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ZAKTUALIZOVANÉ LOSY VŠECH SOUTĚŽÍ OD MSFL PO „ČTYŘKU“
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Velká rodina TRAGÉDIE přímo v centru města
VEČERNÍKU Na lavičce UMRZL
BEZDOMOVEC!

ČESKÁ MISS 2013:
Prostějovanka
na korunku
nedosáhla...

svěřila se finalistka
jediné národní
soutěže krásy

JE JEŠTĚ VĚTŠÍ!

ZUZANA
JURAČKOVÁ

Hrdý táta. Kolega Martin Zaoral pyšně zapózoval s malým Filípkem.
Foto Michal Kadlec

Prostějov/mik - Našim kolegům Martinu Zaoralovi a
Pavle Vaškové se narodil syn! V pátek ve 23 hodin a 28
minut se tak rodina Prostějovského Večerníku rozrostla o
dalšího člena. „Filip vážil při narození 2 950 gramů a měřil 48 centimetrů,“ hlásil nám pohotově šťastný kolega a
novopečený otec Martin Zaoral, jenž byl osobně účasten
porodu. „Všem otcům bych to vřele doporučoval, protože
pak si budou mnohem více vážit toho, co ty ženské pro
nás všechno dělají,“ dodal už při naší osobní návštěvě
v porodnici Martin Zaoral, který své zážitky z narození
syna Filipa určitě barvitě vylíčí v příštím čísle Večerníku.

„ZKLAMANÁ
ALE NEJSEM,“

Smrt na lavičce. „Tady mi umřel kamarád,“ ukázal Večerníku místo
tragédie na náměstí T. G. Masaryka další z prostějovských bezdomovců Martin Janeček.
Foto: Michal Kadlec

čtěte na straně 13
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
TTo jsou
j
„frajeři“!
f j ři“!

Převrácené kontejnery, poničený plot dětského hřiště,
shozená mobilní toaleta. To
byl výsledek návratu z „nočního výletu“ tří podnapilých
osob. Předminulou neděli
17. března po půl osmé ráno
se tito výtržníci pohybovali
v lokalitě ulic J. B. Pecky,
Krapkova a Fanderlíkova.
Během několika minut na
jejich nehorázné chování
upozornilo prostřednictvím
linky 156 několik občanů.
Strážníci ihned vyjeli do
dané oblasti. Zde zadrželi
trojici
dvaadvacetiletých
mladíků odpovídajícího popisu. Všichni byli viditelně
pod vlivem alkoholu. Nejagresivnější z nich putoval
rovnou na záchytnou stanici do Olomouce. Při sčítání
škod částka přesáhla šest
tisíc korun, takže dotyční
jsou podezřelí ze spáchání
p
trestného činu a případ
si
převzala Policie ČR.

ze soudní síně...

ROK HLEDANÉHO NARKOMANA DOPADLI LIDÉ Z PROSTĚJOVA!
Civilisté zorganizovali akci, za kterou by se nemuseli stydět ani kriminalisté z Miami...

Když se chce, tak to jde! Lidé z Prostějova ukázali,
že kdo má skutečný zájem dopadnout uprchlého
trestance, tomu se to může podařit. A nemusí se
přitom spoléhat pouze na práci policie. Poté, co
jim na podzim loňského roku ukradl auto, pustili
se lidé kolem Davida P. z Prostějova do pátrání po
Radimu Delongovi. Přitom severomoravští policisté po šestačtyřicetiletém narkomanovi z Havířova
neúspěšně pátrali již od začátku minulého roku.
Prostějovanům se vedlo lépe a nakonec Delonga
kriminalistům předali přímo na stříbrném podnose...
Prostějov, Havířov/mls
Už začátkem roku 2012 měl
do vězení nastoupit havířovský
narkoman Radim Delong.
Ostravský okresní soud ho odsoudil za podvod, Delong se však
začal skrývat. Toužil po něm i
karvinský státní zástupce, který
ho podezříval z výroby drog.
Radim Delong je totiž nejen v
Havířově známou firmou!
V minulosti vlastnil rozsáhlý
majetek, který získal v restituci,

a byl považován za vlivného
podnikatele. I po svém pádu se
ve městě stále objevoval. Navzdory tomu ho místní policisté
stále nebyli schopni dopadnout.
Vypátrat Delonga se podařilo
až civilistům z Prostějova.
„Radim Delong se nám ozval na
inzerát, ve kterém jsme nabízeli
pronájem auta. Představil se jako
Michael Outrata a při předání
vozu nám předložil občanku
znějící na toto jméno. Auto měl
vrátit koncem října, už se nám

však nikdy neozval. Vůz jsme
dosud neviděli, vznikla nám tím
škoda dvěstědvacetpět tisíc korun,“ láteřil vlastník auta David P.
Jak se Prostějované k narkomanovi, který už od
začátku roku měl sedět v base,
nakonec dostali? „Jediným
vodítkem pro nás byla jeho asistentka, se kterou Delong auto
přebíral. Zkontaktovali jsme ji
v Havířově, kde nám přiznala,
že se jednalo o podvod a prozradila nám Delongovo skutečné
jméno. Bylo to štěstí, bez ní
bychom o vůz nenávratně
přišli,“ popsal muž. Přestože
po Delongovi bylo již téměř
rok vyhlášeno celostátní
pátrání, policisté z Havířova
byli bezradní... „Obešli jsme si
bary, barmankám rozdali fotografie a za informace vedoucí
k dopadení nabídli odměnu.
Netrvalo dlouho a jedna ze
servírek nám zavolala, že Delong sedí u ní v podniku,“
prozradil jednoduchou strategii Lubomír Š. z Klenovic na

Středa plná bouraček:

Řidič Tatry smetl OPILOU CYKLISTKU
Uhasili auto

Nepříjemnou situaci zažil jednaosmdesátiletý řidič osobního vozu. V ulici Mathonova
oslovil přítomnou hlídku s
tím, že mu začal hořet vůz
značky Fiat. Strážníci se ihned
přesunuli ke zmíněnému automobilu a k likvidaci požáru
použili služební hasicí přístroj.
Hlídce se podařilo uhasit hořící vozidlo před příjezdem
hasičů.

Rvačka kvůli úklidu

Nesrovnalosti ohledně úklidu vyvrcholily fyzickou potyčkou. Předminulý pátek v
podvečer vyjížděli strážníci
k napadení souseda sousedem. K šarvátce došlo skrze úklid společných prostor
v domě. Jeden z nich měl i
viditelnou odřeninu na krku.
U správního orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému soužití skončí oba
pánové ve věku 45 a 53 let.

Opilec mezi regály

Předminulý víkend došlo
v jednom z prostějovských
supermarketů k incidentu.
Opilý zákazník se válel mezi
regály a hrozilo poškození zboží. Z tohoto důvodu
ho pracovník bezpečnostní
služby z provozovny vykázal. Při dohledu na jeho
odchod však podnapilý muž
na něj znenadání zaútočil.
Přivolaná hlídka strážníků
provedla u výtečníka dechovou zkoušku. Dvaadvacetiletý mladík nadýchal
2,71 promile. Neměl u sebe
doklady totožnosti, a proto
následovalo jjeho ppředvedení na služebnu Policie ČR.
Způsobil škodu ve výši čtyři
tisíce korun.

Prostějov/mik - Středa nebyla
zrovna dvakrát příznivá pro
účastníky silničního provozu.
Došlo k celé sérii dopravních
nehod, ke třem z nich získal
Večerník od policistů podrobné
informace.
Škodu za dvěstě tisíc korun si nejprve vyžádala havárie v Lidické
ulici. „Pětatřicetiletý řidič Škody
Superb nedal přednost nákladnímu vozidlu Volkswagen Caddy,
došlo ke střetu a hmotné škodě
na obou autech,“ popsala první
středeční karambol Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Krátce před polednem pak došlo
k závažné nehodě v Průmyslové
ulici. A figuroval v ní alkohol.
„Z dosavadního šetření vyplývá,
že šestadvacetiletý řidič nákladního vozidla Tatra při vjíždění
do křižovatky nedal přednost v
jízdě čtyřiačtyřicetileté cyklistce
jedoucí po hlavní silnici. Došlo
ke střetu, cyklistka přes levý nárazník nákladního vozidla upadla

Tvrdý náraz. V Lidické ulici to do
sebe napálila dvě
auta. Hůře z bouračky vyvázla tato
luxusní škodovka.
Foto: Policie ČR
na zem. Byla převezena na lékařské ošetření, délka léčby nebyla
zatím stanovena. Alkohol byl u
řidiče negativní, u cyklistky však
policisté naměřili 0,43 promile
alkoholu v dechu,“ uvedla dále
Irena Urbánková.
Lehké zranění si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo
opět ve středu kolem páté hodiny
odpoledne ve Sladkovského ulici. Osmatřicetiletý řidič vozidla
Škoda Fabia byl zřejmě před
křižovatkou ulic Sladkovského

a Havlíčkova oslněn sluncem,
nezvládl řízení, najel na středový
ostrůvek u přechodu pro chodce a
na něm do dvou svislých dopravních značek, které vyvrátil. Při
nehodě došlo k lehkému zranění
jednoho člena osádky, nezletilého dítěte, které bylo převezeno na
ošetření. Požití alkoholu u řidiče
bylo vyloučeno, hmotná škoda
byla vyčíslena na dvaasedmdesát
tisíc korun. Okolnosti nehody
jsou nadále v šetření,“ řekla policejní mluvčí.

Hané. Dále už stačilo zavolat na
policii a ta nemohla jinak než
si Delonga v baru vyzvednout.
„Vím minimálně o jednom z
havířovských policistů, který
dobře věděl, co Delong dělá, a
přesto to neřešil. V Havířově je
spousta věcí, které tamní policisté musí vidět a přesto je jaksi
nevidí. Už jsem v této věci podal podnět Generální inspekci
bezpečnostních sborů,“ dodal
Lubomír Š.
Navzdory velké iniciativě
není vůbec jisté, že se
ukradené auto do Prostějova
někdy vrátí. „Pokud máme
informace, předal ho Delong nějakému Ukrajinci,
kterému říkal Ruslan. Náhradu vzniklé škody po něm
ovšem požadujeme,“ dodal
rozlíceně majitel ukradeného
vozu. Zda se jí někdy dočkají,
to je ve hvězdách. Úterního
hlavního líčení, které se
konalo u prostějovského
okresního soudu, se Delong
na vlastní žádost nezúčastnil.

Policie po něm pátrala marně.
Soudu se Radim Delong na vlastní
žádost nezúčastnil. Tato fotografie
pochází z policejního pátrání, které
ukončila až iniciativa lidí z Prostějova.
Foto: Policie ČR
V souvislosti s předchozím odsouzením však už sedí v base.
Zda se z člověka bez trvalého
bydliště, který se svého času řadil
k havířovské smetánce, někdy
podaří dostat peníze, však zůstává
otázkou.
Rozsudek dosud nepadl, jednání
totiž bylo odročeno...

Ukrývala FEŤÁKA,
hrozí jí čtyři roky basy!

Prostějov/mik - Kriminální
policie nyní bude stíhat dvacetiletou slečnu z Prostějovska, která u sebe doma ukrývala celostátně hledaného a
drogově závislého muže. Ten
uprchl z nařízeného léčení.
Mladá dívka se tak dostala
do pořádného průšvihu, hrozí jí za to dlouhý kriminál!
„Ze spáchání přečinu nadržování je podezřelá dvacetiletá
žena, která umožnila, aby se
v jejím domě v obci na Prostějovsku během listopadu
loňského roku ukryl její třiadvacetiletý známý, jenž byl na
útěku ze soudem nařízené protitoxikomanické léčby,“ sdělila
Večerníku Irena Urbánková,

tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Otázkou je, zda mladá dívka
vůbec věděla o tom, že muž je
na útěku a hledaný policií. „Věděla o tom, což bylo prokázáno.
Přesto mu umožnila, aby se u
ní ukrýval. Nyní je podezřelá z
přečinu nadržování, za který jí
v případě prokázání viny hrozí
až čtyřletý pobyt za mřížemi,“
potvrdila Irena Urbánková.
Podobný případ není v Prostějově první. V loňském roce
Večerník informoval o trestním stíhání muže, který ve
svém bytě ukrýval celostátně
hledanou mladistvou dívku. Ta
zase utekla z diagnostického
ústavu...

www.vecernikpv.cz

SENIORKA NALETĚLA CIKÁNCE nechala se okrást ve vlastním bytě!
Prostějov/mik - Šlo o třiaosmdesátiletou stařenku,
přesto nad případem zůstává rozum stát. Jak někdo
může být tak naivní a naletět tak okatě podvodnici? A
přesně toto se stalo v úterý
okolo poledne v Prostějově.
Seniorka uvěřila cikánce, že
jí jde vrátit peníze za plyn a
pustila ji do bytu...
Smyšlená finta s přeplatkem
opět zabrala. Tentokrát se její
obětí stala téměř třiaosmdesátiletá žena z Prostějova. „V
úterý devatenáctého března
krátce po poledni ji v jednom
z bytů v Krokově ulici pod
smyšlenou záminkou vrácení

přeplatku za plyn kontaktovala neznámá žena. Lstí se
vloudila do jejího bytu a v
nestřeženém okamžiku pak
v jednom z pokojů ukradla
jedenáct tisíc korun,“ popsala nám pro mnohé jen těžko
uvěřitelný případ Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Policie následně zveřejnila
podrobný popis pachatelky
a žádá veřejnost o pomoc.
„Podle popisu se mělo jednat
o ženu ve věku kolem pětadvacet až třicet let, snědší pleti, silnější postavy, vysoké asi
155 až 160 centimetrů. Měla
černé oči a na sobě oblečenou

„Vrcholem naivity je pustit si do bytu Romku,
která vám chce vracet přeplatek za plyn...,“
tmavší zimní bundu, tmavé
úzké kalhoty a vysoké černé
kozačky po kolena. Mluvila
místním přízvukem,“ uvedla
Irena Urbánková.
Policisté případ vyšetřují pro
podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.
„Pokud se policistům podaří
pachatelku dopadnout, hrozí
jí až tříletý pobyt za mřížemi,“ dodala mluvčí.

ČERNÁ KRONIKA
Trojité vloupání
Předminulý pátek 15. března
došlo ke třem případům vlouppání do vozidel. Nejprve
jp neznámý pachatel ukradl ze Škody
Forman v ulici Cyrila Boudy
ruční pneumatickou vrtačku,
elektrický
ý hoblík a další stolařské náčiní. Škoda byla vyčíslena na šestnáct tisíc korun. Pak
dvakrát udeřilo v Okružní ulici.
Z vozidla Hyundai byl odcizen
notebook a dva flash disky, celkem za dvaačtyřicet a půl tisíce
korun. Z Volkswagenu Bora
pak neznámý lapka čmajznul
kabelku s věcmi. Pachatel využil okamžiku, kdy poškozená
z nákupního vozíku ukládala
nákup do zavazadlového prostoru, vozidlo bylo odemknuté
a kabelka pponechaná v zavazadlovém prostoru. Škoda byla
vyčíslena na pět tisíc korun.

Zloděj - horolezec
Zatím neznámý pachatel a
zřejmě také zdatný lezec někdy v době z pondělí na úterý
ukradl z několika oken jedné z
budov v ulici Hliníky měděné
parapety. Aby se k nim dostal,
nejdřív přelezl 160 centimetrů
vysoký plot, pak vylezl na více
než dva metry vysokou zděnou zídku, po hromosvodu se
vyšplhal na střechu sousedního objektu a z ní až k oknům
s měděnými parapety. Ukradl
i dvě měděné trubky. Celková
škoda činí osm tisíc korun.

Luxusní Audi je fuč
Ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci je podezřelý zatím neznámý pachatel,
který se zmocnil vozidla Audi
A6, které bylo zaparkováno na
ulici Tylova v Prostějově. Poškozenému majiteli způsobil škodu
za dvěstěšedesát tisíc korun.

Podvod s chatou
Ze spáchání přečinu podvod je
podezřelý osmatřicetiletý muž
z Brněnska, který v jednom z
rekreačních areálů na Prostějovsku v loňském roce prodal
na základě sepsané smlouvy o
rok staršímu zájemci rekreační
chatku za dvacet tisíc korun.
Kupec peníze řádně zaplatil,
ale když si pro chatku přijel, už
tam nebyla. Byla totiž prodaná,
muž však peníze poškozenému nevrátil. Nyní mu za přečin
podvodu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Krkavčí rodiče

komentoval případ nejmenovaný policista

Pozdě! Ve chvíli, kdy okradená seniorka volala policii, byla cikánka i s jejími penězi už dávno pryč...
Ilustrační foto

po kvartetu hledaných

Ohořelé vlasy

Předminulý pátek před jednadvacátou hodinou byla
přijata zpráva o výjezdu
hasičů k požáru zahradního domku v Kostelecké
ulici. V těchto místech se
nacházela žena bez přístřeší, která měla ohořelé vlasy.
Další viditelné zranění neměla. Přesto byla přivolána záchranná služba, která
dotyčnou prohlédla. Podle
sdělení majitelky objektu
nedošlo ke škodě, neboť domek byl určený k demolici.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. března 2013

Ze spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte byli
prostějovskými kriminalisty
obviněni třiapadesátiletá žena
a její pětačtyřicetiletý manžel
z Prostějovska, kteří neplnili
rodičovské povinnosti. Od září
loňského roku do konce ledna
letošního roku neposílali do
školy svého čtrnáctiletého syna
a umožnili mu vést zahálčivý
život. Důsledkem je čtyřista třicet zameškaných hodin. V případě prokázání viny jim hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí
od šesti měsíců do pěti let.

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.

inzerce

ZDENĚK STANĚK

LIBUŠE KŘÍŽKOVÁ

MILADA NAVRÁTILOVÁ

ROSTISLAV FOJTÍK

se narodil 6. dubna 1953 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 8. února 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 59
do 61 let, měří 175 centimetrů,
má hubenou postavu, modré oči
a šedivé vlasy.

se narodila 24. října 1958 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 3. března 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 50
do 60 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a hnědočerné vlnité vlasy.

se narodila 2. června 1946 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a plavé blond vlasy.

se narodil 16. srpna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už 26. listopadu 2012.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 28 do 30 let, měří 178 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a hnědé rovné vlasy.

Zpravodajství

: Pohlaváři OBVINĚNI?
Policie slíbila informace, TEĎ MLČÍ

Olom
Olomouc,
om
mouc, Brno/m
Brno/mik
m - Jak Večerník informoval prostějovskou veřejnost v minulém vydání, krajská policie se vytasila
s plánem ukončit do konce
předchozího týdne vyšetřování podivných okolností krachu
Oděvního podniku a informovat média o obvinění konkrétních osob. Bohužel, pravda je
to jen poloviční...
V pátek, tedy v den, kdy mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci avizoval bližší informace, jsme se dočkali pouze
vyhýbavých odpovědí. „Jelikož
celý případ dozoruje Krajské
státní zastupitelství v Brně a to si
vyhradilo veškeré poskytování
informací médiím, nemůžu vám
z tohoto důvodu poskytnout
žádné informace,“ konstatoval
stroze Večerníku Josef Bednařík,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Už tato strohá informace však
svědčí o tom, že věci se zřejmě
pohnuly kupředu. Tedy v případě, že policie už vyšetřovací
spis předala státnímu zastu-

Foto: Ilustrační koláž, internet
pitelství, včetně obvinění konkrétních osob. „Podle výše sděleného vysvětlení vám opravdu
nemůžeme sdělovat konkrétní
informace k danému případu,
natož k totožnosti případně obviněných,“ reagoval na opakovaný
dotaz Večerníku Josef Bednařík.
Po celý pátek jsme se snažili
dovolat brněnské státní zástupkyni, která má vyšetřování trest-
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ných činů podvodu, zpronevěry
a dalších na starosti. Bohužel,
naše snaha byla marná...
Dozvíme se tedy něco víc tento
týden? Večerník bude pochopitelně další vývoj událostí okolo
Oděvního podniku sledovat.
Sledujte také internetové stránky
www.vecernikpv.cz, jakmile se
něco dozvíme, okamžitě se tam
se zprávou vytasíme...

POHŘEB krále za 400 tisíc!

Cikáni se plácli přes kapsu...

eo na

.cz

vid rnikpv
Tak to se podržte! V
.vece
době krize, kdy mnozí
www
lidé nemají našetřeno
na svůj vlastní funus
ani korunu, se olašští
Romové z Prostějova
pořádně plácli přes
kapsu. Jak se totiž
Večerníku podařilo zjistit, pohřeb jejich krále Luxus! Jenom rakev pro olašského
byl nadstandardní a to- krále stála prý padesát tisíc korun!
Foto: Michal Kadlec
mu odpovídala i cena!
„Byl drahý,“ prozradil nem Horvátkem, králem Olachů na padesát tisíc,“ prozradil ex- náš údiv a dotaz, kde na to ponejen na Moravě. Zajímalo nás, kluzivně pro Večerník Ladislav zůstalí vzali, Ladislav Lakatoš.
Ladislav Lakatoš.
na kolik celá událost rodinu a Lakatoš, nevlastní bratr Jana Podle jeho slov byl ale Jan
Prostějov/mik

příbuzné přišla. „Třídenní smuteční tryzna spojená s hostinou
Večerník otiskl v minulém čís- a následné poslední rozloučení
le nejobsáhlejší zpravodajství stálo čtyři sta tisíc korun. Jenom
z posledního rozloučení s Ja- rakev pro našeho krále nás přišla

Horvátka. „Peníze nejsou všechno. Když jde o takovou událost
a rozloučení s váženou osobou
naší komunity, finance se mezi
námi seženou,“ reagoval na

Horvátko sám o sobě nesmírně
skromným člověkem. Jak žil a
něco málo z jeho přísně utajeného soukromí si přečtěte na
straně 13 dnešního vydání!

nikpv.cz

návštěvnost webu roste... www.vecer

ROP Střední Morava nabízí 900 milionů korun dotací. KOLIK URVE PROSTĚJOV?
Získat balík peněz mohou i podnikatelé. „Málokdo o tom ale ví,“ říká primátor

Ve čtvrtek 14. března byla zveřejněna v pořadí
již jednačtyřicátá výzva z Regionálního operačního programu Střední Morava, která představuje zhruba deset oblastí a podoblastí dotační
podpory. V nich mohou do konce dubna své
projektové záměry předkládat kraje, města a
podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje.
Otázka nyní zní, kolik z tohoto balíku urve pro
blaho svých občanů prostějovský magistrát...
Prostějov/mik
Nejvíce peněz, 240 milionů korun, je vyčleněno pro města nad
pět tisíc obyvatel na fyzickou revitalizaci území, což představuje
úpravu náměstí, parků či jiných
veřejných prostranství. Osmdesát milionů je k dispozici pro
infrastrukturu a rozvoj vzdělání,
šedesát milionů na rozvoj zdravotnictví ve městech, třicet milionů na modernizaci zařízení integrovaného záchranného systému
a podobně. Na jak tučný měšec
se může těšit Prostějov?
„My jsme v těchto dnech už
významné finanční prostředky
z Regionálního operačního programu Střední Moravy úspěšně
získali, takže vaší mluvou řečeno, o uvedené peníze se rveme
už teď,“ sdělil Večerníku Miroslav Pišťák, primátor statutárního
města Prostějova. „Uvedených
devětset milionů korun je hodně
peněz, i když musím upřímně
říct, že by těchto finančních prostředků nabízených jako dotace,
mohlo být podstatně víc. Náš
magistrát v posledních dnech obdržel dotaci na rozšíření botanické zahrady, rekonstrukci zahrad
v mateřských školách a také na
revitalizaci Spitznerových sadů
naproti strojnické školy. To jsou
jen takové ty pověstné první
vlaštovky. Samozřejmě budeme

pilně usilovat o další dotace, a to
nejenom z uvedeného Regionálního operačního programu. Jde
jenom o to, najít si ty možnosti
získat nějaké peníze, protože těch
není nikdy nazbyt,“ poznamenal
prostějovský primátor.
Otázkou je, zda skutečně prostějovská radnice využívá dostatečně všech možností dotací.
„Na to vezměte jed! Máme
dostatečně zkušené pracovníky,
kteří sledují nabídky a možnosti
dotací. Na opačné straně bývá
smutnou zkušeností, když například ze státního fondu životního
prostředí nám některé žádosti o
dotace nebyly schváleny. Nebo
bych mohl uvést jiný příklad,
aniž bych si chtěl stěžovat. Jedno
z odmítavých stanovisek, které
jsme z ministerstva životního
prostředí dostali, bylo adresováno prostějovskému magistrátu,
ale starostovi Janu Tesařovi!
Přeji panu Tesařovi všechno nejlepší, a aby se na něho
v dobrém vzpomínalo, ale snad
i v Praze by mohli zaregistrovat,
že před třemi roky proběhly nějaké komunální volby a došlo ke
změně i na prostějovské radnici...,“ usmál se Miroslav Pišťák.
Vedení magistrátu je přesvědčeno, že v „soutěži o peníze“ z Regionálního operačního programu
ale i z jiných, i státních fondů,
ještě letos v mnohých případech

uspěje. „První příznivou zprávou v tomto ohledu je příslib
významné finanční pomoci na
zateplení budovy Základní školy Dr. Horáka. A věřím, že ještě
letos budeme moci takto zateplit
i další zbývající školy v Prostějově. Ale pozor, vždycky musíme
pečlivě zvažovat, zda tu či onu
dotaci přijmout nebo ne. Na jedné straně je třeba využít každé
možnosti, na straně druhé pokud
nás investiční akce stojí pět mi-

při plánované rekonstrukci
náměstí T. G. Masaryka, jejíž
náklady se odhadují na čtrnáct milionů korun. „Nesmíme také zapomenout, že desítky
milionů jsme v posledních letech získali na náročnou opravu
Národního domu,“ připomenul
primátor Pišťák.
Prostor mají i podnikatelé, kteří v Olomouckém a Zlínském
kraji podnikají v oblasti rozvoje
cestovního ruchu. Na ubytovací

„Přicházejí i odmítnuté žádosti o dotaci.
Jedna z nich byla z ministerstva adresována
na magistrát starostovi Janu Tesařovi...
Možná by v Praze mohli vědět, že jsme tady
měli před třemi roky nějaké komunální volby..“
Primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák
si s hořkým úsměvem posteskl nad přístupem úředníků
lionů korun a stát či ROP nám
nabídne dotaci ve výši tříset tisíc
korun, pak samozřejmě zvažujete, zda se do toho vůbec pouštět,“
uvedl Miroslav Pišťák.
Podle prostějovského primátora
bylo město v poslední době velice úspěšné v získávání dotací
při rekonstrukci prostějovského zámku, na který „přiletěly“
dotace z různých fondů v desítkách milionů korun. Co se týká
nejbližší budoucnosti, právě
z Regionálního operačního
programu bude chtít magistrát získat významnou pomoc

zařízení, sportovní areály, infrastrukturu, kulturní památky
a jiné zajímavosti je vyčleněno
hned sto střicet milionů korun.
„Tady bývá problém, že mnozí
prostějovští podnikatelé o možnostech získat dotaci z ROP
ani nevědí. Tady ale z hlediska
osvěty odvádí velmi dobrou
práci okresní hospodářská komora, která prostějovské podnikatele na šanci získat dotace
na jejich projekty často upozorňuje,“ uzavírá debatu první
muž prostějovského magistrátu
Miroslav Pišťák.

Sportovní areál sídliště E. Beneše

32 645 100 korun

Autobusové zastávky v Janáčkově ulici

8 480 900 korun

Rekonstrukce přednádražního prostoru
v ulicích Sladkovského a Martinákova

11 701 900 korun

Rekonstrukce zámku pro potřeby
ZUŠ V. Ambrose

9 655 900 korun

„Máš píchlou gumu, zastav!“
Do Malen dorazil
Na dálnici u Prostějova
okradli Rakušana
Prostějov/mik - Lsti použili
zatím neznámí pachatelé,
kteří na rychlostní komunikaci u Prostějova donutili
pod záminkou defektu na
kole zastavit rakouského
řidiče Volkswagenu Passat.
Zatímco Rakušan kontroloval stav pneumatik, přišel o
cenné věci z auta…
„V pátek 22. března kolem 13.00 hodin na rychlostní komunikaci v okolí
Prostějova začalo vozidlo
značky Volkswagen Passat
s rakouskou mezinárodní
poznávací značkou předjíždět jiné vozidlo, Škoda
Superb šedé barvy. Za pomocí gest řidič škodovky
přiměl rakouského řidiče
Passatu k zastavení při
pravém okraji dálnice. Po

vystoupení z vozidla opakoval řidiči slovo „luft“ a
ukazoval na zadní pravou
pneumatiku. Řidič Passatu
začal kolo kontrolovat a nevěnoval se neuzamčenému
vozidlu. Po chvíli zjistil, že
mu byl z předního sedadla odcizen tmavě modrý
batoh, ve kterém se nacházel notebook s nabíječkou,
složka na doklady, finanční
hotovost v eurech, osobní a
cestovní doklady a mobilní
telefon,“ popsala Večerníku
promyšlenou krádež Marie
Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci. Jak dodala,
neznámý pachatel tak způsobil cizinci škodu ve výši
34 750 korun. Případ vyšetřuje prostějovská policie.

Významná pomoc. Z Regionálního
operačního programu se Prostějovu podařilo urvat například bezmála
dvanáct milionů korun na rekonstrukci
zámku.
Foto: archiv Večerníku

KAM ZMIZEL?
DOČTĚTE SE
NA STRANĚ 8

Přijaté dotace z ROP Střední Morava pro město Prostějov
Zdroj: Magistrát
města Prostějova

ROP Střední Morava byl stanoven na období let 2007 až 2013, takže v letech 2005 a 2006
nemohlo být z ROPu nic financováno. Navíc první výzva z ROP přišla až v roce 2008.

MILOŠ ZEMAN!

Nebyl ve své kůži. Historicky první občany zvolený prezident ČR
Miloš Zeman byl při svém krátkém pobytu v Malenách poněkud
přešlý mrazem.
Foto: archiv Jaroslava Dvořáka

INZERCE

Publicistika

4

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. března 2013

Barometr

Číslo týdne

+

1+1

K á
Kavárna
v parku.
k N
Ne vždy
žd se podnikatelský
ý
záměr setká s pochopením města. Ale náZakopaná
pad výstavby kavárny v Kolářových sadech
skládka. Na
se radním natolik zalíbil, že nabídl
začátku
letošníprodej pozemku, na kterém
ho roku město nechalo
dosud stála papundeklová
odklidit černou skládku po
barabizna
bývazahrádkářích v lokalitě mlýnského
lého agitačního
náhonu u Kolářových sadů. A co čert
střediska.
nechtěl, nyní se přišlo na to, že
odpad zahrádkáři zakopali i pod povrch
zarostlého pozemku!

Zatímco smutek nad úmrtím cikánského krále Jana Horvátka
se pomalu rozmělňuje, Večerník se dozvěděl, že tolik všemi
olašskými Romy uznávaný muž
bydlel dlouhá léta v malém
městském bytě 1 + 1 v Jezdecké
ulici. No vidíte, a to šly fámy, že si
v Americe vydělal majlant!

-

Osobnost týdne
JIŘÍ KORN
Čtvrteční vystoupení Jiřího Korna a jeho skupinyy 4TET nadchlo hlediště prostějovského Společenského domu. Účinkování tohoto seskupení
v televizních
pořadech má také svoji kvalitu,
tele
ale kdo Korna a spol. neviděl naživo, ten
může
mů jen litovat. Osobitý projev kvarteta
byl v Prostějově po zásluze odměňován
by
bouřlivým
potleskem.
b

Výrok týdne
„KDYBYCH
KDY
DYBY
BYCH
CH MĚL
MĚL
ĚL D
DOMA
OMA
OM
A
NA ZAHRADĚ
ZAKOP NÝCH TŘICET
MILIONŮ KORUN,
TAK BYCH TAKY
TVRDIL, ŽE JSEM
PŘEMYSLOVICE
VIDĚL AKORÁT NA MAPĚ!“
Hospodský rozumbrada
komentoval tvrzení Jána
Bakalára, že s loupeží
nemá nic společného…

OLAŠI SVÉHO KRÁLE MILOVALI. PROČ MU DĚLALI OSTUDU?

Analýza

Martin Zaoral
Ve srovnání s většinou gádžů mají
cikáni k mrtvým podstatně větší
respekt. To opravdu není projev
rasismu, to je holý fakt. Pokud někdo ukradne urny na hřbitově, aby
za ně ve sběrně získal pár korun,
je jisté, že pachatelem nebude cikán, ale někdo bílý. S jakou úctou
i vděčnosti olašští cikáni přistupují

Tisícovky, zlaté šperky a další cennosti - to vše účastníci sobotního pohřbu vložili do rakve olašskému
králi Janu Horvátkovi. Bude-li v záhrobí potřebovat
někoho uplatit, peníze bude mít hned po ruce. Kdo z
bílých to má? A nejen to. Čím dál více gádžů končí v
hrobě bez obřadu, protože jejich příbuzní tvrdí, že na
to nemají peníze, nebo se na své blízké úplně vykašlou. Tihle bílí nebožtíci mohou bouřlivé projevy lásky
i hojnou účast na pohřbu cikánskému králi jen závidět. Je přitom jisté, že příbuzných Jana Horvátka by
se sešlo podstatně více, to by však spousta z nich
nesměla bručet v base
ke svým zemřelým, bylo patrné i
při pohřbu jejich krále Jana Horvátka alias Bobka. Na posledním
rozloučení s ním dorazila spousta
lidí, kteří se nezdráhali vzdát čest
muži, jehož si nesmírně vážili.
Právě proto se vtírá otázka, proč
mu za jeho života dělali takovou
ostudu?
Mezi pozůstalými, kteří v sobotu dorazili na prostějovský

hřbitov, byste s největší pravděpodobností nenašli jediného
člověka, který by byl zaměstnaný. Naopak lidí, kteří jsou
kvůli opakovaným krádežím
či loupežím v hledáčku policie,
se v tu dobu na hřbitově pohybovalo tolik, že by policistům
byl osobní automobil malý...
A to ještě další Olaši na pohřeb
vůbec nemohli dorazit. Coby ně-

fejeton BÝT „IN“ ZA KAŽDOU CENU

Petra Hežová
Možná jste se při pročítání
novin a časopisů již setkali
s prohlášeními renomovaných i samozvaných módních guru, že největším nešvarem českých mužů jsou
ponožky v sandálech. Mírně
šokující novinkou pro mě

ale bylo, že naprostým módním faux pas tuzemských
žen je náklad roztodivných
igelitových tašek, pokud
možno vrchovatých a v každé ruce alespoň dvě...
Překvapivě ale žádný z těch
módních expertů neřeší,
jak nakoupené zboží dopravit domů bez tašky. Zkouším si představit, jak bych
půlkilovou hovězí kližku,
deset rohlíků, půlku chleba
a nějaké to ovoce v rychlosti nacpala do kapes kabátu nebo kalhot a nejsem
si jistá, jestli bych takhle
ověnčená vyhověla kritériím módních poradců. Takže
co dělat, když v lednici chybí všechno kromě balíčku
olomouckých tvarůžků, ale
vy nechcete spáchat žádný
módní přestupek?

Po pečlivém pátrání v outletových prodejnách a samozřejmě zuřivém prohledávání
internetu jsem neobjevila žádného prodejce, který by nabízel značkového gentlemana,
jenž by se postaral o nákupy
bez igelitových prohřešků
proti módě za nás. Prozatím
se tedy zřejmě budeme muset
spokojit buď s tím, že budeme módně out a pro pečivo
i těch pár koleček salámu si
zajdeme s igelitkou, pokud
možno rovnou v barvách jednoho z prostějovských supermarketů. Nebo si pro každý
nákup zajedeme autem, což
při dnešních cenách benzínu
bude pro rodinný rozpočet
určitě zajímavé zpestření. Na
druhou stranu vás může těšit,
že se zřejmě neocitnete v hledáčku módní policie...

Konstelace hvězd Prostějova
To je ale krásně ve městě, co? I když se to ještě minulý týden nezdálo,

jaro se raketově vtírá i do našich ulic a společně s tím se zcela jistě
zlepší i nálada nás všech. Jenom se nesmíme potkat v dlouhé frontě
u pokladen supermarketů, to pak bude úsměv z tváří mizet…

Berani - 20.3.- 18. 4. Nemyslete si, že pocuchané
nervy si zklidníte přemírou jídla. Necpěte se tolik,
hlavně sladké s díky odmítejte. Pokud vám chybí
silnější vůle, svěřte se do péče psychologa. Každopádně myslete na svoji figuru.
Býci - 19.4.-19.5. Pokud tento týden budete chtít
mermomocí dosáhnout svého cíle, musíte se uchýlit k podlé lsti. Jinak to není možné. Ale nemusíte
mít zase strach, že se dopouštíte podvodu, jenom
prostě využijete svých schopností.
Blíženci - 20.5.-19.6. Spousta věcí se vám v těchto dnech nebude líbit, ale to je asi tak všechno,
co s danými problémy uděláte. Řeč je totiž o výmyslech vašich nadřízených, jejichž názory příliš
sdílet nebudete. Ale pozor, platí vás!
Raci - 20.6.-21.7. Jestli se neobáváte nejistých následků, v nejbližších dnech určitě svému protějšku
vyznejte lásku. Budete se divit, ale partner na to
čeká jako na smilování. Dokonce vám doporučujeme rovnou navrhnout datum svatby!
Lvi - 22.7.-21.8. Tento týden je jedinečná příležitost k narovnání všech pokřivených vztahů. Dejte
si ale záležet, nesmíte udobřování uspěchat. Tyto
akce neberte ovšem jako ponížení. Uvidíte, že lepší vztahy budou pro vás prospěšné.
Panny - 22.8.-21.9. Máte rádi své jisté, takže se
nebudete pouštět do ničeho, co jenom trochu zavání riskováním. Ovšem v jedné věci si můžete
dovolit hazardovat. Tou je smlouvání o výši platu
se svým šéfem. Tady určitě neztratíte.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Tak trochu si nevíte rady
s vlastním životem, natož abyste radili někomu
druhému. Dejte si do pořádku úřední záležitosti,
protože právě v nich vás nejvíce tlačí bota. Co se
vám však podaří, je sázka na šťastné číslo.
Štíři - 22.10.-20.11. Ke splnění svého velkého snu
budete každopádně potřebovat partnera. Ale vybírejte si ho pečlivě, nesmíte naletět každému, kdo
vám slíbí hory doly. Od pátku do neděle si nedomlouvejte žádné schůzky, jen relaxujte.
Střelci - 21.11.-20.12. Vaše kariéra se slibně rozvíjí, navíc se vám nabídne šance udělat pro sebe ještě
mnohem víc. Dokážete se blýsknout zajímavým
nápadem, který vám v konečném důsledku vynese
slušnou finanční odměnu.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Citlivější jedinci zaznamenají na pracovišti negativní změnu klimatu.
V takové atmosféře se vám zřejmě nebude příliš
dobře pracovat, proto byste se měli pokusit vypátrat, v čem je vlastně onen problém.
Vodnáři - 20.1.-18.2. V milostné oblasti se dočkáte četných nedorozumění. Máte neodbytný pocit,
že s protějškem každý plujete úplně opačným
směrem. Venku to voní jarem, běžte se projít a vyčistěte si hlavu. Třeba přijdete na řešení.
Ryby - 19.2.-19.3. Pokud budete dlouho přešlapovat na místě, uteče vám velice zajímavá příležitost, která se nemusí už nikdy opakovat. Nechcete
přece zůstat do konce života pouhým outsiderem!
Chyťte šanci za pačesy a jednejte rychle.

kolikrát trestaným recidivistům
jim totiž z vězení nepomohla ani
novoroční Klausova amnestie.
Jak je za těchto podmínek možné, že stále existuje několik relativně bohatých Olachů, kteří se
chlubí řetězy ze zlata? Dříve tito
lidé bohatli z nelegálního obchodu například s oblečením, to však
po nástupu Vietnamců skončilo.
Nyní olašská elita těží z půjček,
které na lichvářský úrok poskytuje
dalším cikánům. Ti finance na živobytí získávají výhradně ze dvou
zdrojů: buď ze sociálních dávek,
nebo z čórek. Zatímco tradiční
rodinné vazby mohou bílí Olachům závidět, způsob jejich
života je pro většinu z nich naštěstí nepřijatelný.
Ján Horvátko byl mezi Olachy
nepochybně nesmírně uznávaný
člověk, který zřejmě spravedlivě
soudil jejich spory a každému se
snažil pomoci moudrou radou.
Bohužel, v případě jeho nezaměstnaných poddaných absolutně
neplatilo, že pokud někoho milu-

Raději se na tomto místě zabývám problémy, které tíží v první
řadě Prostějovsko. Tento týden
mi to ale nedá, protože se v Evropské unii stalo něco, čeho se
musíme všichni bát. Ke krachu se
blíží další evropská země - tentokrát to je malý, ostrovní Kypr. Je
to smutné, ale je to v první řadě
odraz toho, že si obyvatelé Kypru zejména poslední čtyři roky,
kdy na ostrově vládli komunisté,
prostě žili nad poměry. To, že se
u nás za časů krize musí šetřit, je
velmi nepříjemné a mnohdy se
tomu těžko rozumí, když občas
vidíme, že i český stát příležitostně vyhazuje peníze nás - daňových poplatníků. Ale je to cesta

ji, nechci mu také dělat ostudu.
Bobko své poddané soudil dle
cikánských zákonů, to však na
ně očividně nestačilo. Proto by
svým poddaným měl každý
cikánský král také vtloukat do
hlavy to, že existují třeba i zákony České republiky či pravidlo,
že krást se prostě nemá. Pak se
nelze divit, že nezasvěceným gádžům by se mohlo zdát, že záko-

ny, jimiž se cikáni řídí, jim přímo
nařizují, aby kradli a loupili. A to
na jejich krále, ať už je živý či mrtvý, určitě nevrhá nejlepší světlo.
Pokud by tedy chtěli Olaši svému
příštímu králi vzdát úctu, měli by
tak učinit už za jeho života. Co by
měli udělat, aby na ně jejich monarcha mohl být opravdu hrdý?
Stačilo by, pokud by přestali žít
na úkor ostatních lidí...

k tomu, abychom nedopadli jako
Kypr nebo nedávno Řecko. Pak
totiž už nestačí šetřit, ale přichází například opatření jako právě
v Řecku, kde se o třetinu snížily platy ve veřejné správě a bez
přechodného období se skokově
zvýšil věk odchodu do důchodu
o čtyři roky.

Pokus o znárodnění vkladů
Na Kypru se ale minulý týden
stalo ještě něco horšího. Evropská unie nabídla zemi deset miliard euro (přibližně 250 miliard
korun), ale chtěla za to, aby Kypr
znárodnil lidem v bankách část
vkladů a tím získal pět miliard
euro. Ano, slyšíte dobře: měla
se sebrat část peněz, které mají
drobní kyperští střadatelé - tedy

obyčejní lidé bez rozdílu bohatství - uložené v bankách. To by
znamenalo pád iluze, které mnozí věříme, a to že v Evropské unii
je náš majetek v bezpečí...
Nedávno jsem se bavil s jedním
známým a ten mne přesvědčoval,
že se nemusíme tolik bát, že u
nás ve volbách vyhrají nějací extremisté, kteří lidem zase začnou
zabavovat domy či další majetek.
Prý se to nemůže stát, protože
jsme v Unii. Po kyperském dobrodružství se zdá, že už ani to není
jisté. Kyperský parlament požadavek Unie nakonec pod tlakem
demonstrací zamítl, ale strach z
podobných nápadů zůstává...
Petr Sokol,
vysokoškolský učitel
a bývalý poradce ministra

zpravodajství
ství * krim
krimi * region * sport
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Praha vznášedlo, my skútr!

Kurňa, že jsme ten skútr prodávali! Jako naschvál včil sníh
zasype Prostějov každý týden.
Nu což, je zbytečné plakat nad
již prodaným „Uchytilovým“
čtyřspřežím. Přesto Agentura
Hóser během minulého týdne
zjistila, že jsme úplní břídilové,
když se podařilo prodat jenom
ten tolik proklínaný skútr. Po
přečtení zprávy z webových
stránek Hlavního města Práglu
jsme jen zamžourali očima!
Praha totiž prostřednictvím svého webu zdarma nabízí terénní
vozidla hummer, terénní motocykly, zbraně a další vybavení,
jejichž nákup byl v minulosti
kritizován. A pozor, k mání je dokonce VZNÁŠEDLO! Bezplatně ho chce věnovat policii nebo
hasičům, vyplývá z textu výzvy.
O tom, komu a za jakých podmínek vybavení Praha přenechá,

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...

Tam by se zatýkalo!

sokol
ím okem ...

To tu ještě nebylo!

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

ale rozhodne až rada, řekla už
dřív mluvčí magistrátu Tereza
Králová. Všechno toto vybavení
mělo původně sloužit městské
policii. Ta je ale nedávno městu
vrátila s tím, že je nepotřebuje.
Tři hummery stály dohromady
zhruba 3,3 milionu korun, vznášedlo 2,2 milionu, každý z pěti
terénních motocyklů 210 tisíc
korun. To Prostějov je s prodejem sněžného skútru bratru za
sto tisíc hodně pozadu!
„Já to četl taky, ale co máme
ještě prodat, abychom se alespoň trochu přiblížili Práglu?
To ať nám Hóser poradí,“ krčí
bezradně rameny první náměstek primátora Jiří Nikamneposíchal. Jak ale vzápětí podotkl,
mohla by se prodat horská
kola, která městská rada nedávno zakoupila strážníkům a
která byla využita maximálně

jednou, když šéf městské policie
Jan Nagymároš se společně se
svými kolegy zúčastnili posledního Závodu míru. „Jsem jednoznačně proti, kola nevydáme.
Dárky se přece neprodávají,“
odmítl transakci šéf našich
strážníků.
Nu což, po skútru už město
nemá prodat co. Jedině že by
bývalý místostarosta Vlasta
Uchytil ještě „vybalil“ tajný
nákup rakety středního doletu,
lépe řečeno do Držovic…
Za Agenturu Hóser Majkl
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O mrtvých jenom dobře, toto pořekadlo uznávám i já. Olašského
krále pana Horvátka jsem osobně neznal, takže nemůžu hodnotit jeho život a práci, které si Olaši
prý vážili. Mě však z reportáže z
pohřbu cikánského krále ve Večerníku zaujala jiná věc. Hlavně
pak z fotografií. Panebože, kolik
se na nich objevilo Romů, kteří
za poslední rok či dva prošli vězením, policejní celou či minimálně „rudým koutkem“, tedy
správním řízením?! Jen z toho
hloučku okolo rakve zesnulého
jsem poznal dvě notorické zlodějky z prostějovských obchodů,
jednoho mladíka obviněného z
loupežného přepadení a tak podobně bych mohl ukázat prstem
ještě dál. Jen by mě zajímalo, zda
pohřeb monitorovala kriminálka,
protože podle mého názoru tam
byli dva nebo tři mladíci, kteří
jsou policií celostátně hledáni.
L. V., Prostějov

A smrdět bude dál…
Docela mě překvapila zpráva z
Večerníku, že radní se nakonec
rozhodli nechat na dně drozdovického rybníka smradlavé bahno. Proč tedy půl roku předtím
deklarovali, že přijde vybagrovat
a odveze se na skládku? Chápu
rybáře, že k chovu ryb je zapotřebí bahna na dně, ale mohla se
sem po revitalizaci břehů a výpusti navézt úplně nová zemina!
Takto budeme všichni v okolí
po každém vypuštění rybníka
muset vydržet několik dní čichat
ten strašný smrad z rybiny, který
produkuje bahno, jež nebylo vyvezeno snad celé století...
Jan Kabilka, Prostějov

Na co další prodejny?
Nemohu pochopit, proč se
v chudém Prostějově neustále
staví nové supermarkety, prodejny a podobně. Teď mám kromě
budování nového Kauflandu na
mysli především prodej městského pozemku ve Vodní ulici
za účelem výstavby multifunkčního domu s byty a nebytovými
prostorami pro obchody. Jak
může i město podporovat neustálý rozmach prodejních míst?
Copak si na radnici myslí, že
tyto věci Prostějovanům nějak
prospějí? Máme v našem regionu absolutně nejnižší platy, stále
se zvyšující počet nezaměstnaných a na druhé straně nejvíce
metrů prodejního místa na jednu
osobu! Copak je to normální?
Co bude Prostějov dělat se všemi těmi halami a domy, až toto
všechno zkrachuje? Jinak to totiž
nemůže skončit!
Pavel Rus, 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
A zase po roce jsou před námi Velikonoce. Toto období je oslavováno
buďto jako příchod jara, nebo jako oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce také bývají často poslední možností, kdy si
ještě lyžaři mohou užít sněhu. Každý je však trávíme po svém.
Jak je budete trávit vy, na to jsme se ptali v uplynulém týdnu...

BUDETE TRÁVIT VELIKONOCE DOMA?
Hana MAREČKOVÁ
Prostějov

Michal KŘENEK
Prostějov

ANO

SNAD ANO

Termín odvolacího soudu
visí ve vzduchu BUDE BRAUNER
Patrně už jen týdny chybí do chvíle,
kdy u Vrchního soudu v Olomouci
MLUVIT?
stanou Roman Mička s Davidem
Braunerem, kteří se spolupodíleli na
vraždě jednaosmdesátiletého seniora z Okružní ulice. Jak Večerník informoval v předešlých vydáních, oba
se odvolali proti rozsudku Krajského
soudu v Brně. Mička proti osmnácti
rokům vězení, Brauner nesouhlasí s
rozsudkem, který ho poslal do basy
na šest let...
Olomouc, Prostějov/mik

„Letošní Velikonoce mám
v plánu trávit velice aktivně,
a to hlavně tím, že se budu cpát
čokoládou a učit se, nebo spíše
´mučit se´ na maturitu, která
mě čeká hned druhého dubna.
Jelikož maturuji hned další den
po Velikonocích, tak v pondělí
si vypínám zvonek a volný čas
věnuji učení. Výjimečně tedy
ignoruji tento krásný svátek,
ze kterého stejně vždy vidím
rozmazaně a mám modrý zadek. Přeji krásné Velikonoce
všem.“

„Jeden ze svátečních dnů strávím skoro klasicky jako každý
rok. Ráno si přivstanu po nedělní pitce, uvařím si vajíčko,
vymrskám svoji přítelkyni
a poté posnídám vajíčko s chlebem, na trávení zapiji panákem
domácí slivovičky. Potom
zasednu k televizi či počítači,
odkud se vzdálím až na lahodnou večeři v podobě voňavých
a křupavých řízečků od své
milé. Takto trávím Velikonoce
už několikátým rokem a nemůžu si stěžovat... (úsměv)“

návštěvnost webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

Jak jsme informovali v minulém čísle, podle
bleskového průzkumu mezi Prostějovany by
každý z dotázaných souhlasil naopak s navýšením trestů pro oba aktéry nejbrutálnější vraždy
v regionu od mordu barmanky v Plumlovské
ulici v Prostějově z roku 2002. Jiného názoru je
však matka Davida Braunera, která už po rozsudku v Brně nemohla věřit vlastním uším, když
soudce vyřkl ortel nad jejím synem v podobě šesti let za podíl na vraždě bezbranného důchodce.
„Pořád píšete, že si trest zaslouží. Už to kolikrát
nemůžu ani číst, zvlášť když se nyní ukazuje, že
v bytě toho starce opravdu nebyl,“ zareagovala
napsáno před
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na naše články po dlouhé době Ludmila Braunerová, matka odsouzeného Davida Braunera.
Večerník s ní telefonicky hovořil ve čtvrtek ráno
s tím, že večer máme zavolat znovu, měla se totiž
ten den sejít s obhájcem svého syna. Bohužel, od
té chvíle už telefon nezvedala. Věří tedy stále v nevinu svého syna? Zřejmě ano. Jenomže už soudce
Krajského soudu v Brně byl po vyhodnocení jasných a přesvědčivých důkazů zcela jiného názoru.
„Do bytu v Okružní ulici v Prostějově vrazili oba
obžalovaní jako velká voda.
„Jdu si pro ty prachy!“ křičel Brauner na vetchého
starce Miroslava N. a vrazil mu pěstí dvě pořádné
rány do tváře a hrudníku, po čemž senior upadl na
zem. Po půl minutě ale se slovy: „Je to v hajzlu!“
z bytu utekl. Obžalovaný Mička poté měkkým
předmětem ležícího seniora udusil,“ řekl v odůvodnění rozsudku soudce Tomáš Kurfiřt.
Každým dnem bude znát Večerník termín odvolacího soudu. Pokud je David Brauner přesvědčen stále o své nevině, měl by se obhajovat.
U brněnského soudu totiž odmítl vypovídat, což
mu podle odborníků uškodilo. Bude tedy Brauner mluvit?
Večerník bude pochopitelně další události
okolo odvolacího soudu sledovat.

Sex ve dvou? V poslední době už to tak zdaleka neplatí.
Nedávno Večerník doporučoval zkusit milování ve třech,
ale i jiných forem skupinového sexu je víc než dost!
Když se řekne skupinový sex, řada lidí si představí neorganizovanou větší či menší partu lidí, kde každý souloží
s každým. A myslí si to správně, takhle nějak to vypadá
při takzvaných „grupáčích“. Mnohdy jde o poměrně divoké akce, na něž se dostavují páry, ale i samotné ženy
a muži. A dokonce se u nás rozmohla i forma, kdy za svou
účast dostanete zaplaceno! Ovšem musíte počítat s tím,
že z akce bude pořízen videozáznam, s jehož zveřejněním podpisem smlouvy souhlasíte. Takže nechcete-li pak
například na internetu sledovat sebe či svého partnera při
divokém sexu s někým jiným, těmto akcím se vyhněte.
I kdybyste se ale na skupinovém sexu dohodli s partou svých blízkých či víceméně známých, na intimitu
v každém případě zapomeňte. Jestli si totiž myslíte, že
se někde v koutku schováte a užijete si, nebo dokonce
budete jenom „očumovat“, jste na omylu. Obyčejně je
to totiž pořádná jízda!

Smrtelná tragédie u Dony

Kdo procházel v sobotu
odpoledne Svatoplukovou ulicí
okolo bývalého obchodního
domu Dona, ten na okamžik
zkoprněl hrůzou. Z křižovatky se totiž vyřítil
černý Ford a srazil dvě starší ženy přecházející
silnici. Jedna z nich zemřela na místě, druhá
v těchto dnech bojuje o život v nemocnici. Na
nehodě je neobvyklé ještě to, že řidič vozidla
smrti z místa nehody ujel a honí ho teď policie
po celé střední Moravě.
„V sobotu v 15.35 hodin jel doposud nezjištěný
řidič tmavého osobního vozidla značky Ford Sierra po Svatoplukově ulici ve směru od hlavního

lety

nádraží. Po projetí křižovatky s Vrahovickou ulicí
v důsledku vysoké rychlosti narazil v blízkosti
Dony do dvou chodkyň, které přecházely vozovku.
Po střetu neznámý řidič z místa nehody ujel,“ řekla
Alena Slavotínková, tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově.
Osmašedesátiletá žena zemřela na místě, druhou, o
čtyři roky starší seniorku převezla sanitka s těžkými
zraněními do nemocnice. „Následným šetřením
policistů bylo havarované vozidlo krátce po nehodě
nalezeno odstavené v Jihoslovanské ulici v areálu
Technických služeb. Charakter jeho poškození přesně
odpovídá čelnímu nárazu a střetu s chodkyněmi. Po
, dodala Alena
e a Sl
Slav
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řidiči stále policie ppátrá,“
Slavotínková.

jak šel čas Prostějovem ...

Tetín

Návrat ke
Sídlil tu chudobinec. Ulice Tetín byla pojmenovaná dne 13.
června 1902 podle Tety, bájné Krokovy dcery. V letech 1940
až 1945 se nazývala německy Tetin-Gasse. Na adrese Tetín
č. 3 sídlil chudobinec, starobinec a sirotčinec (Masarykův
sociální dům), později oddělení okresní nemocnice, okresní
dětský domov a okresní péče o mládež. V domě č. 12 bydlel
známý prostějovský historik prof. Vojtěch Janoušek a jeho
syn, výtvarník Dušan Janoušek.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Libušinka
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu::

VELIKONOCE
E

Velikonoční zajíc
150 g

Vaflová vajíčka
polomáčená
250 g

Velikonoční
vajíčka Orion
35 g

Velikonoční
kuřátka
100 g

Velikonoční
beránek z bílé
čokolády 150g

Vejce
10 ks

28,90 (100g)

-

16,50 (50g)

-

-

39,90

37,90

-

-

-

-

34,90

29,90

-

13,90

34,90

-

34,90

21,90

29,90

12,90

21,90

65,90

29,90

16,50 (100g)

32,90

-

26,90

-

34,90

34,30 (125g)

-

13,50

22,90

-

32,90

Naše RESUMÉ
Už o nadcházejícím víkendu se
budou holky mrskat a kluci polévat vodou. Zatímco v prvním
případě vajíčka za odměnu trochu provětrají peněženku, v tom
druhém letos hrozí pořádně silné
promrznutí... Snad se jaro dostaví
a s ním by neměl na stole chybět
velikonoční zajíc. Pro ten nejlevnější si můžete zajet do Kauflandu a když už tam budete, vemte si
vaflová vajíčka polomáčená i ty
čokoládová od Orionu, a zapomenout byste neměli ani na kuřátka.
Beránka z bílé čokolády jsme našli
pouze právě v Kauflandu, který v
nejvýhodnější ceně nabízí i to nejdůležitější – obyčejná vajíčka!

„starým” případům

DÍRA PŘED RONDELEM

A OPRAVIT JI NEMÁ KDO...

Prostějov/mls
PONDĚLÍ 26. BŘEZNA 2012
Opravdu zvláštní věc. Při výjezdu od čerpací stanice OMV na velký
rondel v Plumlovské ulici číhá na cyklisty i motoristy pořádná past. Díra
po chybějící mřížce na odvodňovacím kanálu však zřejmě zůstane nebezpečím ještě dlouhou dobu. Nemá ji totiž kdo opravit! „Z hlediska
bezpečnosti v silniční dopravě je to silná závada, kdy hlavně cyklista
může při průjezdu přes zející otvor lehce spadnout a těžce se zranit.
Ovšem pochopitelně si stěžují i řidiči, kteří upozorňují na možnost
poškození podvozku vozidel při projetí přes tento příčný odvodňovací žlab,“ potvrdil před rokem Večerníku Michael Vafek z Dopravního
inspektorátu Policie ČR v Prostějově. „Náš inspektorát na něj už loni
upozornil majitele pozemku, kterým je společnost OMV Praha. Bohužel bez jakékoliv odezvy. Prostějovský odbor dopravy svolal jednání, na
kterém zástupce OMV nechtěl přiznat, že tato společnost je skutečným
vlastníkem pozemku, a tudíž je zodpovědná za technický stav kruhové
křižovatky,” dodal M. Vafek. Společnost OMV v té době neměla vyřešeny problémy s převodem majetku jako nástupnická organizace po
společnostech Petra a Aral, které vlastnily pozemky v okolí rondelu. A
prostějovský magistrát vozovku také nechce opravit, protože se nejedná
o pozemek města. Kdo tu tedy zajistí bezpečnost?
BŘEZEN 2013
Tak toto nemá obdoby... Ani rok po tom, co jsme na celou záležitost
upozornili, se v případě nebezpečné díry ohrožující motoristy i cyklisty stále nic nezměnilo. Díra u čerpací stanice v Plumlovské ulici
je pořád stejná! Vše se zaseklo na tom, že nikdo neví, kdo je za stav
silnice odpovědný. Vlastníkem pozemku je společnost OMV, ta však
odpovědnost odmítá. „Patří nám pozemek, nikoliv však stavba na něm.
Ta je pravděpodobně ve vlastnictví města Prostějov. Zajištění bezpečnosti silničního provozu je věcí správce komunikace, nikoli vlastníka
pozemku, na kterém se stavba nachází. Situaci lze přirovnat k tomu, kdy
by byl vlastník pozemku nucen vlastníkem domu na pozemku stojícím
k jeho opravám a údržbě,“ vyjádřil se Miloš Cifka ze společnosti OMV.
Zajímalo nás, komu tedy stavba rondelu fakticky patří? Z katastru nemovitostí vyplývá, že příjezdovou Plumlovskou ulici spravuje opravdu
statutární město Prostějov, zatímco tři čtvrtiny samotného rondelu jsou
ve vlastnictví Olomouckého kraje. Měla by se o ně tedy starat Správa
silnic Olomouckého kraje. To pravděpodobně platí i pro čtvrtinu rondelu v majetku společnosti OMV. Fakticky však nebezpečné místo už více
jak rok neřeší nikdo.

Zpravodajství
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RADNICE PŘIBRALA DALŠÍ LIDI NA ÚKLID. VYDĚLAJÍ SI VÍC NEŽ NA PRACÁKU
Veřejně prospěšné práce v Prostějově pokračují i přes rozhodnutí Ústavního soudu

Radní na své poslední schůzi schválili navýšení
počtu zaměstnanců na pozicích dělník čištění
města. Prostřednictvím veřejně prospěšných prací bude zaměstnáno celkem dvacet lidí. Přitom
na podzim loňského roku Ústavní soud zrušil povinnou veřejnou službu a podle jeho rozhodnutí
úřad práce nemůže nutit nezaměstnané k těmto
pracím a podmiňovat tak vyplácení podpory či setrváním v registru nezaměstnaných!
Prostějov/mik
„To je ale problém úřadu práce,
ti lidé teď uklízejí dobrovolně. My na úklidové práce teď
máme dvě desítky zaměstnanců, byli vybráni ze sto dvaceti
kandidátů. Ne všem se chtělo
dělat,“ říká první náměstek primátora Prostějova
Navýšení o jedenáct pozic

vychází z personálních a materiálně technických možností
města. Z jednání s úřadem práce vyplývá, že místa budou v
rámci aktivní politiky zaměstnanosti ze strany státu v plné míře
dotována. „Výše příspěvku činí
maximálně 15 tisíc korun, doba
poskytování je nejdéle dvanáct
měsíců na jednoho konkrétního zaměstnance,“ vysvětlil Jiří

„To je problém úřadu práce,
ti lidé teď uklízejí dobrovolně!“
první náměstek primátora Prostějova
Jiří Pospíšil komentuje nástup pracantů

Pracují dobrovolně. Lidé v registru úřadu práce vykonávají
veřejně prospěšné práce v Prostějově už několik let. Nyní už za
běžný plat, nikoliv proto, aby nebyli vyhozeni z pracáku.
Foto: archiv Večerníku
Pospíšil. Úřad práce přispívá
ve výši skutečně vynaložených
prostředků na mzdy těchto zaměstnanců, včetně pojistného na
sociální zabezpečení a veřejné
zdravotní pojištění. „Vzhledem
k potřebám magistrátu využije-

me tyto pracovníky zejména k
úklidu a údržbě veřejných budov a prostranství,“ dodal první
náměstek primátora.
Město využije prostřednictvím
veřejně prospěšných prací maximální počet dělníků čištění,

O pozemek ve Vodní je zájem

půjde ŘIDIČKA PŘED SOUD

Bude se řešit otázka, zda Olga P. mohla o policejním autě vědět?!
Prostějov/mls - Kauzou nehody policistů, kteří před
rokem ve velké rychlosti
pronásledovali neukázněného motorkáře, se bude zabývat prostějovský soud. Hlavní líčení v této věci do konce
minulého týdne nařízeno
nebylo. Žaloba byla podána
na Olgu P. z Prostějova, do
které policejní auto ve velké
rychlosti vrazilo.
Neukázněná řidička, která
byla slepá a hluchá k výstražným znamením projíždějících
policistů, nepozorná žena
za volantem, která přehlédla

Novinka z Vodní. Zatím je vedle Centra zdraví ve Vodní ulici holá
planina. Brzy by zde měl stát multifunkční dům. Foto: Michal Kadlec
On sám je optimista a věří, že
investor pozemek koupí, čímž
by do městské kasy přibyl zase
nějaký ten milion korun navíc. „Podle toho, co se zatím
podařilo zjistit, investor má

zájem postavit ve Vodní ulici
nový multifunkční dům, který
by obsahoval byty, prodejny i
nebytové prostory pro poskytování různých služeb,“ dodal Jiří
Pospíšil.

METANOL U Klokana:

Případ dosud není UZAVŘEN!

Prostějov/mik - Koncem
října loňského roku objevili
celníci s policisty v hospodě
„U Klokana“ ve Wolkerově ulici zbytky jedovatého
metanolu v lahvích od Tuzemáku. Majitelé hospody
Richard Ozanič s Michalem
Burgetem tehdy v exkluzivním rozhovoru pro Večerník
potvrdili, že jedovatý alkohol zakoupili od prodejce
v okolkovaných šestilitrových kanystrech a rozlévali
ho do menších lahví.

tisíc korun, což je v průměru o
nějaké tři tisíce víc, než kolik
činí podpora v nezaměstnanosti.
I přesto ale bylo cítit, že lidem
se moc uklízet město nechce,
mnozí by raději seděli doma a
pobírali nižší podporu,“ pokrčila rameny Alena Rašková, náměstkyně primátora.
Část prostějovských radních
uvítala loňské rozhodnutí Ústavního soudu se smíšenými pocity.
„Odpověď na tuto otázku spadá
do kompetence úřadů práce,
státního orgánu, k němuž mi

KONTROVERZNÍ: Kvůli bouračce policistů

BUDE ZDE MULTIFUNKČNÍ DŮM!
Prostějov/mik - Parkoviště
či nové místo pro městskou
tržnici. I tyto úvahy padly
v minulosti v souvislosti s pozemkem vedle Centra zdraví
ve Vodní ulici. Ani jedno ale
v tuto chvíli není pravda,
magistrát před časem vyhlásil
záměr prodeje tohoto pozemku! Večerník zajímalo, jak
vypadá situace aktuálně dnes.
„Zájem o tento pozemek projevili dva investoři, z nichž jeden
po několika jednáních odstoupil.
S druhým zájemcem stále projednáváme detaily, bude se muset vyřešit problém s některými
věcnými břemeny,“ prozradil v
pátek Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního města
Prostějova, který je na radnici
zodpovědný za majetek města.

který vychází z personálních
možností, kvalitní kontroly pracovních výkonů a řádných podmínek nejen s ohledem na bezpečnost práce. „Není v zájmu
města, ale ani v zájmu občanů
přijmout počet osob, kterým
nebudeme schopni zajistit odpovídající zázemí a jejichž práce
nebude moci být vykonávána
řádně,“ podotkl Jiří Pospíšil.
Lidé registrovaní na úřadu práce
budou tedy nyní uklízet město
dobrovolně. „Budou pobírat
běžný plat ve výši okolo devíti

nepřísluší se z hlediska samosprávy vyjadřovat. Osobně jsem
ale toho názoru, že zákonodárce
měl ustavením veřejné služby,
tedy práce vykonávané pro zaměstnavatele bezplatně, dobrý a
bohulibý úmysl. Udržet pracovní
návyky dlouhodobě nezaměstnaných v případech, že jsou ochotni vykonávat práci i zdarma s
vyhlídkou, že by pak mohli najít
řádné zaměstnání, jednoznačně
zvyšuje jejich šance na pracovním trhu. Otázkou pak je, jak se
tyto záměry uplatňovaly v praxi.
Nejednoznačné výklady zákona
vedly k tomu, že na veřejnou
službu byli posíláni klienti, kteří
byli v evidenci úřadu práce třeba
jen dva měsíce. Proto se nelze divit tomu, že Ústavní soud vydal
rozhodnutí o nemožnosti vyřazení z evidence úřadu práce, pokud
klient odmítne nastoupit na veřejnou službu. Z tohoto pohledu
šlo, myslím, o správné rozhodnutí,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Z „frťanů“ Tuzemáku se pak
„U Klokana“ přiotrávili dva
muži, kteří skončili v nemocnici. Naštěstí po dvou týdnech hospitalizace je lékaři
zachránili. Co se od té doby
změnilo? Je to k neuvěření,
ale vlastně vůbec nic. Snad
jen to, že Richard Ozanič se
s hospodou U Klokana rozloučil.
„Za jeho odchodem nehledejte žádnou spojitost s metanolovou kauzou. Ríša se
prostě rozhodl i s ohledem na

svůj zdravotní stav ukončit
hostinskou činnost,“ svěřil
se minulý pátek Večerníku
Michal Burget, nyní už jediný majitel zmíněné hospody.
„Co se týká vyšetřování tohoto případu, stále platí, že jsme
oba obviněni z trestného činu
ohrožování zdraví závadnými potravinami a předměty.
To je ale všechno, co k tomu
mohu říct, víc nevím. Jenom
to, co jste psali ve Večerníku
v polovině ledna, že policie
chce do konce února případ

uzavřít. Jenomže od konce
loňského roku s námi nikdo
nekomunikuje, policie, státní
zastupitelství ani soud,“ řekl
Michal Burget.
Podle policie metanolový
případ z Prostějova skutečně dosud není uzavřen.
„Probíhá stále vyšetřování,“
potvrdila Irena Urbánková,
tisková mluvčí policie Olomouckého kraje. Dvěma prostějovským hospodským za
uvedený trestný čin hrozí až
dva roky vězení.

rychle se blížící policejní auto,
nebo snad oběť, na kterou policisté chtějí svést odpovědnost za bouračku, při které byl
jeden z nich vážně zraněn a
škoda se vyšplhala k milionu
korun? Tak to jsou tři různé
pohledy na Olgu P. z Prostějova. O tom, který z nich se
nejvíce blíží realitě, bude brzy
rozhodovat prostějovský soud.
Po dlouhém vyšetřování státní
zástupce obvinil ženu z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle něj řidička kvůli
své nepozornosti nedala přednost zasahujícím policistům.

Jejich služební vůz v té chvíli
stíhal motorkáře, který překročil povolenou rychlost. Rychle
jedoucí policejní modrá oktavie ve Vrahovické ulici za plného provozu předjížděla kolonu vozidel, ze které řidička
náhle začala odbočovat vlevo.
Následně došlo k silné srážce.
Policista na místě spolujezdce
při nehodě utrpěl vážné poranění hlavy a hrudníku, které
si vyžádalo několikatýdenní
léčbu v olomoucké fakultní
nemocnici.
O míře viny u obžalované
ženy bude u soudu rozhodo-

vat především to, zda řidička
mohla o rychle se blížících
policistech vědět a zda na tuto
situaci měla šanci adekvátně
zareagovat. Jak jsme se ve
čtvrtek dozvěděli na trestním
oddělení prostějovského soudu, hlavní líčení v této věci
dosud nebylo nařízeno.

Případ bude Večerník
pochopitelně nadále
sledovat. Co si o tom
myslíte vy? Pište na
redakce@vecernikpv.cz ,
nebo diskutujte na
www.vecernikpv.cz!

Lékaři zřejmě nepochybili
Prostějov/mik - Některé informace objevující se v různých médiích o tom, že za
úmrtí mladého prostějovského policisty D. A. může šlendrián lékařů našeho špitálu,
jsou podle zjištění Večerníku
hodně zavádějící. Rodina podala sice na nemocnici trestní
oznámení, ovšem neoficiální
výsledky pitvy hovoří tak, že
chybu lékařů při komplikacích u zánětu slepého střeva

pacienta není možné hledat.
Z neoficiálních zdrojů se Večerníku podařilo zjistit, že
vedení nemocnice už první
výsledky pitvy obdrželo a ty
potvrzují, že lékaři při léčbě
mladého muže nepochybili.
Nemocnice se však k této záležitosti zatím nechce vyjadřovat. „Výsledky pitvy jsme ještě
neobdrželi. Očekáváme však,
že jasně ukážou, že nemocnice nepochybila a pro záchranu

mladého muže udělala vše, co
mohla,“ odpověděla na dotaz
Večerníku Hana Szotkowská,
tisková mluvčí společnosti
Agel, která provozuje prostějovskou nemocnici.
Na konečný verdikt kriminalistů i vedení nemocnice, který
vyplyne z oficiálních výsledků
pitvy zemřelého čtyřiatřicetiletého D. A., si zřejmě budeme
muset ještě pár dní či týdnů
počkat.

Na potravinách z Čechovic
si pochutnávaly MYŠI!
A je to tady, ze Smetanových sadů je POLOM!
Čechovice/mls, mik - Provozovatel obchodu se smíšeným zbožím v Čechovicích
Petr Kořínek má pořádnou
ostudu. Když jeho krám v
úterý minulého týdne na-

Co zbyde? Dělníci se ve čtvrtek pustili do masivního kácení. A nebyli k zastavení, Smetanovy sady nyní vypadají jako po vichřici.
Prostějov/mik - Před měsícem prostějovští radní připravili prostřednictvím Večerníku veřejnost na to, že
Smetanovy sady projdou zcela rapidní proměnou a bude
zapotřebí masivního kácení
letitých stromů. Pak se několik týdnů v parku nic nedělo,
a tak jsme si začali myslet, že
si to vedení města rozmyslelo.
Omyl, od čtvrtka už tady vrčí
motorové pily a dělníci kácejí
jeden strom za druhým!
„Už když se poprvé zveřejnila
zpráva o tom, že v parku pad-

nou čtyři desítky stromů, lidé
se mě na to často vyptávali.
Ale co se děje od čtvrtka, to je
opravdu síla, nestačím zvedat
telefony a zodpovídat dotazy
občanů, co že se to v parku
děje..,“ svěřila se Večerníku
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora zodpovědná za
životní prostřední v Prostějově.
Od čtvrtečního rána začali muži
s motorovými pilami kácet stromy od průchodu v hradbách do
Školní ulice. A brali jeden starý
listnáč za druhým. „Vypadá to

opravdu hrůzostrašně, ale je
to skutečně zapotřebí. Hlavně
jde o stromy, které nedávno
prozkoumali
dendrologové
a jejich posudky zněly jasně.
Stromy jsou nemocné a dříve
či později by byly hrozbou pro
návštěvníky parku. Kromě
toho u hradeb bude vysazena
nová alej, stejně jako celý park
bude po rekonstrukci cestní sítě,
mobiliáře a osvětlení osazen
zbrusu novou zelení. Uvažujeme o tom, že po zasetí trávy a
vysazení nových stromků necháme nějaký ten měsíc park

nebaleným pečivem,“ uvedl
mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Z tohoto důvodu musel
být obchod v úterý okamžitě
uzavřen. Provozovatel mohl
obchod opět otevřít až ve

čtvrtek. Předtím z něj musel
odstranit ohlodané a pokálené
potraviny.
Zmíněnou prodejnu se smíšeným zbožím v Žitné ulici
v Čechovicích navštívil posléze i Večerník s dotazem
na majitele, zda si z výsledku kontroly vezme nějaké
ponaučení. V obchodě jsme
zastihli pouze manželku Petra Kořínka, která slíbila, že
manžela zavolá. „Teď jsem
mu telefonovala a sdělil mi, že
se k tomu nebude nijak vyjadřovat,“ uvedla vzápětí. S nepořízenou jsme tak z prodejny
odešli.

2x foto: M. Kadlec

uzavřený pro veřejnost, aby nedošlo k poškození zeleně. Chápu, že v současnosti se práce ve
Smetanových sadech mohou
zdát lidem drastické, ale věřte,
že za pár let budeme na nový
park všichni pyšní,“ slibuje Ivana Hemerková.
Celková rekonstrukce Smetanových sadů má být z drtivé
části hotová do konce tohoto
roku, na jaře 2014 dojde už
jen k doplnění chybějící zeleně. Veškeré úpravy parku
budou stát dvanáct milionů
korun.

vštívili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, objevili v něm věci
nevídané. Lépe než zákazníkům se tu totiž dařilo myším
a dalším hlodavcům!
Inspektoři v Žitné ulici v Čechovicích v úterý objevili
případ rozsáhlého porušení
hygienických předpisů. „Při
kontrole ze dne 19. března
jsme zjistili stopy přítomnosti hlodavců, zejména myší
exkrementy a požer potravin, a to ve všech prostorách
provozovny, včetně regálů s

Království hlodavců. Myši řádily ve všech prostorách obchodu,
nejlépe se jim v této prodejně v Čechovicích dařilo v regálech s
chlebem a rohlíky.
Foto: SZI a Michal Kadlec

Téma Večerníku
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Prostějov

Zdravíme všechny čtenáře Večerníku,
dnes na vás čeká vskutku zajímavá tématická
půlstrana. Společně se podíváme na svátky
jara - Velikonoce, které nás už za pár dní čekají. Nahlédneme trochu do historie, podíváme
se na velikonoční zvyky a tradice a poradíme
vám také, jak si uplést pomlázku.
Přejeme vám příjemné prožití celého týdne
a krásné svátky jara...
Připravila: Nikol Hlochová

a Ve
Velikonoce

Velikonoce - kde se vzaly?
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve,
jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista. Slavily
se však přitom ještě v době předkřesťanské, když navazovaly
pravděpodobně na židovský
svátek Pesach (památka vysvobození Židů z egyptského zajetí).
Pohané zase vítali příchod jara
a začátek zemědělských prací.
Nejstarší velikonoční zvyky jsou

zbytky těchto rituálů vítání jara,
které dříve začínaly na jarní rovnodennost. Dnes se svátky slaví
pohyblivě, záleží vždy na prvním
jarním úplňku. Velikonoce tak
můžeme mít jak v březnu, tak
také v dubnu.
Typickým velikonočním symbolem je dnes pro většinu lidí
beránek. Ten odkazuje jednak
na křesťanského beránka božího,
ale v minulosti také symbolizo-

val mladé jehněčí maso, které si
lidé často nemohli dovolit. Ještě
starším symbolem je však velikonoční zajíček. Ten k nám „přišel“
před mnoha lety z germánského
prostoru, ale i Germáni ho převzali - od Keltů. Dnes nám tento
starý symbol připomínají snad
jen čokoládoví zajíčci v obchodech. Lidové Velikonoce symbolizují v Čechách také kraslice,
pomlázky nebo řehtačky.

Upleťte si Velikonoční kuchyně
pomlázku! našich (pra)babiček

Na pultech obchodů na nás mávají pomlázky ze všech stran.
Velké, malé, tlusté, tenké, zdobené či jednoduché, vybrat si může
snad úplně každý. Co si ale zkusit pomlázku uplést?
1) Uřízněte osm přibližně stejně šestým a sedmým prutem, spodlouhých a stejně silných vrbo- dem jej pak vraťte zpátky doleva
vých proutků, plus jeden navíc na (na vnitřní kraj = na čtvrtou porukojeť. Neplatí, že čím silnější, zici) Teď postupujte stejně, jen z
tím lepší, spíš naopak. Pruty srov- druhé strany. Vezměte osmý prut,
nejte tak, abyste měli všechny sil- horem jej prostrčte mezi dvojku a
nější konce na jedné straně.
trojku a spodem umístěte na po2) Devátý proutek podélně rozříz- zici pět atd.
něte. Jeden jeho konec prostrčte 4) Dávejte si pozor, abyste od sebe
mezi ostatních osm prutů a začně- oddělili pravou a levou čtveřici
te omotávat. Hodně utahujte a ko- prutů. Pomlázku se snažte dobře
nec několikrát provlečte opět mezi utahovat, aby se neohýbala.
jednotlivé pruty. Když máte ruko- 5) Pokračujte s pletením až do
jeť hotovou, můžete začít plést.
doby, než vám dojde jeden prut.
3) Pruty si rozdělte na půl (čtyři a Pak svažte každou čtveřici zvlášť
čtyři) a srovnejte je tak, abyste si a nakonec ještě dohromady. Poje mohli v duchu očíslovat od jed- mlázku si dozdobte dle libosti,
né do osmi. Vezměte levý krajní vezměte košíček a můžete vyrazit
prut a horem jej prostrčte mezi na koledu!

Víte, jaká byla tradiční velikonoční jídla v dobách našich
babiček a prababiček, příp. co
se muselo který den udělat? Že
ne? Přijměte tedy naše pozvání
k historické tabuli...

lené jídlo. Špenát, kopřivy nebo
kopr. Kromě toho se v tento den
pekly preclíky nebo škvarkové
placky.

Popeleční (škaredá) středa
V tento den šlo hlavně o to, aby
jídlo na talíři vypadalo nevzhledně. Pokud se tedy hospodyňkám
nepodařilo něco (samozřejmě
nechtěně) připálit, alespoň pokrm
potrhaly nebo pomačkaly.

Velký pátek
Tento den znamenal pro většinu
lidí obvykle půst. Záleželo však
na krajích; někde se nesmělo
jíst nic od čtvrteční večeře do
sobotní snídaně, jinde se vařilo
jen jedno jídlo dne, což byla
zpravidla hustá polévka „co
dům dal“.

Zelený čtvrtek
Jak už napovídá sám název,
v tento den se konzumovalo ze-

Bílá sobota
Po pátečním půstu se v sobotu
lidé zpravidla nacpali do sytos-

prožijte Velikonoce také s

Jakému vínu dáváta přednost?

Šest z deseti
oslovených
ProstČjovanĤ
upĜednostĖuje
mezi víny bílé
odrĤdy.
StĜední odborná škola
vzorek: 141 mužĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. a 155 žen starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

INZERCE

Jak říká jedno
španělské přísloví „Dobré víno
ruinuje peněženku, špatné zase
žaludek“. A právě proto, abyste
si nezničili žaludek, jsme tu
dnes mimořádně
s druhým naším
tématem, který
se zaměřuje na
víno a VINOTÉKY.
Dozvíte se tak
třeba, jak poznat
kvalitní víno, řekneme si, jaké je
vhodné k podávání různých pokrmů a nejen to…
Připravila:
Aneta Křížová

Boží hod Velikonoční
Neděle byla původně vrcholem
svátků jara (pondělní koledování
je až pozdější tradicí.) Stůl byl
v tento den slavnostně prostřený
a po staveních voněly buchty,
mazance a pečené maso. Velikonoční neděle byla také správným
dnem pro dodržování tradic.

Navštěvujete o velikonocích bohoslužby v kostele?

Osm z deseti
oslovených
ProstČjovanĤ se
neúþastní
velikonoþních
obĜadĤ v kostele.
StĜední odborná škola
vzorek: 400 respondentĤ
podnikání a obchodu, spol. s r.o. starších 18 let
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov
realizace: studenti školy

Velikonoční pondělí
Dominovaly především pokrmy z vajec (dnes tomu bude
asi podobně).

www.vecernikpv.cz

Prostějov
VÍNO

ti. Na stole v tento den nesměla
chybět pravá velikonoční nádivka ani mazanec.

VELIKONOCE

Ilustrační foto

a Vinotéky

Jaké víno k jakému jídlu?
Máme uvařenou skvělou večeři,
ale nevíte, které víno je to vhodné, aby báječně splynulo s chutí
jídla? Poradíme vám…
Chystáte-li se vařit hutné, tučné
jídlo jako například krkovičku,
pečenou rybu či prorostlé vepřové nebo jídla s dresinky je vhodné
volit vína s větším množství alkoholu. Doporučují se pozdní sběry
a jakostní vína jako například
Rulandské šedé, modré a bílé,
Chardonnay.
K lehkým jídlům jsou nejvhodnější lehká vína jako Ryzlink rýnský,
Modrý portugal nebo Sylvánské.
Co se týče kořeněných jídel, k těm
se hodí suchá a výrazná vína.
Zkuste Merlot, Frankovku, Svatovavřinecké, Cabernet Saouvignon
či Rulandské modré.
Máte-li sladké jídlo, volte
k němu raději vyzrálá, svěží
a řízná vína. Pochutnáváte si na
králíkovi nebo drůbeži, které

podléváte bílým vínem, volte
k pití to, které jste při vaření
použili. Ke skopovému nebo
zvěřině jsou vhodná červená vína s bohatou tříslovinou.

K těstovinám si kupte lehčí
typ vína, tedy bílé nebo růžové. K mořským rybám opět
bílé nebo růžové, červené není
vhodné z toho důvodu, protože

Ilustrační foto

kombinace mořské soli a červeného vína způsobuje nahořklou
huť. K vínům již tradičně patří
sýry. K tmavému plísňovému
sýru se nejvíce hodí červená
vína, sýry s bílou plísní a ostatní čerstvé sýry chutnají nejlépe
s bílými víny. Studené mísy,
šunka, vaječné pokrmy, saláty
apod. dobře dochutí bílá vína
jako Burgunské a Tramín. Máte-li rádi husí a kachní játra, jehněčí chuť vám obohatí bílá suchá vína jako Veltínské zelené
a pozdní sběry. Labužníci čínské kuchyně ocení taktéž bílé
víno jako svěží Ryzlink rýnský.
K orientální asijské kuchyni
jsou vhodná intenzivní ovocná
a kořeněná vína. Samozřejmě,
ne ke všemu jídlu se hodí víno.
Ke svíčkové nebo kuřeti na
smetaně byste si vínem mohli
přihodit střevní potíže, protože
víno omáčku v žaludku srazí.

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Ch
Chcete
pořádný
řád ý kkocar??
Zaskočte do Víceměřic
Víceměřice/mls - Chcete perfektní velikonoční pomlázku? Zajeďte si do Víceměřic.
V bývalém Metternichově
zámečku je pletou klienti Domova u rybníka pro mentálně
postižené. Všichni mají zkušenosti s výrobou proutěných
košíků, a tak jim jde práce
patřičně od ruky. Zájemci
o pletení pomlázek se sejdou
ve středu 27. března od 16.00
hodin v košíkárně místního
Domova u rybníka ve Víceměřicích. Pomlázky si budete
moci koupit přímo v prodejně
v Domově na zámku.

Zajíčkova dílna oživí
velikonoční zvyky
Konice/mls - Ve čtvrtek 28.
března od 9.00 hodin si v Zámecké galerii v Konici budou
děti moci vyzkoušet různé velikonoční zvyky. Pro všechny
bude připravena ukázka pletení pomlázek a kdo si proutí
donese, ten si přímo na místě
kocar uplete. Dále se budou
malovat přinesená vyfouklá
vajíčka a bude se lepit marcipán na vajíčka z perníku. Akce
se koná ve spolupráci s Mateřským centrem Srdíčko.

Ženské si vyrobí
zajíčky z ponožek
Tištín/mls - Kulturní komise
Úřadu městyse Tištín pořádá
v pátek 22. března v 16.30
hodin v přízemí úřadu Babinec. Připraveno bude vyrábění
netradičních velikonočních zajíčků z froté ponožek. Došlým
ženám bude stačit, pokud si na
zajíčky vezmou nůžky.

Rodiče s dětmi budou moci v depozitáři muzea prožít stylové Velikonoce

S příchodem aprílu se i letos otevřou kulturní památky. Nejinak tomu bude také v případě Muzea
historických kočárů v Čechách pod Kosířem.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník je tradičním mediálním
partnerem muzea, které v prvním ročníku ankety
„O sedm divů Olomouckého kraje“ získalo velmi
slušné šesté místo. Letos 11. července pak oslaví
čtvrté výročí své existence. Do nové sezony vstoupí
už tuto sobotu spanilou jízdou, která letos bude pětapadesát kilometrů dlouhá! Přímo v depozitáři pak
přes celý víkend budou návštěvníci moci i s dětmi
stylově prožít velikonoční svátky...
Čechy pod Kosířem/mls
Muzeum kočárů v Čechách pod
Kosířem letos zahájí svoji sezonu
v sobotu 30. března. V devět hodin ráno od muzea vyrazí historický cestovní kočár Landaur, který
následně projede řadou míst regionu. Kočár tažený čtyřspřežím
poveze vážené hosty, pro bezpečnost cestujících bude i letos doprovázen Hulánskou ozbrojenou
strážní jízdou. Na místech, kde
zastaví, bude pro veřejnost připraven zajímavý program.

„Letos budeme muset uhánět,
čeká nás totiž trasa dlouhá pětapadesát kilometrů. Reagujeme
tak na ohlasy z minulého roku,
kdy nás lidé zvali do svých obcích. Všem jsme vyhovět nemohli, ale tento rok toho chceme stihnout co možná nejvíce. Z míst,
kde budeme zastavovat, bych
rád vypíchl plumlovský zámek.
Před přestěhováním do Čech pod
Kosířem jsem tam díky tehdejšímu správci panu Burešovi a celé
městské radě strávil celých deset
let,“ nechal se slyšet Václav Obr,

trasa a příjezdové časy
cestovního kočáru:
8.30 Muzeum historických
kočárů a Hasičské muzeum
9.30 Lutotín
10.00 Bílovice
12.15 Zámek Náměšť na Hané
10.30 Lešany
11.00 Ohrozim
11.45 Plumlovský zámek
13.15 Mostkovice
14.00 Prostějov – radnice
14.45 Smržice
15.15 Kaple
15.45 Slatinice- lázně
16.30 Drahanovice - Černá věž
17.15 Lhota pod Kosířem
17.45 Čechy pod Kosířem
zámecký park a Muzeum
historických kočárů
který chce na zámku přepřahat
koně a mazat kočárová kola.
Bohatý program bude připraven přímo v Čechách pod Kosířem. „Oba dva víkendové dny si
návštěvníci se svým dětmi budou
moci v depozitáři muzea vyzkoušet vše, co souvisí s tradičními Velikonocemi,“ navnadil Václav Obr.

Ať se práší za kočárem! Václav Obr během slavnostního zahájení turistické sezony vyrazí po regionu v
cestovním kočáru „Landauer“.
Foto: archiv Večerníku
Do nové sezony vstoupí Muzeum
kočárů v Čechách pod Kosířem
opět s novými exponáty, objevit by se tu měl například kočár
zakladatele velkopopovického
pivovaru. Jaké další novinky v
muzeu připravují? „Nad hlavní
budovou muzea je chodba, kde
bychom rádi otevřeli galerii, v níž

ALKOHOL A DROGY, to je běžný

obrázek na vesnických silnicích
Určice a Smržice: dva řidiči pod vlivem čtyř drog, včetně EXTÁZE!

budou umístěny historické dokumenty a plány,“ zmínil se Obr.
Nejvýznamnější akcí, která letos
v Čechách pod Kosířem a zřejmě
v celém regionu proběhne, bude
VI. ročník mezinárodního srazu
mistrů řemesla kolářského a kočárnického JOSEFKOL. Ten je
naplánovaný na letošní červenec.

Tato akce byla nedávno
nominována na Cenu Olomouckého kraje. Hlasovat
pro ni můžete na stránkách
www.kr-olomoucky.cz
anketa-ceny-kultury,
a to NAPOSLEDY
PRÁVĚ DNES,
tj. 25. března do 14.00 hodin.

Klenovice na Hané:
Zemědělec narazil
na poli na GRANÁT!

ZEMAN V MALENÁCH: Po jednodenní
NOVÁ KANALIZACE A ČOV V DRAHANECH
návštěvě po
p něm zůstala jen loužička...
ZLEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nepochopitelný
čin v Rozstání...

Prostějovsko/mik - To už
opravdu zůstává rozum stát!
Policisté při běžných kontrolách přistihli během uplynulých dní další várku řidičů
pod vlivem omamných látek.
Vévodily hlavně drogy, na
silnici mezi Určicemi a Prostějovem a pak také ve Smržicích odhalila policejní hlídka
dva mladé šoféry výrazně
pod vlivem celkem čtyř psychotropních látek, včetně nebezpečné extáze!

„V pondělí osmnáctého března
krátce po půl osmé ráno kontrolovali policisté mezi Určicemi a
Prostějovem třicetiletého řidiče
vozidla Renault Twingo. Dechová zkouška na alkohol byla
u řidiče negativní, test na návykové látky byl však pozitivní na
amphetaminy,
methamphetaminy, canabis a extázi. K požití
návykových látek se doznal. Na
místě mu byl také zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.
Ten samý případ byl řešen ve dvě

představujeme regionální podnikatele
Drahany/pr - Obyvatelé městyse
Drahany na Prostějovsku se
mohou těšit na čistější vodu v
okolí, díky čemuž jim odpadnou
každoroční starosti se septiky
a žumpami. Po několika letech
příprav se v březnu tohoto roku
rozjede výstavba nové splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV), načež dojde
ke zlepšení životního prostředí
v celé oblasti v okolí Drahan.
Stavbu kanalizace a ČOV bude
provádět stavební společnost
Skanska a.s., přičemž stavba je financována za podpory Evropské
unie prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí
ČR. Svazek obcí Drahansko a
okolí, jehož členem je i městys
Drahany, se na investici podílí
zhruba
pětatřicetiprocentním
podílem z celkových nákladů.
„Celková délka nově budované kanalizace bude 6,3 km,
z toho domovní přípojky čítají

www.vecernikpv.cz

Dětkovice/mik - Nezvaného hosta měl na začátku uplynulého
týdne majitel chaty u Dětkovic.
Zloděj mu ukradl některé věci,
nejvíc ovšem zřejmě zamrzí skutečnost, že fuč je také po domácku vypálená slivovice!

„Někdy v době od osmnáctého
do dvacátého března došlo k
vloupání do jednoho rekreačního zařízení v chatové oblasti v
katastrálním území Dětkovice.
Neznámý lapka vnikl do chaty
a ukradl z ní stolitrový měděný

koupelnový válec, sekeru, různé
potraviny a slivovici. Škoda odcizením byla vyčíslena na téměř
šest tisíc korun, poškozením pak
na jeden tisíc korun. Policisté
případ šetří pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže, za

který pachateli v případě jeho
dopadení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie ČR
Olomouckého kraje.

ORION
DANCING
STARS
roztančila
„Suprovku“
VÁCLAV OBR V SOBOTU LETOS POPRVÉ PRÁSKNE DO KONÍ

připomínající munici. Na
místo nálezu byl ihned vyslán policejní pyrotechnik,
který po prověrce uvedl, že se
skutečně jedná o nevybuchlý
dělostřelecký tříštivo-trhavý
granát ráže 76,2 milimetru
z druhé světové války,“ informovala Irena Urbánková,
policejní tisková mluvčí.
Munice byla zajištěna a převezena ke zneškodnění. Ke
zranění osob ani ke škodě na
majetku nedošlo.

Želeč/mls - Děti, pracovnice
a přátelé mateřinky v Želči
připravili výstavu, na které
uvidíte velikonoční výrobky
dětí z mateřské školy, lidové
kraslice zdobené netradičními
technikami a různé velikonoční dekorace. Výstava zde bude
k vidění v neděli 24. března.

region@vecernikpv.cz

okraden o SLIVOVICI...

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem slavnostně zahájí sezonu

Klenovice na Hané/mik - Nepříjemné překvapení čekalo
v pondělí na poli v Klenovicích na Hané zemědělce, který se pustil do jarních prací.
V zemi našel granát z druhé
světové války. A funkční!
„V pondělí osmnáctého března krátce před dvanáctou
hodinou dopoledne bylo na
operační středisko přijato
oznámení, že při polních pracích na poli v Klenovicích na
Hané byl nalezen předmět

Mateřinka v Želči
zve na výstavu

776 159 120

Tragikomické: Chatař z Dětkovic

základní údaje:
Název stavby:

Městys Drahany - ČOV a stoková síť

Investor:

Svazek obcí Drahansko a okolí

Cena:

50,2 mil.Kč včetně DPH

Termín realizace
dle smlouvy o dílo:

prosinec 2012 až leden 2014

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Projektant:

PROVOD s.r.o.
TDI, BOZP: FRAM Consult a.s.

960 metrů,“ upřesnil výrobní
přípravář ze společnosti Skanska
Lukáš Koláček.
Součástí stavby je taktéž nová
mechanicko-biologická čistírna
odpadních vod na pravém břehu
potoka Velká Haná. Areál ČOV
tvoří podzemní objekty v podobě
kalojemu, dosazovací nádrže, ni-

trifikace a denitrifikace. Nadzemní část tvoří provozní objekt ČOV.
Všechny technologické linky
ČOV budou plně automatické.
Realizací
projektu
dojde
k výraznému zlepšení životního
prostředí, zejména ke zlepšení a
trvalému udržení čistoty potoka
Velká Haná a okolí.

hodiny odpoledne ve Smržicích.
Třiadvacetiletý řidič Škody Felicie měl v dechu stejné složení
psychotropních látek,“ uvedla k
nejzávažnějším dvěma případům
Irena Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje.
Dva dny předtím, rovněž u Určic,
zastavila policie třiadvacetiletého
mladíka za volantem osobního
automobilu. „Muži zákona během kontroly zjistili, že řidič má
příslušným magistrátem města
vysloven zákaz řízení všech mo-

Maleny/mls - Jako nový prezident České republiky Miloš
Zeman dosud Olomoucký kraj
nenavštívil. Kde se tedy tak náhle
vzal právě v Malenách? Nejen
Malenami, ale celým Stražiskem
kolovaly fámy, že novopečený
český prezident byl během své
krátké návštěvy obce doslova
přešlý mrazem. Někteří místní
nám dokonce tvrdili, že je bledý
jako stěna...
Redakci Večerníku se nakonec podařilo vypátrat, že prezident ve skutečnosti do Malen nedorazil, ale že
se v obci objevila pouze jeho socha
v životní velikosti. Tu po pondělní
sněhové nadílce vytvořil ze sněhu
Jaroslav Dvořák!
„Zeman nebyl nijak zvlášť těžký,
za dvě a půl hodiny byl hotový.
Dlouho se ale u nás bohužel nezdržel. Po krátké jednodenní pracovní
návštěvě po něm zbyla jen kaluž
vody...,“ vysvětlil nám s úsměvem
autor Zemanovy sochy její zrod
i brzký zánik. Pikantní určitě je
i to, že ještě před prezidentem
Dvořák na tomtéž místě vytvořil
krále. Stejně jako Zeman i středověký monarcha mezi místními

torových vozidel až do září roku
2014. Při kontrole byl u muže
proveden test na návykové látky,
který byl pozitivní na amphetamin a methamphetamin,“ přidala
další případ Irena Urbánková.
Při pondělních kontrolách na silnicích policie dále odhalila podnapilé řidiče v Brodku u Prostějova,
Otinovsi, Suchdolu či Lešanech.
Dva feťáci pod vlivem drogy byli
za volantem chyceni v Nezamyslicích a na silnici mezi Vrahovicemi
a Dubem na Moravě.

Rozstání/mik - Zlodějna, nad
kterou zůstává rozum stát.
V Rozstání řádil zloděj, který
v jednom z tamních objektů
vymlátil okna a pak ze dveří
ukradl dva zasunuté klíče. No
chápete to?
„Ze spáchání přečinů krádeže a
poškození cizí věci je podezřelý
zatím neznámý pachatel, který
se někdy v době od 3. prosince
loňského roku do 17. března
roku letošního vloupal do jednoho z objektů v Rozstání. Rozbil na něm několik oken, dveře
a z objektu nakonec ukradl dva
klíče, každý zasunutý v jiných
Předstihl prezidenta. Po Masopustu strážil klid v Malenách tento středveřích. Škoda odcizením byla
dověký král. Teprve po oblevě a následném sněžení jej nahradil prezivyčíslena
na dvě stě korun,
dent.
Foto: archiv Jaroslava Dvořáka
zloděj však poškodil majetek
sklidil zasloužený obdiv. „Zdejší vývoji a vytvořit současného v hodnotě dvanáct tisíc korun,“
hostinský je velmi pečlivý a sníh od prezidenta,“ prozradil Večerní- sdělila Večerníku Irena Urbánsvé restaurace po každém sněžení ku Jaroslav Dvořák.
ková, tisková mluvčí policie
poctivě odhazuje. Často toho jsou Lesnický inženýr se zálibou v řez- Olomouckého kraje.
velké hromady. Slíbil jsem mu, že bářství se do Malen přestěhoval
když mi udělá pořádný kopec, tak před rokem a půl z Brna. Díky
Regionální
mu ze sněhu něco vytvořím. Díky své veselé povaze i tvořivosti si
zpravodajství
tomu po masopustu vznikla v obci velmi rychle našel přátele.
socha krále, která zde vydržela Ti mohou svým způsobem litovat,
také na webu
asi deset dní. Následně roztála, že zima už končí a meteorologočehož mnozí litovali. Po ponděl- vé se sněžením na Prostějovsku v
ním sněžení mě tedy přátelé vy- nadcházejících týdnech i měsících
hecovali, ať opět něco vytvořím. už nepočítají. Třeba by se po králi
Jelikož král tu už byl, rozhodl a prezidentovi v Malenách dočkali
jsem se pokročit v historickém i návštěvy samotného papeže...

www.
vecernikpv.cz

Tanečníci to v Němčicích pořádně rozbalili, triumf si odvezly „Bellynky” z Oslavan

Němčice nad Hanou/peh Zbrusu nová multifunkční
hala „Suprovka“ v Němčicích
nad Hanou přečkala svou zatěžkávací zkoušku! Tou byl
první ročník amatérské taneční soutěže Orion dancing
Stars, na níž se sešly naděje z
celé Moravy. Všichni pak tančili ze všech sil v kategoriích
HIP HOP, ORIENT, DISCO a
OSTATNÍ.
První ročník taneční soutěže pro
amatérské taneční kolektivy, který se konal v sobotu 23. března,
zaznamenal obrovskou účast, a
to nejen ze strany publika, které až po strop zaplnilo zbrusu
novou multifunkční halu, dětmi
trefně pojmenovanou „Suprovka“, ale i od přihlášených skupin.

Těch dorazilo na soutěžní klání
třiadvacet a diváci se tak měli na
co těšit...
Celkem 235 účastníků mělo příležitost předvést své umění v kategoriích HIP HOP, ORIENT,
DISCO a OSTATNÍ a těžko říct,
která z nich se těšila větší divácké
a porotcovské přízni. „Nová hala
je skvělá, chodíme sem hrát míčové hry, fotbal nebo florbal,“ nešetřil chválou Martin Horák, který
přišel podpořit svou sestru Lenku
z NH Crew Němčice n. H. při tanečním hiphopovém vystoupení.
„Podnět k uspořádání amatérské
taneční soutěže vzešel právě od našich hiphopových tanečníků, kteří
toužili změřit své síly s tanečníky
z ostatních skupin. A protože náš
předchozí projekt nevyšel, rozhod-

F o t o ree p o r t á ž
Fotoreportáž

li jsme se to zkusit znovu. Byly to
tři měsíce usilovné práce, nevěděli
jsme, jaká bude odezva diváků
a tanečních skupin z okolí. Navíc
hala je i pro nás nová, takže na
případné nedostatky budeme reagovat až v dalším ročníku soutěže.
Ale teď musím říct, že se snad vše
povedlo a jsem moc spokojená,“
uvedla potěšeně ředitelka DDM
Orion Němčice nad Hanou Eva
Bašková, která se ujala moderování celé soutěže.
Tu nakonec v absolutním pořadí
pro sebe urvaly Bellynky z Oslavan, přičemž domácí taneční škola se prosadila jak v hip hopu, tak
i v orient tancích. A byť to nevyšlo na nejvyšší stupínek, úsměv
ve tvářích němčických nadějí byl
oprávněný.

A nadšené reakce ze strany
soutěžících i publika byly neklamnou známkou toho, že se
první ročník opravdu bezpochyby vydařil. Všichni účastníci si z prvního ročníku Orion
dancing Stars odnášeli drobné
dárky a překvapení čekalo v závěru akce i na samotnou paní
řídící, která si za sborového
zpěvu „Hodně štěstí, zdraví...“
všech přítomných převzala
z rukou jednoho z porotců narozeninový dort. „Blahopřeji
všem vítězům a už teď vás zvu
všechny příští rok na druhý
ročník Orion dancing Stars,“
pozvala oslavenkyně všechny
přítomné.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník si
tuto akci rozhodně nenechá ujít!

Tanec! Na známou píseň Gangnam Style si s chutí zatančilo
celé startovní pole.
Foto: Petra Hežová

němčice v moci sportovního tance...

3xfoto: Petra Hežová

VÍTĚZOVÉ Orion dancing Stars 2013:
Kategorie HIP HOP děti
1.místo: TS Trips Litovel, 2. místo: NH Crew pokročilí - Němčice n. H.,
3. místo: NH Crew začátečníci - Němčice n. H.
Kategorie HIP HOP junior
1. místo: Soundkids, Kojetín, 2. místo: NH Crew junior Němčice n. H.
Kategorie DISCO
1. místo: TS Kaster Litovel junior, 2. místo: TS Kaster Litovel děti
Kategorie ORIENT děti
1. místo: Bellynky Oslavany, 2. místo: Almira Němčice n. H.
Kategorie ORIENT junior
1. místo: Bellyteens Oslavany, 2. místo: Aisha Němčice n. H.,
3. místo: Šipka Kroměříž.
Kategorie ORIENT HVK
1. místo: Rose Line Chropyně
Kategorie OSTATNÍ děti
1. místo: IN. D. Vyškov, 2. místo: ZŠ a MŠ Kostelec n. H.,
3. místo: Roztleskávačky Kojetín
Kategorie OSTATNÍ junior

Sladká výhra. Cenu pro absolutního vítěze soutěže si od- Vítězství. Ocenění si zasloužili všichni soutěžící, protože Vše nejlepší! Malého překvapení se dočkala i ředitelka
nesly Bellynky z Oslavan.
vystoupení byla prostě perfektní.
němčického DDM Orion...

1. místo: IN. D. Vyškov, 2. místo: Cheerteens Oslavany,
3. místo: Freedance Kojetín
Absolutní vítěz soutěže
Bellynky Oslavany

Malé Hradisko upravuje majetkoprávní vztahy a přípravou stavebních parcel hodlá čelit úbytku obyvatel

Marian Fiedler: „Když lidem nenabídneme možnost bydlení,
Malé Hradisko - V prvním století před naším letopočtem obývali Prostějovsko Keltové, kteří si tu mimo jiné
vybudovali široce známé oppidum Staré Hradisko. V
jeho blízkosti se pak od poloviny čtrnáctého století našeho letopočtu začala psát historie Malého Hradiska.
Letos tomu bude přesně 655 let od první historické
zmínky o obci a tři roky od doby, co zastupitelé zvolili
za starostu Mariana Fiedlera. Ten tak nedávno začal
druhou polovinu svého prvního funkčního období...
Jiří Možný
Začneme pragmaticky, co
vás aktuálně nejvíce trápí?
„Dotahuji majetkoprávní vztahy
u různých pozemků. Třeba budova
mateřské školy zčásti i obecní chodníky stojí na soukromém pozemku.
U chodníků mám od majitelů podepsané dohody o bezúplatném užívání a jsem domluvený, že po rekonstrukci komplet vše zaměříme, načež
budeme s majiteli jednat, abychom
pozemky odkoupili. Přemýšlíme
nad zateplením obecního úřadu, je
tu možnost využít Zelenou úsporám.
Když jsme si ale v předchozích kolech napřímo vysoutěžili firmu, která
nám vyměnila okna a zateplila část
fasády, vyšlo nás to levněji než akce
p
prohnaná
přes tento dotační titul.“
Kdy se do oprav chodníků
pustíte?
„Hned po Velikonocích předáváme staveniště společnosti, je to
akce za zhruba dva a půl milionu
korun. Dostali jsme dotaci ze Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF), proběhlo řádné
výběrové řízení, z něhož vzešel
vítěz. Koncem měsíce podepíšeme
smlouvu a od dubna se to začne realizovat. Půjde nejen o chodníky, ale
i o obecní mobiliář, zeleň, zpevněné
plochy pro kontejnerové stání. Je to
největší akce za několik posledních
let, přestože údržba probíhala každoročně.“

Máte na tuto akci dostatečně našetřeno?
„Vlastní zdroje nějaké jsou, ty ale
nepokryjí všechno a obec bude
řešit úvěr. Ve hře jsou dva bankovní ústavy, od nichž jsme dostali
nabídku. V zastupitelstvu budeme
rozhodovat, od koho si úvěr vezmeme. Věřím, že vše zdárně dopadne
a bude to v pořádku.“
Co dalšího máte letos v plánu?
dal
„Na krajském úřadě jsem požádal
oo dotaci z Programu obnov venkova na rekonstrukci mateřské školy.
ly.
Potřebuje vyměnit okna, a když se
to podaří, půjdeme do této akce.
ce.
Moje představa je investovat do
eje
ní daleko víc, protože půda zeje
nevyužitím. Máme již z minula
ula
zpracovaný projekt na výstavbu
bu
dvou bytů, a jakmile se dořeší majetkoprávní vztahy, pustíme se do
tohoto. V mateřské škole je plný
ný
počet dětí, proto se ji snažíme udrdržet, i když náklady na provoz jsou
ou
ppoměrně velké. Je to ale priorita.““
Ve funkci jste poměrně
ně
krátce, co jste již zvládli
dli
uskutečnit?
ch
„Podařila se nám jedna z velkých
akcí, a sice pokročit v přípraraitě
vě stavebních parcel v lokalitě
kl
Nad Trpinkami. Již dříve vznikl
onákres asi dvanácti nových rodinných domů, celý záměr ale
le
stál z důvodů nevykoupení poozemků. Lidé je nechtěli prodat,
at,

V Pivíně už volali po jaru...

tento trend bude pokračovat“

ale nakonec se nám podařilo po- jsme měnili plochy dříve vede- zonou, přičemž letos bylo plesů
zemky vykoupit. Nyní již máme né jako travnatý porost na část hned šest, z toho tři ze sousedpřipravený kompletní projekt na vhodnou pro rekreační objekty. ních vesnic. Využívají to i místní
inženýrské sítě a komunikace. Je tu i obecní průmyslová část sportovci pro florbal a další míMomentálně probíhá územní vhodná pro živnostníky.“
čové hry, pronajímají si to občaJak jste atraktivní pro lidi z né na svatby, pohřební hostiny,
řízení a jakmile dostaneme i stahlediska bydlení?
vební povolení, budeme se snažit
pořádáme tam koncerty, setkání
získat finance a sítě s komunika- „Reálná věc je úbytek občanů, ale s důchodci. Loni tam byl jeden
cemi zbudovat, abychom mohli když jim nenabídneme možnost charitativní koncert pro postizájemcům o bydlení toho místo bydlení nebo stavění, tak tento trend žené děti, je možnost nabídnout
bude pokračovat dál. Proto jdeme ho k pořádání školení, seminářů,
nabídnout.“
V minulém roce jste řešili do menšího rizika, že se nám ně- prostě jako shromaždiště lidí. Je
i územní plán. Kde nasta- kterou parcelu nepodaří prodat. Ale tam vývařovna, kuchyně, póly hlavní změny?
nemyslím si, že by k tomu mělo do- dium s automaticky ovládanou
p
„Územní plán je souhrn návaz- jít. Když se může stavět v okolních oponou
a také kinokavárna.“
Zmínil jste kinokavárnu.
ností, který řeší v obci úplně vše. vesnicích dál od Prostějova, proč
Funguje i dnes?
Podařilo se mi na něj získat dota- by se nemohlo stavět i v Malém
ci z krajského úřadu. Místa mezi Hradisku? Lokalita i další místa pro „Doba nám pokročila a digitaobydlími a pozemky dříve neur- zástavbu jsou opravdu pěkné a vě- lizace kin vstoupila na scénu
docela rychle. Je tam klasický
čené pro výstavbu se ucelily, vy- řím, že zájemci budou.“
řešilo se jejich umístění a dva
rodinné domy nám
„Přemýšlíme na
nad zateplením obecního úřadu,
vzniknou právě v místech,
je tu možno
možnost využít Zelenou úsporám.
které umožnil
právě
nový
s ale v předchozích kolech
Když jsme si
územní plán.
vysoutěžili fir
firmu napřímo, vyšlo to levněji
V Oklukách

než akce pro
prohnaná přes dotační titul...“

první muž Malého Hradiska MARIAN FIEDLER
o úskalích při získávání peněz a výhodnosti dotací

Foto: Jiří Možný

Kulturní
dů
dům slouží i
okolním obcím.
sp
Jste spokojen
s
v
jeho využitím?
„Má sice velké
využití,
byl bych ale
rád kdyby
rád,
se využíval
ješ
ještě
víc.
Zač
Začíná
se
pleso
plesovou
se-

filmový pás a poslední dva až
tři roky se promítají jen školní
představení, to znamená jednou dvakrát do roka. V polovině června budeme vysílat na
zkoušku tři filmy, a pokud lidé
přijdou, jsme schopni snímky
objednat. Veškeré nové filmy
jsou již na DVD nosičích a my
tento formát nepřehrajeme. Modernizace kina by nás přišla na
téměř čtvrt milionu a návratnost
by byla dlouhodobá.“

Foto: MŠ Pivín

Pivín/red - Minulý týden patřil v mateřince v Pivíně jaru
a sluníčku. „Tento týden jsme
si povídali o zahrádce a zahradníkovi, seli jsme osení a
řeřichu,“ prozradila Dagmar
Zbožínková, ředitelka mateřské školy v Pivíně.
První jarní den se celá školka
oblékla do zelené barvy jara.
Paní kuchařka uvařila zelený oběd - špenát s vajíčkem.
inzerce

„Nejenže byl zdravý, ale moc
nám všem chutnal. Školku jsme
si vyzdobili sněženkami, bledulemi a petrklíči a na školní zahradě jarní májkou. Na stromek
jsme navěsili barevné stužky a
malovaná vajíčka,“ poznamenala dále Zbožínková s tím, že
v tomto týdnu se už všichni těší
na povídání o domácích zvířátkách. „A na sluníčko, zimy bylo
dost!“ dodaly svorně děti.

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

Slavná česká kytaristka
zahrála prostějovskému publiku
Známá česká kytaristka,
hudební skladatelka a šansoniérka Lenka Filipová
zavítala znovu do prostějovského divadla, tentokrát
s kytarovým recitálem s názvem Concertino. A nepřijela sama, s sebou si přivezla
kolegy hudebníky, kteří její
brilantní kytarové vystoupení doprovodili hrou na klavír
(Jindřich Koníř), irskou harfu
a akordeon (Sean Barry).
Prostějov/peh
Komorní pořad věnovaný
především klasické kytaře nabídl obecenstvu výběr skladeb
známých z diskových edicí
Concertino I, II a III, lidové
písně upravené pro klasickou
kytaru, keltské balady s doprovodem irské harfy a také
několik šansonových písní
ve francouzštině. Prostějovští diváci si tak mohli plnými

BOMBA s názvem 4TET!

Prostějov/peh - Skvělá show
čtveřice výtečných zpěváků
známých pod souhrnným
názvem 4TET odstartovala
ve chvíli, kdy na pódium prostějovského Společenského
domu vkročili pánové Korn,
Škorpík, Kollár a Uličník.
Kdo se na koncert vydal ze
zvědavosti a očekával strnulý
zpěv pánů v tmavých oblecích
ve stylu chrámových koncertů,
byl jistě překvapen. ČlenoMuzikantská legenda. Lenka Filipová diváky potěšila známými
skladbami i novinkami ze svých alb.
Foto: Petra Hežová
doušky vychutnat příjemný
hudební večer, kde nesměly
chybět také známé songy jako
Zamilovaná a Prý se tomu
říká láska. „Paní Filipovou a
její písničky mám moc ráda,
překvapily mě hlavně skladby
v doprovodu harfy, to znělo opravdu krásně,“ ocenila
vystoupení paní Jana, která

vé 4TETu vystřídali na pódiu
kromě řady dokonale vycizelovaných písní i množství
nejroztodivnějších kostýmů a
diváci nestačili tleskat jejich
brilantním pěveckým výkonům
a atraktivně podaným performancím známých písní Jiřího
Korna, ale i dalších interpretů.
Společné písně střídala samostatná vystoupení pěvců, při
kterých měli diváci možnost
vychutnat si tenor Davida Ulič-

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

níka, baryton Jiřího Korna a
Jiřího Škorpíka i sametový bass
zahraničního člena známého
kvartetu Davida Kollára. Dokonalou souhru mužských hlasů
showmani prokládali krátkými
komentáři, při kterých se bránice diváků pořádně otřásaly
v základech.
„Pan Korn je výborný, ale David Uličník, ten má neskutečně
nádherný hlas! Někdo takový
by měl být nástupcem Karla

Gotta,“ ocenil v závěru vystoupení jeden z diváků kvalitu
hudebního projevu nejmladšího
člena 4TETu.
Chvály se dostalo celé skupině
v podobě zaslouženého bouřlivého potlesku publika. A 4TET
nezapomněl ani na čtenáře
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a tak se v některém z příštích vydání můžete těšit na rozhovor se všemi čtyřmi zpěváky
známého vokálního kvartetu.

4tet v prostějově

3x foto: Petra Hežová

z koncertu jistě neodcházela
zklamaná.
„Zajímalo by mě, jak to paní
Filipová dělá, že vypadá pořád
stejně báječně,“ nešetřil chválou
divák Jiří. Kytarová virtuoska
recept na svůj skvělý vzhled sice
neprozradila, zato divákům slíbila, že se na prostějovské půdě
rozhodně nesetkávají naposledy.

Legendární prostějovský fotograf
Bob Pacholík vystavuje v Galerii u Hanáka

Prostějov/peh - Bezpochyby nejvýznamnější osobnost
mezi žijícími prostějovskými fotografy Bob Pacholík
zahájil v Galerii u Hanáka
svoji výstavu s všeříkajícím
názvem „Fotografie“. Na
vernisáži výstavy nechyběly
známé tváře - ředitel prostějovského muzea Miroslav
Chytil, kolega fotograf Bohumil Olšanský, radní města
Prostějova Milada Sokolová
a mnoho dalších. Dostavili
se i zástupci rodiny Wallovy,
kteří se s autorem fotografií
znají řadu let...
„Fotky jsou vynikající. Navíc
jde o záběry z okolí Prostějova, takže si návštěvníci neprohlížejí jen řadu fotografií
neznámých míst, ale například
tyhle snad téměř stoleté vrbičky na Plumlovské přehradě. Ty
fotky mají tak kromě umělecké
i historickou hodnotu,“ ocenil
práci prostějovského fotografa
Jan Walla.
Interaktivní vernisáž byla doplněna videoprojekcí, která
kvůli technickým problémům
nebyla ozvučená, návštěvníci
se tak mohli ponořit do libých

Ve Společenském domě vybuchla

Skvělá show. Velkolepé vystoupení v po- Lion sleeps tonight. 4TET vystřídal v prů- Stánky bratrů Nedvědových tak trochu
jinak. Členové známého kvartetu nabídli didání pánů Jiřího Korna, Jiřího Škorpíka, Du- běhu vystoupení hned několik kostýmů.
vákům atraktivní performance známých písní.
šana Kollára a Davida Uličníka.

Divadelní ansámbl PAVLA TRÁVNÍČKA
zazářil ve Sborovně

Podpora z řad návštěvníků. Na vernisáž výstavy se dostavili
kolegové, přátelé a všichni příznivci fotografie. Foto: Petra Hežová
tónů Antonia Vivaldiho pouze
ve svých představách. To ale
nijak neubralo na dobré náladě návštěvníků ani na kvalitě
vystavených fotografií. „Možná jste překvapení, že nejde o
velkoplošné barevné fotografie
z exotických zemí, chtěl jsem
výstavu něčím ozvláštnit, proto jsem zvolil tuto upravenou
černobílou variantu. Posunem
k částečné abstrakci vyniknou detaily fotografovaného
objektu a hra světel a stínů
současně podtrhne kompozici

díla, se kterým se divák může
ztotožnit, nebo jej zamítnout,“
představil ve stručnosti sám
autor své snímky a použitou
netradiční techniku. „Fotografie nejsou jen o barvách a
exotických scenériích. Černobílá fotografie má úplně jinou
atmosféru než fotka barevná
a nabízí tak divákovi nové dimenze vnímání foceného objektu,“ doplnil známý fotograf.
Výstava fotografií Boba Pacholíka potrvá do 23. dubna,
nenechte si ji ujít!

V pátek se Prostějovem

rozduní ROCK!

Prostějov/pr - Pozor, všichni příznivci dobré muziky. Velikonoce jsou přede dveřmi a s nimi
v pátek 29. března od 19:00 ve Společenském domě v Prostějově i I. VELIKONOČNÍ
ROCK! Jak se Večerníku, který je exkluzivním mediálním partnerem akce, podařilo zjistit, půjde o něco mezi koncertem a taneční zábavou. A právě tato jedinečná akce odstartuje
zcela novou velikonoční hudební tradici!
Během pátečního večera budete moct na vlastní uši slyšet legendární prostějovskou skupinu
PLUS, která v současnosti patří k jedné z nejstarších občasně fungujících kapel z těch, které
hrávaly v minulosti v našem regionu. Daále se představí QUERCUS, jediná z dnes už rovněž
kultovních kapel, která je stále pravidelně hudebně činná prakticky kontinuálně bez větší přestávky již po dlouhá léta.
Hosty budou BON JOVI revival - vynikající ztvárnění nestárnoucí muziky známého zpěváka a
jeho kapely, které by Vám nemělo v žádném případě uniknout a KATAPULT revival - vzpomínka na kultovní český bigbít, na kterém mnozí z nás vyrůstali.
Vstupenky v předprodeji za 100 korun koupíte v prodejně Klenoty EVA na nám.
T.G.Masaryka v prodejně Hudební nástroje TYL v Kramářské ul. v restauraci KOLIBA
U TŘÍ KRÁLŮ b Plumlovské ulici. Restaurace KOLIBA U TŘÍ KRÁLŮ rovněž patří
k předním sponzorům celé akce, která dodává vynikající pivo z domácího pivovaru. Na
místě pak zaplatíte za vstupenku 150 Kč.
Akci pořádá umělecká agentura HitTrade. Bližší informace o této i dalších hudebních akcích naleznete na internetu: www.hittrade.cz.

Němčice nad Hanou/peh - Původní českou komedii z prostředí zemědělského učiliště
přijel představit němčickým
divákům herec a současně i
ředitel Divadla Pavla Trávníčka - sám Pavel Trávníček.
S sebou si přivezl své herecké
kolegyně Uršulu Klukovou,
Kateřinu Kornovou, Moniku
Fialovou a další. Komedie pobavila i přiměla k zamyšlení
nad nezáviděníhodnou pozicí
učitelů...
Těžko posoudit, který člen komediálního ansámblu Divadla
Pavla Trávníčka rozesmál diváky víc, jestli bylinkářka „Kombuška“ v podání Uršuly Klukové, rázná tělocvikářka Rita alias
Petra Jindrová, sympatická pří-

telkyně pana Trávníčka Monika
Fialková nebo sám Pavel Trávníček v roli učitele technologie se zjevnými urologickými
problémy, jehož trefné hlášky
na toto téma někteří pánové při
přestávce okamžitě využili.
Představení humornou formou
reflektuje situaci ve školství a
zejména nelehkou pozici učitelstva v případě, kdy ředitel přijímá žáky ke studiu na základě
výše úplatku a drzost studentů se
zvyšuje úměrně k bezmocnosti
vyučujících. Komedie ze života
mile překvapila a pobavila němčické diváky, z nichž mnozí využili v závěru představení možnost vyfotografovat se s herci a
samozřejmě hlavně s princem ze
Tří oříšků pro Popelku...

Sborovna. Osazenstvo učitelského sboru zemědělského učiliště i
stejnojmenné divadelní hry.
Foto: Petra Hežová
„Pan Trávníček je úžasný,
paní Kluková a všichni ostatní taky,“ nešetřila chválou
divačka Anežka, která dorazila na představení s doprovodem.

Bohužel na vystoupení Divadla Pavla Trávníčka se v
Prostějově kvůli neshodám
populárního herce s vedením
prostějovského divadla prozatím těšit nemůžeme.

Březnová Reggae party sklízela ovace publika
Prostějov/peh - Sobotní Reggae Harvest Party v prostějovském music klubu Apollo
13 byla zárukou příjemně
uvolněné atmosféry a stylových vystoupení reggae interpretů nejen z Prostějova.
Publiku se představili Zion
Squad, Cocoman, MessenJah, Colectiv a DJ Wilda
Panda.
Oslavy desátých narozenin
klubu Apollo 13 nekončí, a tak
tentokrát měli možnost poblahopřát i členové prostějovského rockers reggae bandu Zion
Squad a jak jinak než pohodovými reggae songy. „Reggae
je úžasná hudba, v níž je obsažena zábava, meditace a pohoda, to vše v jednom,“ přiblížil
hudební styl, kterému se kapela věnuje, Vítězslav Lužný,
muzikant a manažer domácí
kapely. „Snad se nám podařilo
dostat reggae a naši kapelu do

Úspěšná sklizeň. Fanoušci si zazpívali spolu se svou oblíbenou
domácí reggae kapelou Zion Squad.
Foto: Petra Hežová
povědomí Prostějovanů, ale je
nám jasné, že jde stále o alternativní styl, který v rádiích
často nezaslechnete. Ale když
vidíme to početné publikum
tady v Apollu, které přišlo na

dnešní sklizeň, vidíme, že to
má smysl,“ ocenil návštěvnost
známý člen kapely.
A publikum se na oblíbené domácí interprety řádně připravilo, protože mnozí z taneční-

ků na parketu si zpívali texty
písní spolu s frontmanem kapely Kaymanem. „Kluky i
mě úplně dojalo, že znáte
slova našich písniček, snad
se bude líbit i zpěvník, o jehož vydání na základě reakcí
publika uvažujeme,“ oznámil
potěšeně zpěvák prostějovské
reggae partičky. Kapela Zion
Squad pochopitelně nebyla
jediným gratulantem. Na pódiu se postupně objevili reggae zpěváci, známí publiku
z předcházejících sklizní, jako
Cocoman, MessenJah, Colectiv a DJ Wilda Panda. Že je
reggae v Prostějově populárním hudebním stylem, dokazuje i zaplněný taneční parket,
nadšené reakce návštěvníků
vystoupení a pohodová atmosféra v klubu. Sobotní akce
byla prostě jasným dokladem
hesla „keep calm and listen to
reggae“.

Lilian Amann pozvala na plumlovský
zámek devět brněnských výtvarníků

Vernisáž je připravena na sobotu 30. března, kdy zámek zahájí novou sezonu
Plumlov/mls - Letos oslaví
plumlovský zámek hned dvě
výročí. Tím prvním je 333 let
od zahájení výstavby budovy
zámku. Dalším jubilejním
výročím je deset let výstavní
činnosti malířky a spisovatelky Lilian Amann v jeho
prostorách.
Letos se brány plumlovského zámku otevřou v sobotu
30. března 2013. Součástí
slavnostního zahájení sezony
bude i vernisáž výstavy obra-

zů výtvarnice Lilian Amann a
jejích devíti přátel, umělců z
brněnského sdružení výtvarníků PARNAS. Výtvarnice v
Plumlově v průběhu desetiletí pravidelně prezentovala
své malby, kresby, masky a
sošky. „Zámek mě přitahuje
již od dětství a inspiroval mě
také k napsání knihy s dvaceti
příběhy s názvem Pohádky a
povídání z dávné Hané,“ připomněla všestranně nadaná
umělkyně. Vernisáž proběhne

v 17.00 hodin ve výstavních
prostorách prvního poschodí
Vysokého zámku. Vystaveno
bude kolem 35 obrazů, prezentujících různé styly a techniky. „Ve své tvorbě zůstávám
věrna figurální malbě s nostalgickým snovým nádechem,“
popsala Lilian Amann.
Dalšími vystavujícími budou Miroslav Daňhel, Martin
Foretník, Karel Holík, Věra
Jonášová, Petr Kvapil, Petr
Moučka, Richard Tribula,

Jana Urbana a Milan Záhorský. Díky různým autorům se
tak návštěvníci mohou těšit na
rozmanité styly, jakými jsou
například kresby lodí tužkou,
krajinomalby olejem i akvarely, malba na hedvábí, a na své
si přijdou i milovníci abstrakce. Nabídka je pestrá a každý
si na výstavě jistě najde něco,
co ho osloví. Expozice bude
na plumlovském zámku k
vidění až do konce června
2013.

Ze života města
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V Kolářových sadech vznikne „OBČERSTVOVACÍ STANICE“ ZPRÁVY
z Rady
Bývalé sídlo skautů muselo ustoupit plánované KAVÁRNĚ

Ne vždy se záměr soukromého subjektu setká s pochopením města, natož s jeho podporou. Ovšem v případě
Kolářových sadů je to něco jiného. Jak totiž Večerník zjistil, brzy se v tomto nedávno revitalizovaném parku bude
zřizovat další sportoviště, tentokrát pro stále oblíbenější
petanque. A s tím roste poptávka po jakékoliv „občerstvovací stanici“, jak vtipně podotkl jeden z prostějovských
radních. A řešení se nabízí samo, soukromá společnost
zde chce ještě letos vybudovat dvoupodlažní kavárnu!

Prostějov/mik
„Určitě si každý pamatujeme, jak
vloni v září schválilo zastupitelstvo bezúplatný převod bývalé kotelny ve Šmeralově ulici sdružení
Junák, které dosud sídlilo v technicky nevyhovující budově v Kolářových sadech. V současné době
probíhají stavební úpravy objektu
na klubovnu, do níž se skauti přestěhují v průběhu letošního roku.
Dřevotřísková ruina bývalého
agitačního střediska však nezůstane bez využití, respektive místo ní

může brzy vyrůst daleko smysluplnější stavba,“ uvedl Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Na město se totiž obrátila společnost, která hodlá na místě montovaného objektu postavit zařízení
občanské vybavenosti. „Rada
města vyhlásila záměr prodeje
bývalé klubovny Junáka v Kolářových sadech. Prostějovská firma hodlá na tomto místě postavit
kavárnu se sociálním zázemím,

cyklistickými stojany a hřištěm
pro děti. Zařízení bude mít každodenní provoz po dobu celého
roku,“ objasnil Jiří Pospíšil. „Kolářovy sady slouží jako oddychově rekreační plocha, na hvězdárně
probíhají vzdělávací akce i ve
večerních a nočních hodinách. V
parku není žádné zařízení, které
by poskytovalo služby, občerstvení, odpočinek a zázemí. Realizací
tohoto záměru dojde k rozšíření
služeb pro veřejnost v dané loka-

litě a zkulturnění prostředí hojně
využívaného širokým spektrem
návštěvníků,“ zdůvodnil oprávněnost zájmu radnice první náměstek primátora.
Kavárna má být dvoupatrová,
zčásti zděná s prosklenou částí pro sezení a krytou terasou s
nosným systémem z dřevěných
vazníků. Toalety s přebalovacím
koutem pro maminky s malými
dětmi budou přístupné jak z provozovny, tak z venkovního prostoru, kde bude přístřešek pro kola a
kočárky. Dětské hřiště s gumovým povrchem bude vybaveno
atestovanými herními prvky. Zeleň v nejbližším okolí bude udržována provozovatelem areálu.
Záměr investora musí být
uveden do souladu s platnou
územně plánovací dokumentací. „To by ale neměl být žádný
problém. Navíc v brzké době

Stezka schválena,
h
,
ale jjenom ppůlka...

To je kauf! Bývalé komunistické agitační středisko v Kolářových sadech by mohla do roka nahradit kavárna s luxusním zázemím. Trochu
rozdíl, že?
Foto: Michal Kadlec + 2x Magistrát města Prostějova
plánujeme v Kolářových sadech realizaci hřiště pro petanque. Tato stále oblíbenější hra
mezi veřejností si žádá mít svůj
stánek i v našem městě, aby
Prostějované nemuseli dojíždět
až do vzdáleného Krumsína. A
vznik kavárny s bohatým záze-

mím je velice přínosný,“ dodala
Ivana Hemerková, náměstkyně
prostějovského primátora.
Pokud vše půjde podle plánu a
prodej pozemku v Kolářových
sadech schvwálí zastupitelstvo,
mohli bychom se nové kavárny
dočkat už na jaře příštího roku.

Další malér v průmyslové zóně:
Olomoucký kraj žádá město
Jednání investora hraničí s VYDÍRÁNÍM o spolupráci v e-govermentu

Prostějov/mik - Pozemek hned
na okraji průmyslové zóny těsně za rondelem u bývalé Vitany
stále leží ladem. A to i přesto, že
město už před rokem schválilo jeho prodej investorské
společnosti ADD Investment.
Ta slíbila v co nejkratší době
tady postavit velkosklad drogistického zboží, ve kterém by
získalo práci až pětadvacet lidí.
Zaráží ovšem fakt, že dosud na
pozemku nebylo kopnuto, stejně tak jako samotné jednání
zástupců investora...
„Vloni sedmnáctého dubna jsme
na zastupitelstvu schválili prodej
tohoto pozemku. Firma však do
této chvíle s městem neuzavřela
kupní smlouvu, protože údajně

nesouhlasí s jejími podmínkami.
V tuto chvíli si dokonce investor
klade takové podmínky, které
jsou pro město Prostějov naprosto nepřijatelné. Proto jsme tyto
podmínky odmítli a neschválili
jsme je. Otázkou nyní je, zda
firma přistoupí na nové návrhy
nebo od záměru výstavby skladu
ustoupí. Je to věc dalších jednání,“ nastínil Jiří Pospíšil, první
náměstek primátora statutárního
města Prostějova. „Samozřejmě
bychom byli rádi, kdyby společnost svůj záměr zrealizovala,
i když o pozemek měly v minulosti zájem i jiné firmy. I pětadvacet pracovních příležitostí je
v současné krizi dobrých,“ dodal
Pospíšil.

Večerník samozřejmě zajímalo, v čem tak moc byly podmínky investora pro město
nepřijatelné. „Například si firma
kladla takové podmínky, že když
město nepřistoupí na jejich znění
smlouvy, tak si stanoví za jeden
den prodlení pokutu pěti tisíc
korun, a jestliže smlouva nebude
uzavřena do určitého data, chtějí
smluvní pokutu ve výši jednoho milionu korun! Myslím si,
že na takové podmínky hraničící
s vydíráním město nemůže přistoupit,“ prezentoval jasný názor
první náměstek primátora.
Podaří se tedy sladit podmínky
investora se zájmy města a pětadvaceti lidí, kteří by mohli ve
skladišti najít práci?

Radní pod palbou

Prostějov/mik - Radní vyšli
vstříc vedení Olomouckého
kraje a podpořili budoucí
účast města Prostějova na
programu rozvoje služeb e-govermentu, jehož součástí
jsou projekty Digitální mapa
veřejné správy a Nástroje
správy územně analytických
podkladů.
„Cílem e-govermentu je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy
prostřednictvím co nejširšího
využití informačních technologií. Veškeré náklady projektu
nese Olomoucký kraj a strukturální fondy Evropské unie. Digi-

tální mapový portál přinese zefektivnění práce úřadu, ale bude
přínosem také pro širší odbornou
i laickou veřejnost,“ říká Zdeněk
Fišer, náměstek primátora Prostějova.
Již v dnešní době funguje správa územně analytických podkladů v rámci geografického
informačního systému města.
Zatímco ve většině jiných měst
jejich pořízení zajišťovaly externí firmy, v Prostějově jeho
zpracovatelem byli výhradně
zaměstnanci stavebního úřadu
magistrátu. „Zapojení do projektu Olomouckého kraje vnímáme jako ocenění naší dlou-

hodobé kvalitní práce v rámci
pořizování územně analytických
podkladů a potvrzení nadstandardních vztahů našeho města
s krajským úřadem na úseku
územního plánování,“ dodal
Zdeněk Fišer.
První fáze tohoto projektu,
v jehož realizačním týmu bude
zástupce prostějovského stavebního úřadu, přinese spuštění
testovacího provozu a využití
dat z obcí pro prvotní naplnění
systému. Územně analytické
podklady slouží k soustavnému komplexnímu zjišťování
a vyhodnocování stavu a vývoje
území.

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

MÍR S DRŽOVICEMI. Proč ne, ale co ten soud?
„K tomu bych se nerad vyjadřoval,“ brání se primátor M. Pišťák

Prostějov - Nedávná návštěva starostky
Držovic Blanky Kolečkářové na prostějovské
radnici a její snaha o vylepšení vztahů mezi
sousední obcí a naším městem se setkala s velkými ohlasy. A to z obou stran. Hodně obyvatel Držovic i Prostějova si totiž stále jen těžko
dokáže představit, jak se už tak napjaté vztahy
během necelých sedmi let po osamostatnění
Držovic vyhrotily. Ale je tady stále jeden problém,
přes který se Prostějované nemohou přenést. A
to je soudní proces kvůli majetku, který sousedé
s radnicí vedli a vedou. Co na to samotný primátor? Na to se Miroslava Pišťáka Večerník zeptal
v rámci pravidelné rubriky „Radní pod palbou“...
Michal Kadlec
Paní starostka Kolečkářová vás osobně navštívila
před třemi týdny a nabídla
ruku k usmíření. Proběhl
od té doby nějaký další
kontakt?

„K dalšímu kontaktu či dokonce setkání zatím nedošlo.
Já tuto situace nechci příliš
komentovat, protože paní
starostka určitě dobře ví, co
chce dělat. Nechci, aby to
vypadalo, že já osobně jsem
přespříliš aktivní sdělovat
veřejnosti detaily našeho

vé
setkání. Jde totiž o citlivé
záležitosti mezi oběma staějov
tutárním městem Prostějov
m se
a obcí Držovice. Přiznám
em,
ale, že očekávám se zájmem,
vrhy
jaké budou konkrétní návrhy
ové.
paní starostky Kolečkářové.
Pochopitelně i já si přeji, aby
ma
vztahy mezi Prostějovem
epší
Držovicemi byly co nejlepší
a nejkorektnější.“
Už to bude
ude
sedm let, co
se Držovice odtrhly. Pane
ane
primátore, nehodnotíte
títe
s odstupem času tento
nto
krok našich současných
ých
sousedů jako malicherný
rný
a zbytečný?
osti
„Takto bych si události
roku 2006 rozhodně neou
troufl hodnotit! Já celou
tu dobu všem říkám, žee
je mi to líto. Ale součas-ně tvrdím, že pokud se

ta
to obča
ov c rozo
takto
občanéé Držovic
hodli, nepřísluší mi to jako
Prostějovanovi hodnotit.
Bylo to jejich svéprávné
rozhodnutí a nám nezbylo
nic jiného, než ho respektovat.“
Z hlediska
majetkového vypořádání ale stále
není, alespoň podle Držovic, vše v pořádku…

Foto: Michal Kadlec

města

„Neustá e musím
us m opako„Neustále
vat, že do dnešní ddoby jsem
nepochopil
rozhodnutí
ro
Poslanecké ssněmovny
Parlamentu České
reČ
publiky, že ddala soutomu aby se
hlas k tomu,
v roce 2006 Držovice
oddělily od města v
polovině roku!
Těch
ro
případů oddělení
oddě obcí
bylo v republice
víc,
repub
ale v drtivé vě
většině přídošlo až na
padů k tomu do
konci kalendářn
kalendářního roku.
Právě tato skutečnost, kdy Držovice
mohly
ohlásit
samos
samostatnost
k 1. červenci
2006, přinesla
i obro
obrovské admini
ministrativní
pro
problémy,
z
zejména
s

ohledem na majetkové vyrovnání mezi Prostějovem
a Držovicemi.
Stále ještě
probíhá
soudní jednání, kdy Držovice žalují město Prostějov o více než milion
korun. Právě proto vyznívá snaha starostky Kolečkářové jako velmi planá a
s nádechem jakési hořkosti. Nemáte také ten
dojem?
„Znovu opakuji, snaha narovnat vztahy je jejím rozhodnutím a my nyní s nadějí čekáme, s jakými návrhy
přijde. Co se týká onoho
soudu a žaloby ze strany
Držovic, to se nezlobte, ale
k tomu vám nechci nic říkat.
Nechejme se překvapit, jak
si druhá strana narovnání
vztahů představuje.“

Prostějov/mik - Rada města
P
rostějova schválila zahájeProstějova
nníí podlimitního zadávacího
řřízení
ízení veřejné zakázky na
výstavbu stezky pro cyklisvýstavbu
ty ve směru z Prostějova
j
ty
do
Žešova. Investiční akce bude
Žešova.
soutěžena formou zjednodušeného podlimitního řízení
vzhledem k předpokládanévzhledem
mu objemu zakázky ve výši
mu
6 621 000 korun. „Protože
ještě stále nejsou dořešeny
ještě
všechny výkupy potřebných
všechny
pozemků, bude se v tomto
pozemků,
případě jednat o výstavbu
případě
části cyklostezky od městského hřbitova po rozcestí
mezi zahrádkářskými kolomezi
niemi,“ uvedl Zdeněk Fišer,
niemi,“
náměstek primátora.
náměstek

Peníze ppro ZŠ Horáka
Prostějov/mik - Město získá
vvýznamnou
ýznamnou dotaci na provedenníí zateplení budovy Základní
školy Dr. Horáka z evropských
ppeněz
eněz a státního rozpočtu.
P
ředpokládá se, že energeticky
Předpokládá
úúsporná
sporná opatření budou provvedena
edena ještě v letošním roce.
„Zateplení budovy a výměna
oken byla v plánu investic již
v loňském roce, k realizaci
vvšak
šak nedošlo z důvodu zastavvení
ení projektu Realizace úspor
energie. Ministr životního
pprostředí
rostředí dne 12. března 2013
ppodpisem
odpisem schválil na doporučení řídícího výboru i projektty,
y, zařazené dosud v tzv. zásobníku projektů. Dotace pro
m
ěsto Prostějov je schválena
město
ve výši 15 195 670 korun,“
ve
prozradila Ivana Hemerková,
prozradila
náměstkyně primátora.
náměstkyně

Vybavení
y
hasičům
Prostějov/mik - Vrahovičtí
dobrovolní hasiči se mohou
ttěšit
ěšit na osmnáct tisíc korun
z rozpočtu Olomouckého kraje
a stejnou částku od prostějovského magistrátu. Olomoucký
kraj poskytl příspěvek s podkraj
mínkou, že město se bude
mínkou,
podílet na dovybavení stejnou
podílet
částkou. „Práce dobrovolných
hasičů si velmi vážíme a má
hasičů
naši podporu. Rozhodnutí
naši
doporučit zastupitelům přijetí
daru a spolufinancování ze
strany města bylo rychlé i jednoznačné. Příspěvek bude ponoznačné.
užit podle požadavků hasičů.
užit
Nakoupí se vybavení k záNakoupí
sahům u dopravních nehod,
a to sada zachycovačů airbagů ve vozidle a příslušenbagů
ství k hydraulickému nástroji, tedy řetězy pro rozpínání,“
ji,
vysvětlila Alena Rašková,
vysvětlila
náměstkyně primátora.
náměstkyně

www.
vecernikpv
.cz
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www.vecernikpv.cz
Zpravodajství nejen
z města Prostějova

Soutež miss
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ZUZANA JURAČKOVÁ ZŮSTALA BEZ KORUNKY
Hlasy pro první Prostějovanku ve finále České Miss na vítězství nestačily..

Dvořisko u Chocně, Dolní Kounice u Brna a především Chotěboř. Tak to jsou místa, kde mohou
naplno oslavovat úspěchy „svých“ kandidátek v
letošním ročníku jediné národní soutěže krásy ČSKÁ MISS 2013. Prostějov, který měl ve finále
POPRVÉ V HISTORII horkou favoritku, nakonec
v sobotu vyšel naprázdno. A to i přesto, že půvab
a šarm Zuzany Juračkové z televizní obrazovky
přímo sálaly!
O celkové vítězce České Miss
nakonec rozhodly hlasy zaslaFanoušci Zuzany Juračkové smut- né během televizního přenosu,
ní. Půvabná dívka z Prostějova který v sobotu vysílala televize
ve finále České Miss nakonec od Prima Family. Hlasy Prostějovadiváků nedostala tolik hlasů, aby nů na Zuzanino vítězství bohužel
mohla slavit vítězství. Účast mezi nestačily. Nejvíce jich v sobofinálovou desítkou byla pro třia- tu podle oficiálních výsledků
dvacetiletou Zuzanu nezapome- nakonec od diváků dostala
nutelnou zkušeností. Podobná Gabriela Kratochvílová (22).
šance se pro dívku z Prostějova Studentka marketingové kouž v příštích ročnících soutěže munikace z Chotěboře se tak
stala novou Českou Miss pro
krásy nemusí opakovat...

Praha, Prostějov/mls

rok 2013. Cenu poroty v čele se
slavnou italskou kráskou Ornellou Muti si odnesla a Českou
Miss World se stala studentka
obchodní akademie Lucie Kovandová (19) z Dolních Kounic
u Brna, která tak skončila na
druhém místě. O České Miss
Earth pak rozhodovaly hlasy
čtenářů portálu Blesk.cz. Z tohoto dlouhodobého klání nakonec vyšla úspěšně sympatická
studentka statistiky Monika
Leová (21) z Dvořiska u Chocně, jež tak stanula na bronzovém stupínku.
Konečné výsledky fanoušky
Zuzany Juračkové z Prostějova hodně zklamaly. „Od
chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že
se Zuzana dostala do finále České Miss, jsem věřil, že v něm i
uspěje. Má na to určitě půvab i
charisma. Ale soutěže krásy nejsou atletické závody, všechno je
to hodně subjektivní. Myslím,

že Zuzaně mohl trošku ublížit
výběr fotografie, kterou měla na
webových stránkách, kde se hlasovalo o Miss Earth. Během sobotního finálového večera však
Prostějovu určitě ostudu neudělala, i mezi ostatními kráskami
působila opravdu oslňujícím
dojmem,“ vyjádřil se dvaatřicetiletý Martin, který cestu Zuzany
Juračkové celou soutěží se zájmem sledoval.
Výsledky České Miss sice mohou být pro leckoho zklamáním,
pro samotnou Zuzanu a hlavně
její budoucnost nic zásadního
znamenat nemusí. Tak jako ostatní kandidátky se díky účasti ve
finále České Miss výrazně zviditelnila, navíc nabrala zkušenosti
a zážitky, které jí už nikdy nikdo
nevezme. A jisté je, že již příští
rok se o tentýž titul budou ucházet další půvabné dívky.
Bude mezi nimi opět některá z
Prostějova?

Foto: www.hermina.cz

Prostějovanka ve finále soutěže krásy „Můj plán v následujících
dnech je dobře se vyspat,“
tančila, vtipkovala i okouzlovala usmála
se v rozhovoru pro Večerník Zuzana Juračková
Na její jméno jsme však při vyhlášování výsledků čekali marně

Prostějov/mls - Prostějované,
kteří v sobotu zasedli k obrazovkám televize Prima, mohli
fandit Zuzaně Juračkové ve
finále České Miss 2013. Jejich
hlasy nakonec k vítězství sympatické krásky z Hané však
nevedly. Dívka s číslem devět
se ovšem určitě neztratila. Její
cestu životním úspěchem pozorně sledovala i redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku,
která byla Zuzaně k cestě za
korunkou nápomocna. Nabízíme vám tak harmonogram
finálového večera a výběr nejdůležitějších okamžiků z našeho pohledu...

20.17

Ve čtvrtek v Prostějově, v sobotu na Miss. Moderátor Libor
Bouček zahájil přímý přenos
volby nové České Miss, následně
vystoupil Jiří Korn. Fenomenální
showman ve čtvrtek coby jeden z
členů 4tetu nadchl prostějovský
Společenský dům, v sobotu ve finále Miss stejně jako v Prostějově
zazpíval skladbu Jamese Browna
„I God You“, známou refrénem „I
Feel Good“.

20.28

Bude večer ve znamení devítky? Zuzana při představování
vsadila na numerologii. „Dnes
je 23. 3. 2013. Toto magické datum obsahuje tři trojky, pokud je
sečtete, dostanete devítku. DouINZERCE

fám, že právě devítce bude patřit
dnešní večer!“ pozdravila Prostějovanka televizní diváky.

20:37

Z plavek nic nevykouklo. Dívky
se hned na začátku představují
při promenádě v plavkách, která
obvykle soutěže krásy uzavírala. „Při této soutěžní disciplíně
myslím hlavně na to, aby mi nic
nevykouklo,“ prozradila před
samotným finále v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník Zuzana
Juračková. Přestože by to všichni škodolibci i zvědavci uvítali, k
ničemu podobnému nakonec nedošlo. Zuzana se na pódiu při této
disciplíně cítila jako doma.

21:43

Při filipínské „polce” se Zuzana
moc třepala. Největší prostor v
rámci letošního finálového večera České Miss dostaly medailonky, které ukázaly, jak se jednotlivé kandidátky během soustředění
na Filipínách popasovaly s náročnými úkoly, během nichž musely
proniknout mezi místní obyvatele. Zuzana Juračková se musela
stát součástí skupiny tančící na
svátek svatého Antonína tradiční
filipínský tanec. Prostřednictvím
něj vzývají Filipínci své bohy.
Jelikož je Zuzana excelentní tanečnicí, nedělalo jí to žádné potíže. Jejím problémem bylo, že se
při tanci hýbala až příliš mnoho.
„Zkazila jsem se na pražských

diskotékách, moc s sebou třepu,“
přiznala sebekriticky Zuzana.

22.10

Karel Gott přivolával jaro. Mnohonásobnému zlatému slavíkovi i
Absolventka SŠ oděvní by tentokrát patřil samotný závěr soutěKrause oblékla do tyrkysové. že krásy. Nedlouho před vyhlášením
Zuzanin výkon při předvádě- výsledků vystoupil s písní „S tebou
ní filipínského národního tance vždycky přijde máj”. Jasná většina
musel ocenit i moderátor večera přítomných v sále i diváků u televizLibor Bouček. Ten zároveň Zuza- ních obrazovek by příchod teplého
nu vyzval, aby coby absolventka jara určitě přivítala, a to i proto, že
prostějovské střední školy oděvní venkovní teploty v tuto chvíli stále
zkritizovala oděv jednoho z po- klesaly výrazně pod bod mrazu.
rotců Martina Krause. „Celkem
mu to sluší, ale osobně bych mu
vybrala tyrkysovou košili, aby Miss Earth. Ve čtenářském hlasobylo jasné, že mi fandí,“ odvětila vání zvítězila sympatická Monika
pohotově Zuzana, která tak nará- Leová, která tak skončila na třetím
žela na barvu svých šatů.
místě.

21:46

22:23

22:00

22:25

Panenka. Na pódium přichází Miss World. Porotu nejvíce zanovopečený zlatý slavík Tomáš ujala Lucie Kovandová, patří jí
Klus, který hraje písničku o vzta- druhá pozice.
hu ke krásné, ovšem sobecké
dívce.
U spousty lidí to vyhrála. Českou
Miss 2013 se stává Gabriela KraAtletická průprava se při tanci tochvílová. Na jméno Zuzany Junezapřela. Dívky se představu- račkové tedy její fanoušci a všichjí při tanci na hudbu z muzikálu ni, kteří pro ni hlasovali, čekali až
Žebrácká opera. Píseň z něj zpívá do poslední chvíle marně. Jelikož
Libor Bouček. Právě při tomto během finálového večera nebyly
skupinovém tanci je jasně patrný přesné výsledky hlasování zveřejZuzanin pohybový talent, kterým něny, není vyloučeno, že celkové
jednoznačně vyniká nad ostatní- vítězství Zuzaně Juračkové uniklo
mi finalistkami. Zřejmě jej získa- jen o pár hlasů. Ať je to jak chce,
la i díky atletické přípravě, kterou pro členy své rodiny, stejně jako
si prošla na prostějovské ZŠ Jana pro všechny, kteří ji podporovaŽelezného.
li, zůstává vítězkou právě ona...

22:31

22.05

Prostějovská zástupkyně v letošním
ročníku finále jediné národní soutěže krásy Česká Miss 2013 Zuzana
Juračková si v neděli večer, tedy pár
okamžiků před uzávěrkou tohoto vydání Večerníku, udělala čas, aby odpověděla na řadu našich otázek. Z jejích
odpovědí je patrné, že z faktu nesmutní
z toho, že nezískala žádnou korunku.
Účast v nejužším finále o nejkrásnější
dívku České republiky bere především
jako neocenitelnou zkušenost.
Josef Popelka
Michal Kadlec
Tím, že jste se probojovala
až do finále, jste považována za jednu z deseti nejkrásnějších dívek ČR. Co toto lichotivé
označení pro vás znamená?
„Jsem ráda, že jsem tam mohla patřit. Česká Miss mi toho dalo moc a
samozřejmě mi to lichotí! Jako každá žena se chci líbit.“
Viděli jsme vás ve slušivém
filipínském kroji a zhlédli
jejich národní tanec ve vašem podání. Zaujal vás něčím nebo dáváte raději přednost klasickým společenským tancům? A jak často se
jim oddáváte?
„Dávám raději přednost klasickým
společenským tancům. Na finále
jsme dokonce měly tancovat valčík,
ale na poslední chvíli nám ho zrušili.
Všechny nás to moc mrzelo. Moc
často se tancům neoddávám, maximálně na plesech.“

Dve nejhezčí. Alespoň podle prostějovských patriotů byla
Zuzana Juračková (na snímku vpravo) největší konkurencí
budoucí miss Gabriely Kratochvílové. Foto: www.hermina.cz

Podívejme se na samotné
finále. Co vše se odehrávalo v zákulisí? Měly jste čas
s ostatními misskami prohodit
nějaké to slůvko, nebo jste se spíše
soustředila na sebe samu a na další program? Panovala spíše pohoda, nebo vzájemná rivalita?
„Čas popovídat si s holkami byl,
v zákulisí to nebyla žádná honička.
Takže jsme rozebíraly, komu se to
povedlo, komu zase ne. Žádná rivalita vůbec nepanovala, pomáhaly
jsme si navzájem.“
Když jste se podívala do vyprodaného hlediště Hudebního divadla v Karlíně, co vše jste
byla schopna vnímat? Rodiče se
jistě finále zúčastnili, dokázala jste
je během večera zaregistrovat?
„Člověk vnímá tu atmosféru, která
byla ten večer výborná. Lidi nás
povzbuzovali, což jsme potřebovaly
k dobrému výkonu. Rodiče jsem
během večera zaregistrovat nestihla,
musely jsme především pracovat
s kamerami.“
Která část programu
byla pro vás ta nejvíce
příjemná a naopak?
„Nejvíce jsem se těšila na
plavky, které jsem si nakonec
neužila tak, jak jsem chtěla.
A nejvíc nepříjemná část?
Asi první představení, protože
je člověk ještě nervózní.“
S kým jste si nejlépe
rozuměla a která z finalistek byla třeba vaší favoritkou? Jak byste ohodnotila
samotné vítězky?
„My jsme byly super ročník.
Fakt jsme si s holkami sedly a
rozuměly jsme si všechny. Nejvíce jsem se ale bavila s Markétou, se kterou jsem bydlela
na pokoji. S Alčou, Andrejkou
a Luckou. Pro mě to bylo těžší
posuzovat, která holka zvítězí,
protože jsem je znala osobně,
takže jsem jasnou favoritku neměla, ale myslela jsem si, že to
bude blondýnka.“
Pro nás a věřme, že i
pro naše čtenáře, jste byla favoritkou číslo jedna, bohužel
korunku jste nezískala. Šlo
udělat něco lépe či jinak, aby
to případně vyšlo?

„Vždycky se dá něco zlepšit. Ale
přijde mi zbytečné analyzovat, co
jsem udělala špatně a co ne. Stejně
se nic nezmění a člověk má koukat
dopředu, ne dozadu, takže k tomu
bych se nevracela. Co se má stát,
stane se.“
Co vám řekli rodiče či
přátelé bezprostředně po
skončení slavnostního večera?
„To, co by přátelé a rodiče říci
měli. Že jsem pro ně stejně vítězka!“
Jak se praví, svět nepatřil
nikomu, kdo nebyl hráč,
vy máte nyní za sebou obrovskou zkušenost. Co vám tedy
Miss přinesla a odrazí se vaše
účast nějakým způsobem i
v osobním životě?
„Přinesla mi zkušenost, svým způsobem mi i trošku pootevřela dveře a je jen na mně, jestli toho využiju. To, jestli se mi soutěž odrazí
v osobním životě, nevím, zeptejte
se mě za půl roku.“
Našlo by se na Miss i něco
negativního, co jste třeba
vy osobně zažila?
„Pamatuji si jen hezké věci.“
Chodíte ráda do kina?
Kdyby vás někdo pozval
na kávu, jakému muži neodmítnete pozvání?
„Ano, chodím ráda do kina. Pozvání na rande bych neodmítla
vtipnému, chytrému a charismatickému muži.“
Co vás nyní ještě s Českou
Miss čeká v nejbližší době
za akce, případně jaké jsou vaše
osobní plány v následujících
dnech?
„S Českou Miss už mě v nejbližší
době nečekají žádné akce. A můj
plán v následujících dnech je se
dobře vyspat.“
Pokud by se některé vaše
krajanky chtěly také přihlásit do obdobné soutěže, jakou
radu byste jim vzkázala?
„Ať se nebojí to zkusit! A také aby
nechaly doma nervozitu.“
Co byste vzkázala závěrem našim čtenářům a
všem, kdo vás po celou dobu
podporovali?
„Moc vám všem děkuji, vážím si
toho!!!“

Zpravodajství
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Amundsen Cup už zná své vítěze! Prostějov bude vonět pivem
Specialisté na koktejly a kávu předvedli své umění

Napjatá atmosféra. V průběhu soutěžních klání diváci i porotci
téměř nestačili sledovat hbité prsty soutěžících. Foto: Petra Hežová
Prostějov/peh - První ročník mezinárodní koktejlové
a baristické soutěže juniorů
a profesionálů Amundsen
Cup, který nahradil svého
předchůdce Hanácký pohár,
řádně prověřil schopnosti
všech účastníků. Porota ani
diváci v publiku se rozhodně
nenudili!
Na pomyslném bojišti se na
pódiu prostějovského Společenského domu utkalo celkem
osmdesát soutěžících z celé
republiky a jeden účastník ze
Slovenska, a to z řad amaté-

rů i profesionálů. A novinkou
nebylo jen baristické odvětví
soutěže.
„Začali jsme spolupracovat
s jinou likérkou, takže jsme
po patnácti ročnících změnili
název z Hanáckého poháru
na Amundsen Cup Prostějov,“
vysvětlila změnu názvu známého soutěžního klání ředitelka SOU obchodního v Prostějově a současně také ředitelka
celé soutěže Milada Dosedělová. Každopádně i na zbrusu
novém Amundsen Cupu bylo
na co se dívat a diváci nevě-

děli, jestli dřív sledovat hbité
ruce barmanů, kteří v několika minutách připravili lákavě
vypadající řadu koktejlů, nebo
zamířit k pultíku odborníků na
kávu, kteří nejenže předvedli své mistrovství v přípravě
hned několika druhů káv, ale
navíc propůjčili celému sálu
Společenského domu příjemnou vůni pražené kávy. „U takových prestižních soutěží se
projevuje to, že čím větší máte
zkušenosti, tím větší je zodpovědnost. O to příjemnější
je ale pak pocit z takového
ocenění,“ přiznala potěšeně
držitelka stříbrného místa profesionálů letošního Amundsen
Cupu Markéta Hourová, která
předváděla své umění před
zraky svých studentů ze SŠ
společného stravování v Ostravě-Hrabůvce. Prostě kdo
umí, ten umí, a tak si všichni
účastníci soutěže vysloužili
slušnou dávku potlesku a vítězové si navíc odnášeli poháry
a věcné ceny.

Prostějov/mik - Pětadvacet
tisíc korun vytáhli prostějovští radní z městské kasy,
aby předposlední červnový
víkend podpořili festival malých pivovarů v našem městě.
Ten se má uskutečnit v prostorách u Špalíčku.
„Podporujeme ročně desítky
kulturních akcí. Ale dejme si
Kategorie profi:
ruku na srdce, kultura přece
1. místo: Marek Reichman, 2. není jenom divadlo či výstavy
místo: Markéta Hourová, 3. obrazů. Ke kulturnímu vyžití
místo: Milan Mriglod
patří i ostatní akce, které přitáhnou lidi do našeho města. A
Liga vítězů v kategorii
do centra obzvlášť. Proto jsme
Mistr kávy - junior:
schválili žádost o příspěvek na

Liga vítězů v kategorii junior:
1. místo: Marek Baciak (SOŠ
Litovel), 2. místo: Zuzana Řezáčová (SŠ hotelová a polygrafická Český Těšín), 3. místo:
Tomáš Mucha (Soukromá SŠ
gastronomie Praha), 5. místo:
Jindřich Fára (SOU obchodní
Prostějov)

1. místo: Oldřich Holiš ml. (ZŠ
Pata, Slovensko), 2. místo: Klára Kanyzová (SŠ spol. stravování Ostrava-Hrabůvka), 3. místo:
Michaela Neradová

Kategorie Mistr kávy - profi:
1. místo: Adam Troubil, 2. místo: Roman Pospíchal, 3. místo:
Michal Nováček
Vítězům pochopitelně blahopřejeme a těšíme se na další ročník
Amundsen Cupu.

CIKÁNSKÝ KRÁL ŽIL SKROMNĚ

Prostějov/mik - Jak informujeme na straně 3 dnešního
vydání, pohřeb cikánského
krále vyvolal emoce a různé
názory napříč lidským spektrem. Obdobně bude zřejmě
veřejnost hodnotit i částku,
kterou pozůstalí za celou
událost zaplatili či zaplatí.
Na druhou stranu jsou však
věci mezi nebem a zemí. Ačkoliv byl Jan Horvátko král
a vládl olašským Romům
z celé republiky, jeho majetkové poměry nebyly bůhvíjaké...
„Být králem není o penězích
a bohatství. Bobko, jak jsme
mu říkali, byl váženým člověkem se smyslem pro slušnost a
spravedlnost. Takové vlastnos-

Bydlel v městském bytě 1 + 1!

ti se nedají penězi nahradit. My
ostatně svého krále nevolíme
podle toho, kolik vlastní domů,
kolik má peněz na kontě nebo
v kolika autech se vozí. Tady
rozhoduje respekt a autorita,“
vysvětlil Večerníku Ladislav
Lakatoš, nevlastní bratr zemřelého krále.
Jan Horvátko žil skutečně
skromným životem. „Bydlel
společně s manželkou v městském bytě jedna plus jedna v
Jezdecké ulici. Nebyl s ním
nikdy žádný problém ohledně placení nájmu a podobně.
Naopak, s panem Horvátkem
jsem úzce spolupracovala a ře-

šili jsme společně hned několik
problémů s romským etnikem.
Vím, že byl králem Olachů, ale
nechoval se nijak povýšeně,“
prozradila Marie Hájková,
zástupkyně ředitele Domovní správy v Prostějově, která
se s Janem Horvátkem přišla
osobně rozloučit a k rakvi mu
položila kytici rudých růží.
„Vycházeli jsme s manželi
Horvátkovými celkem dobře.
Jen tu a tam nám vadily časté
návštěvy v jejich bytě. Cikáni
za ním pořád chodili, a to často i v noci. Ale nikdy nedošlo
k žádnému problému, který by
vybočil z běžné praxe v jiných

Radní podpořili festival zlatého moku

domech. Všude je něco,“ svěřila se Večerníku jedna z obyvatelek domu v Jezdecké ulici
číslo 6b.
Žil skromně, ale žádný chudák
to zřejmě nebyl. „Třiadvacet let
žil a podnikal v Americe, takže si
po revoluci nějaké peníze přivezl.
Ale pochopte, že být cikánským
králem neznamená být boháčem,
jak si vy, bílí lidé, myslíte. Bobka charakterizovala skromnost.
Neměl zapotřebí se fotit nebo
natáčet do televize jako ten samozvanec Jan Lipa s královskou
korunou a žezlem. To neměl
Bobko vůbec zapotřebí,“ dodal
na závěr Ladislav Lakatoš.

akci soukromého subjektu, který v Prostějově chce uspořádat
první ročník Hanáckých slavností piva, a to ve dnech 22. až
23. června tohoto roku,“ informovala Ivana Hemerková, náměstkyně primátora. Mezi současnou tržnicí a Společenským
domem tak v těchto dnech
vyroste městečko plné stánků
s lahodným zlatavým mokem.
„Počítáme s účastí dvaceti až
třiceti malých pivovarů. Společně s touto akcí chceme hned
vedle stánků připravit spoustu
atrakcí pro děti,“ dodala Hemerková. „To se mi ale nezná

příliš vhodné spojovat pivní
akci s dětským programem,“
namítla další z náměstkyň primátora Alena Rašková. „V
radě města jsme se skutečně na
tomto všichni neshodli. Já ale
zastávám ten názor, že když se
do Prostějova sjedou stovky a
možná i tisíce návštěvníků festivalu, určitě s sebou budou mít
i děti. A ty je potřeba nějakým
způsobem zabavit,“ vysvětlila
Ivana Hemerková.
Podle předběžných odhadů
bude při festivalu k mání u
jednotlivých stánků pivo za lidovou dvacku!

Prudký povede hvězdárnu dál, musí vydržet...
Prostějov/mik - Už na konci loňského roku Večerník
informoval o sloučení Muzea Prostějovska s Lidovou
hvězdárnou v Prostějově. Tehdejší ředitel hvězdárny Jiří
Prudký v exkluzivním rozhovoru přiznal, že po dlouhých
desetiletích této práce se těší
do důchodu, jeho funkce byla
totiž zrušena. Je ovšem skoro
polovina března roku 2013 a

dlouholetý šéf si bude muset
na odpočinek počkat!
„Musím přiznat, že doposud se
nám za pana Prudkého nepodařilo najít plnohodnotnou náhradu.
Máme sice už vyhlédnutého nového vedoucího hvězdárny, ale jde
o mladého studenta, který o místo
na hvězdárně projevil zájem. Než
ovšem ukončí vysokoškolské
studium astrofyziky, potrvá to
ještě dva roky. Požádal jsem pana

Prudkého, aby ve funkci pověřeného vedoucího hvězdárny ještě
po tuto dobu vydržel a následně
svého nástupce ještě zaučil. Pan
Prudký souhlasil,“ sdělil Večerníku Miroslav Chytil, ředitel Muzea
Prostějovska a Lidové hvězdárny
v Prostějově.
Žádali jsme o reakci také Jiřího
Prudkého, ten ovšem vyjádření
odmítl s tím, že nám má vše vysvětlit právě Miroslav Chytil...

Učitelé převzali ocenění
Prostějov/mik - V pátek večer
proběhlo v sále Městského
divadla v Prostějově tradiční
slavnostní vyhlášení nejlepších
pedagogů našeho města u příležitosti Dne učitelů.
Ocenění převzala z rukou nejvyšších představitelů prostějovské radnice dvacítka učitelů
prostějovských
mateřských,
základních i středních škol. Novinkou letošního roku bylo udělení ceny za mimořádný přínos
v oblasti rozvoje prostějovského
školství a sportu. Tu obdržel Jiří
Kremla, dlouholetý pedagog
Reálného gymnázia a základní
školy města Prostějova.

Chvíle slávy. Dvě desítky prostějovských učitelů převzaly v pátek
v divadle ocenění za obětavou práci ve školství. Foto: Michal Kadlec

Bezdomovec nařkl azylový dům ze smrti kamaráda

Prostějov/mik
Smrt bezdomovce měla zůstat
veřejnosti zřejmě utajena. Neinformovala o ní totiž ani městská,
ani státní policie. Večerníku se
však ozval jiný bezdomovec,
který nám nešťastný konec svého kamaráda popsal. „Milana
ten večer vyhodili z azyláku.

Stalo se to zrovna v době, kdy
byla venku ta největší zima. Je
pravda, že byl ožralej, což pravidla azyláku výslovně zakazují, ale žádnej bordel nedělal,
mohli ho tam klidně nechat,“
míní Martin Janeček, který se
dlouhá léta potlouká po ulicích
a jen tu a tam využije služeb
Azylového domu v Prostějově.

teď mrtvej. Tak si šel lehnout
tady na náměstí ke kašně.
No a umrznul! Je to strašné,
jednoznačnou vinu na jeho
smrti má pracovník azyláku,“
trvá si na svém Martin Janeček.
S jeho tvrzením však rázně nesouhlasí vedení prostějovského
azyláku. „Výroky pana Janečka
jsou lež! Pan Kroupa podle
našich denních záznamů využil

odešel s tím, že jde na léčení.
Od té doby k nám nepřišel.
Byl s ním však v kontaktu náš
terénní sociální pracovník,
několikrát s ním hovořil. My se
lidem snažíme pomáhat nejen
poskytnutím ubytování, ale i
přímou pomocí v terénu. Toto
jsou doložitelné informace,
které jasně vyvracejí tvrzení
pana Janečka. Doufám, že toto

uváděl pouze z nevědomosti a
vše si v sobě spojil bez znalosti
konkrétních dat,“ míní Jan Kalla, vedoucí Azylového domu v
Prostějově. „Pana Kroupu jsem
samozřejmě znal docela dlouho,
s nadsázkou se dá říci, že jsme
spolu mnohé zažili. Mrzí mě,
že už nežije, ta zpráva byla pro
mě smutná. Nicméně musím
zdůraznit, že skoro měsíc před
svou smrtí nepožádal o službu
azylového domu, takže jsme
ho toho osudného dne nemohli
ani vyhodit pro podnapilost, jak

„Vyhodili ho z azyláku,
tak si lehl k radnici,“
běduje kamarád M. Janeček

tvrdí pan Janeček,“ dodal rázně
šéf prostějovského azyláku.
Až po osobních urgencích
Večerníku přiznala tragický
případ i oficiální místa. „K
nešťastnému případu úmrtí
muže v centru města došlo

„Budu v krajském zastupitelstvu prosazovat jasné názory,“
říká krajský zastupitel Kamil Zápeca za ODS

Prostějov/red - Jako jediný nováček, který dosud nebyl v žádné
volené funkci, nyní Prostějovsko
v Zastupitelstvu Olomouckého
kraje reprezentuje Kamil Zápeca.
Po říjnových volbách se tento dvaačtyřicetiletý živnostník z Hrubčic, který dosud nepůsobil v žádné
funkci ani na komunální úrovni,
dostal do krajského zastupitelstva
na kandidátce občanských demokratů. Zajímalo nás proto, jaké
jsou jeho první dojmy z práce
v zastupitelstvu a čemu se hodlá v
nadcházejícím funkčním období
věnovat.
ODS není na
kraji v radě a
zamířila do opozice. Je to pro vás
zklamání? Čím si vysvětlujete, že se
ČSSD nakonec přiklonila ke
KSČM?
„Že se ODS nedostala do krajské
rady, je pro mě samozřejmě zklamání, protože jako opozice nemáme moc
příležitostí k plnění předvolebního
programu. ČSSD si vybrala ke spolu-

práci komunisty. Vyplynulo to nejen
z výsledků voleb, ale především z
minimalistických požadavků KSČM,
která si v radě řekla pouze o dvě křesla. Tomu dvě demokratické strany, se
kterými sociální demokraté také jednali, tedy my a KDU-ČSL, nemohly
konkurovat. Nechtěli jsme se ´prodat´
za jedno či dvě křesla. To bychom nic
v radě neprosadili!“
ODS je tedy poprvé od založení krajů v opozici. Jaké jsou priority vaší strany v této nové roli?
„Voličům můžu slíbit, že oranžovo-rudou koalici budeme pečlivě
kontrolovat a podrobovat přísné, ale
férové kritice. Stejný přístup k tomu
ostatně má i předsedkyně našeho
zastupitelského klubu paní Markéta
Záleská, pro niž je vstup komunistů
do rady taktéž nepřijatelný. S ní se v
tomto plně ztotožňuji a podporuji ji.“
A jaké jsou vaše
osobní ambice v
zastupitelstvu? Kterými oblastmi
se hodláte zabývat?

„Protože podnikám v oboru spotřební
elektroniky, ke které mají IT technologie v dnešní globální době blízko,
tak jsem se rozhodl pracovat v komisi
informatiky. Chci v ní zužitkovat svoje předchozí praktické zkušenosti a
přispět tak k lepšímu fungování kraje
v této oblasti.
V polovině listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva. Jaké jste si z něj odnesl
poznatky?
„Jako nováček se teprve rozkoukávám, role zastupitele je pro mne
novou zkušeností. V tom ale nejsem
sám a musím se s tím rychle vyrovnat. O tom, že nastoupená cesta
soustavné kritiky levicové koalice
je správná a oprávněná, mě ostatně
přesvědčil právě projev lídra komunistické strany Alexandra Černého na
ustavujícím zastupitelstvu, který se za
oběti komunismu omluvil až po vystoupeních představitelů opozice. Zároveň už nyní mohu voličům slíbit, že
na hlasovacím zařízení, které jsem na

třicet minut po půlnoci v pátek
8. března. Hlídka strážníků si
všimla osoby, která se skláněla
nad mužem, jenž ležel na
lavičce. Ta osoba se snažila o
masáž srdce u člověka, který
nejevil známky života. Strážníci
převzali úkony první pomoci
a zavolali sanitku. Bohužel již
bylo pozdě, muž bez trvalého
domova byl mrtev,“ sdělil Jan
Nagy, velitel Městské policie
v Prostějově. „Když naši lékaři
přijeli na místo, resuscitaci už
neprováděli, byla by zbytečná.

+

Zní to neuvěřitelně, ale
přímo před prostějovskou radnicí a pod kamerami městské policie došlo
během noci z pátku 8. na sobotu 9. března k dovršení jednoho nešťastného lidského osudu.
Říkali mu Metyn. Padesátiletý Milan Kroupa, známý prostějovský bezdomovec, chtěl přečkat chladnou noc na lavičce. Nemohl si vybírat, neměl kam
jít. Lehl si a zřejmě pod vlivem alkoholu usnul. A to
se mu stalo osudným…
Po jeho smrti se ovšem vyrojily spekulace, které
Ilustrační foto
vyústily ve slovní přestřelku mezi šéfem Azylova
domu v Prostějově a Martinem Janečkem, nepsa- „Kdyby Metyna nechali služby noclehárny azylového
normálně přespat, nebyl by domu naposledy 12. února a
ným mluvčím prostějovských bezdomovců...

prvním zasedání také
poznal, nebudu mačkat tlačítko
„zdržel se“.
Jsem pro
jasné řečení názoru:
ano, nebo
ne. Ostatně
i proto jsme
jako celý
klub hlasovali jako jediní proti všem
členům nové rady.“
Jak hodnotíte
užitečnost krajů? Nejsou pro občany zbytečné?
„Jako živnostník jsem na kraji nic
vyřizovat nepotřeboval a vše důležité
jsem si zařídil vždy v Prostějově. Proto dávám za pravdu názorům, že bychom se bez krajů obešli. Kraje však
existují a je třeba s nimi počítat. Budu
se proto snažit, aby za čtyři roky byly
i institucí užitečnou, nikoliv jen do
počtu.“

„To je lež,“

kontruje šéf Azylového domu
v Prostějově Jan Kalla

Muž ležící na lavičce byl
mrtvev. Došlo jen k ohledání
těla s tím, že příznaky cizího
zavinění nebyly shledány. Byla
však nařízena zdravotní pitva,“
řekl Večerníku Radomír Gurka,
šéf prostějovské záchranky.

INZERCE

„V této chvíli mohu potvrdit,
že náhodným svědkem byl na
jedné z laviček na náměstí T. G.
Masaryka v Prostějově nalezen
jednašedesátiletý muž, který již
nejevil známky života. Tento
náhodný svědek přivolal sanitku, která ihned vyrozuměla
policii. Prvotní prohlídkou
zemřelého nebylo zjištěno
zjevné zranění. Policisté případ
dále vyšetřují,“ potvrdila také
Irena Urbánková, tisková
mluvčí policie Olomouckého
kraje.

Ironií osudu je, že bezdomovec umíral na lavičce,
přičemž ho sledoval městský
kamerový systém. „Kamery všude nevidí,“ zalitoval na závěr Jan Nagy, šéf
prostějovských strážníků.

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!!!

Veronika Trnečková
17. 3. 2013 46 cm 2,85 kg
Dobromilice

Nella Mudrochová
18. 3. 2013 49 cm 3,05 kg
Malé Hradisko

Adéla Novotná
18. 3. 2013 49 cm 3,30 kg
Prostějov

Tobiáš Pospíšil
15. 3. 2013 46 cm 2,95 kg
Přerov

Samuel William Turner
15. 3. 2013 48 cm 3,90 kg
Moravské Málkovice

Richard Griga
16. 3. 2013 48 cm 2,95 kg
Prostějov

Ondřej Vítek
16. 3. 2013 52 cm 3,60 kg
Zdětín

Tomáš Rozkoš
18. 3. 2013 54 cm 3,45 kg
Prostějov

Samuel Vašků
18. 3. 2013 48 cm 3,45 kg
Prostějov

Jakub Hanák
19. 3. 2013 50 cm 3,60 kg
Konice

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!

Kristián Vondál
18. 3. 2013 48 cm 2,95 kg
Kostelec na Hané

Matyáš Hájek
19. 3. 2013 47 cm 3,40 kg
Charváty

Z NEMOCNICE ...

PROSTĚJOVSKÁ NEMOCNICE
BUDE MÍT SVŮJ BABYBOX!
Schránka se bude nacházet na rohu plicního oddělení

Nemocnice Prostějov, která je členem skupiny AGEL, se od dubna zařadí k městům, kde
bude fungovat babybox! Zařízení sloužící k odkládání nechtěných dětí se tak stane již v pořadí
šestapadesátým v České republice. Schránka,
do které mohou matky anonymně odložit novorozence, bude umístěna u vchodu na plicní oddělení
nemocnice a fungovat začne za necelý měsíc od
23. dubna. Nemocnice v současné chvíli provádí
drobné stavební úpravy, aby se babybox mohl co
nejdříve nainstalovat pro zkušební provoz.
Prostějov/red
V prostějovském regionu bude
schránka sloužit především
jako pojistka pro to, aby se
odloženým dětem dostalo
včas potřebné zdravotní péče.
„Bude opatřena návodem
na použití v češtině, ruštině
a angličtině. Obsluha bude
velmi snadná. Schránka se
bude nacházet na rohu plicního oddělení nemocnice,
takže ženy nebudou muset
procházet celým vnitřním
areálem a je jim zaručena
anonymita,“ prozradila Hana

Szotkowská, tisková mluvčí
skupiny AGEL, pod níž Nemocnice Prostějov spadá.
Zřízení babyboxu přijde na
300 tisíc korun a financován
bude z Nadačního fondu pro
odložené děti Statim, jehož
zakladatelem není nikdo
jiný než Ludvík Hess. Potencionální dárci, kteří by
měli zájem přispět na zřízení
babyboxu v prostějovské
nemocnici, tak mohou kontaktovat přímo pana Hesse.
Veškeré potřebné informace
naleznou na stránkách www.
babybox.cz

návštěvnost webu roste...
DĚKUJEME!

Ilustrační foto
„Schránky na odložené děti fungují pomocí čidel, která ihned
vyrozumí zdravotníky na Jednotce intenzivní péče dětského
oddělení, že se dvířka otevřela.
Na příjmu se rozezní zvuková
a světelná signalizace, takže
zdravotníci okamžitě vyrážejí
pro miminko. Vnitřek babyboxu navíc snímá videokamera,
umístěná ale tak, že člověka
který do schránky dítě vloží, nezabírá a on tedy stále zůstává v
anonymitě,“ uvedla dále Szotkowská. Policisté po lidech, kteří
dítě do schránky bezpečí odložili,

již nepátrají. Dítě totiž není
ohroženo na zdraví ani na životě,
takže se nejedná o trestný čin.
Babybox dává naději na život
dětem, které matky porodí mimo
nemocnici a dítě nechtějí nebo již
nejsou schopny se o dítě postarat. První babybox byl otevřen
v roce 2005 v sídle soukromé
kliniky GynCentrum v pražském
Hloubětíně.
V rámci skupiny AGEL má svůj
babybox také šumperská nemocnice, Nemocnice Přerov a
od prosince loňského roku také
Nemocnice Nový Jičín.

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz

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

SÁL prostějovského ZÁMKU DNES OŽIJE

divadlem, sjedou se umělecké školy

Prostějov/pk - Divadelní prkna
nově zrekonstruovaného prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí ožijí JIŽ DNES,
tj. v pondělí 25. března 2013.
Sejdou se tu žáci a učitelé literárně dramatických oborů ze
základních uměleckých škol z
Prostějova, Plumlova a Němčic
nad Hanou, aby si vzájemně
předvedli svá divadelní dílka
v rámci okresní soutěže literárně dramatických oborů. Tato
soutěž se koná jednou za šest let.
Pedagogové a režiséři divadelních souborů tentokrát čerpali
náměty z literatury.
Žáci
divadelního
souboru
PVDram pod vedením Jany Turčanové sehrají pohádky pro neposlušné děti autora Dušana Taragela. Můžeme se těšit na pohádku O

Anče, která se nemyla a smrděla
nebo O lenivém Toníkovi. Nejsou
tradičně mravokárné. Jsou založené na nadsázce, mírně strašidelné
a se spoustou legrace. Hlavní hrdinové - neposlušné děti - doplatí na
svůj zlozvyk, a to velmi netradičním způsobem...
Divadelní soubor Truhlíci vybíral
námět z knihy Chrise Priestlyho.
Příběh nás zavede do ponuré
anglické krajiny devatenáctého
století. V domě tety Montany,
skrytém v hlubokém lese, ožije
příběh zlaceného rámu. Díky
němu se vztah dvou sester nečekaně zkomplikuje. Divadelní kus
režíruje Jan Šprynar.
Kniha Mikulášovy patálie se stala inspirací pro divadelní soubor
ze ZUŠ z Němčic nad Hanou a
režisérku Zdenu Gregorovou.

Hlavní hrdina Mikuláš chodí do
školy spolu se svými kamarády.
Stejně jako jiní kluci hrají rádi
fotbal, zlobí paní učitelku a rodiče. Perou se, jedí, někdy taky
brečí a snaží se trošku „vytrestat“
mazánka paní učitelky Celestýna.
Divadelní soubor ze ZUŠ Plumlov s pedagožkou Kateřinou
Štenclovou přijede s příběhem
slovenského autora Jána Uličianského Malá princezna. V postavě
Malé princezny se snoubí důvěřivost a zranitelnost bytosti, jež dosud není kryta vrstvou lhostejnosti
a pokrytectví dospělých, se zvídavostí a touhou objevovat nové.
Přijměte tedy pozvání na odpoledne s divadlem do prostějovského zámku na Pernštýnském
náměstí, a to už dnes od 13.00
hodin.

Dobročinná akce studentek SZŠ v Prostějově

Velikonoční povídání potěšilo
Prostějov - Žákyně Střední
zdravotnické školy Prostějov v rámci programu dobrovolnictví ve středu 20.
března připravily pro dětské pacienty v prostějovské
nemocnici akci s názvem
Velikonoční povídání, na
které dětem přiblížily velikonoční zvyky a tradice.
Společně s dětmi vyráběly
velikonoční dekorace a ozdoby, které si děti vystavily
na okna oddělení a nástěnku v herně. Celé odpoledne
pomohlo dětem alespoň na
chvíli zapomenout na pobyt v nemocnici.

autor textu a fotografie: Anežka Vítková

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
úterý 26. března
Výlet do Přerova - dopoledne
prohlídka prožitkové expozice
„Pravěk“ a „Jan Ámos Komenský“ v přerovském Muzeu
Komenského, oběd, odpoledne povídání s ornitoložkou pí
Kosturovou o stromech – živých
velikánech v parku Michalov.
středa 27. března
Výstava „Jak semena putují krajinou“ v prostějovském Špalíčku
v ulici Úprkova 18.
čtvrtek 28. března
13.00 až 16.00 hod. Pletení z pedigu v klubovně SONS.
sobota 30. března
Výlet do Slatinic na Slavnostní
zahájení lázeňské sezóny.

MC Cipísek,
Sídliště svobody 6, Prostějov
Volné herny pro rodiče a prarodiče s dětmi pondělí a středa
15.00-17.00 bez předchozího
přihlášení

Program KČT Konice
Pondělí Velikonoční 1. dubna –
ŠUBÍŘOV – sraz v 13. hod.
Zajíčkova dílna, kde si budeme
moci sami vyzkoušet velikonoční zvyky, proběhne ve čtvrtek
28. března od 9.00 do 15.00 hodin v Zámecké galerii.

Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
program pro školy
úterý 26. března a středa 27.
Program MC Srdíčko
března Hody, hody, doprovody
mimořádné akce:
od 8.30 do 12.30 hod. Kovárna
úterý 26. března od 16.00
Ekocentra Iris, Husovo nám.
hodin
67, Prostějov.Velikonoční pro- jak dosáhnout změny v životě
gram o tradicích jarních svátků
doplněný o ochutnávku veliko- V úterý 26. března od 19.00
nočních dobrot.
hodin se přijďte společně zamyslet do Národního domu
Rekondiční pobyt
v Prostějově nad tím, proč má
Okresní organizace Svazu posti- pro nás Ježíš a jeho oběť tak
žených civilizačními chorobami velký význam.
v Prostějově, pořádá i v letošním
roce ve dnech 23. – 30. června
Pletení pomlázek proběhne ve
rekondiční pobyt v hotelu Cher- středu 27. března od 16.00 hory na Horní Bečvě v Beskydech. din. Zájemci se sejdou v místní
Přihlásit se mohou i nečlenové
košíkárně ve Víceměřicích.
SPCCH. Předběžné přihlášky
a bližší informace na tel.:
Svaz tělesně postižených v ČR,
739 513 405,
o.s., místní organizace v Prostějop. Pařízek. Omezený počet míst. vě, Kostelecká 17 zve své členy
i nečleny na zájezd 26.4.2013 do
Velkého Mederu a na šestidenní
Akademie seniorů
v prostorách OS Lipka, Tetín 1, PV pobyt do Bojnice v termínu 4.8.
– 9.8.2013 – slovenské termály.
úterý 26. března
Jste srdečně zváni. Bližší infor14.00 Velikonoční dekorace
mace v kanceláři č.106 nebo na
Lazariánský servis Vás zve opět tel.č. 588 008 095, 724 706 773.
i v roce 2013 na ozdravný pobyt
v Chorvatsku. Pobyt je vhodAbsolventský klavír:
ný pro rodiče s dětmi, seniory
Zdislava Tvrdíková,
i handicapované. Bližší inforAlžběta Náglová
mace a přihlášky na tel. čísle
se koná ve středu 27. března
776 054 299 paní Zapletalová.
od 17.30 hodin v ZUŠ Prostějov.

Nově otevřená restaurace
a penzion U Jelínka
na Olomoucké 112 proběhne
v sobotu 30. března od 19.30
PYŽAMOVÁ PÁRTY
Další akce:
V Zámecké galerii každý pátek 5. a sobota 6. dubna –
pátek v březnu probíhají od ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY
18.00 břišní tance. Kurz vede sobota 13. dubna
– TEPLÁKOVÁ PÁRTY
lektorka Marcela Podzimková.
inzerce

MILAN TESLEVIČ - "WILD
WESTS", kresby, ilustrace. Výstava obrazů pražského výtvarníka se uskuteční v kavárně Galerie ND v Prostějově v termínu
28.3. - 15.5.2013.
Vernisáž za účasti autora se koná
ve čtvrtek 28.3.2013 se začátkem
v 18.00 hodin v kavárně Galerie
Národního domu v Prostějově.

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

BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 26. 3.
13.00 - 14.00 hodin

středa 27. 3.
13.00 - 14.00 hodin

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

pondělí 25. 3.
17.00 - 18.00 hodin

středa 27.3.
17.00 - 18.00 hodin

pátek 29. 3.
16.15 - 17.15 hodin

LEDOVÁ PLOCHA BUDE
V PROVOZU DO NEDĚLE

21. 4. 2013

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST
O PRÁZDNINÁCH

čtvrtek 28. 3.
10.00 - 11.00 hodin

pátek 29. 3.
9.30 - 10.30 hodin

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

Nejsou již mezi námi...
Božena Huikeshovenová 1932
Prostějov
Stanislav Bureš 1946
Plumlov
Drahoslav Micka 1931 Vrahovice
Jan Horvátko 1937
Prostějov
Petr Urban 1966
Otaslavice
Radomír Peč 1949
Prostějov
Jana Hertlová 1938
Dubany
MVDr. František Doležel 1913
Olomouc
Jan Jančík 1927
Prostějov
Vlasta Láníková 1923
Smržice
František Kovařík 1942
Hamry

Jiří Kébl 1942 Čelechovice na Hané
Ludmila Pertlová 1926
Chválkovice na Hané
Josef Vysloužil 1948
Držovice
Anna Sémová 1918
Prostějov
Marta Navrátilová 1934 Hluchov
Miloslava Kabilková 1931
Čelechovice na Hané
Květoslava Sekaninová 1932
Olšany u Prostějova
Bohumil Matyáš 1935
Brodek u Prostějova
Marie Mrlínová 1926
Prostějov

Rozloučíme se...
Pondělí 25. března 2013
Bohumil Kalvoda 1929 Ptení
11.00 Obřadní síň Prostějov
Danuše Husárková 1942 Držovice
11.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 26. března 2013
Olga Dostálová 1931 Ondratice
14.00 kostel Brodek u Prostějova
Středa 27. března 2013
Božena Budíková 1918 Brodek u Prostějova 11.00 Obřadní síň Mlýnská
Naděžda Skorkovská 1924 Prostějov 13.00 kostel U Kalicha Prostějov
Pátek 29. března 2013
Josef Trnka 1925 Kostelec na Hané
11.00 Obřadní síň Prostějov
Bohuslava Milaniaková 1939 Mostkovice 11.45 Obřadní síň Prostějov
Úterý 2. dubna 2013
Jiří Hampl 1972 Lipová
11.00 Obřadní síň Prostějov
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VELIKONOČNÍ MEGAKONCERT

PETR KOLÁŘ S KAPELOU
Kde: Společenský dům, Prostějov
Kdy: neděle 31. března od 20.00 hodin
Už tuto neděli zavítá na Hanou několikanásobný stříbrný
slavík, aby podruhé v krátkém
časovém horizontu rozezpíval
celý Prostějov. Velikonoční
magakoncert Petra Koláře s
jeho kapelou začíná 31. března
ve 20:00 hodin.
Petr Kolář přijíždí do Prostějova opět po půldruhém roce, kdy
naposled vyprodal Společenský
dům, kde sklidil bouřlivé ovace.
V neděli se se svými příznivci
potká na stejném místě a jak on
sám věří, doufá, že bude znovu „narváno“. Podle vyjádření
organizátorů se Kolář objeví
v Prostějově na četná přání fanoušků, kterým zazpívá jak staré
hity, jako jsou „Ještě, že tě lásko
mám“ a „Jednou nebe zavolá“,
tak i ty z nového alba „Čas nás
naučí“, kde můžeme nejčastěji
slyšet z tohoto alba v rádiích píseň „Navzdory hříchům“.
Petr Kolář se narodil 20. června
1967 v Českých Budějovicích,
kde vystudoval LŠU na bicí.
Od osmnácti let zpíval s řadou
rockových kapel a věnoval se
nejrůznějším hudebním projektům. V roce 1993 se přesunul do
Prahy a začal účinkovat v nejúspěšnějších českých muzikálech,
jako například Dracula, Hamlet,

Krysař, Johanka z Arku, Excalibur, Tři mušketýři či Láska je
láska. Pěvecké začátky spojil od
roku 1995 se skupinou Precedens, následně navázal spolupráci s Karlem Svobodou a vydal se
na již známou cestu plnou úspěchů. Pravidelně bývá finalistou v
Českém slavíku, kde se stal několikanásobným stříbrným slavíkem. Na kontě má ovšem řadu
dalších ocenění i zlatých desek.
Do Prostějova míří skutečná
SUPERSTAR!
Vstupenky zakoupíte na předprodejních místech ve Společenském domě nebo na www.
ticketportal.cz, případně je můžete vyhrát i v rámci čtenářské
SOUTĚŽE, kterou najdete na
straně 22 dnešního vydání.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Od minulého týdne, kdy začalo blokové čištění, 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.
Úterý 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).
Čtvrtek 28. března 2013, 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).

Náhradní termíny svozu
odpadu - Velikonoce 2013
V pondělí 1. dubna 2013 se svoz odpadu neprovádí,
termíny svozu budou posunuty o jeden den, to znamená
od úterý 2. dubna až do soboty 6. dubna 2013.
Pravidelný termín svozu
Náhradní termín svozu
Po 1. 4. 2013
Út 2. 4. 2013
Út 2. 4. 2013
St 3. 4. 2013
St 3. 4. 2013
Čt 4. 4. 2013
Čt 4. 4. 2013
Pá 5. 4. 2013
Pá 5. 4. 2013
So 6. 4. 2013

návštěvnost webu roste...

ww w. ve c e r n i k p v.c z

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

Kino Metro 70
pondělí 25. března
14.00 Pondělní bijásek
- Knoflíková válka
17.30 Terapie láskou
americká romantická komedie
20.00 Terapie láskou
úterý 26. března
14.00 Bijásek
- Knoflíková válka
17.30 Terapie láskou
20.00 Renoir
francouzské filmové drama
čtvrtek 28. března
17.30 Hostitel
20.00 Hostitel
pátek 29. března
17.30 Nepoužitelní
francouzská krimikomedie
20.00 Hostitel
22.15 Mama
sobota 30. března
17.30 Hostitel
20.00 Nepoužitelní
neděle 31. března
17.30 Hostitel
20.00 Nepoužitelní
pondělí 1. dubna
15.30 Čtyřlístek
ve službách krále
17.30 Čtyřlístek
ve službách krále
20.00 G.I.Joe: Odveta
americké akční sci-fi

v Prostějově
čtvrtek 28. března
19.00 Petr Abraham:
MOJE HRA
– Divadlo Kalich Praha

Kinoklub DUHA
středa 27. března
15.00 Bio senior – Rusalka
sobota 30. března
15.00 Malý tygr
pásmo pohádek
17.30 Ježíš
americký historický film
20.00 Ježíš

Kulturní klub DUHA
pondělí 25. března
14.00 Setkání jubilantů
města Prostějova
středa 27. března
9.00 až 18.00 Velikonoce
v lidových řemeslech
pátek 29. března
8.30 Honění Jidášad

Divadlo Point
čtvrtek 28. března
19.00 TESTOSTERON
- Andrzej Saramonowicz

na e-mail: vecernik@pv.cz

Apollo 13
pátek 29. březen
21.00 JUMP UP HOUSE – with EMULATOR SHOW –
Fcuk & Emulator Show, Smashing Raver and guests...
sobota 30. března
20.00 DYMYTRY – Tour 2013 - Dymytry
česko-ruská metalová kapela z Prahy, která svůj styl nejčastěji označuje jako Psy-core. Skupina hraje od roku 2004.
Její image je založená na predátorských maskách z dílny Národního divadla, na mohutných kytarových riffech, melodických refrénech a sugestivním zpěvu.
Host: Hand Grenade metal-rock/Mirovice
VSTUPENKY JIŽ V PRODEJI: Hudební nástroje Zdenek Tyl, Kramářská č.1, Prostějov!!! Lze zaslat i poštou,
více info na mailu apollo13pv@centrum.cz !!!

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 25. 3. DO 31. 3. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná
v pondělí a ve čtvrtek v 15.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek v 19.30 hodin.
Vstupné 20 Kč. Ve středu bude Měsíc v úplňku.
POHÁDKU KOMETA ŽANETA nabízíme dětem ve středu v 15.30 hodin. Vstupné 20 Kč.
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. Další výstavy OD
SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU půjčujeme zdarma obcím, školám, spolkům, klubům seniorů apod.

Daňová přiznání
rozšířené hodiny

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Hradčany, Dobromilice, Němčice nad Hanou
Dne: 8. 4. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Hradčany včetně farmy
ZD, celá obec Dobromilice vč.
farmy ZD, Němčice nad Hanou
fa. Bentrans, FVE Kokusai.
Obec: Domamyslice
Dne: 9. 4. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Domamyslice s
ulicemi:Domamyslická od č.90
a 189 po č.59 a 98, ul. Žitná od č.
153 po č.3, celé ul. Na splávku,
V loučkách, Za humny.
Obec: Ptení
Dne: 10. 4. 2013 od 7:30 do

14:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Ptení vč. farmy ZD, chaty
Bernovy a JMDZ Pt. Dvorek
Dne: 10. 4. 2013 od 14:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: novostavby naproti č. 107 až 110
Obec: Soběsuky
Dne: 10. 4. 2013 od 10:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Soběsuky vč. Domova seniorů, mimo farmu ZD
Obce: Hradčany, Dobromilice
Dne: 11. 4. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Hradčany, farma Hradčany, část obce Dobromilice ve
směru od Hradčan po smíšené
zboží, chatu, dále po č.60, 65,
24, ve směru od Pivína po č.23,
a 66, 205 a 288, celá ulice ke
škole, dílny ZD.
Obec: Domamyslice
Dne: 12. 4. 2013 od 7:30 do
16:00 hod. Vypnutá oblast: část

Na Územním pracovišti Finančního úřadu v Prostějově dojde
v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmu
fyzických osob za rok 2012 v období od 25. 3. 2013 do 2. 4.
obce Domamyslice s ulicemi: 2013 k rozšíření úředních hodin pokladny a podatelny včetně
Domamyslická od č.90 a 189 po úředních hodin v sobotu 30. 3. 2013 dopoledne.
č.59 a 98, ul. Žitná od č. 153 po
Podatelna a pokladna:
č.3, celé ul. Na splávku, V loučPondělí 25. 3. 2013: 8.00 – 18.00 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
kách, Za humny.
Úterý 26. 3. 2013: 8.00 – 18.00 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
Obec: Prostějov
Dne: 12. 4. 2013 od 7:30 do Středa 27. 3. 2013: 8.00 – 18.00 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
11:30 hod. Vypnutá oblast: ul. Čtvrtek 28. 3. 2013: 8.00 – 18.00 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
Pátek 29. 3. 2013: 8.00 – 18.00 8.00 – 11.30 12.30 – 15.00
Kostelecká od č. 32, 48, Marti- Sobota 30. 3. 2013: 8.00 – 12.00 8.00 – 11.00
ňákova od č. 2 a 5 po 14 a 33, Úterý 2. 4. 2013:
8.00 – 18.00 8,00 – 11.30 12.30 – 15.00
Pod Kosířem celá oboustranně,
Ve stejném rozsahu budou rozšířeny úřední hodiny
Daliborka od č.3 a 6 po ul. Pai na Územním pracovišti Finančního úřadu v Konici
lečkovu.
(mimo otevření v sobotu 30. března)
Obec: Prostějov
Ing. Pavel Michalec, MBA
Dne: 12. 4. 2013 od 11:00 do
ředitel územního pracoviště Finančního úřadu v Prostějově
15:00 hod. Vypnutá oblast: ul.
Podjezd celá, Palackého č.216 + č.13, Vodní č.2, 3, 4, 4a
Poděbradovo objekt Moděva,
č.1, 2 ,2a, Wolkerova 1 -15 vč.
Asijského bistra, č.2a - č.16, Komenského č.29. Česká pošta bez
omezení.
www.facebook.com/vecernikpv.cz
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s autorkou úspěšného bestselleru z prostředí pánského striptýzu

„JAKO HVĚZDA SE NEVIDÍM, POŘÁD JSEM Z TOHO VŠEHO PŘEKVAPENÁ...“
Prostějovanka Markéta Marková alias M.T. Majar by jednou ráda napsala detektivní příběh

Prostějov - V dalším díle našich zajímavých
rozhovorů vám jako první v regionu přinášíme
exkluzivní interview s bestsellerovou autorkou
M. T. Majar. Pod tímto pseudonymem vystupuje
Markéta Marková, autorka bestselleru Hot Boys,
který porazil v přímém souboji o čtenářskou přízeň taková esa, jako jsou Jo Nesbø nebo Stieg
Larsson. Další její knihou je urban fantasy s názvem Znamení vlka. Její prvotina, erotický román Hot Boys, se v létě 2012 stal bestsellerem
v elektronické verzi a následně vyšel i v tištěné
verzi. M. T. Majar dala romanci nový rozměr,
sama říká, že se nejedná o klasickou červenou
knihovnu, ale používá termín „hard romance“,
nechybí totiž erotické scény. Co přimělo M. T.
Majar k psaní knih? Jak dlouho trvalo napsání
bestselleru Hot Boys? Co říká na erotické knihy
její syn? A kdy vyjde pokračování další úspěšné knihy Znamení vlka? To vše a ještě více se
dočtete v našem exkluzivním rozhovoru…
Aneta Křížová
Paní Marková, co vás
přimělo k psaní?
„Byl to náhlý impulz, ze dne na
den. Zkusila jsem krátké povídky
ze světa knižní série, jejíž jsem
fanynkou, a protože se dalším
čtenářkám líbily, pustila jsem se
do celého příběhu. A ten se zase
líbil nakladateli, takže z něj po
přepracování vznikla samostatná
knížka.“
Psaním knih se živíte?
„Ne, psaním se bavím
ve volném čase, je to můj koníček. Mám civilní zaměstnání,
které mě živí. I když by se mi
samozřejmě líbilo věnovat se
někdy v budoucnu psaní knížek
profesionálně. V tuhle chvíli stojím nohama na zemi a vážím si
p , kterou mám.“
práce,
Vaší prvotinou byl
erotický román Hot
Boys, o čem román pojednává?

„Hlavním hrdinou je muž po
třicítce, který má jako vedlejšák
striptýz. Účinkuje ve striptérské
skupině, odtud tedy název knížky Hot Boys. Do života se mu
připlete láska v podobě hubaté
fotografky. Není to ale klasická
červená knihovna. Sama pro
označení téhle knížky používám termín ´hard romance´...
((úsměv)“
)
Proč jste si vybrala
zrovna prostředí pánského striptýzu?
„Protože je zajímavé, netradiční
a taky se mi tehdy chtělo psát o
pěkných
p ý mužských...(směje se)“
Román Hot Boys jste
psala z pohledu muže.
Bylo těžké vžít se do opačného
pohlaví, nebo jste román psala
spíše podle vaší představy, jak
by se měl muž správně chovat?
„Musím říct, že se mi z pohledu
muže psalo dobře, i když hlavní
hrdina, který se jmenuje Chris,

zrovna typický není a ani jeho
chování v některých situacích
rozhodně není ukázkové. Nep
psala jsem supermana,
to ne.
m, že v životě by se
Ale přiznávám,
kový líbil. I se svými někdo takový
mi chybami.. A hlavně figurou
(
)
(úsměv)“
Nabízí
bízí se otázka, zda
jstee někdy zhlédla
striptérské představení?
ním knížky ne. Teď
„Před napsáním
už můžu říct,t, že nejen zhlédla,
o jsem se i účastnikdyž jednoho
la. Cona to říct, autorka knížky
o striptérech je pro ně lákavá ko(
)“
řist... (úsměv)“
Román
mán Hot Boys se
étě 2012 stal bestv létě
sellerem v elektronické verzi
a následně vyšel i v tištěné
verzi. Jak sii vysvětlujete tento
obrovský úspěch? Co podle
vás čtenářkyy na knize nejvíce
baví?
„Upřímně, vysvětlení nemám.
dost, že se můj start
Mám jen radost,
tak povedl. Asi jsem se trefila
kusu pohodovou,
ženám do vkusu
nenáročnou a snad i zábavnou
knížkou. Z reakcí
eakcí vím, že se
jim líbí právě
vě ten mužský pohled a volný jazyk, kterým jsou Hot
Boys psaní. Hodně
mě to bavilo
o a asi je
to z knížky cítit.“
ítit.“
Vaší
ší
další
pěšnou kniúspěšnou
mení vlka, kde se
hou je Znamení
to knize?
ocitáme v této
ka patří do žán„Tahle knížka
ru takzvané městské fantasy.
eno jde o svět, ve
Stručně řečeno
eme najít v našich
kterém můžeme
eáliích nadpřirozené
obvyklých reáliích
bytosti. V mém případě jsou to
é, tedy lidé měnící
lykantropové,
se ve zvířata, vlky.“
Takže
kže fantasy, ale
spíše
š pro dospělé…
d ělé
„Ano, pohádka pro dospělé, tak
se to dá také říct. Primárně je
knížka určená ženám, jako větši-

na knih z tohohle žánru, ale vím,
že ho hodně čtou i muži. Jen o
tom tolik nemluví (úsměv).“
Která kniha se vám
psala lépe? Přece jen
se žánrem trochu liší…
„Ano, to máte pravdu. Každá je
úplně jiná a sama nevím, kam
se dál vydám, jaký další žánr
si v budoucnu zkusím. Nechci
být vyhraněná a psát jen jeden.

Jednou bych ráda napsala dobrý
detektivní příběh. Nemůžu říct,
která se mi psala líp, bylo by
to jako upřednostnit jedno dítě
před druhým. Obě knihy mě
moc bavily.“
JJak
k dl
dlouho
h vám
á trvat
lo napsat obě knihy?
„Původní verze Znamení vlka
byla vcelku brzy hotová, cca

rallye Paříž -Dakar. Žáci zhlédli to, o
čem se učí v reálném provedení a to
bylo největším přínosem této akce,“
poznamenala dále Spurná.
Poslední exkurzí uskutečněnou v
rámci tohoto projektu byl výjezd do
automobilky Škoda - Mladá Boleslav, jež proběhl v lednu roku 2013.
„Žáci si nejdříve prohlédli muzeum,
poté se seznámili s historií této staré
a úspěšné automobilové značky, aby
se následně odebrali do výrobních
prostor automobilky Škoda. Prohlídka byla pro žáky i pedagogy velmi
přínosná?“ dodala Mgr. R. Spurná

v.cz
p
k
i
n
r
w.vece

návštěvnost webu roste....

ww

Majar, resp. Majarová, jsem se
narodila. Ráda jsem si ho vzala
p touto formou zpátky.“
aspoň
V dospívání jste se
věnovala lukostřelbě, dokonce jste byla třikrát
juniorská mistryně republiky
a dlouho jste držela juniorský
rekord. Dnes se lukostřelbě již
nevěnujete?
„V tuhle chvíli ne, ale co není,
může být. Na lukostřelbě je
báječné, že s ní můžete za„Přiznám
„Př
P
se, že jsem neměla odvahu
čít kdykoliv. Takže to nevylučuji, i když momentálně
bojuji s časem. A pokud už
nějaký urvu, čtu a sleduju
nové filmy nebo chodím
takže se raději neptám...“
cvičit HEAT. Skvělá věc.“
autorka M. T. Majar s úsměvem na rtech
Můžete nám závěrem prozravysvětluje, co na to říká devatenáctiletý syn...
dit, co chystáte v tomto
Vystupujete
pod roce? Máte v hlavě již námět
pseudonymem M. T. pro další knihu?
Maj
Majar, proč?
„Na další knížce už pracuji, je to
„Od samého počátku jsem vědě- pokračování Znamení vlka. Lela, žže chci pseudonym. Dá se za tos bych ráda napsala i pokračoněj kkrásně schovat, není na první vání Hot Boys, o obojí je zájem.
ppoh patrné, zda jsem muž či Pak mám rozpracovaný další přípohled
žena Čech nebo cizinec, je to běh a v hlavě i něco nového. Snad
žena,
hezk anonymní. První dvě pís- to všechno zvládnu (úsměv). Jak
hezky
men jsou z mého křestního a in- se mi daří, můžete sledovat na
mena
tern
ternetového
jména, s příjmením mém webu www.mtmajar.cz...“

Foto: Helena Kadlčíková

Exkurze na Švehlově střední škole
polytechnické v Prostějově
na praktickým seznámením s některými stroji na servisním pracovišti. Tato
exkurze žáky nesporně zaujala a bude
dobrým doplňkem učiva odborných
předmětů,“ pochvalovala si Mgr. R.
Spurná.
Další exkurzí v měsíci prosinci podnikli žáci této školy do Technického
muzea v Kopřivnici, kde se seznámili
s vozem President, prvním automobilem v Rakousku-Uhersku. Poté se
něco dozvěděli o historii závodu Tatra a prošli si celou expozici. „Zde je
nejvíce zaujaly nákladní automobily,
zvláště automobil Karla Lopraise z

že pracují s ženou, která píše
úspěšné romány?
„Pro mnohé to bylo překvappení a musím říct, že jejich
reak
reakce jsou moc milé. Někteří m
moje knížky mají, četli je.
Jiný
Jiným je to jedno. Jsem ráda,
že m
mě všichni vnímají pořád
stejn
stejně, „prostě Markéta od nás
z ka
kanclu“ (úsměv) V práci jsem

kdo je
markéta marková

INZERCE

Prostějov/pr - V rámci projektu
„Krok za krokem „se žáci Švehlovy střední školy polytechnické zúčastnili několika exkurzí.
Koncem listopadu absolvovali žáci
třetího ročníku oboru ´Opravář zemědělských strojů´ zajímavou exkurzi v
prostějovské firmě Wisconsin. Tato
moderní firma navazuje jednak na
dlouholetou tradici strojírenské výroby
v Prostějově, současně také čerpá ze
zkušeností tohoto oboru v USA. „Žáci
vyslechli prezentaci firmy, mohli vidět
vývojový tým. Následovala prohlídka
výrobních prostor ,která byla zakonče-

měsíc a půl mi trvalo napsat
hrubý text. U Hot Boys to byly
dva měsíce. Je to rychlé, u obou
knih. Přiznám se, že tohle tempo u další knížky, na které právě
pracuji, asi nebudu schopna udržet. Ale to nevadí. Není to rychlostní závod... (úsměv).“
Máte devatenáctiletého syna, co říká
na vaše knihy on?
o

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

„Přiznám se, že jsem neměla
odvahu zjistit, jestli do některé
z nich nakoukl. Nevyhýbám se
v nich ani sexuálním scénám,
takže se raději neptám (úsměv).
Ale celý cvrkot kolem mého
l d j zajímá
jí á se a ffandí
dí
psaníí sleduje,
mi a to jje ppro mě nejdůležitější.“
A co kolegové v práci, jak vnímají to,

Naarodila se v Prostějově, kde nadále žije.
Krromě toho, že pracuje v obchodním
sekktoru bankovnictví, začala psát knihy
a jjedna z nich se dokonce stala i bestsellerem. Je autorkou
erootického románu Hot Boys, který se odehrává v prostředí
pá
ánského striptýzu, a urban fantasy Znamení vlka, kde se
hlaavní hrdinka propojí s vlkodlaky. Obě knihy jsou plné emocí, erotických scén a napětí. Snad právě proto se mezi ženamii staly tak populární. V dospívání se věnovala lukostřelbě,
byla třikrát juniorskou mistryní republiky a dlouho držela
by
juniorský rekord. Tento rok spatří světlo světa další díl knihy
Znamení vlka a nejen to. Jednou by ráda napsala dobrý detektivní příběh...

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
JAK DOPADLY GENERÁLKY?

TRHÁK TÝDNE

Průřez přípravnými
zápasy regionálních
týmů i další novinky
čtěte
na straně

PUČ VE VEDENÍ
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volejbal
HLADKÝ VSTUP AGELEK

TJ SOKOL I PROSTĚJOV

VK Prostějov dělí
od semifinále
PLAY OFF jedna výhra
čtěte
na stranách

Prostějov/jim

30 A 31

V MINULÉM VYDÁNÍ JSME VÁS INFORMOVALI O TOM, ŽE V TJ
SOKOL II. PROSTĚJOV DOŠLO KE STŘÍDÁNÍ STRÁŽÍ, PŘIČEMŽ
ODCHÁZEJÍCÍ PŘEDSEDA KYTICI ROZHODNĚ NEDOSTAL... K
PODBNÉMU ROZKOLU, MOŽNÁ AŽ ROZŠTĚPENÍ DOŠLO TAKÉ V
TJ SOKOL I PROSTĚJOV. A OPĚT ZA TO MŮŽE BOJ O FUNKCE! JAK
SE VEČERNÍK DOZVĚDĚL, VŠE DOBRÉ BYLO SMETENO ZE STOLU
A ORGANIZACE MÁ OD STŘEDY ZBRUSU NOVÉ VELENÍ. PROČ? NA
TO SE V TUTO CHVÍLI TĚŽKO HLEDÁ ODPOVĚĎ, MY SE VŠAK NA
ZOUBEK SOKOLŮM HODLÁME V NEJBLIŽŠÍCH DNECH PODÍVAT...
více čtěte na straně 27

ROZHOVOR
PROSTĚJOV MÁ SVORADU

Cyklistická legenda
pomáhá SKC v zákulisí,
syn bude jezdit
čtěte
na straně

32

Kouč Zachar čeká rozuzlení,
poohlíží se ale i jinde
„Doma je doma, musím ale myslet
i na zadní kolečka,“ vysvětluje
Prostějov/jim – Kdo povede mužský tým hokejových Jestřábů a zda bude jejich domovským stánkem
prostějovský zimní stadion má i nadále v rukou majitel
klubu Michal Tomiga. Dosavadní trenér Petr Zachar tak
nadále musí žít v nejistotě, jaká bude jeho budoucnost
a přemýšlet, zda se vůbec v dohledné době definitivního
závěru dočká.
„Tohle je spíše otázka na pana Tomigu. Může se klidně stát,
že licenci skutečně na někoho převede a nový majitel nebude
muset chtít jako kouče Zachara,“ nedokázal Petr Zachar v tuto
chvíli odpovědět, jestli i příští sezonu stráví na prostějovské
lavičce.
Muž, jenž letos společně s Martinem Kužílkem přivedl
mužstvo ke třetímu místu v základní části druhé ligy, tak čeká
v první řadě na Tomigovo rozhodnutí, co bude dál, nechce ale
stát na místě až do konce dubna, protože to by už mohlo být
pozdě. „V květnu začíná letní příprava a v té době už kluby
mají určeno, kdo bude tým trénovat,“ vysvětlil.
Dny po skončení sezony tak kromě sledování play off tráví i
sondováním alternativ, kdyby na Hané skutečně pokračovat
nemohl. „Doma je doma a tři roky v Prostějově nebyly vůbec
špatné. Musím ale myslet i na zadní kolečka a poohlížím se
jinde,“ nechává Petr Zachar otázku svého angažmá pro příští
sezonu prozatím otevřenou.

polní kuše

SOBOTA 30. 3.
NEDĚLE 31. 3.

13:00
9:00

HALOVÉ MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY
Městská sportovní hala v Kostelci na Hané

boje na zelených trávnících aneb
I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
SOKOL KONICE „B“
TJ MEDLOV
SOBOTA 30. 3. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Prostějovská cyklistika ztratila MIAMI: Kvitová se Šafářovou
juniorského mistra republiky už dohrály, Berdych hraje
Ondřej Tkadlec Marka Cavendishe
nenapodobí, v devatenácti ukončil kariéru

Prostějov/jim – Pozorným
čtenářům jistě neuniklo, že
ve zveřejněné mužské sestavě SKC TUFO Prostějov
pro sezonu 2013 chybí jméno
Ondřeje Tkadlece. Důvod
absence bývalého dráhového
mistra republiky, mnohonásobného medailisty z domácích šampionátů i loňského
vítěze klasiky Brno–Velká
Bíteš–Brno je jednoduchý.
Rozhodl se dát cyklistice sbohem a raději úspěšně dokončit střední školu.

„Dal jsem se na studium. V
září jsem přestoupil na zdravku a už to nešlo zvládat. Chyběla mi i motivace, protože to
bylo moc náročné a bez volného víkendu. Sportu se teď
věnuji už pouze rekreačně,“
sdělil ke svému odchodu z
nejvyšších sportovních pater
Tkadlec.
Ke ztrátě úspěšného sportovce,
který se ale nedokázal vyrovnat s přechodem do mužské
kategorie, se vyjádřil i předseda SKC TUFO Prostějov

Petr Šrámek. „Je to škoda, ale
s jeho morálními vlastnostmi
jsme bojovali již delší dobu.
Nárůst v mužích je obrovský
a je nutné cyklistice obětovat
celý den. Ondra raději skončil,“ zamrzel Šrámka odchod
devatenáctileté naděje, která se
do Prostějova přesunula v patnácti letech z Hulína.
Vzorem byl Tkadlecovi již
dnes legendární britský spurtér Mark Cavendish, v jehož
stopách se chtěl ještě loni
vydat.

o osmifinále

Miami (USA), Prostějov/jim – Překvapivě brzy se s
kvalitně obsazeným turnajem v americkém Miami rozloučily dvě nejlepší české tenistky a členky TJ Agrofert
Prostějov Petra Kvitová a Lucie Šafářová. Pětadvacetiletá Šafářová vypadla hned ve druhém kole s Rumunkou
Oprandiovou 1:2 na sety, přestože v rozhodujícím tie-breaku vedla již 5:1, o tři roky mladší Kvitová nestačila ve třetím kole na Belgičanku Flipkensovou, od níž
dostala i „kanára“.
Čest a slávu prostějovského tenisu tak hájí už pouze Tomáš
Berdych, jenž na volný los v prvním kole navázal třísetovou
výhrou nad Španělem Gimeno-Traverem a nyní se ve třetím
kole utká s Kolumbijcem Fallou, jenž vyřadil Španěla Verdaska. V Miami již dohrál i Jan Hájek. Devětadvacetiletý
trojnásobný vítěz UniCredit Czech Open nevyzrál v prvním
kole na Španěla Alberta Ramose, prohrál po setech 6:3 a
6:1 a přišel o možnost střetnout se s Argentincem Juanem
Monakem.

1.SK Prostějov vstupuje do jarní části MSFL
V sobotu odpoledne přicestuje na Hanou aktuálně osmý Baník Ostrava „B“

Prostějov/jim – Už pouze několik dní schází do momentu, než fotbalisté 1.SK Prostějov nastoupí k prvnímu
jarnímu utkání Moravskoslezské fotbalové ligy. Pokud
do toho opět nezasáhne počasí a následně Sportovně
technická komise, přivítají hráči 1.SK v sobotu od 15.30
na svém hřišti mužstvo Baníku Ostrava „B“. Na podzim
se po výsledku 3:1 radoval nováček soutěže a aktuálně
druhý celek tabulky.
„Je to tým plný mladíků. Na podzim se nám u nich sice podařilo
vyhrát, ale víme, že je to houževnatý soupeř. Pořád je to ale
mladé mužstvo a po taktické stránce by to měla být naše výhoda,“ nepodceňuje soupeře asistent 1.SK Roman Popelka.
Věří ale v důležitost zkušeností a schopnosti počkat si na chyVíce se dočtete na straně 27!
by soupeře.

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
FK SLAVOJ KOJETÍN
SOBOTA 30. 3. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 15. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
SK BĚLKOVICE-LAŠŤANY
SOBOTA 30. 3. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 30. 3. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
TJ SOKOL PIVÍN
FC BEŇOV
NEDĚLE 31. 3. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 15. KOLO
SK JESENEC
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 31. 3. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

II. TŘÍDA – 17. KOLO
FC HVOZD
1.SK PROSTĚJOV „B“
NEDĚLE 31. 3. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve HvozduTJ SOKOL

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I ve čtvrtém březnovém vydání vám v rámci již takřka
bez tří dnů 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 již
opětovně usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě PRODUKTU od firmy
PHYTO CZ V HODNOTĚ
1 160 Kč!
V minulém, v celkovém součtu stoprvním pokračování

- bavlna 425,- krep
489,Správná odpověď z č. 11 na snímku byl objekt škola na Huflanelvýhercem
569,sově nám. v Prostějově.-Vylosovaným
je František



ostějov
JANĚK, Olomoucká 23, Prostějov.

Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVTRKU 28. BŘEZNA 2013, 16.00
hodin. Jméno výherce zveřejníme v úterý 2. DUBNA 2013.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.

549,-

299,-

VELKÁ JARNÍ AKCE ! ! !

549,-

www.profitexprostejov.cz
www
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BUĎTE KRÁSNÍ OD UMĚLCE!

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

V SALONU ............ NABÍZÍ
JEN KVALITNÍ SLUŽBY!

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

TIP
k obrazovce

PONDĚLÍ 1. 4. 2013

20:20 HODIN

ABAKUSY, ARGOT, BERLA, BLAHO, BRLOH, HOLBA, HRNCE,
HYENA, CHÁPAN, CHERUB, KOBYLY, KORDY, KUTLOCH,
KVÁDR, LŽÍCE, NĚKDO, ODDAVKY, ODPOR, PELECH,
PŮVAB, STOLY, TEPNA, TOBOLKA, TOČNY, ZNĚLKA
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 28. BŘEZNA 2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„BŘEZEN“. Další vylosovanou výherkyní se stala Jana
TRAJEROVÁ, E. Beneše 10/16, Prostějov, jenž se může
těšit na originální cenu v podobě POUKAZU NA 3x 30
minut CVIČENÍ ZDARMA PRO JEDNU OSOBU V
CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, kterou věnoval partner
minulého kola naší soutěže - firma VIBROSTATION!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě
naopak, nejšťastnější z vás se bude moct udělat mnohem hezčí... Nejčtenější regionální periodikum totiž pro toto dějství
soutěže získalo nového partnera, kterým se nově stal SALON DA VINCI. Ti z vás tedy, kdo správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování o POUKAZ DO SALÓNU DA VINCI V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč, který
lze využít například pro kosmetické služby, ale i piercing!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, a to konkrétně v ÚTERÝ 2. dubna. Příští pondělí
totiž bude velikonoční...
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tohoto originálního klání
uspěli všichni ti, kteří správně poznali, že se jedná o Pavla Kumstáta. Prostějovského
rodáka, který okusil českou
i slovenskou extraligu, a současně obránce druholigového
týmu LHK Jestřábi, jemuž
před pár dny skončila sezóna
ve čtvrtfinále play off, poznala celá řada z vás. V osudí se
nakonec objevilo úctyhodných
458 správných odpovědí!
Z losovacího koše se znovu
usmálo štěstí na výherce, kterým se stal Radoslav PROCHÁZKA, Krasická 43, Prostějov. Od Večerníku obdrží
zajímavou cenu v podobě poukázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod
a graficky mírně poupravili
jednoho z členů vládní strany,
jež však velí „pouze“ jednomu
z městysů na území prostějovského regionu. Nápovědou
budiž, že místo nedaleko od
Prostějova se chlubí jak vodní
nádrží, tak i nádhernou historickou památkou...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stodruhého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
28. 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, zveřejníme
v příštím čísle, které tentokrát vychází z důvodu velikonoční pomlázky až v ÚTERÝ
2. DUBNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

A ZNOVU BUDEME „BOULET..“

Již v minulém čísle jsme se vrátili k luštění o zajímavou cenu
od oblíbeného 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 28. BŘEZNA
2013, do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 9 - 3 - 2 - 8, načež v
pořadí celé historie tohoto klání v
historickém pořadí se už celkově
jednadevadesátou výherkyní stala
Jiřina KROUPOVÁ, Komenského 56, Němčice nad Hanou,
jenž si tak už dnes přímo v sídle redakce může vyzvednout cenu od
partnera soutěže, kterou je výše
zmíněná dárková poukázka do
BOWLING PALACE v CELKOVÉ HODNOTĚ 500 Kč!
Jméno nového výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které
vychází tentokrát netradičně až v
ÚTERÝ 2. DUBNA 2013. Nezbývá, než abyste před Velikonocemi začali pořádně luštit...

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU

POHÁDKA ČSR (1959)
nejen pana krále pod palcem, ale
Režie: Martin Frič
Hrají: František Smolík, také dobrou radu po ruce. Je tu
Martin Růžek, Marie Kysel- pohádkový myší kožíšek, který
ková, Josef Zíma, Jarmila skryje princezninu krásu při útěKurandová, Stanislav Neu- ku z království. A je tu království
mann, Eduard Kohout, Josef prince Radovana s královskou
Vinklář, Stella Májová, Květa kuchyní, kde přestrojená Lada
Fialová, Theodor Pištěk
nalezne azyl mezi kuchtíky pod
Jedna z klasických českých přísným okem hlavního královfilmových pohádek, nepostrá- ského kuchaře, který ač bručoun
dající nic z toho co by správná má stejně dobré srdce jako jídla,
pohádka měla mít. Je tu krásná která s láskou připravuje svému
princezna Lada, jejíž čelo zdobí princi. A samozřejmě je tu princ,
zlatá hvězda, její otec, hodný, ale který se zamiluje do krásné paní,
poněkud povolný vladař, zlý král kterou zahlédne na zámeckém
Kazisvět, který vtrhne na hrad a plese a netuší, že jako kuchtička
žádá ruku princezny Lady. Je tu myje v jeho královské kuchyni
hodná a moudrá chůva, která má nádobí.
VÍCE NEJEN O TÉTO LEGENDÁRNÍ POHÁDCE
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

Soutěžte s námi o lístky na koncerty
►strana 22

Nabídka realit a nemovitostí

+420 605 011 310
WWW.SRDCEREALIT.CZ
Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov,

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, 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.
3+1 Šárka, PV 75m2,nadstand. po celk.
rekonstr., kompletně zařízený
6500Kč/měs. + ink.

info@srdcerealit.cz

Kvalitní
služby
od roku
1992

CENTRUM VAŠEHO BYDLENÍ
777 251 878

Rodinné domy:

Rostislavova 8
796 01 Prostějov
☎ 582 341 705
☎ 608 805 659, 775 341 705

E–mail: jhreality@jhreality.cz

ww
ww.jjhrealiity.c
cz

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 po část. rek.,
Cena: Kč 1.590.000,s garáží. Pozemek 206 m2.

DOMY – PRODEJ

Prostějov, ul. U Spořitelny. Prodej dr. cihl. bytu 2+1, 71 m2,
1. patro.
Cena: Kč 880.000,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: 2 300 000Kč
-------------------------------------------------------Pronájem obchodu 200m2 u centra PV.
Cena 16 500Kč/měs. + DPH + ink.

Petra Sedlářová

604 487 707

Plumlovská 64, Prostějov
Email: realitynadeje@seznam.cz
www.realitynadeje.cz

BYTY – PRODEJ:

3+1, Šárka, DB, 68 m2, 3.patro 795.000,- Kč
3+1, Okružní, DB, 72 m2, 1.patro 890.000,- Kč
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro 850.000,- Kč
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro 999.000,- Kč
! ! ! NOVINKA ! ! !
3+1, Náměšť na Hané, OV, 86 m2, 1. patro,
3x sklep, garáž, zahrádka, vlastní topení, krb,
po kompletní rekonstrukci
1.300.000,-Kč

Prostějov, Belgická ul. Prodej dr. bytu 3+1, 75 m2, 6. patro,
zděné jádro.
Kč 1.049.000,-

Prostějov, nám. Spojenců. Pronájem podkrovního bytu 4+1,
120 m2, terasa. Kč 8.500,-/měsíc + inkaso (cca 3.500,-)
BYTY – PRODEJ:

2+1, ul. U Spořitelny
3+1, Plumlov
3+1, Pv, Belgická ul.
3+1, Pv, Fanderlíkova ul.
3+1, Mostkovice
3+1, Pv, Mozartova ul.
4+1, Pv, Anglická ul.

Kč 880.000,Kč 819.000,Kč 1.049.000,Kč 1.050.000,Kč 1.100.000,Kč 1.299.000,Kč 1.200.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

1+1, sídl. Svobody
2+1, Biskupice, okr. Pv
2+kk, Pv, Raisova ul.
2+kk, Pv, Mlýnská ul.
2+1, Pv, Školní ul.
2+1, Pv, ul. Šárka
3+1, Pv, ul. Hvězda
4+1, nám. Spojenců
4+1, Pv, ul. Hvězda

Kč 6.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 2.000,-/měsíc + ink. (cca 3.500)
Kč 4.000,-/měsíc + ink. (2.200,-)
Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 5.500,-/měsíc + ink. (cca 2.000)
Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 10.000,-/měsíc + ink. (cca 2.500)
Kč 8.500,-/měsíc + ink. (cca 3.500)
Kč 11.000,-/měsíc + ink. (cca 2.500)

GARÁŽE - PRONÁJEM

Pv, Krasická ul.
Pv, za Tylovou ul.
Pv, Šmeralova ul.

Kč 950,-/měsíc
Kč 1.000,-/měsíc
Kč 1.500,-/měsíc

Aktuální nabídku bytů a dalších nemovitostí
najdete na: www.jhreality.cz

DOMY – PRODEJ:

RD Krumsín, 5+1 ,798 m2, celopodsklepený,
samostatně stojící, garáž, předzahrádka, zahrada,
krásné prostředí
info o ceně v RK!
RD Vrahovice, 4+1, 120 m2, po rekonstrukci
2.150.000,-Kč
! ! ! NOVINKA ! ! ! DOPORUČUJEME ! ! !
RD Bedihošť, 5+kk, 563 m2, po rekonstrukci,
část. podsklepený, dílna, zastřeš. stání pro auto,
zahrada
2.200.000,-Kč
! ! ! PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ MOŽNÁ SLEVA ! ! !

RD Skalka, 4+1, dvůr, zahrada 1.100.000,-Kč
RD Domamyslice, 4+1, 220 m2, garáž, dvůr, po
kompletní rekonstrukci, kolaudace v roce 2006,
velmi pěkný
2.590.000,-Kč

CHATY – PRODEJ:

Křenůvky, 58 m2, 3+kk, chatová osada 280.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

Výšovice, 1018 m2, veškeré in. sítě, oplocený
800.000,-Kč
100.000,-Kč
Myslejovice, 480 m2
2
Pivín, 749 m , inž. sítě na hranici pozemku 350.000,-Kč
2
Pivín, 889 m , inž. sítě na hranici pozemku 410.000,-Kč

800 107 014

e-mail: lenka.dokladalova@seznam.cz
adresa: U stadionu 1 (hotel Gól), Prostějov
Lenka Dokládalová  777 952 027
Ladislav Dudík  777 192 434
Hledáme:
 RD 2+1, 3+1 s menší zahrádkou do 1.000.000,v okolí Prostějova
Byty v osobním vlastnictví 1+1, 2+1, 3+1
Pronájem bytu 1+1, 2+1
Zeměd. usedlost v okolí Prostějova, cena a stav
nerozhoduje
Orná půda k.ú. Výšovice, Vřesovice, Skalka, Pivín
Prodejní prostory v centru 70-100 m2
Byty – prodej

Byt 3+1, ul Kostelecká, pěkný DB, 73
m2, 4.NP, panel, pokoje na V aZ, dům
po revitalizaci.
CENA: 1.090.000,-Kč
BYT 3+1, ul. Jezdecká, OV, 97 m2,
zděný, 2. patro, pokojenaJV,budovase
4 byty.
CENA: 1.570.000,-Kč
VÍCE NEMOVITOSTÍ NA:
WWW.REALMORAVIA.CZ

Prodej RD, Určice

Prodej pěkného

Prodej bytového domu s jednotkami 2x3+1,
3x2+1 a nebytové prostory, Cena: 3500000,- Kč

Pozemky

Výrobní hala Hrubčice, CP 695 m2, členěná na výrobní část, sklady, kanceláře, sociální zařízení a samostatnou část s vl. vchodem,
kterou lze využít jako byt.
Cena v RK
Výrobní hala Hrubčice, CP 1.761 m2, členěná na výrobní část,
sklady, kanceláře, sociální zařízení .
Cena v RK
Pronájem kanceláře Prostějov, 18 m2, cena včetně energií a internetu, velké parkoviště.
Cena : 3.000,-/měs.

Poptáváme pro klienty

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!!!
- INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ……
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310
DOMY- PRODEJ

RD 4+1,3+kk LEŠANY ...............................INFO V RK
NOVINKY!!!
RD BEDIHOŠŤ,, 2+1,, 3+1
3+1,, vjezd,
zahrada, po rekonstr. ......................................1.850.000,-Kč
RD3+1,SKALKA,
,
,po
, rekonstr.,patrový,
rekonstr.,patrovýý,
RD3+1,SKALKA,po
zahrada,stodola,pěkný. .........................................Info v RK
1+kk PLUMLOVpo rekon
1+kk,PLUMLOV,po
Info v RK
RD 3+1.LEŠANY. ..........................................

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
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!!!
……….VYPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
- ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ PŘI KOUPI NEMOVITOSTÍ,
- HYPOTEČNÍ ÚVĚR ČI ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO
SPOŘENÍ, SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR,
-ÚVĚRY NA REKONSTRUKCI VAŠEHO BYDLENÍ
- REFINANCOVÁNÍ VAŠEHO STÁVAJÍCÍHO ÚVĚRU
- KRÁTKODOBÉ I DLOUHODOBÉ PŮJČKY OPROTI
ZÁSTAVĚ I BEZ…..

+420 605 011 310

Prodej RD, Výšovice

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

bytu v centru města, Prodej bytu po rekonstrukci s lodžií,
Cena: 795000,-Kč komorou a sklepem. Cena 1650000,-Kč

NOVINKA! Samostaněstojící,

SLEVA! Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD,

NOVINKY!!!
3+1,OV,OKRUŽNÍ,88m2
slunný,dvě lodžie ............................................1.350.000,-Kč
2+kk,OV,KOSTELEC NA HANÉ
cihla ,po rekonstrukci ........................................650.000,-Kč

Prodej RD se sklepem a zahrádkou, Prodej RD 4+1, s dvorem a zahradou,
Cena: 990.000,- Kč
Cena: 445.000,- Kč

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

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

tel.: 607 915 184

2+1,OV,VRAHOVICE ,55m2
dvě lodžie,rekonstrukce ...................................850.000,-Kč
3+1,OV,sídl.SVOBODY, 74m2
po rekonstrukci ..............................................1.050.000,-Kč
3+1,OV,ZÁPADNÍ,72m2
po část. rekonstrukci. .....................................1.150.000,-Kč
3+1, OV, MLÝNSKÁ ulice, 105 m2, prostorný, velmi
pěkný, ................................................................DOHODA!!!
4+1,dr.STUDETSKÁ,115m2
pěkný,prostorný byt .......................................1.950.000,-Kč
5+1,FANDERLÍKOVA,dr.1.p.,velmi pěkný,po
rekonstrukci! ..................................................DOHODA !!!

e-mail: info@impulsreality.com

Rodinné domy

přízemní novostavba RD 4+kk Sněhotice, s terasou a garáží na 2 auta, CP
pozemku1.900m2,obytnápl.140m2,
vodaobecníivl.studna,topeníÚT/plyn,krbsrozvodytepla. Klidnálokalita kousek od lesa.
Cena : 3.800.000,NOVINKA! Řadový RD 4+kk
Kralice na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci,
CP pozemku 211 m2, obytná pl. 125
m2, voda obecní, topení ÚT/plyn.
Cena : 2.400.000,Samostatně stojící , přízemní
RD 3+kk s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku
1.702 m2, obytná pl. 100 m2,
voda obecní i vl. studna, topení
ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena v RK
SLEVA! RD 2+02 se zahradou Kaple
– Čelechovice na
Hané, zast. pl. 194 m , zahrada 186 m2, obecní vodovod, plyn
před domem, volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
SLEVA! Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s2obytným
podkrovím, rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m , zast. pl.
Cena: 2.590.000,- Kč
112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007, celková plocha pozemku
639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
240 m2.
Cena: 2.750.000,- Kč
NOVINKA! Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice,
ZP 270 m2, voda vl. studna, přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
519 m2.
Cena: 340.000,- Kč

B Y T Y PRODEJ
1+1,OV, TOVAČOVSKÉHO, PV, cihla, po rekonstr.
...............................................................................

Tel.: 773 542 542
775 246 321

Prodej bytového domu, Prostějov ul. Havlíčkova - SLEVA

Komerční prostory

POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

Byty - prodej:

ní ul., 2. NP, 68 m2, volný ihned. Zajistíme financování koupě bytu.
Cena: 890.000,- Kč
Byt OV/cihla, 3+1 Kralice na Hané, 1. NP, 67 m2. Byt po kompletní
rekonstrukci, v ceně garáž.
Cena: 1.200.000,- Kč
NOVINKA! Byt OV/cihla,3+1,6kmodProstějovasměrBrno,
2. NP, 87 m2, v ceně garáž.
Cena: 990.000,- Kč

komerčně i na rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,-

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY,

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Hrubčice RD 4+1 s
dvojgaráží (27 m2) a
bazénem. Celková
obytná plocha domu je
160 m2. Kolaudace r.
1994, v posledních letech stavební úpravy v domě. Celková
CENA v RK.
výměra pozemku 503 m2.
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
HRUBČICE RD
3+1s garáží, s
možností vybudování dalšího pokoje z půdních
prostor. Celková výměra pozemku činí 1152 m2, z
toho zahrada 582 m2.
CENA 1.795.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 799.000 Kč
RD Čechovic - řadový
koncovýovelikosti2+1
v 1.NP a 3+1 v podkroví. Dům je v udržovaném stavu. Celková výCENA: k jednání v RK
měra pozemku činí 285 m2.

Lenka Dokládalová

realitní a pojišťovací kancelář

SLEVA! Byt dr./panel, 3+1 (možnost předělání na 4+1) Okruž-

3+1, Západní, DB, 78 m2, 3.patro, garáž,
zahrada
1.350.000,-Kč
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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: 960000,-Kč
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.

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

Novinky:

1) RD 3+1 v Určicích - zahr.,
1. mil.Kč
2) RD 5+1 v Obědkovicích
2 tis.m2
pozemek 1.700 tis.Kč
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
2
6) RD Dobromilice - zahr., 406 m 990 tis.Kč
7) 1+1 Joštovo nám. 300 tis.Kč + provize
8 RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.800 tis.Kč
9) Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2 550 tis.Kč
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 Italská, zařízený 5,7 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m2, podkroví 6,5 tis.Kč + ink.
3+1 Daliborka - 105 m2 7 tis. + ink.
3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
2
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Husserl.nám., 140 m 3+kk Olomoucká, po rek. 7 tis.Kč + ink.
2
3+1 Vrchlického, 78 m 8 tis.Kč/měs.
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
2+1 DR Šárka, 69 m 850 tis.Kč
2+kk v OV v Krasicích, novostavba 1.530 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
990 tis.Kč
1.200 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
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
RD 3+1 Čehovice, 220 m , garáž
410 tis.
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2 550 tis.Kč
RD 3+1 Chválkovice n/H, zahr.
680 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
990 tis.Kč
RD Dobromilice - zahr., 406 m RD 3+1 v Určicích - zahr.,
1. mil.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.290 tis.Kč
2
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.500 tis.Kč
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
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
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, 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 :

Novinky : Obchod, kancelář či provoz.- Krasická ul., 24 m2, kuch.,
4 tis.Kč/měs + energie
- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
2
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m /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.
GARÁŽE :

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.
CHATY A CHALUPY :

1+1 Otaslavice, zahrada - 1354 m2, u lesa 330 tis.Kč
2+1 Seč, skalka, kůlna, 380 m2 460 tis.Kč
2
689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m , zahr. 2
3+1 Seč, zděná, 102 m 650 tis.Kč + provize RK
1.100 tis.Kč
2+1 Raková, 300 m2 POZEMKY :

Chcete se také
prezentovat?
Zeptejte se na ceník
pro realitní kanceláře 2013

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

NOVINKY :
Mostkovice - 1600 m2
Kostelec n/H - 1160 m2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa
Ostatní pozemky :
Držovice účelům Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

1.093 Kč/m2
1.137 Kč/m2
330 tis.Kč

20 tis. m2 - ke komerč.
1 tis.Kč/m2
650 tis.Kč
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.000 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
375 Kč/m2
450 Kč/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
k jednání 2.800.000Kč
RD Palackého po rekonstrukci 3.900.000Kč
RD 4+1 Domamyslice garáž,zahrada
3.400.000Kč
St. pozemek Myslejovice 480m2 100.000Kč
Pozemek s chatkou Otaslavice
339.000Kč
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+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

Řádková a sloupcová inzerce

20

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. března 2013

PRÁCI NABÍZÍ

REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

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

Pronajmu byt 2+1 v PV. Tel.:
737 500 120.

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* RD, 4+1, Protivanov 1 375 000 Kč
* RD 2+1, Doloplazy 340 000 Kč
* Vila 6+3, zahr., gar., PV 5 400 000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 700 000 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, 400 m2
450 000 Kč
* Chata Alojzov, 700 m2 470 000 Kč
* Pronájem 1+1 sídl. Svob. 5 200/měs.
* Pronájem 1+1 Šárka 6 500/měs.
* Pronájem obch.prostor 6 000/měs.
* Prodej obchodu, Krasice 500 000 Kč
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

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

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

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce strojem UNC,
výkopové a terénní práce.

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

Prodám byt 3+1, 90 m2, cihla, po
rek. Tel.: 774 409 430
Pronajmu cihlový byt 1+kk po rekonstrukci, ve středu města. Tel.:
774 170 275
Pronajmeme garáže na Olomoucké
ulici, cena 1 000 Kč / měsíc. Tel.:
608 811 174
Pronájem 2+1, Sídl. Svob., 7 200 Kč
vč. ink. T.: 608 452 400
Prodám garáž u Penymarketu. T.:
728 511 591
Pronajmu byt 2+kk, Raisova, 1.p.
Nájem 6 000 Kč + inkaso. RK nevolat. Tel.: 605 725 541
Pronajmu zděnou garáž na ul. Krasická, elektřina, voda, od května.
Tel.: 732 215 683
Pronajmu 2+1, 2. p., cihla, nám.
Spojenců. T.: 731 881 045
Hledám dlouhodobý pronájem
bytu 2+1 v PV. Bez RK! Seriozní
jednání. Tel.: 739 476 420
Pronajmu zděnou garáž v Prostějově v areálu řadových garáží Krapkova ul. Tel.: 602 537 370

Hledáme byt 3+1, i k rekonstrukci,
776 460 300

Koupím pole nebo les v okolí
Kostelce, Bílovic a Lutotína. Tel.:
607 918 046

Auto park nabízí kryté garážové
stání, Francouzská ul., sídl. Západ.
Tel.: 604 430 934

Prodám menší RD v Otaslavicích
2+1,dvorek, voda, plyn, el. Cena:
350 000 Kč. Tel.: 604 821 312

Pronajmu pěkný 1+1 v centru,
4 500 Kč + ink.T. 732 864 744

Hledám ke koupi byt 2+1 nebo 3+1
v PV. T: 776 878 002 i SMS

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

Prodám byt 3+1, Brodek u Prostějova. Tel.: 777 001 596

Pronájem bytu 3+1, Krasice, ul.
Západní, OV/P, 70 m2, lodžie, 3. patro.
Vaše nové bydlení. Tel.: 774 421 818
Prodáme hospodářství, byt 100 m2,
hospod. budovy 900 m2, zahrada
4 500 m2. Hvozd. 585 241 076
Prodám zasíťované stavební parcely s příjezdovou komunikací,
v Krasicích, o výměře 699, 696
a 562 m2. Tel.: 737 908 543
Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1,
PV, 10 – 11 tis./měs, dle počtu os.
Tel.: 724 724 356
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
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
Pronajmu byt 2+1 v Prostějově,
Italská ul. T.602 775 607
Prostorný zrekonstruovaný byt
2+kk vRD, 6 800 Kč vč. ink., 4 km
od PV. Tel.: 777 885 251
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
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
Prodám st. pozemek – 1 298 m2, Kostelec na Hané – Lutotín. Voda a el. na
pozemku. 450 Kč/m2. Dobrá investice. Nevolat RK! Tel.: 773 649 979

Hledám RD v PV nebo v okolí.
Tel.: 776 878 001 i SMS
Prodám nebo pronajmu byt 3+1 na
E. Beneše. T.: 607 872 739
Prodám byt 3+1, 75 m2, Belgická,
OS,cena k jed. 950 000 Kč. Ne RK.
Tel.: 733 526 284

AUTO - MOTO
Koupím jakoukoli Š - Felicii. Tel.:
604 118 269
Ojeté osobní a užitkové vozy na zakázku, možnost výhodného financování a pojištění. T.: 777 291 296
ivozmeskal@email.cz.

PRODÁM
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
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
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
Prodám konzumní barvy odrůda Milva. Cena 6,50 Kč/kg. Tel. 607 816 893

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

pro další číslo
je v PÁTEK
22. března 2013
v 10.00 hodin

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
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
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

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

Přijmu automechanika do autoservisu
v PV. Praxe v oboru podmínkou. Nástup možný ihned. Tel.: 777 870 729

Potřebujete půjčit, až 150 000 Kč
poraďte se s námi. Možno i na zástavu. Tel.: 774 965 730 pracuji pro
více věřitelů.

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

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

Opravy a úpravy oděvů
obuvi a batuhů.
Vedle knihkupectví u radnice.
Tel.: 608 331 141

Express půjčka do 24 hod. Solidní
jednání, vyplacení v hotovosti. Tel.:
723 243 415 i SMS

STUDIO JIŘÍ MALÝ přijme masérku, manikérku s vlastním ŽL. Informace na tel.: 731 115 250

Volná prac. místa na nově otevřené pobočce, vhodné i jako brigáda
k jiné činnosti. Tel.: 724 792 532
Společnost působící v energetické
oblasti má pro oblast PV dlouhodobější práci pro 4 brigádníky.
S možností následné trvalé spolupráce. Tel.: 702 484 292

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.

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

GRATULACE

SEZNÁMENÍ

Žena 42 let s plnou znalostí italského
jazyka písmem i slovem, hledá uplatnění v tomto oboru. Tel.: 736 740 836,
email: markovanicole@seznam.cz

Hledáme DJ do disco klubu K 90.
Tel.: 777 571 219

Přijmeme obsluhu do herna-bar
v centru PV. Tel.: 605 279 445

Vyklidíme a odvezeme Vaše nepotřebné věci od půdy až po sklep.
Tel.: 605 992 510

PRÁCI HLEDÁ

Přijmeme zámečníky na HPP.
Řehulka s.r.o., Ohrozim. Tel.:
582 393 995

Půjčky, úvěry, spolehlivě
PK SERVIS, Komenského 3, PV

Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, stavba RD., zateplení
fasád 280kč/ m2. Tel.: 776 036 750

50/179 SŠ atlet. postavy a nekuř., rozved. hledá upřímnou sympat. ml. ženu
37–44 let pro vážný vztah z PV, OL,
PR, živý rozhovor. T.: 722 710 725

Prostějovská stavební firma hledá kvalifikovaného, spolehlivého a svědomitého zedníka. Volejte od po – pá od
9.00 do 14.00 hod. Tel.: 775 732 828

Přijmu kosmetičku a nehtařku na
ŽL. Tel.: 607 634 098

Kosmetický salon MADONA
Atrium, Prostějov
Tel.: 733 587 352
AKCE NA DUBEN
Trvalá na řasy = 200 Kč

Levné vyklízení a stěhování, odvoz věcí od půdy až po sklep. Tel.:
605 992 510

STUDIO 365 hledá nové tváře od
9–27 a 28-45 l. T.: 605 427 271,
9–12 h. www.studio365.eu

Expresní vyřízení půjčky. Bez poplatků předem. Peníze najisto od
přímého zdroje. Bez příjmu a bez
registru. Tel.: 734 669 847

Je dobré vědět!!!
- opravy vodovodních baterií
- WC, průtokových plyn. ohřívačů
vody ( karmy po 35 – 370 – 371)
- otvíraní zaklapnutých dveří
- zabudování bezp. zámků
Tel.:777 135 540, 603 818 856

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

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
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

PŮJČOVNA DODÁVEK,
www.pujcimevamdodavku.cz.
T: 603 307 538

Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369

Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos letáků do domovních schránek
ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250

Do zavedeného kadeřnictví v centru PV hledám kadeřnici na ŽL.
Tel.: 737 439 773

Dnes 25. března 2013
oslaví své 80. narozeniny
pan Vojtěch MÜLLER
z Prostějova.
Hodně štěstí, zdraví
a elánu do dalších let
přeje rodina.

Cyklistika

21

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. března 2013

Cyklisté SKC TUFO Prostějov vstupují do přelomové sezony

KLUB PATŘÍ DO KATEGORIE UCI CONTINENTAL TEAMS
A TOUŽÍ PO ÚSPĚŠÍCH DOMA I V ZAHRANIČÍ
První závod nové a v několika ohledech
premiérové sezony mají za sebou cyklisté SKC
TUFO Prostějov. Ještě než se členové mužského
družstva vydali na start jednorázového podniku z
Košic do Miškolce, ujalo se vedení klubu slavnostního představení týmu pro sezonu 2013. Ta bude
pro oddíl vskutku přelomová. Přihlášením se do kategorie UCI Continental Teams došlo ke zkvalitnění
závodního programu, příchody nových cyklistů pak
zvedly i jezdeckou úroveň.
V České republice je celkem
šest stájí spadajících do kategorie UCI Continental Teams. Po
bok Dukly Praha, Sparty Praha a
týmu Bauknecht – Author (dříve
PSK Whirlpool) se nově zařadil
tým Zdeňka Bakaly Etixx – IHNED, dále Experiment 23 a také
SKC TUFO Prostějov.
„Vstoupili jsme do elitní společnosti a díky našim stálým
sponzorům jsme mohli i posílit
tým. Na základě této podpory se
nám podařilo sen zrealizovat a je
na nás, abychom vše sportovně
i organizačně zvládli. Rozpočet
se nám téměř zdvojnásobil, ale
dokázali jsme ho pro letošek
pokrýt,“ potěšilo předsedu SKC
TUFO Prostějov Petra Šrámka.
Slavnostního aktu se zúčastnil
i prezident Českého svazu cyk-

listiky (ČSC) Marián Štětina.
Ten během krátkého proslovu
uvítal vstup SKC do seniorské
silniční cyklistiky a neopomněl
připomenout, že zdejší sportovní
centrum mládeže (SCM) se stalo
v uplynulých svou letech nejlepším v republice a ČSC ho v jeho
aktivitách výrazně podporuje.
„Prostějov byl vždy mekkou
československé cyklistiky. Má
velmi bohatou historii a jsem
rád, že může na SCM navázat a
vstoupil i do nejobtížnější kategorie. Doufám, že úspěchy bude
i nadále sbírat rovněž v dráhové
cyklistice. Přeji všem mnoho
úspěchů a hlavně pevné nervy s
první sezonou,“ podpořil Štětina
jezdce, trenéry i funkcionáře.
Petr Šrámek jeho i všechny přítomné ubezpečil, že povýšení do

kategorie kontinentálních týmů
nepovede k preferování mužské
části a upozadění mládeže, ale že
obě složky jsou na stejné pozici.
„Letos se nám podařilo rozšířit
i členskou základnu mládeže
a věřím, že opět budeme patřit
k nejlepším,“ zmínil s tím, že
velké pozornosti se budou těšit
rovněž dráhové závody a klub
se nebude soustředit pouze na
silnici.
Družstvo mužů doznalo přes
zimní přestávku několika změn
a do této sezony vstupuje v sestavě Jakub Filip, Dominik Hynek, Christopher Imrek, Jiří Matoušek, Michal Mráček mladší,
Ondřej Ponikelský, Jan Stöhr,
Pavel Stöhr, Jan Svorada, Viktor Vrážel a Jan Wolf. Poslední
jmenovaný závodí v kategorii
Elite, ostatní jsou stále jezdci do
třiadvaceti let.
Vedoucí trenér oddílu Michal
Mráček starší ocenil sestavení
velice kvalitního kalendáře, o
což se zejména vložením italských závodů zasloužil i Ján
Svorada. „Když jsem jim napsal
mail s žádostí já, nikdo mi ani
neodpověděl. Zatímco s panem
Svoradou jsme tři závody vyřídili během čtrnácti dnů. Jeho
jméno tam stále platí,“ podělil se
o perličku Mráček.

Sestava SKC TUFO Prostějov pro rok 2013
Jakub Filip
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U23

Dominik Hynek

1991

U23
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1991

U23

Jiří Matoušek

1992

U23

Michal Mráček mladší

1992

U23
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Jan Stöhr
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U23

Pavel Stöhr
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Jan Svorada
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Viktor Vrážel

1992

U23

Jan Wolf

1989

Elite

OTEC A SYN SVORADOVI
Foto: Jan Brychta
Cílem družstva je pro letošek
získat co nejvíce bodů do žebříčku UCI. „Není to vůbec jednoduché. V závodech boduje
prvních osm lidí, v jednotlivých
etapách pouze první tři. Loni se
nám to povedlo jen jednou, kdy
v závodě kategorie 1.2 skončil
Jakub Filip šestý,“ sdělil s tím,
že letos by tak rád získal kolem
čtyřiceti bodů, což je jedno vítězství v jednorázovém podniku.
Hlavních závodů letošní sezony
bude hned několik. U Jakuba Filipa počítá kouč Mráček vzhledem k profilu silničních tratí spíše s úspěchem na dráze, ideálně
se ziskem evropské medaile. Na

silnici si hodně slibuje zejména
od bratrů Stöhrů a Viktora Vrážela. Někoho z nich by rád viděl i v nominaci na mistrovství
Evropy, které se letos uskuteční
u nás.
„Vrcholem v České republice
bude Závod míru, kde bychom
chtěli být vidět. Mistrovství republiky se jede na Slovensku v
Dubnici a zatím nevíme nic o
trati, Czech Cycling Tour pojedeme jako výběr Olomouckého
kraje a pravděpodobně nás posílí i Leopold,“ těší se Michal
Mráček na výpomoc a předání
zkušeností od pětadvacetiletého
profesionála.

Duo. Slavné jméno a hned ve dvojitém balení přilákal prostějovský
cyklistický klub. Rozhovor s Jánem Svoradou starším najdete na
straně 32, posilu do týmu v podobě jeho syna vám pak představíme v příštím čísle.
Foto: Jan Brychta

„Krok do neznáma to trochu je, ale nebojíme se,“

těší se na začínající sezonu předseda klubu Petr Šrámek
Prostějov – V prostějovské
cyklistice zažil mnohé, přesto
je i pro něj sportovní rok 2013
v mnohém nový. Předseda
SKC TUFO Prostějov Petr
Šrámek přivedl oddíl k pozici
nejúspěšnějšího mládežnického centra v republice, nyní
věří, že se klubu bude dařit i
v mužské kategorii. Před premiérovou sezonou v kategorii
UCI Continental Teams rapidně narostl i rozpočet klubu
a šéf SKC věří, že v budoucnu
rovněž město více ocení pozitivní reklamu.
Cyklistická sezona je
na svém počátku, co
od nového soutěžního ročníku
očekáváte?
„Celá příprava i vše vyšlo podle
našich představ a do sezony jdeme s dobrými pocity a očekáváním. Kromě Viktora Vrážela
jsou všichni v pořádku a věříme, že budeme vidět a budeme
úspěšní.“
U mládežníků jste zaběhnutou značkou, u
mužů zatím ještě ne. Nebojíte
se kroku do neznáma?

„Krok do neznáma to trochu
je, ale nebojíme se. I loni jsme
jeli řadu závodů UCI a kluci
musí chtít se stále víc a víc prosazovat. Zaběhnutou značkou
určitě nejsme, dospělí jezdci tu
nebyli řadu let. Myslím si ale,
že změny nejsou překotné. V
prvních letech bylo naším snem
vytvořit mužské družstvo z našich odchovanců, to se mezitím
vyvíjelo a rozvíjelo.“
Máte představu, co
vás při premiérovém
roce ve vyšší kategorii čeká?
„To víme přesně, závodní program je připraven již nyní až
do konce sezony. Začínáme
v sobotu závodem Košice–
Miškolc, pak jede šest lidí do
Itálie na dva závody UCI díky
Jánu Svoradovi. Víc lidí tam
startovat nemůže, takže druhá půlka jede do Rakouska.
O týden později se jede Velká
Bíteš, pak dráhové závody.
Vrcholy budou Czech Cycling
Tour, Závod míru, což je velice prestižní věc, kde budeme
startovat my, Bauknecht, Experiment 23, Bakalův tým i
reprezentace, dále mistrovství

ovství
republiky a snad mistrovství
Evropy. Jedeme i závod kolem
rtovní
Slovinska. Zdravé sportovní
obavy mám, jsou to těžkéé etapy. Dvoutisícové kopce, navíc
skvělá konkurence.“
Souhlasíte, že letošní
etošní
sezona bude přelomová?
dove„Do jisté míry ano. Nedovechom
du si představit, že bychom
tase v blízké době dostali ještě výš. Posunuli
jsme se na evropskou
úroveň, budeme bojovat o reprezentaci na
dráze i na silnici.“
Při představení týmu jste
zmínil, že letošní rozpočet se téměř zdvojnásobil a dosahuje
zhruba pěti milionů.
Jak velkou práci vám
m
dalo ho naplnit?
kou
„To víte, že to dalo velkou
cenit
práci. Ale je potřeba ocenit
klíčovou úlohu našich hlavUFO
ních sponzorů. Firma TUFO
lubu,
se dostala i do názvu klubu,
ratec,,
dále to byly zejména Duratec,
Agroservis Šálek, dále KCK

Foto: Jan Brychta

těžš době. Třeba velká fir- Dovolím si říct, že patříme
Zlín, Ingremo, Force, Lázně těžší
Slatinice. Krok dopředu nám ma se sportovními oděvy AC mezi tři až čtyři sporty v ProSpo se ozvala s nabídkou stějově, které reprezentují na
trochu otevřel dveře i v této Sport
evropské úrovni,
pořádáme elitní
závody. S volej„Dovolím si říct, že patříme mezi tři
balistkami jsme
největším repreaž čtyři sporty v Prostějově, které
zentantem Prosreprezentují na evropské úrovni,
tějova ve světě i v
České republice.“
pořádáme elitní závody. S volejbalistPrezentace odkami jsme největším reprezentantem
dílu se zúčastnila
Prostějova ve světě i v České republice.“ i cyklistická leJán SvoPETR ŠRÁMEK připomíná, genda
rada. Jaký je
že cyklisté šíří dobré jméno města jeho přínos pro
klub?
„Nejde ani tak o
vstu do cyklistiky a navrhla shánění sponzorů jako o vyvstupu
na české poměry nadstandard- plnění sportovního kalendáře.
Zajistil závody, které pro nás
z
ní zajištění.“
Jak výrazně se na byly dost nedostupné. Italové
příjmové
stránce totiž mají nejen neskutečný počet týmů na vysoké úrovni, ale
podílí
pod město?
„Ne
„Nestěžuji
si, ale podpora měs- tlačí se tam i Francouzi, Němci
ta jje oproti ostatním oddílům a další. Dostat se tam bylo ven kategorii nesrovnatelně lice těžké, jemu to ale nedalo
v naší
niž U nás je to pouze sto tisíc až tolik práce. Je to obrovská
nižší.
z pě
pěti milionů, ale optimisticky persona ve světové cyklistice a
oče
očekáváme, že to bude více. pomáhá nám hodně.“

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO Prostějov
hlavní partneři

hlavní mediální
partner

další partneři
...ještě

+

Jan a Pavel „Čím těžší etapy, tím víc
Stöhrovi: by nám to mohlo vyhovovat“
Prostějov/jim – Bratrská dvojice Jan a Pavel Stöhrovi se po
dvou letech strávených v Itálii
rozhodla na konci loňského
roku k návratu domů a za svou
novou stáj si vybrala prostějovský oddíl. Jednadvacetiletí
jezdci tak mají za sebou prvních několik měsíců v novém
angažmá a po otištění tohoto
článku pravděpodobně i první
ostrou prověrku v podobě závodu z Košic do Miškolce.

„Příprava zatím proběhla
podle plánu. Byli jsme tři týdny na Mallorce a teď dva týdny
v Chorvatsku. První dva měsíce budou spíše na rozjetí a jak
říkal pan Mráček, budeme to
směřovat na červen a červenec,“ sdělil Pavel Stöhr.
Osobně si neklade žádné konkrétní cíle, chce se hlavně
rozjet do správného závodního tempa a zúročit absolvované tréninkové jednotky.

Vrcholnou formu si přeje na
konec jara a začátek léta, kdy
se uskuteční hned několik významných akcí. „Je tam mistrovství republiky, mistrovství
Evropy a mezitím třeba Závod
míru do 23 let. Čím těžší etapy, tím víc by nám to mohlo
vyhovovat a bude to pro nás
lepší,“ věří. Kopcovité tratě by
tak měly mladíkům, kteří začínali u horských kol, plně vyhovovat. „Doufejme, že ano.

Vždycky to tak bylo,“ doplnil
Pavel Stöhr.
Velice podobně se vyjádřil i
jeho bratr. „Mohu jen potvrdit,
co říkal brácha. Všechno se
soustřeďuje až na květen, ale
bylo by pěkné, kdyby se něco
podařilo už na začátku sezony.
Vždycky je to dobré na psychiku a vše kolem, když se vám
daří,“ přeje si povedený vstup
do sezony i správné načasování formy Jan Stöhr.

Tým SKC TUFO v celé své kráse.

Foto: Jan Brychta

Sportovní
zpravodajství
najdete
také na
našem webu

Foto: Jan Brychta

www.
vecernikpv
.cz

Vzpomínky, nabídka práce

V penzionu „U Jelínka“ to opravdu žije

VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME

Dne 29. března 2013
vzpomeneme
9. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava BOSÁKA.
A.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a dcery s rodinami.

Dne 28. března 2013
uplyne 6 měsíců od úmrtí
našeho drahého tatínka,
pana Vincence RŮŽIČKY
z Prostějova.
Moci spatřit tě tak na chvilku,
náš milovaný tatínku,
co Ti více přát, abys byl tam,
kde jsi to měl tak moc rád.
Ať tvá dušička má už jen
věčný klid, za to se
můžeme už jen modlit.
Tvá milující rodina.
Nikdy nezapomeneme.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, ale láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
žijí dál.

Dne 1. dubna 2013
uplynou 3 smutné roky
od úmrtí našeho
milovaného tatínka
pana Bedřicha ŠEVČÍKA
z Drozdovic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Anička
a syn Beďa s rodinami.

Dne 31. března 2013
vzpomeneme
1. smutný rok od úmrtí
pana Jaroslava
SADÍLKA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
syn Jaroslav, vnučka
Lucie s rodinou
a přítelkyně Jiřina.

Navždy žije ten,
koho nosíme ve svém srdci.

Dne 25. března 2013
uplyne 1. smutný rok
od úmrtí
pana Lubora KŘENKA
z Čech pod Kosířem.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Radka
a synové Jakub a Martin.

Dne 28. března 2013
vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí
paní Milady RIGOVSKÉ
z Vrahovic.
S láskou a úctou vzpomínají
dcera, syn a vnučka Valentína.

VZPOMEŇTE
NA ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE
JE ZNÁMÝM
I PŘÁTELŮM
Dne 25. března 2013
uplyne 20. výročí úmrtí
pana Antonína MEISNERA
ze Smržic.
S láskou vzpomíná žena
a děti s rodinami.

www.vecernikpv.cz

Děkujeme všem přátelům
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě našeho
drahého a milovaného
manžela a syna,
pana Radka HLADKÉHO
z Prostějova.
Děkuje rodina Hladká.
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široká nabídka
ozdobných
rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@
vecernikpv.cz

Prostějov/pr - Návštěvníci nově
otevřeného penzionu „U Jelínka“
v Olomoucké ulici si pochvalují
zábavu na netradičních večírcích.
Už z těch prvních je jasné, že na ně
hned tak nezapomenou. A plánují
se další! Kromě originální zábavy
si návštěvníci budou moci užít i lahůdky ze skvělé kuchyně.
Seriál zajímavých akcí v bývalém
Europenzionu odstartoval v sobotu
16. března, kdy se tu konal karneval.
Odpoledne bylo určeno dětem a večer si na své přišli dospělí. A hned
první večírek zaznamenal velký
úspěch, a tak na sebe další akce nenechaly dlouho čekat.
V pátek 22. března „U Jelínka“ zahráli Espuelas, což je mexická kapela s originálním zvukem. Hned
následující den na ně navázala divadelní skupina paní Lužné, které
předvedla krásnou pohádku pro děti
o sněhuláčcích. V rámci ní se děti
zapojily do pohádky a samy rozhodovaly o dalším osudu sněhuláků.
Další z originálních akcí bude
následovat v sobotu 30. března a
bavit se na ní budou moci hlavně
ti, kteří se ostatním budou chtít
pochlubit svým pyžamem. Právě
ti, kteří dorazí v pyžamu, budou mít
vstup zdarma, ostatní zaplatí dvacet
korun. Pro všechny „spáče“ bude
Jelínek s mrkvičkou. Do karnevalového dění se aktivně zapojil i provozovatel penpřipravena diskotéka, tombola a
zionu Michal Jelínek, který se převlékl do zaječího. Foto: archiv penzionu U Jelínka
výborná kuchyně, která se stává pro
kolektiv restaurace a penzionu „U
Jelínka“ samozřejmostí. Návštěvní- V pátek 5. a sobotu 6. dubna lidé budou se zde připravuje tepláková párty. Kdo
ci si budou moci pošmáknout i na moci k Jelínkovi moci vyrazit na zvěři- se chce dobře pobavit a umí si ze sebe
výborných grilovaných specialitách. nové speciality a už v sobotu 14. dubna udělat legraci, ten by na ní neměl chybět!

VYHRAJTE LÍSTEK NA... I.VELIKONOČNÍ ROCK!
P
PROSTĚJOVSKÝ
Večerník,
j
jakožto
exkluzivní mediální
pro vás ve spolupráci
ICKÁ partner,
s pořádající agenturou HIT
TELEFON
TRADE, připravil SOUSOUTĚŽ
TĚŽ O VSTUPENKY na
ojedinělý koncert plný vzpomínek. Ve Společenském sále v Prostějově již TENTO PÁTEK 29.
BŘEZNA 2013 vystoupí v rámci I.VELIKONOČNÍ
ROCK 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 rozdělujeme 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 jakýmkoliv způsobem do redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a pak jen čekat, zda-li
se právě na vás usměje štěstí při losování z osudí...

V prvním dějství soutěže uspěli ti, kteří věděli, že tradiční pořadatel letních koncertů a vystoupení někdejších prostějovských kapel se jmenuje PETR
ZLÁMAL. Jsme rádi, že vás i tento „boj“ o vstupenky
na koncert natolik zaujal, že se v losovacím osudí sešlo
hned 192 správných odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali pětici: Jaroslav LUKÁŠ, Waitova 11, Prostějov * Eva VYHLÍDALOVÁ, Studentská
3, Prostějov * Andrea NAVRÁTILOVÁ, Šárka 24, Prostějov * Alena SOLDÁNOVÁ, Plumlov 240, Radka ODVÁŘKOVÁ, Za Kobližnicí 552, Smržice

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 2. KOLO ZNÍ:
KOLIK KAPEL VYSTOUPÍ NA PRVNÍM VELIKONOČNÍM ROCKU?
Na odpovědi čekáme v redakci do ČTVRTKU 28.
BŘEZNA, druhou pětici výherců budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky.. 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.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... PETRA KOLÁŘE!
Jak už je jistě známo, PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro
Á
K
C
I
vás ve spolupráci s pořáTELEFON
inzerceMUSIC
dající agenturou
Ž
Ě
T
U
SO
MEDEA, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populárního českého zpěváka PETRA KOLÁŘE, který vystoupí ve Společenském sále v Prostějově již TUTO
NEDĚLI 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 rozdělujeme 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...

Ve druhém kole soutěže uspěli ti, kteří věděli, že Petr Kolář začínal jako zpěvák se skupinou PRECEDENS.
Jsme rádi, že vás „boj“ o vstupenky na koncert natolik
zaujal, že se v losovacím osudí sešlo hned 265 správných
odpovědí. Děkujeme!
Z nich jsme vylosovali pětici: Terezie FRGÁLOVÁ,
Sídl. Svobody 21/76, Prostějov * Petr CETKOVSKÝ,
Svatoplukova 68, Prostějov * Zdeněk GILLAR, A. Slavíčka 3, Prostějov * Věra VIZZINI, Brněnská 24, Prostějov * Lenka KUDLÁČKOVÁ, Kostelecká 365, Prostějov
„Volňásky“ budou pro výherce připraven přímo u
vstupu na koncert do Společenského domu po předložení občanského průkazu a kontrole jména!

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA PRO 3. KOLO,
KTERÉ PROBÍHÁ TELEFONICKY, ZNÍ:
KDY SE PETR KOLÁŘ OBJEVIL V PROSTĚJOVĚ NAPOSLEDY?
Na odpovědi čekáme v redakci do PÁTKU 29. BŘEZNA, třetí pětici výherců budeme ještě v tentýž den kontaktovat telefonicky. 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.

Chcete se také
prezentovat?
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

Fotbal
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Eskáčko vyšlo v Otrokovicích zcela naprázdno Pivín posiluje

Otrokovice, Prostějov/jim
– Neplánovaného odkladu
úvodního jarního kola Moravskoslezské fotbalové ligy
využili fotbalisté 1.SK Prostějov k sehrání dodatečného
přípravného utkání na půdě
Otrokovic. Hosté ale nevystoupili ze stínu posledních
týdnů a proti Viktorii nijak
neoslnili. Opět inkasovali laciné branky, sami se pak ani
sednou neprosadili a překvapivě prohráli 0:2.
Na páteční večer domluvilo
klubové vedení výjezd na
Zlínsko, kde se druhý tým
třetí ligy utkal s dvanáctým
celkem divize „D“. Rozdíl

v kvalitě soutěží ovšem tentokrát neplatil a promrzlé
eskáčko se protrápilo k závěrečnému hvizdu.
„Počasí bylo poměrně dost
mrazivé a náš výkon podobný. Probíhal ve stejném duchu
jako ty poslední. Jen za druhý
poločas jsme se asi osmkrát
ocitli v minimálně dobrých
brankových příležitostech,“
poukázal na nevyužité možnosti Pospíšila, Machálka,
Zatloukala, Kopečného, Zbožínka i Kazára asistent 1.SK
Roman Popelka.
Chlad a vítr podle něj neumožňoval kvalitnější hru dopředu a
domácím stačilo pouze čekat

na chyby soupeře. „Dali ze tří
šancí dva góly. První poločas
rozhodla jedna hrubá chyba a
branka půl minuty před koncem, ve druhém jsme inkasovali hned po patnácti minutách,“ zmínil Popelka s tím,
že se ale hráčům dařilo hrát
celkem zodpovědně.
V obou pětačtyřicetiminutovkách
měli hosté převahu, ani jednou ji
však nezužitkovali. V první půli
zahodili tři šance, ve druhé již
zmíněných osm. „Soupeř už se
pak hodně stáhl a my jsme ho
přehrávali. Hrálo se na jednu bránu, šancí bylo spoustu, ale gól se
nám vstřelit nepodařilo,“ smutně
krčil rameny Popelka.

FC Viktoria Otrokovice
1.SK Prostějov

2:0
(1:0)

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

Uvítal tak odložení duelu s
Frýdkem-Místkem a možnost
dalšího týdne pro vypilování
formy pro úvod jara. „Potřebujeme získat střeleckou pohodu. To nás trápí a sráží. Pořád
dáváme soupeři možnost být

v zápase a nějaká chyba se
vždy urodí. Dostáváme laciné
branky z minima příležitostí a
sami se nedokážeme prosadit,“
sdělil Roman Popelka spolu s
vírou, že sedm dní navíc bude
stačit.

na všech frontách

Pivín/jim – Do obrany, do
zálohy i do útoku se podařilo
funkcionářům Pivína před
začátkem jarní části přivést
vždy po jednom hráči. Zadní
řady tak vyztužil exkralický
Jakub Martinec, do zálohy se
z Rakouska vrátil rodák Jaroslav Svozil, do útoku přišel
z Klenovic Roman Labounek.
„Máme mladý kolektiv a chceme hrát I.B třídu i příští rok.
Příchody těchto tří hráčů jsou
již dotaženy, máme zájem ještě

o jednoho muže do obrany,“ vyjádřil se k rozšíření kádru a přípravám na záchranářskou misi
kouč Pivína Pavel Zbožínek.
Po podzimu patří Pivínským
za devět bodů předposlední
místo, na dvanácté Mostkovice a jedenácté Radslavice
ztrácejí pět bodů. Největším
problémem podzimu bylo pro
mužstvo střílení branek, s šestnácti přesnými zásahy za čtrnáct utkání je vůbec nejhorší v
soutěži.

Michal Fabiánek zatím

na operaci nemusí

Určice oplatily dorostu 1.SK nedávnou remízu
Prostějov/jim – Rozdíl mezi
mužskou a dorosteneckou kopanou je markantní. Ilustrovalo to i nedělení přípravné
utkání mezi Sokolem Určice a
starším dorostem 1.SK Prostějov. Na umělce Za Místním nádražím neměli hosté slitování
a účastníka nejvyšší moravské
dorostenecké soutěže zdolali
jednoznačným poměrem 7:2.
Oba soupeři se spolu utkali již
před několika týdny a tehdy se
zrodila překvapivá remíza 4:4,
kterou Určice těžce vybojovaly
až ve druhém poločase. Nyní
ale hráči naskočili do utkání
podle představ kouče Evžena
Kučery a podobný výsledek
nepřipustili.

„Kluci k tomu přistoupili mnohem odpovědněji a vyplatilo se
to. Čtyřicet minut jsme jim nic
nedovolili, i první polovina druhé
půle byla velmi dobrá. Pak jsme
ale soupeře pustili do útoku,“ těšilo Kučeru. V sestavě mu chyběli
Michal Ján s Davidem Hollym,
přesto i při nucené absenci Petra
Matouška věří, že má dostatek
alternativ do obrany i útoku.
Šéftrenér prostějovské mládeže Radim Weisser souhlasil, že
tento duel poukázal na zásadní
odlišnosti mezi dorosteneckou
a dospělou kategorií. „Na hřišti se ukázala kvalita, došlo ke
konfrontaci se silným týmem.
Potýkáme se sice s marodkou,
i tak jsme ale dostali laciné

branky. Nebylo to z naší strany
optimální,“ ohlédl se za střetnutím Weisser.
(0:3)
Na sehrání tohoto duelu kývl
Kučera zejména z důvodu, že
Branky: 60. Preisler, 72. Pekař – 8. Vaněk, 11., 28. a 73. Vonechtěl, aby hráči byli i druhý
dák, 52. Kocourek, 56. Los, 79. Hochman
víkend po sobě bez zápasového vytížení a současně nechtěl
Sestava 1.SK Prostějov U19:
hrát s nikým z krajského přeZelinka – Zelina, Hloch, Vlach, Merdita – Pekař, Petržela, Fládr,
boru. V týdnu čeká na hráče
Pavel – Machálek, Preisler. Trenér: Radim Weisser.
úterní, středeční a páteční
trénink, v sobotu odpoledne
Sestava Určic:
pak možná duel v Hněvotíně.
Nejezchleb – Pospíšil,Kocourek, Skopalík, Petržela – Javořík, BoDoma se podle rozlosování
kůvka, Vaněk, Hochman – Vodák, Los. Střídali: Števula, Halouzpředstaví Určice až v neděli 7.
ka, Peka. Trenér: Evžen Kučera.
dubna proti Kozlovicím.
„Hřiště nebudou v pořádku, snad
se ale počasí umoudří, abychom
si trávník nezničili. Mírnou vý- za dva týdny, ale i tehdy může Kučera jistý, kdy skutečně začne
hodou je, že doma hrajeme až být terén špatný,“ není si Evžen jarní část krajského přeboru

1.SK Prostějov U19
TJ Sokol Určice

2:7

Prostějov/jim – S navrátilcem
z Lipové Michalem Fabiánkem i Jakubem Coufalem,
jenž zažívá comeback po
vážném zranění kolene, procházejí přípravou hráči B-týmu 1.SK Prostějov. Kouč
David Mezuliánek je za jejich
přítomnost rád, zda přijde i
někdo další, to zatím nechtěl
předjímat.

„Michalovi koleno díky ortéze drží a může běhat. Vůbec to
není poznat, sám se tomu divím.
Kuba se vrací po těžkém zranění a domluvili jsme se, že nám
vypomůže v boji o postup a rozehraje se na vyšší soutěž,“ vyjádřil se na jejich adresu Mezuliánek. V jednání jsou podle něj i
další jména, cokoliv zveřejňovat
je ale zatím ještě předčasné.

Kostelec obměnil útočníky,

Knoll ale nepřijde

Kostelec na Hané/jim –
Výměna kus za kus nastala
během zimní pauzy v kabině
Kostelce na Hané. Účastníka
I.B třídy, jenž zažil úspěšný
podzim, posílil na hostování
z Plumlova Ondřej Daněček,
naopak hostování z Kladek
skončilo Janu Maškovi. Po
náročné rekonvalescenci se
navíc vrací Jiří Kamenov. Na
cestě byl ještě hráč Jaroměřic

Luděk Knoll, toho však klub
ještě pro jarní část nepustil.
„Daněček i Knoll jsou rychlí a my je potřebujeme na
oživení. Bohužel u Knolla
nastaly komplikace a přijde asi
až po jarní části. Kádr se tak
již pravděpodobně nezmění.
Chceme zapracovat i končící
dorostence,“
okomentoval
změny v kádru kostelecký
trenér Petr Walter.

Plumlov naštval Určice

Konice i s Nakládalem divoce remizovala s Lutínem a věří v odklad prvního kola

Konice/jim – Rovných deset
branek padlo navzdory nevlídnému a spíše zimnímu
počasí v přípravném utkání
Konice s Lutínem. Domácí nastoupili v převážně „béčkové“
sestavě a po prvním poločase
museli dohánět dvoubrankové manko, zejména zásluhou
zkušeného Tomáše Řeháka se
jim ztrátu podařilo smazat a
zápas skončil nerozhodně 5:5.
„Je to pokrok, minule jsme dostali o branku víc,“ začal své
hodnocení s nadsázkou domácí

kouč Roman Jedlička. „Opakují se stále stejné věci, někteří
hráči již možná dosáhli svých
možností. Nejvíce nás tlačí bota
v obraně a uvidíme, jak to nakonec bude vypadat,“ je plný očekávání před soutěžními duely.
V sestavě uvítal kromě uzdraveného Patrika Kačera i bývalého
a zřejmě opět budoucího hráče
Konice Vojtěcha Nakládala.
„Vojta naskočil do druhého poločasu a jednou inkasoval z penalty. Prakticky byl bez práce a
na balon si téměř nesáhl. V týd-

nu ale absolvoval všechny tréninky, přestože jsme kvůli sněhu
byli na hřišti jen jednou,“ zmínil
Jedlička.
(1:3)
Konického trenéra potěšil i návrat Zdeňka Kaprála a Tomáše
Branky Konice: T. Řehák 3, Novotný, Antl
Křečka, kteří naskočili do záložní řady. „Pozitivní je, že Zdenovi
Sestava Konice:
fotbal chyběl a bude pokračovat,
Kačer (Nakládal) – Bílý, Burget, Rus, Jurník – Kaprál, VáclaTomáš se také objevil po delší
vek, Antl – M. Drešr, Novotný, Malínek. Střídali: T. Křeček, T.
době,“ těší Jedličku.
Řehák, Schön. Trenér: Roman Jedlička.
Pokud počasí dovolí, vstoupí
o víkendu do jarní části „áčko“
i „béčko“ Konice. A-tým má do Hodolan na duel s rezervou sobotu odpoledne střetne doma
namířeno v neděli dopoledne 1.HFK Olomouc, B-tým se v s Medlovem.

Sokol Konice
TJ Sigma Lutín

5:5

Klenovice i s dočasným koučem přestřílely Kralice

Chropyně, Prostějov/jim –
Den poté, co opustil klenovickou lavičku kouč Milan
Nekuda, odjelo mužstvo do
Chropyně, kde se na umělé
trávě utkalo s Kralicemi na
Hané. Tým Petra Gottwalda
totiž využil dalšího odkladu
krajských soutěží a dohodl
se na přáteláku s mužstvem
o patro níž.
Klenovice nasadily do utkání
všechny své posily, jmenovitě se v bráně objevil Rec, v
obraně Frýbort s Lakomým a
Frysem, v útoku Prokop a proti nekompletním Kralicím se
ještě do přestávky ujaly vedení
2:0. Hosté sice po pauze výsledek dvakrát vyrovnali, ani

jednou však remízu neudrželi
a nakonec museli přijmout porážku 3:5.
„Celý první poločas byl zajímavý na šance, my jsme ale
naše gólovky neproměňovali.
Utkání bylo ovlivněno absencemi, ale beru to sportovně a
nedělám z toho žádnou tragédii,“ ohlížel se za duelem trenér Kralic Petr Gottwald.
Chyběli mu například Neoral, Jamrich, Valtr, Vitásek,
Vybíhal, příležitost ale dostali
náhradníci a hráči z „béčka“,
kteří se utkali o nominaci pro
mistráky. „Byl jsem zvědav na
pár hráčů, kteří se nedostávali
do základu. Navíc jsem hráče
střídal na levé i pravé straně, v

obraně i záloze. Zkoušení variant se na výsledku také projevilo,“ zmínil Gottwald.
„Chtěli jsme vycházet ze zajiště(2:0)
né obrany a hrát na brejky. V první půlce mužstvo šlapalo, klidně
Branky: Prokop 2, Všianský 2, Šlézar – Nečas, Cibulka, Petrásek
jsme mohli přidat další tři branky,
ale kralický gólman výborně zaSestava Klenovic na Hané:
chytal,“ pustil se do hodnocení
Rec – Kaděra, Frýbort, Lakomý, Frys – Rozehnal, Všianský, Hladík,
zastupující klenovický kouč Jan
Šlézar – Borovský, Prokop. Střídali: Šubrt, Prášil.Trenér: Jan Kubalák.
Kubalák.
Po pauze cítil, že jeho hráčům doSestava Kralic:
cházejí síly, dále než na 3:3 však
Krejčí – Novotný, Martinka, Nečas, Chvojka – Dvořák, Dostál, Petrásek,
soupeře nepustili a sami z dalších
Cibulka – Bošek, Lehký. Střídali: Šín, Tronek. Trenér: Petr Gottwald.
brejků definitivně rozhodli. „Velká pochvala hráčům, Kralice to
ale asi trochu podcenily a v útoku
se mi zdály laxní. Čekal jsem těž- ských, Liška, Sigmund), přesto všechny. Třeba Prokop hrával
ší zápas,“ povšiml si. I jemu chy- si s tím hráči poradili. „V obraně okres, ale proti stoperům Martinbělo několik hráčů (duo Cetkov- exceloval Lakomý, chválím ale kovi s Nečasem uspěl,“ těšilo ho.

TJ Sokol Klenovice n.H. 5:3
FC Kralice na Hané

Čechovice nadělily nekompletnímu Jesenci devět kousků
Prostějov/jim – Takovou kanonádu nikdo nečekal, výsledek
9:0 ale vypovídá o aktuálním
rozpoložení v obou mužstvech.
Řeč je o přáteláku mezi Čechovicemi a Jesencem, v němž třetí
tým I.A třídy potvrdil, že je pro
jaro velmi dobře připraven.
Jedenácté družstvo I.B třídy se
naopak potýká s úzkým kádrem a nedostatkem hráčů na
trénincích i na zápasech, což se
promítá i do skóre.
„Myslel jsem, že to bude těžší, nakonec je z toho ale hokejový výsledek. Chtěl jsem dobývat obranu, Jesenec si ale plnil obranné
úkoly jen do šestadvacáté minuty.
Pak jsme dali gól a během šestnácti minut další čtyři,“ překvapil jas-

ný průběh duelu trenéra Čechovic
Jaroslava Lišku.
Na úvodní gól Petra Hoduláka
totiž v rychlém sledu navázali
Haluza, dvakrát Jahl a znova Hodulák. Po pauze se pak Čechovickým podařilo ještě čtyřikrát dostat
míč do sítě, aniž by sami inkasovali. „Dělali jsme si, co jsme chtěli, což mě trochu zarazilo a zklamalo. Dařily se nám kombinace,
předváděli jsme pěkný fotbal a
výsledek je tedy nakonec takový,“
hledal příčiny velkého rozdílu.
Jeho protějšek Josef Takáč nejevil známky překvapení, tímto
výsledkem podle něj vyvrcholila
celá nevydařená zimní příprava.
„Opět mi chybělo hodně hráčů,
sešli jsme se jen před týdnem proti

Velké Bystřici, kdy jsme prohráli
0:4. Soupeř byl jasně lepší, už do
sedmadvacáté minuty mohl dát
dvě tři branky, ale podržel nás
Tomáš Kýr,“ konstatoval tvrdou
realitu.
V týdnu čekají na jeho hráče ještě
dva tréninky a pokud STK rozhodne o odložení duelu s Horními
Moštěnicemi, dojde o víkendu na
vložený přátelák na konické umělce. „Jsem zklamán, jak to vypadá
týden před mistráky. S hráči jsem
mluvil, musejí ale chtít. Já s asistentem do toho dáváme všechno,“
apeluje na členy kádru.
Jedno utkání před sebou mají i
hráči Čechovic, v úterý od šesti
večer se v Konici střetnou s místním A-týmem, pak už se budou tě-

Plumlov/jim – Bez Petra Matouška se bude muset ve zbytku sezony obejít kouč Určic
Evžen Kučera. U vedoucího
celku krajského přeboru
podával brzy dvaadvacetiletý fotbalista natolik kvalitní
výkony, že si ho Plumlov na
poslední chvíli stáhl zpátky a
navzdory předchozí dohodě
bude ofenzivní hráč pomáhat s udržením v I.A třídě.
„Rozhodl jsem se pragmaticky. Je to náš hráč a myslím si,
že v naší špatné situaci ho využijeme lépe než peníze, které
bychom dostali za hostování.
Je pro nás klíčovým hráčem a
věřím, že nám pomůže k záchraně,“ uvedl sekretář plumlovského oddílu František Kocourek.
Tímto rozhodnutím, učiněným
několik dní před plánovaným
začátkem jarní sezony, rozladil
trenéra Určic natolik, že celou situaci a ztrátu významné
osobnosti odmítl komentovat.
Světlo tak do všeho vnesl až
sekretář Určic a před zvolením
kompletního výboru dočasný
předseda klubu Petr Kouřil.
„Nedivím se jim. Bojují o záchranu, tak nám ho nepustili.
Peťa nakonec přislíbil, že jim
pomůže, byli jsme ale do-

Klenovice shánějí trenéra,

Nekuda se v pátek rozloučil

Klenovice na Hané/jim – V
nečekané situaci se krátce
před startem jarní části soutěže ocitlo mužstvo Klenovic
na Hané. Po podzimu devá(5:0)
tý celek tabulky s minimální
ztrátou na šestý Dub totiž na
Branky: 33., 43. a 80. Jahl, 27. a 35. Hodulák, 29. Haluza, 53.
poslední chvíli shání trenéra.
Jansa, 60. Hruda, 81. Prášil
V pátek se totiž na ukončení
spolupráce dohodl dosavadní
Sestava Čechovic:
kouč Milan Nekuda.
Švéda – Hatle, Chmelík (46. Hruda), Zacpal, Prášil – Jansa, Ho„Přišlo to nenadále, nechci se
dulák, Kolečkář, Matula – Haluza – Jahl. Trenér: Jaroslav Liška.
v tom ale pitvat. Mužstvo není
špatné, pracují tam zapálení lidé
Sestava Jesence:
a mají skvělý areál, bohužel je
Kýr (46. K. Laštůvka) – Továrek, Takáč, H. Burget, Horák – konečale málo domácích hráčů,“ sděný, Burian, Čížek, Tyl – P. Tichý ml., M. Laštůvka. Dále střídal:
lil nyní již bývalý trenér KlenoSvoboda. Trenér: Josef Takáč.
vic Milan Nekuda.
šit na víkendové
Lipníku.
ka jje v ttomto
ík do é utkání
tká í v Li
ík
t rarita.
rit JJe nutné
t é najít
ajít Role dočasného kouče se proza„Doufám, že to odstartuje, jinak řešení,“ přeje si vytvoření vhod- tím ujal sportovní ředitel klubu
nastanou problémy. Fotbal se má nějšího termínového kalendáře Jan Kubalák, jenž vedl hráče již
hrát, když je teplo, Česká republi- Jaroslav Liška.
do vítězné bitvy proti Kralicím.

TJ Sokol Čechovice
SK Jesenec

9:0

mluveni tak, že k nám zamíří
Matoušek a k nim Mlčoch s
Plajnerem,“ ozřejmil s tím, že
dvojice kmenových hráčů Určic stráví jarní část skutečně
v Plumlově. „Bude to pro nás
ztráta, ale do mužstva již dále
zasahovat nebudeme,“ doplnil
Kouřil.
Plumlovští současně doufají,
že se neodehraje první jarní
a celkově patnácté kolo plánované na tento víkend, čímž
by získali další čas na dotažení zbývajících příchodů. „V
Plumlově je stále sníh a na
umělé trávě hrát nechceme.
Zřejmě tak začneme v Dubu
nebo doma s Hanou Prostějov,“ předpokládá Kocourek.
Z plumlovské sestavy naopak
během zimní přestávky zmizel Jaroslav Frýbort mladší,
jenž se vrátil z hostování do
Bedihošti. Nahradil ho právě
určický Mlčoch a v uplynulém týdnu se funkcionářům
podařilo doladit i podmínky
hostování Davida Grygláka z
1.SK Prostějov. „Další hráče
ještě řešíme. Hodil by se nám
střelec, jenže ten se těžko hledá. Přestupní termín ale končí
až 6. dubna,“ věří Kocourek v
dotažení dalších příchodů do
úspěšného konce.

„Pan Nekuda je fotbalový stratég, který přinesl velké zlepšení,
hráčům hodně dal. Náhradu za
něj budeme shánět, zatím jsme
ale nikoho neoslovili, budeme
to řešit až v pondělí,“ shrnul aktuální dění Kubalák.
Na své poslední angažmá bude
Nekuda vzpomínat v dobrém.
Do Klenovic jezdil rád, nejvíce
mu v paměti utkvělo utkání s
Novými Sady. „Byl to vynikající zápas, který převyšoval soutěž ve všech směrech.
Bohužel jsme měli úzký kádr,
proto jsme si závěr trochu pokazili,“ ohlédl se.
Fotbalovou budoucnost zatím
neřeší, co bude, to ukáže až čas.
„Těžko spekulovat. Budu mít
každopádně více času na syna v
Holici,“ zmínil Milan Nekuda.

Fotbal

Kdy už nám to jaro konečně začne?! Zatímco v ligových
městech už nějaký ten pátek prožívají ono opojné vzrušení a napětí před mistrovským zápasem o body, na úrpvni
MSFL a kraje si stále musíme počkat. Obě tyto soutěže mají totiž odložen svůj jarní start, Přebor Olomouckého KFS
dokolnce už podruhé. Přestože fanouškům určitě samotné
zápasy chybí, vzhledem ke klimatickým podmínkám uplynulých dní nelze rozhodnutí STK nic vyčítat. Je přece jen
lepší, když se fotbal hraje za pěkného očasí a má jinou kulisu, než hrstku promrzlých fanatiků...
Věřme však, že velikonoční víkend přes všechny předpovědi bude tím, který spustí povel a mančafty se vydají na
honbu za důležitými bodíky.
Dnešní vydání speciálního servisu FOTBAL EXTRA je tak
oproti původním plánům věnováno ryze jízdnímu řádu.
Rozhodli jsme se, že při jednotném startu oceníte také jednotný harmonogram, do něhož jsme zanesli veškeré změny termínů či úpravy, které kluby doposud nahlásily. Proto
na této straně najdete ZAKTUALIZOVANÉ rozlosování
MSFL, všech soutěží Olomouckého KFS i OFS Prostějov
a také program ženské divize! Budeme rádi, pokud se vám
tento náš servis stane průvodcem celé jarní části.
Připravili: Petr Kozák a Josef Popelka, texty: Jiří Možný

O postup v kraji se poperou
Čechovice a Vrchoslavice,

okresní vedení udrží současní lídři
Dlouhá přestávka mezi podzimní a jarní částí se chýlí ke konci i
v nižších krajských a okresních soutěžích, blíží se rovněž úvodní
zápas fotbalistek Kostelce na Hané. Ustanou-li komplikace s počasím a stavem hracích ploch, zahájí zbylou část sezony kromě
již v šatně čekajících fotbalistů 1.SK Prostějov, Určic, Konice a
Kralic na Hané i dalších třináct družstev z Prostějovska. Pět z
nich se chystá na I.A třídu, zbývajících osm na I.B třídu. Před
startem mají také všechny soutěže pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu Prostějov.
O ambicích našich želízek v Moravskoslezské fotbalové lize, kde
je 1.SK Prostějov spolu s Třincem adeptem na prvenství, a Přeboru Olomouckého KFS, v němž míří za postupem Určice a lepší časy by měly čekat také Kralice a Konici, jsme na stránkách
Večerníku v rámci servisu FOTBAL EXTRA již psali. Pojďme
se nyní podívat na nižší soutěže, které mají o nadcházejícím víkendu zahájit svůj program.
V I.A třídě to mají nejlépe rozehrané Čechovice a výsledky i herní
projev z přípravy dávají týmu Jaroslava Lišky šanci svést s Kojetínem
a Novými Sady bitvu o první místo a postup do krajského přeboru.
Klenovice zůstanou i nadále v klidném středu, Haná Prostějov s
Plumlovem zabojují a mírně vylepší svou pozici. Zda to bude oběma
stačit na záchranu, ukáží konečné tabulky vyšších soutěží. Obdobná
zkouška čeká i na Konici „B“, ta se ale stejně jako loni na jaře zvedne.
V I.B třídě k výrazným změnám nedojde. Podzim ukázal rozložení
sil a čelo, střed i dno se příliš míchat nebudou. Vrchoslavice udržely zkušené mužstvo pohromadě a nevyklidí pozice, v Lipové rozšířil
kralickou kolonii Zdeněk Petržela a spoluhráčům pomůže k uhájení
nejvyšších příček. O nejvýraznější posun se tak postarají Mostkovice,
jimž dvě třetiny podzimu utekly. Ztrátu dotahovaly až v posledních kolech a ve stíhací jízdě budou pokračovat i dál. Na chvostu zůstane trojice Radslavice, Pivín, Býškovice, v případě velkého trápení se k nim
může přidat i Jesenec. V „béčku“ má Protivanov obtížnou situaci,
ale vyrovnaná tabulka mu při bodové sérii dává šanci na posun výš.
V mužských soutěžích pořádaných OFS Prostějov má mírný náskok
pouze „béčko“ 1.SK Prostějov, ve „trojce“ a „čtyřce“ je to našlapané.
Podle odhadu Večerníku ale bude i po konci ročníku platit, že své
skupiny vyhrají „eskáčko“, Němčice a Skalka.
Kostelecké fotbalistky jsou zatím sice páté, ale na jaře využijí toho,
že hostí čtvrtou Březnici i třetí Vlkoš, a na jejich úkor se posunou
na stupně vítězů za nedostižné Nové Sady s Brumovem.

Tip Večerníku na umístění:

MSFL:
1.SK Prostějov
2. místo
Přebor Olomouckého KFS:
Sokol Určice
1. místo
Sokol Konice
5. místo
FC Kralice na Hané
6. místo
I.A třída, skupina „A“:
Sokol Konice „B“
10. místo
I.A třída, skupina „B“:
TJ Sokol Čechovice
2. místo
to
TJ Sokol Klenovice na Hané 6. místo
to
TJ Haná Prostějov
11. místo
to
TJ Oresvo Sokol Plumlov 13. místo
to
I.B třída, skupina „A“:
TJ Sokol Vrchoslavice
2. místo
to
SK Lipová
3. místo
to
TJ Sokol Mostkovice
6. místo
to
FC Kostelec na Hané
8. místo
to
TJ Haná Nezamyslice
10. místo
SK Jesenec
11. místo
I.B třída, skupina „B“:
TJ Sokol Pivín
12. místo
TJ Sokol Protivanov
13. místo
II. třída:
1.SK Prostějov „B“
III. třída:
1. FK Němčice nad Hanou
IV. třída:
1. FK Skalka 2011
MSDŽ, skupina „B“:
FC Kostelec na Hané 3. místo
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Moravskoslezská
fotbalová liga
19. kolo, sobota 30. března, 15.30 hodin:
Frýdek-Místek – Orlová (sobota 30. března, 10.15, hřiště Stovky),
1.SK Prostějov – Baník Ostrava „B“, Slovácko „B“ – Zábřeh na
Moravě (neděle 31. března, 10.15, hřiště Kunovice), Kroměříž – Hlučín, Břeclav – Žďár nad Sázavou, Třinec – Hulín (sobota 30. března,
10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Rosice – Zlín „B“ (neděle 31. března,
16.30), Uničov – Sigma Olomouc „B“ (neděle 31. března, 10.15).

20. kolo, neděle 7. dubna, 15.30 hodin:
Orlová – Uničov (sobota 6. dubna, 10.15), Sigma Olomouc „B“ –
Rosice (neděle 7. dubna, 10.15, Andrův stadion 2), Zlín „B“ – Třinec
(neděle 7. dubna, 10.30, hřiště Letná), Hulín – Břeclav (sobota 6. dubna, 15.30), Žďár n.S. – Kroměříž (umělá tráva), Hlučín – Slovácko
„B“ (sobota 6. dubna, 15.30), Zábřeh n.M. – 1.SK Prostějov, Baník
Ostrava „B“ – Frýdek-Místek (neděle 7. dubna, 10.15, Vřesina)

21. kolo, sobota 13. dubna, 16.00 hodin:
Baník Ostrava „B“ – Orlová (neděle 14. dubna, 10.15, hřiště Vřesina),
Frýdek-Místek – Zábřeh na Moravě (sobota 13. dubna, 10.15, hřiště
Stovky), 1.SK Prostějov – Hlučín, Slovácko „B“ – Žďár nad Sázavou (neděle 14. dubna, 10.15, hřiště Kunovice), Kroměříž – Hulín,
Břeclav – Zlín „B“, Třinec – Sigma Olomouc „B“ (sobota 13. dubna,
10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Rosice – Uničov.

22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin:
Orlová – Rosice (sobota 20. dubna, 10.15), Uničov – Třinec (neděle
21. dubna, 10.15), Sigma Olomouc „B“ – Břeclav (neděle 21. dubna,
10.15, Andrův stadion 2), Zlín „B“ – Kroměříž (neděle 21. dubna,
10.30, Letná), Hulín – Slovácko „B“ (sobota 20. dubna, 16.00), Žďár
nad Sázavou – 1.SK Prostějov, Hlučín – Frýdek-Místek (sobota 20.
dubna, 16.00), Zábřeh na Moravě – Baník Ostrava „B“.

23. kolo, sobota 27. dubna, 16.00 hodin:
Zábřeh n.M. – Orlová (neděle 28. dubna, 16.00), Baník Ostrava „B“
– Hlučín (neděle 28. dubna, 10.15, hřiště Vřesina), Frýdek-Místek –
Žďár n.S. (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).

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

24. kolo, sobota 4. května, 16.30 hodin:
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.

25. kolo, sobota 11. května, 16.30 hodin:
Hlučín – Orlová, Zábřeh na Moravě – Žďár nad Sázavou (neděle
12. května, 16.30), Baník Ostrava „B“ – Hulín (neděle 12. května, 10.15, hřiště Vřesina), Frýdek-Místek – Zlín „B“ (sobota 11.
května, 10.15, hřiště Stovky), 1.SK Prostějov – Sigma Olomouc
„B“, Slovácko „B“ – Uničov (neděle 12. května, 10.15, hřiště Kunovice), Kroměříž – Rosice, Břeclav – Třinec.

26. kolo, neděle 19. května, 16.30 hodin:

Přebor
Olomouckého KFS
19. kolo, neděle 31. března, 15.30 hodin:
Dolany - Želatovice, Troubky - Šternberk, Kozlovice - Velké Losiny, Hněvotín - Určice (sobota
30. března, 15.30), Opatovice - Ústí (neděle 31.
března, 10.00), 1.HFK Olomouc „B“ - Konice
(neděle 31. března, 10.00, hřiště Hodolany), Zlaté Hory - Oskava (sobota 30. března, 15.30), Litovel - Kralice na Hané (sobota 30. března, 15.30).
20. kolo, neděle 7. dubna, 15.30 hodin:
Želatovice - Litovel, Kralice na Hané - Zlaté
Hory, Oskava - 1.HFK Olomouc „B“ (sobota 6.
dubna, 15.30), Konice - Opatovice, Ústí - Hněvotín, Určice - Kozlovice, Velké Losiny - Troubky,
Šternberk - Dolany.
21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00 hodin:
Šternberk - Želatovice (sobota 13. dubna, 16.00),
Dolany - Velké Losiny, Troubky - Určice, Kozlovice - Ústí, Hněvotín - Konice (sobota 13. dubna, 16.00), Opatovice - Oskava (neděle 14. dubna,
10.00), 1.HFK Olomouc „B“ - Kralice na Hané
(neděle 14. dubna, 10.00, hřiště Hodolany), Zlaté
Hory - Litovel (sobota 13. dubna, 16.00).

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.

28. kolo, sobota 1. června, 16.30 hodin:
Orlová – Kroměříž (sobota 1. června, 10.15), Břeclav – Slovácko „B“,
Třinec – 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 n.M. (neděle 2. června, 10.15, Andrův stadion 1), Zlín „B“ –
Hlučín (neděle 2. června, 10.30, Letná), Hulín – Žďár n.S.

29. kolo, sobota 8. června, 16.30 hodin:
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 hodin:
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 Moravě (neděle 16. června, 16.30), Uničov – Hlučín (neděle 16.
června, 10.15), Sigma Olomouc „B“ – Žďár nad Sázavou (neděle 16.
června, 10.15), Zlín „B“ – Hulín (neděle 16. června, 10.30).

I.A třída,
skupina „B“

I.B třída,
skupina „A“

15. kolo, sobota 30. března,
15.30 hodin:

15. kolo, sobota 30. března,
15.30 hodin:

15. kolo, neděle 31. března,
15.30 hodin:

Loštice - Štěpánov (neděle 31. března, 15.30), Konice „B“ - Medlov,
Štíty - Leština, Bludov - Troubelice,
Šumvald - Písečná (neděle 31. března,
15.30), Moravský Beroun - Mohelnice „B“, Jeseník - Jindřichov.

Lipník - Čechovice, Bohuňovice Náměšť na Hané (neděle 31. března, 15.30), Klenovice na Hané
- Bělkovice, Bělotín - Hlubočky
(hřiště Hlubočky), Plumlov - Kojetín, Slatinice - Dub nad Moravou, Nové Sady - Haná Prostějov.

15. kolo
neděle 31. března, 15.30:

Jesenec - Horní Moštěnice (hřiště Dzbel),
Mostkovice - Radslavice, Pivín - Beňov,
Kostelec na Hané - Vrchoslavice (sobota
30. března, 15.30), Hranice „B“ - Všechovice (neděle 31. března, 15.00), Nezamyslice - Býškovice (sobota 30. března,
15.30), Tovačov - Lipová.

Brodek u Přerova - Velká Bystřice, Doloplazy - Slavonín, Velký Týnec - Černovír
(sobota 30. března, 15.30), Lutín - Drahlov, Maletín - Chválkovice (sobota 30.
března, 15.30), Červenka - Kožušany (sobota 30. března, 15.30), Haňovice - Protivanov (neděle 31. března, 14.30).

16. kolo, sobota 6. dubna,
15.30 hodin:

16. kolo, neděle 7. dubna,
15.30 hodin:

16. kolo
neděle 7. dubna, 15.30:

Horní Moštěnice - Tovačov (sobota 6.
dubna, 15.30), Lipová - Nezamyslice,
Býškovice - Hranice „B“ (neděle 7.
dubna, 10.15, hřiště Horní Újezd), Všechovice - Kostelec na Hané, Vrchoslavice - Pivín, Beňov - Mostkovice,
Radslavice - Jesenec.

Velká Bystřice - Haňovice, Protivanov
- Červenka, Kožušany - Maletín, Chválkovice - Lutín (sobota 6. dubna, 15.30),
Drahlov - Velký Týnec (sobota 6. dubna,
15.30), Černovír - Doloplazy (neděle 7.
dubna, 10.00), Slavonín - Brodek u Přerova (sobota 6. dubna, 15.30).

17. kolo, neděle 14. dubna,
16.00 hodin:

17. kolo
sobota 13. dubna, 16.00:

16. kolo, sobota 6. dubna,
15.30 hodin:
Štěpánov - Jeseník, Jindřichov
- Moravský Beroun, Mohelnice
„B“ - Šumvald (neděle 7. dubna,
15.30), Písečná - Bludov, Troubelice - Štíty (neděle 7. dubna, 15.30),
Leština - Konice „B“, Medlov Loštice (neděle 7. dubna, 15.30).

17. kolo, neděle 14. dubna,
6.00 hodin:

Medlov - Štěpánov, Loštice - Leština, Konice „B“ - Troubelice, Štíty
- Písečná (sobota 13. dubna, 16.00),
Bludov - Mohelnice „B“ (sobota 13.
dubna, 16.00), Šumvald - Jindřichov,
Moravský Beroun - Jeseník (sobota
22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin:
Želatovice - Zlaté Hory, Litovel - 1.HFK Olo- 13. dubna, 16.00).
mouc „B“ (sobota 20. dubna, 16.00), Kralice na
18. kolo, sobota 20. dubna,
Hané - Opatovice (sobota 20. dubna, 16.00),
16.00 hodin:
Oskava - Hněvotín (sobota 20. dubna, 16.00),
Konice - Kozlovice, Ústí - Troubky (neděle 21. Štěpánov - Moravský Beroun, Jesedubna, 10.00), Určice - Dolany, Velké Losiny - ník - Šumvald, Jindřichov - Bludov,
Mohelnice „B“ - Štíty (neděle 21.
Šternberk.
dubna, 16.00), Písečná - Konice
23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00 hodin:
„B“, Troubelice - Loštice (neděle
Velké Losiny - Želatovice, Šternberk - Určice (so- 21. dubna, 16.00), Leština - Medlov.
bota 27. dubna, 16.00), Dolany - Ústí, Troubky
19. kolo, sobota 27. dubna,
- Konice, Kozlovice - Oskava, Hněvotín - Kralice
16.00 hodin:
na Hané (sobota 27. dubna, 16.00), Opatovice Litovel (neděle 28. dubna, 10.00), 1.HFK Olomouc Leština - Štěpánov, Medlov „B“ - Zlaté Hory (neděle 28. dubna, 10.00, hřiště Troubelice (neděle 28. dubna,
Hodolany).
16.00), Loštice - Písečná (neděle
28. dubna, 16.00), Konice „B“
dohrávané 17. kolo,
- Mohelnice „B“, Štíty - Jindřistředa 1. května, 16.30 hodin:
chov, Bludov - Jeseník, Šumvald
Troubky – Želatovice, Kozlovice – Dolany, Hněvotín - Moravský Beroun (neděle 28.
– Šternberk, Opatovice – Velké Losiny (středa 1. květ- dubna, 16.00).
na, 10.00), 1.HFK Olomouc „B“ – Určice (středa
20. kolo, sobota 4. května,
1. května, 10.00, hřiště Hodolany), Zlaté Hory –
16.30 hodin:
Ústí, Litovel – Konice, Kralice na Hané – Oskava
(středa 1. května, 15.30).
Štěpánov - Šumvald, Moravský
Beroun - Bludov, Jeseník - Štíty,
24. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin:
Jindřichov - Konice „B“, MoŽelatovice - 1.HFK Olomouc „B“, Zlaté Hory - helnice „B“ - Loštice (neděle 5.
Opatovice (sobota 4. května, 16.30), Litovel - Hně- května, 16.30), Písečná - Medlov,
votín (sobota 4. května, 16.30), Kralice na Hané Troubelice - Leština (neděle 5.
- Kozlovice (sobota 4. května, 16.30), Oskava května, 16.30).
- Troubky (sobota 4. května, 16.30), Konice - Dolany, Ústí - Šternberk (neděle 5. května, 10.00), Ur21. kolo, neděle 12. května,
čice - Velké Losiny.
16.30 hodin:
Troubelice - Štěpánov, Leština dohrávané 18. kolo,
Písečná (sobota 11. května, 16.30),
středa 8. května, 16.30 hodin:
Medlov - Mohelnice „B“, Loštice Želatovice – Kralice na Hané, Oskava – Litovel, Jindřichov, Konice „B“ - Jeseník,
Konice – Zlaté Hory, Ústí – 1.HFK Olomouc „B“ Štíty - Moravský Beroun (sobota
(středa 8. května, 10.00), Určice – Opatovice, Velké 11. května, 16.30), Bludov - ŠumLosiny – Hněvotín, Šternberk – Kozlovice, Dolany vald (sobota 11. května, 16.30).
– Troubky.

Orlová – Břeclav (sobota 18. května, 10.15), Třinec – Kroměříž (sobota 18. května, 10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Rosice – Slovácko
25. kolo, neděle 12. května, 16.30 hodin:
„B“, Uničov – 1.SK Prostějov, Sigma Olomouc „B“ – Frýdek-Místek
(neděle 19. května, 10.15, Andrův stadion 2), Zlín „B“ – Baník Ostra- Určice - Želatovice, Velké Losiny - Ústí, Šternva „B“ (neděle 19. května, 10.30, Letná), Hulín – Zábřeh na Moravě berk - Konice (sobota 11. května, 16.30), Dolany
- Oskava, Troubky - Kralice na Hané, Kozlovice
(sobota 18. května, 16.30), Žďár nad Sázavou – Hlučín.
- Litovel, Hněvotín - Zlaté Hory (sobota 11. května,
16.30), Opatovice - 1.HFK Olomouc „B“ (neděle
dohrávané 18. kolo, středa 22. května, 17.00 hodin:
Orlová – Sigma Olomouc „B“(sobota 23. března, 10.15), Zlín „B“ 12. května, 10.00).
– Uničov (neděle 24. března, 10.30, hřiště Letná), Hulín – Rosice
26. kolo, sobota 18. května, 16.30 hodin
(sobota 23. března, 15.00), Žďár nad Sázavou – Třinec (umělá tráŽelatovice - Opatovice (neděle 19. května, 16.30),
va), Hlučín – Břeclav (sobota 23. března, 15.00), Zábřeh na Moravě
1.HFK Olomouc „B“ - Hněvotín (neděle 19. květ– Kroměříž, Baník Ostrava „B“ – Slovácko „B“ (neděle 24. března, na, 10.00, hřiště Hodolany), Zlaté Hory - Kozlovi10.15, hřiště Vřesina), Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (sobota 23. ce, Litovel - Troubky, Kralice na Hané - Dolany,
března, 10.15, hřiště Stovky).
Oskava - Šternberk, Konice - Velké Losiny (neděle

27. kolo, sobota 25. května, 16.30 hodin:

I.A třída,
skupina „A“

22. kolo, sobota 18. května,
16.30 hodin:
Štěpánov - Bludov, Šumvald Štíty (neděle 19. května, 16.30),
Moravský Beroun - Konice
„B“, Jeseník - Loštice, Jindřichov - Medlov, Mohelnice „B“
- Leština (neděle 19. května,
16.30), Písečná - Troubelice.

23. kolo, sobota 25. května,
16.30 hodin:

Písečná - Štěpánov, Troubelice Mohelnice „B“ (neděle 26. května,
19. května, 16.30), Ústí - Určice (neděle 19. květ- 16.30), Leština - Jindřichov, Medlov
- Jeseník (neděle 26. května, 16.30),
na, 10.00).
Loštice - Moravský Beroun (neděle
26. května, 16.30), Konice „B“ 27. kolo, neděle 26. května, 16.30 hodin:
Ústí - Želatovice (neděle 26. května, 10.00), Určice Šumvald, Štíty - Bludov.
- Konice, Velké Losiny - Oskava, Šternberk - Kra24. kolo, sobota 1. června,
lice na Hané (sobota 25. května, 16.30), Dolany
16.30 hodin:
- Litovel, Troubky - Zlaté Hory, Kozlovice - 1.HFK
Olomouc „B“, Hněvotín - Opatovice (sobota 25. Štěpánov - Štíty, Bludov - Konice
„B“, Šumvald - Loštice (neděle 2.
května, 16.30).
června, 16.30), Moravský Beroun Medlov, Jeseník - Leština, Jindřichov
28. kolo, sobota 1. června, 16.30 hodin:
Želatovice - Hněvotín (neděle 2. června, 16.30), Opa- - Troubelice, Mohelnice „B“ - Písečtovice - Kozlovice (neděle 2. června, 10.00), 1.HFK ná (neděle 2. června, 16.30).
Olomouc „B“ - Troubky (neděle 2. června, 10.00,
25. kolo, neděle 9. června,
hřiště Hodolany), Zlaté Hory - Dolany, Litovel 16.30 hodin:
Šternberk, Kralice na Hané - Velké Losiny, Oskava
Mohelnice „B“ - Štěpánov, Písečná - Určice, Konice - Ústí (neděle 2. června, 16.30).
Jindřichov (sobota 8. června, 16.30),
Troubelice - Jeseník, Leština - Mo29. kolo, neděle 9. června, 16.30 hodin:
Konice - Želatovice (sobota 8. června, 16.30), Ústí - ravský Beroun (sobota 8. června,
Oskava (neděle 9. června, 10.00), Určice - Kralice na 16.30), Medlov - Šumvald, Loštice
Hané, Velké Losiny - Litovel, Šternberk - Zlaté Hory - Bludov (sobota 8. června, 10.30),
(sobota 8. června, 16.30), Dolany - 1.HFK Olomouc Konice „B“ - Štíty.
„B“, Troubky - Opatovice, Kozlovice - Hněvotín.

30. kolo, sobota 15. června, 16.30 hodin:
Želatovice - Kozlovice (neděle 16. června,
16.30), Hněvotín - Troubky, Opatovice - Dolany
(neděle 16. června, 10.00), 1.HFK Olomouc „B“
- Šternberk (neděle 16. června, 10.00, hřiště Hodolany), Zlaté Hory - Velké Losiny, Litovel - Určice, Kralice na Hané - Ústí, Oskava - Konice.

26. kolo, sobota 15. června,
16.30 hodin:

Štěpánov - Konice „B“, Štíty
- Loštice, Bludov - Medlov,
Šumvald - Leština (neděle 16.
června, 16.30), Moravský Beroun
- Troubelice, Jeseník - Písečná,
Jindřichov - Mohelnice „B“.

Čechovice - Nové Sady, Haná
Prostějov - Slatinice, Dub nad
Moravou - Plumlov, Kojetín Bělotín, Hlubočky - Klenovice
na Hané, Bělkovice - Bohuňovice (neděle 7. dubna, 14.00), Náměšť na Hané - Lipník (neděle 7.
dubna, 15.30).

17. kolo, sobota 13. dubna,
16.00 hodin:

I.B třída,
skupina „B“

Náměšť na Hané - Čechovice, Lipník - Bělkovice, Bohuňovice - Hlubočky (neděle 14. dubna, 16.00),
Klenovice na Hané - Kojetín,
Bělotín - Dub nad Moravou (neděle
14. dubna, 16.00), Plumlov - Haná
Prostějov, Slatinice - Nové Sady.

Radslavice - Horní Moštěnice, Jesenec
- Beňov (sobota 13. dubna, 16.00, hřiště Dzbel), Mostkovice - Vrchoslavice,
Pivín - Všechovice, Kostelec na Hané
- Býškovice (sobota 13. dubna, 16.00),
Hranice „B“ - Lipová (neděle 14. dubna, 15.00), Nezamyslice - Tovačov
(sobota 13. dubna, 16.00).

Slavonín - Velká Bystřice, Brodek u
Přerova - Černovír, Doloplazy - Drahlov
(neděle 14. dubna, 15.30), Velký Týnec Chválkovice, Lutín - Kožušany (neděle
14. dubna, 15.30), Maletín - Protivanov,
Červenka - Haňovice.

18. kolo, sobota 20. dubna,
16.00 hodin:

18. kolo, neděle 21. dubna,
16.00 hodin:

Velká Bystřice - Červenka, Haňovice
- Maletín, Protivanov - Lutín (hřiště
Lutín), Kožušany - Velký Týnec, Chválkovice - Doloplazy (sobota 20. dubna,
16.00), Drahlov - Brodek u Přerova (sobota 20. dubna, 16.00), Černovír - Slavonín (neděle 21. dubna, 10.00).

Čechovice - Slatinice (neděle 21.
dubna, 16.00), Nové Sady - Plumlov,
Haná Prostějov - Bělotín, Dub nad
Moravou - Klenovice na Hané, Kojetín - Bohuňovice, Hlubočky - Lipník, Bělkovice - Náměšť na Hané.

Horní Moštěnice - Nezamyslice (sobota
20. dubna, 16.00), Tovačov - Hranice „B“,
Lipová - Kostelec na Hané, Býškovice Pivín (neděle 21. dubna, 10.15, hřiště Horní Újezd), Všechovice - Mostkovice, Vrchoslavice - Jesenec, Beňov - Radslavice.

19. kolo, sobota 27. dubna,
16.00 hodin:

19. kolo, neděle 28. dubna,
16.00 hodin:

Bělkovice - Čechovice, Náměšť na
Hané - Hlubočky, Lipník - Kojetín,
Bohuňovice - Dub nad Moravou
(neděle 28. dubna, 16.00), Klenovice
- na Hané - Haná Prostějov, Bělotín - Nové Sady (neděle 28. dubna,
16.00), Plumlov - Slatinice.

Beňov - Horní Moštěnice, Radslavice Vrchoslavice, Jesenec - Všechovice (hřiště Dzbel), Mostkovice - Býškovice, Pivín
- Lipová, Kostelec na Hané - Tovačov
(sobota 27. dubna, 16.00), Hranice „B“
- Nezamyslice (neděle 28. dubna, 15.00).

20. kolo, sobota 4. května,
16.30 hodin:

20. kolo, neděle 5. května,
16.30 hodin:

Čechovice - Plumlov (neděle 5. května, 16.00), Slatinice - Bělotín, Nové
Sady - Klenovice na Hané, Haná
Prostějov - Bohuňovice, Dub nad
Moravou - Lipník, Kojetín - Náměšť
na Hané, Hlubočky - Bělkovice.

21. kolo, sobota 11. května,
16.30 hodin:

Horní Moštěnice - Hranice „B“ (sobota
4. května, 16.30), Nezamyslice - Kostelec na Hané (sobota 4. května, 16.30),
Tovačov - Pivín (středa 1. května, 16.30),
Lipová - Mostkovice, Býškovice - Jesenec
(neděle 5. května, 10.15), Všechovice Radslavice, Vrchoslavice - Beňov.

21. kolo, neděle 12. května,
16.30 hodin:

18. kolo
neděle 21. dubna, 16.00:

19. kolo
sobota 27. dubna, 16.00:
Černovír - Velká Bystřice (neděle 28.
dubna, 10.00), Slavonín - Drahlov, Brodek u Přerova - Chválkovice (neděle 28.
dubna, 10.00), Doloplazy - Kožušany
(neděle 28. dubna, 16.00), Velký Týnec Protivanov, Lutín - Haňovice (neděle 28.
dubna, 16.00), Maletín - Červenka.

20. kolo
neděle 5. května, 16.30:
Velká Bystřice - Maletín, Červenka Lutín (sobota 4. května, 16.30), Haňovice - Velký Týnec, Protivanov - Doloplazy, Kožušany - Brodek u Přerova,
Chválkovice - Slavonín (sobota 4. května, 16.30), Drahlov - Černovír (sobota
4. května, 16.30).

21. kolo
neděle 12. května, 16.30:

Hlubočky - Čechovice, Bělkovice
na Hané - Kojetín, Náměšť na Hané
- Dub nad Moravou, Lipník - Haná
Prostějov, Bohuňovice - Nové Sady
(neděle 12. května, 16.30), Klenovice na Hané - Slatinice, Bělotín Plumlov (neděle 12. května, 16.30).

Vrchoslavice - Horní Moštěnice, Beňov
- Všechovice, Radslavice - Býškovice,
Jesenec - Lipová (hřiště Dzbel), Mostkovice - Tovačov, Pivín - Nezamyslice, Kostelec na Hané - Hranice „B“
(sobota 11. května, 16.30).

Drahlov - Velká Bystřice (sobota 11. května, 16.30), Černovír - Chválkovice (neděle 12. května, 10.00), Slavonín - Kožušany (sobota 11. května, 16.30), Brodek u
Přerova - Protivanov, Doloplazy - Haňovice, Velký Týnec - Červenka (sobota 11.
května, 16.30), Lutín - Maletín.

22. kolo, sobota 18. května,
16.30 hodin:

22. kolo, neděle 19. května,
16.30 hodin:

Čechovice - Bělotín (neděle 19. května, 16.30), Plumlov - Klenovice na
Hané, Slatinice - Bohuňovice, Nové
Sady - Lipník, Haná Prostějov - Náměšť na Hané, Dub nad Moravou Bělkovice, Kojetín - Hlubočky.

Horní Moštěnice - Kostelec na Hané (sobota 18. května, 16.30), Hranice „B“ - Pivín (neděle 19. května, 15.00), Nezamyslice - Mostkovice (sobota 18. května, 16.30),
Tovačov - Jesenec, Lipová - Radslavice,
Býškovice - Beňov (neděle 19. května,
10.15), Všechovice - Vrchoslavice.

22. kolo
neděle 19. května, 16.30:

23. kolo, sobota 25. května,
16.30 hodin:
Kojetín - Čechovice, Hlubočky - Dub
nad Moravou, Bělkovice - Haná
Prostějov, Náměšť na Hané - Nové
Sady, Lipník - Slatinice, Bohuňovice
- Plumlov (neděle 26. května, 16.30),
Klenovice na Hané - Bělotín.

24. kolo, sobota 1. června,
16.30 hodin:
Čechovice - Klenovice na Hané
(neděle 2. června, 16.30), Bělotín
- Bohuňovice (neděle 2. června,
16.30), Plumlov - Lipník, Slatinice - Náměšť na Hané, Nové Sady
- Bělkovice, Haná Prostějov - Hlubočky, Dub nad Moravou - Kojetín.

25. kolo, sobota 8. června,
16.30 hodin:

23. kolo, neděle 26. května,
16.30 hodin:
Všechovice - Horní Moštěnice, Vrchoslavice - Býškovice, Beňov - Lipová,
Radslavice - Tovačov, Jesenec - Nezamyslice (sobota 25. května, 16.30, hřiště Dzbel), Mostkovice - Hranice „B“,
Pivín - Kostelec na Hané.

24. kolo, neděle 2. června,
16.30 hodin:
Horní Moštěnice - Pivín (sobota 1. června, 16.30), Kostelec na Hané - Mostkovice (sobota 1. června, 16.30), Hranice
„B“ - Jesenec (neděle 2. června, 15.00),
Nezamyslice - Radslavice (sobota 1.
června, 16.30), Tovačov - Beňov, Lipová
- Vrchoslavice, Býškovice - Všechovice.

25. kolo, neděle 9. června,
16.30 hodin:

Dub nad Moravou - Čechovice,
Kojetín - Haná Prostějov, Hlubočky - Nové Sady, Bělkovice - Slatinice, Náměšť na Hané - Plumlov
(neděle 9. června, 16.30), Lipník
- Bělotín, Bohuňovice - Klenovice
na Hané (neděle 9. června, 16.30).

Býškovice - Horní Moštěnice (neděle 9.
června, 10.15), Všechovice - Lipová, Vrchoslavice - Tovačov, Beňov - Nezamyslice, Radslavice - Hranice „B“, Jesenec
- Kostelec na Hané (sobota 8. června,
16.30, hřiště Dzbel), Mostkovice - Pivín.

26. kolo, sobota 15. června,
16.30 hodin :

26. kolo, neděle 16. června,
16.30 hodin:

Čechovice - Bohuňovice (neděle 16.
června, 16.30), Klenovice na Hané
- Lipník, Bělotín - Náměšť na Hané
(neděle 16. června, 16.30), Plumlov
- Bělkovice, Slatinice - Hlubočky,
Nové Sady - Kojetín, Haná Prostějov - Dub nad Moravou.

Horní Moštěnice - Mostkovice (sobota
15. června, 16.30), Pivín - Jesenec, Kostelec na Hané - Radslavice (sobota 15.
června, 16.30), Hranice „B“ - Beňov (neděle 16. června, 15.00), Nezamyslice - Vrchoslavice (sobota 15. června, 16.30), Tovačov - Všechovice, Lipová - Býškovice.

Přebor OFS Prostějov
II. třída
17. kolo, neděle 31. března, 15.30 hodin:
Haná Prostějov „B“ - Otaslavice, Smržice - Výšovice (hřiště Bedihošť), Brodek u Prostějova Zdětín, Přemyslovice - Držovice, Hvozd - 1.SK
Prostějov „B“, Vrahovice - Určice „B“ (sobota 30.
března, 15.30), Otinoves - Kralice na Hané „B“
(sobota 30. března, 15.30), Olšany - Čechovice „B“
(sobota 30. března, 15.30).

20. kolo, neděle 7. dubna, 15.30 hodin:

Velká Bystřice - Doloplazy, Velký Týnec - Brodek u Přerova (sobota 15. června, 16.30), Lutín - Slavonín, Maletín
- Černovír (sobota 15. června, 16.30),
Červenka - Drahlov (sobota 15. června, 16.30), Haňovice - Chválkovice,
Protivanov - Kožušany.

17. kolo, neděle 31. března, 15.30 hodin:

Ptení - Dobromilice (hřiště Dobromilice),
Mostkovice „B“ - Ivaň (sobota 30. března,
15.30), Kostelec na Hané „B“ - Bedihošť,
Pivín „B“ - Němčice nad Hanou, Vrahovice „B“ - Vícov, Brodek u Konice - Zdětín
„B“, Nezamyslice „B“ - Pavlovice (neděle
31. března, 10.00), Tištín - Horní Štěpánov.

20. kolo, neděle 7. dubna, 15.30 hodin:
Dobromilice - Nezamyslice „B“, Tištín - Brodek u Konice, Horní Štěpánov - Vrahovice „B“,
Pavlovice - Pivín „B“, Zdětín „B“ - Kostelec
na Hané „B“ (sobota 6. dubna, 15.30), Vícov Mostkovice „B“, Němčice nad Hanou - Ptení,
Bedihošť - Ivaň (neděle 7. dubna, 10.00).

Čechovice „B“ - Smržice, Haná Prostějov „B“
- Brodek u Prostějova (umělá tráva Za Místním
nádražím), Otaslavice - Vrahovice, Výšovice Přemyslovice, Zdětín - Hvozd, Určice „B“ - Otinoves (sobota 6. dubna, 15.30), Držovice - Olšany (sobota 6. dubna, 15.30), 1.SK Prostějov „B“ 21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00 hodin:
- Kralice na Hané „B“ (hřiště v Olympijské ulici). Bedihošť - Dobromilice (neděle 14. dubna,
10.00), Ivaň - Němčice nad Hanou (sobota 13.
21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00 hodin:
dubna, 16.00), Ptení - Vícov, Mostkovice „B“
1.SK Prostějov „B“ - Čechovice „B“ (hřiště v Olym- - Zdětín „B“, Kostelec na Hané „B“ - Pavlovipijské ulici), Kralice na Hané „B“ - Držovice, Olšany ce, Pivín „B“ - Horní Štěpánov, Vrahovice „B“
- Určice „B“, Otinoves - Zdětín, Hvozd - Výšovice, - Tištín, Brodek u Konice - Nezamyslice „B“.
Přemyslovice - Otaslavice, Vrahovice - Haná Prostějov „B“ (sobota 13. dubna, 16.00), Brodek u Prostějo- 22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin:
va - Smržice (hřiště Smržice).
Dobromilice - Brodek u Konice, Nezamyslice „B“ - Vrahovice „B“ (neděle 21.
22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin:
dubna, 10.00), Tištín - Pivín „B“, Horní
Čechovice „B“ - Brodek u Prostějova (sobota 20. Štěpánov - Kostelec na Hané „B“, Pavlodubna, 16.00), Smržice - Vrahovice, Haná Prostějov vice - Mostkovice „B“, Zdětín „B“ - Ptení
„B“ - Přemyslovice (umělá tráva Za Místním ná- (sobota 20. dubna, 16.00), Vícov - Ivaň,
dražím), Otaslavice - Hvozd, Výšovice - Otinoves, Němčice nad Hanou - Bedihošť.
Zdětín - Olšany, Určice „B“ - Kralice na Hané „B“
(sobota 20. dubna, 16.00), Držovice - 1.SK Prostějov 23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00 hodin:
„B“ (sobota 20. dubna, 16.00).
Němčice nad Hanou - Dobromilice, Bedihošť - Vícov (neděle 28. dubna, 10.00),
23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00 hodin:
Ivaň - Zdětín „B“(sobota 27. dubna, 16.00),
Držovice - Čechovice „B“ (sobota 27. dubna, Ptení - Pavlovice, Mostkovice „B“ - Horní
16.00), 1.SK Prostějov „B“ - Určice „B“ (hřiště v Štěpánov, Kostelec na Hané „B“ - Tištín,
Olympijské ulici), Kralice na Hané „B“ - Zdětín, Pivín „B“ - Nezamyslice „B“, Vrahovice
Olšany - Výšovice, Otinoves - Otaslavice, Hvozd „B“ - Brodek u Konice.
- Haná Prostějov „B“, Přemyslovice - Smržice
(hřiště Smržice), Vrahovice - Brodek u Prostějova 18. kolo, středa 1. května, 16.30 hodin:
(sobota 27. dubna, 16.00).
Dobromilice - Tištín, Horní Štěpánov - Nezamyslice „B“, Pavlovice - Brodek u Kodohrávané 18. kolo, středa 1. května,
nice, Zdětín „B“ - Vrahovice „B“, Vícov 16.30 hodin:
Pivín „B“, Němčice nad Hanou - Kostelec
Čechovice „B“ - Haná Prostějov „B“, Otaslavice na Hané „B“, Bedihošť - Mostkovice „B“
- Smržice, Výšovice - Brodek u Prostějova, Zdětín (středa 1. května, 10.00), Ivaň - Ptení.
- Vrahovice, Určice „B“ - Přemyslovice, Držovice
- Hvozd, 1.SK Prostějov „B“ - Otinoves (hřiště v 24. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin:
Olympijské ulici), Kralice na Hané „B“ - Olšany. Dobromilice - Vrahovice „B“, Brodek u
Konice - Pivín „B“, Nezamyslice „B“ 24. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin:
Kostelec na Hané „B“ (neděle 5. května,
Čechovice „B“ - Vrahovice (sobota 4. května, 16.30), 10.00), Tištín - Mostkovice „B“, Horní
Brodek u Prostějova - Přemyslovice, Smržice - Štěpánov - Ptení, Pavlovice - Ivaň, Zdětín
Hvozd, Haná Prostějov „B“ - Otinoves (umělá tráva „B“ - Bedihošť (sobota 4. května, 16.30),
Za Místním nádražím), Otaslavice - Olšany, Výšovi- Vícov - Němčice nad Hanou.
ce - Kralice na Hané, Zdětín - 1.SK Prostějov „B“,
19. kolo, středa 8. května, 16.30 hodin:
Určice „B“ - Držovice (sobota 4. května, 16.30).
Ivaň - Dobromilice, Ptení - Bedihošť, Mostdohrávané 19. kolo, středa 8.května,
kovice „B“ - Němčice nad Hanou, Kostelec
nad Hanou - Vícov, Pivín „B“ - Zdětín „B“,
16.30 hodin:
Kralice na Hané „B“ - Čechovice „B“, Olšany - 1.SK Vrahovice „B“ - Pavlovice, Brodek u KoProstějov „B“, Otinoves - Držovice, Hvozd - Určice nice - Horní Štěpánov, Nezamyslice „B“ „B“, Přemyslovice - Zdětín, Vrahovice - Výšovice, Tištín (středa 8. května, 10.00).
Brodek u Prostějova - Otaslavice, Smržice - Haná
25. kolo, neděle 12. května, 16.30 hodin:
Prostějov „B“.
Vícov - Dobromilice, Němčice nad Hanou
- Zdětín „B“, Bedihošť - Pavlovice (neděle
25. kolo, neděle 12. května, 16.30 hodin:
Určice „B“ - Čechovice „B“ (sobota 11. května, 12. května, 10.00), Ivaň - Horní Štěpánov
16.30), Držovice - Zdětín (sobota 11. května, 16.30), (sobota 11. května, 16.30), Ptení - Tištín,
1.SK Prostějov „B“ - Výšovice (hřiště v Olympij- Mostkovice „B“ - Nezamyslice „B“, Kosské ulici), Kralice na Hané „B“ - Otaslavice, Olšany telec na Hané „B“ - Brodek u Konice, Pi- Haná Prostějov „B“, Otinoves - Smržice, Hvozd - vín „B“ - Vrahovice „B“.
Brodek u Prostějova, Přemyslovice - Vrahovice.

Velká Bystřice - Lutín, Maletín - Velký
Týnec (sobota 18. května, 16.30), Červenka - Doloplazy (sobota 18. května,
16.30), Haňovice - Brodek u Přerova,
Protivanov - Slavonín, Kožušany 26. kolo, neděle 19. května, 16.30 hodin:
Černovír, Chválkovice - Drahlov (sobota
Čechovice
„B“ - Přemyslovice (sobota 18. května,
18. května, 16.30).
16.30), Vrahovice - Hvozd (sobota 18. května, 16.30),
Brodek u Prostějov - Otinoves, Smržice - Olšany,
23. kolo
Haná Prostějov „B“ - Kralice na Hané „B“ (umělá
sobota 25. května, 16.30:
tráva Za Místním nádražím), Otaslavice - 1.SK ProChválkovice - Velká Bystřice, Drahlov - stějov „B“, Výšovice - Držovice, Zdětín - Určice „B“.
Kožušany, Černovír - Protivanov (neděle
26. května, 10.00), Slavonín - Haňovice,
27. kolo, neděle 26. května, 16.30 hodin:
Brodek u Přerova - Červenka, Doloplazy
Zdětín - Čechovice „B“, Určice „B“ - Výšovice (so- Maletín (neděle 26. května, 16.30), Velbota 25. května, 16.30), Držovice - Otaslavice (soký Týnec - Lutín.
bota 25. května, 16.30), 1.SK Prostějov „B“ - Haná
Prostějov „B“ (hřiště v Olympijské ulici), Kralice na
24. kolo
Hané „B“ - Smržice, Olšany - Brodek u Prostějova,
neděle 2. června, 16.30:
Otinoves - Vrahovice, Hvozd - Přemyslovice (hřiště
Velká Bystřice - Velký Týnec, Lutín - Přemyslovice).
Doloplazy, Maletín - Brodek u Přerova
(sobota 1. června, 16.30), Červenka - Sla28. kolo, neděle 2. června, 16.30 hodin:
vonín (sobota 1. června, 16.30), Haňovice Čechovice „B“ - Hvozd (sobota 1. června, 16.30),
- Černovír, Protivanov - Drahlov, Kožu- Přemyslovice - Otinoves, Vrahovice - Olšany (sobota
šany - Chválkovice.
1. června, 16.30), Brodek u Prostějova „B“ - Kralice
na Hané „B“, Smržice - 1.SK Prostějov „B“, Haná
25. kolo
Prostějov „B“ - Držovice (umělá tráva Za Místním
sobota 8. června, 16.30:
nádražím), Otaslavice - Určice „B“, Výšovice - Zdětín.
Kožušany - Velká Bystřice (neděle 9.
června, 16.30), Chválkovice - Protivanov,
29. kolo, neděle 9. června, 16.30 hodin:
Drahlov - Haňovice, Černovír - Červenka Výšovice - Čechovice „B“, Zdětín - Otaslavice,
(neděle 9. června, 10.00), Slavonín - Ma- Určice „B“ - Haná Prostějov „B“ (sobota 8. června,
letín, Brodek u Přerova - Lutín, Doloplazy 16.30), Držovice - Smržice (sobota 8. června, 16.30),
- Velký Týnec (neděle 9. června, 16.30).
1.SK Prostějov „B“ - Brodek u Prostějova (hřiště v
Olympijské ulici), Kralice na Hané „B“ - Vrahovice,
Olšany - Přemyslovice, Otinoves - Hvozd.

26. kolo
neděle 16. června, 16.30:

III. třída

30. kolo, neděle 16. června, 16.30 hodin:
Čechovice „B“ - Otinoves (sobota 15. června, 16.30),
Hvozd - Olšany (hřiště Olšany), Přemyslovice Kralice na Hané „B“ (hřiště Kralice), Vrahovice
- 1.SK Prostějov „B“ (sobota 15. června, 16.30),
Brodek u Prostějova - Držovice, Smržice - Určice
„B“, Haná Prostějov „B“ - Zdětín (umělá tráva Za
Místním nádražím), Otaslavice - Výšovice.

26. kolo, neděle 19. května, 16.30 hodin:

Dobromilice - Pivín „B“, Vrahovice „B“ Kostelec na Hané „B“, Brodek u Konice Mostkovice „B“, Nezamyslice „B“ - Ptení
(neděle 19. května, 10.00), Tištín - Ivaň,
Horní Štěpánov - Bedihošť, Pavlovice Němčice nad Hanou, Zdětín „B“ - Vícov
(sobota 18. května, 16.30).

27. kolo, neděle 26. května, 16.30 hodin:
Zdětín „B“ - Dobromilice (sobota 25. května, 16.30). Vícov - Pavlovice, Němčice nad
Hanou - Horní Štěpánov, Bedihošť - Tištín
(neděle 26. května, 10.00), Ivaň - Nezamyslice „B“ (sobota 25. května, 16.30), Ptení Brodek u Konice, Mostkovice „B“ - Vrahovice „B“, Kostelec na Hané „B“ - Pivín „B“.

28. kolo, neděle 2. června, 16.30 hodin:
Dobromilice - Kostelec na Hané „B“, Pivín „B“ - Mostkovice „B“, Vrahovice „B“
- Ptení, Brodek u Konice - Ivaň, Nezamyslice „B“ - Bedihošť (neděle 2. června,
10.00), Tištín - Němčice nad Hanou, Horní
Štěpánov - Vícov, Pavlovice - Zdětín „B“.

29. kolo, neděle 9. června, 16.30 hodin:
Pavlovice - Dobromilice (hřiště Dobromilice),
Zdětín „B“ - Horní Štěpánov (sobota 8. června,
16.30), Vícov - Tištín, Němčice nad Hanou Nezamyslice „B“, Bedihošť - Brodek u Konice (neděle 9. června, 10.00), Ivaň - Vrahovice
„B“ (sobota 8. června, 16.30), Ptení - Pivín „B“,
Mostkovice „B“ - Kostelec na Hané „B“.

30. kolo, neděle 16. června, 16.30 hodin:
Dobromilice - Mostkovice „B“, Kostelec
na Hané „B“ - Ptení, Pivín „B“ - Ivaň, Vrahovice „B“ - Bedihošť, Brodek u Konice
- Němčice nad Hanou, Nezamyslice „B“
- Vícov (neděle 16. června, 10.00), Tištín
- Zdětín „B“, Horní Štěpánov - Pavlovice.

IV. třída
17. kolo, neděle 31. března, 15.30 hodin:

Moravskoslezská
divize žen,
skupina „B“

Malé Hradisko volno, Plumlov „B“ - Tvorovice, Skalka - Hrubčice (sobota 30. března, 15.30,
hřiště Výšovice), Přemyslovice „B“ - Brodek u
13. kolo, neděle 31. března,
Prostějova „B“ (sobota 30. března, 15.30), Želeč
15.00 hodin:
- Doloplazy, Kladky - Biskupice, Otaslavice „B“
- Čechy pod Kosířem (sobota 30. března, 15.30), Nezdenice - Velké Pavlovice (soJesenec „B“ - Protivanov „B“.
bota 30. března, 12.30), Holešov Mutěnice (sobota 30. března, 14.30,
20. kolo, neděle 7. dubna, 15.30 hodin:
hřiště Všetuly), Podivín - HovoraOtaslavice „B“ volno, Jesenec „B“ - Kladky, ny, Březnice - Brumov (sobota 30.
Protivanov „B“ - Želeč (sobota 6. dubna, 15.30), března, 15.00), Nové Sady - KosČechy pod Kosířem - Přemyslovice „B“ (sobota telec na Hané (neděle 31. března,
6. dubna, 15.30), Biskupice - Skalka, Doloplazy 14.00), Vlkoš volný los..
- Plumlov „B“, Brodek u Prostějova „B“ - Malé
Hradisko, Hrubčice - Tvorovice.
14. kolo, neděle 7. dubna,

21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00 hodin:
Hrubčice volno, Tvorovice - Brodek u Prostějova „B“ (sobota 13. dubna, 16.00), Malé
Hradisko - Doloplazy, Plumlov „B“ - Biskupice, Skalka - Čechy pod Kosířem (sobota 13.
dubna, 16.00, hřiště Výšovice), Přemyslovice
„B“ - Protivanov „B“, Želeč - Jesenec „B“,
Kladky - Otaslavice „B“.

22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin:
Kladky volno, Otaslavice „B“ - Želeč (sobota
20. dubna, 16.00), Jesenec „B“ - Přemyslovice
„B“, Protivanov „B“ - Skalka (sobota 20. dubna, 16.00), Čechy pod Kosířem - Plumlov „B“
(sobota 20. dubna, 16.00), Biskupice - Malé
Hradisko, Doloplazy - Tvorovice, Brodek
u Prostějova „B“ - Hrubčice.

23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00 hodin:
Brodek u Prostějova „B“ volno, Hrubčice
- Doloplazy, Tvorovice - Biskupice (sobota
27. dubna, 16.00), Malé Hradisko - Čechy
pod Kosířem, Plumlov „B“ - Protivanov
„B“, Skalka - Jesenec „B“ (sobota 27. dubna,
16.00, hřiště Výšovice), Přemyslovice „B“ Otaslavice „B“, Želeč - Kladky.

14.00 hodin:

Velké Pavlovice - Nové Sady
(sobota 6. dubna, 13.00), Kostelec na Hané - Březnice (sobota
6. dubna, 15.30), Brumov - Podivín, Hovorany - Vlkoš (neděle
7. dubna, 10.00), Mutěnice - Nezdenice (neděle 7. dubna, 12.15,
umělá tráva), Holešov volný los.

15. kolo, neděle 14. dubna,
16.00 hodin:
Mutěnice - Velké Pavlovice (neděle
14. dubna, 11.30, umělá tráva), Holešov - Hovorany (sobota 13. dubna, 14.30, hřiště Všetuly), Vlkoš Brumov (neděle 14. dubna, 14.30),
Podivín - Kostelec na Hané, Březnice - Nové Sady (sobota 13. dubna, 16.00), Nezdenice volný los.

16. kolo, neděle 21. dubna,
14.00 hodin:

Velké Pavlovice - Březnice (sobota 20. dubna, 13.30), Nové Sady
- Podivín, Kostelec na Hané Vlkoš (neděle 21. dubna, 17.00),
Brumov - Holešov, Hovorany
18. kolo, středa 1. května, 16.30 hodin:
- Nezdenice (neděle 21. dubna,
Jesenec „B“ volno, Protivanov „B“ - Otasla- 17.00), Mutěnice volný los.
vice „B“, Čechy pod Kosířem - Kladky, Biskupice - Želeč, Doloplazy - Přemyslovice „B“,
17. kolo, neděle 28. dubna,
Brodek u Prostějova „B“ - Skalka, Hrubčice 13.30 hodin:
Plumlov „B“, Tvorovice - Malé Hradisko.
Mutěnice - Hovorany (neděle 28.
dubna, 11.30), Nezdenice - Bru24. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin:
mov (sobota 27. dubna, 13.00),
Želeč volno, Kladky - Přemyslovice „B“, Holešov - Kostelec na Hané (soOtaslavice „B“ - Skalka (sobota 4. května, bota 27. dubna, 14.30, hřiště Vše16.30), Jesenec „B“ - Plumlov „B“, Protiva- tuly), Vlkoš - Nové Sady, Podivín
nov „B“ - Malé Hradisko (sobota 4. května, - Březnice (neděle 28. dubna,
16.30), Čechy pod Kosířem - Tvorovice (so- 12.00), Velké Pavlovice volný los.
bota 4. května, 16.30), Biskupice - Hrubčice,
Doloplazy - Brodek u Prostějova „B“.
18. kolo, neděle 5. května,

19. kolo, středa 8. května, 16.30 hodin:
Tvorovice - volno, Malé Hradisko - Hrubčice,
Plumlov „B“ - Brodek u Prostějova „B“, Skalka
- Doloplazy (hřiště Výšovice), Přemyslovice „B“
- Biskupice, Želeč - Čechy pod Kosířem, Kladky
- Protivanov „B“, Otaslavice „B“ - Jesenec „B“.

25. kolo, neděle 12. května, 16.30 hodin:
Doloplazy volno, Brodek u Prostějova „B“
- Biskupice, Hrubčice - Čechy pod Kosířem,
Tvorovice - Protivanov „B“ (sobota 11. května, 16.30), Malé Hradisko - Jesenec „B“,
Plumlov „B“ - Otaslavice „B“, Skalka - Kladky (sobota 4. května, 16.30, hřiště Výšovice),
Přemyslovice „B“ - Želeč.

14.00 hodin:

Velké Pavlovice - Podivín (sobota 4.
května, 14.00), Březnice - Vlkoš (sobota 4. května, 10.00), Nové Sady
- Holešov (neděle 5. května, 13.00),
Kostelec na Hané - Nezdenice
(neděle 5. května, 17.00), Brumov Mutěnice, Hovorany volný los.

19. kolo, sobota 11. května,
14.30 hodin:

Hovorany - Velké Pavlovice (neděle 12. května, 14.15), Mutěnice
- Kostelec na Hané (neděle 12.
května, 12.00), Nezdenice - Nové
Sady (sobota 11. května, 13.30),
Holešov - Březnice (hřiště Všetuly),
26. kolo, neděle 19. května, 16.30 hodin:
Přemyslovice „B“ volno, Želeč - Skalka, Klad- Vlkoš - Podivín, Brumov volný los.
ky - Plumlov „B“, Otaslavice „B“ - Malé Hra20. kolo, neděle 19. května,
disko (sobota 18. května, 16.30), Jesenec „B“
16.30 hodin:
- Tvorovice, Protivanov „B“ - Hrubčice (sobota
18. května, 16.30), Čechy pod Kosířem - Bro- Velké Pavlovice - Vlkoš (neděle 19.
dek u Prostějova „B“ (sobota 18. května, 16.30), května, 16.30), Podivín - Holešov
(sobota 18. května, 14.00), BřezBiskupice - Doloplazy.
nice - Nezdenice (sobota 18. května, 17.00), Nové Sady - Mutěnice
27. kolo, neděle 26. května, 16.30 hodin:
Biskupice volno, Doloplazy - Čechy pod (neděle 19. května, 13.00), Brumov
Kosířem, Brodek u Prostějova „B“ - Protiva- - Hovorany (neděle 19. května,
nov „B“, Hrubčice - Jesenec „B“, Tvorovice 14.00), Kostelec na Hané volný los
- Otaslavice „B“ (sobota 25. května, 16.30),
21. kolo, neděle 26. května,
Malé Hradisko - Kladky, Plumlov „B“ - Želeč,
14.00 hodin:
Skalka - Přemyslovice „B“ (sobota 25. května,
Brumov - Velké Pavlovice, Hovora16.30, hřiště Výšovice).
ny - Kostelec na Hané (neděle 26.
května, 10.00), Mutěnice - Břez28. kolo, neděle 2. června, 16.30 hodin:
Skalka volno, Přemyslovice „B“ - Plumlov nice, Nezdenice - Podivín (sobota
„B“, Želeč - Malé Hradisko, Kladky - Tvorovi- 25. května, 13.30), Holešov - Vlkoš
ce, Otaslavice „B“ - Hrubčice (sobota 1. červ- (sobota 25. května, 14.30, hřiště Všena, 16.30), Jesenec „B“ - Brodek u Prostějova tuly), Nové Sady volný los.
„B“, Protivanov „B“ - Doloplazy (sobota 1.
22. kolo, neděle 2. června,
června, 16.30), Čechy pod Kosířem - Biskupice
15.00 hodin:
(sobota 1. června, 16.30).
Velké Pavlovice - Holešov (neděle
2. června, 16.30), Vlkoš - Nezde29. kolo, neděle 9. června, 16.30 hodin:
Čechy pod Kosířem volno, Biskupice - Proti- nice, Podivín - Mutěnice (sobota 2.
vanov „B“, Doloplazy - Jesenec „B“, Brodek června, 14.00), Nové Sady - Hovou Prostějova „B“ - Otaslavice „B“, Hrubčice rany (neděle 2. června, 13.00), Kos- Kladky, Tvorovice - Želeč (sobota 8. června, telec na Hané - Brumov (neděle 2.
16.30), Malé Hradisko - Přemyslovice „B“, června, 13.30), Březnice volný los.
Plumlov „B“ - Skalka.

30. kolo, neděle 16. června, 16.30 hodin:

12. kolo, neděle 9. června,
14.00 hodin:

Plumlov „B“ volno, Skalka - Malé Hradisko (sobota 15. června, 16.30, hřiště Výšovice), Přemyslovice „B“ - Tvorovice, Želeč - Hrubčice, Kladky
- Brodek u Prostějova „B“, Otaslavice „B“ - Doloplazy (sobota 15. června, 16.30), Jesenec „B“ Biskupice, Protivanov „B“ - Čechy pod Kosířem
(sobota 15. června, 16.30).

Velké Pavlovice - Kostelec na Hané
(sobota 8. června, 14.00), Brumov Nové Sady (sobota 8. června, 17.00),
Hovorany - Březnice (neděle 9. června, 10.00), Mutěnice - Vlkoš, Nezdenice - Holešov (sobota 8. června,
16.00), Podivín volný los.

Box

Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2012/13

5. kolo Vaxhill extraligy ČR

Boxeři ztratili vedení 8:0 a s Ostravou jen remizovali
Domácí výběr sice udržel extraligovou neporazitelnost,
ztratil ale s posledním týmem, jenž dosud nebodoval

BC DTJ PROSTĚJOV
BC OSTRAVA

na
video rnikpv.cz
e
c
e
.v
www

První polovina jako pohádka, druhá zase jako horor. Borci
BC DTJ Prostějov měli do extraligového duelu s BC Ostrava
výborný vstup a po výhrách Kaluczy, Aperjana, Šerbana a
Klimenta se ujali vedení 8:0, po přestávce však šli porážku od
porážky a vysoký náskok prohospodařili. Nevedlo se Královi,
Hunanyanovi, Déclovi ani Musilovi a na Hané se urodila podle
průběhu velmi nečekaná remíza 8:8.

8:8

Prostějov/jim

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 5. kole

1.
2.
3.
4.
5.
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Mužstvo
BC DTJ Prostějov
BC Česká Kamenice + KB Baník Most
Chimera Fighters Plzeň
SKP Sever Ústí nad Labem
BC Ostrava

Z
5
3
4
3
3

V
3
2
1
1
0

R
2
0
1
0
1

P
0
1
2
2
2

S
52:28
26:22
26:38
22:26
18:32

B
8
4
3
2
1

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
5. kolo (23. a 24. dubna): BC DTJ Prostějov – BC Ostrava 8:8, Chimera
Fighters Plzeň – SKP Sever Ústí nad Labem 10:6.

KAM PŘÍŠTĚ
6. kolo (6. a 7. dubna): BC DTJ Prostějov – SKP Sever Ústí nad Labem,
Chimera Fighters Plzeň – BC Česká Kamenice + KB Baník Most, BC
Ostrava volný los.

Hamo Aperjan: „Někteří asi
nebyli dobře připraveni...“
Ztráta téměř nedostižného náskoku
překvapila i oporu BC DTJ Prostějov
Prostějov – Prostějovští boxeři mají ve svém středu hned pět
mistrů republiky. Jedním z této pětice a současně skoro jistotou, že zápas skončí ziskem dvou bodů pro oddíl BC DTJ
Prostějov, je i Hamo Aperjan. Platí pro něj, že uspěje přibližně
v pěti ze šesti případů a tuto bilanci potvrdil i proti Ostravě. Za
výhrou si šel všechna tři kola a po devíti minutách čistého času
svého cíle dosáhl. Přesto se v něm nakonec mísily sladkokyselé
pocity, nadějně rozjeté střetnutí totiž jeho kolegové nedotáhli a
o body se s Ostravou museli podělit.

Jiří Možný
* Podařilo se vám oplatit Michalu Zátorskému porážku z
nedávné Velké ceny Ústí nad Labem. Jak jste se v ringu cítil?
„Dneska se mi boxovalo líp než před týdnem na Grand Prix, kde
jsem se Zátorským prohrál. Vyhrál jsem a myslím si, že je to
zasloužený výsledek. Mysleli si to i rozhodčí.“
* Na mezinárodním turnaji jste s mladým Slovákem prohrál
výrazným rozdílem. Proč tomu tak bylo?
„Skončilo to 7:21, ale nebylo to správné. Šlo o vyrovnaný zápas,
který jsem sice prohrál, to přiznávám, ale určitě ne takovým rozdílem. Nebyl jsem tam fyzicky připravený, ale hodně unavený.“
* Duel s Ostravou si nenechalo ujít velké množství diváků. Co
na to říkáte?
„Bylo tu hodně lidí a dobře fandili. Bylo to zatím to nejlepší a
děkuji všem za to, že přišli a fandili.“
* I přesto jste ztratili výrazný náskok a nakonec jen remizovali...
„Někteří asi nebyli dobře připraveni. U některých chyběla fyzička,
u některých to byla nevyboxovanost. Ale to se stává, je to sport.
Ještě se mi ale něco takového nestalo. Je to poprvé, kdy jsme vedli
8:0 a zbylá utkání už prohráli a nevyhráli celkově.“
* Za dva týdny hostíte Ústí nad Labem. Těšíte se už nyní?
„Ano, těším se. U nich jsem boxoval, prohrál jsem, ale podle mě
jsem měl vyhrát. Musím jim porážku oplatit a věřím, že vyhrajeme
a nakonec se letos staneme mistry.“
* Jak strávíte dny scházející do nejbližšího střetnutí?
„Budeme trénovat, odpočinek nastane maximálně na dva tři dny,
pak už musíme makat.“

Po slavnostním nástupu obou družstev a představení všech rozhodčích
ocenil před zahájením prvního utkání úspěšné prostějovské žáky první
náměstek Olomouckého kraje Alois
Mačák. Poté se již před zraky zaplněné sokolovny, v níž kromě Aloise
Mačáka nechyběl ani prostějovský
primátor Miroslav Pišťák, začalo boxovat. Nejprve formou exhibice mezi
českou a maďarskou reprezentantkou (podrobněji viz článek na jiném
místě této strany), následně i o body.
V domácím výběru scházel kapitán
Petr Novotný i další zlatý medailista
z mistrovství republiky Emil Kocvelda, neúspěšnou premiéru si odbyl
Maďar Sábola Décl. Prostějovští boxeři tak nepotvrdili roli favorita, nic
neznamenalo extraligové postavení
ani dosavadní bilance jednotlivých
boxerů. V tabulce tak sice navýšili náskok před společným týmem
České Kamenice a Mostu již na čtyři
body, jenže mají taktéž o dvě střetnutí
více.
Další utkání čeká na letošního lídra
již za necelé dva týdny, když se v sobotu 6. dubna opět od 18 hodin utká s
Ústím nad Labem. V domácím duelu
se pokusí navázat na výhry proti České Kamenici a Mostu, Plzni i na dva
body právě ze severozápadu Čech.

měl podle rozhodčích jasně navrch
talentovaný Slovák. V Prostějově
tomu bylo jinak a body z tohoto
utkání zůstaly doma. V prvním kole
se Zátorský spoléhal na neprostupný
kryt a Aperjan musel složitě dobývat,
ve druhém se přece jen ostravský
boxer odvážil k několika protiútokům, ale stále spoléhal na obranu.
Do poslední tříminutovky vstoupil
Hamo zostra, diváky dostávaly do
varu přesné a tvrdé rány a převahu
si udržel.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Dneska asi Zatorský neměl den a
zaslouženě prohrál. První kolo neudělal vůbec nic, ve druhém to trochu
rozboxoval, ale ve třetím ho Hamo
úplně deklasoval a zaslouženě vyhrál.“

váhová kategorie do 64kg:
Miroslav Šerban
Mario Baláž
2:0 na body
Miroslav Šerban je prostějovskou
jistotou. Mistr republiky a český reprezentant nezaváhal ani tentokrát a
získal dva body pro svůj tým. Utkání
zvládl velmi dobře takticky, prakticky neutržil ránu a k dobrému krytí
přidal i pohyb a přesnost.

váhová kategorie do 56kg:
Norbert Kalucza
Filip Barák
2:0 na body

Nezklamal. Prostějovský borec Hamo Aperjan se do
svého soupeře zakousl od samého úvodu a zvítězil
zcela jasně na body.
Foto: Josef Popelka

váhová kategorie do 75kg:
Vít Král
Jakub Bambuch
0:2 na body
Dalšímu z mnoha mistrů republiky
v prostějovském dresu se utkání
nepovedlo a stejně jako proti Plzni
nevyhrál. První kolo bylo všeobecně spíše oťukávací, přestože Víťu
jednou neposlechly nohy a upadl. Ve
druhém kole byl v úvodu aktivnější,
zlepšil pohyb, dařily se mu údery
nahoru i dolů. Bambuchovi se ale následně podařilo poslat dvakrát Krále
na zem a domácí boxer byl několikrát
počítán, počítání se ale nevyhnul ani
jeho soupeř. Ve třetím kole již oběma
borcům znatelně docházely síly, rozhodčí je často napomínal, úderů již
tolik nepřišlo a boxeři spíše „tančili
valčík“.

Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Pro diváky to nebylo až tak atraktivní. Mario pouze utíkal dozadu,
Hodnocení domácího kouče
neboxoval moc tvrdě. Mirek šel po
Pavla Dudy:
Úvodní duel začal velmi opatrně, něm jak po uzeném, sem tam ho trefil.
ve druhé polovině prvního kola ale Vyhrál zaslouženě, ale pro diváky to „Vítek se bohužel nechal Kubou zaskočit, možná si myslel, že to bude
zaznamenala maďarská opora do- asi nebylo nic moc.“
jednodušší. Kuba do toho vletěl, domácích sérii přesných úderů. Obě
váhová kategorie do 69kg: cela mu seděl zadní úder, kterým trezbývající kola nabídla mnohem ofenPatrik Kliment foval za hlavu. Vítka to rozhodilo, byl
zivnější a pohyblivější podívanou,
v níž začínal mít stále více navrch
Tomáš Zöld počítaný, sice se potom trochu vrátil
šestadvacetiletý účastník olympiády
2:0 na body do zápasu, ale Kuba určitě vyhrál zaslouženě. Byl tvrdší a přesnější. Tady
v Pekingu a bronzový z evropského
šampionátu 2005. Pětinásobný mistr Blíže k výhře v tomto střetnutí měl byla chyba.“
Maďarska má výrazně pozitivní bi- ostravský boxer a i jeho prostějovský
váhová kategorie do 81kg:
lanci sto dvaceti výher ze sto šede- soupeř byl překvapen, že nakonec
David Hunanyan
sáti utkání a zkušenosti zužitkoval i zvítězil. Hned v prvním kole utrpěl
v závěru, kdy dostal Filipa Baráka do velký deficit, když po jedné ráně zaPatrik Hejl
rohu a dosáhl další série úderů. Neby- čal krvácet a musel být ošetřen. Zdá0:2 na body
lo tak divu, že se rozhodčí přiklonili lo se, že Zöld má navrch, ale členovi
domácího BC DTJ se podařila také Domácí mladík na soupeře vlétl ve
na jeho stranu.
pěkná série. Průběh se vyrovnal, ale velkém stylu, nezaskočily ho ani
Kliment obětoval výhře i jeden zub problémy se soupeřovou přilbou
Hodnocení domácího kouče
a možná i díky této ztrátě nakonec a veškerou svou energii dával do
Pavla Dudy:
útoku. Poněkud však zapomínal
„Toto bylo spolu s duelem Hamo slavil výhru.
na obranu, schytal několik úderů a
Aperjana naše nejlepší utkání.“
musel být i počítán. Po pauze HunaHodnocení domácího kouče
váhová kategorie do 60kg:
nyan opět začal údery nahoru i dolů,
Pavla Dudy:
Hamo Aperjan „Postihla nás marodka. V devěta- dostal soupeře do rohu a několikrát
Michal Zátorský šedesátce nemohl boxovat Emil Ko- zabodovat trefením hlavy, poté byl
2:0 na body cvelda, Patrik Kliment ale utkání od- ale opět počítán a zdálo se, že mu
boxoval dobře. Bylo to vyrovnané a odcházejí nohy. Ve třetím kole již
Oba boxeři se spolu utkali na nedáv- kdyby rozhodčí dali body na druhou oba znatelně slábli a celkově to vyústilo v body pro Ostravu.
né Velké ceně Ústí nad Labem, kde stranu, nedivil bych se.“

Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„David hodně narazil. Patrik je reprezentant, ale chodí o váhu níž. Při
vážení měl pětasedmdesát a půl kilo,
takže mohl boxoval jednaosmdesátku.
Před zápasem jsem si myslel, že to budou docela laciné dva body, David byl
ale nedisciplinovaný. To, co předvedl,
to patří někam do juniorské ligy, kam
jezdíme na oblastní kola, ne na extraligu. Vletěl do toho jak parní válec,
nachytal se jednou, podruhé, potřetí
a dokonce si nechal sebrat dva body
za to, že vyplivl chránič. Možná by to
jinak vyhrál. Bylo to špatné. U Patrika
to nebyla jeho váha, oba si předvedli
velké bomby do hlavy. Možná divákům se to líbilo, ale já jsem jen trnul,
kdo spadne dřív.“

boxoval. Peťu Novotného trápí záda
již od minulého zápasu, nedal se do
kupy, nešlo to. Museli jsme povolat
náhradu, měla to být kvalitní náhrada,
ale zklamalo mě to. Kamil Beníček mě
překvapil, utkání bylo z jeho strany
velice pěkně vedené, dlouho jsem ho
neviděl tak dobře boxovat.

váhová kategorie nad 91kg:
Dominik Musil
Štefan Sliž
0:2 na body

Duel o všechno byl velice vyrovnaný
a kdyby i nyní mohl skončit remízou,
možná by se tak i stalo. Dominik
Musil uštědřil svému soupeři několik
tvrdých a přesných úderů, Štefan Sliž
mu je vzápětí vrátil a rozložením ran
vyprovokoval i počítání. Oba byli v
váhová kategorie do 91kg: závěru značně unavení, střídali se v
Sábola Décl útočných výpadech a po zaznění poKamil Beníček sledního gongu bylo nutné čekat, co
0:2 na body bude. Těsným rozdílem zvítězil ostravský boxer a spolupodílel se tak na
Domácí si hodně slibovali od nové prvním bodu pro své družstvo.
maďarské tváře a mistra své země,
přišlo však zklamání. V prvním kole
Hodnocení domácího kouče
Décl jen vyčkával, ve druhém se mu
Pavla Dudy:
již nedařilo bránit před útoky nahoru i „Doufali jsme, že utkání zůstane
dolů. Měl velmi těžké nohy, pouze stál doma, zůstalo to ale 2:1 u soupeřů.
a zmohl se jen na sporadické údery. První kolo byl Dominik lepší, druNakonec se na jeho hlavě objevila i hé kolo boxoval špatně a prohrál,
krev a nebylo žádným překvapením, ve třetím ale podle mě opět vyhrál.
že rozhodčí určili za vítěze Kamila Rozhodčí však byli jiného názoru.
Beníčka.
Jeden přisoudil výhru jemu, u dvou
o bod prohrál. Bohužel. Trochu
Hodnocení domácího kouče
jsem se radoval, že by to mohlo
Pavla Dudy:
nakonec zůstat doma, nedopadlo
„Maďar mě zklamal. Na to, že je to to ale tak, jak to dopadnout mohlo.
mistr Maďarska, tak bohužel neza- Jsem zklamán.“

POHLEDEM TRENÉRŮ:
Pavel DUDA – BC DTJ Prostějov:
„Bod je málo, jsem nespokojen. Podle toho, jak jsme to měli rozboxované, počítal jsem s tím, že dva body zůstanou doma. Věděl jsem, že Ostrava boxovala dvakrát, a nemohl jsem vědět, koho kam nasadí. Když jsem
viděl rozložení na váze, bylo mi jasné, že utkání bude opravdu vyrovnané.
Výhry v prvních čtyřech utkáních mě překvapily, nepočítal jsem se všemi
body. Pak už jsem doufal, že aspoň jedno ze čtyř utkání dopadne pro nás.
Bohužel to nedopadlo. Diváci byli perfektní, povzbuzovali, bohužel někteří boxeři se za to neodvděčili. Snad příště. Musím fandit Ostravě, aby
bodovala všude, kde může.“

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

V Prostějově boxovaly i ženy, zvítězila Češka
Ženská síla. Mezinárodní zastoupení měla i úvodní bitva, kterou
obstaraly reprezentantky česka a maďarska.
Foto: Josef Popelka

Prostějov/jim – Předkrm extraligového střetnutí domácích borců
BC DTJ Prostějov a rohovníků
z Ostravy obstaral duel české
reprezentantky Lucie Mlejnkové se šestinásobnou mistryní
Maďarska Tímeou Nagyovou.
Papírové předpoklady zůstaly
nenaplněné a ve čtyřkolové podívané zvítězila k radosti bouřícího
publika devětadvacetiletá brněnská sportovkyně.

Dívky se utkaly v celkem čtyř
dvouminutových kolech a v tom
prvním měla zřetelně navrch
Maďarka. Od druhého se ale vše
obrátilo, domácí boxerka přidala
ve všech směrech a její soupeřka
nenašla žádnou účinnou odpověď.
Exhibiční výhru si tak ve svém
teprve třetím mezinárodním duelu
připsala Mlejnková.
„Dnešní zápas pro mě byl hodně
náročný, protože soupeřka má

jméno. Nervozita byla obrovská a
výsledek mě upřímně trochu překvapil,“ neskrývala radost všestranná sportovkyně, jež si také velice
cenila podpory publika. „Fanoušci
byli úžasní. Kdykoliv soupeřka trefila mě, bylo ticho, kdykoliv jsem
já trefila ji, ozval se neuvěřitelný
jásot,“ poděkovala.
Držitelka magisterského titulu z
Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně Mlejnková

je sice mistryní Evropy v thaiboxu,
v klasickém boxu toho ale za sebou
zatím tolik nemá a přes loňský zisk
domácího titulu nebyla favoritkou.
Proti ní totiž stála bronzová medailistka z mistrovství světa a aktérka
více než sedmdesáti utkání.
„V ringu jsem se cítila dobře a myslím si, že jsem měla vyhrát. Bohužel. Za dva týdny se ale vrátím a
6. dubna budu opět v Prostějově,“
slíbila mnohonásobná maďarská

mistryně připravující se v Debrecínu. Ve své kariéře již dosáhla
mnohé, mrzí ji ale, že se jen těžko
probojuje na olympiádu. „Mám
jednaosmdesát kilo, ale nejtěžší
olympijská váha je pouze pětasedmdesát kilogramů,“ posteskla si
Tímea Nagyová.
V příštím vydání Večerníku si
budtete moci přečíst exkluzivní interview s českou repreznetantkou
Lucií Mlejnkovou.
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V generálce na mistrovství republiky uspěli kušisté Savany
O medaile se střílí v sobotu a neděli v kostelecké městské sportovní hale
Kostelec na Hané/jim – I poslední závod před domácím
halovým šampionátem vyšel
kušistům Savany Kostelec
na Hané velmi dobře. Střelci
tohoto oddílu využili domácího prostředí a v kostelecké
městské hale zvítězili v ženské
i juniorské kategorii, stříbro
brali mezi muži a seniory a
přidali i dvoje „brambory“
mezi muži a ženami.
Nejhodnotnější výkon ze všech
účastníků předvedl opavský
Dalibor Lhotský, jenž zejména dík prvotřídnímu druhému
kolu poskočil na celkové první
místo. Zatímco v prvním kole
ztratil jedenáct bodů, v tom
druhém pouhé tři. Přeskočil tak
i kosteleckého Jana Nedělníka,
jemuž sice perfektně sedlo prvních třicet šípů, poté se ale tro-

chu trápil a o jediný bod skončil
druhý. „Rozhodly poslední tři
šípy, kdy místo tří desítek nastřílel Nedělník jen devět, devět
a osm bodů,“ zalitoval střílející
předseda oddílu Josef Nedělník, jenž se tentokrát musel
ujmout role rozhodčího.
Těsně pod stupni vítězů, o dva
body za dalším opavským závodníkem Petrem Lelovským,
zakončil závod domácí Jiří
Složil. Zaznamenal tak svůj
jasně nejlepší výkon této halové sezony a předstihl mimo jiné
kolegu z týmu Martina Pírka.
„Jirka si nastřílel osobní rekord,
bohužel ale psychicky neustál
druhou polovinu,“ zmínil Nedělník.
V ženách nenašla konkurentku
Jaroslava Nedělníková ze Savany, když všechny soupeřky

porazila výrazným rozdílem.
Na čtvrtém místě se umístila druhá z domácích střelkyň
Milena Pírková, jíž se úplně
nevydařilo první kolo. Pouhé
tři body za výkonem nejlepší
ženy skončila nejlepší z juniorů Hana Nedělníková, která
tentokrát předvedla vyrovnané
výkony a zdolala všechny vyzyvatele.
Mezi seniory porazil nestárnoucí František Sedláček
všechny kušisty kromě otrokovické Áji Kaszonyiové a
bral stříbro. Po třech třetích
místech z halových závodů
za sebou si tak o jedno místo
polepšil. Nejmladší kategorii
kadetů vyhrál František Máj z
Otrokovic, Lukáš Andrés ani
Dominik Fifka tentokrát nestartovali.

„Jak jsem viděl valnou hromadu aneb volby byly zmanipulované“

Dlouholetá tvář TJ Sokol I Prostějov
Richard Beneš neskrývá rozhořčení
Ve středu 20.března proběhla v TJ
Sokole I Prostějov Valná hromada členů, která ve své první části
bilancovala minulý rok a celé
tříleté volební období a ve druhé části valné hromady proběhly
volby činovníků jednoty a nového výboru TJ Sokola I Pprostějov.
Starosta jednoty kladně zhodnotil
práci celého výboru jednoty, dosažené výsledky na poli sportovním i ekonomickém, poděkoval
všem cvičitelům a trenérům za
jejich každoročně odvedenou
dobrovolnou práci ve prospěch
cvičenců, sportovců a celé jednoty a vyslovil přesvědčení, že
v nastoleném kurzu přípravy
mladých sportovců a péči o materiální hodnoty se bude pokračovat i v nastávající době. Následně
valná hromada schválila zprávu
o činnosti, výsledek hospodaření
za uplynulý rok a podaný návrh
rozpočtu na rok 2013.
Ve druhé části schůze jednoty
proběhly volby do činovnických
funkcí a nového výboru jednoty.
O tomto se nechci podrobněji
rozepisovat, neboť jsem přesvěd-

čen, že celé volby byly předem
dohodnuté a zmanipulované.
Odbor všestrannosti zahrnující
pouze rekreační cvičení pro radost a utužení svého zdraví měl
vzhledem k počtům delegátů
nad všemi zástupci jednotlivých
sportů jednoty jasnou převahu a
bez ohledu na vše ostatní v tajné
volbě přehlasoval všechny delegáty jednotlivých sportů. Do
čela vedení Sokola I Prostějov se
dostali 3 ženy, starostka Ing. Jitka
Vitásková, místostarostka Zuzana
Zikmundová a jednatelka Petra
Kohoutová. Složení dalších členů výboru vám bohužel neřeknu,
neboť celý další postup voleb byl
značně chaotický a ještě ani druhý
den ráno nebylo jasno, kdo všechno byl do nového výboru zvolen.
Důvodem této situace byla postupná rezignace na volbu členů
navrhovaných odstupujícím výborem a nové kandidatury jiných
členů z řad dalších delegátů.
Více se nechci ani nebudu k této
situaci vyjadřovat. Je mi smutno,
ze stavu kdy si v Sokole říkáme
navzájem bratře a sestro a vznik-

ne jenom malinká příležitost
k podrazu, ihned toho využijeme.
Vždy jsem si představoval Sokol
jako nezávislý, demokratický
spolek, kde členové jednají v duchu mravní čistoty a zásad fair
play, což je ostatně obsaženo ve
Stanovách ČOS. Je velmi zvláštní a zavádějící, že tajně se volil
pouze starosta, místostarosta a
jednatel a všichni ostatní členové
výboru se již volili veřejným hlasováním. Každý ať si udělá obrázek sám o sobě.
I přes toto všechno respektuji
volbu nového vedení Sokola
I Prostějov a přeji své jednotě hodně úspěchů a zdaru do
dalšího období. Děkuji všem
členům výboru a celé jednoty,
kteří mě dlouhá léta podporovali a byli mi nápomocni při
zvelebování našeho sportovního stánku sokolovny a při
organizování všech možných
sportovních a kulturních akcí
jednoty. Rovněž děkuji těm,
kteří mi při volbě vyjádřili svou
důvěru a kteří jsou a budou natrvalo mými přáteli.

Již o víkendu se odehraje
vrchol domácí halové sezony – mistrovství republiky v
Kostelci na Hané. Závodů v
tamější hale se domácí kušisté
zúčastní v plném složení, tedy
i s dvojicí kadetů, která vynechala poslední závod.
„Chceme obhájit pozice z loňska, tedy vyhrát mezi družstvy
a mít mistry mezi jednotlivci,“
neskrývá ambice předseda
Savany Josef Nedělník. Jen
pro připomenutí, před rokem
vyhráli jeho svěřenci kromě
družstev i kategorii mužů, žen
i juniorů a získali bronz mezi
seniory a kadety.
V ženách a juniorech jsou favoritky dané, kandidátkami na
zlato jsou jednoznačně Jaroslava a Hana Nedělníkovy. Mezi
muži bude obhajovat Jan Ne-

Kralice na Hané, Konice/jim – Na jednu
výraznou změnu si musejí zvyknout hráči, funkcionáři i fanoušci Sokola Konice.
Dlouholetý brankář „A“-mužstva Peter
Kmecik se totiž rozhodl pro změnu a s týmem, jemuž v nedávné minulosti pomohl
k dílčímu vedení v divizi, se rozloučil. Před
dvěma lety mu vedení zatrhlo angažmá
v Uničově, nyní již jeho odchodu výš nic
nebrání. Podle svých slov má namířeno
do divize, rozhodnutí očekává uprostřed
tohoto týdne. Současně slíbil, že jakmile
bude jasné jeho další angažmá, poskytne
Prostějovskému Večerníku exkluzivní rozhovor.
Nyní již bývalý gólman Konice neměl zdaleka stoprocentní docházku během zimní přípravy, chyběl i minulou sobotu v duelu proti
Kralicím. Jeho poslední start v konickém
dresu se tak datuje do přípravného duelu proti
Novým Sadům. Na začátku minulého týdne
se pak bývalý člen slovenských mládežnických výběrů rozhodl změnit civilního i fotbalového zaměstnavatele.
„Budeme na něho vzpomínat dobře. Kdyby

bylo vyrovnáno,“ popisoval dění na hřišti
kouč 1.SK David
Mezuliánek.
(2:2)
Vyrovnaný stav platil
i po celou první půli. Branky: Dostál 3 – Přikryl, Růžička
Do jejího skončení
se ještě po velké chySestava 1.SK Prostějov:
bě Zeliny prosadil Hubál – Krátký, Zelina, Peka, Sedláček – Ovčáček, Pořízka (46. J.
po brejku Růžička, Jura), Coufal, Ballek – Dostál, Fabiánek. Trenér: David Mezuliánek.
úspěšnou dorážkou
Sestava Lipové:
pokusu do tyče srovnal Dostál.
Abrahám – Barták, Barák, Spáčil, Žilka – P. Koudelka, Macourek,
Remízový stav zlomil Růžička, Z. Koudelka – Vlček, Přikryl. Střídal: Štindl. Trenér: Jaroaž dvacet minut před slav Ullmann.
koncem Dostál, když
po individuální akci
zvrátil stav na stranu
hém jsme udělali další chyby protože terény nebudou idedomácích. „Druhá půle byla a dostali třetí branku. Sami ální,“ zmínil s tím, že na jaře
fotbalovější a my jsme byli o jsme si žádnou vyloženou chce dát šanci všem hráčům
chloupek lepší. Důležitý pro šanci nevytvořili,“ scházela a stačí mu umístění do páténás ale bude příští týden, mu- kouči Lipové Jaroslavu Ull- ho místa.
síme doléčit zranění a připra- mannovi lepší přechodová Jedinou změnou v lipovském
dresu je příchod Zdeňka Pevit se na Hvozd,“ uvědomuje fáze a finální nahrávka.
si Mezuliánek.
Přípravu jako celek označil tržely z Kralic, jinak zůstalo
„Soupeř bojoval, bral to za celkem vydařenou, trápilo družstvo pohromadě. „Je to
prestižněji než my. Nastoupili ho jen pracovní zaneprázd- kvalitní útočník a spolupráce
jsme ale ve značně okleště- nění hráčů, počasí a utrpěné s Liškou mu šla dobře. Snad
né sestavě a na výsledky v šrámy. „Řekl bych střídavě budou oba góloví,“ přeje si
přípravě nehledím. První po- oblačno a byl bych raději, lipovský trenér Jaroslav Ullločas byl vyrovnaný, ve dru- kdyby se první kolo nehrálo, mann.

3:2

1.SK Prostějov vstupuje do jarní části MSFL
Pokračování ze strany 17
V posledních duelech se eskáčko potýká s fatálními chybami v obraně ústícími v jednoduché branky a s problémy
ve střílení branek, proti Baníku to však
podle Popelky bude jiné. „Zima byla
dlouhá a úmorná a těšíme se na ostrý
start. Věřím, že mistrovský zápas bude
zase něco jiného a navážeme na výkony
a výsledky z podzimu. Předpověď sice

stále není moc příznivá, ale doufám, že
nebude tak jako v pátek, ale spíše příjemné jarní počasí,“ přeje si.
Domácí počítají s tím, že za Ostravu
nastoupí i někteří hráči širšího kádru
„áčka“, protože to hraje až v pondělí
doma proti Jihlavě, převážně by se ale
mělo jednat o výběr hráčů, kteří ještě
nedávno nastupovali za dorost. „Většinou to jsou hráči kolem dvaceti let, kteří

Výsledky
Kostelecké halovky:
Muži: 1. Dalibor Lhotský (TJ
Opava) 586 bodů (289+297), 2.
Jan Nedělník (Savana KK Kostelec na Hané) 585 b. (295+290),
3. Petr Lelovský (Opava) 575
b. (287+288), 4. Jiří Složil 573
(290+283), 5. Martin Pírek
(oba Kostelec na Hané) 528 b.
(260+268).
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníko-

vá (Kostelec na Hané) 579 b.
(291+288), 2. Kateřina Štětkářová (TJ Otrokovice) 561 b.
(285+276), 3. Sabina Kubesová
(SKPK Suché Lazce) 541 b.
(265+276), 4. Milena Pírková (Kostelec na Hané) 473 b.
(227+246).
Senioři: 1. Ája Kaszonyiová (Otrokovice) 571 b.
(284+287), 2. František Sedláček (Kostelec na Hané) 558
b. (277+281), 3. Pavel Kaszonyi (Otrokovice) 553 b.
(274+279).
Junioři: 1. Hana Nedělníková (Kostelec na Hané) 568 b.
(282+286), 2. David Pištěcký 559 b. (274+285), 3. Jana
Šilhánová (oba Otrokovice)
521 b. (253+268).
Kadeti: 1. František Máj (Otrokovice) 251 b. (107+144).

Bývalého slovenského reprezentanta
nahradí v Konici zřejmě Vojtěch Nakládal

zařídil výhru nad Lipovou
1.SK Prostějov „B“
SK Lipová

výsledky po polovině závodu
rozhodnou o pořadí mezi družstvy, závodníci odstřílí dvacet
sad po třech šípech, tedy šedesát
šípů. Šampionátem se halová
sezona uzavře a střelci se začnou připravovat na tři venkovní vzdálenosti, první závod pod
širým nebem se uskuteční v druhé polovině dubna.

Urbánek jde do Mohelnice,
Kmecik míří taky do divize

Hattrick Ondry Dostála

Prostějov/jim – Odveta za
loňský debakl se vydařila.
Lídr okresního přeboru
zdolal na závěr přípravy
v domácím prostředí třetí
tým I.B třídy Lipovou a
revanšoval se tak za osmigólový příděl před startem
loňského jara. O všechny
branky 1.SK se postarala
posila z „áčka“ Ondřej Dostál, za hosty se ještě v první
půli trefili velezkušení Petr
Přikryl s Pavlem Růžičkou.
Hosté nastoupili bez čtveřice Ohlídal, Liška, Petržela,
Bross, domácí pak i díky
absenci Jodla, Martínka, Komárka neměli prakticky nikoho na střídání. Při rozcvičování si poranil kotník Olejník,
po poločase musel jít místo
Ovčáčka vedoucí
A-mužstva Jan Jura.
„Celý první poločas byl rušný
a tvrdý. Mohlo se hrát volněji,
ale prestiž byla znát i v přípravě. Díky Ondrovi se nám
podařilo hned v jedenácté
minutě dát branku, Hubál pak
ale udělal chybu při odkopu a

dělník, proti sobě ale bude mít
kompletní konkurenci. „Bude
ho prohánět Dalibor Lhotský
z Opavy a nesmíme opomenout ani Bohumila Korbaře,
který halové závody vynechal,
na šampionát ale přijede,“ vyjmenoval dva největší soupeře
Josef Nedělník. Mezi seniory
obhajuje bronz František Sedláček, v kadetech pak Dominik
Fifka. Ten sice kvůli zlomené
noze dva měsíce nestřílel, ale
už opět trénuje a podle Nedělníka je stále aspirantem na
první místo.
Mistrovství republiky se jako jediný domácí halový závod střílí
dva dny. Sobotu zahájí v pravé
poledne prezentace a kontrola
zbraní, o hodinu později se začne střílet, nedělní program odstartuje v devět ráno. Průběžné

hrají prvním druhým rokem za juniorku
a teprve si zvykají na mužský fotbal.
Vyhodnocují situace úplně jinak, nemají
ještě tolik zkušeností. Z toho často vznikají taktické chyby,“ charakterizoval
Popelka soupeře i mladíky obecně.
Domácí 1.SK je zatím v tabulce za deset
výher a tři remízy druhý, Baníku „B“
patří po sedmi výhrách a třech remízách
osmé místo.

měl ale jen dobré věci, mohl by klidně chytat
druhou ligu. Bude to sice těžké, ale každý je
nahraditelný,“ věří v nalezení úspěšné náhrady jednatel Sokola Konice Jiří Kučera.
Peter Kmecik je kmenovým hráčem Konice,
Kučera tak nyní vyhlíží potenciální zájemce.
Dosud však s nikým přímo nejednal. Nejblíže
pozici nové konické jedničky má zatím hráč,
o němž se doposud hovořilo jako o nové posile Kralic – Vojtěch Nakládal. „Byli jsme
domluveni, ale pak mi Vojta zavolal, že to asi
neklapne. Škoda pro něj, ale je pochopitelné,
že chce chytat a u nás by si musel počkat,“
zalitoval ztráty parťaka pro Davida Krejčího
kouč Kralic Petr Gottwald.
V konickém mužstvu sice je i Patrik Kačer,
zřejmě zůstane rovněž Pavel Mühlhauser
a v duelu proti Kralicím dostal šanci i Petr
Machač, vedení oddílu ovšem nyní jedná s
Hvozdem o hostování či přestupu devatenáctiletého hráče, jenž v Konici strávil většinu
své mládežnické kariéry. „Absolvoval s mužstvem tréninky, naskočil i do zápasu s Lutínem. V Konici vyrůstal a hodně jsme o něj
stáli již dřív. Jednáme s oddílem i hráčem, za-

tím to není ještě uzavřené,“ prozradil Kučera.
Do divize má kromě Kmecika namířeno i
bývalý gólman Kralic Tomáš Urbánek. Minimálně pro jaro vypomůže vedoucímu týmu
divize „E“ Mohelnici. „Jsem tu asi od poloviny přípravy a zatím jsem spokojen. většinu
hráčů znám, víme o sobě a nebyl problém
zapadnout,“ těší Urbánka. Na Kralice ale
vzpomíná rád a hráčům přeje pro jarní část
hodně štěstí.
Osmadvacetiletý brankář podával na podzim
v kralickém dresu stabilně spolehlivé výkony,
ale vypršelo mu hostování. A protože se Urbánkovi zdálo, že o něj klub již nemá zájem a
sám se nechtěl vnucovat, rozhodl se to zkusit
jinde. Přesvědčil pak Romana Sedláčka, aktuálně kouče Mohelnice, a Urbánek se tak z
osmého týmu krajského přeboru přesunul do
vedoucího týmu divize „E“.
„Tomáše jsme nevyhodili, čekali jsme ale,
zda bude mít zájem, a najednou se objevila
možnost angažovat Davida Krejčího. Jsme
rádi, že je tady,“ vysvětlil okolnosti brankářské rošády vedoucí kralického „A“-týmu
Václav Répal.

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
19. kolo: 1.SK Prostějov – Baník Ostrava „B“ (so- PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
bota 30. března, 15.30, rozhodčí: K. Hájek – Kůr- 17. kolo: Konice – Velký Týnec (neděle 31. března,
10.00, Slabý – OFS, OFS), Čechovice – 1.FC Viktorie
ka, Petr).
Přerov (neděle 31.3., 11.45, Fojtek – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
19. kolo, sobota 30. března, 15.30: Hněvotín – Urči- PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
ce (Horák – P. Dorušák, Polanský), 1.HFK Olomouc 17. kolo: Konice – Velký Týnec (neděle 31. března,
„B“ – Konice (neděle 31. března, 10.00, Částečka – 12.15, Slabý), Čechovice – 1.FC Viktorie Přerov (neŠtětka, Ráb, hřiště Hodolany), Litovel – Kralice na děle 31.3., 9.30, Fojtek).
Hané (Válek – Chládek, Vičar).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
15. kolo: Hlubočky – Kostelec na Hané (sobota 30.3., 13.15,
15. kolo: Konice „B“ – Medlov (sobota 30. března, Hodaň), Tovačov – Určice (neděle 31.3., 13.15, Damek).
15.30, Jar. Šmíd – Kreif, P. Jílek).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
17. kolo, neděle 31. března, 15.30: Haná Prostějov
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
15. kolo, sobota 30. března, 15.30: Lipník – Čecho- „B“ – Otaslavice, Smržice – Výšovice (hřiště Bedivice (Tomeček – Dömisch, Damek), Klenovice na hošť), Brodek u Prostějova – Zdětín, Přemyslovice
Hané – Bělkovice (Fojtek – Vachutka, Dokoupil), – Držovice, Hvozd – 1.SK Prostějov „B“, Vrahovice
Plumlov – Kojetín (Lizna – Vachutka, Knoll), Nové – Určice „B“ (sobota 30. března, 15.30), Otinoves –
Kralice na Hané „B“ (sobota 30. března, 15.30), OlšaSady – Haná Prostějov (Ráb – Kučera, Valouch).
ny – Čechovice „B“ (sobota 30. března, 15.30).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
15. kolo, neděle 31. března, 15.30: Jesenec – Hor- III. TŘÍDA:
ní Moštěnice (I. Antoníček – Milar, Majer, hřiště 17. kolo neděle 31. března, 15.30: Ptení – DobromiDzbel), Mostkovice – Radslavice (Langhammer – lice (hřiště Dobromilice), Mostkovice „B“ – Ivaň (soŠebesta, Janků), Pivín – Beňov (Krutovský – Lizna, bota 30. března, 15.30), Kostelec na Hané „B“ – BediLasovský), Kostelec na Hané – Vrchoslavice (sobota hošť, Pivín „B“ – Němčice nad Hanou, Vrahovice „B“
30. března, 15.30, Grečmal – Kadaník, OFS PV), – Vícov, Brodek u Konice – Zdětín „B“, Nezamyslice
Nezamyslice – Býškovice (sobota 30. března, 15.30, „B“ – Pavlovice (neděle 31. března, 10.00), Tištín –
Menšík – Knop, OFS PV), Tovačov – Lipová (Balún Horní Štěpánov.
– Tomeček, Damek).
IV. TŘÍDA:
17. kolo neděle 31. března, 15.30: Malé Hradisko
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
15. kolo: Haňovice – Protivanov (neděle 31. března, volno, Plumlov „B“ – Tvorovice, Skalka – Hrubčice
(sobota 30. března, 15.30, hřiště Výšovice), Přemyslo14.30, Krpec – Kučera, Machala).
vice „B“ – Brodek u Prostějova „B“ (sobota 30. března,
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ 15.30), Želeč – Doloplazy, Kladky – Biskupice, Otaslavice „B“ – Čechy pod Kosířem (sobota 30. března,
LIGA – U17:
21. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec (sobota 30.3., 15.30), Jesenec „B“ – Protivanov „B“.
10.15, Podaný – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „B“:
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ 13. kolo: Nové Sady – Kostelec na Hané (neděle 31.
LIGA – U16:
března, 14.00., Caletka – Ol KFS, Ol KFS).
21. kolo: 1.SK Prostějov – Třinec (sobota 30.3., !zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši ná12.30, Ol KFS – Podaný, Ol KFS).
vštěvu!
-jim-

Basketbal
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Prostějovští basketbalisté poskočili na druhou příčku

Nadstavba
zatáčí
do
cílové
rovinky
„Máme formu, hrajeme opravdu hezky,“ usmívá se Petr Fridrich

P
82 BK PROSTĚJOV
72 NH OSTRAVA
40:39

čtvrtiny: 22:17, 18:22, 22:12, 20:21
Trestné hody: 34/26:27/25
Střelba 2 b.: 35/22:30/13
Trojky: 15/4:34/7
Doskoky: 40:29

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

12:5
24:30
8:16
21:15

Rozhodčí: Matějek, Kapl, Večeřa
Diváků: 200

Sestava a body Prostějova:
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Kooho
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ačík
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ík Jaarrom
omírír 0,
omí
Braattččen
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kov Vo
Vojtjtěc
těchh 0,
0,
Poolláš
láše
áššek
ek Ruuddolf 0,,
Prášiil Jaarrooslsav 0,
Šmí
míd Fililipp 0
mí

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Barnes Chadwick Farrell 18,Ames Rahsaan Edward 11, DufaultAustin Lee 11, Číž
Adam 9, Greene Justin Pierre 6, Pelikán Rostislav 6, Wilson Jeremiah 4, Jurečka
Luděk 3, Gniadek Martin 2, Zbránek Filip 2, Stehlík Jan 0

tabulka a1 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. ČEZ Basketball Nymburk

28

27

1

2503:1811

55

2. BK Prostějov
3. NH Ostrava
4. BK JIP Pardubice

29
30
29

19
18
18

10
12
11

2540:2340
2410:2309
2421:2288

48
48
47

Tým

Není to žádný snadný los,“
uvědomuje si generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.
„Ale pokusíme se využít naši
současnou formu a věřím, že
ještě některé zápasy vyhrajeme
a půjdeme do čtvrtfinále v dobré
pohodě,“ dodal Fridrich.
Posledního března mužstvo odstartuje sérii tří zápasů v průběhu
jediného týdne. Duely v Pardubicích a Děčíně proloží domácí
střetnutí s Nymburkem. „Zápasy
na půdě soupeřů bude v přímém

přenosu nabízet televize. Přál
bych si, abychom zopakovali
výkony z posledních týdnů a nabídli divákům příjemný zážitek.
Hrajeme opravdu hezky,“ tvrdí
manažer.
V Pardubicích Orli nastoupí
31. března v hodně netradičním
čase. Utkání začíná ve 12.45
hodin. „Budeme si muset trochu
přivstat a vyrazit dříve. Ale není
to žádná velká komplikace,“
Foto: archív Večerníku
uvedl Fridrich.
Vítězná série tým Prostějova Udržet toto postavení bude v Nymburku nepůjdeme v roli dostatek sebevědomí a poperou
vystřelila už na druhé místo za závěru nadstavby hodně nároč- žádného favorita. Ale nevzdává- se o další úspěchy,“ věří svému
vedoucího úřadujícího mistra. né. „Především do zápasů proti me to. Hráči mají po sérii výher týmu Fridrich.

Prostějov/lv - Po třech vítězstvích v řadě nastoupili Orli
v přímém souboji o druhou
pozici v nadstavbové skupině
A1 proti Ostravě. Ve velmi
vyrovnaném, dramatickém a
dynamickém zápase měli až
na malé výjimky navrch. Před
hosty byli o krok napřed, ale ti
se až do třetí periody drželi. Teprve ve druhé půli se domácím
díky úsilí pivotů podařilo odskočit na dvouciferný distanc
a Ostrava už neměla dostatek
sil a času, aby náskok zvrátila.
Prostějov vyhrál 82:72 a v tabulce poskočil na druhé místo.

Orli vstoupili do zápasu aktivněji
než hosté a díky osmibodové sérii se ujali vedení 10:5. Hosté se
ale nástupu nezalekli a okamžitě
srovnali krok. Domácí tak byli
sice neustále o krok napřed, ale
soupeř se také dokázal prosadit
a první část tak skončila pouze
pětibodovým vítězstvím Orlů
22:17.
Ve druhé a současně asi nejvyrovnanější části zápasu domácí
v úvodu inkasovali pět bodů v
řadě a tím došlo k vyrovnání na
22:22. Zároveň s tím se Ostravě rozstřílel Američan Barnes,
který začal hanácké konto zatěžkávat svými úspěšnými tříbodovými pokusy a hosté se tak
dostali do vedení 25:23 a 27:24.
Na rozdíl od soupeře se ale domácí nespoléhali na dalekonosnou tříbodovou střelbu a díky

Prostějov/lv

Sestava OSTRAVY:



Posledních pět zápasů čeká ve skupině A1 Mattoni
NBL na hráče Prostějova. Tyto duely určí, ze které
pozice postoupí Orli do play–off. Aktuálně druhý
tým celé soutěže nečeká žádná snadná práce. Ve
dvou případech narazí na mistrovský Nymburk,
budou hostovat v Pardubicích a Děčíně a v samotném závěru přivítají Kolín.

5. BK Děčín

30

17

13

2373:2286

47

6. BC UNIKOL Kolín

30

17

13

2437:2511

47

Vítěznou šňůru nezastavila ani Ostrava

tabulka A2 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. Astrum Levice

34

19

15

2664:2646

53

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

33
33
33

15
13
12

18
20
21

2504:2573
2515:2616
2681:2959

48
46
45

5. BK Lions Jindřichův Hradec

33

10

23

2773:2963

43

6. QANTO Tuři Svitavy

33

10

23

2628:2836

43

7. SLUNETA Ústí nad Labem

33

9

24

2466:2777

42



Tým

koše Mattoni nbl v číslech:
Skupina A1
dohrávka 1. kola: Kolín - Pardubice 86:73 (27:21, 45:41, 68:50)
Nejvíce bodů: Bolds 22, Ubilla 17, Kříž 15, Machač 13 - O. Peterka 20, Muirhead 17,
Žabas 13, P. Bohačík 10. Rozhodčí: Paulík, Kurz, Remenec. Fauly: 18:19. Trestné
hody: 15/12 - 17/11. Trojky: 8:10.
6. kolo: Děčín - Nymburk 65:67 (19:11, 32:30, 49:53) Nejvíce bodů: Landa 19, Stria
15, Pope 11 - Benda 18, Rančík 14, Welsch 11. Rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Kučerová.
Fauly: 21:21. Trestné hody: 19/13 - 18/15. Trojky: 8:4. * Pardubice - Kolín 82:88
(25:18, 44:48, 67:65) Nejvíce bodů: Nelson 24, Žabas 17, Bohačík 15 - Bolds 27,
Machač 13, Ubilla 11, Benáček a Kříž po 10, Rozhodčí: Paulík, Baloun, Jeřáb. Fauly:
23:19. Trestné hody: 14/12 - 19/13. Trojky: 6:7. * Prostějov - Ostrava 82:72 (22:17,
40:39, 62:51) Nejvíce bodů: Marko 21, Švrdlík a Kohout po 20, Slezák 15 - Barnes
18, Ames a Dufault oba 11. Rozhodčí: Matějek, Kapl, Večeřa. Fauly: 24:30. Trestné
hody: 34/26 - 27/25. Trojky: 4:7
Skupina A2:
10. kolo: Chomutov - Levice 71:85 (21:23, 44:43, 61:65) Nejvíce bodů: Glover 20,
Pecka 15, J. Fields 11 - Addinson 20, Nuhanovič 16, Grznár 15, Kemp 14, B. Fields 11.
Rozhodčí: Hošek, Kučera, Jeřáb. Fauly: 15: 20. Trestné hody: 21/13 - 15/9. Trojky:
2:4. * USK Praha - Jindřichův Hradec 99:87 (33:10, 50:32, 71:57) Nejvíce bodů:
Votroubek 29, Cvek 20, Meno 17, Mareš 11 - Zachrla 31, Venta 21, Fröhde 13, Vošlajer
12. Rozhodčí: Vondráček, Galajda, Baudyš. Fauly: 22: 21. Trestné hody: 19/15 26/17. Trojky: 12:10.
11. kolo: Opava - Chomutov 90:69 (25:16, 44:34, 68:50) Nejvíce bodů: Martin 23,
Dokoupil a L. Tóth po 17, Miklósik 11 - Allen 20, Glover 19, Pecka 9. Rozhodčí: Vondráček, Znamínko, Remenec. Fauly: 21:20. Trestné hody: 21/15 - 22/12. Trojky: 3:7.
* USK Praha - Levice 65:70 (23:21, 40:36, 53:43) Nejvíce bodů: Meno 15, Cvek
13, Mareš 11 - Brandon Fields 30, Kemp 15, Addison 9. Rozhodčí: Kučera, Kučerová,
Karásek. Fauly: 21:23. Trestné hody: 20/13 - 18/14. Trojky: 4:4.
Lions J. Hradec - SLUNETA Ústí nad Labem
Předehrávané 12. kolo Ústí nad Labem - Levice 72:81 (11:17, 25:36, 50:57)
Nejvíce bodů: Ptacek 17, McFadden 15, Krakovič 14 - Grznár 15, Simmons 14,
Addinson a Mrviš po 10. Rozhodčí: Hošek, Galajda, Linhart. Trestné hody: 22/16 30/16. Fauly: 24:20. Trojky: 0:3.

KAM PŘÍŠTĚ na mattoni nbl
SKUPINA A1
dohrávka 5. kola, středa 27. března, 18:00 hodin: ČEZ Basketball
Nymburk - BK JIP Pardubice
7. kolo, sobota, 30. řezna, 18:00 hodin: BK JIP Pardubice - BK Prostějov (neděle 31. 3., 12:45), BC UNIKOL Kolín - BK Děčín (pátek 29.3.,
17:45), ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava
SKUPINA A2
12.kolo, středa 27. března, 18.00 hodin: SLUNETA Ústí nad Labem
- Astrum Levice (přrdehráno 72:81), USK Praha - BK Opava, Levharti
Chomutov - QANTO Tuři Svitavy, BK Lions Jindřichův Hradec volný los
13. kolo, sobota 30. března, 18:00 hodin: QANTO Tuři Svitavy - USK
Praha (18:30), BK Opava - SLUNETA Ústí nad Labem, Astrum Levice Lions J. Hradec, Chomutov volný los

návštěvnost webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

Zpravodajství nejen z basketbalu
shlédne více jak 1000 čtenářů denně!
DĚKUJEME!

dravým nájezdům, získaným
faulům a proměněným šestkám
se postupně zase dostali do vedení a v poločase znovu vedli, i
když nejmenším možným rozdílem 40:39.
Zatímco druhá čtvrtina byla poměrně hodně vyrovnaná, ve třetí
části Orli po úvodních minisériích a čtvrtém faulu ostravského
Barnese začali mít navrch a
sedmibodovou sérií se definitivně oddělili od svého soupeře –
57:45. Toto dvouciferné vedení
sice až do konce utkání neudrželi, ale díky němu přesto získali na
hřišti rozhodující převahu a klid
do hry. Poslední část tak začínala
za stavu 62:51 a i když Hanáci
inkasovali pět bodů v řadě, domácí sebevědomí už nedovolilo,
aby se soupeř přiblížil na menší
bodový rozdíl. Podkošoví hrá-

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:

„Dnešní utkání nebylo vůbec jednoduché. Na hřišti jsme
nebyli v pohodě, což potvrdil vysoký počet ztracených
míčů. Naštěstí jsme si dokázali pomoci v obraně. Pod
vlastním košem se Ostrava obtížně prosazovala a
neproměnila hodně střel. Utkání bylo hodně náročné a o úspěchu rozhodla
především trojice Kohout, Švrdlík a Marko.“

Dušan Medvecký - NH Ostrava:
„V prvním poločase jsme odehráli slušnou partii. S tím,
že jsme si něco řekli, ale neplnili jsme to. Ve druhé půlce
jsme většinou minuli otevřené střely. To nás bohužel stálo
vítězství nebo alespoň dramatičtější zápas. Dělali nám
velké problémy Švrdlík s Kohoutem, kteří se dokázali
prosadit víc, než jsme si přáli.“

či Kohout a Švrdlík, kteří čelili
soupeřově přesile, byli v této
fázi tahouny. Právě oni zastavili
poslední ostravské vzepětí. Cestu za vítězstvím dokonal svými

šesti trestnými hody rozehrávač
Marko, který upravil na 82:69.
Na dvoubodovém zisku pak už
nic nezměnila ani trojka Amese
v samotném závěru.

„Bavíme sebe i diváky,” těší pivota Kamila Švrdlíka
Prostějov - Třináctý dvouciferný zápas v řadě absolvoval v duelu proti Ostravě pivot Kamil Švrdlík.
Ke dvaceti bodům přidal jedenáct doskočených
míčů a stejný počet získaných faulů a patřil mezi
tahouny svého týmu. „Už jsme odehráli i lepší zápasy, ale toto vítězství má velkou cenu. Ostravu
jsme přetlačili,“ odfoukl si po zápase Švrdlík.
Ladislav Valný
Po Pardubicích a
Děčíně jste přehráli
dalšího silného soupeře. Mají
z vás protivníci velký respekt?
„V poslední době po našich
zápasech soupeři docela často
mluví o tom, že jim ten zápas
nevyšel a nám výjimečně vyšel.
Já si ale myslím, že to není
náhoda. Prostě hrajeme opravdu dobře. A soupeři to cítí také.“

Po zápase s Děčínem
jste se smáli, že vám pomohl volejbal, který jste si
zahráli před utkáním. Po
střetnutí v Pardubicích zase
Pavel Slezák prohlásil, že k
úspěchu pomohly párky v
rohlíku koupené po cestě. Vypadá to, že jste ve velké
pohodě a poslední týdny si
hodně užíváte a bavíte se
nejen basketbalem…
„Je to logické. Daří se nám,
společně jsme přečkali těžké

chvilky v průběhu sezony a to
nás hodně semklo. Jdeme za
svým cílem jako jeden tým.“
Cílem je medaile nebo
postup do finále?
„V současné chvíli to ani
moc neřešíme, chceme vyhrát
každý zápas. Čeká nás ještě
pět zápasů v nadstavbě a pak
čtvrtfinále, které chceme zvládnout.“
Vítězíte útočným pojetím. Trénujete hodně
právě útočné signály?
„Na tréninku nás moc není.
K nacvičování obranné hry
5 na 5 se proto moc nedostaneme. Proto se snažíme spíše
využívat naše přednosti na
útočné polovině. Zatím to vychází. Dáváme docela hodně
bodů, bavíme sebe i diváky
a vyhráváme. Rozhodně si
nemůžeme stěžovat.“

„TENTO TÝM MÁ BUDOUCNOST,“
chválí své hráče trenér Zbyněk Choleva
Prostějov/lv – Dívat se na zápasy prostějovských basketbalistů
je hodně příjemné. Orli podávají nadstandardní výkony a baví
fanoušky pěknými akcemi. Přehrávají své soupeře především
na útočné polovině, pod vlastním košem ale také umí protivníkům pěkně znepříjemnit
život. „V poslední době se nám
opravdu daří,“ souhlasí trenér
Prostějova Zbyněk Choleva.
Z Prostějova se stal postrach soupeřů. Čím si to vysvětlujete?
„Hrajeme rychle a navíc nesobecky, takže soupeř to s námi nemá
jednoduché. Vezeme se na vlně

pohody, což je hodně posilující.
Odpovídají tomu také výsledky.“
Od začátku sezony jste se hodně
zlepšili. Proč jste nebyli schopni
podávat špičkové výkony od prvních zápasů?
„V týmu se vystřídaly určité role.
Bylo zřejmé, že musíme být trpěliví. Chvíli nám trvalo, než jsme
našli svoji tvář.“
Daří se vám hlavně v útoku. Rozhodli jste se, že své soupeře zkrátka přestřílíte?
„Je to tak trochu nutnost. Pár
hráčů odešlo, dlouho chyběl zraněný Jarda Bohačík. Díky tomu
jsme se v menším počtu nemohli

až tak moc prát v obraně. Máme
kvalitní střelce a toho se snažíme
využívat.“
Klub měl v nedávné době velké finanční problémy. Jaká je budoucnost týmu?
„Příští sezona je otevřená. Nikdo
zatím neřekl, že bychom neměli
hrát elitní soutěž. Hráči ukazují,
že mají budoucnost. Co bude dál,
to se uvidí.“
Za několik týdnů odstartuje play–
off. Získá Prostějov další medaili?
„Všichni tomu věříme. Vyřazovací část bude hodně zajímavá.
Osobně doufám, že pro nás bude
také úspěšná.“

Foto: archív Večerníku

Sport
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. března 2013

VÝSLEDKY 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH

házenkářská sedmička

16. kolo
Maloměřice – Bohunice ......................................................
27:34
......................
.........
....................
Hustopeče – Kuřim ..............................................................
28:32
................................
.............
Telnice – Sokolnice ..............................................................
24:29
.......... .......................................
......
Havlíčkův Brod – Brno „B“ .......
.........................................
nehlášeno
......... ............................

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

PROSTĚJOV EXCELOVAL A MOHL DÁT I ČTYŘICET BRANEK

Prostějov/jim – Jednoznačně
nejvýraznější výhru v letošním
ročníku druhé ligy předvedli
svým fanouškům házenkáři Sokola II Prostějov. Na Chorásce
neměli se svým soupeřem téměř
žádné slitování a hostům z Velkého Meziříčí oplatili podzimní
porážku 23:30 i s úroky. Doma
zvítězili 35:27 a nebýt výrazného polevení v úvodu poslední
desetiminutovky, překonali by
jistě i čtyřicetibrankovou hranici.
Hráčům Sokola II vyšly úvody
obou poločasů, v nichž si dokázali
vypracovat dostatečný náskok.
Vyrovnaný stav platil za celé
utkání pouze jednou, a sice než
hned v první minutě poslal David
Jurečka domácí výběr do vedení.
Během dalších osmi minut na něj
totiž navázali dvakrát Kozlovský
a dvakrát Kosina, neprostupná
obrana nutila soupeře k pasivitě a

Sokol II Prostějov
TJ Sokol Velké Meziříčí

35:27

(16:12)

Rozhodčí: Kummerová – Smékal. ŽK: 2:3. Vyloučení: 5:4. ČK: 0:1
(Kříbala). Sedmičky: 4/4:2/2. Diváků: 90. Pětiminutovky: 3:0, 5:1,
8:6, 11:8, 12:10, 16:12, 19:13, 22:15, 26:16, 28:19, 30:24, 35:27.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kozlovský 9, Burget, M. Jurík 2, Jura 1, Chytil, Jurečka
5, Šestořád, Procházka 1, Gazdík 5, Valach 2, Raška, Kosina 10. Trenér:
Josef Zedníček.

Jiří Hrubý vše podpořil úspěšnými zákroky. Bylo to tak 5:0 a první
branky se hosté dočkali až po oddechovém čase.
Domácí poté trochu polevili a
neměli ani štěstí při zakončení,
kdy trefovali či těsně míjeli tyče.
Velmez se v osmnácté minutě
dokázal dotáhnout až na 9:8. Pak
ovšem opět začala plně fungovat
obrana a dvakrát Kozlovský, jednou Kosina zařídili odskočení zpět

na
video rnikpv.cz
e
c
e
ww.v

w

Lepší ve všech směrech. Házenkáři Prostějova předčili svého
soupeře v obraně i útoku a precizní přípravu proměnili v drtivé vítězství o osm branek.
Foto: Jiří Možný

na čtyři branky – 12:8. Jiřího Kosinu se sice hosté snažili bránit důkladně, přesto přidal k bezchybnému zakončování sedmimetrových
hodů i naprosto přesné projektily
z dálky, proti nimž gólman neměl
moc šancí.
Čtyřbrankový náskok si Prostějov
pohlídal až do pauzy a po ní nepřišlo na rozdíl od derby s Kostelcem
žádné přeskupení sil. Domácí nepoznamenal ani dvouminutový
trest pro Burgeta, sami v něm dali
o branku víc než soupeř. Zásluhou produktivní čtveřice Kosina,
Kozlovský, Jurečka, Gazdík stále
zvyšovali a po třetím vyloučení a
následné červené kartě pro Petra
Kříbalu zvyšoval proměněnou
sedmičkou Kosina již na 26:16.
Za polovinu druhé půle tak prostějovští házenkáři stihli dát deset
branek a odpor hostí definitivně
zlomili. V brance tak dostal šanci
i Michal Zacpal a taktéž se ukázal
několika povedenými zásahy. Po
třicáté brance, vstřelené necelých
osm minut před koncem, ale přišlo
polevení v koncentraci, hráčům
přestaly obyčejné akce i exhibiční

Josef ZEDNÍČEK – Sokol II Prostějov:
„Jsem spokojen. Bylo to důležité utkání, doma nemůžeme ztrácet
body. Potvrdili jsme tři body zvenku a bylo to jednoznačné. Kluci
hráli dobře. Přes týden jsme se dobře připravovali. Věděli jsme, že
mají velice nebezpečné spojky, proto jsme nacvičovali obranu 1-5
a 1-2-3. Jak jsme ji na chvíli přestali v první půli hrát, hned nám
tam napadalo pět branek z dálky. Vrátili jsme se k tomu a byl to
jeden z rozhodujících momentů, protože jsme jim eliminovali spojky. Udrželi jsme náskok i po přestávce a dále jsme ho navyšovali.
Dařil se nám rychlý přechod, přestože nebyl bez chyb, a měli jsme
velmi vysokou úspěšnost střelby – přes šedesát procent. Přivítali
jsme, že vzali Kosinu na osobku, stejně dal deset branek. Nemají
moc dobrou obranu a ještě si ji takto zředili. Hráči měli zákaz střílet
z dálky, měli chodit do proskoku. Jirka chytal poměrně spolehlivě
a kluci hráli s neobyčejnou chutí. Ať to byl Kosina, jenž se nenechal otrávit osobkou, tak Jurečka, Kozel, Gazdík.“

Ladislav ŠIDLO – TJ Sokol Velké Meziříčí:
„Hodnotí se mi to těžko, je to ztráta dvou bodů. Doma jsme Prostějov
porazili a chtěli jsme uspět i tady, přestože mi chyběli čtyři hráči ze
základní sestavy. Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Zahráli si i
mladí kluci, kteří nemají tolik zkušeností, a neodvedli špatnou práci.
Nepovedl se nám vstup, brzy jsme prohrávali 5:0. Nedařila se nám
obrana, chyběl důraz a agresivita. Dotáhli jsme se, ale bylo to spíše
polevením Prostějova. Celou dobu to měli pod kontrolou, a když náš
nejlepší střelec obdržel červenou kartu, bylo rozhodnuto. Karta ale
byla dost přísná, třetí dvouminutový trest přišel po zákroku, kterých
tu zůstalo poměrně dost nepotrestaných.“

kousky vycházet a Velké Meziříčí
stáhlo na 30:24.
Domácí kouč si vybral oddechový čas, zdůraznil hráčům, že ještě
není konec, a Kozlovský, Gazdík
a Valach opět přidali další branky.
Za potlesku spokojených fanoušků tak Sokol II Prostějov po jednom z nejlepších výkonů v celé
sezoně zvítězil 35:27 a před ligovou pauzou prodloužil sérii nepo-

razitelnosti na tři duely. Současně
se dotáhl na Kostelec, jenž má ale
o zápas méně.
Tento týden čekají na hráče tři tréninky, v nichž se zaměří na obnovení fyzické kondice a vyzkouší
si doplňkové sporty. O víkendu,
stejně jako na Velikonoční pondělí
dostanou volno. Na další týden
pak kouč Josef Zedníček domlouvá jedno přátelské utkání.

NEZKUŠENÝ KOSTELEC V DŮRAZNÝCH IVANČICÍCH NEPŘEKVAPIL
Ivančice, Kostelec na Hané/
jim – Na cizích palubovkách
se kosteleckým házenkářům
dlouhodobě nedaří. Do bouřlivého ivančického prostředí
navíc odjížděl kouč Alois Jurík bez zkušené pětice Varha,
Ševčík, Vymětal, Godál, Jurka.
Zbývajícím hráčům se nedařilo
v obraně ani útoku a hosté tak
prohráli poměrem branek dva
ku jedné – 33:17.
„Prohráli jsme jednoznačně a
výška skóre odpovídá tomu, co se
dělo na hřišti. Vzhledem k tomu,
v jaké jsme odjížděli sestavě, jsem
si však nedělal velké iluze,“ uvědomoval si výrazné oslabení Jurík.
O absence se postarala zranění,
nemoci i pracovní povinnosti a
hostujícího kouče alespoň těšil

fakt, že s Davidem Ševčíkem to
není tak vážné, jak se zpočátku
po zákroku při derby zdálo. „Vypadalo to, že jde o zlomeninu, ale
doktor po rentgenu zjistil, že je to
naštěstí jen krevní výron. Dostal
na tři týdny zpevňovací dlahu a
doufám, že nenastanou žádné
komplikace a pojede s námi již
do Havlíčkova Brodu,“ věří Jurík
v brzký návrat výrazné osobnosti.
Ze zkušených hráčů tak na jihozápad odcestovala pouze dvojice
Milan Varhalík, Martin Grulich.
Přestože si podle kouče odehráli
své, nemohlo to stačit. „Házená se
hraje v šesti a dva lidé nemohou
vše zvládnout. Potřebují k sobě
kolegy, s nimiž si mohou přihrát,
ale na mladíky to bylo moc tvrdé,“
poukázal na realitu Jurík.

Domácí si tvrdými zákroky i za
cenu jedné přímé diskvalifikace sjednali respekt a kostelečtí
mladíci se přes nekompromisní
obranu báli přejít. Náskok Ivančic tak trvale narůstal a zastavil
se na šestnáctigólovém rozdílu.
„Důraznou, až sprostou obranu
rozhodčí tolerovali, nikdo nešel
do průniku na devítku a výsledkem je, že jsme dali jen sedmnáct
branek. Mladí musí nabrat zkušenosti, což jde pouze v utkáních.
Nezklamali mě, ale ukázalo se,
že máme problémy s důraznějším soupeřem,“ poukázal Jurík
na pouhou 46procentní úspěšnost
zakončení a devatenáct technických chyb.
Hlavním poznatkem tak pro kosteleckého kouče je, že v trénin-

HK Ivančice
Sokol Kostelec na Hané

33:17

(16:10)

Rozhodčí: Chalupa – Řeháček. ŽK: 3:1. Vyloučení: 4:4. ČK: 1:0
Diváků: 135. Pětiminutovky: 2:2, 6:4, 9:5, 12:8, 14:9, 16:10, 19:10,
22:11, 26:13, 30:14, 31:17, 33:17.

Sestava a branky Kostelce:
Navrátil, Mayer – Smékal 2, I. Chalupecký 2, Kopečný, Grulich 1, Rikan 2, M. Grepl 2, Palička, Hochvald 1, Beneš 1, Říčař 2, Varhalík 4.
Trenér: Alois Jurík.

kových jednotkách musejí hráči
přidat, aby se opět vzdálili nejhorším týmům tabulky. „Před námi
stojí úkol vyhrát odložené utkání
prvního kola jarní části v Havlíčkově Brodu. Musíme bodovat,
abychom se od spodku odtrhli,“
přeje si od duelu s bezkonkurenč-

ně posledním celkem, který přijde
na řadu v sobotu 6. dubna. Prvním
úkolem je dát se zdravotně do pořádku.
Nejbližší víkend mají hráči od
utkání volno, ligovou přestávku se
Kostelec rozhodl nevyplnit žádným přátelákem.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA DRUHÉ LIGY

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

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

Z V
16 15
16 11
16 11
15 9
16 9
16 6
16 7
16 5
16 5
15 5
16 5
14 0

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

P
1
4
5
5
7
8
9
9
9
8
10
13

S
501:388
436:415
455:388
420:420
409:422
417:427
405:456
443:427
426:458
360:406
428:413
345:425

B
30
23
22
19
18
14
14
12
12
12
11
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)

Tenista Veselý vyřadil nasazenou

jedničku a hráče z první stovky
Sarajevo, Prostějov/jim –
Jiří Veselý se dočkal svého prvního vítězství nad
hráčem první světové stovky
žebříčku ATP. Devatenáctiletý prostějovský tenista
porazil v prvním kole sarajevského
challangeru
světovou osmaosmdesátku
Slovince Blaže Kavčiče a po
setech 6:7, 6:3 a 6:4 se postaral o největší překvapení
turnaje. Vyřadil totiž nasazenou jedničku a přešel na
jeho úkor do osmifinále.

Někdejší vítěz juniorského
Australian Open i dvouhry na
olympijských hrách mládeže
se díky tomuto výsledku
posunul již na 203. místo
žebříčku a oproti loňsku si
polepšil přesně o tři sta pozic.
Mezi svými vrstevníky je
nejlepším tenistou světa, letos se mu podařilo vyhrát již
tři turnaje série Futures, jednou došel do semifinále. V
Sarajevu skončila jeho cesta
v osmifinále, kde ho zdolal
domácí Tomislav Brkič.

sportovní
aktuality
najdete
také na našem
webu

www.vecernikpv.cz

VE ŠLÁGRU KOLA SE Z TĚSNÉ VÝHRY RADUJÍ HANAČKY Z OLOMOUCE „Jsou tady šikovné hráčky, ženský basketbal

Prostějovské basketbalistky byly blízko k úspěchu, patří jim druhá příčka
Prostějov/jp – Kdo se vydal do
chladných ochozů Androva
stadionu a čekal vítězství české
reprezentace proti trápícím se
Danům, byl zcela jistě zklamán.
Naopak ti, kteří si našli cestu do
tělocvičny ZŠ Dr. Horáka v Prostějově na utkání prostějovských basketbalistek, rozhodně
nebyli zklamáni. Ke druhému
po sobě jdoucímu hanáckému
derby totiž nastoupily domácí
basketbalistky proti vedoucímu
celku OSK Olomouc. Ve velice
dramatickém zápase s infarktovým závěrem se z těsného vítěz-

ství nakonec radovalo vyzrálejší
mužstvo z metropole Hané.
Svěřenkyně trenérky Mazalové,
na straně druhé pod taktovkou trenéra Maliny, se od úvodu vrhly do
rychlé kombinační hry. Domácím
se podařilo na tento zápas získat
ligovou posilu z SK UP Olomouc
Veroniku Horákovou, hostující trenér vytasil ještě silnější esa
z rukávu. Do Prostějova si přivezl
rovnou pětku ligových hráček,
což bylo na hřišti zcela patrné.
Přesto si po vyrovnané první čtvrtině připsaly dílčí vítězství domácí
hráčky.

Václava Mazalová – TJ OP Prostějov
„I když se nám nedařila střelba a utekl nám začátek, zápas to byl
opravdu pohledný, klobouk dolů před holkama. Hostující trenér si
přivezl výrazné posily, přesto to hráčky zvládly hlavně v obranné
činnosti. V útočné chybělo více doskoků a střelba nám dnes vůbec
nevycházela. Stejně tak zkušené hráčky v jednoduchých situacích
nedokázaly zakončit a to nás stálo cenné body. Bylo to pro nás
klíčové utkání, ve kterém chybělo i trošku toho štěstíčka. Prohrát o
pouhý koš je vážně škoda, se soupeřem, jaký se dnes tady předvedl,
to je i tak úspěch. Hráčky musím vážně pochválit a poděkovat Veronice Horákové, která nezklamala a plnila roli tahounky týmu.“

Zdeněk Malina – OSK Olomouc:
„Vyhráli jsme celkem zaslouženě, po celý zápas jsme vedli, utkání
mělo slušnou úroveň, ten pravý náboj derby. Některé pasáže holky
nezvládly po taktické stránce, ale to se v basketbale stává, že ve
vidině vítězství polevíte a namísto podržení míče se uchýlíte k unáhlené střelbě. S vítězstvím jsem samozřejmě spokojen, obraz hry
se musel i divákům líbit. Trochu mě Prostějov překvapil osobní obranou, čekal jsem spíše zónovou. Dařilo se nám doskakovat spoustu míčů a tím eliminovat útoky domácích hráček. Zvítězili jsme
v letošním ročníku, což mě samozřejmě těší a ještě musíme zvážit,
zda vstoupíme do kvalifikačních bojů o druhou ligu.“

TJ OP Prostějov
OSK Olomouc

56:58

(20:19, 9:16, 16:14, 11:11)

Krajský přebor žen - 13. kolo

Sestava a body Prostějova:
Horáková 16, Svobodová N. 11, Svobodová G. 10, Kalábová M. 7,
Melková 7, Krátká 5, Schneiderová, Maťovčíková, Zatloukalová, Chytilová. Trenérka: Václava Mazalová.

Nástup do druhé části však zcela
patřil olomouckým plejerkám.
Několika proměněnými trojkovými pokusy se oděvářkám
vzdálily na rozdíl jedenácti
bodů. Minimálně tento rozdíl
ale potřebovaly domácí k postupu na první příčku tabulky před
závěrečným zápasem sezony.
Zlepšená obrana již nepřipustila
další odskok, v poločase byl stav
nepříznivý - 29:35.
Ani ve třetím dějství se obraz hry
nezměnil. Vysoké tempo, pohledné akce, ale i spousta nepřesností
na obou stranách udržovaly naději na potřebný zvrat v utkání.
Zkušené olomoucké hráčky se
však příliš velkých chyb nedopouštěly, o vedení před závěrečnou čtvrtinou je nepřipravila
ani dalekonosná trojka v podání
nejlepší hráčky na hřišti Veroniky
Horákové.
Do poslední části vstupovala domácí děvčata s vědomím, že nemají co ztratit, naopak musí zlepšit především střelbu a zakončení
zdánlivě jednoduchých akcí. Velké drama nastalo pár minut před
koncem, kdy na ukazateli svítilo
vyrovnané skóre 51:51. V ten

moment byly prostějovské hráčky na koni, hnány aplaudujícím
publikem, bohužel převážit
misku vah na svou stranu se jim
nepodařilo. Navíc do finiše nemohla naskočit již vyfaulovaná
Horáková. Když se nezdařila ani
taktika hostujícího trenéra, který
dal jasně pokyn své svěřenkyni
při šestimetrových hodech (ten
druhý dokázala proměnit a zajistit Prostějovu přerušení hry),
měly svěřenkyně trenérky Mazalové velkou příležitost vstřelit
vítězný koš. Ten však musel být
tříbodový, nadějný pokus Martiny Kalábové se ale odrazil od
obroučky, a tak si Olomouc odvezla cenné vítězství, znamenající udržení vedoucí pozice i před
posledním bojem základní části.
Díky vítězství v letošním ročníku
Krajského přeboru žen v basketbale má OSK Olomouc možnost
zahrát si o účast ve druhé lize žen.
Prostějov si i nadále drží výbornou druhou příčku, kterou již za
jakýchkoliv okolností uhájí před
dotírajícím Krnovem. Právě u
svého pronásledovatele se představí v posledním zápase ročníku
2012/2013.

v Prostějově má rozhodně budoucnost,“
nebojí se o osud Oděvářek olomoucká rozehrávačka Veronika Horáková
Prostějov/jp – Nositelka
zvučného jména v ženském
basketbale je stejně jako její
jmenovkyně převážně rozehrávačkou a vyniká také svou
rychlostí, díky které se velice
často dokáže bodově prosadit.
Veronika Horáková je členkou prvoligového SK UP Olomouc, po půlroční pauze se
opět vrací k českému basketbalu. Její umění měli možnost
zhlédnout i prostějovští fandové, kteří zavítali na šlágr 13.
kola, druhého po sobě jdoucího hanáckého derby mezi
domácími basketbalistkami
a rivalkami z OSK Olomouc.
Třiadvacetiletá Horáková zaznamenala nejvíce bodů Prostějova, přesto těsnou prohru
odvrátit nedokázala.
Jste hráčkou SK UP
Olomouc, hrajícího 1.
ženskou basketbalovou ligu.
Jak se zrodila spolupráce s TJ
OP Prostějov?
„Vedení prostějovského klubu
se dohodlo s panem Tomajkem
na možnosti výpomoci z našeho klubu, a tak jsem mohla naskočit po boku některých mých
bývalých spoluhráček. Vše se
zvládlo do konce přestupního
termínu, s holkama jsem dvakrát potrénovala a v pátek nastoupila do zápasu. Ještě v sobotu a v neděli jsem odehrála
dvojzápas v Praze proti Aritmě
Praha a Nuslím.“

Nastoupila jste ve svém
prvním zápase za Prostějov po půlroční pauze a zrovna
v hanáckém derby s OSK Olomouc, kde jste dříve také působila. Jak hořká to pro vás byla
premiéra při tak těsné prohře?
„To víte, že mě to mrzelo, hlav-

Foto: Josef Popelka
ně kvůli holkám. Docela jsme si
věřily, bohužel kádr nebyl zcela
kompletní, a navíc hostující trenér
neponechal nic náhodě a dosadil
do zápasu ligové hráčky. Nedávaly jsme jednoduché koše, hostující
hráčky byly přece jen sehranější.“
Kde vidíte slabinu a naopak v čem je síla prostějovských basketbalistek?
„Slabinu vidím v nedostatku
tréninku, při kterém se mohou

hráčky lépe sehrát a nabrat lepší fyzickou kondici. Není to pro
většinu z nich ten top jako pro
ligové hráčky, je to také dáno
menším počtem zápasů a pauzami mezi zápasy. Přesto jsou velice šikovné, myslím si, že za rok
nebudou mít problém a budou
zase o krok lepší. Je vidět, že
spousta z nich basketbal hrála na
úrovni.“
Oděvářkám zbývá poslední zápas na palubovce Krnova. Budete i v tomto
střetnutí součástí týmu trenérky Václavy Mazalové?
„Pravděpodobně hrát nebudu,
bylo to domluvené na tento důležitý zápas, raději přenechám
šanci všem hráčkám, aby si
zahrály a nabraly potřebné zkušenosti. Přece jen je to to nejcennější, co může pozvednout
úroveň každé hráčky.“
V příští sezoně budete i
nadále hájit olomoucké
barvy nebo se vás třeba mohou dočkat diváci i v Prostějově? Případně alespoň opět
formou hostování?
„Co bude příští sezonu, tak to
opravdu ještě nevím. Nyní se
soustředím na státnice a své
kroky bych ráda směřovala do
Brna. Zda to vyjde a přidám se
i k nějakému basketbalovému
týmu, to se ještě uvidí. Pokud
bude mít Prostějov zájem a bude
to jen trochu možné, ráda mu
kdykoliv vypomůžu.“

Volejbal
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Volejbalistky se na úvod s Ostravou moc nepáraly a v sérii vedou 2:0 na zápasy

Sestava Prostějova:
Vincourová

Kossányiová
Hrončeková
de Assis
Soares
Gomes
Připraveny byly: Miletičová, Žarkovová, Hippeová, Jelínková, Kočiová,
Melichárková

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Sestava OSTRAVY:
I. Šípová, Polášková, Langová, Elblová, Kadlecová, Zemanová, libero
V. Šípová. Střídaly: Zedníková, Kolářová, Čuboňová, Pinková, Sedláčková.
Trenér: Zdeněk Pommer.

3
0

VK AGEL PROSTĚJOV
TJ OSTRAVA

Čas: 1:06 hodiny
Rozhodčí: Dziacký a Z. Grabovský
Diváků: 300
1. set: 25:10 19 minut
2. set:
et: 25
25:15
5:115 233 minut
minu
nu
u
3. set: 25:15 24 minut
minu
mi
inu
nut
nut

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Vincourová

Kossányiová
Hrončeková
Žarkovová
Kočiová
Gomesová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Prostějov/son
„Zatím jsem spokojený s tím,
jak holky čtvrtfinále zvládají.
V obou utkáních podaly koncentrovaný a celkově dobrý
výkon bez větších výkyvů, což
jsme přesně chtěli,“ pochvaloval
si v sobotním odpoledni hlavní
trenér našeho týmu Miroslav
Čada. „Mě zase těší, že po
špatném prvním střetnutí děvčata
v odvetě bojovala a začala hrát
kolektivně. Na tom se dá stavět

v pokračování série v naší vlastní
hale,“ zmínil kouč TJ Zdeněk
Pommer.
Je však při značném výkonnostním rozdílu mezi oběma
kolektivy vůbec možné, aby
vysoký favorit na severu Moravy byť jen částečně zakolísal?
„My do Ostravy pojedeme pro
jednoznačný postup. Nemůžeme
ani nechceme se za nic schovávat,
vyhrát hned třetí zápas je zkrátka
naší povinností. Protivník ale
bude ve svém domácím prostředí

určitě mnohem nebezpečnější
a nečeká nás tam nic lehkého.
Musíme být připraveni na to,
že soupeř dá do hry maximum
v touze svést co nejvyrovnanější
boj,“ věděl Čada.
Přesně v takovém duchu
ostatně hovořil jeho ostravský
protějšek. „Družstvo kvalit
Prostějova u nás nehraje každý
den, proto věřím v početnou
diváckou návštěvu a v naši
kvalitní hru. Pokusíme se urvat
co nejvíc bodů, třeba i nějaký
set. Cesta k tomu vede přes
lepší podání, neboť v úvodních
dvou utkáních jsme vydrželi
dobře servírovat vždy jen jejich
část. Cílem je předvést hezký
volejbal pro fanoušky i pro sebe,
pravděpodobně poslední zápas
celé sezony si chceme pořádně
užít,“ plánoval Pommer.
Že nemusí být zdaleka vyloučeno
alespoň
dílčí
výsledkové
překvapení, o tom svědčí skalpy,
jež Ostrava v probíhajícím extraligovém ročníku doma získala.

Prostějov/son - Premiérově
během celé této sezony došlo
k situaci, kdy měl kouč našich
volejbalistek k dispozici úplně
všechny členky svého kádru.
Dosud figurovala vždy alespoň
jedna hráčka VK AGEL Prostějov na marodce a teprve v pátek 22. března, před úvodním
zápasem čtvrtfinále proti Ostravě, zůstala kolonka s názvem
zdravotní indispozice prázdná.

Tím pádem musela jedna z třinácti Hanaček jen na tribunu,
neboť do mistrovského utkání
může zasáhnout pouze dvanáct
plejerek za každý tým. Černý
Petr zbyl na Šárku Melichárkovou, která téměř půl roku
chyběla kvůli operaci kolene. O
den později do druhého střetnutí série už ale naskočila, protože
plánované volno pro změnu dostala Marina Miletičová.

„Trochu ji pobolívají obě
kolena. Nejde o nic vážného, spíš jen o přetížení.
Nechtěli jsme však nic riskovat a domluvili se, že si
v sobotu odpočine. Od pondělka by Marina měla normálně trénovat a ve středu
v Ostravě s ní počítám do
základní sestavy,“ prozradil
hlavní trenér Agelek Miroslav Čada.

3. ZÁPASY:
středa 27. března, 17.00 hodin
Ostrava - VK AGEL Prostějov (Grabovský L./Vojtíšek T. )
Slavia - Olymp (Němeček P./Buchar T. )
KP Brno - Přerov (18.00, Večeřa J./Velinov E. )
Frýdek - Místek - Olomouc (Grabovský Z./Peloušek J. )
PŘÍPADNÉ 4. ZÁPASY:
čtvrtek 28. března, 17.00 hodin
Ostrava - VK AGEL Prostějov
Slavia - Olymp
KP Brno - Přerov (Gall J./Kostka M. )
Frýdek - Místek - Olomouc (Pavelek M./Pecháček L. )
PŘÍPADNÉ 5. ZÁPASY:
sobota 30. března. 17:00
VK AGEL Prostějov - Ostrava
Olymp - Slavia
Přerov - KP Brno
Olomouc - Frýdek - Místek

Pokud by vékáčko ve středu
dokonce senzačně podlehlo,
pokračovala by čtvrtfinálová
série čtvrtým duelem na
ostravské palubovce (čtvrtek
28. března od 17.00 hodin)
a následně rozhodujícím
pátým střetnutím v hale
Sportcentra DDM Prostějov
(sobota 30. března od 17.00
hodin).

absolvovala druhou polovinu
mače proti ostravskému TJ. A
nutno říct, že velmi zdařile.
„Míša zahrála po takové dlouhé
přestávce dobře, z jejího návratu mám radost. Je vidět, že už
může bez jakýchkoliv obav nastoupit a na hřišti odvést kvalitní
výkon. Což je výborná zpráva,
nahrávačský post aspoň nemusí
dál táhnout samotná Pavla Vincourová,“ zmínil Čada.

Volejbalové
aktuality
hledejte
také na

ww

Sestava OSTRAVY:

kam příště...

Z personálního hlediska byl
ovšem hlavní událostí úvodu
čtvrtfinálové série návrat jiné
hráčky VK do zápasového zatížení. Šlo o nahrávačku Michaelu Jelínkovou, která od poloviny prosince víc než tři měsíce
laborovala s operovaným kolenem. Poprvé po delší pauze
si vyzkoušela jeden set již ve
středečním přáteláku s Drážďany, aby poté v sobotu naostro

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

Připraveny byly: Assisová, Hippeová,
Soaresová
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1. ZÁPASY: VK Agel Prostějov - TJ Ostrava 3:0 (-19, -18, -15). Nejvíce bodů: Kossányiová 16, Soaresová 13, Hrončeková 12 - Langová 11,
Kadlecová 6.Stav série: 1:0 * Olymp Praha - Slavia Praha 3:1 (23, -20,
22, 15). Nejvíce bodů: Kvapilová 19, Mlejnková 16, Mudrová 13 - Cebáková 19, Ančincová 12, Vinecká 10. Stav série: 1:0 * Olomouc - Frýdek-Místek 3:0 (19, 25, 21). Nejvíce bodů: Košická 14, Nachmilnerová
a Kojdová po 11 - Mukařovská, D. Pavelková a A. Pavelková po 10. Stav
série: 1:0 * Přerov - KP Brno 3:0 ((19,, 21,, 15). Nejvíce bodů: Mátlová
13,, Gáliková 10 - Širůčková 12, Toufarová 8. Stav série: 1:0
2. ZÁPASY: VK Agel
g Prostějov
j - TJ Ostrava 3:0 ((10,, 15,, 15).
). Nejvíce
j
bodů: Žarkovová a Kočiová po 11, Hrončeková 10 - Kadlecová 10, Čuboňová 5. Stav série: 2:0. * Olomouc - Frýdek-Místek 0:3 (-21, -23, -23).
Nejvíce bodů: Košická 12, Tinklová 11, Rutarová 9 - P. Kojdová 13, Pavelková 12, Holišová 10. Stav série: 1:1. * Olymp Praha - Slavia Praha
3:1 (-22, 20, 19, 19). Nejvíce bodů: Kvapilová 18, Sládková 15, Mudrová
11 - Cebáková 14, Vašutová 13, Hanzlová 9. Stav série: 2:0. * Přerov KP Brno 3:1 (17,
( , 19,, -23,, 23).
) Nejvíce
j
bodů: Dedíková a Mátlová po 14,
Gáliková 9 - Širůčková a Vyklická po 14, Toufarová 11. Stav série: 2:0.

V prosinci porazila Slavii Praha
3:0, v lednu Přerov 3:1, v únoru
KP Brno 3:1 a v březnu opět Slavii 3:0. Agelky jsou samozřejmě
z papírového hlediska v úplně
jiném levelu, ovšem jakékoliv
podcenění by se nemuselo vyplatit. „Dáme si pozor a věřím,
že i do třetice zvítězíme bez ztraceného setu,“ uzavřel téma Miroslav Čada.

Marodka VK už se vyprázdnila: Jelínková poprvé
nastoupila, Miletičová měla jen drobné problémy

Střídaly: Jelínková, Melichárková

Zedníková, Pinková, Čuboňová, Kadlecová, Langová, Kolářová, libero
V. Šípová. Střídaly: Kukučová, Sedláčková, I. Šípová, Elblová, Polášková.
Trenér: Zdeněk Pommer.

Foto: archív Večerníku

c

libero Chlumská

Prostějovské volejbalistky naprosto pevným
krokem míří do semifinále UNIQA extraligy ČR
2012/13. V úvodních dvou zápasech čtvrtfinálové
série doma nemilosrdně převálcovaly Ostravu,
která v žádném z šesti setů nepřekonala metu patnácti získaných bodů. Svou dominanci teď ženy
VK AGEL hodlají zopakovat i ve třetím vzájemném
duelu na soupeřově palubovce (středa 27. března
od 17.00 hodin), což by znamenalo očekávaný jasný postup do 2. kola play off.
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Čas: 1:01 hodiny
Rozhodčí: Trumpeš a Kostka.
Diváků: 300
1. set: 25:11 18 minut
2. set:
et: 25
25:13
25:1
:133 22
:1
22 minut
m nu
mi
u
3. set: 25:14 21 minut
m nu
mi
nutt

Dá se však očekávat, že třetí čtvrtfinále v Ostravě nebude
tak jednoduché, jako dva domácí mače

kp

Stav série: 1:0.
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TJ OSTRAVA

ŽENY VK JEDOU NA SEVER MORAVY PRO HLADKÝ POSTUP
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VK AGEL PROSTĚJOV

Převaha "Agelek" byla značná

Markantně se promítla i do hráčských statistik
Prostějovúson - Nedokládají
zdaleka vše, co se uděje na
hřišti, ovšem na druhou stranu mají nezpochybnitelnou
vypovídající hodnotu. Statistické ukazatele jsou ve volejbalu zkrátka velmi důležité.
Pojďme tedy aspoň krátce
nahlédnout do čísel z úvodních dvou střetnutí čtvrtfinálové série mezi Prostějovem
a Ostravou.
„Soupeře jsme předčili ve
všech činnostech, někde více
a jinde méně. Úplně nejvýraznější rozdíl přitom byl v útoku,
kde se vlastně všechny naše
hráčky dostaly s úspěšností
nad padesát procent, zatímco
Ostravanky se většinou pohybovaly okolo dvaceti procent. Z jednotlivkyň se útočně
skvěle dařilo Veronice Hrončekové, na přihrávce tradičně
excelovala Markéta Chlumská
a celkově dobrá čísla zaznamenaly v podstatě všechny holky,“ chválil hlavní trenér VK
AGEL Miroslav Čada.

První zápas

Druhý zápas

Body: Kossányiová 16, Soares
13, Hrončeková 12 – Langová
11, Kadlecová 6, Zedníková 4.
Bodové útoky: Soares 13,
Kossányiová 12, Hrončeková
7 – Langová 7, Kadlecová a
Zedníková 4.
Úspěšnost v útoku: Hrončeková 88%, Kossányiová 57%,
de Assis a Soares 50% - Langová 50%, Zedníková 21%,
Kadlecová 20%.
Esa: Kossányiová a Hrončeková 2, Gomes a Vincourová
1 – Kadlecová, Kolářová a
Langová 1.
Bloky: Hrončeková 3, Kossányiová, de Assis a Vincourová
2 – Langová 3, Kadlecová 1.
Přihrávka: Chlumská 71%,
Gomes 60%, Kossányiová
40% - Kadlecová 76%, Elblová 62%, V. Šípová 46%.
Hodnocení ±: Kossányiová
+14, Hrončeková +9, Soares
+8 – Langová +5, Kadlecová
+4, Kolářová +1.

Body: Žarkova a Kočiová
11, Hrončeková 10 – Kadlecová 10, Čuboňová 5.
Bodové útoky: Kočiová 11,
Kossányiová 9, Žarkova a
Hrončeková 7 – Kadlecová
9, Čuboňová 5, Elblová 3.
Úspěšnost v útoku: Hrončeková 78%, Žarkova 58%,
Gomes 50% - Pinková a
Zedníková 33%, Čuboňová
29%.
Esa: Gomes 3, Hrončeková
2, Jelínková 1 – Kadlecová
1.
Bloky: Žarkova 4, Jelínková, Hrončeková a Vincourová 1 – Pinková 2, I. Šípová a
Langová 1.
Přihrávka: Chlumská 82%,
Melichárková 75%, Gomes
70% - Elblová 100%, Kadlecová 75%, Kukučová 57%.
Hodnocení ±: Žarkova +11,
Hrončeková +9, Kossányiová +8 – Elblová, Kadlecová
a I. Šípová +1.

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

Zájezd fanoušků VK na třetí čtvrtfinále do Ostravy
Fanklub volejbalového oddílu VK AGEL Prostějov pořádá
autobusový zájezd na třetí utkání čtvrtfinálové série play
off UNIQA extraligy žen 2012/13 mezi TJ Ostrava a VK
Prostějov.
Střetnutí dvou moravských týmů se hraje ve středu 27. března
od 17.00 hodin, sraz fanoušků je týž den ve 14.30 hodin na
parkovišti u haly Sportcentra DDM.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu na adresu
zatloukal@vkprostejov.cz nebo telefonicky na číslo 777 311
108, podmínkou je dát na sebe nějaký kontakt. Uzávěrka přihlášek je v úterý 26. března do 12.00 hodin. A pozor: zájezd
se uskuteční jen při dostatečném zájmu ze strany účastníků!
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. března 2013

První utkání s Ostravou: dominantní jízda Agelek
VK Pv
TJ Ov

3
0

stav série: 1:0
st
Bodový vývoj – první set: 1:0,
1:2, 5:3, 12:4, 14:5, 16:6, 19:7,
23:8, 23:10, 25:11. Druhý set:
1:0, 1:2, 3:2, 4:4, 7:4, 11:5, 11:8,
13:8, 16:9, 20:13, 25:13. Třetí set:
2:1, 2:3, 6:3, 9:4, 10:6, 13:6, 13:8,
15:8, 17:9, 19:10, 20:12, 22:12,
22:14, 25:14.

Prostějov/son - Pohodový
vstup do play off si mohly
odškrtnout volejbalistky VK
AGEL Prostějov. Úvodní duel
čtvrtfinálové série UNIQA
extraligy ČR 2012/13 ovládly
bez jakýchkoliv problémů,
ženy TJ Ostrava se nezmohly
na téměř žádný odpor. Výsledkem bylo pouhých osmatřicet
získaných míčů družstva ze
severu Moravy.

Očima kapitánek

Kateřina Kolářová - TJ Ostrava:
„Už dopředu jsme věděly, že Prostějov asi neporazíme. Proto
jsme přijely s cílem si dobře zahrát a získat co nejvíc bodů. To
se povedlo jen zčásti, při lepším výkonu jsme rozhodně mohly
dosáhnout na přijatelnější výsledek. Konkrétní úkol dnes zněl
uhrát v každém setu aspoň dvacet bodů, k čemuž bylo bohužel
daleko. Pokusíme se o to zítra.“

tří rychlých hrubek (2:3). Hned
vzápětí však Agelky naplno rozvinuly svou kombinační hru
v útoku, výborně podávaly,
solidně bránily a soupeřky
naopak velmi chybovaly ve všech
činnostech. Tím pádem nejen
okamžitě došlo k obratu skóre,
ale favorit navíc opakovanými
První sada
bodovými šňůrami nemilosrdně
Úplný začátek byl z domácí unikal až k téměř jednocifernému
strany trochu rozpačitý vinou výsledku – 25:11.

Druhá sada
Druhá sada probíhala v úvodu
podobně. Hostující tým využil chvilkového polevení VK k tomu,
aby držel krok (4:4), vzápětí však
pod tlakem zlepšené hry obhájkyň
titulu zase odpadl (11:5). Mírný rozdíl nastal následnou sérií tří bodů
TJ na 11:8, která Ostravanky aspoň
částečně zvedla. Zbytek setu se pak
odvíjel vcelku vyrovnaně, ovšem
jen do stavu 20:13. Koncovku

Zdeněk Pommer - TJ Ostrava:
„Jsem trochu zklamaný tím, že jsme začali s příliš velkým
respektem. Samozřejmě známe kvality Prostějova a víme, že
je vysokým favoritem. Přesto jej můžeme něčím překvapit,
zaskočit, což se nám dnes vůbec nedařilo. Snad se holky
otřepou, v dalších střetnutích budou lépe servírovat a celkově
pozvednou svůj výkon. V jednotlivých sadách chceme uhrávat
mnohem víc bodů než tentokrát, soupeři výrazněji vzdorovat. My vlastně nemáme
co ztratit a podle toho by náš projev měl vypadat. Stačí herně odvést, na co máme.“

totiž jasně ovládl hanácký soubor – dominovaly po všech stránkách a
především efektními smečemi bav25:13.
ily své příznivce, kteří dorazili ve
Třetí sada
slušném počtu. Naopak protivnice
Ani třetí část nezůstala ušetřena nedokázaly v žádné souvislejší
krátkodobého vedení kolektivu ze pasáži více vzdorovat kvalitám
severu Moravy, jež vzalo bleskově AGELu, což vedlo k naprosto
za své (2:3 – 6:3). Čadovy svěřenky jednoznačnému rezultátu – 25:14 a
neponechávaly nic náhodě, herně 3:0.

Solange Soaresová - VK AGEL Prostějov:

stav série: 2:0
Bodový vývoj – první set: 1:1,
3:1, 5:2, 9:3, 9:5, 13:5, 14:8, 20:8,
20:10, 25:10. Druhý set: 2:3, 12:3,
14:4, 14:6, 16:6, 17:9, 19:11, 21:11,
22:14, 24:14, 25:15. Třetí set: 2:1,
2:3, 3:5, 6:8, 14:8, 14:10, 16:10,
16:12, 21:12, 23:15, 25:15.

Čtrtfinálová série UNIQA extraligy 2012/13 mezi volejbalistkami VK AGEL Prostějov
a TJ Ostrava se zatím vyvíjí
přesně dle předpokladů. Favorizované obhájkyně titulu i
ve druhém vzájemném zápasu
přejely mladé soupeřky rozdílem víc než jedné třídy, vedou
2:0 na střetnutí a očekávaný
postup do semifinále elitní
české soutěže budou potvrzovat
27. března u hranic s Polskem.

První sada
Oproti pátku domácí změnili
základní sestavu na většině postů,

Kateřina Kolářová - TJ Ostrava:
„Výsledek sice vypadá podobně jako včera, ale hrály jsme
lépe, náš výkon šel o něco nahoru.“

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:

„Kromě začátku třetího setu jsme utkání odehráli dobře a
potvrdili kvalitativní rozdíl mezi oběma kolektivy. Ostrava
sice bojovala s větší chutí i nadšením než včera, ale přece
jen má mladý a výškově menší tým, což se projevilo.
Diametrálně lepší jsme hlavně v útoku, kde máme úspěšnost
přes padesát procent, zatímco soupeř okolo pětadvaceti.
Tenhle rozdíl se hostům těžko překonával, logicky se jim složitě boduje.
S přístupem i výkony našeho družstva jsem zatím spokojen.“

Zdeněk Pommer - TJ Ostrava:
Ostravanky brzy ztratily krátkou dobu trvající těsné vedení. A
hned vzápětí nabraly výraznou
ztrátu (2:3 – 12:3 po dlouhé
sérii při výborném podání
Gomes). Ženy VK si střetnutí
vyloženě užívaly, nedělalo jim
žádné problémy držet koncentraci na maximální hranici.
Naopak děvčata TJ se veskrze
trápila, skoro nic jim nešlo a
vlastními chybami ještě násobila prostějovskou převahu.
Druhá sada
Zlepšení pro ně nastalo až od
Úvod druhé sady okopíroval stavu 14:4, skóre pak bylo
všechny sety z prvního vzájem- aspoň trochu rovnocennější –
ného duelu v tom směru, že 25:15.

přesto od začátku určovali dění na
palubovce. Tentokrát ani nenechali jít severomoravský celek do
vedení a hned mu soustředěným
tlakem odskočili na rozdíl šesti
bodů, který následně systematicky navyšovali. Součet kvalitního servisu, téměř stoprocentního útoku a dobré přihrávky i
obrany dovolil hostům získávat
výměny jen sporadicky, podobně
jako den předtím – 25:10.

„Neřeším konečný výsledek ani uhrané body, pro mě je
důležitý výkon. Proto jsem moc rád, že tentokrát holky hrály
s nasazením a nastartovaly motory, což byla oproti včerejšímu
vyhaslému pojetí změna k lepšímu. Vše jsme si v šatně vyříkali
v tom smyslu, aby mančaft odvedl, co není vidět ve statistikách:
bojovnost i týmovou práci. To se povedlo a v některých fázích
jsme s Prostějovem dokázali svádět vyrovnanou partii.“

Třetí sada
Vyrovnanost si hostující družstvo
přeneslo i do třetího dějství,
v němž mělo premiérově během
celé série alespoň část setu herně
navrch. Jeho členky totiž přestaly
kupit nevynucené hrubky a
ukázaly, že i jasný favorit se ve
čtvrtfinále může dostat do potíží.
Ty však trvaly pouze do stavu 6:8,

načež Agelky znovu pevně uchopily zápasové kormidlo prudkým
obratem na 14:8. Přesto osmý
tým dlouhodobé části zopakoval
patnáct získaných bodů a tím si
částečně spravil chuť. Úřadující
mistryně mohly být pro změnu
spokojené s tím, jak pohodově
zvládly domácí vstup do
vyřazovacích bojů – 25:15 a 3:0.

Na play off se prostějovské volejbalistky naladily
parádním přátelským utkáním proti Drážďanům

Prostějov/son
Středeční
přípravný duel žen VK AGEL
Prostějov s předním celkem
Německa
SC
Drážďany
názorně ukázal, jak to vypadá,
když se v uvolněné atmosféře
a bez stresu utkají dvě kvalitní
evropská družstva. Byl z toho
oboustranně výborný volejbal,
kterému aplaudovaly tři stovky
věrných příznivců bez ohledu
na konečný výsledek.
Oba týmy si zahrály v uplynulém
ročníku Champions League a byť
ani jeden nepostoupil ze základní
skupiny (VK jasně, SC těsně), ve
vzájemném přáteláku prokázaly
příslušnost k širší kontinentální
špičce. Předem se domluvily na
střetnutí o pěti plných setech, z nichž
zejména tři úvodní měly maximální

VK Prostějov - SC Drážďany
2:3 (-23, 24, 18, -23, -23)
Rozhodčí: Zatloukal. Čas: 129 minut. Diváků: 300.
Sestava Prostějova: Miletič, Hrončeková, Soares, Gomes, de Assis,
Vincourová, libero Chlumská. Střídaly: Kossányiová, Hippeová,
Žarkovová, Melichárková, Kočiová, Jelínková. Trenér: Miroslav
Čada.
Bodový vývoj – první set: 5:6, 11:12, 14:12, 15:16, 17:16, 18:19,
19:21, 22:22, 22:24, 23:25. Druhý set: 1:3, 3:3, 3:5, 4:7, 6:7, 9:10,
9:12, 11:12, 11:14, 13:14, 16:15, 17:18, 20:21, 22:21, 22:23, 23:24,
26:24. Třetí set: 0:2, 2:2, 3:4, 6:4, 7:6, 9:6, 9:9, 12:9, 13:11, 17:11,
20:12, 20:15, 22:15, 22:17, 25:18. Čtvrtý set: 2:0, 3:5, 6:5, 6:8,
7:10, 8:13, 9:15, 12:16, 18:17, 20:18, 21:21, 22:24, 23:25. Pátý
set: 0:1, 3:1, 4:4, 6:5, 6:7, 9:7, 12:10, 12:12, 13:14, 16:14, 16:17,
19:19, 19:21, 21:21, 21:24, 23:25.
intenzitu, vysokou kvalitu i velkou
diváckou atraktivitu.
Hlavním průvodním znakem
přitom byla rychlost téměř všech
akcí na palubovce, míč kmital

přes síť leckdy jako blesk. Takový
je trend současného moderního
volejbalu a elitní zástupkyně
jak české UNIQA extraligy, tak
německé bundesligy se viditelně

snaží této cesty držet. Je nabíledni, že občas se při takové rychlosti zrodí fatální chyby, ovšem
celkově si fanoušci mohli pomlaskávat nad efektní podívanou
plnou odvážných kombinací,
razantních úderů, výtečných
zákroků a krásných výměn.
Co se zápasového průběhu týče,
první dvě sady byly naprosto
vyrovnané s tím, že rozhodovaly dramatické koncovky. Třetí
část postupně ovládly Hanačky,
jež se v dané fázi rozjely ke
skvělému výkonu. Naopak ve
čtvrtém dějství převzal taktovku
hostující kolektiv a byť naše
děvčata mohutným vzepětím
skóre otočila, závěr nezvládla.
V pátém setu se pak protivníci
neustále přetahovali o každý míč,

až znovu vše rozetnula koncovka
patřící nejtěsnějším poměrem
Drážďanům.
„Z utkání mám veskrze pozitivní
dojmy. Mělo opravdu výbornou
úroveň a ve třech setech z pěti
hodně vysoké tempo, což přesně
splnilo naše představy. Takového
soupeře jsme teď chtěli potkat a
právě takové střetnutí odehrát,
jsem velmi spokojen. Do utkání
se zapojily všechny členky kádru
a každá odvedla svoje, statisticky
nejlépe přitom vyšla Ju Gomes.
Radost mám z návratu Míši
Jelínkové po zranění alespoň na
necelou jednu sadu. Těsná porážka
samozřejmě trošku mrzí, ale mnohem důležitější je podstoupená
herní kvalita,“ hodnotil kouč VK
AGEL Prostějov Miroslav Čada.

Volejbalistky TJ OP skončily ve druhé lize čtvrté

Prostějov/son- Příslušnost ke
kvalitativně lepší polovině 2.
ligy žen, skupiny C potvrdily
v uplynulém ročníku 2012/13
volejbalistky TJ OP Prostějov. Závěr sezony zvládly
díky pěti výhrám z šesti
střetnutí výborně, suverénně
uhájily konečné čtvrté místo
a ještě se dost přiblížily bronzové pozici.
Jistotu bramborové příčky získaly již v 16. dvoukole na hřišti sedmého Bílovce, z pohledu
domácího celku tam duely
skončily 3:2 (-25, 22, 24, -19,
8) a 0:3 (-20, -14, -14). „Soupeř
byl na nás hodně nahecovaný a
maximálně bojoval, my jsme
se v prvním utkání potýkali
s jeho nezvyklým herním stylem. Vše dospělo do tiebreaku,

který jsme nezvládli. V odvetě
už jsme se dostali mnohem víc
do tempa, předváděli svůj volejbal, méně chybovali a jasně
zvítězili,“ ohlížel se trenér oděvářek Ladislav Sypko.
Následně jeho svěřenky porazily doma poslední Jehnice 3:0
(16, 19, 19) a 3:2 (22, 17, -24,
-15, 9). „Úvodní zápas proběhl
v pohodě, byli jsme jednoznačně lepší po všech stránkách.
Bohužel v odvetě mančaft za
stavu 2:0 na sety polevil a projevila se i oslabená sestava, což
vedlo ke zbytečné ztrátě bodu
do tabulky. Mrzelo nás to, proti
herně slabším Jehnicím nemělo k ničemu takovému dojít,“
zalitoval Sypko.
Další dvě nejtěsnější vítězství
přivezl hanácký kolektiv ze

závěrečného dvojutkání ve
Vsetíně, kde se zrodily výsledky 2:3 (18, -18, 23, -17,
-6) a 2:3 (-22, -20, 16, 21, -4).
„Volejbalově jsme byli lepší,
ale výkonnostní výkyvy vedly
ke komplikacím. Tím pádem
musel o výsledku v obou případech rozhodovat tiebreak,
který holky pokaždé zvládly
výtečně. Za bojovnost zaslouží pochvalu, dokázaly se vyrovnat i s vysokými bloky, jež
nám dělaly potíže,“ hodnotil
kouč.
Čtvrtý post ve finálním pořadí je nejen pro něho důvodem
ke spokojenosti. „Po loňském
třetím místě a složitém skládání hráčského kádru pro nový
ročník soutěže jsme měli trochu obavy z většího poklesu.

EXTRALIGA Olomouckého kraje

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Ostrava dnes nehrála dobře, působila uspokojeně
z postupu do play off. My jsme k zápasu naopak přistoupili
zodpovědně, holky nic nepodcenily. Nasazení sice nedosáhlo
maximálního tempa z přáteláku proti Drážďanům, ale náš
vysoký standard bohatě stačil. Vyvarovali jsme se většího
počtu chyb či nepozorností a kvalitní výkon odpovídal
tomu, jak bychom v play off měli hrát. Zítřejší utkání však podle mě bude
jiné. Soupeř se určitě zlepší, my nastoupíme v úplně jiné sestavě a dají se tak
očekávat větší potíže než teď.“

Druhé utkání s Ostravou: výběr TJ opět bez šance
VK Pv
3
Očima kapitánek
Očima trenérů
UP OL
0
„Čtvrtfinále zatím zvládáme dobře, ani dnes nevznikly
větší problémy. Pořád však platí, že nesmíme polevit.“

aneb Večerník monitoruje regionální dění

Očima trenérů

Solange Soaresová - VK AGEL Prostějov:
„Bylo to docela klidné utkání, které jsme měly pod kontrolou a zvládly jej dobře, bez větších problémů. Důležité je, abychom stejně pokračovaly i v zítřejším zápasu a
hladce prošly celou sérií. Pořád si musíme dávat velký
pozor na případné polevení, i když udržet maximální koncentraci při tak hladkém průběhu není lehké. Neustále makat naplno ale
zkrátka musíme.“

ŠIPKAŘSKÁ TREFA

Přesto jsem věřil v umístění
do páté příčky a tenhle cíl tým
s přehledem splnil. Navíc se
ukázalo, že jsme mohli mít i
na zopakování bronzu, jenže
to bychom nesměli zbytečně

poztrácet řadu bodů za některé
porážky i těsné výhry 3:2. Každopádně sezona se nám celkově povedla a holkám za ni chci
moc poděkovat,“ uzavřel Ladislav Sypko.

Konečná tabulka 2. ligy žen, skupiny C
1. Přerov B
29
7
93:33
2. Palkovice
28
8
92:39
3. Česká Třebová
24
12
83:54
4. OP Prostějov
23
13
80:64
5. Lanškroun
17
19
63:70
6. Vsetín
14
22
62:75
7. Bílovec
15
21
63:82
8. Litovel
15
21
53:81
9. Znojmo
8
28
46:90
10. Jehnice
7
29
46:93

VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
17 Atlant Olomouc
17 Poslanci Bělkovice-Lašťany
17 Sportingbet.cz Olomouc
17 Vetřelci Prostějov

Hosté
Dobří bobři Olomouc
Zavadila o jedličku Čechovice
Miagi Mohelnice
Pitbulls Prostějov

BD
8
3
8
10

BH
10
15
10
8

LD
23
10
18
24

LH
23
33
24
18

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1 Atlant Olomouc

15

11

2

0

1

1

0

170:103

387:251

38

2 Dobří bobři Olomouc

16

10

3

0

1

2

0

184:108

420:289

37

3 Pitbulls Prostějov

15

11

0

0

1

3

0

171:100

384:278

34

4 Vetřelci Prostějov

15

9

1

0

1

4

0

157:115

359:292

30

5 Miagi Mohelnice

15

8

0

0

2

5

0

141:131

336:322

26



6 Zavadila o jedl. Čechovice

15

5

1

0

1

8

0

125:147

311:355

18

7 Sportingbet.cz Olomouc

15

4

0

0

0

11

0

126:144

317:345

12

8 Hanácká šipka Olomouc

15

2

0

0

1

12

0

90:181

246:402

7

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

15

0

1

0

0

14

0

68:203

216:442

2

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

1. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo
17
17
17
17
17
17

Domácí
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
V Zeleném Prostějov
Berini Ivanovice na Hané
KRLEŠ Kralice na Hané
O tečku Prostějov
Orli Kojetín

Hosté
Mexičani Čelčice
Seniors Hamry
Darts Club Držovice
Jiřina Black Bears Prostějov
Rafani Čelčice
Asi Prostějov

BD
13
16
8
7
10
13

BH
5
2
10
11
8
5

LD
27
33
19
18
23
28

LH
14
8
23
26
19
16

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

17

13

2

0

0

2

0

206:102

455:277

43

2 Jiřina Black Bears Prostějov

17

14

0

0

1

2

0

196:111

448:284

43

3 Orli Kojetín

17

12

2

0

1

2

0

204:105

454:281

41

4 Darts Club Držovice

17

12

0

0

0

5

0

189:117

430:305

36

5 O tečku Prostějov

17

9

2

0

1

5

0

158:151

373:374

32

6 V Zeleném Prostějov

17

9

0

0

2

6

0

172:136

407:332

29

7 Asi Prostějov

17

8

0

0

0

9

0

144:162

350:371

24

8 Rafani Čelčice

17

5

0

0

1

11

0

146:161

347:383

16

9 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

17

4

1

0

0

12 0

112:195

283:436

14

10 Mexičani Čelčice

17

4

0

0

0

13 0

122:184

311:420

12

11 KRLEŠ Kralice na Hané

17

3

0

0

1

13 0

99:208

278:456

10

12 Seniors Hamry

17

2

0

0

0

15 0

95:211

256:473

6

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

1. liga Ženy - Olomoucký kraj
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
BD BH LD
6 Divošky od Jany Přerov
Dračice od Jedličky Čechovice 4 6 12
6 Ladies u Jedličky Čechovice Pitbulky Prostějov
1 9 4
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

LH
13
19
BO

1 Pitbulky Prostějov

5

4

0

0

0

1

0

34:16

75:45

12

2 Dračice od Jedličky Čechovice

5

3

1

0

1

0

0

31:21

69:54

12

3 Šipkařky od Golema Olomouc

4

2

0

0

1

1

0

22:19

49:43

7

4 Divošky od Jany Přerov

5

0

2

0

0

3

0

22:30

58:68

4

5 Ladies u Jedličky Čechovice

5

0

0

0

1

4

0

14:37

41:82

1

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

2. liga – Prostějovsko
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
17 Skalní Na Nové Doloplazy
17 ŠK Brablenci Kojetín
17 Věčná žízeň Ivanovice na Hané
17 Žabáci Ivanovice na Hané
17 Fénix Prostějov

Hosté
Hroši od Jedličky Čechovice
Němčická střela
Twister Kroměříž
U Žida Ivanovice na Hané
Soběsuky 49

BD BH LD LH
7 11 20
24
16 2 33
9
10 8 24
21
6 12 17
28
přeloženo na 20. 4. 2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

16

15

1

0

0

0

0

477:214

47

2 Twister Kroměříž

15

13

0

0

1

1

0

219:52

471:174

40

3 Fénix Prostějov

15

9

0

0

0

6

0

138:132

329:318

27

4 U Žida Ivanovice na Hané

15

8

1

0

0

6

0

126:145

320:354

26

5 Soběsuky 49

15

6

1

0

2

6

0

126:147

300:339

22

6 Capa team U Jedl. Čechovice

15

5

1

0

2

7

0

119:154

289:367

19



Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

214:75

7 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

15

6

0

0

0

9

0

109:161

293:372

18

8 Skalní Na Nové Doloplazy

15

4

1

0

2

8

0

122:151

308:367

16

9 Němčická střela

16

4

1

0

1

10 0

109:181

283:405

15

10 Hroši od Jedličky Čechovice

16

3

1

0

0

12 0

137:152

329:371

11

11 Žabáci Ivanovice na Hané

15

3

1

0

0

10 1

101:170

272:390

8

12 Žabáci Ivanovice na Hané

3

0

0

0

0

3

12:42

46:87

0

0

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

88
83
69
64
51
46
45
40
31
23

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

Rozhovor Večerníku
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 25. března 2013

Exkluzivní interview s vítězem Závodu míru a držitelem vavřínů z etap na Tour de France, Giru d’Italia i Vueltě

JÁN SVORADA:

„SKC POSTOUPIL DO SKUPINY KONTINENTÁLNÍCH
TÝMŮ A ZÍSKAL KVALITNÍ PROGRAM!“

Legenda československé cyklistiky vysvětluje, proč si pro syna
vybral právě SKC TUFO Prostějov a vzpomíná na bohatou kariéru...
Prostějov - Všem cyklistickým fandům známá
tvář se zúčastnila slavnostního představení týmu
SKC TUFO Prostějov pro soutěžní rok 2013. Mezi
jezdci, členy realizačního týmu a zástupci sponzorů i médií totiž nechyběla výrazná postava československé a české silniční cyklistiky Ján Svorada.
Dlouholetý reprezentant v profesionálním pelotonu
se před zhruba šesti lety rozloučil s kariérou a ve
svých čtyřiačtyřiceti letech sleduje cyklistiku především z manažerské pozice. V závodění však pokračuje jeho syn Jan, jenž v zimě přestoupil právě
do prostějovského oddílu...
Jiří Možný

Před novou sezonou
se váš syn stal jednou
z nových posil SKC TUFO
Prostějov. Proč jste se rozhodli právě pro tento klub?
„Syn začal jezdit na horských
kolech, prošel si týmem České
spořitelny, následně Merida
Biking Teamem. Bohužel ten-

to tým v letošním roce přišel
se změnou programu a ten
není tak nabitý jako loni, kdy
Ondra Cink vyhrál mistrovství světa v kategorii do třiadvaceti let. Po jeho odchodu
přišel jakýsi útlum a aby syn
měl možnost dalšího vývoje,
řekli jsme si, že by to mohl
zkusit na silnici. Prostějov je
relativně blízko k Brnu. Druhým faktorem je skutečnost,
že SKC postoupil do skupiny kontinentálních týmů a
získal kvalitní program.
Roli hrála i historie klubu
a vědomí, že pracují velmi dobře v mládežnických kategoriích.“
Jaké máte se
synem pro letošek ambice?

„Honza nemá velké zkušenosti
se silnicí, ale je velmi dobrým
technikem. Tuto vlastnost si
vybudoval působením v týmech horských kol a letošní
sezona pro něj bude velkou
zkouškou. Myslím si, že sportovně talentovaný je a pokud
bude na sobě pracovat, což závodní program klubu zaručuje,
může udělat další krok. Pro nás
je cílem etablování se v hlavním kádru týmu, absolvování
co největšího počtu závodů
a zvýšení výkonnosti, aby se
třeba na některých závodech
dokázal umístit na předních
pozicích. To by pro nás pro první rok bylo jakousi odměnou.“
Vy osobně jste platil za
vyhlášeného spurtéra.
Je to i případ vašeho syna?
„Na rozdíl ode mě má více
vytrvalostních vlastností, je to
dáno i postavou. Je hubenější
a mohl by se stát komplexním typem zzávodníka, který
by mohl dokázat
doká přejet kopce,
útočit na trati,
trati zkoušet úniky.
Není sice typický
sprinter, že
typi
by vyhrával dojezdy velké
skupiny, ale pomalý
také není.
po
Pokud se bude
bud jednat o únik
malé skupiny, mohl by vytáhnout své trumfy.“
trumf
Takže by se mohl
uplatnit při vyprovouplatni
kování úniku?
úniku

by se cyklistice chtěl věnovat
a to naplno, má předpoklady
dostat se do některého z profesionálních týmů, případně se
cyklistikou i živit. V této chvíli
je před ním ale ještě spousta
práce a bude na něm, zda je
ochoten se tomu podřídit. Nelze také vyloučit, že tlak nevydrží a za pár let skončí...“
Neméně zajímavé je
i vaše působení. Jaká
bude vaše role v SKC TUFO
Prostějov?
„V Prostějově jsme se domluvili, že se pokusím v rámci
svých kontaktů zkvalitnit závodní program a získat nějaké
důležité závody v Itálii, což se
povedlo. Budu sledovat vývoj
a když budu moci s něčím poradit, ničemu se nebráním. Asi
to ale bude všechno, co si budu
moci dovolit pro tým obětovat,
protože se musím i něčím živit.
Aktivit mám víc. Od pořádání
Světového poháru v Novém
Městě na Moravě přes cyklistické maloobchody v Brně.
Živí mě ale práce pro italskou
společnost Lampre, to je moje
hlavní pracovní náplň.“
Je vám tedy bližší role
manažera než trenéra?
„Rozhodně. Moje pracovní náplň
je ale někde jinde a i v roli manažera působím velice okrajově.
Ambice na trénování nemám.“

kkontakty, které mohu uplatnit i při získávání
zzávodního programu pro SKC TUFO Prostějov.“

JÁN SVORADA
o zkušenostech z profesionální kariéry

„Do tým
týmu by mohl být
kvalitním
pomocníkvalitní
kem jjiž zkušených
jezdců a popřípadě
využít štěstí v některé z etap, pokud
m povede únik
se mu
byl by to takticky
a bylo
výho
výhodné
pro tým.“
Janu Svoradovi mladšímu je zatím dvacet
let. Jak vidíte jeho
bud
budoucnost?
„To si netroufám
odh
odhadnout. Pokud

Zbývá vám čas i na
kolo?
„Když člověk chce, tak si čas
najde, ale spíše jen večer po
práci. Teď to počasí dovolí,
dny se budou prodlužovat a
doufám, že se i oteplí. Na kole
si vyjedu, ale nenazýval bych
to trénováním. Jen vyvětrání se
a zamyšlení.“
Hecuje vás syn?
„To ne a už bych mu
ani nestačil. Na kole netrénuji a bylo by smutné,
kdybych mu dokázal ujet...
(smích)“

Král spurtérů. Ján Svorada vyhrál za svou kariéru nespočet hromadných dojezdů a v roce 1994
skončil třetí v souboji o zelený trikot na Tour de France.
Foto: internet
Vyhrával jste mezi
amatéry i mezi profesionály. Kde jste se cítil lépe?
„Profesionální cyklistika je
nejvyšší stupínek, každý cyklista se tam chce dostat. Mně
se to povedlo a nejvíce si
cením toho, že jsem se mohl
čtrnáct patnáct let živit cyklistikou na profesionální úrovni
a každým rokem jsem vyhrával závody i pracoval pro tým.
Přežil jsem to ve zdraví, žádný dramatický úraz mě nepotkal, což je dobré. Myslím si,
že se mi povedlo získat i celkem zajímavé kontakty, které
mohu uplatnit i při získávání
závodního programu pro SKC
TUFO Prostějov.“
Co se vám naopak nepovedlo a mrzí vás to?
„Je několik závodů, které
jsem se snažil vyhrát, ale nikdy se mi to nepovedlo. Jsou
to třeba Milán - San Remo,
což je závod i pro spurtery
a nejlépe jsem tam byl asi
osmý, nebo podobně Paříž- Bourges, který se jezdí
koncem sezony, a byl jsem
tam druhý. Ale na druhou
stranu se mi podařilo vyhrát
i jiné závody, o kterých jsem
si nikdy netroufal říct, že je
jako sprinter vyhraju. Jako
třeba etapový závod Étoille
de Bességes, kde kopce nejsou ještě tak dramatické, či
závod v Pyrenejích Midi Libre. Kromě jiného jsem tam
porazil týmové kolegy Pavla
Tonkova, který vyhrál Giro,
nebo Roberta Contiho, který
vyhrál etapu na Tour de France na Alpe d‘Huez. Myslím si
tedy, že je to vyvážené.“
Zúčastnil jste se i několika olympiád, třeba v Sydney vás ale zastavil
papír namotaný do řetězu.
Jak vzpomínáte na starty
pod pěti kruhy?
„Olympiáda byla vždy trochu
jiným závodem, protože sil-
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niční cyklistika je týmovým
sportem a na olympiádě je bohužel počet závodníků omezen. V Atlantě jsem startoval
sám, v Sydney a Aténách jsme
byli ve třech. To se pak dělá
strašně špatně taktika proti
silným týmům z Itálie, Španělska a podobně. V Austrálii
jsem byl celkem připravený,
bohužel přišel technický problém na trati v momentě, kdy
každé zaváhání znamenalo
ztrátu na peloton, která se již
nedala smazat. Stalo se, ale
myslím si, že kariéra profesionálního jezdce je zaměřená
spíše na tradiční závody Tour
de France a klasiky, jako jsou
San Remo, Flandry. Myslím
si, že jsem se neztratil a mohu
být spokojen.“
Hodně se psalo o tom,
že trasy Tour de France či italského Gira jsou brutálnější než dříve. Souhlasíte,
že jsou nyní na jezdce kladeny větší nároky?
„Tour de France je tradiční
závod, kde etapy se vesměs
opakují a jede se jednou po
směru hodinových ručiček, jednou proti a výkyvy nejsou až
tak dramatické. Pořadatelé Gira
měli snahu tento závod trochu

více ztížit, aby umožnili domácím vrchařům získat celkové
vítězství, ale ve finále se jim
tento úmysl ani moc nepovedl
a v dnešní době tento trend
ustupuje. Závod je to vždy těžký, jsou to tři týdny tvrdé dřiny, ale myslím si, že nedojde k
dalšímu ztížení, poslední týden
bývá už tak těžký.“
Často diskutovaným
tématem u cyklistiky
je doping. Změnilo se podle
vás něco od roku 1991, kdy
jste zamířil mezi profesionály?
„Myslím si, že se změnilo
hodně. Kontroly jsou mnohem důkladnější, vidíme to
i na posledním vývoji, kdy
jsou schopni prokázat doping
ze vzorků staršího data. Dříve
takové možnosti nebyly. To
přispívá k tomu, že dopingu
je stále méně a méně a tento trend je správný. Sport je
podle mě daleko čistější.“
Takže podle vás dopingu ubývá?
„Samozřejmě. Zkvalitněním
kontrol. Vstupují na trh nové
látky, nové preparáty, ale boj
s dopingem je neustálý a co si
mohli závodníci dovolit v minulosti, to dneska nejde.“

kdo je
ján svorada
Bývalý československý a český reprezentant
se narodil 28. srpna 1968 v Trenčíně. Odmaturoval na bratislavském SOU elektrotechnickém, na začátku kariéry oblékal dres
Dukly Brno, v jejíchž barvách vyhrál v roce
1990 Závod míru. Od roku 1991 do roku 2006 strávil roky nepřetržitě
mezi profesionály, nejvíce času pak ve stáji Lampre. Dokázal vyhrát
etapy na Tour de France (včetně ceněného dojezdu na Champs-Élysées), Giru d‘Italia i Vueltě, etapové závody Midi Libre i Étoille de
Bességes, třikrát se zúčastnil olympijských her. Po skončení závodní
kariéry se začal věnovat prodeji cyklistického vybavení, podílí se na
pořádání závodu Světového poháru horských kol a nedávno se stal
rovněž ředitelem největšího domácího závodu Czech Cycling Tour.

