Ještě pracujeme na kondici a na hřiště jsme se
pořádně nedostali, protože naše
tréninky začínají až v šest večer.
Moc nám to nešlo, ale teprve se
sehráváme,“ nedělal z porážky
velkou vědu trenér Pivína Pavel
Zbožínek.

TJ Sokol Čechovice
TJ Sokol Protivanov
7:1 (1:1)
Branky: 28. (z penalty), 71. a
87. Hodulák, 64. a 84. Jansa,
55. Haluza, 90. Hatle – 40.
Kropáč
Sestava Čechovic: Švéda
– Hatle, Vinklárek, Šťastný,
Prášil – Jansa, Hodulák, Kolečkář, Haluza, Matula – Jahl.
Střídali: Chmelík, Klimeš.
Trenér: Jaroslav Liška.
Sestava Protivanova: R. Vybíhal – M. Sedlák, J. Vybíhal
st., Dvořák, M. Bílek – Nejedlý, M. Pospíšil, F. Pospíšil,
Šindelka – Kropáč, Nejedlý.
Střídali: J. Vybíhal ml., R.
Sedlák, Slaný. Trenér: Libor
Bílek.
„První poločas to bylo dobývání, do dvanácté minuty
jsme zahodili čtyři stoprocentní šance. Pak jsme si vytvořili
i další možnosti a zásluhou
Hoduláka šli z penalty do vedení. První poločas pro nás
byl ponaučením, že každý
soupeř žije tak dlouho, jak mu
to mužstvo dovolí. Cílem byl
kombinační fotbal s rychlými
rozehrami, což hráči splnili a
ve druhé půli i proměňovali
šance. Hráli jsme trpělivě a
jednoduše, Protivanov si zaslouží pochvalu, že chtěl celou dobu hrát fotbal,“ zhodnotil čechovický kouč Jaroslav
Liška s tím, že tento týden
čekají na jeho mužstvo pravděpodobně dva zápasy. O tom
prvním se teprve rozhodne,
generálkou bude v neděli od
16 hodin na umělce v Prostějově střetnutí s Jesencem.
„S trenérem Čechovic Jardou
Liškou se znám dlouho a zápasy s nimi jsou pro nás tréninkem i poučením. V první
půli jsme nasadili to nejsilnější
a povětšinou jsme se bránili akcím soupeře. Ve druhém
poločase jsem to již prostřídal,
poslal na hřiště i dorostence a
fyzicky jsme to nezvládli. Měli
jsme už v nohách i předešlý
duel s Pivínem,“ zmínil trenér
Protivanova Libor Bílek.

Čechovičtí absolvovali soustředění a prověřili Šumperk
Šumperk, Prostějov/jim – Netradičně až krátce před začátkem jarní části odjeli fotbalisté
Čechovic na půltýdenní soustředění do Loučné nad Desnou.
Kouče Jaroslava Lišku potěšilo,
že se vydařilo podle plánu, radost mu udělal i předvedený výkon proti diviznímu Šumperku.
„Ještě jsme trochu nabírali kondici. Podnikli jsme několik výběhů, využili jsme i umělou trávu,
posilovnu, saunu a splnilo to svůj
účel,“ svěřil se po návratu domů
Liška.

Zpestřením pro něj i hráče byl
duel s osmým týmem divizní „E“
skupiny, v němž domácí rozhodli o své výhře až po přestávce.
Úvodní branku inkasovaly Čechovice v pětatřicáté minutě z
přímáku, další čtyři až po přestávce. Za hosty dokázali korigovat
Jansa a Hatle. Duel se ale podle
Lišky mohl vyvíjet zcela odlišně,
kdyby se jeho hráčům podařilo v
třiadvacáté a osmadvacáté minutě proměnit sólo na bránu.
„Odehráli jsme slušné utkání,
srovnali jsme se i s velkou si-

lou soupeře a kvalitními hráči
Sigmy či Opavy. Kvalita divize
je obrovská, dokázali jsme ale
(1:0)
konkurovat v kombinaci i rychlosti,“ potěšilo trenéra Čechovic.
Branky Čechovic: 52. Jansa, 87. Hatle
Přiznal, že měl z utkání trochu
obavy, jelikož domácí hrají o
Sestava Čechovic:
dva stupně vyšší soutěž a miniŠvéda (46. Brablec) – Hatle, Zacpal, Vinklárek, Suchomel – Klimálně poslední dva roky předmeš, Hodulák, Kolečkář, Haluza, Jansa – Jahl. Střídali: Mach,
vádějí kvalitní fotbal, o to více
Prášil, Chmelík, Žídek. Trenér: Jaroslav Liška.
dokázal hru svého týmu ocenit.
„Byl to nejlepší výkon za mého
působení v Čechovicích. Kdybychom takto odehráli každý hráči. Přišlo se na nás podívat i že ty Čechovice vlastně leží,“
zápas, byl bych spokojen já i dost lidí a po utkání se ptali, kde udělalo mu radost.

FK SAN-JV Šumperk

TJ Sokol Čechovice

5:2

Rezerva eskáčka proti Kostelci dotáhla dvougólové manko
Prostějov/jim – Vyrovnané
utkání, v němž se oba týmy
střídaly v tempu a které nakonec skončilo remízou, zhlédli v
neděli vpodvečer diváci na prostějovské umělé trávě. Hostující Kostelec se dostal díky brankám Hona a Grepla do vedení
2:0, domácí, posílení z „áčka“ o
dvojici Hubál, Dostál, dokázali
v posledních dvaceti minutách
srovnat a remíza 2:2 se již nezměnila.
„Oproti minulému týdnu a duelu
s Přemyslovicemi jsem pozoroval velké zlepšení. Každý chvilku
tahal za delší konec, obě mužstva
si vytvořila šance a remíza je
spravedlivá,“ zhodnotil duel kostelecký trenér Petr Walter.

Do útoku nasadil obě nové posily Daněčka s Knollem a potěšil ho pohledný rychlý fotbal.
Řeší jen otázku gólmana, která
se mu trochu zamotává. Podzimní jednička Jan Drčka toho
totiž zatím moc nenatrénoval,
naopak dvojice Jakub a Lukáš
Menšíkovi podává velice dobré výkony.
Generálku na jarní část I.B
třídy sehrají Kostelečtí v neděli od deseti hodin, ideálně na
domácí přírodní trávě. „Chceme, aby si na ni hráči zvykli,
všechna utkání jsme totiž odehráli na umělce. Počasí ale nikdo neporučí,“ nechá se Walter
překvapit.
Jeho protějšek Davida Mezuli-

ánka také potěšila kvalita hry a
výkon svých hráčů označil za
dosud nejpovedenější. Mrzela
ho jej jediná věc, že se na vyrovnání tolik nadřeli a zahodili
dalších šest výrazných příležitostí. „Všichni kluci si ale
zaslouží pochvalu, má to snad
stoupající úroveň,“ naladil
mírný optimismus.
Na závěr zimní přípravy domluvil přátelské utkání s Lipovou a věří, že se nebude opakovat loňský brankový příděl
a že rozmary počasí nezabrání
sehrání duelu. „Myslím si, že
to bude dobrá prověrka. Začínáme totiž ve Hvozdu, kde to
bude také velmi těžké,“ zmínil
Mezuliánek.

Za osm měsíců loňského roku
nás navštívilo téměř 200 tisíc čtenářů!

nikpv.cz

www.vecer
ěvnost

návšt

webu roste...

1.SK Prostějov „B“
FC Kostelec na Hané

2:2
(1:0)

Branky: Hon, Grepl – Dostál, Gryglák

Sestava 1.SK:
Hubál – Krátký (46. Gryglák), Zelina, Peka (46. Olejník), Martínek –
Sedláček, Coufal, Komárek (46. Pořízka), Ovčáček (15. Ballek) – Fabiánek (46. Jodl), Dostál.Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Kostelce:
L. Menšík (46. J. Menšík) – Chytil, Gréza, Začal, Merta – Vařeka, T.
Menšík, Walter, Grepl – Hon, Daněček (46. Knoll). Trenér: Petr Walter.

Příprava vrcholí. Už jen dva týdny zbývají do startu nižších krajských
soutěží a s laděním formy finišují i v Kostelci na Hané. Foto: Jiří Možný

Prostějovský
Večerník
také na

Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Fotbal

Také dnešní číslo Večerníku přináší další hrst plnou fotbalového servisu, avšak stejně jako v minulém vydání i
tentokrát se redakce FOTBAL EXTRA zastavila při hodnocení podzimní části a naopak se podívala dopředu.
Důvod je ryze prozaický...
Zatímco o uplynulém víkendu měla, ale nezačala, nejvyšší krajská soutěž - Přebor Olomouckého KFS, tuto
sobotu a neděli by příznivci v každém případě měli zavítat do ochozů stánků týmů, působících v letošní sezóně
v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy.
K potěše prostějovských příznivců se to od podzimu loňského roku týká i našeho města, konkrétně oddílu 1.SK,
jež je nástupcem někdejšího druholigového SK LeRK. A
to je událost, kterou nelze nechat bez povšimnutí. Vedle
zpravodajství z tiskové konference vám na nadcházejících dvou stranách přináší rozhovory s předsedou oddílu,
generálním sportovním manažerem a hlavním trenérem
„A“-týmu v jedné osobě a také velezkušeným plejrem z
prvoligových trávníků. Nechybí pochopitelně redakční komentář, soupiska 1.SK ani los jarní části. Pro větší přehled
pak přinášíme i tabulky po první polovině soutěže.
Připravil: Petr Kozák, texty a foto: Jiří Možný

MoravskoSlezská Fotbalová Liga
(16 odehraných kol)


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

Mužstvo
Fotbal Třinec
1.SK Prostějov
Fotbal Frýdek-Místek
MSK Břeclav
SK Sulko Zábřeh na Moravě
FC Hlučín
Slavia Orlová-Lutyně
Baník Ostrava „B“
1. FC Slovácko „B“
Sigma Olomouc „B“
SK Uničov
Slovan Rosice
FASTAV Zlín „B“
Hánácká Slavia Kroměříž
Spartak Hulín
FC Žďár nad Sázavou

Doma
1. Třinec
8 0
2. Frýdek-Místek 7 1
3. Břeclav
5 3
4. Prostějov
6 0
5. Zábřeh
6 0
6. Slovácko B 5 1
7. Ostrava B
5 1
8. Hlučín
5 1
9. Orlová
4 3
10. Uničov
4 2
11. Olomouc B 4 1
12. Hulín
2 3
13. Rosice
2 2
14. Zlín B
1 5
15. Kroměříž
2 2
16. Žďár
2 2
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0
0
0
2
2
2
2
2
1
2
3
3
4
2
4
4

35:7
17:2
19:6
26:14
12:5
20:12
16:11
10:5
15:9
16:8
13:11
11:16
12:13
11:14
10:13
12:17

Z V
16 11
16 10
16 10
16 8
16 8
16 7
16 7
16 7
16 7
16 6
16 5
16 4
16 3
16 4
16 2
16 2

24
22
18
18
18
16
16
16
15
14
13
9
8
8
8
8

R
2
3
2
4
3
5
5
3
2
3
3
4
6
2
4
3

P
3
3
4
4
5
4
4
6
7
7
8
8
7
10
10
11

S
47: 17
43: 28
27: 15
34: 19
30: 24
21: 15
30: 26
19: 17
29: 32
25: 23
29: 33
19: 29
16: 26
19: 34
15: 38
15: 42

Venku
1. Prostějov
4 3
2. Třinec
3 2
3. Orlová
3 2
4. Břeclav
3 1
5. Hlučín
2 4
6. Frýdek-Místek 3 1
7. Zábřeh
2 3
8. Olomouc B 2 2
9. Ostrava B
2 2
10. Rosice
2 2
11. Zlín B
2 1
12. Slovácko B 2 1
13. Kroměříž
2 0
14. Uničov
1 1
15. Hulín
0 1
16. Žďár
0 1

B
35
33
32
28
27
26
26
24
23
21
18
16
15
14
10
9

1
3
3
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7

Prav.
(11)
(9)
(8)
(4)
(3)
(2)
(2)
(0)
(-1)
(-3)
(-6)
(-8)
(-9)
(-10)
(-14)
(-15)

17:14
12:10
15:17
15:13
11:10
10:13
18:19
12:12
3:6
7:16
5:12
9:20
9:21
13:25
4:22
3:25

15
11
11
10
10
10
9
8
8
8
7
7
6
4
1
1

soupiska pro jarní část

1.SK Prostějov

Brankáři:
Tomáš BUREŠ
Martin HUBÁL
Zdeněk KOFROŇ
Obránci:
Pavel HLOCH
Tomáš HUNAL
Tomáš KAZÁR
Pavel KREJČÍŘ
Aleš RUS
Ivo ZBOŽÍNEK
Záložníci:
Ondřej DOSTÁL
Zdeněk FLÁDR
Martin HIRSCH
Milan MACHÁLEK
Tomáš MAZOUCH
Josef PANČOCHÁŘ
Petr PAVLÍK
Martin SVOZIL
Lukáš ZELENKA
Útočníci:
Tomáš MACHÁLEK
Michal POSPÍŠIL
Tomáš ZATLOUKAL

1978
1981
1987
1991
1973
1984
1983
1994
1977
1985
1994
1989
1994
1983
1991
1978
1985
1979
1990
1979
1986

Realizační tým:
Trenér: František JURA
Asistent: Roman POPELKA
Vedoucí mužstva: Jan JURA
Masér: Radek KUCHAŘ
Lékař: Vladimír MACHÁČEK
Předseda oddílu: Petr LANGR
Příchody: Pančochář (Sigma Olomouc), Rus, M. Machálek
(oba dorost 1.SK Prostějov)
Odchody: Petr Papoušek (Slovan Liberec)

Nováček na třetiligové scéně 1.SK Prostějov odmítl zákulisní spekulace o jasném postupu, a nadále si drží vytčený cíl: zabydlet se na špici soutěže. Tým neprodělal v zimě žádné zásadní změny

Nadějné výsledky v přípravě a stabilizovaný „Eskáčko“ touží zůstat v nejlepší trojce, na druhou ligu nemá stadion
kádr vybízejí k optimismu „Přeji si, aby na fotbal chodily tři čtyři tisíce diváků, jako tomu bylo dříve,“ sní šéf MPS Holdingu Tomáš Medek
• komentář •

Každá přestávka mezi jednotlivými
půlsezonami byla až dosud pro 1.SK
(1.FK) Prostějov ve znamení výrazných zásahů do mužstva a příchodu
řady zvučných hráčů. Stalo se tak
v létě i v zimě během jednoletého
působení 1.FK Prostějov, nejinak
tomu bylo po loňském přesunu do
třetí ligy. Změnu přinesla až právě
končící zimní pauza.
Vedení oddílu neroztočilo divoký
kolotoč příchodů a odchodů, pouze
získalo náhradu za Petra Papouška,
jenž toho pro místní kopanou odvedl
navzdory krátkému angažmá hodně. O šanci zahrát si v Moravskoslezské fotbalové lize dlouho bojoval
i navrátilec z hostování v Kralicích
Roman Kocourek, v dobrém světle
se ukázalo hned několik dorostenců
z vlastní líhně. Mladíci tak prokázali,
že do budoucna má realizační tým
„áčka“ kam sáhnout pro doplnění

mužstva.
Faktorů, proč se František Jura
spolu s dalšími funkcionáři nerozhodl angažovat dalšího zkušeného
hráče s hvězdnou minulostí či perspektivního mladíka, je jistě více.
Zaprvé úspěšné počínání nováčka
v podzimní části. Vždyť tento tým
dosáhl hned na deset výher, prezentoval se atraktivní útočnou hrou
s množstvím vstřelených branek a
prohrál pouze s prvním Třincem,
třetím Frýdkem-Místkem, desátou
Sigmou Olomouc „B“. Hráči tak
prokázali, že jsou schopni kvalitní
výkony podávat opakovaně a pohybovat se na absolutní špici.
Zadruhé zdravotní stav hráčů a spokojenost se zvládnutím zimní přípravy. Fotbalisté „eskáčka“ se potýkají
k potěšení Františka Jury pouze s
lehčími a nikterak dramatickými
strastmi a týmu se podařilo splnit
tréninkový plán i prezentovat se pozitivně během většiny přátelských
utkání. Největší výpadek asi přišel v

prvním utkání po zimním soustředění, kdy poločas proti Uničovu skončil výsledkem 0:3. Celé utkání ale po
obrátce spělo k remíze.
Zatřetí avizovaná zpráva, že klub zatím nechce postupovat do druhé ligy.
Toto oznámení může vést ke snížení
tlaku na hráče a bezstarostnějším výkonům, což se v konečném důsledku
může projevit pozitivně. Pokud by
ale 1.SK Prostějov chtěl opravdu jít
výš, pravděpodobně by neponechával nic náhodě a stejně jako další
adepti z čela by dále rozšiřoval a ještě
více zkvalitňoval základnu.
Aktuálně druhé mužstvo tabulky
má před sebou ještě čtrnáct duelů a
doma mimo jiné přivítá Baník Ostrava „B“, Hlučín, Sigmu Olomouc
„B“ či Břeclav. Pokud si prostějovští hráči udrží podzimní výkonnost,
zasloužili by si, aby je přicházelo
podpořit stále více lidí, kteří by navíc

Pohybovat se mezi nejlepšími mužstvy Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL) a ideálně zněkolikanásobit průměrnou návštěvu při domácích střetnutích.
To jsou plány a cíle vedení 1.SK Prostějov i hlavního
sponzora v jarní části sezony. Do ní vstoupí ze druhého místa v sobotu 23. března od 10.15 na hřišti třetího
Frýdku-Místku.

Velká prověrka. Podzimním tahákem bylo bezesporu pohárové
utkání se Sigmou Olomouc, v jarní
části čeká na svěřence trenéra Jury
boj o setrvání na špici v MSFL.
Foto: archív
dokázali udělat alespoň takovou atmosféru jako zhruba dvacetičlenná
skupinka fanoušků Třince při podzimním vzájemném utkání.

TIP VEČERNÍKU:
na umístění

1.SK Prostějov

2

Podle šéfa klubu Petra Langra není druhá liga dostatečně atraktivní,
zásadně by musel stoupnout i rozpočet:

„Nynější soutěž je pro nás daleko lepší, vše máme v okolí“
Prostějov - Spokojenost z kvalitní
práce s mládeží i ekonomického zajištění klubu netajil předseda 1.SK
Prostějov Petr Langr. Třetí ligu
„áčka“ považuje nyní za ideální
soutěž, „béčko“ by rád viděl výše,
odchovance klubu pak hodlá posílat na hostování do okolních oddílů.

Co by se stalo, kdybyste skutečně skončili první a měli
právo postoupit?
„Asi bychom se opravdu nepřihlásili,
protože na to nemáme stadion a nejsme schopni ho tak rychle vybudovat.
Vyhodnotili jsme to tak, že soutěž
není po ekonomické ani divácké
stránce dostatečně atraktivní. Tady
máme rozpočet sedm a půl milionu,
tak bychom potřebovali asi o deset
milionů víc.“
Uvažujete o postupných investicích do stadionu, abyste
časem kritéria splnili?
„Nevíme, jak se vše bude vyvíjet.
Uvidíme, jaká bude podpora od
sponzorů, od města, ale jsou to obrovské vzdálenosti a zájezdy na dva
dny – Sokolov, Varnsdorf, Most, Ústí
nad Labem, Táborsko. Myslím si, že
nynější soutěž je pro nás daleko lepší. Máme vše v okolí, asi šest derby
do třiceti padesáti kilometrů a je to i
atraktivní pro diváky.“

Pracujete i na postupném znovu po soutěži.“
zapojování mladých odchoTo znamená, že hráče budete
vanců. Mohou postupně převzít
přednostně posílat do divize
roli hlavních opor?
a krajského přeboru?
„V to doufáme. Práce s mládeží je „Se spoluprací s okolními kluby poopravdu kvalitní, všechna mužstva čítáme a věříme, že v budoucnosti
hrají nejvyšší soutěže. Vše je stabilizo- budeme produkovat opravdu hodně
vané a v každém ročníku máme dva mládežníků. Potřebovali bychom,
až tři opravdu talentované hráče. Je to aby Čechovice šly do kraje, Určice
běh na dlouhou trať, ale v budoucnu do divize, abychom hráče měli kam
by k tomu mělo dojít.“
dávat.“
Po roce v divizi se vám okamžitě
podařilo
proniknout do třetí ligy.
Přinesl vám podzim i „Soutěž není po ekonomické ani divácké
něco nečekaného?
„Loni pro nás byl prioritou
u stránce dostatečně atraktivní. Tady máme
postup z divize, avizovali rozpočet sedm a půl milionu, tak bychom
jsme, že bychom chtěli
vyšší soutěž. Nevěděli potřebovali asi o deset milionů víc.“
jsme, co od třetí ligy očeká- První muž klubu PETR LANGR
vat, je to ale kvalitní soutěž
a celkem nás nic nepřekva- vysvětluje, proč netouží po druhé lize
pilo. Soupeře jsme si už
obhlíželi.“
Může to přerůst i ve vznik
Zeptal bych se i na „béčko“,
farmy?
které vládne okresnímu přeNe, to by ani kluby nechtěly. Viboru. Jaké s ním máte plány?
„O tom jsme nyní jednali. Chtěli by- děli jsme to v divizním Šumperku
chom postoupit do I.B třídy a pak se a od toho bychom upustili. Chtěli
uvidí. V této podobě pro nás celkem bychom ale do Určic, Kralic, Čenemá význam, ale pokud bychom chovic umístit třeba dva dorostenměli dost juniorů, pokračovali by- ce a pozvednout všechny kluby v
chom v I.B třídě. Vyhodnotíme to okolí.

(sobota 6. dubna, 15.30), Zábřeh na
Moravě – 1.SK Prostějov, Baník
Ostrava „B“ – Frýdek-Místek (neděle
Orlová – Sigma Olomouc „B“(sobota 7. dubna, 10.15, Vřesina)
23. března, 10.15), Zlín „B“ – Uničov
(neděle 24. března, 10.30, hřiště Let21. kolo
ná), Hulín – Rosice (sobota 23. března,
(sobota 13. dubna, 16.00):
15.00), Žďár nad Sázavou – Třinec
(umělá tráva), Hlučín – Břeclav (sobota Baník Ostrava „B“ – Orlová (neděle 14.
23. března, 15.00), Zábřeh na Moravě dubna, 10.15, hřiště Vřesina), Frýdek– Kroměříž, Baník Ostrava „B“ – Slo- -Místek – Zábřeh na Moravě (sobota
vácko „B“ (neděle 24. března, 10.15, 13. dubna, 10.15, hřiště Stovky), 1.SK
hřiště Vřesina), Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov – Hlučín, Slovácko „B“ –
Prostějov (sobota 23. března, 10.15, Žďár nad Sázavou (neděle 14. dubna,
hřiště Stovky).
10.15, hřiště Kunovice), Kroměříž –
Hulín, Břeclav – Zlín „B“, Třinec – Sig19. kolo
ma Olomouc „B“ (sobota 13. dubna,
(sobota 30. března, 15.30):
10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Rosice
Frýdek-Místek – Orlová (sobota 30. – Uničov.
března, 10.15, hřiště Stovky), 1.SK
22. kolo
Prostějov – Baník Ostrava „B“, Slo(neděle 21. dubna, 16.00):
vácko „B“ – Zábřeh na Moravě (neděle
31. března, 10.15, hřiště Kunovice), Orlová – Rosice (sobota 20. dubna,
Kroměříž – Hlučín, Břeclav – Žďár nad 10.15), Uničov – Třinec (neděle 21.
Sázavou, Třinec – Hulín (sobota 30. dubna, 10.15), Sigma Olomouc „B“ –
března, 10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Břeclav (neděle 21. dubna, 10.15, AnRosice – Zlín „B“ (neděle 31. března, drův stadion 2), Zlín „B“ – Kroměříž
16.30), Uničov – Sigma Olomouc „B“ (neděle 21. dubna, 10.30, Letná), Hu(neděle 31. března, 10.15).
lín – Slovácko „B“ (sobota 20. dubna,
16.00), Žďár nad Sázavou – 1.SK
20. kolo
Prostějov, Hlučín – Frýdek-Místek
(neděle 7. dubna, 15.30):
(sobota 20. dubna, 16.00), Zábřeh na
Orlová – Uničov (sobota 6. dubna, Moravě – Baník Ostrava „B“.
10.15), Sigma Olomouc „B“ – Ro23. kolo
sice (neděle 7. dubna, 10.15, Andrův
(sobota 27. dubna, 16.00):
stadion 2), Zlín „B“ – Třinec (neděle
7. dubna, 10.30, hřiště Letná), Hulín Zábřeh na Moravě – Orlová (neděle
– Břeclav (sobota 6. dubna, 15.30), 28. dubna, 16.00), Baník Ostrava „B“ –
Žďár nad Sázavou – Kroměříž (umě- Hlučín (neděle 28. dubna, 10.15, hřiště
lá tráva), Hlučín – Slovácko „B“ Vřesina), Frýdek-Místek – Žďár nad

Sázavou (sobota 27. dubna, 10.15, hřiště Stovky), 1.SK Prostějov – Hulín,
Slovácko „B“ – Zlín „B“ (neděle 28.
dubna, 10.15, hřiště Kunovice, Kroměříž – Sigma Olomouc „B“, Břeclav
– Uničov, Třinec – Rosice (sobota 27.
dubna, 10.15, hřiště Rudolfa Labaje).

17. kolo
(středa 1. května, 16.30):
1.SK Prostějov – Orlová, Slovácko
„B“ – Frýdek-Místek (středa 1. května,
17.00, Kunovice), Kroměříž – Baník
Ostrava „B“, Břeclav – Zábřeh na Moravě, Třinec – Hlučín (středa 1. května,
10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Rosice
– Žďár nad Sázavou, Uničov – Hulín,
Sigma Olomouc „B“ – Zlín „B“ (hřiště
Andrův stadion 2).

24. kolo
(sobota 4. května, 16.30):
Orlová – Třinec (sobota 4. května,
10.15), Rosice – Břeclav, Uničov – Kroměříž (neděle 5. května, 10.15), Sigma
Olomouc „B“ – Slovácko „B“ (neděle
5. května, 10.15, Andrův stadion 2),
Zlín „B“ – 1.SK Prostějov (neděle 5.
května, 10.30, Letná), Hulín – Frýdek-Místek, Žďár nad Sázavou – Baník
Ostrava „B“ (neděle 5. května, 16.30),
Hlučín – Zábřeh na Moravě.

na), Frýdek-Místek – Zlín „B“ (sobota
11. května, 10.15, hřiště Stovky), 1.SK
Prosinec – Sigma Olomouc „B“, Slovácko „B“ – Uničov (neděle 12. května,
10.15, hřiště Kunovice), Kroměříž –
Rosice, Břeclav – Třinec.

26. kolo
(neděle 19. května, 16.30):
Orlová – Břeclav (sobota 18. května,
10.15), Třinec – Kroměříž (sobota 18.
května, 10.15, hřiště Rudolfa Labaje),
Rosice – Slovácko „B“, Uničov – 1.SK
Prostějov, Sigma Olomouc „B“ – Frýdek-Místek (neděle 19. května, 10.15,
Andrův stadion 2), Zlín „B“ – Baník
Ostrava „B“ (neděle 19. května, 10.30,
Letná), Hulín – Zábřeh na Moravě (sobota 18. května, 16.30), Žďár nad Sázavou – Hlučín.

27. kolo
(sobota 25. května, 16.30):
Žďár nad Sázavou – Orlová (neděle 26.
května, 16.30), Hlučín – Hulín, Zábřeh
na Moravě – Zlín „B“ (neděle 26. května, 16.30), Baník Ostrava „B“ – Sigma Olomouc „B“ (neděle 26. května,
10.15, hřiště Vřesina), Frýdek-Místek
– Uničov (sobota 25. května, 10.15,
hřiště Stovky), 1.SK Prostějov – Rosice, Slovácko „B“ – Třinec (neděle 26.
května, 10.15, hřiště Kunovice), Kroměříž – Břeclav.

Postupně zapracovávat právě vlastní
odchovance je cílem i generálního
sportovního manažera klubu Františka Jury. Do zimní přípravy zapojil
trojici dorostenců, kteří naskočili do
několika utkání, Milan Machálek s
Alešem Rusem absolvovali i soustředění v Luhačovicích. „Ještě tam
alternoval David Preisler. Dva prvně
jmenovaní mají určitě šanci se na
jaře objevit minimálně na lavce. Jevili se po celou dobu přípravy velice
dobře a v některých zápasech počítám, že se aspoň jeden z nich na hřišti
objeví,“ předeslal Jura.
Langr také připomněl, že trvalou
součástí „áčka“ je již delší dobu devatenáctiletý Zdeněk Fládr a v klubu hraje i šestnáctiletý reprezentant
Lukáš Petržela. „Prioritou je vlastní
mládež. Je to opravdu naše strategie,
jak jsme avizovali již v prvopočátku,
kdy jsme získali divizi z Vítkovic.
Pořád trváme na tom, že kádr bude-

Tým je schopen
konkurovat druholigistům
Zimní příprava se podle jeho slov
vydařila, kádr se téměř nezměnil a
František Jura tak věří, že i ve zbytku soutěže budou jeho fotbalisté
atakovat čelo tabulky. Nic lehkého
ale neočekává. „Jaro bývá vždy těžší než podzim. Věřím ale, že se s tím
popereme ke spokojenosti všech a
diváci si najdou cestu i ve větším
počtu,“ zmínil.
Potěšilo ho, že letošní soustředění
na rozdíl od loňska nepoznamenaly
arktické mrazy, líbily se mu absolvované tréninky i sehraná utkání.
„Herně to vypadalo velice dobře.
Ještě před soustředěním jsme hráli
se Znojmem, celkem, který je na
druhém místě druhé ligy. Byl to
dobrý zápas a projevilo se, že když
hrajeme proti opravdu kvalitnímu
soupeři, jsme mu schopni konkurovat,“ povšiml si. Je si dobře vědom, že ne vše se podařilo a třeba
při utkání s Uničovem si hráči vybrali slabší chvilku, žádnou paniku
ale nespouští. „Příprava probíhá asi

jako všude jinde a myslím si, že na
tom nejsme špatně. Víme, kde nás
tlačí bota, na tom budeme pracovat,“ oznámil.
Zimní odchod ve výborné formě
hrajícího Papouška, autora osmi
branek a osmi gólových přihrávek,
označil i přes příchod talentovaného a všestrannějšího Pančocháře za
ztrátu. Nyní je zvědav, jak si hráči
poradí s obtížným vstupem do jara.
„Některé mančafty chtějí postoupit,
jsou to minimálně Třinec a Frýdek.
Pak tu bude spousta mančaftů hrajících o záchranu, které nechtějí spadnout. Los je těžký, ale to asi každý
zápas. Jedeme do Frýdku, máme
Baník „B“, jedeme do hodně posíleného Zábřehu, doma máme Hlučín,“ vyjmenoval úvodní čtyři duely
František Jura.
Kapitán prostějovských fotbalistů
Tomáš Hunal se stejně jako ostatní
hráči těší na přechod z dlouhé přípravy na soutěžní utkání a nebojí
se, že by předesílaný nepostup do
druhé ligy ovlivnil jejich výkony.
„Nálada je dobrá, jsme rádi, že to
už začíná. Neměl by být problém
se motivovat, na hřiště jdete vždy s
tím, že chcete vyhrát. Hlavně mladí
kluci tu hrají o budoucnost,“ poznamenal devětatřicetiletý stoper s nepřeberným množstvím zkušeností.

„Ambicí není postup, chceme ale soutěž vyhrát,“ hlásí před
začátkem jara generální sportovní manažer 1. SK František Jura

Los Moravskoslezské fotbalové ligy, sezóna 2012-2013, jarní část
18. kolo
(neděle 24. března, 15.00):

„Po podzimu jsme si vybojovali
dobrou pozici, myslíme si ale, že
třetí liga je pro klub i město adekvátní soutěž. Chceme hrát na špici, ale
na druhou ligu nemáme stadion,“
sdělil na páteční tiskové konferenci
předseda 1.SK Prostějov Petr Langr.
Hlavní brzdou je počet sedaček, minimum je patnáct set, zatímco nyní je
k dispozici sedm set míst. Musela by
tak vzniknou minimálně jedna nová
tribuna.
Hned v úvodu rovněž neopomněl
vyzdvihnout zdařilou práci s mládeží, o čemž svědčí tři dorostenecká a
čtyři žákovská družstva hrající nejvyšší soutěže (pouze starší dorost
nastupuje ve druhé nejvyšší soutěži)
a pět přípravek, v nichž se uplatňují
děti od sedmi let. „Vedou si celkem
dobře, dvanáctky a třináctky jsou
dokonce na druhém místě. Mohu
konstatovat, že jsme s mládeží spokojeni,“ těší Langra.

me doplňovat z vlastních zdrojů, i
když osa tří čtyř zkušených hráčů s
ligovou minulostí bude pokračovat,“
doplnil ho Jura.

– 1.SK Prostějov (sobota 1. června,
10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Rosice – Frýdek-Místek (neděle 2. června,
16.30), Uničov – Baník Ostrava „B“
(neděle 2. června, 10.15), Sigma Olomouc „B“ – Zábřeh na Moravě (neděle
2. června, 10.15, Andrův stadion 1), Zlín
„B“ – Hlučín (neděle 2. června, 10.30,
Letná), Hulín – Žďár nad Sázavou.

29. kolo
(sobota 8. června, 16.30):
Hulín – Orlová, Žďár nad Sázavou
– Zlín „B“ (neděle 9. června, 16.30),
Hlučín – Sigma Olomouc „B“, Zábřeh na Moravě – Uničov (neděle 9.
června, 16.30), Baník Ostrava „B“
– Rosice (neděle 9. června, 10.15,
hřiště Vřesina), Frýdek-Místek –
Třinec (sobota 8. června, 10.15,
hřiště Stovky), 1.SK Prostějov –
Břeclav, Slovácko „B“ – Kroměříž
(neděle 9. června, 10.15, hřiště Kunovice).

30. kolo
(sobota 15. června, 16.30)

Orlová – Slovácko „B“ (sobota 15.
června, 10.15), Kroměříž – 1.SK
Prostějov, Břeclav – Frýdek-Místek, Třinec – Baník Ostrava „B“
(sobota 15. června, 10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Rosice – Zábřeh na
25. kolo
Moravě (neděle 16. června, 16.30),
(sobota 11. května, 16.30):
Uničov – Hlučín (neděle 16. června,
28. kolo
10.15), Sigma Olomouc „B“ – Žďár
Hlučín – Orlová, Zábřeh na Moravě –
(sobota 1. června, 16.30):
nad Sázavou (neděle 16. června,
Žďár nad Sázavou (neděle 12. května,
16.30), Baník Ostrava „B“ – Hulín Orlová – Kroměříž (sobota 1. června, 10.15), Zlín „B“ – Hulín (neděle 16.
(neděle 12. května, 10.15, hřiště Vřesi- 10.15), Břeclav – Slovácko „B“, Třinec června, 10.30).

Prostějov – V pozici generálního sportovního manažera povede „A“ tým 1. SK Prostějov
i do zbývajících kol Moravskoslezské fotbalové ligy František
Jura. Na podzim dovedl tým ve
spolupráci s asistentem Romanem Popelkou na druhé místo
jen dva body za Třinec, na jaře
by tuto pozici rád ještě vylepšil.
Ačkoli se nepočítá s postupem
výš a vedení klubu během zimní
pauzy do kádru téměř nezasahovalo, osobně chce mužstvo
nejen udržet v nejlepší trojce,
ale zaútočit na vítězství v soutěži.
Kádr zůstal přes zimu
prakticky pohromadě.
Je to dáno i tím, že nemáte v
úmyslu postupovat?
„To asi máte pravdu. Přestože
ale není naší ambicí postupovat,
interně máme nastaveno vyhrát
soutěž. To prostě platí, všichni
chceme vyhrávat. Ale pokud bychom seriózně uvažovali o postupu, asi bychom posilovali jinak.
Co by se dělo dál, kdyby se to
opravdu povedlo, to jsme však
opravdu neřešili.“
Jaká je nynější síla mužstva ve srovnání s podzimem?
„Nováčkem je pouze Josef Pančochář. Má svoji kvalitou, ale při
vší úctě to zatím nemůže být kvalita typu Petra Papouška. Má ale
předpoklady, aby z něho jednou
byl ligový hráč. Myslel jsem si
to o něm vždy, byť mu něco ještě
chybí. Má svou kvalitu, věřím, že
u nás dál poroste a jednou půjde
od nás ještě nahoru.“
Znamenal jeho příchod
díky univerzálnosti zvýšení alternativ při skládání sestavy?
„To určitě. Pančochář hrával v
Sigmě pod hrotem i na hrotu,
defenzivního záložníka, zleva i
zprava. Jeho variabilita je opravdu větší a otevřelo se nám víc
možností jak to postavit.“
V zimě kroužily některé kluby kolem Tomáše

Machálka. Registrujete i další
nabídky na hráče?
„Zatím máme oficiální nabídky
jen na Tomáše. Kontakty probíhaly i u ostatních
jen
stat c hráčů,
áčů, aalee je
nezávazné, pouze je sledovali.
Bohužel hráči
ráči mají nevyrovnané
výkony. Dokázali
okázali zahrát výbor-

byl nebezpečný již na podzim.
Tyto dva týmy se mohou dotáhnout a minimálně pětka může být
hodně silná. Naše ambice jsou
rozhodskončit do třetího místa, rozhod
ne se sice na hřišti, myslím si ale,
že kádr na to určitě máme.

jen na Tomáše Machálka. Kontakty
probíhaly i u ostatních hráčů, ale jen
FRANTIŠEK JURA o zájmu
voligových klubů o hráče 1. SK
prvoligových
ně, ale i propadnout
opadnout a zájem o ně
trochu opadl.
dl. Myslím si ale, že
minimálně u dvou třech potenciál
je, pokud stabilizují
tabilizují své výkony.“
Takže
že teď už nikdo neodejde?
e?
„Ne, v žádném
ném případě. A v létě
uvidíme, jak
ak kádr poskládáme.
To
T jjee zzatím
m předčasné.“
Na tiskové konferenci
jste zmínil,
il, že některé týmy
hodně posilovaly.
silovaly. Máte dobře
zmapováno,
o, co se děje u konkurence?
„Máme, věnujeme se tomu.
Víme, jak kádry vypadají, sledujeme zápasy.
pasy. Je pravda, že teď
jsme se zaměřili
aměřili hodně na Frýdek, protože
že nás s nimi čeká první zápas. Takže sledujeme jejich
výsledky v přípravě i střelce, styl
hry. Zítra (rozhovor
rozhovor byl pořízen v
pátek – pozn.
zn. autora) hrají generálku s Frýdlantem
dlantem nad Ostravicí
a chceme tam
am někoho poslat, aby
viděl, jakým
m stylem bude vypadat
jejich poslední
ední přípravný zápas.“
Zvýšil
šil se podle vás počet
adeptů
ptů na absolutní špici
třetí ligy?
„Je to tak. Frýdek a Třinec jedou
na postup, Břeclav bude tradičně
čekat na hráče
ráče ze Slovácka, kteří
se nedostanou
nou do kádru. Zábřeh
posílil opravdu
avdu kvalitně, Hlučín

V létě jste se stal generálním sportovním manažerem klubu. Změnilo se tímto
pro vás něco?
„V podstatě se nicc nezměnilo,
e ě o,
pracuji pořád stejně. Společně
s předsedou Petrem Langrem
máme rozdělené úkoly a
kompetence.“

na
video rnikpv.cz
.vece
www

Jaro je za dveřmi. Tomáš Medek, Petr Langr, František Jura i Tomáš Hunal se netají přáním pohybovat
se i ve zbytku sezony mezi třemi nejlepšími.
Foto: Jiří Možný
Klub je stabilizovaný,
plánuje lepší zázemí
v Olympijské ulici
Rostoucí návštěvy by si přál rovněž
vlastník generálního sponzora Tomáš Medek. „V průměru chodí pět
set až sedm set diváků, já si přeji, aby
to byly tři až čtyři tisíce, jako tomu
bylo dříve,“ zasnil se šéf MPS Holdingu.
Jeho firma se výrazně podílí na
naplnění
sedmiapůlmilionového
rozpočtu a s výsledky 1.SK panuje
i díky postavení mezi třemi nejlepšími spokojenost. „Není to první
sport, který sponzoruji. Loňský rok

pro nás ekonomicky dopadl dobře a
věřím, že jak poroste byznys, poroste
i chuť se fotbalu účastnit dál,“ zmínil
bývalý fotbalista TJ Smržice, jehož
vztah ke sportu je odjakživa kladný.
„Pochopil jsem, že sportem se neuživím. MPS Holding ale může část
zisku investovat zpět do společnosti
a odtáhnout mládež od počítačů zpět
na hřiště,“ přeje si Medek.
Předseda klubu Petr Langr také poznamenal, že klub je ekonomicky
stabilizovaný, za což si zaslouží
poděkování hlavní sponzor, město
Prostějov i další sponzoři. Oddíl má
k dispozici celkem čtyři hrací plochy
– přírodní a umělou trávu Za Míst-

ním nádražím, dvě travnaté plochy
v Olympijské ulici. A právě tamější
„dvojka“ se v létě dočká nového
trávníku. „Na stadionu za Olympijskou ulicí bychom chtěli vybudovat
ještě lepší zázemí. Trávník má již
čtyřicet let, nebyl dobře udržovaný
a je již ve špatném stavu. V létě bychom ho chtěli zrekonstruovat stejným stylem, jako jsme loni spravili
hlavní hřiště. Chtěli bychom tam i
nové šatny,“ informoval o plánovaných akcích Langr.
Na sobotu 13. dubna pak 1.SK Prostějov chystá akci pro nejmenší. Před
duelem jednadvacátého kola s Hlučínem se totiž uskuteční dětský den.

Kapitána mužstva Tomáše Hunala potěšila forma
zimní přípravy a věří, že se výher dočká i na jaře:

„Jestli skončíme první, druzí nebo třetí,
bude to pro náš klub úspěch!“

Prostějov – Na Den dětí mu bude
již čtyřicet a zdraví mu neslouží
již tolik jako dřív, přesto Tomáš
Hunal nepřestává patřit k oporám a tahounům defenzivy 1.SK
Prostějov. Na podzim převzal
po zraněném Ivo Zbožínkovi
kapitánskou pásku, ta mu zůstane i na jaře. Cítí, že má před
sebou možná poslední půlsezonu
v prostějovském dresu, i proto
by se rád dočkal dalších výher
a umístění mezi nejlepší trojkou
soutěže.
Na podzim vás občas vyřadily zdravotní patálie. Jak
se cítíte na startu jarní části?
„Dneska mohu říci, že dobře, zítra
to ale může být jinak (úsměv).“
Vidíte to i na celých devadesát minut?
„To se ukáže zápas od zápasu. Někdy už to bolí hodně, protože třetí
liga je více o běhání než nějaké
fotbalovosti, a buď člověk vydrží,
nebo nevydrží.“
Nyní jste v Prostějově
absolvoval svou druhou
zimní přípravu. Byla odlišná od
minulé?
„Ano. Tato byla o běhání s balonem, více času jsme strávili na
hřišti. Více mi to pomohlo než
ublížilo a já jsem to jen kvitoval.
Na hřišti to fotbalista bere daleko
líp, než když ho pošlete na hodinu
do lesa.“
Jak vnímáte fakt, že jste v
mužstvu i s hráči o více než
dvacet let mladšími?
„Dá se říct, že ke konci ligové kariéry to probíhalo stejně jako nyní. Do
kabiny chodívali osmnáctiletí kluci,
kteří byli o sedmnáct let mladší. Teď
už mi to tak nepřijde a spíš naopak
se mezi nimi cítím lépe, než kdybych seděl někde se stejně starými.
Je větší sranda, oni mají jiný náhled
na život a prožívají to jinak než my.“
Probíhá i hecování?
„Samozřejmě. Mívají uštěpačné poznámky na věk a takové

věci, ale taky si nenecháme
echáme nic líbit
a dokážeme jim to vrátit.“
átit.“
Po divizi jste si na podzim
zkusil i moravskou
vskou část třetí
ligy? Cítíte výrazný
ý rozdíl v kvalitě?
„Mezi horními týmy
y určitě, u spodních celků to není až tak výrazný
skok. Od pátého místa
sta výš je to
ale daleko rychlejší, fyzicky náročnější. Těmto hráčům
áčům dáte
chvilku času a dokáží
ží dát gól.
V divizi sice měli šance,
málokdy z nich alee dali
gól.“
Na podzim jste
ste
nosil kapitánnskou pásku, zůstanee
vám i pro jaro?
„To se musíte zeptat
at
trenéra (smích). Mělo
ělo
by to tak ale být.“
Při tiskovce jste zmínil, že
to jsou možnáá vaše poslední fotbalové měsíce.. Uvažujete již
o konci?

„V myšlenkách jsem to měl již dvakrát, ale teď
si myslím, že čas už opravdu nazrál.
Uvidíme v létě, ale zatím k tomu všechno
směřuje. Jsou tu daleko mladší a perspektivnější kluci, kteří také musejí dostávat prostor.“
TOMÁŠ HUNAL o blížícím se konci
svého působení v Prostějově
Je to čím dál reálnější. Za chvíli mi
bude čtyřicet a už přece jen nastane čas, kdy by tady měli začít hrát
mladí. Kvůli nim to tady je, aby se
vychovali další fotbalisté, kteří tady
budou a bude se z nich těžit dál.“
Takže v Prostějově plánujete zůstat do léta a pak se
rozloučit?
„V myšlenkách jsem to měl již
dvakrát, ale teď si myslím, že čas
už opravdu nazrál. Uvidíme v létě,

ale zatím k tomu všechno směřuje.
Jsou tu daleko mladší a perspektivnější kluci, kteří také musejí dostávat prostor, a nezáleží na mně. Jestli
bude chtít vedení, aby se mladí kluci do toho co nejdříve zapojili, nedá
se nic dělat. Tak zněla dohoda.“
Jak vidíte šance mužstva ve
zbytku sezony?
„Bylo řečeno, abychom hráli nahoře a každý fotbalista chce vyhrát.
Jestli skončíme první, druzí nebo
třetí, bude to pro klub úspěch.“
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BOXEŘI HÁJÍ NEPORAZITELNOST proti poslední Ostravě

Zpestření obstará ženský box v podání české a maďarské reprezentantky
Třetí domácí střetnutí v této extraligové sezoně mají před sebou boxeři BC DTJ Prostějov. Suverénní
lídr přivítá v sobotu od šesti večer jasně poslední
tým pětičlenné tabulky Ostravu a o favoritovi sobotního galavečera tak není pochyb. Vždyť Prostějov
zatím třikrát vyhrál a jednou remizoval, hosté se
bodů ještě nedočkali. Rozdíl ve skóre pak při přepočtu činí třiadvacet váhových duelů.

vu neplánuje, ve většině hmot- kdo na tom je, kde boxují. Moc
nostních kategorií má totiž k se toho ke mně ale zatím nedispozici to nejlepší. „O vel- dostalo,“ nechává se překvapit
kých změnách nemůže být řeč, prostějovský trenér.
jen zřejmě v nejtěžší váze nad Mírnou komplikaci pro domácí
jednadevadesát kilogramů,“ výběr může také znamenat, že
nastínil.
se tým za poslední týdny neseNeznámou zůstává aktuální šel pospolu. Nejprve totiž dostal
forma a také sestava Ostravy, dovolenou kouč Duda, poté byl
vždyť v týmové soutěži nastou- Šerban na soustředění s reprepila naposledy na začátku listo- zentací, v uplynulém týdnu se
Prostějov/jim
zlaté pětice Petra Novotného padu. „Vědí, že jsme silní. Mají konala Velká cena Ústí nad Laa nováčka Vasila Ducára. Nyní nějaké Slováky, ale nevím, kam bem, kam s předstihem zamí„Věřím, že body zůstanou Duda výrazně odlišnou sesta- postaví cizince. Zjišťuju, jak řila část oddílu. „U hostujících
doma. Neodvážím si tipnout
výsledek, ale přál bych si, aby
Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:
to bylo stejně suverénní jako
proti Plzni,“ nebránil by se trenér DTJ Pavel Duda opakování scénáře z únorového kola a
výhře 14:4.
Proti Západočechům postupně
nasadil maďarského reprezentanta Norberta Kaluczu, domácí mistry Hamo Aperjana,
Miroslava Šerbana, Emila Kocveldu, Víta Krále, stříbrného
z mistrovství republiky Davida Hunanyana, posledního ze

Boxerům se na Velké ceně Ústí nad Labem nedařilo

Ústí nad Labem, Prostějov/jim
– Pět boxerů hájících v domácí
extralize barvy BC DTJ Prostějov zamířilo na tradiční Velkou
cenu Ústí nad Labem. Třiačtyřicátý ročník prestižního turnaje jim ale výsledkově nevyšel.
Jeden po druhém se rozloučili
hned po prvním zápase.
„Hamo Aperjan i Davida Hunanyan měli na úvod volný los. Mi-

roslav Šerban narazil na Litevce,
který patří k širší evropské špičce.
Co mám ohlasy od diváků i prezidenta Žáčka, byli celkem nespokojeni s rozhodčími. Po dvou
vyrovnaných kolech skákali body
pouze na stranu soupeře a Mirek
prohrál docela výrazným rozdílem,“ zamrzel los i subjektivní
hodnocení arbitrů prostějovského
kouče Pavla Dudu.
Hned druhý duel celého turnaje
obstaral souboj maďarské posily
BC DTJ Norberta Kaluczy s Irem
Paddy Barnesem. V extralize nastupuje Kalucza v nejnižší váze do
56 kilogramů, zde se musel vlézt
do limitu ještě o čtyři kila menšího
a svému soupeři podlehl hladce
6:21 na body.

V „šedesátce“ dopadl velmi podobně Miroslav Šerban. Český reprezentant se postavil litevskému
mistru Gytisi Vaitkusovi a svedl
tři vyrovnaná kola, bodově ale ani
v jednom nestačil a prohrál 9:16.
„Doufal jsem, že Mirek dosáhne
aspoň na medaili, on sám z toho
byl mírně špatný. Bohužel to nevyšlo. Teď odpočívá a chystá se
na extraligu,“ zmínil k jeho výkonu Duda.
Těžkého soupeře v hmotnostní
kategorii do 75 kilogramů vyfasoval Vít Král. Proti dalšímu českému reprezentantovi a mistru
republiky z Rakovníka stál mistr
Evropy mezi kadety a nově i
mezi boxery do třiadvaceti let Jason Quigley a dvaadvacetiletý Ir

pozici favorita beze zbytku potvrdil. Konečný výsledek zní 6:20 z
pohledu prostějovského borce.
Ve čtvrtek zasáhl do turnaje i
druhý účastník v „šedesátce“
Hamo Aperjan. Cestu mu zkřížil
slovenský talent Michal Zatorský a teprve osmnáctiletý boxer
zpoza východních hranic kraloval. Vedl si nekompromisně a
postoupil dál po výsledku 21:7.
Jako poslední z členů BC DTJ
se představila nová posila David Hunanyan. V „jednaosmdesátce“ na něj čekal Číňan
Meng Fanlong, boxující v
obráceném gardu. Dvacetiletý a fyzicky dobře připravený
Hunanyan si s tím nedokázal
poradit a prohrál 6:18.

boxerů tak dostal přednost individuální trénink v mateřských
klubech, s Moraváky jsme měli
sraz v Brně. Nyní budou mít
krátký odpočinek a v sobotu
večer se snad všichni sejdeme
ve zdraví,“ doufá.
Duel pátého kola Vaxhill extraligy 2012/13 se v sokolovně
na Skálově náměstí odehraje v
sobotu od šesti večer a pořadatelé i pro tentokrát připravili
jeden bonbónek. Minule šlo o
dekorování čerstvých mistrů

Foto: archív
republiky, nyní se s největší
pravděpodobností bude jednat
o ukázku ženského boxu v podání české a maďarské reprezentantky. „Zatím to ještě není
na sto procent, ale vše je na

dobré cestě. Mužský i ženský
box se samozřejmě liší, ale oba
jsou kvalitní a některé ženské
duely i hezčí,“ pozval na extraligu i doprovodný program
Pavel Duda.

Amatérský box mění pravidla,
helmy od června končí
Prostějov/jim – Pro vskutku
revoluční změny se v úvodu
minulého týdne vyslovila Mezinárodní asociace amatérského boxu (AIBA). Od 1. června
tak například muži nebudou
moci při utkáních používat
ochranné přilby, úprav dozná
bodování i rukavice, ukončení
r.s.c. nahrazuje technické k.o.,
rozhodčí budou moci sahat na
boxery a roztrhávat je, čas se
bude zastavovat v menší míře,
profesionální boxeři dostanou
možnost startovat na olympijských hrách.

„Je to změna dopředu. Přinese
to zatraktivnění a mělo by to
přilákat více diváků. Ke zraněním docházelo i nyní, nově se
navíc bude moci používat na
tržné rány adrenalin, vazelína
či led,“ okomentoval proměnu pravidel kapitán prostějovských boxerů Petr Novotný.
Ho i dalších členů BC DTJ se
nová pravidla budou týkat ještě
v této sezoně, poslední duel v
ringu Ostravy je totiž na řadě
až v červnu.
K zákazu přileb a dalším úpravám se vyjádřil i prostějovský

kouč Pavel Duda. Předpokládá, že tržných ran, podlitin,
monoklů bude přibývat, až
dosud totiž byli boxeři dobře
chránění. „Neberu to jako pozitivum ani jako negativum.
Bude to pro mnohé docela
změna, někdo se s tím vyrovná líp, někdo hůř. Přinese to
zatraktivnění, uvidíme, jak to
dopadne. Věřím, že světová
asociace se chce přiblížit profíkům,“ zmínil Duda s tím, že
za pár let se funkcionáři třeba
opět rozhodnou pro návrat
zpět.

Cyklisté SKC TUFO Prostějov završili přípravu v Chorvatsku
ka Kristýna Mráčková. O
závodníky se ve Vodici staral
realizační tým složený z trenéra Michala Mráčka staršího a předsedy klubu Petra
Šrámka, které v prvním týdnu soustředění doplnil ještě
mládežnický kouč Martin
Cetkovský.
Ze čtrnáctidenního soustředění
se výprava vrátila v sobotu a
průběh zhodnotil trenér Michal Mráček. „Muži i junioři

k soustředění přistoupili tak,
jak měli, a i když počasí někdy
nebylo ideální, tak tréninkový
plán jsme naplnili. Atmosféra
v týmu a tréninková morálka
byla výborná po celou dobu
soustředění, mám z toho dobrý
pocit,“ těší Mráčka. Jak doplnil, start sezony je již opravdu za dveřmi, cyklisté SKC
TUFO Prostějov začínají už v
sobotu 23. března na „jednorázovce“ z Košic do Miskolce.

„Dále bude závodní program
pokračovat dvěma jednorázovkami v Itálii, a to Giro del Belvedere di Villa di Cordignano a
GP Palio del Recioto. Všechny
závody patří do kategorie UCI
1.2) Na těchto závodech mohou startovat pouze šestičlenné týmy, takže pojede pouze
šestice vybraných závodníků.
Dalo by se říct, že o nominaci už mám jasno, ale zatím ji
prozrazovat nebudu,“ nastínil

Mráček s tím, že ostatní závodníci pojedou Velkou cenu
Hlohovce a závod Rakouského
poháru v Leondingu.
Poté již bude následovat očekávaná česká primavera Brno-Velká Bíteš-Brno, kterou
odstratuje Český pohár na silnici 2013. Všemu ovšem bude
předcházet oficiální představení týmu, které se uskuteční již
ve čtvrtek v sídle společnosti
Agroservis Pavel Šálek.

Obchodní a mediální partneři SKC Prostějov
hlavní partneři

Foto: SKC
Vodice (Chorvatsko), Prostějov/oš, jim – Start nové
cyklisté sezony se blíží a
příprava týmů vrcholí. Většina z českých stájí vyrazila
najíždět poslední přípravné kilometry do některé ze

středomořských zemí a ani
SKC TUFO Prostějov není
výjimkou. Stejně jako v loňském roce i letos zamířil
mladý prostějovský tým do
městečka Vodice v Chorvatsku. V letošním roce se

ekipa prostějovských závodníků připravujících se na
dalmatském pobřeží výrazně
rozšířila. Kromě celého jedenáctičlenného mužského
týmu najížděli tréninkové
kilometry i junioři a kadet-

hlavní mediální
partner

další partneři
...ještě

+

Je ohrožen seniorský hokej v Prostějově? Basketbalistky přestřílely rezervu vysokoškolaček z Olomouce
Prostějov/jim- Dosavadní trenér „áčka“ Petr Zachar by chtěl mít
do poloviny dubna jasno, co bude a nebude, v květnu by pak mohla
začít letní příprava. Na vyřešení nejzásadnějších otázek tak zbývá
klubovému vedení několik posledních týdnů a fanoušci mohou zatím jen s napětím doufat, jak nakonec vše dopadne.
Čas nutný k tomu, než se rozhodne, co dál, si tak Zachar mimo jiné
krátí sledováním play off extraligy, první ligy i druhé ligy. Již dvakrát
osobně navštívil sérii Zlína s Vítkovicemi, kde se zatím velmi daří
prostějovskému odchovanci Antonínu Honejskovi, v boji o titul ale drží
pěsti jinému mužstvu. „Fandím Třinci, syn s manželkou pro změnu Vítkovicím. V Třinci jsem strávil nejlepší roky a věřím, že využije silného
domácího prostředí a přes Spartu postoupí,“ prozradil ještě před pátým
duelem série.
I jeho zaujal skvostný obrat Vítkovic proti Zlínu ze stavu 0:3 na 4:3 a
výhry v obou domácích utkáních. „My jsme ztratili zápas v Opavě, Zlín
měl zase na lopatě Vítkovice. To je na sportu tak krásné,“ připodobnil
k sobě překvapivé zvraty. Mimo to sleduje i bitvy v nižších soutěžích,
kde dost možná vyhlíží své nové hráče, a může se stát, že i své nové
angažmá, pokud by to v Prostějově pro příští sezonu nevyšlo.
V tomto čísle jste také měli najít velký rozhovor s předsedou LHK
Jestřábi Prostějov Michalem Tomigou. Z technických důvodů jej ale
připravujeme až do příštího vydání, tudíž máte pořád šanci, sami se šéfa
klubu zeptat na to, co vás zajímá či je vám nejasné. Musíme konstatovat, že v tomto prvním týdnu jste příliš činní nebyli... Takže, se nenechte
pobízet a zeptejte se na rovinu!
I Večerník hodně zajímá, co například bude s licencí na provoz „A“-

A v pátek si to rozdají o čelo s olomouckým OSK

Prostějov/jp - Většina utkání druhé poloviny krajského
přeboru žen v basketbale
znamená pro prostějovské
hráčky výhodu domácího prostředí. Stejně tak tomu bylo i
v posledním hraném utkání,
kdy „oděvářky“ na své palubovce přivítaly rezervu olomouckých vysokoškolaček SK
UP „B“. Hanácké derby se od
začátku až do konce jednoznačně vyvíjelo ve prospěch
domácích basketbalistek, které si díky kolektivnímu pojetí
hry připsaly důležitou výhru
v cestě za vytouženým prvenstvím a snad i postupem...

Prostějova: M. Kalábová 29,
G. Svobodová 12, N. Svobodová 9, Chytilová 8, Melková
5, Krátká 3, Maťovčíková 3,
Zatloukalová 3, Šnajdrová 2,
Dědková 2, Pořízková 2.
Trenérka: Václava Mazalová.
Prostějovské basketbalistky si
velice dobře uvědomovaly důležitost utkání, a tak rozhodně
nechtěly ponechat nic náhodě.
Od úvodu se svěřenkyně trenérky Mazalové ujaly otěží,
stejně tak vedení v zápase.
V první čtvrtině si vytvořily potřebný náskok, aby jej
v dalším průběhu stále navyšovaly. Nad svými soupeřkami byly „oděvářky“ vždy o
TJ OP Prostějov
krok vpřed, podobně vyznělo i
SK UP Olomouc „B“
poločasové skóre s dvacetibo80:41 (23:12, 18:9, 23:7, 16:13) dovým rozdílem ve prospěch
Rozhodčí: Petrák, Mrázek. domácích hráček - 41:21.
Diváků: 50. Sestava a body Ve druhé polovině se obraz

hry příliš nezměnil. Domácí
obrana pracovala na sto procent a nepouštěla olomoucké
hráčky do větších šancí. Ani
švýcarské hodinky by se nemusely stydět za přesnost přihrávek i zakončení, zejména
neúnavné Martiny Kalábové.
Ta zaznamenala více jak třetinu bodů svého týmu, z toho
čtyři úspěšné trojkové pokusy.
Když se k ní střelecky přidaly
všechny hráčky, které do utkání naskočily, zrodila se jednoznačná výhra prostějovských
basketbalistek. Na skóre se
symbolicky posledním košem
prosadila i domácí Pořízková,
která s týmem pouze trénuje.
Nakonec však do utkání také
naskočila a stanovila i finální
skóre na 80:41.
Prostějovské hráčky tak
zvládly důležité utkání proti

pohledem trenérky

Václava MAZALOVÁ - TJ OP Prostějov:
„Shodli jsme se i s diváky, že to byl nejkrásnější zápas, který holky
předvedly. Naprosto plnily pokyny, které jsme si před zápasem
určily, obrana pracovala na sto procent a dokonale eliminovala útoky
hostujících hráček. Některé šance jsme ještě nevyužily, přesto se
dařilo i střelecky. Jsem ráda, že jsem mohla zapojit všechny hráčky,
jež se dokázaly bez výjimky prosadit. Do důležitého zápasu půjdeme
už i s novou posilou a pokud holky podají stejný výkon jako v tomto
utkání, nebojím se, že bychom jej nezvládly.“

svým rivalkám, nejdůležitější souboj je však teprve
čeká. Již tento pátek 22.
března od 19.30 hodin přivítají opět v domácím prostředí průběžně vedoucí celek,
olomoucké OSK.
Na programu je tedy další
hanácké derby. A duel je obzvláště důležitý pro zbývající

vývoj krajského přeboru žen,
protože pouze v případě vítězství domácích hráček se
„oděvářky“ posunou na čelo
tabulky. Pozitivní je, že trenérka Mazalová bude mít již
k dispozici novou posilu Veroniku Horákovou, tým by
tak měl být pro nejdůležitější
zápas ještě silnější...
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REORGANIZACE OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ: OFS PROSTĚJOV NABÍZÍ DVĚ VARIANTY anketa
„Čtyřka“ je před smrtí, v obou případech má zmizet z nového schématu
Již od příští fotbalové sezony, tedy ročníku 20132014, může doznat podoba mužských soutěží pořádaných Okresním fotbalovým svazem Prostějov
radikálních změn. Po opakovaných výtkách ze strany oddílů i hráčů na současný model přišlo totiž nové
vedení OFS hned s dvěma návrhy, o nichž bude na
začátku dubna rozhodovat aktiv klubů. Obě možnosti počítají se zánikem IV. třídy, ale liší se v počtu
účastníků okresního přeboru a počtu skupin III. třídy.
Prostějov/jim
„Kluby si stěžovaly na příliš
mnoho zápasů, velké vzdálenosti a tím i zvýšené náklady na cestovné. Mužstva musí zvládnout
třicet soutěžních utkání, a když
k tomu připočítáte přátelská utkání před sezonou, moc volných
víkendů bez fotbalu nezbývá,“
vysvětlil motivy člen výkonného
výboru a garant sportovně technické komise Roman Minx.
Upozornil, že měsíc trvající
letní přestávka je velice krátká a
začátek soutěží je pak výrazně
ovlivněn dovolenými hráčů i

nedostatkem času na příchod posil a dotažením jejich registrace
do konce. I proto by se podle
nově představených návrhů
nezačínalo hned v červenci, ale
až na konci srpna. „Další nevýhodou je nedostatek volných
termínů pro komisi STK. V jarní
části se tak může stát, že některá
mužstva sehrají během ročníku
víc než dvě vložené středy, jak
je uvedeno v rozpisu soutěže,“
doplnil Minx.
Méně
radikální
varianta
připomíná stav platící před zavedením IV. tříd. Počet účastníků
okresního přeboru by se

nezměnil a zůstal na šestnácti,
zbylá mužstva by vytvořila
severní a jižní skupiny III.
třídy, z níž by postupoval vítěz.
Podle plánu OFS by to přineslo
vesnická derby i snížení cestováních nákladů.
Druhá varianta počítá se
zúžením okresního přeboru na
čtrnáct týmů, jako tomu platilo
ještě v sezoně 20112012, a u III.
tříd by vznikly hned tři skupiny
– severní, jižní a střední. I tady
by vítězové skupin postoupili
do II. třídy, méně týmů by znamenalo i menší počet utkání – při
jedenácti zúčastněných dvakrát
deset duelů ve skupině, poté čtyři
další o konečné umístění se stejně
úspěšnými mančafty zbylých
skupin. Podzim by tak mohl trvat
od konce srpna do půlky listopadu, jaro pak od konce března do
poloviny června.
„Varianty jsou nastaveny na aktuální počet mužstev hrajících
v soutěžním ročníku 20122013. Pokud se některá z nich
nepřihlásí do nového ročníku,

muže mít varianta se třemi
skupiny vážné trhliny, protože
budeme čelit názorům klubu, že
hrají malý počet zápasů, jako při
rozdělení IV. třídy na dvě skupiny
v sezoně 2011/2012,“ podotkl
Roman Minx.
Osobně předpokládá, že proti
návrhu se třemi skupinami budou
zejména týmy z dolní poloviny
II. třídy. Nový model by totiž
mohl znamenat, že se s okresní
elitou rozloučí. Dolů by totiž
šla minimálně trojice mužstev,
v případě sestupu z I. B třídy by
toto číslo ještě narostlo. „I proto
se výkonný výbor OFS rozhodl
rozeslat klubům email s informací o případných změnách.
Také je velmi dobře, že vše bylo
medializováno a o případné reorganizaci se dozvěděla celá fotbalová veřejnost,“ potěšilo Minxe.
O tom, jak to nakonec dopadne, zda se změny ujmou
a budou platit již od sezony
2013-2014 rozhodne aktiv
klubů svolaný na úterý 2.
dubna a čas 16.30 do sídla

Prostějovsko/jim – V úterý
2. dubna od půl páté odpoledne se v sídle OFS
Prostějov sejde aktiv klubů,
aby projednal návrhy reorganizace soutěží pro sezonu 2013/14. S předstihem
jsme oslovili některé z oddílů hrajících v současnosti III.
či IV. třídu, tedy ty, jichž se
změna dotkne nejcitelněji,
a požádali jsme je o krátké
zhodnocení představených
návrhů a vyjádření, zda dávají přednost současnému
modelu, nebo některé z
nabízených variant.

Petr MUDRÝ
SK Sokol Vrahovice

ANO - 3 SKUPINY
Rozhodnou kluby. Podobu okresních soutěží pro příští sezonu určí v
úterý 2. dubna aktiv fotbalových oddílů.
Foto: Jiří Možný
OFS Prostějov Za Místním
nádražím.
„Nechtěli jsme provést rozhodnutí „od stolu“, ale aby to odsouhlasily oddíly. Pokud se kluby
na aktivu rozhodnou pro zachování stávající systému, nebo pro

jednu z nových variant, bude to
pouze jejich rozhodnutí. Termín
jsme stanovili co nejdříve, aby
byla brzy jasně daná pravidla
a všichni věděli, s čím mohou
počítat,“ zmínil garant STK Roman Minx.

Vynikající výkon žáků a střídavé výkony dorostu

v podání nohejbalistů Sokola I Prostějov
Žďár n.S./pk - Koncem února, přesně 23.2., byl ve Žďáru nad Sázavou odstartován
nový ročník dlouhodobé soutěže žáků a dorostenců pod
názvem „Pohár Českého
nohejbalového svazu žáků
a dorostenců 2013“. Další
pokračování proběhlo v sobotu 2. března v Semilech,
kde se hrála pouze kategorie
dorostu, o týden později se
uskutečnilo v Tachově další
kolo soutěže, tentokrát žáků

i dorostenců současně. Všech
výše uvedených bodovaných
turnajů se zúčastnili i mladí
nohejbalisté TJ Sokola I Prostějov a vedli si s rozdílnými
výsledky.
V kategorii dorostenců ve
Žďáru nad Sázavou skončila
jedna trojice Sokola I na druhém místě ve skupině, druhá
obsadila třetí příčku, bohužel
obě sestavy v dalším průběhu
turnaje vypadly v boji o postup
do čtvrtfinále a to přesto, že

především první prostějovský
výběr v sestavě J. Matkulčík, T. Roba, Š. Karafiát a M.
Deutsch nehrál v průběhu soutěže vůbec špatně. V Semilech
se situace opakovala, bohužel
tentokrát byl výkon nadějí TJ
Sokol více nevyrovnaný a obě
dvě trojice do čtvrtfinále znovu
nepostoupily. V Tachově byly
na programu dvojice, ta prostějovská Roba - Matkulčík, Ftačnik se ani zde neprobojovala
do čtvrtfinále a to opětovně po

solidní hře ve skupině.
Opačná situace je v kategorii
žáků, kdy trio Ftačnik, Matkulčík a Příhoda předvedlo prakticky dorostenecký nohejbal a
své soupeře přehrávala rozdílem třídy. Nakonec Prostějov
zvítězil v turnaji bez ztráty
jediného setu před týmy Avie
Čakovice a Kotlářky Praha,
čímž se prakticky stal nejvážnějším kandidátem obhajoby
loňského prvenství v Poháru
ČNS žáků. Tuto svoji suvere-

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

nitu potvrdila dvojice Sokola I
Prostějov hned na dalším klání
dvojic v Tachově. Přesto, že
vzhledem k nemoci a zranění
dvou klíčových hráčů museli
Hanáci v sestavě improvizovat
a postavit do dvojky s Ftačnikem teprve mladšího žáka Ondru Pospíšila, zvítězil i v tomto
bodovaném turnaji celek Prostějova se ztrátou jediného setu
a to až ve finále se Žatcem.
„Jak je vidět již po prvních
třech soutěžních turnajích,
naše výkonnost a možnosti
mají dvě roviny. V dorostenecké lize a jednorázových přeborech dorostu nás po mnoha
letech vynikajících výsledků
čeká zřejmě menší půst, neboť
po odchodu dalších čtyř kluků do kategorie mužů máme
v letošní sezoně suverénně
nejmladší družstvo v lize, které sbírá patřičné zkušenosti
z těžkých bojů. Naopak žáci
budou v letošní sezoně zřej-

mě v republikových soutěžích
dominovat a usilovat o nejcennější medaile, jsou již herně
vyzrálí a jak se takzvaně ´otrkají´ v dorostenecké lize, bude
patřit Sokol I Prostějov opět i
tam mezi nejlepší týmy,“ okomentoval výsledky a výkonnost mladých prostějovských
nohejbalistů Richard Beneš,
šéftrenér oddílu TJ Sokol I.
„Práce s mládeží je vždy běh
na dlouhou trať, ale pro nás to
je smysl celé práce a mělo by
to tak být i ve všech ostatních
sportech. Nakupovat umí každý, ale vychovávat špičkové
hráče je pro mnoho týmů nad
jejich schopnosti. V Tachově
byl prostějovský Jakub Ftačnik v žákovské kategorii o dvě
třídy naprosto jasně nejlepším
hráčem, který když bude plnit
veškeré pokyny a zlepší přístup ke spoluhráčům, může
vyrůst ve vynikajícího nohejbalistu,“ dodal Beneš.

Florbalisté slaví jednu výhru i druholigovou záchranu
Prostějov/jim - V posledním
domácím dvojzápase této sezony přivítali florbalisté FbC
Playmakers Prostějov dvojicí
týmů z horní poloviny druholigové tabulky. Pro duely
se třetí Opavou a pátými Petrovicemi se Hanákům opět
rozšířila marodka a kouč Pavel Kubíček tak nemohl kvůli
viróze počítat s Karlem Hlochem, koleno vyřadilo Rudolfa Lišku. I tak získali domácí
tři body ze šesti. Přestože po
odehrání dvou předehrávek
zůstali osmí, s předstihem si
zajistili záchranu.

FbC Playmakers Prostějov
S.K. P.E.M.A. Opava 8:6
(1:1. 5:3, 2:2)
Branky a nahrávky: 11:25
Miczek (M. Fojt), 20:55 Bouda
(Z. Fojt), 21:23 Páleník (Kováč), 29:41 Bouda (Miczek),
32:32 Z. Fojt (Miczek), 36:50
Páleník (Bouda), 51:05 Miczek
(M. Fojt), 55:24 Miczek (Z.
Fojt) – 18:05 Mazur (Dzierža),
23:05 Boželník (Mazur), 27:50
Kučera (Pavela), 37:37 Halámek (Kučera), 50:07 Boželník (Drierža), 51:58 Halámek
(Gavenda). Rozhodčí: Kotala
– Hála. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0.

Sestava Playmakerů: Panák,
Krátký – Žák, Ťuik, M. Fojt,
Zakopal – Miczek, Kováč, J.
Hloch, Páleník, Bouda, Z. Fojt.
Trenér: Pavel Kubíček.
Duel s Opavou nabídl pořádné
drama již ve Slezsku, kde se
rozhodovalo až v posledních
minutách a výhru 11:10 slavili
hosté. I tentokrát byl úspěšnější Prostějov, když o sobotním
večeru udržel náskok vybudovaný ve druhé třetině a nakonec vyhrál 8:6.
„Pro náš klid do posledních
dvou zápasů jsme potřebovali
získat o víkendu nejméně tři
body, abychom se nemuseli
obávat záchranářských tlaků.
Opava je velmi nepříjemný
soupeř, který se netajil tím, že
nám chce vrátit prohru. Po velmi opatrné a vyrovnané první
třetině jsem svým svěřencům
naordinoval větší pohyb a
přesnější střelbu, to vše se naplnilo. Bohužel soupeř hlavně
po našich chybách kontroval a
stále držel krok. V druhé části
jsme si vytvořili dvoubrankové
vedeni, které jsme navýšili ve
třetí části až na tři branky. Pak
jako tradičně jsme si vybrali
slabší chvilku a soupeř dvěma brankami zdramatizoval
utkání. To vše jsme naštěstí

eliminovali a rozhodli utkání
v šestapadesáté minutě, kdy
jsme zvýšili vedení opět na
dvě branky. Soupeř hrál i nadále aktivně, zkoušel i hru v šesti,
všem tlakům jsme ale odolali
a získali tak potřebné tři body,
které jsme ztratili s posledním
mužstvem tabulky,“ zhodnotil
utkání kouč Playmakerů Pavel
Kubíček.

FbC Playmakers Prostějov
Z.F.K. AQM Petrovice
6:7 (3:3, 3:4, 0:0)
Branky a nahrávky: 4:04
Žák (Bouda), 11:47 J. Hloch
(Páleník), 15:39 Bouda (Z.
Fojt), 28:17 Miczek (M. Fojt),
35:06 Bouda (Miczek), 36:17
Z. Fojt (M. Fojt) – 2:34 Urban
(Růžička), 7:26 Mieszek (Kantor), 16:26 Mieszek (Šamonil), 24:19 Růžička (Urban),
25:17 Růžička (Urban), 28:42
Schulhauser (Ochodek), 30:41
Kantor (Mieszek). Rozhodčí:
Krčmář – Václavík. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:3.
Sestava Playmakerů: Panák,
Krátký – Žák, Ťuik, M. Fojt,
Zakopal – Miczek, Kováč, J.
Hloch, Páleník, Bouda, Z. Fojt.
Trenér: Pavel Kubíček.
V neděli se Prostějovu již tolik
nedařilo. Proti Petrovicím sice

zvrátili stavy 0:1 a 1:2 na 3:2,
ve druhé třetině se ale hosté
opět dostali až do tříbrankového vedení a domácí již stihli pouze korigovat. Po dvou
dvacetiminutovkách tak vedly
Petrovice 7:6 a skóre se již ve
zbylé třetině nezměnilo. Body
tak putovaly na sever.
„Petrovice jsou nepříjemný, ale
hratelný soupeř. V neděli jsme
si chtěli užít florbalu a doslova
vlétli na soupeře, ten se však
nenechal překvapit a naše útoky kontroval. Bohužel od druhé
části jsme přišli o další dva hráče,
jeden měl svalové potíže, druhý
nevolnost. Došlo i k výměně
brankaře, tím byla celá koncepce narušena a soupeř toho maximálně využil. V poslední části
se utkání spíše oboustranně dohrávalo. V úplném závěru jsme
nastřelili několikrát tyč a nevyužili přesilovku. Na své hráče se
však nezlobím a spíš chválím, že
zápas úplně nevypustili, i když
dohrávali v osmi hráčích,“ popsal druhý zápas Kubíček.
Rozloučení s letošním ročníkem nastane pro Playmakery
již o tomto víkendu. Nejprve
se v sobotu 23. března od 17
hodin představí v městské
hale ve Vodově ulici proti domácímu Sanasport Gullivers

Sportovní zprávy
hledejte také na
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www.vecer

19. kolo: Olomouc – Petrovice 5:8, Klobouky – Kopřivnice 5:4, Přerov – Rožnov
6:4, Horní Suchá – Brno „B“ 3:5, Havířov – Brno I 3:5, Klobouky – Rožnov 4:7,
Prostějov - Opava 8:6
20. kolo: Olomouc – Opava 6:5 po nájezdech, Havířov – Brno „B“ 7:2, Horní
Suchá – Brno I 4:7, Přerov – Kopřivnice 5:2, Prostějov - Petrovice 6:7, Havířov
– Přerov 6:5 po nájezdech, Petrovice – Havířov 10:6, Rožnov – Opava 12:3.

Průběžná tabulka:
Tým



Kol V VP R P Skóre Body

1 FBC Vikings Kopřivnice

20

16

1

0

3

139:76

2 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm

21

14

2

1

4

151:100

50
47

3 Z.F.K. AQM Petrovice

20

12

0

1

7

152:138

37

4 Retro Bulldogs Brno „B“

20

10

3

0

7

133:120

36

5 S.K. P.E.M.A. Opava

21

11

0

2

8

167:137

35

6 Sanasport Gullivers Sokol Brno I

20

8

3

3

6

119:108

33

7 FBC Spartak MSEM Přerov

21

8

1

2

10

128:137

28

8 FbC Playmakers Prostějov

20

9

0

1

10

110:134

28

9 Slavia I-tec Havířov

21

6

1

2

12

128:152

22

10 FbC Aligators Klobouky

20

6

1

1

12

111:136

21

11 FBS Olomouc

20

6

1

1

12

116:148

21

12 FbK Horní Suchá

20

1

2

1 16

89:157

8

Sokol Brno I, o den později
nastoupí na stejném místě
proti Retro Bulldogs Brno
„B“. Ve hře je sedmé místo,
na kterém je pouze díky lepšímu dvojutkání i celkovému
skóre Přerov. Ten ale čeká

pouze závěrečné utkání na
hřišti poslední Horní Suché.
Pokud by se prostějovským
florbalistům podařily dvě výhry za tři body, mohli by se
posunout i na šesté místo před
šestý Sokol Brno I.

„Tato myšlenka se mi velice líbí,
zejména ta se třemi skupinami.
Zmenší se vzdálenosti a s nimi
i náklady na cestování, bude se
hrát s mužstvy z okolí, takže to
bude atraktivnější a lidé spíše
přijdou. Sami na vlastní kůži jsme
poznali, jak se nám po postupu
zvýšily náklady. U II. třídy by to
ale nebylo vhodné, její úroveň
by poté spadla. Negativem může
být, že by stejnou soutěž hrála i
mužstva ze IV. třídy, ale v něčem
musíte ustoupit.“

Stanislav PÍCHAL
předseda FC Kostelec na Hané

ANO - 3 SKUPINY
„Volám po tom už delší dobu,
týkaly se toho i pravidelné
schůzky v loňském roce. Shodli
jsme se, že je potřeba přijít s
revolučním modelem, který
by soutěže zatraktivnil. Klidně
tedy hrát základní skupinu, pak
vyřazovací boje a finále. Celky
ze III. a IV. třídy by neměly jezdit
přes celý okres. Záleží na tom, kolik bude účastníků, myslím si ale,
že by podzim mohl začít koncem
srpna a skončit začátkem listopadu, celá soutěž by pak mohla
vygradovat v květnu červnu.
Ideálem je mít silný okres se
čtrnácti mužstvy a níže v každé
skupině deset až dvanáct týmů.
Líbí se mi tři skupiny a podpořil
bych i větší počet. Uvidíme, jak se
kluby dohodnou.“

Přemysl EMPERGER
Sekretář TJ Pavlovice u Kojetína

ANO - 2 SKUPINY
„Jsem jednoznačně pro reorganizaci a klidně rozdělení na dvě i
tři skupiny. Osobně preferuji spíše
dvě skupiny o patnácti šestnácti
účastnících. Najednou to jde,
proč se tak nestalo už dávno?
Jak se říká, o peníze jde vždy až
na prvním místě a lepší je jezdit
do okolí než do Štěpánova či do
Brodku u Konice, jak je tomu
letos. Když budeme hrát s Nezamyslicemi, Tištínem, Němčicemi,
určitě přijde více lidí. Jsem rád a
doufám, že se dohodneme.“

Karel PLISKA
ppředseda Sokola Vícov

NEVÍM
„Nedokážu to posoudit. Jde o
počet mužstev, aby jich nebylo
moc ani málo. Tři skupiny určitě
ne, přišli bychom o duely s Plumlovem, Mostkovicemi, Vrahovicemi. Pro některé kluby může
být nový model výhodnější,
ale na severu jsou slabší týmy
a klesne úroveň. Jih je totiž
díky odchovancům Prostějova
vyspělejší. Z hlediska financí je to
ale dobrý nápad.“

František PRÁŠIL
předseda TJ Sokol Ivaň

ANO - 2 SKUPINY
„Jsem pro, je to v pořádku. Mluvilo se o tom již na posledním
setkání klubů a nyní se i něco
děje. Přinese to menší náklady
na cestování a peněz opravdu
není. Probírali jsme to na schůzi
a lepší jsou asi dvě skupiny. Nám
osobně by nevadilo, kdybychom
při zachování současného modelu
spadli zpět do IV. třídy, nechceme
hlavně jezdit po celém okrese. Na
sever to máme daleko my i oni k
nám.“

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Basketbal
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Basketbalisté Prostějova získali jistotu, na palubovce to je znát

72 BC UNIKOL KOLÍN
84 BK PROSTĚJOV

ORLI POKRAČUJÍ VE VÍTĚZNÉM TAŽENÍ A STOUPAJÍ TABULKOU

32:50

čtvrtiny: 13:28, 19:22, 16:20, 24:14
Trestné hody:
Střelba 2 b.:
Trojky:
Doskoky:

24/20:21/13
57/23:40/22
16/2:22/9
35:43

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

9:16
19:23
10:3
8:21

Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Kec
Diváků: 300

Sestava a body Prostějova:
Sleezák Paveel
el 211,,
Švvrd
Švrd
rdlílílíkk Ka
Kami
mil 177,
ml
K ho
Ko
hout
ut Ondře
řejj 155,
Pandulaa Duuša
šan 10,
Bohačík Jaaromí
romí
ro
míírr 6,
6,

Maarkko Ro
Mark
Roma
man 6,
6,
Práš
ášili Jaarrosslaav 5,
áš
Brratče
aattče
čenkov
kovv Vojtěěchh 2,
Šmíd Filip
ipp 2

Prostějov/lv
Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava kolína:
Ubilla Emmanuel 23, Bolds DemariusArmond 14, Machač David 12, Field Richard
10, Benáček Uroš 4, Radulović Dejan 3,Adamec Filip 2, Kříž Martin 2, Vyoral Tomáš
2, Hubálek Michal 0, Matějka Robin 0, Němeček Jakub 0

tabulka a1 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. ČEZ Basketball Nymburk

27

26

1

2436:1746

53

2. NH Ostrava
3. BK Prostějov
4. BK Děčín

29
28
29

18
18
17

11
10
12

2338:2227
2458:2268
2308:2219

47
46
46

5. BK JIP Pardubice

27

18

9

2266:2114

45

6. BC UNIKOL Kolín

28

15

13

2263:2356

43



Tým

tabulka A2 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. Astrum Levice

30

15

15

2335:2364

45

2. BK Opava
3. USK Praha
4. Levharti Chomutov

32
30
31

12
13
12

20
17
19

2425:2547
2276:2366
2541:2784

44
43
43

5. BK Lions Jindřichův Hradec

32

10

22

2686:2864

42

6. QANTO Tuři Svitavy

32

10

22

2554:2743

42

7. SLUNETA Ústí nad Labem

31

9

22

2344:2632

40



Tým

koše Mattoni nbl v číslech:
Skupina A1
5. kolo: Kolín - Prostějov 72:84 (13:28, 32:50, 48:70). Nejvíce
bodů: Ubilla 23, Bolds 14, Machač 12, Field 10 - Slezák 21, Švrdlík 17, Kohout 15,
Pandula 10. Rozhodčí: Vyklický, Hruša, Kec. Fauly: 19:23. Trestné hody: 24/20 21/13. Trojky: 2:9 * Děčín - Ostrava 83:70 (16:23, 33:42, 54:52). Nejvíce bodů:
Jiříček 21, Pope 19, Landa 13, Sanders 11, Soukup 10 - Jurečka 11, Barnes, Dufault a
Greene po 10. Rozhodčí: Lukeš, Hošek, Galajda. Fauly: 18:21. Trestné hody: 24/20
- 15/12. Trojky: 7:8 * ČEZ Basketball Nymburk - BK JIP Pardubice odloženo
na 27.3.
Skupina A2:
8. kolo: Svitavy - Jindřichův Hradec 102:96 (24:21, 56:47, 78:73). Nejvíce bodů:
Jelínek 24, Miloš 15, Macela 12, Mróz 11 - Venta 27, Tomanec 23, Kraus 16, Dygrýn
13. Rozhodčí: Vyklický, Hošek, Linhart. Trestné hody: 19/18 - 19/15. Fauly: 23:27.
Trojky: 10:11 * BK Opava - Astrum Levice 66:46 (25-7, 15-8, 12-21, 14-10). Nejvíc
bodů: Martin 14, Kramný 9, Sokolovský 8, Blažek 8, Tóth 8 - Fields 20 (trojky 9/3,
10 doskoků, 9F+, 6 ztrát), Grznár 9. Dvojky: 45/20 - 29/9. Trojky: 17/7 - 22/6. TH:
9/5 - 17/10. * Sluneta - Ústí 93:96 (17-14, 26-19, 26-35, 24-28. Nejvíc bodů: Pecka 27
(dvojky 11/11, 6 ztrát), Fields 16, Glover 12 (11 doskoků, 8 asistencí, 5 ztrát), Allen 12
(7 doskoků, 7F+), Staněk 10, Bosák 10 - McFadden 35 (trojky 8/5), Reese 20, Krakovič 15, Ličartovský 9. Dvojky: 42/30 - 52/28. Trojky: 15/5 - 17/10. TH: 27/18 - 14/10.
Osobní chyby: 15 - 22. Doskoky: 36 - 20. Body zpod koše: 44-34. Čtvrtiny: 17-14,
26-19, 26-35, 24-28.
9. kolo: Jindřichův Hradec - Chomutov 111:103 (30:26, 53:51, 88:74). Nejvíce
bodů: Venta 21, Tomanec 19, Pavlík 15, Kraus 14, Čech a Vošlajer po 10 - Glover
32, Pecka 17, Fields 14, Žampach 12, Bosák 11. Rozhodčí: Macela, Matějek, Večeřa.
Fauly: 31:25. Trestné hody: 27/22 - 36/29. Trojky: 7:8.
Předehrávka 10. kola: Svitavy - Opava 75:77 (18:17, 40:34, 60:56). Nejvíce bodů:
Mróz 21, Macela 14, Jelínek 12, Deloach 11 - Šiřina 21, Martin 14, Blažek 12, Sokolovský 10. Rozhodčí: Dolinek, Vondráček, Znamínko. Fauly: 21:25. Trestné hody:
29/17 - 30/24. Trojky: 4:3.

KAM PŘÍŠTĚ na mattoni nbl
SKUPINA A1
6. kolo, sobota 23. března, 18.00 hodin: BK Prostějov - NH Ostrava,
BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk (středa 20.3.2013, 18:00), BK JIP
Pardubice -BC UNIKOL Kolín
SKUPINA A2
dohrávky 9. kola, pondělí 18. března 18.00 hodin: Astrum Levice QANTO Tuři Svitavy, SLUNETA Ústí nad Labem - USK Praha
10. kolo, středa 20. března, 18.00 hodin: USK Praha - Lions J. Hradec,
Levharti Chomutov - Astrum Levice, QANTO Tuři Svitavy - BK Opava
(předehráno 75:77),
11. kolo, sobota 23. března, 18.00 hodin: BK Opava - Levharti Chomutov (16:00), USK Praha - Astrum Levice (17:30), Lions J. Hradec - SLUNETA Ústí nad Labem (neděle 24.3.2013, 18:00)
předehrávka 12. kola, pátek 22. března: SLUNETA Ústí nad Labem
- Astrum Levice

Výsledky ostatních týmů

Pátek 15. března
oblastní přebor muži UP Olomouc „B“ - BK Prostějov „B“ 73:81
OP starší minižačky TJ OP Prostějov - TBS Přerov xxx
Sobota 16. března
play off extraliga kadeti U17 JBC Brno - BK Prostějov 61:59
extraliga starší žačky U15 TJ OP Prostějov - KARA Trutnov 91:46
liga mladší žáci U14 BC Vysočina - BK Prostějov 48:58
OP starší minižačky U13 SKB Zlín - TJ OP Prostějov 10:100 a 18:96
Neděle 17. března
play off extraliga kadeti U17 JBC Brno - BK Prostějov 78:66
extraliga starší žačky U15 TJ OP Prostějov - Slovan Litoměřice 74:44
liga mladší žáci U14 TJ Jiskra Havlíčkův Brod - BK Prostějov 101:68
OP nejmladší minižáci U11 TJ Bruntál - BK Prostějov 48:66 a 31:98

pokud zopakujeme výkony
z poslední doby. Musíme být
soustředění. Nemůžeme žádného protivníka podcenit,“ uvědomuje si Choleva.
Z tohoto důvodu kouč týmu odmítá kalkulace, která příčka bude
před začátkem vyřazovací části
soutěže nejvýhodnější. Klub jde
zápas od zápasu a průběžnou tabulku příliš nesleduje. „Podíváme se na ni, až nadstavbová část
skončí. A půjdeme na soupeře,
který nám vyjde. S touhou poprat se o další ligovou medaili,“
řekl trenér prostějovských Orlů.

Ještě pět zápasů čeká na basketbalisty Prostějova
v nadstavbové skupině A1 nejvyšší soutěže. V posledních týdnech se Orli dostali do výborné formy
a prokousali se už na třetí místo v tabulce. Reálně
můžou pomýšlet i na druhou příčku před začátkem
play-off. „Nechci to zakřiknout, ale hrajeme opravdu s chutí a velkým nasazením. Snad to vydrží
až do konce sezony. Druhá příčka po nadstavbě
by pro nás v probíhajícím soutěžním ročníku byla
velkou odměnou. Tým prošel těžkým obdobím a
určitě by si to zasloužil,“ tvrdí trenér Orlů Zbyněk
Choleva.
Při velké vyrovnanosti Ostravy,
Děčína, Pardubic a Prostějova můžou o pořadí v soutěži
rozhodovat vzájemné zápasy.
Do druhé poloviny nadstavby
vstoupí Hanáci se zajímavou
bilancí s trojicí silných klubů.

S Ostravou sice Prostějov zatím
prohrává 1:2 na zápasy, celkové
skóre 261:257 ale hovoří v jeho
prospěch. Pokud Orli Novou
huť v sobotním domácím utkání
porazí, budou mít lepší bilanci.
Pardubice basketbalisté dokázali v probíhající sezoně dvakrát porazit při celkovém skóre

257:252. Čtvrtý ligový duel čeká
soupeře 30. března a výhodu
domácího prostředí budou mít
Pardubice.
Nadějnou vzájemnou bilanci
mají hráči Prostějova také s Děčínem. Válečníky porazili ve
dvou případech a pokud 6. dubna na severu Čech neprohrají o

více než 27 bodů, budou na tom
lépe než soupeř.
„Výchozí pozici nemáme špatnou, ale o takových počtech
příliš nepřemýšlím. S něčím
takovým se nedá kalkulovat. O
umístění se bude rozhodovat na
palubovce. Čekají nás těžké zápasy, ve kterých můžeme uspět,

BK Prostějov – NH Ostrava
72:89, 95:65, 94:103
BK Prostějov – BK JIP
Pardubice
92:91, 66:75, 99:86
BK Prostějov – BK Děčín
75:88, 68:60, 101:68

TŘETÍ VÝHRU V ŘADĚ JISTIL ŠVRDLÍK
Orli přivezli cennou, ale zaslouženou výhru z Kolína

Kolín/lv - Orli v Kolíně navázali na skvělé výkony z
posledních zápasů a už od
začátku utkání ovládli polabskou palubovku v 5. kole
nadstavbové skupiny A1
Mattoni NBL. Hned v první desetiminutovce si vybudovali dvouciferné vedení,
které už nepustili. Na tuto
úvodní periodu pak navázaly další dvě části, ve kterých
hosté díky efektivní hře zvýšili vedení až na dvacet dva
bodů -70:48. Úvod poslední
části Orli bohužel podcenili a
soupeř zaznamenal děsivou
sérii 14:0. Pak ale nastoupil
na palubovku Švrdlík a svý-

mi osmi body odvrátil nápor
domácích a zchladil tamní
publikum. Prostějov si díky
tomu z Kolína odvezl vítězství 84:72 a v tabulce se dostal už na třetí místo.
Do utkání v Kolíně Hanáci
vstoupili velmi důrazně. Po
drobných minisériích odskočili na 15:7 a další minisérie
na 19:9 už znamenala oddechový čas pro domácí celek.
Ani po něm se ale vývoj utkání
nezměnil a na palubovce stále
dominovali Orli. Ti díky přesným střelám Slezáka zpoza
tříbodového oblouku zvýšili až
na 28:11 a první část nakonec
vyhráli poměrem 28:13.
Ve druhé a třetí desetiminutovce se týmu Zbyňka Cholevy
už tak výrazně nedařilo jako
v úvodní pasáži, ale i tak hráči
dokázali vedení mírně navyšovat. Díky přesným zásahům

střelců z perimetru poměrně
snadno udržovali Prostějované domácí celek na distanc
a v polovině utkání vedli
osmnáctibodovým rozdílem
50:32. Ve třetí části Orli překonali dvacetibodovou hranici a znovu díky pohledným
kombinacím v ofenzívě se posunuli o další krůček směrem
k vítězství – 70:48.
Bohužel toto vysoké vedení a prostřídání znamenalo
polevení hostů v jejich úsilí
a závěrečný kvartál nebyl
moc povedený. Nejprve sice
Orli zvýšili na 73:48, ale
následně inkasovali čtrnáct
bodů v řadě, které znamenaly
snížení na 73:62. Zbytečné
ztráty, nepozornost v obraně
a získané fauly soupeře znamenaly toto výrazné snížení.
Naštěstí pak nastoupil na palubovku nejlepší hráč dnešní-

Očima trenérů
Predrag BENAČEK - BC Unikol Kolín:

„Gratuluji Prostějovu k zaslouženému vítězství. Vedli celý
zápas. Utkání bylo rozhodnuto v prvním poločase. Nechali
jsme Prostějov odskočit na dvacet bodů. Měli jsme velmi
špatný střelecký den. Gratuluji ještě jednou a přeji si, ať
se uvidíme v play-off. Vůbec nám nesvědčí přestávky. Během jednoho
měsíce jsme odehráli pouze čtyři zápasy. Úplně jsme po základní části
vypadli z tempa.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Jsme hrozně rádi za výhru, protože v Polabí se nehraje
lehce. S Kolínem je to vždycky těžké utkání. Ale dneska
jsme za to vzali od začátku, dařilo se nám, hráli jsme
s velkou chutí a energií. To jsme vydrželi tři čtvrtiny.
Bohužel ta poslední se nám už tolik nevyvedla a Kolín
začal tlačit. Kromě poslední čtvrtiny jsme podali vyvážený výkon jak
v obraně, tak v útoku.“

ho utkání Kamil Švrdlík, který
spoluhráče znovu postavil na
nohy. Jeho důležité dvoubodové koše po útočném doskoku a trestné hody znamenaly

srovnání kroku s domácím
celkem a naopak přílišná
zbrklost polabského týmu
vedla k opětovnému navyšování prostějovského vedení.

Exkluzivní rozhovor s pivotem Orlů, který je překvapením sezóny

„Naším cílem je medaile,“ říká Ondřej Kohout
Prostějov - Parádní sezonu si v prostějovském dresu užívá Ondřej Kohout. Talentovaný pivot se před
sezonou vrátil do České republiky ze Španělska a
rychle se zabydlel v základní sestavě Orlů. Poprvé
v kariéře objíždí palubovky klubů z elitní domácí
soutěže a rozhodně si nevede špatně. Z pohledu
koeficientu užitečnosti je dokonce nejlepším hráčem Prostějova a sedmnáctým nejlépe hodnoceným basketbalistou celé Mattoni NBL. „V týmu je
pohoda a to se odráží ve výsledcích. Týmových i
osobních,“ tvrdí basketbalista.
Ladislav Valný
Orlům se v poslední
době daří. Cítíte, že
jste na vítězné vlně?
„Pohodu
pochopitelně
vnímáme a docela si ji
užíváme. Prožíváme opravdu
příjemné období a je to vidět
i na palubovce. Hrajeme
týmově, umíme si vyhovět.
To je základ celého úspěchu.
Opravdu musím říct, že tento
tým si sedl herně i lidsky.“
V průběhu sezony jste
překonali
finanční
těžkosti a celou řadu
zranění. Je možné, že teď
sklízíte úspěchy i díky
tomu, že to mužstvo nezabalilo?
„Je to možné. V kritických
měsících se celý tým semkl.
Všichni dali své přednosti
ve prospěch kabiny. Umíme
si vzájemně pomoci, což je
strašně důležité. Někdy je v
týmu deset velkých individualit a přesto to nefunguje. To
naštěstí není náš případ.“
Prostějov je v letošní
sezoně opravdovým

týmem
„nesobeckou
mašinou“. Vám se ale daří i
osobně. Jak jste spokojený
s vlastními výkony v první
ligové sezoně?
„Myslím, že nejsou špatné.
Docela se mi daří. Nechci se
opakovat, ale je to dané také
spoluhráči. V kolektivním
sportu jedinec nic velkého
nedokáže, jedině s pomocí
ostatních.“
Po svém příchodu jste
říkal, že se považujete
spíše za bránícího hráče a
případné body berete jako
něco navíc. V poslední době
se ale stále více prosazujete
také jako střelec. Kdy přišla
ta změna?
„Nějakou velkou změnu
necítím. Máme v týmu celou řadu hráčů, kteří mají
střelecký průměr přes deset
bodů. Je to dáno naší hrou.
Hledáme ideální střelecké
pozice a pak není až tak těžké
proměnit otevřenou střelu. V
tom je celé kouzlo.“
Stále častěji se ozývají hlasy, že Kohout
roste pro národní tým. Jak

se to poslouchá?
„Pochopitelně je to příjemné,
dobře se to poslouchá. Ale až
čas ukáže, jestli se to opravdu
vyplní. Záleží na mě. Musím
pořád pracovat na dalším
zlepšení. A k tomu potřebuji
i štěstí a především zdraví.“
Orli stoupají tabulkou a chystají se na
play-off. Jaké mají šance
získat v letošní sezoně další
ligovou medaili?
„Myslím, že docela slušné.
Odehráli jsme celou řadu
dobrých zápasů. Vyrovnanou
partii jsme drželi i v duelech s Nymburkem. Soutěž je
hodně vyrovnaná, ale bát se
nemusíme nikoho. Medaile je
naším cílem.“

„V kritických měsících se celý tým
semkl. Všichni dali své přednosti
ve prospěch kabiny. Umíme si
vzájemně pomoci, což je důležité.“
Pivotman ONDŘEJ KOHOUT o tom,
jak mužstvo překonalo samo sebe...
Ke splnění tohoto
přání
se
můžete
přiblížit,
pokud
po
nadstavbě skončíte v tabulce co nejvýše. S jakým
umístěním budete spokojený?
„Chceme
skončit
do
čtvrtého místa, které je
před čtvrtfinálovou sérií
výhodnější. Pokud budeme
pokračovat ve výkonech
z poslední doby, je to reálný
cíl.“
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házenkářská sedmička

15. kolo
Velké Meziříčí – Hustopeče ......
................................................
33:31
...................
.................................
.............
Brno „B“ – Maloměřice.......................................................
29:25
.....................
. ...............................
............
Sokolnice – Havlíčkův Brod
28:25
d ................................................
............................. .............
...............
, Bohunice Ivančice .......................................................
..................................................
......... nehlášeno
Kuřim – Telnice ............................................................
............ ... ........................................ nehlášeno

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

PROSTĚJOVŠTÍ HÁZENKÁŘI ZTRATILI VÝHRU V POSLEDNÍ SEKUNDĚ
Házenkářskému derby nechyběly krásné momenty, emoce ani drama až do konce

Kostelec na Hané/jim – Nedělní
střetnutí kosteleckých a prostějovských házenkářů přineslo
spoustu momentů, kvůli nimž
se vyplatí chodit na házenou.
Očekávané derby mezi domácím Kostelcem a hostujícím
Prostějovem se vymykalo druholigovému průměru, udělalo
tomuto sportu dobrou reklamu
a trochu mrzel jen fakt, že si do
městské haly našlo cestu pouze
sto šedesát diváků.
Domácím vyšel skvěle vstup do
utkání a sestava zkušených borců
pamatujících mnohé se ve dvanácté minutě ujala vedení 5:1.
Dvěma brankami se o to zasloužili
Vymětal s Grulichem, jednou přispěl Varhalík. Za hosty nejprve na
1:2 snižoval Jura, ale až úspěšný
protiútok Jurečky a jeho snížení na
2:5 přineslo návrat Prostějova do
utkání. Během pěti minut ho totiž
napodobili Kozlovský, Gazdík i
Kosina a v sedmnácté minutě se
opět začínalo „od nuly“. A to ještě
Kosina zahodil sedmičku a neuspěl ani při dorážce, kdy jeho ránu
sedící Navrátil opět vyrazil.
O emoce nebyla nouze již od prvních minut, prvním větším dokladem byl právě přelom sedmnácté
a osmnácté minuty, kdy nejprve
dostal dvě minuty Gazdík a za
protesty byl nejprve žlutou kartou
a po pár sekundách i dvouminutovým trestem odměněn rovněž
kouč Prostějova Josef Zedníček.
Krátce nato navíc Kosina z brejku srovnal na 6:6 a byl při tom i
faulován, takže se hrálo ve spíše
hokejovém počtu pět na čtyři.
Domácí se ale po celé utkání v
přesilovkách velmi trápili a místo
navyšování skóre při tomto rozložení sil sami často inkasovali.
Hostům se tak podařilo dotáhnout i ztrátu 7:9, z níž se během
čtyř minut stalo vedení 11:9! Za
domácí korigoval Říčař, time out
si však po kosteleckém kouči
Aloisi Juríkovi vzal i jeho protějšek Zedníček a hosté díky Kozlovskému a Gazdíkovi odskočili

Sokol Kostelec na Hané HK
Sokol II Prostějov

28:28

(10:13)

Rozhodčí: Divácký – Šohaj. ŽK: 3:3. Vyloučení: 4:12. ČK: 0:2 (Kozlovský, Jurečka). Sedmičky: 6/5:5/4. Diváků: 160. Pětiminutovky:
1:0, 4:1, 5:3, 8:7, 9:11, 10:13, 13:13, 16:17, 18:19, 22:22, 24:24, 28:28.

Sestava a branky Kostelce:
Navrátil, Varha – Smékal, Godál 1, Grulich 11, Jurka 1, Rikan 3, Ševčík
1, Vymětal 5, M. Grepl 1, J. Grepl, Hochvald, Varhalík 4, Říčař 1.
Trenér: Alois Jurík.
Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 5, M. Jurik, Jura 1, Chytil, Jurečka 4, Procházka 1, Šestořád, Budík, Gazdík 3, Valach, Raška, Kosina 14.
Trenér: Josef Zedníček.

poprvé a naposledy až do tříbrankového trháku 13:10. Tento stav
udrželi až do přestávky a při snaze o navýšení navíc sekundu před
koncem neplatila Jurova střela a
tento hráč ještě k tomu vyfasoval
dvě minuty.

17:15. Postarali se o to Kosina s
Kozlovským, dva nejlepší střelci
hostí. Kosina sám o sobě dal i díky
čtyřem sedmičkám polovinu gólů
svého týmu, Kozlovský doplnil
svou nezastupitelnou roli v obraně
pěti trefami.

Atraktivní podívaná. Duel Kostelce na Hané se Sokolem II Prostějov nabídl spoustu krásných okamžiků a napilno měli oba gólmani.
Foto: Jiří Možný
Po přestávce si obě mužstva opět
role prohodila. Prostějov lehce
ztrácel míče a nebyl dlouho schopen prostřelit obranu v čele s Navrátilem, naproti tomu Kostelec
rázně dotahoval. Grulich, Godál
a Varhalík dorovnali na 13:13,
ukázkový obrat dokonal v šestatřicáté minutě opět Martin Grulich, s
jedenácti brankami jasně nejlepší
střelec domácích.
Hosté se ještě vzepřeli a dvěma
krátkými sériemi získali zpět
alespoň dvoubrankové vedení

Poté opět přišel ke slovu Kostelec,
snížení na 16:17 bylo ale jedinou
gólovou radostí pro domácího
matadora Davida Ševčíka. Za
svou branku zaplatil zraněním
ruky a v zápase již nepokračoval.
Sokol II si udržoval vedení až do
skóre 19:17, pak si vybral hluchou
čtyřminutovku, kdy sám vyšel
naprázdno a hned třikrát dovolil
skórovat soupeři. Grulich, Vymětal a Rikan obrátili na 20:19, na což
hned třikrát odpověděl Kosina a
hosté opět vedli 21:20 a 22:21.

Alois JURÍK - TJ Sokol Kostelec na Hané-HK:
„Dramatické utkání, pro trenéry špatné. Obrany jednoznačně
převyšovaly útočnou fázi a pro nás je to ztracený bod. Naprostou
nekázní v útočné fázi jsme nebyli schopni se prosadit. Bohužel to
byli mladí nezkušení hráči a kdykoli jsem vystřídal, ztratili jsme
nabytý náskok. Tréninková docházka je špatná a bylo to vidět.
Kdyby bylo po mém, šest lidí bude hrát celých šedesát minut. Ale
je to sport a mladí se také musejí otrkávat. Potom se ještě zranil
David Ševčík, ten chyběl. Třígólové manko jsme sice smazali,
ztratili jsme ale balon Godálovou neukázněností. Tak zkušený
hráč by to měl podržet a místo toho, aby to bylo o dva a utkání
by vypadalo jinak, přišla znova nervozita. Na druhou ligu to bylo
slušné utkání, ale Kostelec ztratil bod, i když dělba bodů je možná
spravedlivá. Tvrdé utkání to nebylo. Nebyl tam žádný likvidační
faul, červené byly za tři dvojky. Vypadalo to sice hrozně, ale třeba
na Michala Jurku to byl zákrok zepředu, to je normální. Kosina byl
bráněn dobře, daleko větší problémy nám dělal Jirka Kozlovský.
Jednak má obrovskou fazónu, jednak na sobě úžasně pracuje.“

JOSEF ZEDNÍČEK – Sokol II Prostějov:
„Jsme s bodem spokojeni. Jeli jsme sem neprohrát, což se nám
podařilo. Bylo to jako vždy vyhecované, to k derby patří. Škoda,
že nepřišlo více lidí, bylo jich málo. Úroveň házené byla dobrá.
V prvním poločase jsme byli malinko lepší my, taky jsme to o tři
vyhráli. Ve druhém poločase jsme se nechali hodně vylučovat a
Kostelec byl o kousek lepší. Remíza je naprosto spravedlivá, byť
domácí vyrovnali až vteřinu před koncem. Je to bod zvenku, ten se
počítá dvojnásob. Špatný úvod je náš kolorit. Věděl jsem, že jsme
připraveni dobře a že to musí přijít. Nakonec jsme poločas obrátili
na 13:10. Bylo to o dobré obraně, Jirka Hrubý chytl některé důležité
věci. Ve druhém poločase domácí zlepšili obranu, přitvrdili. Nad
vodou nás drželi Kosina a Kozlovský, bohužel jsme byli hodně
vylučovaní. Hráli jsme to v podstatě v šesti sedmi lidech, vydrželi
to a musím být s výkonem spokojen. Dokázali jsme navázat na
výborný výsledek z minulého utkání. V Ivančicích to bylo těžší,
tam je nepřátelské prostředí. Tady je to vyhecované, ale všichni jsme
přátelé, kamarádi.“

Těsná přetahovaná pokračovala
i v posledních deseti minutách.
Až do předposlední minuty přitom měli blíže ke dvěma bodům
domácí, když chvíli drželi vedení 23:22, 24:23, 25:24, 26:25 i
27:26. V devětapadesáté minutě
i navzdory oslabení dorostenec
Procházka z levé strany vyrovnal
a stejně tak se i přes červenou kartu za třetí dvouminutový trest pro
Kozlovského dařilo Kosinovi.
Hosté drželi vedení 28:27 až do
poslední sekundy. Zuby nehty
se bránili útokům hostí, až tři
sekundy před koncem dostal

třetí „dvojku“ a červenou David
Jurečka, rozhodčí navíc nařídili
sedmičku. Míč si vzal Vymětal,
ale Jiří Hrubý dokázal jeho střelu
vyrazit. K jeho smůle však pouze
zpět ke kosteleckému střelci, jenž
z dorážky 0,7 sekundy před koncem vyrovnal.
Kostelec tak pošesté v sezoně
doma bodoval a s Prostějovem
ani jednou neprohrál, hosté navázali na předchozí dvě body z
Ivančic a ze dvou venkovních
duelů přivezli tři body ze čtyř. Od
sedmých Maloměřic je tak v neúplné tabulce dělí již jen dva body.

„Bod není špatný, je ale škoda, že nemáme dva,“
ohlíželo se za vyrovnaným utkáním křídlo Sokola II David Jurečka
Kostelec na Hané – Pozice pravého křídla patřila
na hostující straně prakticky po celé utkání Davidu
Jurečkovi. Dvacetiletý hráč Sokola II Prostějov potvrzuje, že se mu v posledních utkáních daří střelecky, a na osm branek z Ivančic navázal čtyřmi zásahy. Navzdory tomu se ovšem stal i smutným hrdinou derby. Ve snaze ubránit soupeře a nedovolit
domácím vyrovnat dostal tři sekundy před koncem
červenou kartu a Kostelec navíc házel sedmičku,
kterou na dvakrát využil. Bod zvenku tak sice na
jednu stranu bere, na druhou stranu ho však mrzí,
že zisk není dvojnásobný.
Jiří Možný

„Derby se mi nehrálo špatně,
* Dlouho jste vedli, pak zase bylo to fajn. Atmosféra byla krásdotahovali a nakonec jen o ná, diváci suproví, zápas podle
sekundu nevyhráli. Líbilo se mě velmi dobrý. Bylo to vyhevám derby?
cované ze všech stran, mělo to

náboj a škoda jen, že jsme neurvali dva body. Mohli jsme, ale v
závěru přišel můj možná trochu
zkrat.“
* Jak zpětně hodnotíte faul za
červenou kartu a sedmičku několik vteřin před koncem?
„Podle pravidel to bylo správně
písknuté a protože šlo o zákrok v
posledních dvou minutách, přímá
diskvalifikace byla zasloužená.
Ale stál jsem tam, ruce jsem měl
dole, rozhodčí to ale posoudil takto. Byl to smolný moment.“
* Nevyšel vám úvod utkání,
brzy jste o čtyři branky prohrávali. Co jste pak změnili?
„Rozjezd míváme už tradičně
pomalejší, potom se hecneme,
jako třeba v posledním utkání
v Ivančicích, kde jsme celou

dobu „tekli“, ale pak jsme to
otočili. V závěru to ale byla
škoda, prohrávali jsme o gól,
zase jsme vedli. Byli jsme často
vylučovaní, chvíli se nám nedařilo a buďme rádi, že máme
bod. Ten je důležitý.“
* Doma jste prohráli poměrně jasně, na co jste si měli dávat pozor tentokrát?
„Hlavně na Milana Varhalíka a
nahrávky do pivota na Michala
Jurku. Doma jsme hráli katastrofálně, oni nás předčili ve
všem. Tady jsme hráli mnohem
lépe a přestože bod není špatný,
je škoda, že nemáme dva.“
* Z posledních dvou utkání
máte tři body, hráli jste přitom vždy venku. Jste s tímto
ziskem spokojeni?

„Máme sice tři body, když ale
připočteme i domácí utkání s
Hustopečemi, mohlo jich být
i šest. Minule se nám alespoň
podařilo vyhrát, což je v boji o
záchranu velice důležité.“

„Remíza je asi spravedlivá, obě strany mohly být šťastnější,“

uznal kostelecký kanonýr Martin Grulich
Kostelec na Hané – Proměnil čtyři sedmimetrové
hody ze čtyř, přidal k nim i sedm branek ze hry. S
jedenácti přesnými střelami se tak Martin Grulich
stal jednoznačně nejlepším střelcem Kostelce na
Hané a pomohl mu získat alespoň bod. Ztráta v domácím prostředí ho sice mrzela, připomněl ale, že
šlo o vyrovnané utkání, na které se každý z hráčů
těšil, a remíza je asi spravedlivá.
Jiří Možný
* Máte za sebou druhé derby s
Prostějovem v této sezoně. Jak
jste si zápas užil?
„Bylo to bojovné, napjaté,
ale jelikož se všichni známe
a vesměs jsme kamarádi, tak
jsme se my i oni na dnešek těšili. Remíza je asi spravedlivá,
obě strany mohly být šťastnější.
Jen mě mrzí, že v přemíře bo-

jovnosti sem tam nějaký zákrok
uletěl. Ale bylo to v rovině a
všichni jsme si podali ruce. Zlatý bod pro nás.“
* Nezdálo se vám občas, že to
snad v hledišti bylo vyhecovanější?
„Je to tím, že i hlediště je
házenkářské. Sedí tam plno
bývalých hráčů, každý fandí
svému týmu. Jsme pět kilo-

metrů od sebe a je to bojovné
i v hledišti. Hráčům se ale v
takové atmosféře hraje lépe.“
* Podařil se vám úvod, poločas jste přesto o tři branky
prohráli. Čím jste náskok
ztratili?
„My se známe, víme, co od
sebe čekat a když je člověk
nabuzený, udělá občas nějakou chybu. Z toho pramení
úseky hry, kdy je střídavě
na koni jeden i druhý tým.
Je dobré, že v zápase nebyl
výrazný brankový rozdíl,
přestože nám první poločas
asi o tři branky utekl. Podařilo se nám ale rychle srovnat
a pak už to šlo gól po gólu.
Bylo to o tom, kdo bude mít
momentálně lepší rozpoložení v obraně a útoku. Chvilič-

ku jsme to byli my, chviličku
Prostějov. Jsme rádi, že jsme
to nakonec zremizovali.“
* Co chybělo k tomu, aby
místo jednoho bodu byly
dva?
„Maličkost. Jedna chyba.
Může to pak skončit o dva
tři góly pro jednoho nebo
druhého. Byl to bojovný,
ale vyrovnaný zápas. Třeba
přesilovky se nám dneska
nedařily. Na place chce hráč
udělat dobrou věc a v zápalu
hry mu to nevyjde. Chtělo to
ne tolik kombinovat, ale zahrát jednoduše a proskočit.“
* Opět jste byl jistotou při
sedmičkách. Nebyl jste nervózní?
„To ano, ale kdybych šel na
hřiště s pocitem, že se bojím

cokoliv udělat, nemohl bych
tam být. Šel jsem vždy s čistou
hlavou, protože oba gólmany znám, a těší mě, že jsem
všechny sedmičky dal. Dneska
mi to vyšlo a jsem za to rád. Je
jedno, kdo to hází. Kdyby tam
šel kdokoliv jiný, držel bych
mu palce, aby to bylo v bráně.“

PRŮBĚŽNÁ TABULKA DRUHÉ LIGY

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

Mužstvo
Bohunice
Hustopeče
SK Kuřim
Brno „B“
Velké Meziříčí
Telnice
Maloměřice
Kostelec na Hané
Sokolnice
Prostějov
Ivančice
Havlíčkův Brod

Z V
14 13
15 11
14 9
15 9
15 9
14 6
15 5
14 5
15 6
15 4
14 4
14 0

R
0
0
1
1
0
2
2
2
0
2
1
1

P
1
4
4
5
6
6
8
7
9
9
9
13

S
439:335
427:356
370:361
420:420
382:387
367:364
416:393
343:373
376:432
391:431
369:368
345:425

B
26
22
19
19
18
14
12
12
12
10
9
1

KAM NA házenou?
15. kolo, neděle17. března 15.00 hodin: V. Meziříčí - Hustopeče (16.
3., 15:00), Brno B - Maloměřice (16.3., 17:00), Bohunice - Ivančice,
SK Kuřim - Telnice, Kostelec n.H. - Prostějov (15:30), Sokolnice
- H.Brod (16:00)

Sokol II si zvolil nového starostu...
(dokončení ze strany 17)
S takovým hodnocením
ale ostře nesouhlasí nyní již
bývalý starosta Sokola II
Zdeněk Čech.
Podle něj se hospodařilo dobře
a vynaložené náklady se brzy
začnou vracet. „S výtkami
nesouhlasím. Investovali jsme
spoustu peněz do šaten U Kalicha i do rekonstrukce základny
na Ptenském Dvorku. Ta i přesto
vykázala předloni čistý zisk
kolem dvaceti tisíc a loni přes sto
tisíc korun. O peníze jsme vždy
žádali město Prostějov, Olomoucký kraj, Českou obec sokolskou i ministerstvo školství.
Využili jsme tak maximum
možností,“ reagoval Čech.
Za vším tak vidí antipatie vůči
své osobě, i proto již nechtěl
kandidovat. „Proti větru se
čůrat nedá... Hájil jsem v první
řadě zájmy Sokola, ne pouze
házenkářského oddílu. Rozhodli se tak se mnou nespolupracovat a cítil jsem z jejich
strany osobní útoky proti mně
a panu Pluháčkovi. Toho při
volbě odstřelili,“ nebral si Čech
servítky.
Šestořád odmítá, že by proti
bývalému starostovi měl něco
osobního, upozornil ale, že
některé žádosti o dotace nebyly
akceptovány jen kvůli administrativní chybě při podání žádosti.
Svá původní slova ovšem přece
jen trochu korigoval. „Když
se nedaří, každý hledá chyby
jinde než u sebe. Jsem tu velice
krátce a na důkladnější hodnocení je potřeba čas. Během
dvou tří týdnů by ale župní revizní komise měla zkontrolovat
účetnictví, počkejme si na její
závěry,“ poprosil o chvíli času.
O zklidnění atmosféry se pokusil i bývalý trenér kosteleckých i prostějovských mužů a
člen výboru házené Sokola

II Prostějov Antonín Krist.
„Nerad bych na veřejnosti
prezentoval věci, které nejsou
pravdivé. Na pana Čecha jsme
neútočili a po mém příchodu z
Kostelce na Hané mi Zdeněk
dělal vedoucího družstva. Zdá
se mi ale, že jsme šli trošičku
dolů a přál bych si povznést
tradici Sokola II i samotné
házené,“ vzkázal Krist.
Za svého starostování by se
Šestořád rád dočkal návratu
mužské házené do první ligy,
hráči na tuto soutěž podle
něj v klubu jsou již nyní.
„Prostějov si to zaslouží, ale
účast na trénincích je zatím
žalostná. Stoprocentní účast
kvůli pracovním směnám je
sice nemožná, ale zlepšení
finanční situace by mohlo
znamenat vypsání prémií a
více tak hráče motivovat,“
představil jednu z myšlenek
do diskuse s vedením oddílu
házené. Těší ho, že majetek
Sokola II je velký, rozhodně
nemá v plánu nic prodávat, ale
spíše se zaměřit na pronájem
či vlastní užívání. Prvořadým
zájmem pak pro něj je
výstavba nové haly.
Pavla Šestořáda staršího nominoval na pozici starosty Sokola
II oddíl házené, který ústy nového předsedy Jiřího Hrubého
také očekává nalezení lepší hospodárnosti. „Každý oddíl Sokola II mohl navrhnout jednoho
kandidáta a pan Šestořád může
přinést nové myšlenky, impulzy,
pomoci se získáváním mládeže,
sponzorů, příspěvků, grantů. Pan
Čech má své zásluhy, ale byl v
čele již dvanáct let a řada věcí se
už nehýbala,“ uvedl Hrubý. Ani
on by se postupu výš nebránil,
prvořadá je ale i pro něj výstavba
haly a s ní spojené lepší zázemí
i podmínky pro trénování či regeneraci.

TJ Sokol Čechovice

si dovoluje požádat všechny příznivce a
pamětníky
o zapůjčení historických materiálů
a archivních fotografií,
vztahujících se k tělovýchovné jednotě,
která v letošním červnu bude slavit
100 let od založení
(např. fotografie ze stavby sokolovny, ze stavby
hřiště kopané, z šibřinek, plesů, sportovní trofeje apod.)
V případě, že tyto materiály budete ochotni
poskytnout k zapůjčení, kontaktujte prosím
jednatele TJ
pana Františka Kohoutka,
nebo pana Josefa Sklenáře - tel. 604 293 101.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

Volejbal

30

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 18. března 2013

l

Prostějovské volejbalistky zakončily nadstavbu dvěma výhrami, nyní už jde o titul!

PRVNÍ VÝZVOU PLAY OFF JE OSTRAVA VE ČTVRTFINÁLE

Sestava Prostějova:

Prostějov/son

Dudová, Holišová, Mukařovská, D. Pavelková, Jakubšová, Závodná, libero Spáčilová. Střídaly: Kojdová, Jurčíková. Trenérka: Alexandra Dedková.

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC

Čas: 1:08 hodiny
Rozhodčí: Peloušek a Renčín
Diváků: 500
1. set: 25:19 23 minut
2. set:
et: 25
25:16
25:1
:16 200 minut
m nu
mi
u
3. set: 25:22 25 minut
miinu
m
ut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Vincourová

Miletičová
Hrončeková
Žarkovová
Kočiová
Gomesová
Střídala: Soaresová
Připraveny byly: Kossányiová,
Melichárková, Assisová, Hippeová,
Jelínková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava SK UP Olomouc:
Košická, Rutarová, Janečková, Kojdová, Nachmilnerová, Tinklová, libero
Maléřová. Střídaly: Vanžurová, Rašková, Piňosová. Trenér: Jiří Teplý.

KOLO
KO
LO:
Skupina
p o1
stějov
j 0:3 ((-19,, -18,, -15).) Nejvíj
ce bodů: Kojdová 7, Holišová 6, Jakubšová 5 - Assisová 14, Gomesová 13, Žarkovová
9. * Přerov - Olymp Praha 3:0 (23, 30, 22). Nejvíce bodů: Dedíková a Rosenbergerová
po 14, Murčinková 12 - Kvapilová 13, Hodanová 12, Sládková 11 * Olomouc volný los
Skupina
p o 6.-10. místo: Ostrava - Slavia Praha 3:0 (17, 16, 14). Nejvíce bodů: Elblová 14, Kadlecová a Langová
g ppo 13,, Zemanová 10 - Hanzlová a Caithamlová po 7,
Smolková 6 * Šternberk - KP Brno 0:3 ((-22,, -18,, -22).) Nejvíce
j
bodů: Janečková
14, Oborná 10 - Onderková a Marešová ppo 11,, Širůčková 10 * VK SG Brno volný los
NASTAVBOVÁ ČÁST - 28. KOLO:
Skupina
p o 1.-5. místo: Olymp Praha - Frýdek-Místek 3:0 (18,14,13). Nejvíce bodů:
Kvapilová 16, Mudrová a Trnková po 11 - Jakubšová 8, Kojdová a pavelková po 7 *
VK Agel
g Prostějov
j - SK UP Olomouc 3:0 ((19,16,22).
, , ) Nejvíce
j
bodů: Gomesová a
Miletičová po 13, Žarkovová 12 - Tinklová 9, Nachmilerová a Rutarová po 8. PVK
Přerov volný los
Skupina
p o 6.-10. místo: KP Brno - Ostrava 3:1 (-21,15,17,16). Nejvíce bodů: Širůčková 20, Onderková a Vyklická po 20 - Elblová 11, Polášková 9, Langová 8. * Slavia
Praha - SG Brno 3:0 ((22,17,23).
, , ) Nejvíce
j bodů: Cebáková 13, Smolková a Vinecká po
9 - Najbrtová 14, Boušková 11. Šternberk volný los

konečné tabulky
nadstavbová část - skupina o 1. až 5. místo
 Tým
1.
2.
3.
4.
5.

VK Agel Prostějov
Olymp Praha
PVK Přerov
SK UP Olomouc
TJ Sokol Frýdek - Místek

Z

V3 V2 PB

P

PS

PM

B

26
26
26
26
26

22
16
12
12
10

3
6
9
8
10

71:16
61:36
55:45
54:45
52:45

2110:1604
2237:1985
2208:2177
2203:2087
2094:2019

67
54
45
44
41

1
2
4
2
4

0
2
1
4
2

nadstavbová část - skupina o 6. až 10. místo
 Tým

Z

6.
7.
8.
9.
10.

26 10
26 10
26 11
26 6
26 0

VK Královo pole Brno
VC Slavia Praha
TJ Ostrava
TJ Sokol Šternberk
VK SG Brno

V3 V2 PB

3
1
1
3
0

3
3
0
2
2

P

PS

PM

B

10
12
14
15
24

50:49
46:50
42:48
35:61
7:78

2147:2135
1997:2078
1898:1943
1980:2159
1386:2073

39
37
35
26
2

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru
3:0 a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

Přehled vzájemných zápasů za poslední roky
Sezona 2010-2011
Čtvrtfinále extraligy, první utkání (26. března 2011): Prostějov – Ostrava 3:0 (14, 15, 8), druhé utkání (27. března 2011):
Prostějov – Ostrava 3:0 (8, 20, 15), třetí utkání (2. dubna 2011):
Ostrava – Prostějov 1:3 (-10, 20, -18, -12).
Sezona 2011-2012
5. kolo extraligy (29. října 2011): Ostrava – Prostějov 0:3
(-15, -12, -10), 14. kolo extraligy (22. prosince 2011): Prostějov – Ostrava 3:0 (17, 12, 21).
Sezona 2012-2013
2. kolo extraligy (20. října 2012): Ostrava – Prostějov 0:3
(-15, -14, -15), 11. kolo extraligy (1. prosince 2012): Prostějov
– Ostrava 3:0 (16, 15, 19).
Celková bilance: Prostějov – Ostrava 15:0 na zápasy
(45:3 na sety)

Hráčská soupiska
Klára Sedláčková - blokařka č. 1
Veronika Šípová – libero č. 2
Petra Polášková – smečařka č. 3
Romana Elblová – smečařka, libero č. 4
Veronika Kadlecová – smečařka č. 5
Hana Čuboňová – univerzálka, smečařka č. 6
Alena Pinková – blokařka č. 8
Kateřina Kolářová – nahrávačka č. 9
Markéta Kukučová – univerzálka č. 10
Iva Šípová – nahrávačka č. 11
Renáta Langová – blokařka č. 12
Magdaléna Zedníková – smečařka č. 13
Kateřina Zemanová – blokařka č. 14

Realizační tým
Hlavní trenér: Zdeněk Pommer
Asistent trenéra: Lukáš Spáčil
úplně jedno. Záležet bude pouze
na našich vlastních výkonech
a stejně musíme pořád vítězit,“
prohodila kapitánka obhájkyň titulu Solange Soares. „Při vší úctě
si myslím, že až tolik nezáleží,
koho ve čtvrtfinále potkáme. KP
Brno, Slavia Praha i Ostrava jsou
na podobné herní úrovni a rozdíl
je především v délce cestování,“
odtušil asistent trenéra Ľubomír

Petráš. Posléze tedy AGELu
přivál osud do cesty Severomoravanky. „Je naší povinností tuto
sérii zvládnout bez jakýchkoliv
větších problémů. Proto se na ni
dobře připravíme a nesmíme nic
podcenit,“ zdůraznil Petráš.
Jasným cílem je postoupit do semifinále poměrem 3:0 na zápasy. Projde „vékáčko“ čtvrtfinálovou branou i bez ztráty sady?

„Agelky“ v nadstavbě: dva výpadky, jinak pohoda...
Prostějov/son - Osm utkání
odehrály prostějovské volejbalistky v nadstavbové
části UNIQA extraligy žen
2012/-2013. A vzhledem
k větší vyrovnanosti aktuálního ročníku nejvyšší české soutěže (hlavně v horní
polovině tabulky) bylo už
dopředu jasné, že nepůjde
o žádnou procházku růžovou zahradou. To se během
uplynulého měsíce a půl
také potvrdilo...
Již během základní fáze
prožil tým VK AGEL jeden
výsledkový šok, když těsně
před Vánocemi přišel domácí
prohrou 0:3 s Frýdkem-Místkem o dlouhatánskou neporazitelnost proti soupeřům

z ČR. V nadstavbě se Hanačky pro změnu potýkaly spíš
s problémy na venkovních
palubovkách, konkrétně ve
dvou případech.
Nejprve podlehly 16. února
v Přerově 1:3 a poté 7. března
na Olympu Praha stejným poměrem. Nepříjemné na těchto
klopýtnutích přitom bylo, že
nešlo o žádnou souhru okolností, ale naprosto zasloužené
porážky. „Tyhle dva zápasy
jsme prostě nezvládli a jsou
pro nás mementem, čeho se
ve zbytku sezony vyvarovat.
Letos platí ještě víc než v minulých ročnících, že nelze nic
a nikoho ani na chvíli podcenit,“ zdůrazňuje hlavní trenér
našich žen Miroslav Čada.

S ostatními šesti duely ve
skupině o 1. až 5. místo však
mohl být spokojen. Všechny
totiž skončily jasným výsledkem 3:0 a Agelky v nich většinou předváděly kvalitní volejbal hodný čtyřnásobných
mistryň republiky i šestinásobných držitelek Českého
poháru. „Když pominu ta dvě
zaváhání, bylo na družstvu
vidět herní zlepšení vycházející z neustálé intenzivní přípravy. Také nám samozřejmě
prospívá návrat zraněných
děvčat z marodky, v současnosti už jsme konečně téměř
kompletní,“ zmiňuje Čada
důležitý faktor.
Trochu paradoxem je, že
ačkoliv Prostějov v dlouho-

dobé části extraligy třikrát
padl a získal o plných jedenáct bodů méně než v loňské, prohrou neposkvrněné
sezoně (67 – 78), ovládl pořadí s takřka stejně velkým
náskokem. Letos Olymp
předstihl o třináct bodů, před
rokem byl odstup od téhož
souboru čtrnáctibodový. „K
nebezpečné Olomouci se totiž přidaly zlepšené mančafty
Přerova a Frýdku-Místku,
které braly body nejen nám,
ale i pražskému celku,“ nachází důvod kouč VK.
Každopádně elitní soutěž ČR
je nyní z diváckého hlediska
zajímavější oproti nedávné
minulosti, byť za cenu ztráty absolutní dominance je-

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

jích největších favoritek. „V
nadcházejícím play off nás
ovšem zajímá jediná věc:
abychom uspěli. Kvalitními
výkony se pokusíme projít
celými vyřazovacími boji bez
jediného výpadku a pátý titul
za sebou získat opět suverénně. Jestli však některé utkání
ztratíme, nesmíme panikařit
a s danou situací si poradit,“
nabádá Miroslav Čada.
Cesta za dalším zlatem se
rýsuje následovně: ve čtvrtfinále TJ Ostrava, v semifinále lepší z dvojice UP Olomouc - Frýdek-Místek a ve
finále buď Olymp Praha,
nebo PVK Přerov. Teď jen
na náročné pouti nikde nenarazit!

Volejbalové
aktuality
hledejte
také na

kp

Sestava Frýdku-Místku:

Termíny celé série jsou předběžně stanoveny následovně:
první utkání v Prostějově
- pátek 22. března (17.00
hodin), druhé utkání v Prostějově – sobota 23. března
(15.30 hodin), třetí utkání
v Ostravě – středa 27. března
(17.00 hodin), případné čtvrté utkání v Ostravě – čtvrtek
28. března (17.00 hodin),
případné páté utkání v Prostějově – sobota 30. března
(17.00 hodin). „Během pondělí se ale musím spojit se
zástupci ostravského klubu a
domluvit, jestli budou hlavně s termíny úvodních dvou
střetnutí souhlasit,“ vysvětlil
sportovní ředitel VK Peter
Goga, že až po dnešku dostane čtvrtfinálový kalendář
definitivu.

Severomoravský oddíl patří k tradičním účastníkům extraligy,
když naposledy sestoupil v sezoně 2001-2002 a zpět mezi elitu
se vrátil hned o rok později. Od té doby se pravidelně pohyboval ve spodní polovině tabulky, poté dvakrát vyšplhal na pátou
příčku a loni bojoval o záchranu.

rn
i

Střídaly: Hippeová, Melichárková,
Kočiová
Připraveny byly: Miletičová, Zatloukalová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Bez ohledu na přesná data však
„Agelky“ rozhodně čeká nepříjemný sok. Celek ze severu
Moravy sice vstoupil do ročníku
2012-2013 mizerně a ještě po
dvanáctém kole byl s pouhými
třemi body na kontě zralý na

stručné představení TJ Ostrava

ce

Vincourová

Gomesová
Žarkovová
de Assisová
Soaresová
Kossányiová

odpis. Jenže pak mladý výběr
TJ zvedla šňůra tří vítězství za
sebou, kterou odstartoval mohutnou stíhací jízdu v honbě za
únikem z deváté příčky. Tahle
snaha přesto dlouho vypadala
jako mission imposible, ale když
Ostravanky dokázaly zdolat například i Přerov a v nadstavbové
skupině o 6. až 10. místo vyhrály sedmkrát v řadě (!), do play
off pronikly. A v závěrečném
mači dokonce bojovaly o šestou
pozici, leč na hřišti KP Brno po
prvním získaném setu nakonec
podlehly 1:3 na sety.
Ještě než se Prostějov dozvěděl
jméno svého čtvrtfinálového
vyzývatele, dané téma moc
neřešil. „Na koho v prvním kole
play off narazíme, to je podle mě

w.
ve

libero Chlumská

Jistotu prvenství po dlouhodobé části extraligy měly ženy VK AGEL Prostějov již čtyři kola před koncem nadstavby, přesto do poslední chvíle neznaly
svého soupeře pro čtvrtfinále play off. Situace od
šestého do osmého místa tabulky byla totiž dlouho nejasná a nesmírně vyrovnaná, o definitivním
pořadí rozhodlo až závěrečné dějství. Osmé nakonec skončilo družstvo TJ Ostrava a právě to je
tedy protivník našich volejbalistek v nadcházejícím
čtvrtfinále vyřazovacích bojů...

v.c
z

Čas: 1:08 hodiny
Rozhodčí: Dziacký a Antušák.
Diváků: 300
1. set: 25:19 22 minut
2. set:
et: 25
25:18
5:1
:188 23
23 minut
m nu
mi
u
3. set: 25:15 23 minut
m nu
mi
nutt

3
0

Výběr TJ se ohromně zvedl z mizerného úvodu sezony,
přesto jsou Prostějovanky naprostými favoritkami

VK AGEL PROSTĚJOV

ww

0
3

TJ SOKOL
FRÝDEK-MÍSTEK

Ve středu atraktivní přátelák s Drážďany!

Prostějov/son - Krátce
před vypuknutím letošního extraligového play off
čeká naše volejbalistky
ještě jeden velmi zajímavý
mezinárodní duel. Jde o
divácky lákavý mač proti úřadujícím mistryním
Německa a účastnicím letošní Champions League,
neboť ve středu 20. března
od 17.30 hodin se ženy VK
AGEL přátelsky střetnou
s týmem SC Drážďany
v prostějovské hale Sportcentra DDM.
„Každý rok se snažíme ještě před vyřazovacími boji
české nejvyšší soutěže nebo
v jejich průběhu odehrát náročné přípravné zápasy proti
opravdu kvalitním evrop-

vs.
ským soupeřům. Tentokrát
se nám povedlo domluvit
přední mančaft bundesligy,
který holky opravdu vydatně
prověří. Svou úrovní by přitom mělo jít o utkání srovnatelné s Ligou mistryň, takže

do hlediště zveme všechny
fanoušky, jež chtějí vidět
špičkový volejbal,“ uvedl
hlavní trenér Agelek Miroslav Čada.
Jak už bylo výše zmíněno,
Drážďany obhajují německý

titul a velice dobře si vedly
v uplynulém ročníku CEV
Champions League. V základní skupině D dokázaly
porazit polskou Dabrowu
Gorniczu 3:2 i ázerbájdžánský Azerrail Baku 3:1, na

palubovce tureckého Eczacibasi Istanbul podlehly jen
těsně 2:3. Celkem posbíraly
šest bodů a o jediný bodík
jim uniklo druhé místo v konečném pořadí grupy, to znamená postup do play off.
Na soupisce má SC několik
národních
reprezentantek
své země, ale také například
českou smečařku Martinu
Útlou, hned tři Nizozemky
Judith Pietersenovou (univerzál), Myrthe Schootovou
(smeč) a Robin De Kruijfovou (blok), belgickou blokařku Lauru Heyrmanovou
či americké libero Kaylu Banwarthovou.
Chcete je vidět na vlastní
oči? Tak se přijďte ve středu
kouknout!

Volejbal, šipky
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Ve Frýdku-Místku tým VK dominoval díky skvělému výkonu
F-M
0
Očima kapitánek
Očima trenérů
VK Pv

3

Bodový vývoj – první set: 0:4,
2:5, 2:8, 5:9, 7:10, 7:13, 8:15,
11:15, 11:17, 12:19, 15:19, 16:22,
17:24, 19:25. Druhý set: 1:1, 3:1,
3:5, 5:5, 7:7, 7:11, 9:11, 11:13,
11:15, 13:15, 14:18, 15:20, 17:20,
17:22, 18:25. Třetí set: 2:1, 2:8,
3:10, 4:12, 6:12, 8:13, 8:17, 11:17,
11:21, 13:21, 13:24, 15:25.

Frýdek-Místek,
Prostějov/
son - Předposlední zápas
dlouhodobé části UNIQA
extraligy žen 2012-2013 zvládly volejbalistky VK AGEL
Prostějov výborně. Na palubovce TJ Sokol FrýdekMístek dominovaly v podstatě
od první do poslední výměny
a naprosto zaslouženě odvezly
tři body za suverénní triumf.
Před blížícím se play off slibná
zpráva, teď jen kvalitu výkonu
udržet na tak vysoké úrovni
trvale!

Martina MUKAŘOVSKÁ - TJ Sokol Frýdek-Místek:

„Podaly jsme špatný výkon se spoustou chyb a zaslouženě prohrály.“

Solange SOARESOVÁ
- VK AGEL Prostějov:
„V dnešním zápase jsme byly jasně lepší ve všech činnostech, náš kvalitní výkon vedl k jasnému vítězství.“

Alexandra DEDKOVÁ - TJ Sokol Frýdek-Místek:
„Prostějov byl samozřejmě favoritem, ale my jsme rozhodně
mohli odehrát kvalitnější utkání bez tolika zbytečných chyb.
Bohužel se s určitou nepozorností a celkově slabší formou
potýkáme už delší dobu, dnešek to jen potvrdil. Musíme
zapracovat, abychom se v play off zlepšili.“

Miroslav ČADA - VK AGEL Prostějov:

První sada

Druhá sada

Hanačkám skvěle vyšel vstup do
utkání. Od začátku vyvinuly na
soupeřky tlak, který je nutil k chybám, a rychle se zrodil výrazný
náskok (0:4, 2:8). Domácí hráčky
se pak sice zmátožily a snížily
na 7:10, ovšem dobře kombinující tým VK měl průběh zahajovací sady vzdor mírným herním
výkyvům pod kontrolou. Díky
pestrosti útoků se v zakončení
často prosazovaly i střeďačky,
základem bylo kvalitní podání
plus solidní přihrávka a nadstavbou několik ubráněných míčů.
To vše vedlo k poměrně jasnému
výsledku – 19:25.

Zkraje druhé části Agelkám
výborně
fungovaly
vedle
útoku též bloky, naopak servis
opakovaně kazily. Z toho důvodu
Sokol nejprve vedl (3:1), poté
držel krok (7:7). Zlom přišel hned
vzápětí zásluhou čtyřbodové
šňůry favoritek na 7:11, čímž
znovu nabraly zpět předchozí jistotu. Motivovaný Frýdek-Místek
sice kousal, ale nevydržel, koncovka jednoznačně patřila výkon
děvčatům z Prostějova- 18:25.

„S výkonem celého týmu jsem maximálně spokojen.
Po některých porážkách nepanuje úplná pohoda a jsme
v pohotovosti, proto je dvojnásob dobře, že se nám tohle
utkání povedlo zvládnout tak výborně. Na hřišti panovala
super atmosféra, holky si vyhověly jedna druhé, navzájem si
pomáhaly a každá vhodně využívala svých předností společně
s eliminováním slabin. Moc se mi líbí, jak rychle se do plné
formy dostává Markéta Chlumská. Velice dobře hrály také
Flávia de Assis, Juliana Gomes a Pavla Vincourová, po příchodu na hřiště měla
skvělé momenty i Katka Kočiová. Pochvala však patří úplně celému družstvu.“

okamžiky i pasáže duelu, což
se projevilo také v úvodu třetího
dějství obratem z 2:1 na 2:8.
Během něj výtečně podávala
střídající Kočiová, parádně
smečovala Gomesová a precizně
bránilo celé družstvo. Čadův
soubor předváděl přesně takový
Třetí sada
Prostějov lépe zvládal stěžejní volejbal, jaký by mu slušel

v každém střetnutí, zejména do
stavu 4:12. Pak trochu polevil
a nechal TJ nadechnout (8:13),
jenže na záchranu mače bylo pro
hostitelky pozdě. Naopak závěr
vyzněl jednoznačně pro rozjeté
obhájkyně titulu, které tak po
výsledku 15:25 slavily triumf v
podobě hladké výhry 0:3.

Rabita Baku na triumf v Lize mistryň

opět nedosáhla, CENNOU TROFEJ
po dvou letech získal Vakifbank Istanbul
Istanbul (Turecko), Prostějov/son
- Mají k dispozici nejvíc peněz
ze všech klubů na světě, jednu
hráčskou hvězdu vedle druhé a
přesto jim asi není souzeno dosáhnout na vytoužený titul. Řeč
je o Rabitě Baku, oddílovém
kolosu z Ázerbájdžánu, který ve
finále volejbalové CEV Champions League žen 2012/13 podlehl podobně nadupanému týmu
Vakifbank Istanbul.
Závěrečný turnaj Final Four proběhl o minulém víkendu právě
v hlavním městě Turecka pod organizační taktovkou Galatasaray
Istanbul. Tento celek v prvním semifinále nestačil na výše zmíněný
Vakifbank, favorit ovládl prestižní
sousedské derby jasným způsobem. Naopak druhý semifinálový

duel byl nesmírně dramatický, neboť Rabita ztratila proti italskému
Busto Arsizio vedení 2:0 na sady,
aby nakonec uspěla až v tiebreaku.
Stejně vyrovnané bylo střetnutí
o bronz, v němž tentokrát Busto
Arsizio pětisetové drama zvládlo a
na domácí výběr tak zbyly nepopulární brambory. Kvalitativním
vyvrcholením dvoudenního klání
se pak logicky stal finálový mač
dvou top mančaftů, od kterého se
očekával boj na ostří nože. Místo
toho však Vakifbank suverénně
dominoval, Rabitu suše smáznul
z palubovky a zopakoval své dva
roky staré vítězství v Lize mistryň.
Naopak sebevědomé Baku v rozhodujícím okamžiku - a znovu
proti Istanbulu - selhalo, vysněná
trofej mu tudíž stále uniká.

VAKIFBANK ISTANBUL

- VÍTĚZ CHAMPIONS LEAGUE 2012

Ani Olomouci v derniéře nadstavby nedalo VK šanci
VK Pv
3
Očima kapitánek
Očima trenérů
UP OL
0
Ľubomír Petráš - VK AGEL Prostějov:

Solange Soaresová - VK AGEL Prostějov:

Bodový vývoj – první set: 3:2,
3:5, 5:5, 5:8, 8:9, 8:12, 10:12, 12:13,
13:15, 15:15, 17:16, 18:18, 23:18,
25:19. Druhý set: 4:4, 8:4, 9:6,
11:6, 12:8, 14:8, 17:9, 20:12, 20:14,
24:14, 25:16. Třetí set: 1:1, 4:1,
7:4, 7:10, 9:10, 12:14, 14:14, 16:15,
16:17, 18:17, 18:19, 22:19, 25:22.

Na jedničku si počínaly volejbalistky VK AGEL Prostějov
v závěru nadstavbové části
UNIQA extraligy žen 2012/13. Po
čtvrtečním triumfu ve FrýdkuMístku jasně opanovaly i utkání
28. kola soutěže, které uzavřelo
dlouhodobou fázi. Souboru SK
UP Olomouc nedarovaly ani
set a v tabulce skončily první
s třináctibodovým náskokem na
druhý Olymp Praha.
Úvod střetnutí provázela viditelně
značná motivace hostujícího
družstva a naopak chyby domácího
týmu, z čehož pramenil nečekaný
stav 5:8, později dokonce 8:12. Do

„„Dva sety jsme zvládly docela v pohodě, ve třetím soupeřkám pomohla série dobrých servisů Veroniky Tinklové.
To nám zbytek utkání ztížilo a tím lépe je, že jsme se rychle
daly do kupy. Vítězství 3:0 je důležité stejně jako zlepšená
forma, ale musíme zůstat nohama na zemi a dát si velký
pozor na případné další výpadky. V play off by se nám
mohly vymstít.“

Veronika Tinklová - SK UP Olomouc:

„Nastoupili jsme v pozměněné sestavě, což se projevilo ve
slabším začátku, kdy se tým trochu hledal. Povedlo se nám
však vývoj otočit a druhý set proběhl jasně v naší režii. Ve
třetím pozlobila Veronika Tinklová svým podáním, ovšem
celkově jsme Olomouc předčili hlavně útokem. Předvedli
jsme podobně dobrý a kolektivní výkon
jako ve Frýdku. Zdá se, že jdeme
s formou nahoru, což je před play off pozitivní.“

Jiří Teplý - SK UP Olomouc:

„S Prostějovem se musí hrát naplno a riskovat od začátku až do
konce, jinak není šance na úspěch. My jsme bohužel tlačily jen
chvíli, potom zase herně odešly. Ještě se nám povedlo zvednout během třetího setu, ale vzápětí jsme si nechaly na zem
zbytečně spadnout dvě ulívky a tohle v koncovce rozhodlo.“

té doby neměly Olomoučanky 23:18 rozhodla.
problémy na přihrávce a účinně Podobně dlouhou sérii Agelky
se prosazovaly v útoku, čímž vystřihly nedlouho po zahájení
držely favorita pod sebou. Až druhé části (4:4 – 8:4). Tahle
uprostřed vstupní sady vékáčko pasáž je definitivně poslala do
zatlačilo servisem a několikrát výrazné herní převahy, kvalitní
ubránilo, což společně s jistým výkon se vyrovnal povedenému
zakončením (zejména Gomes) představení z Frýdku-Místku.
vedlo k obratu na 17:16. Navíc Čadovým svěřenkám se dařilo ve
vzápětí výborně zapodávala všech činnostech, zápas si vyloženě
Hrončeková, míče opakovaně užívaly a pod náporem úpící výběr
složila na zem Kočiová a UP nedokázal čelit jejich volejbapětibodová šňůra z 18:18 na lové síle. Náskok rovnoměrně

„Nebyl to moc pěkný zápas. My jsme dodrželi taktiku jen
do půlky úvodní sady a pak se naše hra rozpadla, druhý set
se spoustou vlastních chyb byl z naší strany velmi špatný.
Domácí jsme tím pustili do pohody, kterou narušila až
ve třetím setu Verča Tinklová tím, že se hodně chytila, především na podání.
Bohužel jsme slibný vývoj nedotáhli menší koncentrací do úspěšného konce,
což je škoda. Utkání mohlo být zajímavější.“

narůstal, o zvýšení setového poměru
nebylo žádných pochyb – 25:16.
Podobně
skvěle
vyšel
prostějovskému kolektivu rovněž
start do třetího dějství (4:1),
jenže při skóre 7:4 přišla možná
už trochu překvapivá zápletka.
Zasloužila se o ni kapitánka SK
Tinklová smečovaným servisem
včetně tří čistých es a reprezentantky hanácké metropole rázem

vykřesaly naději otočením na 7:10.
Úřadující mistryně však okamžitě
reagovaly třemi bodovými bloky
v krátkém sledu, po srovnání stavu
se oba mančafty následně tahaly
o každý balón. Rozhodovala znovu koncovka, tentokrát trhák
čtyř bodů VK za sebou na 22:19.
Úplný závěr derby už si papírově
favorizovaný celek pohlídal –
25:22 a 3:0.

Dílčí ohlédnutí za extraligou juniorek a kadetek

Před týdnem skončila dlouhodobá fáze nejvyšších
volejbalových soutěží ČR 2012/13 ve dvou nejstarších mládežnických kategoriích dívek. Extraligu letos poprvé současně hrály jak juniorky, tak kadetky
VK AGEL Prostějov a my se za jejich účinkováním mezi národní elitou dílčím způsobem ohlížíme.
Komplexní hodnocení přijde až po úplném skončení sezony.
JUNIORKY
Velmi mladý tým má na soupisce většinu hráček ještě kadetského věku, některé dokonce
mohou nastupovat za žákyně.
Přesto se trenér Jaroslav Matěj
chtěl i s touto omladinou pokusit
o postup do nadstavbové grupy o 1. až 6. místo, což se však
nepovedlo. „Doplatili jsme na
určitou nezkušenost holek a vysokou kvalitu základní skupiny
B, v níž vlastně nebyl žádný pa-

pírově slabší celek. Na rozdíl od
skupiny A, jejíž úroveň se reálně
pohybovala níž,“ řekl Matěj.
Jeho svěřenky tedy musely do
bojů o 7. až 12. příčku, kde nakonec obsadily kýžený desátý post a
tím se udržely bez nutnosti absolvovat ošidnou baráž. „Po vyřešení některých vnitřních záležitostí
v mančaftu šla jeho výkonnost
postupně nahoru. Řada děvčat ale
musela nastupovat i za kadetky a
s tímto tříštěním sil se kolektiv ně-

kdy složitě vyrovnával. Proto byla
ve druhé části ročníku jediným cílem záchrana, což se povedlo splnit. Z tohoto hlediska můžeme být
spokojeni,“ oddechl si kouč.

Extraliga juniorek
konečné pořadí skupiny o
7. až 12. místo
7. Ostrava
8. Žižkov
9. VŠ Plzeň
10. Prostějov
11. Frýdek-Místek
12. Loko Plzeň

14
14
13
9
8
2

6 46:28
6 44:33
7 45:25
11 37:38
12 31:41
18 17:55

41
40
40
27
25
7

KADETKY
Již před rokem Agelky v této kategorii usilovaly o extraligovou
medaili, aby nakonec obsadily
nevděčnou čtvrtou příčku. V létě

kádr doplnilo několik žákovských
mistryň republiky a vysoké ambice kvalitního družstva se upínaly
ke snaze atakovat klidně i titul
šampiónek ČR. Což se od začátku
nejvyšší soutěže dařilo.
Základní skupinou B prošly kadetky VK bez jediné porážky s dvaceti vítězstvími a impozantním
skóre 60:10! Přemožitelky pak
našly až ve 3. kole nadstavby, celkově utrpěly šest proher a po dlouhodobé fázi skončily druhé. Tím
si zajistily vytoužený postup do
dvou finálových turnajů mistrovství republiky, z nichž ten úvodní
budou zkraje dubna pořádat v domácím prostředí haly Sportcentra
DDM.
„Holky můžu jedině chválit. Zdárně se vyrovnaly s rolí favoritek,
základní část zvládly naprosto
výborně a během nadstavby se
ctí ustály fakt, že prioritou byla

záchrana juniorského výběru v extralize. Celkově má tento kolektiv
nadstandardní volejbalové schopnosti, navíc je soudržný, hráčky
dokážou jít za společným cílem.
Doufám a věřím, že v rozhodujících bojích celé sezony se tohle
všechno potvrdí. Na cenný kov
jednoznačně máme, o zlato se porveme,“ shrnul Jaroslav Matěj.

Extraliga kadetek
konečné pořadí skupiny o
1. až 6. místo
1. Č. Buděj.
2. Prostějov
3. Řepy
4. VŠ Plzeň
5. Brno
6. Ostrava

18
14
11
8
5
4

2
6
9
12
15
16

57:13
45:31
42:39
37:48
30:53
26:53

53
40
30
24
17
16

Výsledky Final Four CEV Champions League žen 2012/13
Semifinále: Galatasaray Istanbul – Vakifbank Istanbul 0:3 (-26, -17, -21)
Rabita Baku – Busto Arsizio 3:2 (14, 16, -27, -19, 6)
O 3. místo: Galatasaray Istanbul – Busto Arsizio 2:3 (-21, -15, 23, 22, -11)
Finále:
Vakifbank Istanbul – Rabita Baku 3:0 (17, 20, 23)

Prostějovský
Večerník
také na Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

33. a 34. kolo: Bílovec - Palkovice 3:2 (-15,20,16,-17,14) a 2:3 (-21,24,19,22,-7), Prostějov - Jehnice 3:0 (16,19,19) a 3:2 (22,17,-24,-15,9),
Znojmo - Přímětice - Vsetín 0:3 (-16,-23,-22) a 0:3 (-18,-21,-16), Litovel Lanškroun 3:0 (18,22,12) a 3:2 (19,17,-20,-12,9), Česká Třebová - Přerov
B 3:0 (25,20,23) a 1:3 (-22,21,-19,-23)

průběžná tabulka 2. ligy, skupina „C“
 Tým

Z

V

P

PS

PM

B

1. PVK Přerov „B“

34

28

6

89:30

2838:2360 85

2. TJ Sokol Palkovice

34

27

7

88:36

2892:2381 80

3. TJ Sokol Česká Třebová

34

23

11

80:50

2923:2721 66

4. TJ OP Prostějov

34

21

13

74:60

2970:2839 60

5. VO TJ Lanškroun

34

15

19

57:70

2727:2849 45

6. VK Austin Vsetín

34

14

20

58:69

2666:2762 44

7. ŠSK IR - PROGRES Bílovec

34

14

20

60:79

2888:3068 42

8. TJ Tatran Litovel

34

14

20

50:77

2622:2927 37

9. VK Pegas Znojmo

34

8

26

46:84

2627:2947 31

34

6

28

43:90

2729:3028 20

10. TJ Sokol Jehnice

Poznámka: tato soutěž se boduje takzvaným italským bodováním. Za výhru
3:0 a 3:1 se udělují 3 body, po výsledku 3:2 získává vítěz 2 body, poražený 1 bod

KAM příště?
35. a 36. kolo, sobota 23. března 10:00 a 14:00 hodin:
Palkovice - Česká Třebová, Přerov B - Litovel, Lanškroun Znojmo-Přímětice (9:00 a 13:00), Vsetín - Prostějov, Jehnice
- Bílovec

170bodové uzavření hry pro Vetřelce z Prostějova PETRA GRULICHA
Olomouc/red - V restauraci Atlant se v sobotu konal Master
turnaj mužů a žen v kategoriích jednotlivců a dvojic, započítávaný jako třetí nejvyšší
turnaj do celorepublikového
žebříčku Unie šipkových organizací a pořádaný Českomoravským šipkovým svazem
a ČDS Trading Prostějov, se
uskutečnil za mediální podpory hlavního partnera šipkového sportu na Moravě - Prostějovského Večerníku.
V pořadí třetí turnaj Master se
opět uskutečnil v olomoucké
restauraci Atlant za účasti nejlepších hráčů Olomouckého kraje a
také za účasti úřadujícího mistra
české republiky Michala Kočíka.
Našim hráčům se jistě nevedlo
přesně podle jejich představ, protože nejlepší umístění si domů
do Prostějova odváží Robert Vymlátil a Ladislav Rikan, hrající za

Petr Grulich - Vetřelci Prostějov. Foto: ČDS Trading

Také v turnaji jednotlivců bylo nejvíce slyšet o Robertu Vymlátilovi
z týmu Pitbulls Prostějov, který
obsadil v konečném zúčtování
pátou příčku. A právě v turnaji
jednotlivců v zápase proti Pavlu
Šroubkovi se postaral Petr Grulich
o jeden z nejhezčích šipkových
zážitků, které je možné jednou za
čas na turnaji spatřit. Uzavření hry
maximálním možným číslem 170.
Dvakrát šedesát bodů (trojitá 20) a
na závěr červený střed o velikosti
jednoho centimetru. O vítězi vložené individuální soutěže tak bylo
rozhodnuto a kromě dárkového
balíčku obdržel Petr Grulich navíc
sportovní polokošili Klubu „170“,
která při ligovém utkání nahrazuje
sportovní dres.
Ladislav Rikan - 4. místo v turnaji dvojic. Foto: ČDS Trading K tomuto sportovnímu úspěchu
přidáváme gratulaci a jako vždy
Pitbulls Prostějov, za krásné čtvr- stějovská dvojice Petr Grulich připomínáme, kde najdete výsledky
té místo v turnaji dvojic mužů. a Pavel Paděra z týmu Vetřelci všech odehraných turnajů: www.
sipky.org a www.cds-sipky.cz .
Hned za nimi zůstala druhá pro- Prostějov.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview se smečařkou či univerzálkou VK AGEL Prostějov

KATEŘINA KOČIOVÁ: „CÍTÍM, ŽE UŽ SE DOSTÁVÁM DO FORMY!“
Pohledná blondýnka si do čtvrtfinále play off vůbec nepřála pražskou Slavii,
Ostravu naopak ano a věří, že s týmovým pojetím nebude zisk titulu problém

Prostějov - Krátce po začátku nového roku přišla do
Prostějova, aby pomohla zdravotními neduhy sužovanému týmu místních volejbalistek. Sama však brzy
onemocněla, po návratu z marodky se navíc delší dobu herně neprosazovala a cestu do základní sestavy
tak zatím nenašla. V několika posledních střetnutích
už ale dostala víc prostoru na palubovce, čehož dokázala využít. Například během čtvrtečního duelu ve
Frýdku-Místku, kde se smečařka či univerzálka VK
AGEL Kateřina Kočiová po svém příchodu na hřiště z lavičky prezentovala skvělým výkonem. Právě
po tomto duelu vzniklo s hráčkou, která má prozatím
podepsaný kontrakt do konce probíhající sezóny, následující exkluzivní interview...
Marek Sonnevend
Z právě skončeného zápasu můžete mít hodně dobrý pocit, ne?
„To mám, protože jsme vyhrály
3:0 na sety a mě každé vítězství
hrozně těší. Co se týká mého
výkonu, jsem dnes spokojená.
Poslední zápasy se mi celkem
povedly.“

něco, ale můžu říct, že se mi hrálo
fakt dobře i díky kvalitnímu výkonu celého našeho družstva.“
Obecně však v Prostějově
nejste tolik zápasově vytížená, jak jste si zřejmě po svém
příchodu představovala. Jak se
s tím srovnáváte?
„Tady jsou všechny hráčky hrozně dobré a konkurence tím pádem
veliká. Vždy hraje ten, kdo má v
daný moment nejlepší formu, což

prohrály a tím pádem nebyl žádný
důvod k radosti. Teď ve Frýdku-Místku je to mnohem lepší, protože jsme zvítězily, podaly jako
mančaft dobrý výkon a mně osobně se také dařilo.“
Pohledem zvenku se zdá,
že po lednové nemoci a
následném útlumu se poslední
dobou dostáváte do slibné formy. Souhlasíte?
„Určitě. Ze začátku mi kromě
nepříjemného onemocnění dělalo
problémy si zvyknout na těžší tréninky, které v Prostějově jsou. Postupně jsem se však adaptovala a
eď z téhle přípravné kvateď
ty rozhodně čerpám.“
lity
Před nedávnem jste se
poluhráčkami a
spoluhráčkami
leny
členy
realizačníhoo týmu darovala
krev v prostějovské
nemocnici.
emocnici. Jak na
tuto
uto akci vzpomínáte?
áte?

„Jedině v dobrém. Každá taková
věc pomáhá propagaci volejbalu,
který v České republice propagovat určitě potřebuje, aby jej sledovalo víc lidí, chodily vyšší divácké návštěvy do hlediště. A hlavně
jsme podpořily dobrou věc. Sami
nikdy nevíme, kdy se dostaneme
do takové situace, kdy nám darovaná krev může zachránit život.
Proto byl můj pocit celkově příjemný.“
Čeká vás čtvrtfinálová série play off, dnes už víme,
že Prostějov bude hrát proti
Ostravě, přála jste si narazit na
„sešívky“, kde jste
strávila dvě sezóny své kariéry?
„To právě vůbec ne, naopak!
Z mého pohledu
by nebylo vůbec

Poslední posila „Agelek“ Kateřina Kočiová
komentuje zvýšené sebevědomí soupeřek

INZERCE

je naprosto normální. Jde o rozhodnutí trenéra, které já pokaždé
absolutně akceptuji. A zároveň
doufám, že ještě přijde moje chvíle a dokážu se tady víc prosadit.
Solidně mi to vyšlo už nedávno v
Praze na Olympu, jenže tam jsme

kateřina kočiová
Lednová posila hráčského kádru žen VK
AGEL Prostějov se narodila 3. února 1988
v Plané u Mariánských Lázní, měří 185 centimetrů, váží 69 kilogramů a je smečařkou,
případně univerzálkou. Volejbalově vyrostla
v oddílu PVK Olymp Praha, kde zůstala do svých dvaceti let a prošla většinou mládežnických výběrů reprezentace České republiky.
Vrcholem bylo deváté místo na mistrovství Evropy juniorek 2006. V
roce 2008 zamířila do nizozemského PND VC Weert, kde sice vydržela jen čtyři měsíce, ale přesto jí patří bronz z tamní nejvyšší soutěže.
Dva roky od léta 2009 následně strávila ve Slavii Praha, sezónu 20112012 v polském KPSK Stal Mielec a uplynulý půlrok v rakouském
SVS Post Schwechat, odkud před měsícem zamířila na Hanou.
Největších úspěchů dosáhla pětadvacetiletá volejbalistka s pražským
Olympem, kde získala dva extraligové tituly (2005, 2008), dva triumfy
v Českém poháru (2005, 2006) a stříbro i bronz v extralize (2007,
2006). Z osobního hlediska se jí dařilo též v Mielci, neboť obdržela
cenu MVP pro nejlepší hráčku polské ligy.

musíme hrát každé jednotlivé utkání týmově a radovat se
nejen z každého vítězství, ale i
z každého získaného setu, bodu.
Suverenita VK není taková jako

v minulých letech. Přesto věřím,
že máme na to opakovaně předvádět kvalitní výkony. A pokud
budeme hrát kolektivně, titul
určitě obhájíme!“

Dotazník pro Kateřinu Kočiovou

„Suverenita VK sice není taková
jako v minulých letech. Přesto věřím,
že máme na to opakovaně předvádět
kvalitní výkony. A když budeme hrát
kolektivně, titul určitě obhájíme!“

Co vám pomohlo se po vystřídání herně chytit?
„Hlavně dlouhá série bodů na podání. Servis mi tentokrát dost vycházel a to se pak člověk většinou
líp cítí i v ostatních činnostech.
Z utkání jsem sice stihla jen set a

příjemné hrát proti celku, v němž
jsem působila, co se týká České
republiky, naposledy. Spíš jsem
uvítala soupeře, kterého skoro
vůbec neznám. Musím se přiznat,
že ze tří existujících možností mě
nejčastěji napadala Ostrava. A vyšlo to! (úsměv)“
Před startem vyřazovacích bojů UNIQA extraligy žen se diskutuje o tom,
že si protivníci díky trojímu
klopýtnutí VK Agel na obhájce čtyř předchozích titulů
víc věří a zisk dalšího zlata
nebude pro favorita jednoduchý. Jak play off v daném
kontextu vidíte?
„Všechno bude záležet na nás,
na našich vlastních výkonech.
Soupeřům se s Prostějovem
vždycky hraje dobře v tom
smyslu, že proti favoritovi nemají co ztratit a mohou jedině
získat, překvapit. Tím víc my

kdo je

Foto: VK AGEL Prostějov

