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DLUŽNICE Z KRUMSÍNA „Dělám OTROKYNI!“
SE OTRÁVILA PŘI POŽÁRU
V krvi měla 2,7 promile alkoholu
Co bude s jejím synovcem?

Foto: archív Petra Myšky
Krumsín/mls - Neobyčejně tragický osud pětapadesátileté Aleny Myškové z Krumsína se
definitivně uzavřel. V polovině února objevil její tělo bez známky života syn v rodinném
domě, jehož většinová část se kvůli nepatrnému dluhu dostala do dražby (Večerník informoval - pozn.red.). Zemřelá se za života starala o svého synovce zbaveného svéprávnosti.
p
Ten má nyní strach o svou budoucnost...
čtěte na straně 8

Prostějovanka slouží chlapovi. Ve všem!
Kvůli fetu a pár korunám...

Prostějov/mik - Nejdříve
úspěšná studentka a zisk
velmi slušného zaměstnání.
Pak drogy, alkohol, vyhazov
z práce a seznámení s chlápkem podivného ražení.
Jak člověk může sklouznout
až na úplné dno svého
vlastního života, dokazuje
Večerníku, všem okolo, ale
hlavně sama sobě osmadvacetiletá Prostějovanka. Ta
se nám v uplynulých dnech
svěřila se svým příběhem, ze
kterého snad všem otrlým
běhá mráz po zádech. I když
popravdě řečeno, za svůj
současný stav je zodpovědná
především ona, byť jí
každopádně není co závidět.
Pojďme se na její příběh
podívat blíže...
Říkejme jí Lenka, při rozhovoru mezi čtyřma očima nás
zapřísahala, aby se veřejnost
nedozvěděla ani náznak
něčeho, co by kohokoliv
dovedlo k její totožnosti. Má
totiž panický strach. Strach
zapříčiněný jednak notorickou
závislostí na tvrdých drogách,
ale také obavami z pomsty ze
strany současného přítele.
I když přítele? Spíše otrokáře!
Padesátiletý muž totiž před
časem využil Lenčiny napros-

Život na draka. Mladá žena z Prostějova se kvůli drogám, alkoholu a penězům nechala doslova zotročit mužem, který využívá její
neschopnosti vést samostatný život.
Ilustrační koláž Večerníku
té zoufalosti, drogových
absťáků, nedostatku peněz a
v současné době i nemožnosti
sehnat si jakoukoliv práci.
Mladou ženu si nastěhoval
do svého bytu. Ale za jakou
cenu? „Musím u něho bydlet, otce nemám, matka se mě
zřekla už dávno. Nemám ani
korunu. A Libor se o mě stará
ve všem. Kupuje mi drogy,

dává mi na jídlo i chlast. Ale
co všechno za to chce... Kolikrát si říkám, jestli to všechno
mi je zapotřebí? Ale co mám
dělat jiného, s tím si fakt
nevím rady...,“ dává si hlavu
do dlaní Lenka.
Zpověď zoufalé ženy, jejíž
život se změnil v osud
otrokyně, se dočtete na
straně 13.
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Načapali je včas
Předminulou sobotu před
sedmou hodinou ranní bylo
přijato na linku 156 sdělení o dvojici mužů, kteří na
dvoukoláku převáží traverzy
a pohybují se směrem k ulici
Průmyslová. Hlídka dotyčné
zastihla ve sběrných
ý surovinách. Čtyři kusy traverz
vážily 260 kilogramů, což
činí při výkupu 1 300 korun.
Třicetiletý chlapík posléze
přiznal vzetí železa za kolejištěm u bývalého areálu
Agrostroje. Celá událost
byla postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti majetku.

Uvězněni v bytě
V podvečer soboty třiadvacátého března na linku 156
nahlásila žena, že dvojice lidí
na balkóně volá o pomoc z
důvodu uzamknutí v bytě.
Strážníci zjistili, že muž zde
bydlí s kamarádem, který
odešel a dveře uzamknul.
Druhé klíče bydlící neměl.
Přivolaní hasiči byt otevřeli...

Opilý jel ze zabíjačky
a SHOŘELO mu auto!
Opilému řidiči se vzňal vůz.
Přesně před týdnem, tj. v úterý šestadvacátého března po
sedmnácté hodině byla přijata žádost dispečera hasičského záchranného sboru o
součinnost při zásahu u hořícího vozidla na pozemní komunikaci mezi Prostějovem
a Výšovicemi. Autohlídka
dorazila na místo současně
s jednotkou hasičů. U osobního auta se nacházel řidič,
který popsal sled událostí. Při
jízdě se začalo kouřit z prostoru, kde je motor. Zastavil
a vzápětí došlo k zahoření.
Sedmašedesátiletý muž jevil známky požití alkoholu.
Strážníkům se doznal. Jel
ze zabíjačky. Byla přivolána
dopravní policie, která si událost převzala.

Arogantní řidiči
Při blokovém čištění bylo
zaznamenáno v okolí sídliště
Hloučela během úterý a čtvrtka čtyřiačtyřicet zavazejících
vozidel. Pětadvacet řidičů
bylo řešeno přímo na místě.
Ostatní obdrželi výzvu v podobě lístku, se kterou mají
povinnost se dostavit na služebnu městské policie. Je zcela zřejmé, že tímto nerespektováním dopravního značení
je značně ztíženo čištění ulic.
Přitom občané mají možnost
získat informace o strojním
čištění v tisku nebo na webu
města. Upozornění je vylep
peno
i na dveřích domů,, kde
čištění probíhá. Řidičům hrozí bloková pokuta až do výše
dvou tisíc korun.

ze soudní síně...

OLAŠSKÁ PRINCEZNA PŮJDE ZA MŘÍŽE
Monika Horvátková na čórku vyrazila v otcově „zlatém“ Audi A6

Olašský král Ján Horvátko, zvaný Bobko, je nebožtíkem sotva dva týdny a už se musí v hrobě obracet!
Jen pár dní po pohřbu poslal prostějovský soud do
vězení jeho nezdárnou dceru Moniku. „Cikánská
princezna“ za krádež v Hluchově vyfasovala osmnáct měsíců natvrdo. Přitom posledního rozloučení s otcem se mohla zúčastnit jen díky novoroční
amnestii Václava Klause...
Prostějov/mls
Monika Horvátková se narodila
ve Švédsku, v rodině olašského
krále Jána Horvátka. Ve svých
pětadvaceti letech má tato cikánská princezna za sebou bohaté
zkušenosti s heroinem a dalšími
drogami. Jak je u nezaměstnaných
Olachů zvykem, je také několikrát
trestanou recidivistkou. Naposledy
byla odsouzena k osmi měsícům,
na svobodu jí však pomohl
bývalý prezident České republiky
Václav Klaus a jeho novoroční
amnestie. Jen díky ní se Monika
Horvátková mohla před pár dny
zúčastnit pohřbu svého otce.
Do vězení se však brzy vrátí. Ve
čtvrtek minulého týdne totiž byla
prostějovským soudem odsouzena
za krádež z loňského srpna...

Do Hluchova tehdy vyrazila i se
svým tehdejším druhem Milanem
Horváthem, s nímž ji pojila záliba
jak v krádežích, tak i v drogách.
Domů se vraceli se slušným
lupem, přišli si na šestapadesát
tisíc korun. „Bylo horko, větrali
jsme, a proto jsme nechali venkovní dveře otevřené. Na stole v
kanceláři ležela peněženka, v níž
byly tržby. V tu chvíli jsme byly v
dílně dvě, slyšely jsme ránu, než
jsme však stihly zareagovat, byli
zloději pryč,“ uvedla majitelka šicí
dílny z Hluchova, kterou tato povedená dvojice vykradla.
Kuriózní na celé věci je fakt,
že Monika se svými kumpány na lup vyrazila v autě
svého otce Jána Horvátka,
olašského Krále! Ten vlastnil nezaměnitelnou Audi A6

barvy, která měla co nejvíce
připomínat zlato, tedy kov,
jenž Olaši nade vše milují.
Krádež proběhla za bílého
dne, naštěstí tak neunikla
pozornosti svědků. „Viděl
jsem dvě ženy a muže vybíhat z dílny. Byli to Romové,“
vypověděl jeden z pohotových
svědků u soudu. Za své tím vzala
obhajoba Moniky Horvátkové,
která se snažila soud přesvědčit
o tom, že v Hluchově pouze s
kamarádkou sbírala hrušky v
příkopě, zatímco peněženku vzal
její nyní už bývalý druh Milan
Horváth. Tento cikán s bohatou trestní minulostí byl kromě
uvedeného souzen i za to, že
okradl muže před prostějovským
nádražím. Horváth přitom využil
mužovi opilosti. „Byl tak nadraný, že by stejně tu peněženku
ztratil,“ snažil se na policii hájit
Horváth. Následně zloděj s
dalšími prostějovskými cikány
prchl v „královském kočáře“,
což pohotově zaznamenaly
bezpečnostní kamery. Když jej
následně strážníci lapili, neměl
u sebe Horváth řidičák. Nebyla
to náhoda, Horváth totiž tuto

a
Fetovala!
a kradl

DUŠANA DVOŘÁKA
Prostějov/mik - A nedá si říct
a nedá! Řeč je o Dušanu Dvořákovi (na snímku), kterému
policisté vloni na konci srpna
opět „sklidili“ stovky rostlin
konopí setého ze zahrady
v Ospělově. Stalo se tak počtvrté v řadě. Poprvé mu soud
napařil podmínku, pak státní
zástupci dvakrát stáhli žalobu
pro jeho údajnou nepříčetnost. Co se stane teď?
V prvním případě jej potrestal
soud podmínkou, ve druhém
měl Dvořák stanout před soudem na konci července loňského
roku. Žalobce však na poslední
chvíli obžalobu stáhl kvůli jeho
duševnímu stavu. Jak se ovšem
Večerník v pátek dozvěděl, prostějovská policie Dušana Dvořáka obvinila čerstvě znovu!
„Mohu to potvrdit, ale jelikož
je celá věc ještě stále v šetření,

nebudu se k tomu více vyjadřovat,“ řekl Pavel Novák,
vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově. Podle
našeho zjištění teprve nyní policie obdržela výsledky expertíz rostlin, zabavených při loňském „zátahu“ v Ospělově.
Hrozí ale Dvořákovi něco za
další obvinění v řadě? Těžko
říct, když státní zástupci stahují
žaloby na tohoto člověka.
Nechejme se ale překvapit,
Večerník bude kauzu i nadále sledovat.

Hrubčice/mik - Magor, úplný magor! Přesně takto charakterizují lidé z Hrubčic
jednadvacetiletého mladíka,
který doslova terorizuje své
prarodiče v domku, ve kterém s nimi bydlí. Jak
Večerník informoval
začátkem ledna, tento
hulvát zmlátil vlastního dědu poté, co se mu
stařík svěřil s úmyslem
volit v prezidentských
volbách Karla Schwarzenberga! A přesněě
před týdnem, tj. v úterý 26.
března řádil znovu...
Policisté ho na začátku roku
vykázali na deset dní ze společného obydlí a to už tehdy bylo v
krátkém sledu popáté! Mladík se
však vůbec nepolepšil. V době,
kdy je už za násilí vůči svým
prarodičům trestně stíhán a hrozí
mu tříletý kriminál, dopustil se

kartičku nikdy nevlastnil a z jeho
chování jasně vyplývalo, že ji
považuje za zbytečnou. Když mu
to soud všechno pěkně spočítal,
vyšly mu z toho tři roky vězení
natvrdo.
„V případě pana Horvátha je
trest veden snahou zabránit mu v
dalších krádežích a jiných trestných
činech. Náprava je v jeho případě
zřejmě nedosažitelným cílem,“
posteskla si na závěr prostějovská
soudkyně Ivona Otrubová.

Zloději rovněž po rozhodnutí soudu musí uhradit
způsobenou
škodu.
Zda
se poškození někdy peněz
dočkají, je však ve hvězdách.
Zatímco na nákladný pohřeb
se peníze Olachů najdou, na
splácení dluhů z krádeží už to
bývá horší...
Rozsudek dosud nenabyl
právní moci, obě procesní
strany si ponechaly lhůtu pro
možnost odvolání.

násilí znovu! „Mohu potvrdit,
že policisté z Obvodního oddělení Prostějov 2 řešili v úterý 26.
března ve večerních hodinách
v obci na Prostějovsku případ
napadení dvou osob ze strany
jednadvacetiletého
mladíka.
Stalo se tak v bytě rodinného

Jak Večerník zjistil z jiných
zdrojů, v úterý večer šlo v
Hrubčicích dvěma seniorům
skutečně o život. „Ten hajzl se
opil a chtěl po dědovi s bábou,
kteří se o něho starají, peníze.
Když mu je odmítli dát, udeřil
dědu pěstí do hrudníku a obličej , pak
p vytáhl z kalhot opaje,
sek
se a babičce vyhrožoval,
ž ji zabije tím, jak ji
že
Policie ho vykázala
uškrtí! Prarodičům se
podařilo z domku utéct
z domu na deset dní.
a přivolat policii. Ten
dacan ale zdrhnul oknem, a tak ho tady pol
licajti
asi půl hodiny honi po vesnici. Ale dostali
nili
ho,“ popsal náš zdroj, který
domku a policisté využili svého si ovšem nepřál být jmenován.
práva a muže vykázali na deset „Nerad bych vystavil své blízké
dní ze společného obydlí. Záro- nějakému nebezpečí,“ omlouveň je muž obviněn z trestného vala se osoba. De facto tím tak
činu nebezpečného vyhrožová- naznačila, že nad Hrubčicemi
ní,“ potvrdil nám informace bez se v těchto dnech rozprostírá
dalších podrobností Pavel No- pořádný stín strachu...
vák, vedoucí Územního odboru
Co zbývá dodat?
Policie ČR v Prostějově.
Zavřít, až zčerná!

UŽ POŠESTÉ...!

Zloděj se „napakoval“: Z pekařství ukradl 40 korun…
Prostějov/mik - Ten si vydělal! Zatím nepolapený zloděj vykradl v neděli ráno
oblíbený stánek s pečivem
a cukrovinkami v Olomoucké ulici. Na krádeži
získal „čtyři pětky“ a pár
bonbónů...
„V neděli jednatřicátého
března brzy ráno vytlačil
zloděj výdejní okno stánku
s pečivem v Olomoucké ulici v Prostějově. Z pokladny
odcizil čtyřicet korun a z pro-

dejního pultu odnesl nějaké
cukrovinky. Pak si otevřel
velké okno a z prodejny vylezl. Policisté po něm pátrají,“
prozradila Večerníku Marta
Vlachová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.
Zatím neznámý lapka sice
ukradl jen čtyřicet korun a
pár cukrlat, ale jeho návštěva
v pekařství zanechala škodu
na zařízení za šest tisíc korun.
A to se vyplatí!

ČERNÁ KRONIKA
Řidička - 2,43 promile!
Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelá třiačtyřicetiletá žena z
Prostějova, která byla v úterý
šestadvacátého března po
třiadvacáté hodině v obci
Koválovice-Osíčany kontrolována jjako řidička osobního
vozidla Škoda Felicia. Žena
se dobrovolně podrobila dechové zkoušce, která byla
pozitivní, s výsledkem mě, promile
p
ření 2,43
alkoholu
v dechu. Žena s naměřenou
hodnotou souhlasila a k požití alkoholu se doznala.

Za života mu dělala ostudu. Takto bouřlivě Monika Horvátková
projevovala smutek na pohřbu svého otce. Na feťačku a několikrát
trestanou dceru však olašský král Ján Horvátko nemohl být vůbec
pyšný, nyní půjde znovu za mříže...
Foto: Michal Kadlec

ZMLÁTIL SVÉ PRARODIČE!
Policie znovu obvinila VNUK
Notorický násilník vyhrožoval smrtí kvůli penězům

Vykradeno! Jak sdělila policie, zloděj se po vloupání do stánku v
Olomoucké ulici zrovna dvakrát neobohatil.
Foto: Michal Kadlec

po kvartetu hledaných

Rumunovi nerozuměli
Ve středu 27. března před
šestou hodinou ranní byla
vyslána hlídka do vestibulu
vlakové stanice na žádost ppracovnice Českých drah, neboť
se zde nacházel podivně se
chovající muž. Hlídka zde zastihla sedmadvacetiletého rumunského občana snažícího se
s přítomnými lidmi dohodnout
na přivolání taxislužby. Vzhledem k jeho podnapilému stavu
mu strážníci doporučili jít pěšky a ukázali mu cestu do firmy,
kam chtěl taxíkem převézt.

2

Prostějovský VEČERNÍK, úterý 2. dubna 2013

Odmítl vyšetření
V sobotu třiadvacátého března po půlnoci kontrolovala policejní hlídka řidiče v
Bohuslavicích. Po zastavení
vozidla značky Škoda Octavia byla u jednadvacetiletého řidiče provedena dechová
zkouška. Přístroj ukázal 1,41
promile alkoholu v dechu.
Lékařskému vyšetření se
řidič odmítl podrobit, ale
s naměřenými hodnotami
souhlasil.

Okraden na nádraží
Předminulou neděli 24. března po třetí hodině odpoledne
čekal na vlak cestující v čekárně budovy hlavního vlakového nádraží v Prostějově. Svůj
batoh měl odložený vedle
sebe. V nestřežené chvíli mu
jej zloděj odcizil. Šestačtyřicetiletý muž měl v batohu
peněženku, doklady, jízdenku
na vlak a sedmičku červeného
vína. Krádeží batohu mu byla
způsobena škoda za necelých
pět tisíc korun.

Vybodoval se
V neděli 24. března kolem
deváté hodiny ranní zastavila v Plumlově policejní
p
j
hlídka vozidlo značky Škoda
Felicia. Hlídka od dvaačtyřicetiletého řidiče požadovala
předložení dokladů potřebných
ý ppro řízení motorového
vozidla. Řidič však doklady
neměl. Lustrací bylo zjištěno, že v listopadu loňského
roku dosáhl 12 bodů a řidičský průkaz odevzdal na
magistrátu. Jízdou bez dokladů v době zákazu řízení
se dopustil přečinu maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání.

V Hliníkách bral měď
Trestného činu krádeže vloupáním se dopustil
neznámý pachatel, který
zkraje minulého týdne v
ulici Hliníky v Prostějově
překonal dřevěný plot, vnikl na pozemek a z budovy
zdravotní pojišťovny odcizil měděný parapet. Dále
vyšplhal po hromosvodu na
střechu přilehlé garáže, kde
ze soustavy tří klimatizací
odcizil měděné trubky. Celkově způsobil škodu kolem
osmi tisíc korun.

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

MICHAL BERG

IVAN ČUREJA

IVO GUZDEK

MIROSLAV ZACPAL

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

se narodil 26. prosince 1995 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 15. ledna 2013. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 17
do 18 let, měří 164 centimetrů,
má hnědé oči, černé vlasy a tetování na levém předloktí.

se narodil 6. prosince 1972 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. března 2011. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 37
do 42 let, měří mezi 180 až 185
centimetry, má střední postavu a
hnědé vlasy.

se narodil 21. června 1970 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 11. prosince 2012.
Jeho zdánlivé stáří je od 40 do 45
let a měří mezi 170 až 175 centimetry. Bližší údaje k hledanému
nejsou v databázi.

Zpravodajství
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Nehorázný nešvar, před kterým nelze zavírat oči: mládež v Prostějově má blízko k alkoholu!

SKANDÁL! Na ZŠ Horáka se žákyně RAZIE na diskotéce ve Společenském domě

ZPILY DO NĚMOTY SLIVOVICÍ...
Prostějov/mik - No to snad
ne! Ve středu musela být
v prostějovské nemocnici
hospitalizována čtrnáctiletá
žákyně Základní školy Dr.
Horáka, která byla totálně
namol! Případem se zabývá
policie. Jak vyplynulo z šetření, dívka do školy propašovala láhev slivovice, kterou vypila společně se svou
spolužačkou!
„Ve středu sedmadvacátého
března nám bylo oznámeno záchrannou službou, že
v prostějovské nemocnici
musela být hospitalizována
čtrnáctiletá dívka, která se
opila. Policisté zjistili, že dvě
čtrnáctileté žákyně se opily
během vyučování. Jedna z
nich musela být převezena
do nemocnice, naštěstí není
v ohrožení života. Dechová
zkouška ukázala hodnotu
1,18 promile alkoholu v de-

Tolik opilých! Sedm mladistvých a jedna nezletilá…

Nejenom na základní škole, ale také na taneční
akci pro mládež se pije jako o závod! Zatímco
státní policie znovu mlčí jako hluchoněmá, ta
městská teprve na konci minulého týdne zveřejnila zprávu o rozsáhlé razii na diskotéce konané v pátek 22. března ve Společenském domě
v Prostějově. Policisté tady nachytali spoustu
dětí pod vlivem alkoholu, který jim bufetáři naprosto v klidu rozlévali!
Prostějov/mik

Stalo se. Na Základní škole Dr. Horáka se během vyučováni opila
dvě čtrnáctiletá děvčata. Jedno z nich skončilo v nemocnici s otravou alkoholem.
Foto: Michal Kadlec a internet
chu. Druhá z dívek nadýchala
0,59 promile. Ta byla předána
rodičům,“ informoval Večerník Josef Bednařík, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Jak
je ale možné, že se dívky
opily zrovna ve škole? A kde
se ve škole vzal alkohol? „V

současné době víme, že alkohol přinesla jedna z dívek do
školy v plastové láhvi, kdy
se mělo jednat o slivovici.
Případ je v současné chvíli v
šetření i ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany
dětí,“ odpověděl Bednařík.
(dokončení na straně 13)

„Předminulý pátek ve večerních
hodinách proběhla preventivně
bezpečnostní akce ve Společenském domě za účasti strážníků,
policistů i sociálních pracovnic.
Výsledky kontroly byly skutečně tristní...,“ potvrdila Večerníku
Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. „Byla zjištěna
jedna nezletilá dívenka a dalších
sedm mladistvých, kteří požili
alkoholické nápoje. Jedna z dívek
pila tvrdý alkohol ještě před vstu-

pem na diskotéku. A co je také na
pováženou, tak zbylí mladiství
obdrželi lihoviny přímo v provozovně od obsluhy!“ kroutila
nechápavě hlavou mluvčí prostějovských strážníků.
Požívání alkoholu nedopadlo u
některých dobře. „Nejmladší slečna nadýchala 1,21 promile a strážníci ji převezli do místa bydliště,
kde ji předali přímo rodičům. Nejhůře dopadla sedmnáctiletá dívka,
které musela být pro opilost přivolána záchranná služba. Putovala
přímo do nemocnice. Strážníci

Trefa do černého. Razie policistů na diskotéce ve Společenském domě přinesla výsledky. Osm opilých dětí! Ilustrační foto
o stavu mladistvých vyrozuměli
jejich zákonné zástupce,“ upozornila Jana Adámková.
Neobvyklá razie ve Společenském domě nezůstane bez
tvrdých postihů. „Událost byla
předána na Odbor sociálních
věcí Magistrátu města Prostějova. Z důvodu podání alkoholu
osobám mladším osmnácti let
ve větší míře a ve větším počtu
osob je zde podezření ze spáchá-

ní přečinu podání alkoholu dítěti. Věc tak byla postoupena
Policii ČR. Výše zmíněné dění
nebylo jediným pochybením
personálu. Při kontrole vnitřních
prostor bylo zjištěno neoznačení
míst, kde byl prodáván alkohol.
Tímto je provozovatel podezřelý ze spáchání správního deliktu
a hrozí mu vysoká pokuta,“ uzavřela Jana Adámková z Městské policie v Prostějově.

NÁVŠTĚVNOST PROSTĚJOVSKÉHO MUZEA KLESÁ, KATASTROFOU BYL ROK 2010
„Trpíme nedostatkem turistů, cizince zajímá historie Prostějova víc než místní,“

vidí jednu z příčin ředitel Miroslav Chytil
V předešlých vydáních Večerníku jsme se zabývali návštěvností kina Metro i Městského
divadla v Prostějově. Dvěma institucemi, které
v historických statistikách zaznamenávají poměrně značný nárůst návštěvnosti. Bylo tak
prokázáno, že Prostějované se vrací ke kultuře, v poslední době jsou často vyprodána filmová představení v Metru, o těch divadelních
ani nemluvě. Jiná situace je ovšem v Muzeu
Prostějovska. Ne že by tady strádali absolutním nezájmem návštěvníků o historii našeho
regionu, ovšem samotná návštěvnost prostějovského muzea značně kolísá...
Prostějov/mik
„S výpočtem návštěvnosti
je to u nás každoročně mnohem složitější než v kině či
divadle. Tam prostě sečtou
prodané vstupenky a hotovo.
Muzeum však kromě stálé expozice pořádá spoustu
doprovodných akcí v prostorách muzea i mimo něj.
Když toto všechno sečteme,
tak například v roce 2012 si
k nám našlo cestu bezmála
třiadvacet tisíc návštěvníků.
Oproti předchozímu roku

jde o mírný pokles. V roce
2011 jsme totiž zaznamenali
velmi slušnou návštěvnost
hlavně díky výstavě obrazů
Alfonse Muchy a expozici
hraček, především vláčků,“
prozradil Večerníku Miroslav Chytil, ředitel Muzea
Prostějovska.
Kategorie návštěvnosti je
podle ředitele muzea velmi
těžce exaktně vysvětlitelná.
„V úvahu se musí brát také
atraktivita města pro turisty,
celková kulturní atmosféra
ve městě, přítomnost vyso-

Kavárna v Kolářových sadech
vyvolala rozporuplné reakce

kého nebo alespoň středního
uměleckého školství v Prostějově. Nezanedbatelná je
samozřejmě ekonomická síla
obyvatelstva a jeho ochota
vydávat prostředky na kulturní akce, zvláště pak v době
ekonomického úpadku. Na
naši návštěvnost má vliv také
případná správa dalších památkových objektů muzeem.
Velkou část roku 2012 byla
také uzavřena naše expozice archeologie. V roce 2011
jsme rovněž byli na počátku
září nuceni ukončit naši činnost v zámku v Čechách pod

Kosířem, který se na celkové
návštěvnosti rovněž podílel. U atraktivních výstav,
například Jana Preislera,
historických kočárů či u expozice Járy Cimrmana, jsme
zvýšili vstupné odpovídající
významu těchto akcí. Zvýšili
jsme rovněž komerční nájem
kavárny ve Špalíčku. To vše
s cílem zvýšení soběstačnosti
naší instituce,“ poznamenal
Miroslav Chytil.
Jenomže právě soběstačnost muzeu chybí. Zatímco
divadlo či kino si na provoz
dokáží z poloviny vydělat

Návštěvnost v Muzeu Prostějovska

Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Počet návštěvníků
30 165
30 728
31 586
33 400
15 677
29 940
22 800

Lidí přichází méně. Jak prozradil ředitel Miroslav Chytil, návštěvnost Muzea Prostějovska klesá.
Přímo katastrofální byl rok 2010, kdy část muzea procházela rekonstrukcí. 2x foto: Michal Kadlec
a druhou půlku nákladů
doplácí město, prostějovské muzeum vydělá jen
zhruba desetinu toho, co
do instituce každoročně
„pumpuje“ její zřizovatel, tedy Olomoucký kraj.
„Naše tržby ze vstupného a
pronájmu činí zhruba jeden
milion korun, krajský úřad

Pavel Trávníček se svěřil Večerníku:

Šéf hvězdárny J. Prudký: „V PROSTĚJOVĚ MĚ NECHTĚJÍ!“
TO JE KATASTROFA!

Prostějov/mik - V minulém
čísle
Večerník
informoval
o
úmyslu
města prodat pozemek v
Kolářových sadech soukromé společnosti, která tady
místo bývalého agitačního
střediska
a
následně
sídla
prostějovských
skautů hodlá postavit
luxusní kavárnu. Zatímco
Prostějovanům se tento
nápad zamlouvá, zastupující ředitel hvězdárny je
NEPŘÍČETNÝ.
„Kavárna má být situována
ve vzdálenosti sta metrů
od hvězdárny, přímo proti
objektivům
astronomických dalekohledů citlivým
například na světlo zápalky
na vzdálenost několika
stovek metrů. Realizací
výstavby kavárny dojde
ke znemožnění základního
poslání hvězdárny, tedy
pozorování
dalekohledy,“
postěžoval si Večerníku,
z jehož stránek se ostatně
dozvěděl Jiří Prudký, který
do výběru nového ředitele
hvězdárny stále tuto funkci
zastává. Podle jeho slov

to není poprvé, kdy chce
radnice ohrozit provoz tohoto velmi navštěvovaného
zařízení. „Když se tady za
komunistů postavilo agitační
středisko, musel jsem měsíce
žádat, aby dali do oken tlusté
závěsy, dnes jsou tato okna
naštěstí zakryta a zatlučena
plechem. Před lety město
okolo hvězdárny vybudovalo asfaltový povrch pro
bruslaře a na něm veřejné
osvětlení, které svítilo všude
možně, jenom ne dolů. Zase
jsem potřeboval drahnou
dobu, než jsem město donutil
nechat světla sklopit a zastínit.
V nedávné době radnice nechala vysázet stromy přímo před
dalekohledy naší hvězdárny
stromy! Prostě jedna chyba za
druhou, zásahy do okolí bez odbornosti či konzultace s námi,“
dodal Jiří Prudký s tím, že
aktuálně by výstavba prosklené
kavárny s výrazným osvětlením
okolo mohla být pro hvězdárnu
takzvaně smrtelná. „Byla by
to úplná katastrofa...,“ uvedl
dlouholetý šéf prostějovské
hvězdárny.
(dokončení na straně 6)

nás dotuje více než desetimilionovou částkou ročně,“
potvrzuje Miroslav Chytil.
„Do budoucna však vidím
další reálné možnosti zlepšení výše uvedených parametrů. Jsou budovány zcela
nové expozice prehistorie a
historie, bude modernizována expozice geologie. Půjde

tedy o radikální přestavbu
celého druhého nadzemního
podlaží hlavní budovy muzea podle současných požadavků kladených na muzejní
expozice, což určitě povede
ke zvýšenému návštěvnickému zájmu o naši instituci,“
věří ředitel prostějovského
muzea.

Zima se NEVZDÁ

Vícov/mik - Po celý uplynulý
víkend nás čtenáři zásobovali
snímky z překrásných zimních scenérií na území celého
Prostějovska. Přestože mokrý
těžký sníh zasypal celý region,
přičemž by lidé už konečně rádi

chodili v tričku a kraťasech,
nikomu stále nechybí smysl
pro romantiku a krásu přímo
Ladovské zimy. Stejně jako paní
Bohumila Badalová z Vícova.
Ta nám poslala malebný snímek
ze své zahrádky. Děkujeme!

O co tady jde? Pavel Trávníček prý nesmí v Prostějově hrát. Podle jeho vyjádření pro Večerník za to
může osobní averze ze strany ředitelky prostějovského divadla Aleny Spurné. Ta však něco takového
popírá.
Koláž Večerníku
Němčice nad Hanou, Prostějov/peh, mik - Před týdnem to
prasklo! Po vystoupení divadelního ansámblu Pavla Trávníčka v Němčicích nad Hanou
si představitel nezapomenutelné role prince z televizní pohádky Tři oříšky pro Popelku
nebral servítky vůči postupu
vedení Městského divadla
v Prostějově. „Nechtějí mě
tam,“ postěžoval si exkluzivně
Večerníku populární herec.
Na vystoupení Pavla Trávníčka
a jeho kolegů z divadla populárního českého herce se v nejbližší

budoucnosti zřejmě těšit nemůžeme. Může za to osobní averze
zástupkyň Městského divadla v
Prostějově? „Oba jsme z tohoto
kraje, takže je nám moc líto, že vedení prostějovského divadla nám
nechce umožnit vystoupit před
zdejším publikem,“ posteskla si
přítelkyně Pavla Trávníčka, jeho
herecká kolegyně a prostějovská
rodačka Monika Fialková. „Je
zvláštní, že dramaturgie divadla
nám v prostějovském divadle
neumožňuje hrát. Netroufám si
vůbec tvrdit, čím to je, protože
hráváme po celé republice a jen

v Prostějově jsme se setkali s takovým odmítavým přístupem,“
nechápe přístup vedení Městského divadla v Prostějově populární
herec, který je rodákem z nedaleké
Konice. „Cítím, že stávající paní
ředitelka mě nemá moc ráda...,“
dodal s úšklebkem Trávníček. Prostějované tak přicházejí o skvělé
komediální vystoupení známých
českých herců, dokladem toho je
divadelní hra Sborovna, kterou Divadlo Pavla Trávníčka představilo
před několika dny němčickému
publiku.
(dokončení na straně 6)

návštěvnost webu roste...

nikpv.cz

www.vecer

Publicistika

4

Prostějovský VEČERNÍK, úterý 2. dubna 2013

Barometr

Číslo týdne

+
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To jje ffofr!
T
f! R
Rekonstrukce
k
k křiž
křižovatky Olomoucká - Barákova spěje mílovými kroky
Účel světí
k zahájení. Vrcholí výběrové řízení a je
prostředky.
předpoklad, že by se stavbaři mohli už
Tak dlouho se prov květnu pustit do práce. Ostatně
dlužovala rekonstrukce
je to zapotřebí, neboť vozovdvou židovských domů za
ka v okolí železničního
Priorem, až oba skutečně padají
přejezdu je v zoulidem na hlavy! Podaří se je zachránit?
falém stavu.
Těžko! Ale co, jejich demolice a
následně výstavba něčeho nového přijde
majitelku asi levněji...

Osobnost týdne
JIŘÍ BARTOŠKA

Dívka tohoto věku byla minulou
středu hospitalizována v prostějovské nemocnici. Důvod? Podržte se! Žákyně základní školy
vypila se spolužačkou během
vyučování flašku slivovice a byla
totálně namol! Případ vyšetřují
policisté, kterým dívka nadýchala
přes jedno promile.

-

Jeden z nejpopulárnějších českých
Jed
herců
her a charismatický idol žen exceloval
celo ve čtvrtek večer společně se
Zuzanou
Bydžovskou na prknech
Zuza
prostějovského divadla. Moje hra
aneb Andělská komedie měla u
naprosto vyprodaného hlediště
obrovský úspěch.

Výrok týdne
„BYLA
BYL
YLA
A BY VELKÁ
VELKÁ
Á ŠKODA
ŠKO
KODA
DA
MU TU PENĚŽENKU
NEVZÍT.
ON BYL TAK NADRANÝ,
ŽE BY JI STEJNĚ BRZO
ZTRATIL....“
Takto cikánský recidivista
Milan Horváth vysvětloval,
proč okradl opilého muže

O LOGU A LOGOTYPU, ALE NEJEN O NICH...

Analýza
Martin Mokroš

Jak Večerník už několikrát zmínil, prostějovský
magistrát vyhlásil veřejnou soutěž na grafický
návrh loga a logotypu,
které by reprezentovaly město navenek, a
to především v oblasti turistického ruchu.
Mnozí se stále ptáte,
proč se tato soutěž vůbec koná, když máme
městský znak...

Ano, máme městský znak, vlajku
a pečeť, ale toto jsou všechno atributy, které by měly zůstat takzvaně
vzácnými a měly by být používány
jen při příležitostech slavnostních
či mimořádně významných. Logo
by se naopak mělo stát každodenní obchodní značkou, která by se
dala použít pro všechny komerční,
marketingové a jiné účely a jenž
by především měla napomoci zvýšení turistického ruchu, načež pak
přílivu peněz do městské kasy. Toto
je krok správným směrem.
Pokud to stále někomu nedochází,
uvedu mu příklad z oblasti sportu, a
to přímo ze zámořského hokeje. Asi
jste slyšeli o stávce, výluce, tahanicích mezi hráči a majiteli. Protože
kanadsko-americkou NHL sleduji
již řadu let, mohu vám potvrdit, že
šlo o opravdu velké peníze, které
jdou mimo jiné z oblasti propagace
této soutěže, a pokud se to umí, jdou

vydělat ku prospěchu všech zúčastněných. Logy se to v této soutěži jen
hemží, ovšem nikdo ani omylem
pro tyto účely nepoužívá státní znak
USA a Kanady.
A dostávám se k další události, která hýbe Prostějovem, a to k výběrovému řízení na propagátora našeho města, ve kterém šlo o celkem
čtrnáct milionů korun a které bylo
zrušeno. Já říkám, že je to škoda
a tentokrát krok špatným směrem.
Ano, objevily se názory, že celý
tendr byl šitý na míru jednomu
z účastníků. Ale není to spíše tak,
že právě ten jediný byl schopen vše
udělat na skutečně profesionální
úrovni, díky maximálním nadnárodním zkušenostem z oblasti PR?
Jsme městem statutárním a chceme se prosadit. Nedržme se tedy
při zdi, nebuďme provinční, ale
pojďme hrdě vstříc turistům z okolí, z kraje, z republiky, z Evropy, ze

fejeton CESTOU NECESTOU
Nikol Hlochová
Už jste se také
někdy
cítili
jako sardinky?
Pokud odpovíte, že ne,
pak před vámi
smekám, ale
chápu, že jsou už dnes i takoví
lidé, kteří vlastní osobní automobil nebo mají při výběru spojů
trošku větší štěstí. O mně (a věřím, že v tom nejsem sama) se to
říct nedá. Tkže pokud se mi nezavřou dveře, lidově řečeno, přímo
před nosem, pak by se dalo říct,
že často cestuji jako v konzervě
na kolečkách. Stojím přitom na
jedné noze, která ještě navíc ani
není moje. Lépe řečeno, visím na
držadle a modlím se, aby ta šílená
cesta rychle uběhla...
Pokud se vám čas od času poštěstí, že musíte využít jakoukoli
hromadnou dopravu, určitě víte,
o čem mluvím. Představte si to...

Je pondělí, brzo ráno a vy jste
se ještě v polospánku po paměti
došourali na nádraží. Tam jste se
poslušně zařadili do asi kilometrové fronty nedočkavých cestujících (abych pravdu řekla, občas
některé z nich podezřívám, že na
zastávce i spí, aby byli ve frontě
první). A čekáte na ranní spoj.
Mnohdy déle, než byste chtěli.
Když se konečně probojujete ke
schůdkům, máte už skoro vyhráno. Záměrně říkám skoro. Už se
mi párkrát stalo, že jsem sice nastoupila, ale po chvíli cesty třeba
tramvaj „vyskočila“ z kolejí, autobusu se zavařil motor a vlak pro
jistotu z technických důvodů ani
neodjel! Ale zpátky k samotnému cestování. Jestliže už si nějaké to místo ukořistíte, je nejlepší
buď vůbec neposlouchat, nebo
nad tím, co slyšíte, nepřemýšlet.
Často se totiž dozvíte spoustu
věcí, ze kterých by se vám po
chvilce mohl zavařit mozek.
Z jednoho rohu slyšíte debatu o
tom, co kolik kde stojí a co koho
kde víc bolí. Z druhého rohu se

na vás řítí informace o tom, jak
je onen „idol“ z nejmenované
soutěže krásný a vtipný. A z další
strany se na vás valí informace
o tom kdo, s kým, proč a za kolik… Zkrátka a dobře: informace
dostupné v dopravních prostředcích jsou často lepší a zábavnější
než večerní zprávy. Když se vám
poštěstí a dojedete tam, kam jste
chtěli, čeká na vás poslední, ale
asi nejdůležitější úkol - vystoupit.
Pokud stojíte, je to o něco jednodušší. Ti šťastnější z vás, kteří
celou cestu seděli, musí z posledních sil odvalit ospalého spolusedícího na druhý bok a za pomoci
nehtů, zubů, kolen a loktů se co
nejrychleji prodrat ven. Pokud
se vám to povede včas, můžete
si gratulovat. V opačném případě
se vám může stát, že řidič nečekaně zavře dveře, zařadí jedničku
a bude pokračovat v cestě. Na
vás pak bude v tomto případě po
strastiplné cestě čekat ještě několikametrová (nebo kilometrová?)
kondiční procházka...
No, není to fajn?!

Konstelace hvězd Prostějova

Tak jsme to s tím jarem v minulém čísle přehnali, to na sebe nechává
čekat. Stejně tak se ještě Prostějované nedočkají opravených silnic,
které po dlouhé zimě vypadají jako po náletu spojeneckých vojsk. V
obou případech to chce trpělivost.

Berani - 20.3.- 18. 4. V nejbližších dnech nebudete zrovna v oslnivé formě, takže by bylo nejlepší se
zakopat sto metrů pod zem a přečkat tady ty nejhorší dny. Na druhé straně snížená aktivita nemusí
být na škodu, můžete si odpočinout.
Býci - 19.4.-19.5. Nepouštějte se do bezhlavého
utrácení, přestože nebudete trpět nedostatkem
peněz. Vy totiž jakoukoliv finanční hotovost dovedete roztočit nebývalým způsobem. Myslete na
zadní vrátka, už o víkendu se prohnete!
Blíženci - 20.5.-19.6. Nepodaří se vám přesvědčit
přátele, aby s vámi šli do velkého a finančně náročného projektu. Trochu vás to vyvede z míry, ale
nezoufejte, on se někdo určitě najde. Každopádně
se do transakce nepouštějte sami.
Raci - 20.6.-21.7. Strávíte zbytečně moc času řešením jednoho jediného problému a spousta dalších věcí vám uteče takřka pod nosem. Celý týden
ostatně budete působit poplašeným dojmem, klid
do vaší duše přinese až víkendový výlet.
Lvi - 22.7.-21.8. Trochu se poškorpíte s partnerem, ale nic vážného z drobné hádky nedělejte.
Občas je prostě zapotřebí vyčistit vzduch. Naopak
harmonický soulad najdete ve vztahu k rodičům,
kteří stále zůstávají největší oporou.
Panny - 22.8.-21.9. Nespoléhejte se na cizí pomoc, co si tento týden neuděláte sami, to mít nebudete. To se ovšem netýká sexu, tady určitý protějšek budete rozhodně potřebovat. Před víkendem si
zkontrolujete, zda máte dostatek peněz.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Nemějte to kolegovi za zlé,
když vás tento týden hned několikrát upozorní na
sérii chyb, kterých se dopustíte. On to s vámi nemyslí špatně, naopak. Dá se dokonce říci, že přímo
v práci je do vás někdo zamilován.
Štíři - 22.10.-20.11. Sotva se vylížete z jednoho
maléru, už se na vás řítí další. Vy jste prostě smolaři už na pohled. Jestli se chcete vyhnout průšvihu,
nechoďte vůbec do práce a už vůbec necestujte
autem. Jedině tak přežijete ve zdraví.
Střelci - 21.11.-20.12. Hodně lidí vás bude plácat
po ramenou a snažit se vlézt vám až mezi půlky!
Musíte každého takového včas odhadnout, přece
se nechcete poddat falešným iluzím. Doma vás
čeká překvapení, rodina se rozroste!
Kozorohové - 21.12.-19.1. Uprostřed týdne se
vám bude zdát sen, který se na první pohled bude
jevit jako fantazmagorie. Druhý den však s překvapením zjistíte, že vše, co se vám zdálo, se začíná nebezpečně plnit. A do nejmenších detailů!
Vodnáři - 20.1.-18.2. Nedívejte se na to, co dělají
druzí. Dbejte na to, abyste vy sami měli splněné
veškeré úkoly, kterými vás pověří nadřízení. Pokud obstojíte, určitě to kladně poznáte na výplatě.
Pozor však na závist některých kolegů.
Ryby - 19.2.-19.3. Neustále vás zajímají drby o
druhých lidech, takže jste považováni za místní
klepny. A je jedno, jestli jste muž či žena. Každopádně byste se měli starat více o sebe a své problémy. Aspoň se vám nebude nikdo vyhýbat.

světa. Přizvěme si k tomu opravdové profesionály, kteří použijí
k propagaci Prostějova právě i vítězné logo z vyhlášené veřejné soutěže. Ačkoli vítěze bude ještě čekat
mnoho práce a předělávek, jelikož
syrový diamant je třeba opracovat,
vyhladit a vyleštit tak, aby se mohl
představit světu v celé své kráse,
nebojme se toho! Potřebujeme se
prosadit v krajské konkurenci jiných měst, musíme nabídnout své
památky, zajímavá místa, ubytovací
kapacity, místa kulturního a sportovního vyžití...
Vrhněme se do toho společně!
Vyzývám tedy všechny, kteří se cítí
být graficky zdatní, aby vytvořili návrhy městského loga a logotypu, ať
je z čeho vybírat. Nebojte se, děláte
to pro své město. A všechny zodpovědné pak nabádám k tomu: vypište
co nejrychleji nový tendr, aby bylo
konečně jasno, kdo bude naše měs-

to propagovat. Nenechte se zastrašit
ex post výkřiky poražených, neboť
čas jsou peníze a ty potřebujeme pro
rozvoj našeho města.
Nedávno jsem se zúčastnil debaty
mezi členy prostějovského dětského zastupitelstva a členy skutečného městského zastupitelstva v čele
s panem primátorem. Padla zde
spousta zajímavých návrhů z řad
mladých a po vzájemné debatě se
obě strany shodly na tom, že jejich realizace je zejména otázkou
peněz. Primátor se také vyjádřil v
tom smyslu, že jej netěší, jak musí
být rozpočet města částečně dotován z provozu neboli daní heren a
herních automatů v nich...
Ano, je to smutná skutečnost, ale
pokud si neujasníme rychle, jak do
města přilákat více návštěvníků,
pak se prostě nikdy těchto nečistých peněz z heren nemůžeme zříci. Nejsem tak naivní, abych věřil,

že tyto peníze již nikdy nebudeme
potřebovat. Ale můžeme jejich podíl snížit, pokud si ujasníme propagační koncepci města. Pokud dokážeme rozvíjet stávající projekty,
například skvěle fungující projekt
Prostějov-Zdravé město, kde jsme
řazeni mezi nejlepší v republice,
tak se nebojme i jiných oblastí.
Máme co nabídnout. Nabídněme
to tedy a podpořme efektivní propagací. Nepomůže plakat nad tím,
že je ve městě mrtvo, je třeba pro
to něco udělat. A tak i já, ač se výtvarně neblížím ani světovým grafikům, ani malířům, se do soutěže
přihlásím. Asi nevyhraju, ale pokusím se alespoň takto něco udělat
pro své město. Pojďte to, vážení
čtenáři, zkusit také. Vítězné logo se
nepochybně objeví i v našem listu,
až o něm bude rozhodnuto.
Takže, soutěži o logo města
Prostějova zdar!

VELIKOVÁNOCE aneb ozdobili
byste si svůj velikonoční stromeček?

Martin Zaoral

Podle meteorologů je letošní
zima v Evropě nejdelší za
posledních padesát let. Krutým
a nevídaným způsobem zasáhla například chovatele ovcí
v Anglii. Narozené ovečky
v ní nemohly samy přežít.
Přitom malí beránci jsou jedním
z hlavních symbolů svátků jara.
Klimatické změny nám prostě
v hlavních křesťanských
svátcích dělají pořádný maglajz.
Letošní Velikonoce sice u nás
nakonec byly na blátě, ještě
v průběhu uplynulého víkendu
se však zdálo, že to bude ji-

nak. Nejen na vrchovině, ale i
v nížinách vše nasvědčovalo
tomu, že prožijeme Velikonoce na sněhu. Nakonec to
vyšlo tak napůl, a tak zatímco
o bílých Vánocích jsme si letos
opět mohli nechat jen zdát, bílé
Velikonoce tady byly doslova
na dosah ruky. A není to vůbec
poprvé.
Pokud teploty panující během
svátků jara připomínají Vánoce,
pak hrozí, že někoho napadne, že by se tomuto trendu
mohly přizpůsobit i tradiční
velikonoční zvyky. Ostatně zatímco vánočnímu nakupování
se většina populace věnuje
s nebývalou disciplínou, na
velikonoční zvyky už lidé často
kašlou. A tak by někdo mohl
přijít se zcela novým svátkem,
zvaným Velikovánoce.
Tohoto nápadu by se zřejmě
chytily především obchodní
řetězce, kterým jsou jedny
Vánoce v roce stále málo. Ty

glosa týdne
by určitě vymyslely i nové tradice. Sváteční stromeček by si
lidé o Velikovánocích zdobili
kraslicemi, na velikovánoční
večeři by si dali čerstvé jehněčí
a dárky by dětem rozdával třeba
Santa Zajíček se svítícím nosem
a obrovským kocarem.
Připadá vám to celé na první
pohled strašidelné, absurdní
a nepravděpodobné? Možná.
Ale jisté je, že pokud my
sami nebudeme naše tradice
každoročně oživovat, pak
nám brzy žádné nezůstanou.
Nepochybně pak na jejich
místo nastoupí docela jiné „novodobé“ zvyky, jako například
sledování televizních seriálů či
soutěže v „lajkování“. Život bez
starých dobrých Velikonoc, o
které jsme se nechali nenápadně
připravit, pak ztratí pořádný kus
svého řádu i kouzla...

www.vecernikpv.cz

Agentura

Rondel okolo Masaryka!

Prostějovští konšelé jsou prostě
umínění a ješitní! Jak kolegové z Večerníku kdysi exkluzivně, jako první a jediní a ještě
k tomu byli u toho, informovali, radnice plánovala rondel
v Olomoucké ulici, který by
přetínal koleje i s železničním
přejezdem. To se neuskuteční,
protože České dráhy byly proti.
A tak si naši konšelé zamanuli, že v souvislosti s výstavbami
kruhových křižovatek, kterých
v Prostějově plánují ještě několik set, vymyslí další originalitu.
A ta je už naplánovaná! „Na
příští radě města budeme jednat o co nejrychlejší výstavbě
rondelu na náměstí T. G. Masaryka. V jeho středu nebude
sice žádný železniční přejezd,
což nás strašně mrzí, ale přímo
socha našeho prvního prezidenta Masaryka. Takže přece

jen bude mít Prostějov něco
extra,“ informovala ještě před
Večerníkem, který přece jen
není u všeho první a jediný,
Agenturu Hóser náměstkyně
primátora pro dopravu Alena
Rašková. „Já budu hlasovat
pro, jelikož tak je to správné a
tak to má být,“ kýval významně
hlavou samotný primátor Miroslav Nakaseseděl. „Já jsem měl
původně výhrady, protože náměstí opět zamoří stovky vozidel
a panu Masarykovi se může
z projíždějících aut okolo něj
zamotat hlava, ovšem na druhé
straně alespoň někdo na to naše
náměstí zamíří. A navíc, kolegyně je stejně autem schopna
zabloudit i na našem náměstí,
takže rondel jí určitě pomůže,“
míní první náměstek primátora
Jiří Nikamnepospíchal.
Nový rondel na náměstí bude

mít ještě jednu specialitu. Nebude možné z něj nikam odbočit, tudíž řidiči se jen otočí
okolo Masaryka a pomažou
zase zpátky směrem k Rejskově
ulici. „Rondel je naplánován
jako vyhlídkový, takže kdo bude
chtít vjet do města, tak jedině na
čumendu,“ prozradil Nikamnepospíchal. To se jeden nediví,
že s tímto jménem to prvnímu
náměstkovi nevadí, že rondel
na náměstí dopravu vůbec neuspíší...
Za Agenturu Hóser Majkl
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aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali trojici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme...

Spravedlnost je slepá
K článku ´Spravedlnost je slepá´,
který vyšel ve Večerníku číslo 9
dne 4. března, o rozsudku, kdy
obviněný kradl řetízky z krků
seniorek, rád připojuji kritiku na
opravdu slepou spravedlnost.
Dne 25. března 2010 u nás na
hřbitově v Dobromilicích mladistvý Rom ukradl a zničil měděné svítilny v celkové hodnotě
7 250 korun. Cenu svítilen hrubě podhodnotil odborník. Díky
majitelce výkupny sběrných
surovin ve Výšovicích, která
po předložení občanského průkazu řekla Romovi, že kradené
věci nevykupuje a jeho jméno a
bydliště nahlásila policii, byl okamžitě usvědčen. Rozsudek nad
pachatelem byl vynesen 20. prosince 2010. Zloděj byl odsouzen
k třiceti hodinám společensky
prospěšných prací a podle svých
možností měl nahradit škodu!
Samozřejmě, že do dnešního dne
z uvedeného trestu neodpracoval
ani hodinu a neuhradil ani korunu! Podle dalšího rozsudku tak
měl na šestnáct měsíců nastoupit
do výkonu trestu odnětí svobody
s podmínečným odkladem na
dva a půl roku s tím, že nad odsouzeným se vyslovuje dohled.
Kdo ale dohled provádí, to nikdo
neví. Protože rozsudek a dohled
je tak „přísný“, přišla druhá vlna
krádeží svítilen na našem hřbitově. Množství se zatím zjišťuje.
Mně osobně zmizela již druhá
měděná svítilna z pomníku. Někdy holt z rozhodnutí soudu mizí
zdravý selský rozum. Proč soudce nestanovil závazný termín
uhrazení? Vždyť od krádeže jsou
to již tři roky!
Čtenář z Hradčan

O jednom
neschůdném chodníku
Každý den se dívám z okna na
chodník, který vede podélně
mezi blokem 5 a školním dvorem na Sídlišti Svobody. Chodí
tudy do školy hodně malých dětí
s velkými ruksaky na zádech.
Některé z nich doprovázejí i
uspěchané maminky s kočárky
a dalšími potomky v nich. A řeknu vám, že tento frekventovaný
chodník je opravdu v mizerném
stavu (propadlé, rozbité nebo
uvolněné dlaždice, při dešti na
něm stojí voda, v zimě není vůbec udržován). Po tomto chodníku jezdí do školy Jana Železného
do školního dvora i těžká vozidla
a podle toho tato část taky vypadá. Přes několikerou žádost
o opravu tohoto chodníku (i
písemně) nebyla tato prosba vyslyšena a děti se dál denně brodí
kalužemi nebo sněhem. Je mi
jich líto, obzvláště těch malých
špuntů. Vážně by s tím nešlo
něco udělat?
Marie Týnová

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
Chátrající budově bývalého supermarketu Albert v Anglické ulici
se konečně blýská na lepší časy. Po ukončení provozu v roce 2009
bychom se mohli dočkat jeho přestavby na centrum služeb a podle
všeho by nemělo chybět ani nové fitness centrum. Jak se tento
nápad líbí našim spoluobčanům? Odpovědi jsme zjišťovali opět v
prostějovských ulicích…

Změní olomoucký vrchní
soud Mičkovi a Braunerovi trest?

LÍBÍ SE VÁM NÁPAD VYBUDOVAT
MÍSTO BÝVALÉHO SUPERMARKETU ALBERT
CENTRUM SLUŽEB S FITNESS CENTREM?
Marek GREPL
Prostějov

Klára VYSLOUŽILOVÁ
Kostelec na Hané

ANO

ANO

Jeden chladnokrevně vraždil, druhý
s ním šel „pouze“ loupit. Roman Mička loni v březnu uškrtil jednaosmdesátiletého seniora. Asistoval mu
přitom David Brauner, který však od
začátku tvrdí, že do bytu v prostějovské Okružní ulici vůbec nešel. Jejich
případem se bude ve středu 3. dubna zabývat Vrchní soud v Olomouci,
kam si oba podali odvolání.
Olomouc, Prostějov/mls

„Tento návrh se mi zdá dobrý.
Posiloven a fitcenter je v Prostějově sice dost, ale na tomto
konci nic není. I když tato centra
moc nenavštěvuji, tak si myslím, že v tomto případě by nebylo špatné rozšířit nabídku o další
centrum, které by mohlo nabídnout třeba i něco navíc. Což by
mohlo ovlivnit mé odhodlání
navštívit takovéto zařízení. Tak
snad jej všichni podpoří a dočkáme se další možnosti sportovního vyžití v našem městě.“

Vrchní soud v Olomouci nařídil na středu 3.
dubna veřejné zasedání ve věci odvolání Romana Mičky a Davida Braunera. Ani jeden
z nich nesouhlasí s rozsudkem Krajského
soudu v Brně ze začátku letošního ledna.
Na základě něj dostal David Brauner šest
let a Roman Mička osmnáct let vězení. Právě druhý jmenovaný svým odvoláním opět
projevil svoji až psychopatickou drzost.
Navzdory jasným důkazům se domáhá toho,
že jediné, čeho se dopustil, bylo to, že šel do
domu loupit. Přitom je mimo jiné jasné, že nezávislí svědci z bytu slyšeli chroptění a tupé
rány v době, kdy za jeho dveřmi byl pouze

„S návrhem přestavby supermarketu Albert na fitness či
nějaké centrum služeb osobně
souhlasím. Jelikož v této okrajové části Prostějova se fitcentrum nenachází, připadá mi
toto řešení smysluplné. Také se
domnívám, že mnoho lidí by jej
v budoucnu v případě přestavby
určitě využívalo. Budova chátrá
a nejen po večerech ji obklopují feťáci a další, takže je jedině
dobře, že se s budovou již začne
něco dít.“

R
ičk a jjeho
h oběť.
běť Kromě
K
ě toho
h to bbyll
Roman M
Mička
právě on, kdo zavražděného muže znal od dětství a jenž prokazatelně zneužil jeho důvěry.
Jinak by ho opatrný stařík k sobě do bytu vůbec nepustil. To jsou nepochybně okolnosti, k
nimž by odvolací soud mohl také přihlédnout.
Výrazně důvěryhodněji působí důvod odvolání Davida Braunera. Ten si stále stojí za
tím, že do bytu zavražděného muže vůbec
nešel a hlídal pouze před domem. S touto verzí ostatně přišel do redakce Večerníku
v době, kdy mu ještě úplně nedocházelo, co
může jeho „zpověď“ způsobit. Podle závěrů
brněnského soudu to však byl právě Brauner,
kdo na starého pána zaútočil jako první. David Brauner svůj útok na starého pána považuje pouze za výplod fantazie Romana Mičky,
který se na něj snažil celou vraždu „hodit“. Z
toho, že v bytě byl, však kromě Mičky Davida
Braunera usvědčují také pachové stopy. Ty se
tam dle obhajoby mohly dostat tak, že je tam
přenesl obžalovaný Mička, s nímž byl Brauner
krátce před činem v kontaktu. David Brauner
svoji vinu uznává, uložený trest však považuje
za nepřiměřeně přísný. Obhajoba rovněž zdůraznila, že Brauner na rozdíl od Mičky dosud
nikdy nebyl ve výkonu trestu.
Jak to ve středu proběhne, bude redaktor Večerníku sledovat opět přímo osobně na místě!

Sex a jídlo patří mezi největší vášně lidstva. Kdyby jich
nebylo, vymřeli bychom! Proč tedy nespojit obojí dohromady?
Kdo je vášnivý v jídle, je vášnivý i v sexu. Dobrým znakem skvělého milence je, že má pozitivní vztah k jídlu buď ke konzumaci, nebo dokonce k vaření. Společnému
vztahu prospívá už samotné plánování vášnivé večeře.
Vydejte se spolu na nákup, vybírejte ingredience vzhledem k tomu, jak bude možné je použít. Nemusíte jíst u
stolu. Prostřete si na zemi na koberci, v posteli. Pusťte si
příjemnou hudbu a zapalte hodně svíček.
Moc nepijte, ať nejste ospalí, střídejte alkohol s nealkem.
Alkohol povzbuzuje touhu, ale potlačuje výkonnost. Hodně si můžete vyhrát třeba se šampaňským - stačí nalít
pár kapek do pupíku a začít pít. Svlékněte se a použijte
k servírování vlastní tělo. Umývání „nádobí“ pak může
spočívat ve společné koupeli ve vaně. Když nasytíte žaludek, použijte jídlo k dráždění partnera: každé jídlo má
svou specifickou strukturu a vůni. Pro masáž bradavek
nebo klitorisu jsou vhodné rozpůlené hroznové kuličky.

Ilustrační foto

Návrat ke

návštěvnost webu roste...

„starým” případům

nikpv.cz

www.vecer

Za katr. Dvojice již odsouzených Prostějovaných za vraždu David Brauner (na snímku vlevo) a Roman
Mička se ve středu ráno opět postaví před tribunál. jejich odvolání bude řešit Vrchní soud v Olomouci.
Foto: archív Večerníku

jak šel čas Prostějovem ...

BEZDOMOVEC PARÁK
PŘEŽIL VLASTNÍ SMRT
Prostějov/mls

Libušinka

PONDĚLÍ 2. DUBNA 2012
Tak tohle je hodně smutný případ! Pětašedesátiletého bezdomovce Jirku Paráka jsme zastihli v chladné noci ze soboty na neděli sedícího na
lavičce na Žižkově náměstí. Na tom by nebylo nic zvláštního. Ovšem
podle hostů blízké restaurace měl na tom samém místě sedět už od
čtvrtka. Tedy více jak osmačtyřicet hodin! Jirka nebyl opilý, vedle sebe
měl opřené berle. Zdálo se však, že bez pomoci opravdu není schopen z
lavičky vstát a ani s berlemi by daleko nedošel. Náhodnému kolemjdoucímu se mohlo zdát, že starý nemocný člověk může klidně i umřít na
lavičce uprostřed města a nikdo si toho ani nevšimne..
Vedla ke starému židovskému hřbitovu. Původní název ulice mezi Brněnskou až ke starému židovskému hřbitovu zněl od
konce května 1881 Mezi Zahradami, do roku 1892 německy Garten-Gasse. Od 3. července 1896 platí současný název Libušinka,
podle bájné české kněžny Libuše. V letech 1940 až 1945 se ulice
nazývala německy Libuša-Gasse. V domě Libušinka č. 23 bydlel
známý archeolog Antonín Gottwald. Původní domovní zástavba na
jižní straně ulice byla v 70. letech minulého století zbourána kvůli
stavbě panelových domů.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Boženy Němcové
INZERCE

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Tablety do
myčky
1080g

Univerzální čistič
na podlahu
1l

Pur
450 ml

Dezinfekční
přípravek Savo
900ml

309,90 (1108g)

85,90

23,90

35,90 (1l)

41,90 (500ml) 103,90 (250ml)

359,90 (1108g)

54,90

25,90

34,90 (1l)

49,90 (500ml)

94,90

82,90 (1000g)

49,90

28,90

33,90 (1000ml)

22,90

-

299,00 (42 ks)

42,90

22,90

29,90

19,90

29,90

99,90

29,90

22,90

29,90

29,90

34,90

87,90 (1000g)

43,50

27,90

35,90 (1000ml)

19,90

88,90

Čistič skel
1l

Sprej na nábytek
Classic
300 ml

Naše RESUMÉ
Po Velikonocích je většinou potřeba uklidit celý dům, neboť děti a
návštěvy po sobě leckdy zanechají
doslova spoušť... A tak jsme tentokrát vyrazily pro čistící prostředky.
Takové tablety do myčky zakoupíte nejlevněji v Intersparu, čistič
na podlahu v Lidlu, kde si můžete
vyzvednout i Pur a dezinfekční přípravek Savo, oba nabízí za stejnou
cenu také Kaufland. V případě obyčejného čističe skel doporučejeme
zůstat právě v Kauflandu, případě
pak v Tesku. Nezapomněli jsme
ani na nábytek, tudíž sprej Classic
zakupte pro změnu v Kauflandu...
Tak, ať se to u vás doma
leskne a blýská!

DUBEN 2013
Jiří Parák na jedné lavičce strávil pět dní. Nakonec však měl obrovské
štěstí. Je téměř jisté, že pokud by zůstal na ulici, tak už dávno není mezi
živými. Paradoxně mu pomohl jeho špatný zdravotní stav. Po dlouhých
peripetiích se v srpnu loňského roku dostal do prostějovského Centra
sociálních služeb v Lidické ulici. Sem berou převážně lidi neschopné
chodit. Zde se nemocný muž, který měl dlouhodobě problémy s alkoholem, vzdal i svých toulavých myšlenek, které ho vždy přivedly zpět na
ulici. Jiří Parák si tak během letošní zimy i velmi chladného jara mohl,
na rozdíl od svých parťáků z mokré čtvrti, skutečně libovat.
„Tento pacient je stále u nás, daří se mu dobře, v zařízení funguje bez
větších problémů. K alkoholu samozřejmě u nás přístup nemá,“ informoval ředitel prostějovského Centra sociálních služeb Mario Buzzi.
Zatímco příběh Jiřího Paráka tedy po roce má všechny rysy happyendu, jeho kolega z ulice Milan Kroupa, známý mezi bezdomovci jako
Metyn, takové štěstí už neměl. Během chladné březnové noci zemřel
opilý na lavičce přímo před prostějovskou radnicí. Na něco podobného
si vzhledem k sociálním problémům a nepoučitelnosti některých lidí
budeme muset zvykat.
Poslední případ pouze dokumentuje, že lidí, kteří umřou přímo na
ulici, bude stále přibývat. Není tedy daleko doba, kdy tělo některého
z mrtvých bezdomovců objeví třeba i žáci mířící ráno do školy...
napsáno před

10
lety

Nahlásil bombu a šel na zábavu:
Zde BODL soka do hrudníku!

Víkendová
taneční zábava v
Přemyslovicích
se zvrhla. Přímo uprostřed
nejživější zábavy totiž v místní
sokolovně došlo k rozepři mezi
dvěma muži. Jeden z nich k
vyřízení účtů použil nůž a toho
druhého bodl do hrudníku!
„Hlídka Obvodního oddělení
Policie ČR v Konici byla
v nočních hodinách ze soboty na neděli přivolána do
sokolovny v Přemyslovicích,
kde probíhala taneční zábava.
Šestadvacetiletý muž se zde
dostal do slovního sporu s o
sedm let starším mužem a před
přítomnými svědky ho bodl
nožem do oblasti hrudníku.

Způsobil mu zranění, které si
vyžádalo ošetření v nemocnici.
Policisté
šestadvacetiletého
muže zadrželi jako osobu
podezřelou ze spáchání trestného činu. Na služebně policie
bylo dále zjištěno, že uvedený muž telefonoval na linku
158, kde anonymně oznámil
uložení bomby na Městském
úřadu v Konici. Podezřelý
se k tomuto skutku přiznal.
Z důvodu jeho silné podnapilosti byl převezen na záchytku
do Šternberka,“ uvedla Alena
Slavotínková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově. Jak
dodala, muž bude obviněn
z trestných činů ublížení na
zdraví a šíření poplašné zprávy.

Zpravodajství
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ZIMY UŽ MÁME VŠICHNI AŽ PO KRK. BUDE DRAŽŠÍ NEŽ TA LOŇSKÁ?
Na Velikonoce zasypal Prostějovsko mokrý sníh, došlo ke spoustě havárií i uzavření silnice

To snad už není pravda! Zatímco vloni v tuto dobu
jsme už pomalu chodili v tričku a kraťasech, letos
se ještě na Velikonoce brodíme v závějích sněhu!
A zima ještě nehodlá říct poslední slovo. Než sníh
roztaje, potrvá to ještě nějaký čas. Mrznout má
totiž ještě několik dlouhých dnů, ve středu pak dokonce meterologové hlásí další příval sněhových
vloček…
Prostějov/mik
V noci ze soboty na neděli zasypal celé Prostějovsko
těžký mokrý sníh. V některých místech napadlo dvacet
centimetrů, v okolí Drahanské vrchoviny dokonce třicet.
„Mezi Nivou a Drahany byli
policisté po domluvě se silničáři nuceni uzavřít silnici.
Kromě až třiceticentimetrové
vrstvy mokrého sněhu tady
další sníh navál na komunikaci silný vítr z okolních polí,“
uvedla Vladimíra Hacsiková,
tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
V Olomouckém kraji došlo během neděle 31. března celkem k pětadvaceti
dopravním nehodám. „Při
těchto haváriích byly tři osoby zraněny těžce a čtyři lehce. Většinou se jednalo o sjetí
vozidla ze silnice do příkopy,
náraz do sloupu či stromu a
podobně,“ informovala Večerník o nedělní situaci ve

stručnosti Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Už k osmi dopravním nehodám a třem popadaným stromům vyjeli hned v neděli ráno
profesionální a dobrovolní
hasiči z Olomouckého kraje.
„Ve většině případů se jedná
o drobnější události, dvakrát
však musely být kvůli nehodám uzavřeny hlavní silnice
v kraji,“ dodala mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková. Hasiči na Prostějovsku vyjížděli také k několika
nehodám, po kterých museli
vyprošťovat vozidla z příkopů vedle silnice. „Těsně po
jedenácté hodině dopoledne
osobní vozidlo skončilo mimo
komunikaci mezi Nezamyslicemi a Těšicemi, jízdu na
vrstvě sněhu nezvládl ani traktorista za obcí Doloplazy, jenž
skončil s traktorem v příkopě,“
popsala Vladimíra Hacsiková.
Během pondělí nebyly jak
ze strany policie, tak ani od

hasičů, hlášeny už žádné větší
komplikace na silnicích.
Stále nekončící zima dělá
vrásky na čele hlavně silničářům a pracovníkům technických služeb. Podle jich
slov se ale stále nedá určit,
zda letošní zima bude dražší než ta loňská. „Za letošní
zimní období bylo spotřebováno přibližně tisíc tun technické soli a stopětadvacet tun
inertního posypového materiálu. Vloni byla tato spotřeba
pětkrát nižší,“ sdělil Večerníku Martin Grepl, ředitel společnosti .A.S.A. Technické
služby v Prostějově. Jak dodal, prodlužující se zima činí
technickým službám značné

F otorr ep
p ortá
áž

„Jedno obvinění padlo, víc nevím,“

prozradila Večerníku státní zástupkyně

chvíli nemám. Údajně je
teprve v poště, nedoručený. Nejsem tedy takzvaně
v obraze, tudíž vám nemohu podat žádné bližší
informace. Jakmile spis
obdržím, musím ho teprve
důkladně prostudovat a
pak se teprve rozhodnu,
co dál,“ sdělila exkluzivně
Večerníku JUDr. Dalimila
Bajerová, státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Brně. Právě

soli a padesát tun inertního poZávěje a bouračky. Během neděle byla uzavřena silnice z Drasypového materiálu,“ vypočíhan do Nivy, kde se vytvořily místy až metrové závěje. Bouralo se
tal Grepl.
i na rychlostní komunikaci.
Večerník také oslovil jednaFoto: Michal Kadlec a HZS Olomouckého kraje
tele Domovní správy v Prostějově Vladimíra Průšu
s otázkou, zda počítá se zvýšenými náklady na dodávky
tepla a teplé vody pro prostějovské domácnosti. „To je
v tuto chvíli těžko odhadovat.
Odečty tepla a teplé vody
budeme v domech provádět
v úterý, takže až po tomto vyhodnocení budeme moudřejší.
Je pravda, že letošní zima se
zdá krutější, například vloni
v březnu bylo na tu dobu ex- Pokud ale budeme chtít objek- skutečně budeme vědět až za
trémní teplo. Ale zase v dubnu tivně hodnotit, zda za letošní pár dní,“ řekl Večerníku Vladimrzlo a muselo se přitápět. zimu utratíme více peněz, to mír Průša.

pondělní návštěva v Drahanech

3x foto: Michal Kadlec

Už dost! Obyvatelé Drahan vytáhli ze sklepů opět hrabla Hora sněhu. Linkový autobus se centrem Drahan prodí- Tudy ne! Značka zákazu vjezdu na silnici směrem na
a lopaty. Sněhu už mají plné zuby.
ral okolo neobvyklého kopce sněhu.
Nivu skoro nebyla ani vidět!

Kolem Oděvního podniku stále MLHA…

Brno, Prostějov/mik Sliby krajské policie, že
zveřejní závěry vyšetřování podezřelého hospodaření vedoucího ke krachu Oděvního podniku,
zůstaly i po dalším týdnu
nesplněny. Prostějované
se tak stále nemohou dozvědět, kdo se před soudem bude zodpovídat za
pád dřívějšího oděvního
gigantu.
Přesto krajská zástupkyně Dalimila Bajerová
Večerníku alespoň něco
prozradila. „Všimla jsem
si, že policisté médiím
sdělili, že mi předali uzavřený vyšetřovací spis, ale
já ho na stole ještě v tuto

komplikace. „Časté střídání
teplot a sníh neprospívá vozovkám a chodníkům, což je
našim hlavním problémem.
Stále nekončící zima nám
neumožňuje přistoupit k radikálnějším opravám. Prozatím
jsme naštěstí nemuseli řešit
změnu harmonogramu blokového čištění města, takže
žádný z naplánovaných termínů nebyl přeložen,“ řekl
Martin Grepl. Na otázku, zda
technické služby mají ještě dostatečnou zásobu soli, přitakal.
„Díky smluvním partnerům
probíhá doplňování posypového materiálu bez jakýchkoliv
problémů, momentálně máme
skladem šedesát tun technické

ona si vymínila sdělovat
jakékoliv informace médiím, tudíž zřejmě proto
nemohli policisté dodržet
svůj slib, že okamžitě po
uzavření vyšetřování sdělí
veřejnosti počet obviněných osob i jejich jména.
„V tuto chvíli mohu jen
sdělit, že jedno obvinění
už padlo a probíhá trestní
řízení,“ poodhalila alespoň trochu roušku tajemství Dalimila Bajerová.
Připomeňme, že policie
po více než dvouletém
vyšetřování podezírá vrcholné představitele dřívějšího managementu OP
z podvodu, zpronevěry a
dalších trestných činů.

Z židovských domů jsou RUINY
„Účelové jednání? To ne,“ odmítá nařčení majitelka Lenka Skácelová

Prostějov/mik - Už několik
týdnů Večerník sleduje obnovenou rekonstrukci dvou starodávných židovských domů
za Priorem. Ty před časem od
města zakoupila prostějovská
podnikatelka Lenka Skácelová
s tím, že je do určitého termínu
opraví. Lhůta však uplynula a
ze dvou historických památek
jsou ruiny. Někteří podnikatelku obviňují z toho, že dobu
rekonstrukce uměle prodlužovala a nechala domy schválně
zchátrat kvůli velmi lukrativnímu pozemku, na kterém by
novostavba byla mnohem levnější…
„Takové řeči naprosto odmítám!
Právě teď jsem mluvila s památkáři a společně probíráme všechny možnosti, jak z obou domů zachránit, co se dá, a zrekonstruovat
je přesně podle pokynů odboru
památkové péče,“ zareagovala

v pátek na přímý dotaz Večerníku
Lenka Skácelová. „Teď už je pozdě brečet nad rozlitým mlékem.
Chyba nastala už před rokem a
půl, kdy se v projektu rekonstrukce zadaném paní Skácelovou vyskytly zásadní chyby. Kvůli nim
jsme museli veškeré práce zastavit
do doby, než majitelka zajistí nový
projekt. To se před několika týdny
stalo a nyní uděláme všechno pro
co nejrychlejší rekonstrukční práce a záchranu obou židovských
domů. Bude to ale velmi složité,“
potvrdil Daniel Zádrapa, vedoucí
oddělení památkové péče Magistrátu města Prostějova.
Z obou židovských domů, kterých
se město zbavilo, protože v radniční kase se nenašly potřebné
miliony korun na jejich opravu,
zbyly skutečně jen zbytky. „Interiér těchto nemovitostí se rozpadl
i díky nepřízni počasí, to samé
hrozí obvodovým zdem. Na nich

jsou už viditelné značné praskliny.
Skelety domů ale určitě zachráníme, nedovolíme si nic zbourat.
Vše probíráme s památkáři i statikem,“ opakuje Lenka Skácelová.
Lidé ji podezřívají, že domy
nechala úmyslně zchátrat, aby

památkáři povolili jejich demolici. Tím by podnikatelka získala
lukrativní pozemek k výstavbě
něčeho nového. A hlavně levnějšího. „Znovu vám říkám, je to nesmysl,“ uzavírá toto téma Lenka
Skácelová.

Zbylo jen torzo. Židovské domy za Priorem trpí čím dál tím víc.
Jejich rekonstrukce sice začala, ale jen málokdo věří, že se je podaří
zachránit.
2x foto: Michal Kadlec

KONKURZ na šéfa divadla vrcholí Šéf hvězdárny J. Prudký:
Prostějov/mik - Výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku Městského divadla v Prostějově po odstupující Aleně
Spurné vrcholí. Jedenáct kandidátů usilujících o post šéfa
divadla má před sebou už jen
osobní pohovory se členy výběrové komise.
„Kandidáti mají za sebou psy-

chotesty a nyní si je členové výběrové komise budou jednotlivě zvát na osobní pohovory,
při kterých budou odpovídat
na otázky týkající se manažerských i uměleckých schopností. Komise pak 10. dubna
stanoví pořadí tří nejlepších
uchazečů o místo ředitele či
ředitelky divadla a předloží

ho radě města. A rada pak na
následném zasedání rozhodne,
kdo povede Městské divadlo
v Prostějově v následujících letech,“ sdělila Večerníku Ivana
Hemerková, náměstkyně primátora Prostějova. I minulý
týden odmítla prozradit jména
jednotlivých kandidátů. „Dohodli jsme se, že jména zveřej-

ňovat zatím nebudeme, až po
uzavření výběrového řízení.
Prozradit můžu jenom to, že
kandidátů je jedenáct, z toho
tři z Olomouce,“ dodala Ivana
Hemerková.
O novém šéfovi prostějovského divadla bude rozhodnuto
na radě města dne 30. dubna
tohoto roku.

Křižovatka v Olomoucké UŽ LETOS?
„Jde o šibeniční termín,“ komentuje situaci A. Mačák

Olomouc, Prostějov/mik - Jednání o největší letošní dopravní
investici na území Prostějova se
blíží do finální podoby. Krajský
úřad Olomouckého kraje chce
rekonstrukci křižovatky ulic
Olomoucká a Barákova stihnout ještě v roce 2013, i když
také první náměstek hejtmana a
prostějovský radní Alois Mačák
přiznává, že to bude pořádný
fofr!
„V pondělí 8. dubna dojde na
půdě krajského úřadu k finálnímu
jednání o projektu rekonstrukce,
kterému budou přítomni zástupci
všech zainteresovaných stran, tedy
Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Správy železničních dopravních cest, Drážního úřadu a
pochopitelně také představitelů
prostějovské radnice. Půjde pře-

devším o to, abychom všichni
odsouhlasili finální podobu plánu
rekonstrukce,“ potvrdil Večerníku
Alois Mačák.
Olomoucký kraj chce rozsáhlé
stavební úpravy na frekventované
křižovatce, kterou protíná železniční přejezd, stihnout do konce
tohoto roku. „To každopádně. Samozřejmě jsem si vědom, že jde o
šibeniční termín. Jakmile se v pondělí dohodneme na projektu, musí
se vyhlásit výběrové řízení, vybrat
vítěze a řešit případná odvolání
poražených stavebních firem. To
může zabrat několik měsíců času.
Jsem ale vlčák a budeme se snažit
o to, aby křižovatka byla zrekonstruována ještě v letošním roce,“
uvedl Alois Mačák.
Podle jeho názoru by došlo k velmi nemilé situaci, pokud by se

TO JE KATASTROFA!

(dokončení ze strany 3)
Když se Večerník zašel přeptat
na radnici, zjistil, že radní jsou
si vědomi určitého nebezpečí.
„Poloha prostějovské hvězdárny je nešťastná. Kromě toho,
co už zmiňoval pan Prudký, je
velkým zádrhelem i okolní sídliště, které ve večerních a nočních hodinách pro dalekohledy
hvězdárny je rovněž problémem. Ale co se týká kavárny,

tak s vedením hvězdárny bude
o technických záležitostech
a opatřeních jednat investor.
Věřím ale, že osvětlení uvnitř
i vně kavárny by nemělo ohrozit provoz hvězdárny,“ reagoval Zdeněk Fišer, náměstek
primátora statutárního města
Prostějov. „Teprve jsme zveřejnili záměr prodat pozemek
pro výstavbu kavárny. Aby se
tak stalo, musí být nejdříve

požádáno o změnu územního
plánu a tohoto jednání zcela
jistě budou přítomni i zástupci hvězdárny, kteří zde mohou
přednést všechny své protesty
a požadavky,“ dodal Zdeněk
Fišer s tím, že do této doby vyšlo město vždy vstříc hvězdárně při řešení všech technických
problémů v souvislosti se stavebními investicemi města
v jejím okolí.

Pavel Trávníček se svěřil Večerníku:

„V PROSTĚJOVĚ MĚ NECHTĚJÍ!“

Ještě letos! Na rekonstrukci křižovatky po obou stranách železničního přejezdu v Olomoucké ulici je už vyčleněno celkem devětadvacet milionů korun. Musí se ale všechno stihnout do konce tohoto
roku.
Foto: Michal Kadlec
generální oprava křižovatky Olomoucká – Barákova letos nestihla.
Už proto, že každá ze zainteresovaných stran má na ve svých rozpočtech už rekonstrukci zahrnutou. „Olomoucký kraj zaplatí ze

svého rozpočtu dvanáct milionů
korun, Správa železničních dopravních cest devět a prostějovský
magistrát osm milionů korun,“ připomněl první náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Alois Mačák.

(dokončení ze strany 3)
Večerník samozřejmě oslovil
ředitelku prostějovského divadla, aby se vyjádřila k obviněním vyřčeným z úst Pavla
Trávníčka. „Osobní averze?
Konflikt s panem Trávníčkem? Prosím vás, to je naprostý nesmysl, to se mi nechce

ani nijak komentovat,“ reagovala na přímý dotaz Večerníku Alena Spurná, ředitelka
Městského divadla v Prostějově. „Společně s paní Zelenou děláme deset let takovou
dramaturgii, jakou děláme. A
jak jistě víte, jsme úspěšným
divadlem se stále se zvyšující

návštěvností. Opravdu se mi
na to, co tvrdí pan Trávníček,
nechce nijak reagovat, přeji
hezký den,“ ukončila náš telefonický hovor Alena Spurná.
Ovšem pochyby o harmonickém vztahu s Pavlem Trávníčkem tímto vyjádřením rozptýlit nedokázala...

www.vecernikpv.cz
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Prostějov

a Ve
Velikonoce

Prostějované prožili bílé Velikonoce. Kdo to kdy pamatuje?
„O to víc slivovička hřála,“ brali mrskači závěje sněhu s nadhledem

Když v neděli zasypala celé Prostějovsko dvaceticentimetrová vrstva sněhu, každý kroutil hlavou nad tím,
že Velikonoce je možné slavit v takových podmínkách.
Jak ale Večerník na svých pondělních toulkách po celém území bývalého okresu zjistil, mrskači brali závěje
sněhu s humorem a nebrali ohledy ani na vlezlou zimu. „Já si místo vajíček raději vymrskám slivovičku, ta
mě zahřeje,“ smál se na celé kolo Milan Kleiner, který
měl těsně před polednem už na svém kontě desítky
vyplacených dívek a žen z celého Prostějova.
Prostějovsko/mik
Popravdě řečeno, během čtyř
hodin výletu po celém regionu
Večerník zaregistroval mnohem
menší účast na velikonočním
mrskutu, než tomu bylo vloni.
Bylo to ale skutečně oním nevšedním počasím? „Já mám dojem,
že nás rok od roku chodí čím dál
tím míň. Není to jenom o tomto
pondělku, jde o dlouholetý trend.
Prostě Velikonoce už tak netáhnou
jako dřív. Paradoxně za komunistů se tyto svátky slavily mnohem

víc,“ svěřil se Večerníku se svým
názorem šedesátiletý pan Jindřich
ze Soběsuk.
Ovšem ti mrskači, kteří se rozhodli dodržovat tradici a vyrazit
do ulic k vyplacení svých kamarádek, známých a ostatních obětí
ženského rodu, si ráno navlékli
svetry, zimní bundy a sněhule, a
vyrazili. Jejich kocarům neunikla jediná sukně, která se mihla
kolem nich. „Chodím mrskat už
přes třicet let, nevynechám jediné Velikonoce. Tradici dodržuji i
poté, co se mi narodil syn. Pátým

rokem chodíme spolu a Vendu
to chytilo taky. Dneska vyplatil
tolik ženských, že mu košík na
vymrskaná vajíčka nestačí, podívejte se,“ vybídl nás pan Martin
z Prostějova.
Tradiční Velikonoce s netradičním počasím. Závěje sněhu každý
bral jako obrovskou kuriozitu. Od
Kralic na Hané až po Drahany. „Je
mi přes šedesát, ale tohle ještě ne-

pamatuji, aby na Velikonoce bylo
tolik sněhu. Možná mám sklerózu
a lepší pamětník mě opraví, ale já
myslím, že na sněhu jsme ještě
v životě nemrskali. Jo, pamatuji
chumelenici na prvního máje, ale
velikonoční sněhovou kalamitu
rozhodně ne,“ kroutil hlavou senior v Kralicích na Hané.
Letošní Velikonoce byly tedy
opravdu vypráskané. Mrskači

se na vesnicích brodili sněhem,
v Prostějově si už okolo poledne
užívali občas vykukujícího sluníčka. Ovšem i ve městě se často více
než vyplácením žen a dívek věnovalo více času stavění sněhuláků!
„Letošní Velikonoce byly prostě
jiné. Zasněžené a o to více atraktivní. Já jsem spokojenej,“ shrnul
pocity většiny lidí Martin Mareček z Prostějova.

Mladí se vyřádili. Že velikonoční zvyky vymírají? Kdepak, v Prostějově vyrazila s kocary do
ulic i početná omladina!
Foto: Michal Kadlec

S tatínkem. Tohoto malého mrskače jsme potkali v Rumunské ulici. S košíčkem na vajíčka a opentleným kocarem
vyrazil s tátou na mrskut.
Foto: Michal Kadlec

Policisté nemrskali,

Beránci opět zaplnili Národní dům dávali „dýchat“!
Prostějov/red - V úterý
26. března se v kavárně
Národního domu
konal
již osmý ročník soutěže o
nejkrásnějšího velikonočního
beránka pod záštitou ROTARY CLUBU Prostějov.
Do akce se zapojili studenti
SOU obchodního Prostějov,
SOU potravinářského Jeseník, SOU Litovel a děti
ze třinácti mateřských škol
z Prostějova a okolí. Stu-

denti připravili celkem
osmašedesát výtvorů a děti
z mateřinek neuvěřitelných
194 beránků či slepiček.
Jejich úkolem bylo nazdobit
korpusy různými cukrovinkami, čokoládou, želé, sušeným
ovocem apod. Návštěvníci
měli možnost hlasovat přímo
v kavárně Národního domu
o nejzdařilejší výtvor, ale
také se inspirovat u malých
umělců.

Na výstavě jsme zastihli
mimo jiné děti z ohrozimské školky a na otázku, zda
se zapojili do zdobení, nám
malý Vašík odpověděl: „Já
jsem nezdobil, protože jsem
spinkal.“ Není nad dětskou
bezprostřednost...
Jak to vše nakonec dopadlo?
V kategorii studentů středních
škol první tři místa obsadili
studenti SOU obchodního
Prostějov v pořadí: 1. Aneta

Pořízková, 2. Veronika Tesárková a 3. Marie Srostlíková.
V kategorii mateřských škol
nejvyšší počet hlasů získala
MŠ Mozartova, Prostějov,
druhá skončila MŠ Čechovice
a na třetím místě se umístila MŠ Husovo náměstí,
Prostějov.
Výherci soutěže obdrželi
finanční odměnu a vystavené
výtvory
byly
věnovány
dětským pacientům a pacientům

Léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Prostějov a
také seniorům v domovech
důchodců, aby mohli alespoň
symbolicky oslavit svátky jara
- VELIKONOCE.
Závěrem můžeme jen dodat,
že se jednalo o velmi zdařilou
akci, která navázala na
předchozí úspěšnou tradici. A
i přes nepřízeň počasí vyvolala
v návštěvnících pocit blížících
se velikonočních svátků...

V kině Metro 70 se PŘIVOLÁVALO JARO každoroční přehlídkou lidových řemesel
Prostějov/peh - Už tradiční
setkání mistrů lidových
řemesel s ukázkami výroby
a prodejem znovu přitáhlo
zájemce o lidové tradice,
kteří nedají dopustit na
ručně zdobené kraslice,
perníčky s velikonoční tematikou a zaručeně pravým
Hanákem pletené kocary.
I letos foyer prostějovského
kina Metro 70 nabídlo

návštěvníkům
přehlídku
tradičního lidového umění,
k vidění byly kraslice zdobené
voskem i slámou, medové
perníčky, výrobky ze dřeva a
keramiky a samozřejmě kocary všech velikostí, tak akorát
na vymrskání všech děvčat
v okolí bez ohledu na věk.
Někteří z umělců zavítali na
každoroční akci poprvé, jiní
jsou již stálými vystavovateli,

ať už na jarní či předvánoční
prodejní výstavě.
Barevné kraslice zdobené
slámou přijela už podruhé
představit i Marie Pachtová z
Vyškova. „První vajíčko jsem
touto technikou ozdobila už
v devíti letech, to byla zrovna
válka. Protože nebyl žádný
materiál na ruční práce, paní
učitelka nám ukázala, jak
zdobit kraslice slámou,“ zavz-

pomínala Marie Pachtová, jejíž
hlas bez problémů rozpozná
každý pravidelný návštěvník
Hanáckých slavností. Podpořit
ji a prohlédnout si nejnovější
křehké výrobky přišla i její
dlouholetá kamarádka a obdivovatelka Marie Mazalová. A
nebyla sama. „Stavila jsem se tu
jen narychlo, cestou do práce,“
usmívala se jedna z návštěvnic
akce, která neodolala a

nakoupila několik drobností pro
velikonoční koledníky.
Jako každoročně zavítaly na
výstavu zručnosti a lidového
umu také děti z nedaleké
základní školy, pod vedením
učitelky Romany Zehnalové.
Jen
málokdo
odcházel
z letošní prodejní výstavy bez
nějaké té drobnosti, která snad
přiláká jaro alespoň do obývacího pokoje.

Prostějovsko/mik - Pochopení pro velikonoční radovánky určitě měli, ale pro
jízdu v opilosti určitě ne!
Prostějovští policisté, stejně
jako jejich kolegové po celé
republice, vyjeli včera po
poledni do celého regionu.
Desítky hlídek zastavovaly a
kontrolovaly řidiče na celém
území Prostějovska. „Preventivní dopravně-bezpečnostní
akci jsme avizovali již dlouho
dopředu, během Velikonoc se
tak ostatně děje tradičně. Akce
je pochopitelně zaměřena
hlavně na dodržování ustano-

vení o zákazu požívání omamných látek před jízdou. Věřím
ale, že nikdo z řidičů si během
velikonočního mrskutu nedovolí požít alkohol. Zvláště
ve dnech, kdy každý ví, že
naše hlídky budou stát skoro
všude,“ sdělil Večerníku Pavel
Novák, vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.
Podle předběžných zpráv
jenom v pondělí dávaly policejní hlídky „dýchat“ několika
stovkám řidičů i cyklistů.
Výsledky kontrol nebyly
Večerníku do uzávěrky tohoto
vydání známy.

„Dýchnout, pane řidiči! Tento mladík kontrolovaný policisty
v Blahoslavově ulici mohl klidně pokračovat v jízdě, nebyl ovlivněn alkoholem.
Foto: Michal Kadlec

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

nikpv.cz

www.vecer
ěvnost

návšt

Křehká krása. Návštěvníci mohli na ručně vyráběných a zdobených výrobcích oči nechat.
Foto: Petra Hežová

Pestrá nabídka. Kromě kraslic, kocarů a perníčků si zájemci mohli vybrat z nabídky keramiky, dřevěných a drátěných
šperků i látkových dekorací.
Foto: Petra Hežová

webu roste...
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PLUMLOVSKO

PROTIVANOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
VČ
Čelechovicích
l h i í h chystají
h jí
Aprílový koncert
Čelechovice na Hané/mls - TJ
Sokol Čelechovice na Hané a
zastupitelstvo obce zve všechny
na IX. Aprílový koncert, který
se koná v sobotu 6. dubna od
15.00 hodin v sokolovně v Čelechovicích na Hané. Představí
se Dechový orchestr prostějovské ZUŠ, který doprovodí žáky
místní školy a sbor z Čelechovic
na Hané. Vstupné je dobrovolné.

Vyrazte na putování
zakázaným lesem
Drahany/mls - V sobotu 6. dubna v 9.00 hodin se u školy v Drahanech sejdou všichni, kteří se
budou chtít vydat na vycházku
nepřístupnou částí vojenského
újezdu Březina. Během ní účastníci navštíví pozůstatky Smilova
hradu a také Starého Plumlova,
který leží na rozsáhlém pravěkém hradišti. Cesta povede
mimo jiné okolo Šindýlkovy
skály, místa nálezu bronzových
předmětů, a kolem bývalé uhelné šachty. Akci pořádá Ekocentrum Iris ve spolupráci s
badatelským spolkem Hledání
Dávnověku. Hlásit se můžete na
telefonním čísle 603 730 594.

Velká Aprílová
jízda z Němčic
Němčice nad Hanou/mls - Po
cyklostezce z Němčic do Mořic
a Vrchoslavic vyrazí v neděli 7.
dubna od 14.00 hodin účastníci
Velké Aprílové jízdy. Připraveny budou zábavné závody pro
všechny, stačí přijet na kole,
bruslích či koloběžce. Závodníci
se utkají ve třech věkových kategoriích, na závěr se uskuteční
Aprílová jízda o putovní pohár.

Černá hora
v Černé věži
Drahanovice/mls - Výstava
prostějovského fotografa Josefa
France „Za romantikou na Balkán“ je od 30. března k vidění
v Černé věži v Drahanovicích.
Na přibližně dvaceti snímcích
tu jsou k vidění scenérie z Černé hory. Expozici můžete navštívit až do 12. května.

Na přelomu dubna a května má být napuštěna plumlovská nádrž

RYBÁŘI BOJUJÍ ZA KAPRA NA PŘEHRADĚ
„Pokud nějaká ryba nádrži škodila, byl to cejn,“ jsou přesvědčeni

Prostějovští rybáři se nechtějí smířit s tím, že už se na
přehradě nebudou ve velkém lovit kapři. Jejich počet
totiž chce Povodí Moravy po plánovaném napuštění
nádrže výrazně snížit. Podle něj je to jediný způsob
jak na přehradě udržet vodu vhodnou pro koupání.
Mostkovice/mls
V chovných rybnících prostějovských rybářů nikdy nebyly
tak velké ryby. Podstatná část
z nich totiž vždy mířila do
plumlovské přehrady. Ta je
však už několik let vypuštěná.
„S osazováním přehrady jsme
skončili v roce 2009. Ryby
nám teď v chovných rybnících
přerůstají, nějaké ztráty určitě
máme. Naštěstí se nám je celkem daří prodat jinam,“ potvrdil Večerníku jednatel prostějovských rybářů Pavel Müller.
Rybáři chtějí bojovat za to,
aby se do přehrady po jejím
napuštění vrátil kapr. Podle
Povodí Moravy však právě

on a jemu příbuzné ryby ze
dna uvolňují látky důležité
pro růst jedovatých sinic. Přítomnost kaprů by podle správců nádrže znamenala její brzké
opětovné znečištění. „Kapr
za nic nemůže, na rozdíl od
lidí do vody nic nevypouští.
Kapr byl na přehradě vždy a
voda byla čistá,“ tvrdí naopak
Müller, který si plumlovskou
přehradu bez kaprů nedokáže
představit. „Pokud nějaká ryba
škodila kvalitě vody v nádrži,
tak to byl cejn. Na každého
kapra totiž připadalo deset cejnů,“ argumentuje Müller a uvádí konkrétní fakta. „V letech
2009 až 2011 jsme z přehrady
vylovili padesát tisíc cejnů a

jen pět tisíc kaprů,“ dodává s
tím, že se v nádrži se postupně přemnožili i sumci, kteří se
běžně dožívají až čtyřiceti let.
Zda se kapr do plumlovské přehrady vrátí, či budou-li rybáři
muset svoji oblíbenou rybu jezdit stále lovit jinam, to se zatím
neví. „My letos do přehrady
určitě nic vysazovat nebudeme. Prvotní osazení rybami by
měla mít na starosti firma, která
provádí opravu hráze. Kdy se
do toho pustí, to mně není známo...,“ uzavřel Pavel Müller.
Po letech bez vody by se přehrada měla letos konečně
začít napouštět. Termín zahájení napouštění byl stanoven
na přelom letošního dubna a
května. Přesto přehrada v létě
plná vody určitě nebude. I tak
by se v ní ale mělo dát plavat.
Čistou vodu v nádrži budou zajišťovat srážedla fosforu, které
nechalo Povodí Moravy umístit
na jejích přítocích.

ZIMNÍ PLAVCI zápolili v Čehovicích
Čehovice/mls - Celkem na
osm desítek otužilců z celé republiky se v sobotu 30. března představilo na čehovickém
rybníce. Jeho voda v tu chvíli
měla teplotu 2,5 stupňů Celsia. Přestože jsou tito železní
muži a ocelové ženy na ledacos zvyklí, i jim připadal tento
způsob jara poněkud nešťastným...
Zimní plavci z celé republiky se na
Prostějovsku tradičně setkávali na
plumlovské přehradě. Po jejím vypuštění už několik let míří do Čehovic, kde se v sobotu konal osmý
závod letošního ročníku Českého
poháru.
Letošní plavecká sezona začala
první říjnovou neděli loňského
roku plaváním v Punkvě. Od té
doby se i v těch největších mrazech
celá parta setkávala téměř každou
sobotu na nejrůznějších místech
po celé republice. Hraje letošní

Start nejdelší distance. Nejodolnější z otužilců se v Čehovicích utkali
na trase jednoho kilometru. Tuto vzdálenost museli uplavat do dvaadvaceti minut, jinak by byli diskvalifikováni. Za vítězným plavcem se
seřadila hned čtveřice nejrychlejších žen.
Foto: Martin Zaoral
neobyčejně chladné jarní počasí
zimním plavcům do noty?
„Ale kdepak. Když už konečně
přišlo jaro, i ti nejnadšenější otužilci se ve vodě rádi ohřejí. A tenhle
způsob jara se i nám zdá poněkud
nešťastným,“ vyjádřil se Michal

Mucha z pořádajícího prostějovského klubu TJ Haná. Jeho šéf,
přemožitel kanálu La Manche a
čehovický občan Luděk Coufal, se
ujal role hlavního rozhodčího.
V sobotu se Čehovicících plavalo
na čtyřech distancích, a to 250,

V LIPOVÉ ŠLO O ŽIVOT! SEBEVRAŽDY?
Návštěva zachránila dva lidi před otravou plynem

Lipová/mik - Štěstí v neštěstí
měli minulé pondělí 25. března
dva lidé v Lipové. Zatímco v jejich domku unikal plyn z karmy
a oni už bezvládně leželi na zemi
přiotrávení, vešla do domu žena,
která je přišla navštívit. A ta je
společně s manželem zachránila!
„V pondělí pětadvacátého března
kolem šestnácté hodiny se v obci

Budou kapříci? V těchto dnech se rozhoduje o tom, zdali po napuštění přehrady budou plavat ve vodě i
ryby, které patří ke štědrovečerní tabuli. Prostějovští rybáři si kapry moc považují.
Foto: koláž Večerníku

Lipová dvě osoby přiotrávily oxidem uhelnatým. Celou událost
zjistila a oznámila čtyřiapadesátiletá žena, která přišla na návštěvu.
Obě osoby uvedly, že jim je špatně
a začaly zvracet. Čtyřiapadesátiletá
žena běžela domů pro manžela.
Společně položili obě osoby do
postele a přivolali lékařskou pomoc. Lékař zjistil, že se jedná o
otravu plynem a okamžitě byla

Mrskalo se i v „Beďáku“

Daj vajco! V Bedihošti se v pondělí
místní chasa bez rozdílu věku dala do
mrskutu. Dámy to holt musely přetrpět!
Foto: Michal Kadlec

vypnuta karma a dům odvětrán,“
popsala událost Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
Policie již neupřesnila, zda otrávení lidé byli manželé či jinak jiné
osoby v příbuzenském poměru.
„Obě osoby byly transportovány
do Fakultní nemocnice v Olomouci. Velitel hasičského sboru vydal
zákaz používání plynového zaří-

zení, revizní zprávy k tomuto zařízení budou zajištěny dodatečně.
Případ je v prověřování,“ dodala
pouze Marta Vlachová.
Jak se Večerníku podařilo zjistit při
návštěvě obce, Lipovou čile kolují
fámy, že se jednalo o pokus dvojnásobné sebevraždy! Přestože si to
lidé posílali jako tichou poštu, na
diktafon nikdo z oslovených promluvit nechtěl...

500, 750 a 1000 metrů. Ve startovní listině se nakonec objevilo
devětapadesát mužů a dvacítka
žen. Nejstarší z nich byli letos třiasedmdesátiletý Prostějovan Bohumil Pácl a ještě o rok starší Blanka
Vyskočilová z Hradce Králové.
Naopak nejmladší účastnicí se stala Renata Nováková z Pardubic,
které bude teprve šestnáct roků.
A právě ona se stala vítězkou pětistovkové distance, čímž potvrdila
jakýsi neobvyklý trend. Přestože
se tedy závodů zúčastnili převážně
muži, k těm nejrychlejším patřily
na všech tratích, stejně jako v předchozích letech, pro někoho možná
překvapivě hlavně ženy.
Finanční výtěžek z akce šel na
dobré účely. Za získané peníze se
nakoupí panenky pro děti v nemocnicích. Na nich budou moci
lékaři malým pacientům názorně
ukázat, jakým způsobem se jim
budou snažit pomoci...

Regionální
zpravodajství
hledejte také
na webu

DLUŽNICE Z KRUMSÍNA

Krumsín/mls - Jak vyplývá ze
závěrů policejního vyšetřování případu, o němž informujeme na straně 1, Myšková
si v místnosti topila v kamnech na tuhá paliva. Přitom
se vzňalo dříví, uložené vedle
kamen v umělohmotné přepravce...
Ta začala hořet, následkem čehož byla místnost celá zakouřená a plná jedovatého oxidu
uhelnatého. Na místo dorazila
záchranka, která se paní Alenu pokusila oživit. Ve vážném
zdravotním stavu pak byla žena
převezena do prostějovské nemocnice, kde následujícího
dne zemřela. Rozbor krve u ní
odhalil 2,7 promile alkoholu.
Policie nezjistila zavinění cizí
osoby.
„Moje teta měla těžký život,
dokázala vychovat pět dětí.
Pokud nepila, byla dobrá, když
byla opilá, měli jsme spolu
konflikty,“ vyjádřil se pro Večerník její synovec Petr Myška,

který byl v minulosti zbaven
svéprávnosti. Jako opatrovnice
mu byla ustanovena právě jeho
teta. Petr Myška se nyní ze všeho nejvíc bojí, že přijde o střechu nad hlavou nebo že skončí
v ústavu...
Kromě pomalejší řeči však
působí dojmem, že si velmi
dobře uvědomuje, co se kolem něho děje a dokáže na to
i adekvátně reagovat. Navíc
jeho teta týden před svou smrtí
soud požádala, aby jejímu synovcovi byla alespoň částečně
vrácena svéprávnost. „Rozhodování soudu o vrácení svéprávnosti bude trvat asi půl
roku, nesmím však dělat žádné
problémy. Do té doby by se
mým opatrovníkem měla stát
obec Krumsín. Věřím, že se
o sebe budu schopen dále postarat sám a vyhnu se problémům, s nimiž jsem se potýkal
v minulosti,“ vyjádřil se Petr
Myška, žijící z invalidního
důchodu devět tisíc korun. Přibližně tisíc korun je mu přitom
strháváno na úhradu jeho bývalých dluhů...

www.
vecernikpv.cz

Uspořádají je v rámci Jarních slavností na zámku
lovských nadšenců. „Pokaždé, když
jsme vítali jaro či léto, tak panovalo
takové počasí, že by psa nevyhnal.
Proto jsme se rozhodli už žádné roční
období raději nevítat a Vítání jara přejmenovat na Jarní slavnosti. Jestli to
ovšem pomůže, netušíme,“ vysvětlil
s úsměvem šéf spolku Marek Otruba.
Letos se akce bude konat až týden po
Velikonocích. Vzhledem k aktuálnímu počasí je to však určitě výhoda. V
připraveném programu vystoupí děti
z místní ZUŠky, k vidění budou humorně zpracované ukázky lidových
řemesel, živě zazní i spirituály a v doprovodném programu se děti budou
moci zapojit do jarní tvořivé dílny či
obdivovat dvoreček s ovečkami.
Vyvrcholením celého dne však jed-

noznačně bude divadelní ztvárnění
Pašijí, které by mělo začít až po
setmění ve 20.00 hodin. Do příprav
představení o umučení Krista se zapojilo kolem stovky dobrovolníků.
„Pašije jsme už jednou předvedli
před dvěma roky. Repríza byla připravená na minulý rok, ale déšť a
silný vítr nám venkovní vystoupení
zhatil. Letos jsme se toho pustili
opět s novými kostýmy, obsazením
i nasazením,“ sdělila Večerníku režisérka Pašijí Gábina Jančíková, která
díky své neuvěřitelné energii dokáže ostatní nadšence nadchnout pro
sebenáročnější projekty. Zároveň je
hlavním motorem téměř všeho, co
členové spolku často doslova „na
koleně“ připravují.

region@vecernikpv.cz

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

SPECIALISTA NA HISTORICKÁ OKNA

Originální akce místní vytáhla na návsi jejich obcí

Prostějovsko/mls - Řidiči na Prostějovsku se v sobotu nestačili divit, když se proti nim ze zatáčky
vyřítil kočár, který jako by vyjel
z dávných časů. Pokud by se jim
něco podobného přihodilo na
moři, jistě by jej považovali za
dopravní prostředek samotného
bludného Holanďana. Cestovní
kočár Landauer, doprovázený
čtveřicí statných hulánů, působil
na moderních silnicích doslova
jako přelud. Jeho úkolem bylo
originálním způsobem upozornit na zahájení turistické sezony
v Muzeu kočárů v Čechách pod
Kosířem.
Spanilou jízdou po obcích regionu
v sobotu vstoupilo Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem do své
další sezony. V ní muzeum, jehož
je PROSTĚJOVSKÝ Večerník
tradičním mediálním partnerem,
oslaví čtvrté výročí existence.
Letos během své jízdy cestovní
kočár Landauer zastavil ve více
než desítce obcí včetně města
Prostějova. Netradiční průvod
všude vzbuzoval nebývalý zájem
a stával se vděčným objektem pro
fotografování. Václav Obr během
krátkých zastávek lidem zvěstoval
poselství o lásce, naději a víře, stejně jako o úctě k našim předkům a

hyboval po celém bytě. Odcizil
plazmový televizor se stojanem,
satelitní přijímač, malorážkovou pistoli značky Drulov i s
plastovým kufříkem, aku vrtačku a příruční trezor s doklady
a šperky. Majitel předběžnou
škodu vyčíslil na třiačtyřicet tisíc korun,“ popsala vloupání a
krádež Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci.

jejich řemeslnickému umění. „V
každé z našich obcí je řada staveb
a památek z minulosti, kterých
bychom si měli vážit a o které bychom měli pečovat, jinak bychom
s nimi ztratili něco, co už se k nám
nikdy nevrátí,“ zdůrazňoval přítomným Václav Obr.
Po silnicích regionu s kočárem
urazil trasu dlouhou přes pětapadesát kilometrů. „Koníci, kteří
nás táhli, byli nejen krásní, ale i
dostatečně rychlí. Přestože jsme
měli skutečně našlapaný program, všude jsme dorazili včas a
například do Plumlova jsme dojeli s předstihem. Jen mě mrzelo, že jsem se zde nemohl setkat
s někdejším správcem zdejšího
zámku Stanislavem Burešem,
který nedávno zemřel. Hlavně
díky němu jsem zde strávil deset krásných let. Například tento
cestovní kočár Landauer, který
si později zahrál i ve filmu o
císařovně Sissi, jsem opravoval
právě na zámku v Plumlově.
Bylo to v době, kdy celé muzeum kočárů bylo jen hodně
nereálným snem,“ zavzpomínal
Václav Obr.
Bohatý program byl po oba
víkendové velikonoční dny
připraven v depozitáři Muzea

Zase ten sníh! Obyvatelé
Drahan o víkendu museli ze
sklepů opět vytáhnout lopaty a
hrabla. Foto: Michal Kadlec

Opilý Slovák usvědčen!
Rozbory alkohol potvrdily

Budil všeobecný zájem i údiv. Kočár Landauer, tažený krásným
čtyřspřežím, profrčel i nad vypuštěnou plumlovskou přehradou...
Foto: Martin Zaoral
kočárů, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet vše, co souvisí
s tradičními svátky jara.
V každé z předchozích sezon
dokázal Václav Obr a lidé kolem jeho Muzea kočárů přijít
s něčím novým, co často pře-

kračovalo hranice regionu.
Letošní novinkou by mělo být
otevření galerie nad budovou
muzea, kde budou k vidění
historické dokumenty a fotografie související se stavbou
kočárů.

Vrcholem celého roku v Čechách
pod Kosířem pak bude červencový sraz mistrů řemesla kolářského a kočárnického JOSEFKOL,
který byl nedávno nominován na
Cenu Olomouckého kraje jako
akce roku 2012.

jak kočár budil pozornost...

3x foto: Martin Zaoral

Olšany u Prostějova/mik –
Darmo se vymlouval řidič
nákladního vozidla slovenské
národnosti, když ho policisté
v Olšanech přistihli opilého za
volantem. Rozbor jeho krve
v nemocnici ho usvědčil!
„Z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky je podezřelý sedmačtyřicetiletý muž ze
Slovenska, který byl třináctého
března tohoto roku po sedmé
hodině ranní v obci Olšany
kontrolován jako řidič nákladního vozidla Avia. Jelikož řidič
špatně artikuloval a jevil známky opilosti, provedli policisté
u něho dechovou zkoušku na

alkohol, která byla pozitivní s
výsledkem 1, 14 promile alkoholu v dechu. Muž s výsledkem
dechové zkoušky nesouhlasil,
dobrovolně se podrobil lékařskému vyšetření s odběrem
krve. Byl mu zadržen řidičský
průkaz a zakázána další jízda,“
poznamenala Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Olomouci.
V nemocnici však lékaři potvrdili, že Slovák opilý evidentně
byl. „Výsledky rozborů potvrdily, že muž byl pod vlivem alkoholu, byla zjištěna hladina alkoholu 1,04 gramu na kilogram
váhy,“ řekla Marta Vlachová.

Lapka udeřil
v Hrdibořicích
V Plumlově. Václav Obr zde vzdal hold zemřelému Stanislavu Huláni. Bezpečnost cestujících v kočáře zajišťovala jízda složená V Mostkovicích. Osádka kočáru i její ozbrojený doprovod byly v
Burešovi, který ho tu coby někdejší správce místního zámku ne- ze čtyř veselých hulánů. Ta se do Mostkovic vždy před připomín- obci pohoštěni koláčky a slivovicí. Z Mostkovic se kočárem do Prokou bitvy u Slavkova pravidelně vrací.
chal deset let působit.
stějova kromě místního starosty Jaroslava Pešky svezl také majitel
pohřební agentury Pavel Makový.

Hrdibořice/mik - Zatím neznámý pachatel vykradl novostavbu v Hrdibořicích. Co jiného
tady mohl ukrást než nářadí a
stavební materiál.
„Během minulého týdne
v přesně nezjištěnou dobu vypáčil zloděj francouzské okno
novostavby rodinného domu v

Hrdibořicích. Z domu pak odcizil úhlovou pilu, vrtačky, elektroinstalační vybavení a další
elektro nářadí. Majitel škodu
vyčíslil na dvacet tisíc korun,“
sdělila Večerníku Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v
Olomouci.

Krumsín za poslední roky proinvestoval pětadvacet milionů, na řadě je vodovod i další akce

„Nemělo by dojít k žádnému většímu zadlužování obce,“ ubezpečuje starosta Jaroslav Střelák
Krumsín - Nynější starosta Krumsína Jaroslav
Střelák vstoupil do komunální politiky v roce 1994.
Po čtyřletém působení v roli řadového zastupitele byl
na podzim roku 1998 zvolen do čela obce a v této
funkci je nepřetržitě až dodnes. Za tuto dobu se toho
v Krumsíně změnilo mnoho. Obec získala a částečně opravila budovu kina, díky dotacím pospravovala
i část cest, dva kříže, vyměnila polovinu veřejného
osvětlení za úsporná LED světla, vybudovala dětské
hřiště. Téměř osmnácti miliony podpořila Evropská
unie a Olomoucký kraj výstavbu kanalizace s čistírnou odpadních vod ve formě tří biologických rybníků.
Zateplení, nové střechy, dveří, oken, kotelny a rozvodů tepla se dočkala budova školy. Změnilo se také
prostranství kolem kostela, územní plán i vybavenost
hasičů, v obci funguje pracoviště Czech Pointu.
Jiří Možný

Kuchyň domu v Krumsíně. Alena Myšková nedávno zemřela na
následky otravy jedovatými plyny po požáru domu, jehož část šla do
dražby kvůli nepatrnému dluhu.
Foto: Petr Myška

www.vecernikpv.cz

Bídov 463, 798 52 Konice
tel.: +420 582 396 717
mobil: + 420 603 455 549
e-mail: mrnka@mrnka.cz
w w w. m r n k a . c z

Služín/mik - Pěkná straka! Policie pátrá po neznámém zloději,
který si počkal, až majitelé rodinného domu odejdou do práce, a barák jim potom dokonale
vybílil!
„Ve středu sedmadvacátéhobřezna, v době, kdy majitelé
rodinného domu ve Služíně byli
v práci, je navštívil nezvaný
host. Zloděj vypáčil dveře na
terase domu a pak se volně po-

OBRŮV KOČÁR prosvištěl půlkou regionu Zasypané Drahany

Fotoreportáž
SE OTRÁVILA PŘI POŽÁRU Fotoreportáž

Plumlovští nadšenci chystají velkolepé Pašije...
Plumlov/mls - Poučeni z předchozích nezdarů rozhodli se členové
Spolku Plumlovských nadšenců
letos už žádné roční období raději
nevítat. Proto tradiční Vítání jara
přejmenovali na Jarní slavnosti. Ty na nádvoří plumlovského
zámku odstartují příští sobotu od
17.00 hodin. Jejich vyvrcholením
bude velkolepé ztvárnění příběhu
o Umučení Krista, do jehož příprav se zapojila více jak stovka
dobrovolníků.
Pokud o nadcházející sobotě nebudete vědět kam s dětmi vyrazit, zkuste
zamířit na plumlovský zámek. Od
17.00 hodin zde pásmo Přišlo jaro
zahájí letošní Jarní slavnosti. Ty si pro
návštěvníky připravil Spolek Plum-

776 159 120

Zloděj vybílil dům ve Služíně

®

Výčet
realizovaných
akcí za poslední roky je
úctyhodný. Jak se to promítlo
do hospodaření obce?
„Minulé volební období bylo
na dotace příznivé, uspěli jsme
ve všem, o co jsme požádali.
Realizace investičních akcí za
úctyhodných zhruba pětadvacet
milionů korun bohužel znamenala vzít si střednědobé úvěry se
splatností v letech 2013 až 2019.
Navíc i obce se dotkla ekonomická krize, takže se muselo
sáhnout k některým úsporným
opatřením. Vypnuli jsme třetinu
veřejného osvětlení a ukončili

pravidelné promítání v kině. Za
rok 2009 byl Krumsín zařazen
do skupiny obcí s vyšší mírou
rizika hospodaření, ale v září
2010 se podařilo veškeré závazky z let 2009 a 2010 srovnat na
nulu. Nyní se obec vyrovnává
se splátkami poskytnutých úvěrů, tři z pěti přitom doplatí letos
v létě.“
Co plánujete pro letošek,
budete pouze šetřit?
„Chtěli bychom se zaměřit na
dořešení otázky protizápachových uzávěrů kanalizace, máme
v plánu zahájit přípravné práce
výstavby vodovodu. Neuspěli jsme se žádostmi o podporu

kulturních aktivit obce a dovybavení hasičů, o dotaci na změnu územního plánu se rozhodne
v dubnu. Získali jsme ale devadesátiprocentní dotaci na nákup štěpkovače, kompostérů a
kompostovacích sil pro občany,
čímž vyřešíme likvidaci biologického odpadu. Také dovybavíme a zmodernizujeme obecní

delně aktualizována. Chtěli bychom pokračovat ve třetí etapě
odkanalizování, v budování protipovodňových opatření a v zahájení přípravných prací na výstavbě vodovodu. Upravit chceme i
prostor kolem dětského hřiště a
prostranství v obci. Vše se bude
ale odvíjet od nákladovosti jednotlivých akcí, vhodných dotač-

„Vždy si otevřeně řekneme,
á, co to bude stát,
co obec chystá,
kdy se to bude dělat, kde na to
vezmeme nebo kolik si půjčíme
ně vrátíme...“
a kdy to případně
starosta Krumsína JAROSLAV
AROSLAV STŘELÁK
o důvodech vysoké
soké podpory občanů

d
knihovnu, nasvětlíme přechod
pro chodce před základní ško-lou, dovybavíme hasiče a chtělii
n
bychom dokončit výměnu oken
na budově obecního úřadu..
Zmodernizujeme i promítacíí
techniku kina na systém E-cine-ma včetně digitálního ozvučení..
Tím zvýšíme atraktivnost i vyu-žití budovy.“
Jaké máte priority v nej-bližších letech?
„Obec má pro svůj další rozvojj
zpracovanou tabulku plánu in-vestičních akcí, která je pravi-

ních zdrojů a finančních
možností obce. Nemělo
by dojít k žádnému většímu zadlužování obce,
ale pouze k rozumnému
půjčování si na potřebné
investiční akce. Pro

nedostatek finančních prostředků se dosud nezdařila podpora
Římskokatolické farnosti a oprava kostela. Rezervy jsou i v užší
spolupráci s podnikatelskými
j
subjekty.“
V čele Krumsína stojíte
prakticky dekádu a půl.
Co se vám za tuto dobu povedlo či nepovedlo?
„Každé volební období bylo poněkud jiné.
V prvních
letech se
p

člověk seznamoval s prací pro
obec, získával poznatky, kontakty a zkušenosti. Postupem
času se hlavním směrem stala
spolupráce se zastupiteli a kontakt s občany. Nalézat problémy, které obec tíží, zjistit, co
si o tom myslí občané, co a jak
by chtěli změnit. Především se
podařilo najít podobu vzájemné komunikace mezi vedením
obce, zastupiteli a občany. Ať
p
už formou pravidelných
měveřejný
síčních veřejných
zasedání
ob
zastupitelstva obce,
konáním
por
pravidelných porad,
téměř desetiletým vydává
vydáváním Krumsínského zpravodaje a redakčním
webo
systémem webových
stránek
www.krums
obce www.krumsin.cz.“
JJak to vypa
vypadá v praxi?
„Vždy si otevřeně řekneme, co obec chystá, co to
bude stát, kdy se to bude dělat,
kde na to vezme
vezmeme nebo kolik
p j
kd to případně
si půjčíme
a kdy
vrátíme. Že se je
jedná o dobrou
formu, svědčí sskutečnost, že
ro 2002 jsem
při volbách od roku
př
od těch, kteří přišli
k volbám,
dostal dvoutřetin
dvoutřetinovou důvěru.
ce
Toho si cením
nejvíce a
by všem pochtěl bych
děkov Nejde totiž
děkovat.
jen o osm hodin
pr
práce
pět dní
v týdnu. Práce
pro obec by

se nedala dělat ani bez dobré
spolupráce se všemi zaměstnanci obce a vedoucími obcí zřízených organizací. Vždy se nám
podařilo nabídnout kandidátku,
kdy se obměnila pouze třetina
členů zastupitelstva. To má bezesporu vliv na započatou práci,
znalost problematiky. Dá se tak
plynule navazovat a pokračovat
p
v započaté
práci.“
Krumsín je dost známý
turnaji v malé kopané i
pétanque. Jaké sportovní a
kulturní vyžití připravujete
pro letošek?
„Kulturní komise obce připravuje pro letošní rok pravidelné a
osvědčené akce. V únoru to byl
dětský karneval, na sobotu dvaadvacátého června pak chystáme největší akci - Pohádkový
les. Po prázdninách plánujeme
dětský filmový festival, setkání se seniory a v závěru roku
rozsvícení vánočního stromku
a příchod Mikulášské družiny.
Organizaci sportovního vyžití
přenecháváme společenským
složkám v obci. I pro letošní
rok připravují do pétanqové arény celou řada turnajů, z nichž
první se konal o velikonočním
víkendu. A jak jste správně zmínil, na první červencový víkend
se chystá největší akce v malé
kopané na Moravě - dvoudenní
Haná Cup.“

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

PROSTĚJOV APLAUDOVAL
Petru Kolářovi VESTOJE

Na pódiu prostějovského Společenského domu
se v těchto dnech střídá
jedna hvězda za druhou.
Velikonoční neděle tentokrát nabídla několikanásobného stříbrného slavíka
Petra Koláře, kterého zdejší
publikum svým nadšeným
potleskem odmítalo pustit
z pódia... A to i přesto, že
muzikálová hvězda dorazila do Prostějova podruhé v
poměrně krátkém časovém
horizontu. Večerník, jakožto
hlavní mediální partner, u toho nemohl chybět!
Prostějov/peh

Nedělní vystoupení populárního českého zpěváka s nezaměnitelným hlasem se neslo ve
znamení jak známých hitovek
´Navzdory hříchům´ a ´Ještě
že tě lásko mám´, tak i zbrusu
nových songů z jeho prozatím
posledního alba „Čas nás naučí“, které zpěvák po koncertě
ochotně podepisoval nekončící
řadě svých příznivců. Těch dorazilo do Společenského domu
více jak šest stovek. „Jsem moc
rád, že můžu být tady v Prostějově, hlavně teď, když je venku
dva metry sněhu,“ zavtipkoval
si na adresu ne úplně standardního jarního počasí sympatický
zpěvák a nezapomněl ani popřát
příjemné velikonoce především
dámské části publika.
Petr Kolář si během vystoupení
v prostějovském Společenském

Skvělý showman. Sympatický zpěvák rozezpíval nejednoho diváka v hledišti.
Foto: Petra Hežová
domě nejen zazpíval, ale také si
ověřil znalost textů svých songů
u přítomných diváků. Fanoušci
pochopitelně nezklamali a spolu s několikanásobným stříbrným slavíkem si zazpívali své
oblíbené skladby. „Vystoupení
bylo výborné. Petra Koláře
mám moc ráda, hlavně jsem
ráda, že jsem slyšela živě píseň
´Vyznání´,“ přiznala Večerníku
jedna z návštěvnic koncertu,
která zpěváka požádala o podpis mezi prvními. „Koncert se
mi líbil, ale přišlo mi, že skončil
strašně rychle, vydržela bych
tu ještě tak hodinku nebo dvě,“
litovala tmavovlasá divačka,
když po nekončícím potlesku
Petr Kolář opustil pódium.
Úspěch nedělního koncertu
a stálá přízeň zdejšího publika je pro oblíbeného českého
zpěváka bezpochyby jasnou
pozvánkou na další koncertní vystoupení v našem městě,
tentokrát snad už bez neočekávaně vydatné sněhové nadílky...
„Myslím, že koncert se vydařil,
spokojeni jsme i s návštěvou.
Ukazuje se, že Petr Kolář má v
Prostějově věrné fanoušky, kte-

ré dokáže přilákat“ usmíval se
Martin Tichopádek z pořádající
agentury MUSICMEDEA.
Po koncertu následovala veřejná
autogramiáda, při níž si koláž s
fanoušky dosyta popovídal a
také fotografoval. "A to i přes
únavu po vyčerpávajícím výkonu na koncertu. Petr se svými
příznivci vtipkoval, byl milý,
ochotný a opětovně ukázal, jaký
z něho vyrostl profesionál. Je to
nejen výborný zpěvák, ale také
člověk," poznamenal na jeho adresu Tichopádek s tím, že svoje
postavení mezi špičkovými zpěváky v České republice dokázal
především silný aplaus diváků a
již zmíněné ovace vestoje. "Petr
se rád vrací do Prostějova, cení si
toho, že tady může zpívat. Už se
těšíme, jak jej sem pozveme za
rok," dodal Martin Tichopádek.
Jak ovšem dále připustil, ne
všechno zlato se třpytí. Pokud
jsou Kolářovy koncerty úspěšné, opačný je případ s koncertovým vystoupením muzikálu
„Johanka z Arku“, které se
mělo v Prostějově uskutečnit v
dubnu, ale pro malý zájem bude
zrušeno...

OKEM „ŠÉFKY”
prostějovské kultury
„Také v letošním roce vás se s
vámi hodlám i nadále potkávat na stránkách nejčtenějšího prostějovského periodika,
kde pravidelně na konci
měsíce otevírám své kulturní okénko. Nyní tak činím v
letopočtu 2013 podruhé, ale
celkově už počtyřiadvacáté. S
radostí mohu opětovně konstatovat, že i nadále se setkávám především s pozitivními
reakcemi, a tak doufám, že
jako předsedkyně kulturní
komise Rady města Prostějova je vám moje přibližování
novinek a aktualit z prostějovské kulturní scény i nadále přínosem...“

Divoká kulturní
velikonoční jízda
Do prostějovského Národního
domu dorazil minulý čtvrtek
Divoký západ, a to alespoň
v podobě velmi vydařené výstavy kreslíře a ilustrátora Milana
Tesleviče, jehož díla s „amerikánskými“ motivy zdobí stěny
inzerce

kavárny. Do cizích krajů nás navíc zve i další umělecký projev
bohaté prostějovské fotografické scény, kterou v těchto dnech
reprezentuje výstava Dušana
Věženského, na níž představuje
ve Špalíčku své fotografie z cest
k Baltu. Cestu do menší dálky
pak na svých fotografiích ukázal
Radoslav Bartoš v rámci výstavy Zimní Jeseníky, která probíhá
v kině Metro 70.

Lenka Hadová. Toto vydání
Dámské jízdy představilo průřez hudební historií od Bacha
po muzikály. Naopak do historie
stále ještě naštěstí nepatří velikonoční zvyky a tradice. Ty si
mohli v předvelikonoční středu
připomenout návštěvníci velikoTajemná izohélie
nočního setkání mistrů umělecTřetí fotografický počin potom ké výroby v kině Metro 70.
nepředstavuje cestu do dálek,
Jak se dělá Večerníček
ale svým způsobem putování
v čase, protože výrazná foto- A kam v dubnu? Když už jsme
grafická osobnost Bob Pacholík na stránkách Večerníku, tak
vystavuje v Galerii u Haná- kam jinam než na Večerníčky.
ka svá díla vytvořená tradiční Výstava, která ukazuje, jak se
technologií zvanou izohélie. Ta dělají tyto oblíbené pořady pro
byla předchůdkyní dnešních nejmenší diváky, probíhá v Mutechnologických triků a dává zeu Prostějovska a určitě stojí za
fotografiím zvláštní archaickou návštěvu...
atmosféru. Historické téma
Milada Sokolová,
měla i tentokrát také už tradiční
radní a předsedkyně
Dámská jízda, kterou tento měkulturní komise
síc v Duze „rozjela“ zpěvačka
při Radě města Prostějova

Prostějov opět centrem

scénického tance

Prostějov/peh - Mladí tanečníci z Olomouckého a Jihomoravského kraje roztančili Městské divadlo v Prostějově na
krajské postupové přehlídce dětských
skupin scénického tance. Ti nejlepší si
vytančili postup na celostátní přehlídku
scénického tance v Kutné Hoře, která se
koná 24. až 26. května.
Tanec, tanec a pro změnu ještě jednou tanec.
Takový byl ve zkratce program sobotního
odpoledne 16. března, kdy se všichni sešli
v Městském divadle v Prostějově. A bylo
se na co dívat! „Doufám, že se naše vystoupení divákům líbilo,“ přála si osmiletá
tanečnice Anička, která se spolu kamarádkami předvedla ve vystoupení ´Prší? Prší!´
„Prostějovská Základní umělecká škola V.
Ambrose si vytančila hned dvě nominace,
a to za choreografie Chyť si mě a Snová,“
pochlubila se Pavla Krieger-Jahodová, pod
jejímž vedením obě díla vznikly.
Na třicátý ročník celostátní soutěže ve
scénickém tanci do Kutné Hory se vydají
i tanečníci ze ZUŠ Židlochovice (choreografie Bakteriologie) a brněnská ZUŠ
Charbulova (choreografie Kobereček s
třásněmi).
Fotografie hledejte na www.vecernikpv.cz!

RAKEV NA JEVIŠTI nevylučuje smích v hledišti!

Prostějov/peh - Vyprodané
prostějovské divadlo rozesmáli herci Divadla Kalich v
představení Moje hra aneb
Andělská komedie. Ve světle
divadelních reflektorů tentokrát bezpochyby nejvíce zazářili Jana Janěková mladší,
Zuzana Bydžovská a v roli
ležícího, avšak hrajícího nebožtíka Jiří Bartoška.
Ne zrovna mnoho příběhů začíná smrtí hlavního hrdiny, ale
právě takovouto raritou je divadelní inscenace Petra Abrahama (pseudonym divadelního
režiséra Petra Novotného - pozn.

red.) s názvem „Moje hra“. U
příležitosti nastávajících vánočních svátků dostane poslední
z manželek hlavního hrdiny,
spisovatele Jankulovského, ten
nejhorší dárek. Smrt manžela je
o to bolestnější, že vdova stane
tváří v tvář poslednímu přání
zesnulého, kterým je soukromé
rozloučení s nejbližšími. A protože pan spisovatel nebyl právě
svatoušek, znamená to nutnost
sezvat i bývalé manželky, milenky a tchýni. Na pódiu se tak kromě stávající manželky nebožtíka, již zmíněné Jany Janěkové
mladší objeví i Nina Divíšková,

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

Vlasta Peterková, Adéla Koutná
a Adéla Kačerová. Jediný, koho
přítomnost tolika žen nechává zdánlivě chladným, je Jiří
Bartoška, který si celé představení spokojeně proleží v rakvi,
vkusně nainstalované přímo
pod nazdobeným vánočním
stromečkem. Poslední manželka
nebožtíka Jankulovského zvládá jak přítomnost osudových
žen svého zesnulého muže, tak
i jeho připomínky a komentáře.
Jiří Bartoška v roli mrtvého se
totiž rozhodně nevzdává příležitosti ještě promluvit do dění na
tomto světě...

„Na hru jsme se moc těšili, chodíme do divadla pravidelně všichni
tři a jsme rádi, že jsme ´naživo´
už mohli vidět Danu Morávkovou, Karla Heřmánka či Ondřeje
Vetchého. Dnes k nim můžeme
zařadit i Jiřího Bartošku a Zuzanu Bydžovskou,“ spokojeně se
usmívala paní Eva, která představení navštívila spolu s maminkou
Evou a synem Petrem.
Divadelní inscenace „Moje
hra“ je důkazem toho, že se
diváci mohou zasmát při české
komedii i bez toho, aby se na
jevišti někdo svlékl. Úplně stačí,
když dle scénáře zemře...

bartoška v rakvi

3x foto: Petra Hežová

Osudové ženy spisovatele Jankulovského. Příjemné poležení v rakvi. Legenda čes- Drahý zesnulý. Mrtví toho mají evidentně
Zuzana Bydžovská a Jana Janěková mladší se ké herecké scény Jiří Bartoška si roli zesnu- ještě hodně na srdci. Jiří Bartoška v roli záletníka Jankulovského.
ujaly hlavních ženských rolí v inscenaci ´Moje hra´. lého spisovatele evidentně užíval.

Společenský dům se otřásal v rytmu
VELIKONOČNÍHO ROCKU
Prostějov/peh - Páteční večer
patřil všem příznivcům dobré
hudby, kteří se už v předstihu
vybavili na pondělní mrskut
kraslicemi či pomlázkami a
mohli tak směle vyrazit do
prostějovského Společenského domu na zbrusu nový,
skvěle vytuněný Velikonoční
Rock. Na pódium se dostavily revival kapely BON JOVI
a KATAPULT a také prostějovské rockové legendy PLUS
a QUERCUS. Večerník, jakožto exkluzivní mediální
partner akce, nesměl chybět!
Pro pořádnou dávku rock
music v podání prostějovské
legendy PLUS, QUERCUS
a revival bands BON JOVI a
KATAPULT si přišli nejen ti,
kteří si před více než třiceti lety
notovali katapulťáckou klasiku
„Až se bude psát rok 2006...“,
ale všichni příznivci známých
rockových pecek. „Střední generace si v současnosti nemá
kam vyrazit, ať už kvůli dětem,
financím, nebo dalším důvodům. Proto jsme se rozhodli
přijít s takovou akcí, kterou by
si užili právě ti, kteří za předchozího režimu nemohli. Před
šesti lety jsme přišli s projektem
ROCK MEMORY a příznivci
dobré hudby určitě znají i naše
hudební festivaly na plumlovské přehradě, kde se teď díky
našim politikům téměř nic jiného neděje, proto se alespoň
tímto způsobem snažíme, aby
zde rekreační ruch neutichnul,“
představil rockovou novinku
majitel pořadatelské agentury
HitTrade Petr Zlámal, který se
při vystoupení kapely PLUS
posadil za bicí.
Přes počáteční stud si na taneční parket v průběhu večera našli cestu všichni účastníci akce
a pak teprve začala ta pravá
show. „Nejdřív jsem měl obavu, že tu budu působit trochu
jako dinosaurus, ale je to tu
naprosto luxusní. Navíc jsem tu
potkal spoustu známých, svých
vrstevníků, takže vůbec nelituji,
že jsem se odhodlal dorazit,“
usmívá se čtenář Večerníku
Tomáš, který dle svých slov na
příští Velikonoční Rock dorazí i
s manželkou.
Příjemnou atmosféru plnou
skvělé hudby a tance si můžete užít i vy, protože letošní
Velikonoční Rock I. byl pouze
začátkem nové velikonoční
tradice a také startem letošní sezóny pod taktovkou
agentury HITTRADE, která
pokračuje na konci května
charitativní akcí „Písničkou
ke slunci“, po níž bude následovat velkolepý koncert bratří Nedvědů!

2x foto: Petra Hežová

inzerce

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY
10. 4. 2013 v 19 hodin
Moravské divadlo Olomouc

mediální partneři

Ze života města
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TOTÁLNÍ IGNORANCE řidičů PĚT BARÁKŮ NA PRODEJ!

při blokovém čištění

Už je to tady zase! Jen co bylo minulý týden zahájeno letošní první blokové čištění města,
nastaly problémy s nezodpovědnými majiteli vozidel všeho druhu. V úterý čistili pracovníci společnosti .A.S.A. Technické služby ulice v okolí prostějovského špitálu, ve čtvrtek
zase o kousek dál na sídlišti Hloučela. A jaké k tomu měli podmínky? Otřesné! V úterý
ignorovalo dopravní značení upozorňující na zákaz parkování patnáct šoférů, ve čtvrtek
devatenáct. To značně zkomplikovalo situaci pracovním četám. Přikročí město k razantnějším postihům vůči těmto ignorantům?

Bejvávalo! Ještě předloni se na sídlišti Hloučela auta zavazející
při blokovém čištění odtahovala. Letos tady létaly už jen pokuty.
Samotná prevence se pak míjí účinkem.... Foto: archiv Večerníku
Prostějov/mik
Každý rok, od jara až do podzimu, jde stále o tutéž písničku.
Týden co týden řeší při blokovém čištění strážníci městské
policie problémy s řidiči, kteří
absolutně ignorují přenosné

značky zákazu zastavení a parkují v místech, kde pracovníci
technických služeb potřebují
pracovat na úklidu. „Vždy dopravní značky rozmisťujeme
týden před blokovým čištěním
tak, aby je řidiči zaznamenali a
byli připraveni na to, že v daný

termín si mají přeparkovat
a uvolnit tak místo k úklidu.
Navíc město vyhlašuje místa
blokového čištění v předvečer
každého dne rozhlasem, zprávy jsou zveřejněny v médiích,
lidem se dávají do schránek
letáky. Nepochopím, že tolik
řidičů tato upozornění naprosto ignoruje,“ krčí rameny
Martin Grepl, ředitel společnosti .A.S.A. Technické služby
v Prostějově.
Ještě více zklamán z počínání
mnoha ignorantů z uplynulého týdne je první náměstek
prostějovského primátora Jiří
Pospíšil. „Samotné čištění
proběhlo jako tradičně, to znamená úspěšně, i když pracovníci technických služeb museli
vynaložit větší úsilí, a to z důvodu nekázně některých řidičů. Bohužel, ve čtvrtek jsem
byl osobně svědkem toho, jak
v daném úseku okolo restaurace Luto na sídlišti Hloučela
parkovalo v zákazu devatenáct
aut,“ postěžoval si Jiří Pospíšil.
Nepomohla ani osobní výzva
tohoto radního. Na zmíněném
sídlišti byly totiž vyvěšeny i

Radní pod palbou

plakátky s Pospíšilovým osobním upozorněním pro řidiče,
aby uvolnili svými vozidly
místo pro pracovníky technických služeb. „Ano, to je pravda. Chtěl jsem osobně požádat
všechny, aby i svým dílem
napomohli hladkému průběhu blokového čištění. Pořád
si myslím, že dohodou, přesvědčováním a vysvětlováním
můžeme dosáhnout všeobecné
shody a kvalitního výsledku,“
je přesvědčen první náměstek
primátora.
Jenomže jak se minulý týden prokázalo, vlídné slovo
a prosby na řidiče či majitele
vozidel neplatí. Neměli by
radní začít uvažovat znovu o
odtazích zavazejících aut při
blokových čištěních? „Musím
říci, že mě opravdu přístup některých řidičů mrzí. Vždyť mít
čisté ulice by mělo být v zájmu
nás všech. Stále si ale myslím,
že je třeba vysvětlovat, přesvědčovat. A teprve až pokud
tato cesta nebude úspěšná, pak
nezbývá nic jiného než použít
represivních metod,“ reagoval
Pospíšil.

I dům hrůzy ve Vodní ulici…

Prostějov/mik - Kupte to někdo, my na údržbu nemáme!
Tak tímto vzkazem vyhlásila
prostějovská radnice záměr
prodeje pěti domů v různých
lokalitách města. Nedávno již
Večerník informoval o snaze
města znovu nabídnout kupcům dva domy s romskými rodinami v Rozhonově ulici. Nyní
však do nabídky přibyly další
tři nemovitosti!
Kromě již zmíněných dvou
domů v Rozhonově ulici rada
města schválila vyhlášení záměru prodeje bytových domů
na Jiráskově náměstí číslo 4, ve
Vodní ulici číslo 11 a na Husově náměstí číslo 49. Tyto domy
nejsou nabízeny poprvé. Proč

se město nyní znovu rozhodlo
je prodat? „Chtěli bychom, aby
si domy pořídili stávající nájemníci, aby se o ně starali sami,“
vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora statutárního
města Prostějov, který je zodpovědný za majetek města.
Magistrát si od případného
prodeje slibuje miliony korun.
„Na každý dům je vypracován
znalecký posudek, za nějž je
nemovitost nabízena. Finanční
prostředky by posílily městský
rozpočet, mohly by být využity
například na posílení investičních akcí,“ uvedl Pospíšil.
V případě nabídky prodeje dvou
domů v Rozhonově ulici došlo
vloni k negativním reakcím jejich

romského obyvatelstva. Něco
podobného se dá očekávat i letos,
stejně jako v případě domu hrůzy
ve Vodní ulici číslo 11, který také
obývají romské rodiny. „Možná
se s negativními reakcemi setkáme, ale všichni by si měli uvědomit, že město nemá a nebude mít
finanční prostředky na opravy
všech nemovitostí. Proto bychom chtěli, aby se o domy starali
současní nájemci. To se ostatně
osvědčilo jako správná cesta už
v devadesátých letech minulého
století, kdy proběhla první vlna
privatizace bytového fondu.
A nyní můžeme obdivovat krásně
opravené domy i sídliště. Prostě
tato cesta se jeví jako ta správná,“
uzavřel toto téma Jiří Pospíšil.

Prodá se? Město nabízí i tento dům hrůzy ve Vodní ulici číslo 11. Těžko
říct, zda romští obyvatelé tohoto domu si ho koupí... Foto: Michal Kadlec

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

Dřevěné sochy ze sympozií už jsou ve městě NECHTĚNÉ?
„Sympozia by neměla přinášet starosti a už vůbec ne další finanční náklady
pro městskou pokladnu,“ upozorňuje Ivana Hemerková

Prostějov - Dřevěné sochy vytvořené při mnoha
mezinárodních sochařských sympoziích konaných v
Prostějově začínají vadit. Desítky uměleckých děl, rozmístěných po celém městě, byly odstraněny, rozpadají
se a jejich údržba je rok od roku dražší. Nabízí se tedy
nerudovská otázka - kam s nimi? Na toto téma jsme v
rámci pravidelné rubriky vyzpovídali Ivanu Hemerkovou,
náměstkyni primátora statutárního města Prostějova.
Michal Kadlec
V poslední době
se hodně přetřásá téma dřevěných soch, které pocházejí ze sochařských
sympozií z posledních let. Ty
zmizely ze Smetanových
sadů i jiných míst. Můžete
sdělit, kam se poděly a co se
s nimi děje teď?
„Sochy jen tak nezmizely! Některé byly přemístěny do areálu
staré nemocnice, ostatní byly
po dobu rekonstrukce Smetanových sadů uskladněny. Musím
podotknout, že jsem moc ráda,
že vedení sociálních služeb
INZERCE

v areálu bývalé nemocnice projevilo zájem o umístění soch
v tamním parku. Míst vhodných
pro instalaci těchto děl totiž není
mnoho.“
Na tiskové konferenci rady města
jste minulý týden zmínila, že
sochy zmizí i z prostějovských
rondelů. Můžete říct, ze kterých a proč jste se rozhodli je
odstranit?
„Již delší dobu se snažíme najít
důstojné umístění pro jednotlivé plastiky. Jde o parky a zelená
prostranství, například u zámku.
Tam sochy vypadají velmi dobře,
hezky zapadla některá starší díla

Dá se vůbec spočí- „Konzervace a údržba stojí
v areálu nové nemocnice. Určitě
tat, kolik stojí měs- ročně jednaosmdesát tisíc
však uznáte, že tyto dřevěné plastiky nemůžeme nastavět všude. to ročně údržba soch, ať už jsou korun a tyto úkony je třeba
Už jejich umístění na kruhových někde uskladněny, nebo stále opakovat jednou za čtyři
křižovatkách je v některých přípa- vystaveny ve městě?
roky. Upevnění vybraných
dech skutečně diskutabilní. Zatím
jsme odstranili sochu z rondelu
v Kostelecké ulici. Osobně jsem
přesvědčena, že keřová a květinová úprava rondelů je nejen estetičtější, ale i vhodnější.“
Vrátí se vůbec sochy do Smetanových sadů, až bude park zrekonstruován?
„Ve Smetanových sadech bylo
pětadvacet soch, tolik jich tam
zcela určitě nebude možné po rekonstrukci umístit. Posoudili jsme
celkový stav všech pětadvaceti děl
a odborníci konstatovali, že použitý materiál není dostatečně odolný proti povětrnostním vlivům a
přirozeně stárne. Stav některých,
převážně starších plastik je dost
špatný a oprava by byla finančně Odzvoněno? Poslední dřevěné sochy jsou volně vystaveny mezi
značně náročná. Zastupitelstvo zámkem a knihovnou. Jak potvrdila náměstkyně primátora Ivana Hevšak ještě o těchto sochách neroz- merková, z ostatních otevřených míst včetně rondelů sochy zmizely.
2x foto: Michal Kadlec
hodovalo.“

soch na pevný podstavec
stojí sto tisíc korun ročně pro
dvacet soch a označení každé sochy stojí pět stovek.“
Poslední dobou
se nám zdá, že
ze strany města vypukla taková menší averze vůči
těmto dřevěným sochám.
Je to jenom zdání?
„Již jsem se zmínila, že
hledáme vhodné umístění
pro jednotlivé plastiky, jež
získalo město za deset let
a které jsou zatím rozmístěny na různých místech
Prostějova.
Jde celkem
o šestašedesát dřevěných
soch a sousoší. Vzhledem
k tomu, že byly vyrobeny
zpravidla z čerstvého a nevyschlého dřeva, že nebyly
povrchově upravovány a také
nebyly pravidelně udržovány,
jsou ve špatném technickém
stavu. Počet těchto soch se po
každém sympoziu o několik
kusů zvyšuje a musíme bohužel řešit otázku, kam s nimi.“

Nezabývali jste se
někdy tím, zda by
neměl někdo zájem sochy odkoupit, popřípadě že by město
někomu sochy darovalo?
„Některé sochy jsou zapůjčeny.
O možnosti odkoupení soch jsme
již diskutovali a nepochybně se v
nejbližším období k této otázce
vrátíme.“
Co se týká sochařských sympozií,
mají radní vůbec zájem o pokračování těchto akcí?
„Rada města Prostějova schválila, že sochařské sympozium
se bude konat jednou za tři roky.
Určitě bude muset dojít i ke změnám podmínek jeho konání. Je
třeba mít na paměti, že sochařské sympozium bylo výjimečné
v době svého vzniku, dnes jsou ale
podobné akce v celé řadě jiných
měst, nejde tedy o nic mimořádného. Jsme rádi, že se v Prostějově
koná zajímavá akce, ale neměla
by v důsledku přinášet starosti a
už vůbec ne další finanční náklady
pro městskou pokladnu.“

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

rrady
a a tipy ppro
ro ssnadné
nad zzahradničení...
ahhrradničení...

Vítáte jaro? Pořiďte si Africké fialky!

pár fakt o jarní detoxikaci, představíme si oblíbenou rostlinu - Africkouu
fialku a upečeme si chutnou či zajímavou bábovku. Chybět nebude anii
Příjemný a ničím nerušený jarní týden vám přeje Večernice
Nikol Hlochová (na snímku).

OČISTĚTE SVÉ TĚLO PO ZIMĚ!
Říká se, že detoxikaci organismu bychom měli provádět
dvakrát do roka, zpravidla
na jaře a na podzim. V dnešní
moderní a uspěchané době se
v našem těle hromadí vlivem
nečistého ovzduší a nezdravého životního stylu spousty
škodlivých látek. Víte, co to
vlastně detoxikace je a jak by
měla probíhat?

O co jde?

Detoxikace je vhodný způsob, jak
se zbavit jedovatých látek (toxinů) usazených v našem těle. Tyto
škodliviny nám mohou způsobovat mnoho problémů od únavy,
bolesti hlavy a poklesu imunity,
přes špatné zažívání, nespavost a
citlivost, až po bolesti ve svalech,
náladovost nebo pokles libida.
Pomocí detoxikačních metod můžete své tělo od těchto škodlivin
očistit a spolu s antioxidanty zmizí
i vaše problémy!

Jak se postupuje?

V detoxikaci se obecně doporučuje vytrvat alespoň 2 až 3

měsíce. Pokud máte dostatek
financí a času, můžete si detoxikaci organismu domluvit
v některém z detoxikačních
center. Pokud si však chcete
zkusit pomoci sami, máme pro
vás pár rad. Při správné detoxikaci se zbavíme nadbytku solí
a usazenin, zmenšíme tukové
zásoby, pročistíme krev a posílíme detoxikační orgány (játra,
plíce, střevo, ledviny a kůži).
Pročistíme lymfatický, kapilární a cévní systém v našem těle.
Detoxikace také často pomáhá
jako hubnoucí metoda, mnohdy
totiž nadbytečné toxiny v těle
způsobují, že nehubnete tak, jak
byste měli nebo chtěli. V dnešní
době existuje také velké množství detoxikačních přípravků,
ne všechny jsou však vhodné
pro každého z nás, a proto byste
se před jejich užíváním (příp.
před nasazením diety) měli
poradit s odborníkem. V průběhu detoxikace na vás čeká
také detoxikační dieta. A na co
se v průběhu detoxikační kůry
můžete třeba těšit?

nově vzrostlé rostlinky přesadí,
po půl roce (někdy i dříve) začínají kvést.
velikosti „standard“ nejlépe
velikost květináče devět, maximálně deset centimetrů); jedenkrát až dvakrát do roka je
vhodné rostlinky přihnojit.

TIP!

Foto: internet

Africkým fialkám vyhovuje spíše menší květináč,
než přemíra místa (např. pro fialky velikosti „standard“ nejlépe
velikost květináče devět, maximálně deset centimetrů); jedenkrát
až dvakrát do roka je vhodné rostlinky přihnojit.

aneb tip do kuchyně...

Foto: internet
- čerstvá zelenina, ovoce, spoustu citrónů,
- celozrnné bezpšeničné musli, přírodní rýže, jáhly, pohanka, luštěniny,
- kuřecí maso, mořské ryby,
- kozí, ovčí, sojové mléko či jogurt,
- ořechy, semena, olivy,
- olivový a sezamový olej,
- byliny a koření - čerstvý zázvor a česnek,
- suroviny na výrobu džusů (mrkvová šťáva, šťáva z červené řepy, celerová
šťáva atd.),
- minerální voda,
- kvalitní multivitaminové a minerální doplňky,
- aromaterapeutické esenciální oleje, vonné tyčinky, svíčky, relaxační hudba,
- mořská sůl a minerální koupelové soli,
- ovocný ocet, apod.

JABLKOVO-ČOKOLÁDOVÁ BÁBOVKA

Ingredience:
100g rostlinného tuku, 270 g krupicového cukru, 3 vejce,
300 g nastrouhaných jablek, 250 g hladké mouky, 40 g
kakaa, 1 kypřící prášek do pečiva

Na ozdobu:
50 g rostlinného tuku, 100 g čokolády na vaření, sušená jablka,
marmeláda (nejlépe jahodová, nebo meruňková), šlehačka...

JARNÍ VYPICHOVANÝ VĚNEČEK
Postup:
Nastříhejte si čtverečky látky asi
o délce hrany 3 až 4 cm. Jednotlivé kousky látky pak pokládejte
na věneček a špejlí je (uprostřed)
zastrkávejte do formy do hloubky
cca 0,5 cm. Stejně tak pokračujete
s ostatními čtverečky. Látka vám

mohla by vám uhnít. Pokud se
rozhodnete pro vlastní pěstování
a množení, stačí oddělit vyzrálý
list ze střední řady na rostlině,
ponechat mu asi dvoucentimetrový pevný stonek a ten zakořenit ve vodě při vyšší pokojové
teplotě. Po několika týdnech se

kulinářský koutek

víte,, jjak na to....
Potřebujete:
polystyrenovou formu libovolného tvaru (věneček, srdíčko, …),
nastříhané čtverečky jemné
látky, špejli, mašličky, umělé
květy, vyfouknutá vajíčka, tavnou pistoli apod.

S právě začínajícím jarem je
spojena spousta květin, barev
a vůní. Jednou z typických jarních květin jsou také fialky. Víte,
jak byste se o ně měli správně
starat a kde byste je měli pěstovat? Že ne? Poradíme vám!
Africké fialky pochází z daleké Tanzánie, proto také jejich
přídomek africké. Při dodržení základních pravidel jde o
poměrně nenáročné pokojové
rostliny. Nevadí jim suchý
vzduch bytů s ústředním topením, nemají ani vysoké nároky
na světlo a zálivku. Africké
fialky ocení polostín, protože
příliš slunečního světla škodí
jejich listům, naopak nedostatek jim zase nedovolí vykvést.
Co se týká teploty, nejvíce ocení
něco kolem dvaadvaceti stupňů, jedná se tedy o klasickou
pokojovku. Zálivka je ideální
do spodní misky, ale dávejte pozor, abyste nepřemokřili kořeny,

bude sama držet, není potřeba žádné lepidlo. Kousky látky zasouvejte asi 0,5 až 1 cm od sebe. Vždy
však záleží na velikosti čtverečků
a požadované hustotě. Když máte
takto obalený celý věneček (či jiný
požadovaný tvar), můžete ho dozdobit dle libosti sušenými nebo

umělými květinami, velikonočními kraslicemi, či velkou mašlí.
Záleží už jen a jen na vaší fantazii
a dekoračním cítění.
TIP!
Výroba tohoto věnečku je nenáročná, a proto skvěle zabaví vás i
vaše děti!

rozhovor se zajímavou osobností...

Postup:
Změklý rostlinný tuk nakrájíme na menší
kousky a vyšleháme s cukrem do pěny. Postupně zašleháváme vejce a po částech přimícháme jemně nastrouhaná jablka a mouku
prosetou s kakaem a kypřicím práškem. Vymazanou a vysypanou bábovkovou formu s
těstem vložíme do předehřáté trouby a pečeme při 160 °C cca hodinu. Hotovou bá-

Foto: internet

bovku vyklopíme a necháme vychladnout.
Mezitím si připravíme polevu - čokoládu na
vaření rozlámeme na menší kousky a společně s rostlinným tukem ji rozpustíme v horké
vodní lázni. Bábovku touto polevou polijeme a dozdobit ji můžete sušenými jablečnými plátky. Vychladlý dezert můžete podávat
potřený ovocnou marmeládou a dozdobený
šlehačkou.
Přejeme dobrou chuť!

www.vecernikpv.cz

„Ve výsledku je jedno, jestli nosíte brýle nebo čočky, hlavně musíte
něco vidět,“ říká s úsměvem optometristka ZLATA SUCHÁNKOVÁ
Prostějov - V dnešním rozhovoru pro rubriku Večernice
se podíváme za oční specialistkou a optometristkou
Zlatou Suchánkovou. Ta se narodila a přes dvacet let žila
v Prostějově. Nabídka pracovní příležitost a manželství ji
však odvály až do druhého největšího města naší republiky, do Brna, kde nyní žije a pracuje. Zajímá vás, jestli
jsou lepší brýle, nebo kontaktní čočky? Víte, jak byste se
o oči měli správně starat? To všechno a mnohem víc, se
dozvíte v následujícím exkluzivním interview...
Nikol Hlochová
Spousta lidí v dnešní
době potřebuje nějakým
způsobem korigovat svůj zrak,
začnu asi klasickou otázkou. Co
je lepší, brýle, nebo kontaktní
čočky?
Pokud člověk potřebuje více či
méně korigovat svůj zrak, měl by,
respektive musí vlastnit dioptrické
brýle. Dnešní moderní, náročná a
uspěchaná doba si však žádá své
a stále více lidí tak sahá k pohodlnějšímu řešení, což jsou kontaktní čočky. Co z toho je nebo není
lepší, je čistě věc názoru. Brýle už
dnes nejsou považovány za hendi-

kep, právě naopak! Stále však jsou
ještě lidé, kteří se za jejich nošení
bohužel stydí. Kromě nich existuje také velká skupina lidí, kterým
by brýle mohly vadit při výkonu
zaměstnání. Právě pro tyto skupiny lidí jsou na trhu kontaktní
čočky. Víte, vždy záleží na situaci,
ono je ve výsledku v podstatě jedno, jestli máte na nose brýle nebo
kontaktní čočku v oku, důležité
je, abyste něco viděli a abyste se
o brýle nebo čočky starali.“
Jak bychom se o ně měli
starat?
„Péče o kontaktní čočky je o něco
složitější, než o brýle, ale postupně... U kontaktních čoček byste

se měli řídit hlavně doporučeními
a radami odborníků. Všeobecná
pravidla, která mohu shrnout, jsou:
chraňte čočky před poškozením
a vyschnutím, pozor si dávejte
také na nechtěné deformace při
vyndávání nebo nandávání. Při
manipulaci s čočkami mějte čisté
ruce a k jejich čištění používejte
vždy čerstvý roztok. Suché nebo
poškozené čočky vždy vyměňte. U brýlí je tomu trošku jinak.
Nesmíte je nikdy dřít hadrem na
sucho! K čištění používejte mikrovláknové utěrky nebo speciální
přípravky, ideální také je, když
celé brýle včetně sedýlka a drážky
opláchnete od prachu a usazenin
jednou denně jarovou vodou.
Pozor si dávejte na chemické prostředky, jako je třeba lak na vlasy
apod., které by mohly sklíčka
poleptat. Jednou za čas byste pak
měli brýle přinést na srovnání,
zpevnění a vyčištění ultrazvukem.“
Přibývá nebo ubývá dioptriků?
„Řekla bych, že v poslední době dioptriků spíše přibývá, domnívám se,

„Doporučuji, aby si lidé při práci
na počítači dělali přestávky.
Po půl hodině nebo hodině práce
byste si měli alespoň na chvíli
oddechnout. Vstaňte, projděte
se po místnosti, podívejte se z okna
a snažte se zaostřit do dálky...““
Prostějovská rodačka Zlata Suchánková
radí, jak by se měly šetřit unavená kukadla

Mladá optometristka. Usměvavá Zlata zdědila nadšení pro
svoje povolání po tatínkovi.
Foto: archiv Zlaty Suchánkové

že je to spojeno s dnešní uspěchanou
dobou, používáním počítačů, sledováním televize a podobně... “
Jakou péči bychom měli
věnovat očím, abychom
si je chránili, jde to vůbec?
„Ano, jde. Doporučuji, aby si lidé
při práci na počítači dělali přestávky. Po půl hodině nebo hodině
práce byste si měli alespoň na
chvíli oddechnout. Vstaňte, projděte se po místnosti, podívejte
se z okna a snažte se zaostřit do

dálky, můžete se také ´promrkat´
nebo vyzkoušet cviky pro uvolnění očních svalů. Vaše oči pak
nebudou tolik zatížené, cokoliv je
lepší než několikahodinové civění
do klávesnice a na monitor. Pauzy
byste si měli dělat také při delším
čtení nebo sledování televize.“
Můžete nám prozradit
nějaké cviky pro uvolnění očních svalů, o kterých jste
mluvila?
„Samozřejmě. Těchto cviků je
spousta. Pro příklad: sedněte si na
židli a uvolněte se, poté pohybujte
očima co nejvíce doleva a potom
co nejvíce doprava, několikrát to
opakujte s otevřenýma i se zavřenýma očima. Další alternativou
je, že se s nádechem soustředíte
pohledem na kořen, s výdechem
na špičku nosu. Toto opakujete
pětkrát až desetkrát. Velice příjemné je také uvolnění očí a svalstva
kolem nich. Toho docílíte tak, že
si začnete třít dlaně o sebe. Až je
zahřejete, přiložíte ruce cca na deset vteřin na zavřené oči, tuto proceduru opakujte dvakrát až třikrát,
ideálně před nebo po cvičení.“

Zpravodajství
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GANGSTEŘI SI V PŘEMYSLOVICÍCH

VYSTŘÍLELI 30 MEGA!

Jána Bakalára už hledají po celém světě. ZDRHNUL ZA HRANICE?
Na muže podezřelého z loupeže v Přemyslovicích vydala policie mezinárodní zatykač

Po Jánu Bakalárovi, kterého policie podezírá z účasti na brutálním loupežném přepadení
v Přemyslovicích a následné krádeži více než třiceti milionů korun ze securitního vozidla pražské
bezpečnostní agentury LOOMIS, se slehla země.
Je vůbec ještě v České republice? Podle toho, že
policie na něj vydala už mezinárodní zatykač, tak
zřejmě ne…
Olomouc/mik
„Dá se to jednoduše říct i
tak, že už se po něm pátrá
na celém světě. Mezinárodní
zatykač se využívá ve chvíli,
kdy máme podezření, že by
hledaná osoba mohla uprchnout například do zámoří. V
rámci Olomouckého kraje je

to ojedinělá záležitost, využívá se jen tehdy, pokud se pachatel dopustí velmi závažné
trestné činnosti. A v případě
loupežného přepadení z Přemyslovic na Prostějovsku
tomu tak je,“ vysvětlila Marie Štrbáková, tisková mluvčí
Krajského ředitelství Policie
ČR v Olomouci.

Krajští vyšetřovatelé jsou
však v ostatních aspektech
skoupí na slovo. Je policie
na stopě i dvěma dalším
gaunerům, kteří v Přemyslovicích se samopaly,
brokovnicemi a granáty
přepadli vůz s desítkami
milionů korun? „Na vyšetřování případu samozřejmě
dál intenzivně pracujeme.
Ovšem kromě Jána Bakalára, na kterého byl vyhlášen
už mezinárodní zatykač,
však doposud není vytipován žádný další konkrétní
pachatel. Další podrobnosti
o vyšetřování již opravdu nemohu sdělit, zhatilo
by to naši práci,“ dodala
s omluvou Marie Štrbáková.

Už hodinu po loupeži policie
věděla, že střílel Ján Bakalár!
Prostějov/mik - V průběhu
minulého týdne se Večerník ze
svých spolehlivých zdrojů dozvěděl jednu zásadní informaci vztahující se k loupežnému
přepadení v Přemyslovicích.
Dlouhou dobu jsme si marně
lámali hlavu nad tím, jak policie přišla na Jána Bakalára,
že právě on je jedním z trojice
ozbrojených gaunerů.
Popravdě řečeno, způsob, jakým
kriminalisté na Bakalára přišli,
zůstává pro veřejnost záhadou

ještě dnes. Ovšem my už dnes
víme, že pouhou hodinu poté,
co se policisté sjeli na místo činu
do Přemyslovic, identifikovali
prvního pachatele! „Hodinu, maximálně hodinu a půl po svém
příjezdu kriminálka věděla, že
Bakalár v tom jede. Víc vám neřeknu,“ uvedl náš zdroj. Jak je to
možné? Jen z kusých informací
však můžeme vyvodit jasný a logický závěr. Ján Bakalár musel na
místě činu zanechat biologickou
stopu nebo otisk prstu. A jelikož

po jeho bohatých zkušenostech
s kriminálem má policie zcela
jistě jeho DNA i otisky prstů,
mohli ho policisté skutečně identifikovat během několika desítek
minut. „Určitě tam něco nechal,
mohl se i zranit odraženou střelou
z auta. Možné je taky to, že uvnitř
dodávky byla kamera a když
Bakalár kradl bedýnky s penězi,
mohl si z neopatrnosti sundat
maskování obličeje,“ uvedl pro
Večerník muž, který má rovněž
bohatou kriminální minulost.

Je za kopečkama? Policie si je zřejmě už jistá, že Ján Bakalár
utekl za hranice. Minulé pondělí byl na muže podezřelého z loupeže v Přemyslovicích vydán mezinárodní zatykač.
2x foto: Policie ČR
Poté, co před třemi týdny
hledala policie Bakalára u
jeho přítelkyně v Dubanech,
slehla se po hledaném muži
země. Je opravdu už v zahra-

ničí? „Udělá to jako Vlado
Rožič, přihlásí se sám i s advokátem,“ předpovídá přítel
dcery ženy, s níž Bakalář nějaký čas pobýval právě v Du-

v Přemyslovicích.
„Jde o to, kdo ho najde dřív.
Když se pár hodin po přepadení vědělo, že jeden z těch lupičů je Bakalár, protože zřejmě
udělal fatální chybu, dostal se
sám do obrovského nebezpečí.

Určitě po něm nepátrá jenom
policie. V ohrožení jsou i jeho
kumpáni, které by Bakalár
v případě zatčení mohl prásknout. A to si nemohou dovolit
riskovat. Sami po Bakalárovi
půjdou a budou se ho snažit

la. Bohužel, na naše zvonění
nikdo neotvíral.
Vývoj při pátrání po Jánu Bakalárovi bude Večerník pochopitelně i nadále sledovat.

Auto agentury LOOMIS

přepadli v pondělí i v Praze

Praha/mik - Vedení pražské
bezpečnostní agentury LOOMIS, jejíž auto v únoru
lupiči přepadli v Přemyslovicích a odnesli si přes třicet
milionů korun, stále důrazně odmítá, že by gangsteři
dostávali tipy od zaměstnanců agentury.
Večerník se během minulého
týdne snažil spojit s Martinem Pekárkem, ředitelem

bezpečnostní agentury LOOMIS. Zvláště poté, co v pondělí došlo k dalšímu ozbrojenému přepadení jejich auta
před jedním ze supermarketů
v Praze – Zličíně. V tomto
případě jeden muž z osádky naskočil do auta i s tržbou z obchodního domu, a
přestože gangsteři po autě
stříleli a chtěli ho vykrást,
řidič jim ujel. Na náš telefo-

Po Jánu Bakalárovi možná pátrají
i jeho kumpáni. Je vůbec NAŽIVU?

Olomouc, Prostějov/mik - Po
Jánu Bakalárovi nemusejí horečně pátrat pouze policisté.
Není vůbec zcestné si myslet,
že po něm silně touží i jeho
dva kumpáni, se kterým zřejmě přepadl dodávku s penězi

banech. Během uplynulého
víkendu se Večerník do této
obce rozjel znovu, aby zjistil,
zda rodina neví o Bakalárovi
víc, než nám před časem řek-

umlčet. Za jakoukoliv cenu,“
míní člověk z Prostějovska,
který již sám strávil za loupež
pár let v kriminále. „Nezlobte
se, na tyto spekulace nebudu reagovat,“ odpověděla na
dotaz Večerníku, zda je něco

Z mladé Prostějovanky se stala

takového možné, Marta Vlachová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. „Vůbec bych se
nedivil, kdyby byl Bakalár už
někde zakopaný,“ odtušil zkušený kriminálník.

nát však zareagovala pouze
Pekárkova asistentka. „Pan
Pekárek už všechny dotazy
ohledně přepadení našeho
auta v Přemyslovicích médiím zodpověděl. Nyní je
pracovně zaneprázdněn, ve
firmě bude až příští týden.
Kategoricky však odmítáme,
že naši pracovníci sdělují
někomu třetímu, kudy a kdy
pojedou s penězi. Myslím, že

stále častější případy přepadení našich vozidel souvisejí s tím, jak lidé v České republice chudnou a dostávají
se do obrovských dluhů a
existenčních problémů. Přijít
k penězům se zbraní v ruce
jim pak přijde jako rychlé řešení jejich zoufalé situace,“
sdělila Lenka Lexová, asistentka ředitele bezpečností
agentury LOOMIS.

denně přinášíme
aktualizované zprávy
● krimi
●zpravodajství
●sport

www.vecernikpv.cz

SKANDÁL! Na ZŠ Horáka se žákyně

OTROKYNĚ PERVERZNÍKA ZPILY DO NĚMOTY SLIVOVICÍ...
Kvůli penězům a drogám se nechá mlátit a sexuálně zneužívat

Prostějov/mik - Do zřejmě
bezvýchodné situace se dostala mladá žena z Prostějova.
Tedy lépe řečeno, ona sama
ji v současné chvíli neumí
řešit. Osmadvacetiletá žena se
středním vzděláním ztratila
před lety velmi slušné zaměstnání a sklouzla na šikmou
plochu života. Je závislá na
drogách, její rodina se jí zřekla, hledat novou práci si netroufá. A proč taky, když má
chlapa, který si ji vydržuje?
Ovšem za jakou cenu!
Říkejme ji Lenka, protože pouze pod podmínkou zachování
její anonymity se Večerníku
svěřila se svým příběhem. Nehovořili jsme spolu dlouho. Ale
během zhruba dvacetiminutové
rozmluvy jsme zjistili, že sympatická dlouhovláska má problém. A obrovský. „Já se učila
dobře, moc dobře. Na střední
jsem měla na vysvědčení jen
jedničky a dvojky, odmaturovala jsem s vyznamenáním. Pak
jsem dělala ve firmě asistentku
jednoho z majitelů. Pracovala
jsem osm hodin denně a vydělá-

vala skoro dvacet tisíc měsíčně.
Asi mě prachy zkazily, přestala
jsem si jich vážit. Už na střední
škole jsem kouřila marihuanu,
ale když jsem měla peníze, začala jsem si s tvrdými drogami.
Průser na sebe nenechal dlouho
čekat, večer jsem si dala a druhý
den nešla do práce. Stávalo se
to čím dál častěji, takže šéfovi
došla trpělivost a já dostala padáka,“ zavzpomínala Lenka na
dobu ani ne pět let starou. Pár
měsíců pobírala podporu v nezaměstnanosti, pak ale přestala
docházet na pracák, takže ji
vyloučili z evidence. „Totálně
jsem propadla pervitinu, sem
tam si seženu i heroin. Normální život pro mě přestal existovat.
Táta mi umřel, když jsem byla
malá, máma mě ještě do loňska
držela nad vodou, z platu úřednice mi tu a tam dala nějakou tu
tisícovku. Pak mě ale několikrát
sbalili policajti, párkrát jsme už
byla i na záchytce. A máma se
mě zřekla,“ rozplakala se žena.
Lence pak podle jejích slov nezbývalo mnoho možností, jak se
dostat ze všeho marasmu.
„Chodit žebrat o práci nebo na
sociálku o peníze, to jsem si
zakázala. Nechci se před nikým

ponižovat, každý nade mnou
stejně ohrne nos. Když mi bylo
nejhůř, seznámila jsem se s Liborem. Má už přes padesát, ale
byl pro mě jedinou záchranou.
Vzal mě před třemi lety k sobě
a bydlím u něho dodnes. Ale jak
to vydržím dál, to fakt nevím,“
zamyslela se dlouhovláska,
která za střízlivého stavu vůbec
nevypadá na to, že nějakým
způsobem trpí nebo se vymyká
životu běžných lidí. Jenomže
stačí, aby se napila alkoholu
nebo si vzala drogu a stává se
z ní neřízená střela. „Teď mám
bydlení, dost peněz na běžnou
útratu v hospodě a taky na drogy. Ty mi dokonce kupuje Libor. Každý mi říká, že mě tím
pádem nic neschází, do práce
chodit nemusím, jenom se flákám. Ale kdyby každý věděl,
co všechno za to musím snášet,
držel by hubu,“ začala brunátnět
v obličeji Lenka.
Její „přítel“, který ji vydržuje
z peněz zděděných po svých
rodičích, si z ní udělal otrokyni.
„Že musí být doma absolutní
pořádek a uklízet musím tak,
že se z podlahy dá žrát, to bych
ještě vydržela. Ale sotva Libor
přijde domů, dělá mi věci, které

snesu, jen když si šlehnu perník
nebo herák. V sexu vyznává jen
sado maso, a je hodně drsnej.
Jenomže když ho odmítnu,
nedá mi dávku, bez které se
už neobejdu. Nejhorší je, když
přijde a já nejsem doma. To
mě pak hledá po celém Prostějově, a když mě v nějaké hospodě najde, seřeže mě jak psa.
Normálně, před lidmi, je mu to
jedno. Pak mu celou noc držím,
nechám se mlátit, mučit. Udělal
si za ty roky ze mě úplnou otrokyni. Ráno mi pak dá pár psaníček pervitinu, dva tisíce korun a odejde pryč. Pak se třeba
dva nebo tři dny toulá někde se
svými kumpány. Když se vrátí,
začne vše nanovo,“ povzdechla
si Lenka. S tímto životem ale
v této chvíli nehodlá nic dělat.
„A co mám jako dělat? Feťačku nikdo do práce nevezme,
na úřady kašlu. Libor mi dává
prachy i drogy. Tak to prostě
vydržím,“ ztrácí veškerou odvahu změnit svůj život závislýma
mladá žena z Prostějova.
Co Lence chtít poradit? Asi nic!
Ona totiž ani o žádnou radu
nestojí. I to je projev myšlení
drogově naprosto závislého člověka...

(dokončení ze strany 3)
Případ vyvolal rozporuplné
reakce. Někteří odsuzovali skutečnost, že učitelka si
nevšimla, že se ve školních
lavicích pije alkohol během
vyučování, jiní zase říkají: byli jsme jiní v pubertě? „Událost mi oznámila
zástupkyně ředitele školy.
Jde o věc, kterou nemůžeme přejít jen tak mlčením,
holky to fakt přehnaly! Na
druhé straně děvčata nežijí
ve společenském vzduchoprázdnu. Podívejte se všude
okolo, je to samý alkohol a
drogy. To jsou, ať se nám to
líbí, nebo ne, prostě součásti
každodenního života. Bohužel... „Nechci se těch dvou
žákyň zastávat, ale není je
třeba ani pranýřovat a vylučovat je ze společnosti.
V žádném případě bych jim
nevypaloval Kainovo znamení na čelo,“ reagoval na
závažnou situaci s opilými
žákyněmi František Říha,
vedoucí odboru školství a
kultury Magistrátu města
Prostějova. „Nemohu se
smířit s tím, co se na škole Dr. Horáka stalo, a ještě
k tomu přímo ve třídě při
vyučování. Ale na druhé
straně jsem realista,“ dodal
šéf prostějovského školství.

Na otázku, zda z případu
vyvodí exemplární tresty,
odpověděl po svém. „Trest?
Škola nemůže být potrestána za něco, co prostě nemůže uhlídat. To, že se někdo
opije ve třídě, se může stát
i v té nejlepší škole na světě. Samozřejmě že uděláme
všechno pro to, aby se to už
neopakovalo. To, co ty holky
provedly, je samozřejmě neomluvitelné, to je bez debat.
Rozhodně tento případ nezameteme pod koberec,“ dodal
na závěr s tím, že v případě
dvou podnapilých slečen šlo
o dívky ze slušných rodin, a
navíc obě byly premiantkami
třídy.
Podobné názory sdílí také
Ivana Hemerková, náměstkyně primátora zodpovědná
za školství v Prostějově. „Ta
děvčata udělala prostě něco,
co je dětem v jejich věku
podobné. Prostě zakázané
ovoce chutná nejlépe. Pokládám si otázku: byli jsme ve
čtrnácti nebo patnácti letech
jiní? Možná naše generace
podobné věci tropila o pár
let později a nějaký ten alkohol jsme si dávali mimo
školní budovu. Dnes je ale
všechno jinak, do puberty se
děti dostávají mnohem dřív
a mnohem dřív také cítí po-

třebu vzepřít se společnosti,
svým rodičům, škole. Tím
nechci schvalovat to, že se ty
dívky během vyučování opily. Ale věřím, že právě tato
dvě děvčata, o jejich rodičích
ani nemluvě, už nyní dobře
vědí, že provedly něco, co se
nemá. A že si z toho vezmou
patřičné ponaučení,“ řekla
exkluzivně Večerníku Ivana
Hemerková.
Velkou vědu z případu nehodlá dělat ani policie. V pátek to Večerníku potvrdil
vedoucí Územního odboru
Policie ČR v Prostějově Pavel Novák. „Děvčata nejsou
ještě trestně odpovědná a rodiče za tuto událost rozhodně stíhat nechceme. Nechci
předbíhat, ale zřejmě případ
svěříme k řešení do kompetence školy nebo jejího zřizovatele, tedy magistrátu,“
řekl šéf prostějovské policie.
V závěru minulého týdne
jsme se pokoušeli získat vyjádření zástupců Základní
školy Dr. Horáka, ale marně.
V pátek byla škola uzavřena
z důvodu prázdnin a ředitel
školy Ivan Pospíšil nebyl
telefonicky k dosažení. Co
jsme zjistili, má být na dovolené.
Případu se budeme věnovat
ještě v příštím vydání!

Děti
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CO NEJVÍCE ZDRAVÍ,
RADOSTNÝCH CHVIL
A MOŘE NEPOPSATELNÉHO
ŠTĚSTÍ PŘEJE VŠEM
NAROZENÝM RATOLESTEM
I JEJICH MAMINKÁM
A TÁTŮM

A GRATULUJEME!!!

Eliška Friedrichová
25. 3. 2013 51 cm 4,10 kg
Mostkovice
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Anita Kafková
25. 3. 2013 44 cm 2,35 kg
Prostějov

Filip Zaoral
22. 3. 2013 48 cm 2,95 kg
Prostějov

Sofie Kafková
25. 3. 2013 47 cm 2,45 kg
Prostějov

Adéla Hošková
21. 3. 2013 49 cm 3,70 kg
Prostějov

Matěj Říha
24. 3. 2013 50 cm 3,80 kg
Grygov

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!

Chci mít s tebou dítě
K rozmnožování musí být
dva. Tento fakt na jednu
stranu vše činí velmi příjemným, na druhou stranu může přirozenou touhu po dítěti pořádně
zamotat. Například věta „chci
mít s tebou dítě” může jednoho
vyděsit, druhý ji může vnímat
jako lichotku, třetí jako zvlášť
dobrý vtip. Nevím už, kdo v
našem případě tuto větu vyslovil jako první. Každopádně řekl
něco, co by řekl i ten druhý, pokud by ho ten první nepředběhl.

(Ne)vhodný dárek
Čekáte-li s někým dítě, jde
o věc, která vás vzájemně
neobyčejně spojuje. To však neznamená, že každý nevnímáte
svět docela jinak. My jsme například od jednoho příbuzného
k Vánocům coby SPOLEČNÝ
dárek dostali láhev slivovice.
Kdo myslíte, že z ní měl větší
radost?

Dozrávající Fík
Pája těhotenství zvládala
s velkou grácií. Jelikož
vše probíhalo, jak mělo, brzy
si ode mě vysloužila přezdívku
"mamuťátko". Radost z ní právě
neměla, stejně jako z toho, když

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

PŘÍCHOD FÍKA NA SVĚT ANEBJAK JSME PŘEŽILI POROD
Krátká reportáž o šestatřiceti týdnech strachu i radosti

Prostějov - Rodičo
Rodičovství jsem dlouho považoval
za obzvláště extra
extravagantní způsob, jak zaplnit
volný čas, pokud ho dlohodobě máte zbytečně moc. Můj přís
přístup k němu by se dal shrnout
heslem mého kamaráda ze střední školy, který sebevě
sebevědomě prohlašoval, že „kdo
umí, ten umí a kkdo neumí, ten vozí kočárek“.
Tento nadmíru perspektivní
p
mladík to velice
brz
brzy dotáhl až ke dvěma dětem.
Naštěstí i tomu největšímu
sobci se může stát, že se
rozhodne žít pro někoho
jiného. Pokud v tu samou
chvíli potká skvělou ženskou, zamiluje se do ní a
zzároveň si uvědomí, jak dobrá by z ní mohla být máma.
Pak nastal ten správný čas
začít se rozmnožovat...
Martin Zaoral

Michaela Škrkánková
21. 3. 2013 51 cm 3,60 kg
Prostějov

jsem si z ní během jízdy vlakem
do Prahy utahoval, že sedí ještě
v Pardubicích, ale bříško už má
v Kolíně.
Rozhodli jsme se, že se náš
chlapeček bude jmenovat Filip.
Od té doby jsme mu neřekli
jinak než Fík. Když jsme při
slavnostním obědě jedné z babiček oznámili, že čekáme Fíka,
přestala kousat a upřela na nás
dlouhý významný pohled. Zračila se v něm obrovská radost i
zklamání zároveň. „No, to nevadí, hlavně aby byl zdravý,"
prohlásila babička předtím, než
se jí konečně podařilo polknout.

Podobnost čistě náhodná?
Měsíc před termínem
porodu jsme byli na posledním vyšetření. Od odborníka jsme se vraceli i s krásnou
fotografií pořízenou díky 3D
ultrazvuku. Byl jsem na ni
opravdu pyšný, oba jsme se totiž shodli na tom, že se mi dítě
v základních rysech skutečně
podobá. Toto radostné zjištění zvěstovala Pája i manželce
svého tatínka. „Ježišmarjá, to
je hrozný. Co budete dělat?"
reagovala ta dobrá žena zcela spontánně. Posléze se nás
alespoň snažila uklidnit: „Ale
nebojte se, to se ještě všechno
může změnit..."

že se vlastně nic tak zvláštního
neděje. Oblékli jsme se, sbalili si připravené věci a ruku
v ruce se volnou chůzí vydali
směrem k porodnici. Vůbec se
těm filmařům nedivím. S takto
nedramatickým scénářem by
producenti vyhodili i samotného Spielberga.

O demokracii a nervozitě

Před porodem jsou si
všechny ženy rovny.
Ať mladá či stará, bohatá či
chudá, bílá či černá, každá v
prostějovské nemocnici vyfasuje slušivou bílou košilku
s modrými kvítky. Módní
policii tu nečekejte. Zatímco
převlečenou a hlavně klidnou
Páju hospitalizovali, mě nervózního poslali pryč, abych se
něčím zabavil. Jenže přecházení tam a sem není vůbec tak
zábavné, jak by si jeden mohl
myslet, a ničeho lepšího jsem
nebyl schopen. Když mi Pája
Nastupující vystupující zavolala, že jí doktoři vyvolali
generace
kontrakce a že už je na porodVíce jak tři týdny před ním sále, vyrazil jsem za ní...
plánovaným termínem poroKdo to má těžší?
du jsme vyrazili na koncertu
4TETu, který se konal v prostěNa porodním sále má
jovském Společenském domě.
každý tatínek jeden naPro všechny tři to byl úžasný prosto zásadní úkol: nepřekázážitek. Zatímco my dospělí žet tam! Všichni ostatní totiž
jsme celkem spořádaně seděli na velmi dobře vědí, proč tam
židlích, Fík v břiše dováděl jako jsou a co přesně mají dělat.
pátý člen kvarteta. Fenomenální Pájou v té době zmítaly silné
showman Jiří Korn ve svém sa- bolesti, jak se její tělo snažilo
mostatném čísle zvládal hrát na vypudit Fíčka ven. Do toho jí
kytaru, zpívat i stepovat. Nebylo porodní asistentka příjemným,
se co divit, že po náročném čísle ovšem velmi přesvědčivým
pořádně funěl. Tehdy jsme tomu hlasem perfektně radila, jak
nepřikládali větší váhu, teprve má dítěti pomoci na svět. Vlídpo porodu jsme si některé věci ná sestřička kmitala kolem a
uvědomili. Fík zřejmě bezpečně zajišťovala vše potřebné. Z
vycítil, že i Kornovi vzhledem k celého porodu jsem si odnesl
jeho věku dochází síly a usoudil, silný obdiv k Páje i všem matže by ho na pódiu mohl vystřídat kám. Sice to nikdy nikdo neněkdo mladší. Po čtyřiadvaceti zjistí na sto procent, ale na rozhodinách od tohoto rozhodnutí díl od některých chlapů jsem
byl na světě.
nyní skálopevně přesvědčen,
že porod bolí víc, než když vás
Konec koupací sezony někdo kopne do koulí!
Následující den ráno Páje
Láska na první pohled
odtekla plodová voda. Jakoby někdo vytáhl špunt a Fík
Samotný porod jsem
v bříšku zůstal na suchu. Porod
vnímal jako jedno velké
tím byl oficiálně zahájen, nebylo dobrodružství. Podobně to asi
už cesty zpět. Poučen hollywo- měl můj syn. Ač netušil, co
odskými filmy, měl jsem o těch- ho na konci tunelu čeká, dral
to chvílích jasnou představu. Te- se na svět s vervou toho nejprve "na živo" jsem zjišťoval, odvážnějšího jeskyňáře. I tak

Těsně po porodu. Těsně po porodu mě na Filípkovi uchvátily jeho tmavě modré, doširoka otevřené
oči. Teprve později jsem si všiml neobyčejně protáhlé hlavičky, kterou trošku připomínal hlavního hrdinu z filmové série o Vetřelci. Několik hodin po porodu se mu však hlavička už krásně zakulatila.
Foto: Martin Zaoral
mu poměrně krátká cesta zabrala asi čtyři hodiny. Během
té doby jsem absolutně netušil,
zda to vůbec někdy skončí a
jak to celé dopadne. Při vší své
fantazii jsem si to ani nedokázal představit. Oč napínavější
ějš
a bolestivější porod byl, o to
úžasnější byl jeho konec. Najednou vykoukla hlavičkaa a
dní
Filípek vyklouzl ven. Porodní
asistentka ho vzápětí chytlaa za
čel.
nohy, on se nadechl a zakřičel.
íval
Přitom se kolem sebe díval
ýma
otevřenýma, tmavě modrýma
mv
očima. Nic krásnějšího jsem
životě neviděl!

Modrá cibule
Z našich zkušeností jednonoznačně vyplývá, že v prostěstějovské porodnici pracují výhradně
dně
řičmilé, usměvavé a pozitivní sestřičky i doktorky. Hlavně díky nim
m se

rodičky navzdory svým útrapám
mohou cítit jako opravdové královny. Co zde dělají s těmi protivnými a neochotnými, to nám po
celou dobu pobytu zůstalo dokonale utajeno.
e oc ce js
ad
Z nemocnice
jsmee pa
pak do cchladného březnového odpoledne
odcházeli
naším
milovaným
odcház
ázel
elii s na
naší
ším mi
milo
lova
vaný
ným
m

Filípkem, připomínajícím v tu
chvíli modrou cibuli. Zároveň nás
provázely doznívající vzpomínky
na porod, který byl stejně těžký
jako nádherný. Bylo nám však už
v tu chvíli jasné, že spousta těžkéád e é o nás
ás teprve
tep ve čeká.
če á.
hoo i nádherného
M me se
Má
se určitě
u čitě
ur
tě na
na co těšit!
Máme

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
středa 3. dubna
10.30 až 11.30 hod. Trénink paměti pro nevidomé a těžce zrakově postižené lekce č. 3.
čtvrtek 4. dubna
9.00 až 12.00 Pletení z pedigu
v klubovně SONS.

Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
vycházka pro předem přihlášené
zájemce
sobota 6. dubna
od 9.00 do 17.00 hod. sraz
v 9.00 hod. v Drahanech u školy. Vycházka nepřístupnou částí
vojenského újezdu Březina.
Navštívíme pozůstatky Smilova
hradu a také Starého Plumlova.
Je nezbytně nutné, aby se zájemci o výlet přihlásili do 15. března
na iris@iris.cz
Tvořivá dílna
pondělí 8. dubna Keramika
od 16.00 do 18.00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám.
67, Prostějov. Pracovní oblečení s sebou.

POJEĎTE S NÁMI ZA
PŠTROSY! Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR,
okresní organizace Prostějov, pořádá ve středu 12. června poznávací zájezd do Doubravice nad
Svitavou. Cena zájezdu včetně
vstupenky na přednášku je 200
Kč. Přihlášky na mobil 739 513
405, p. Pařízek, předseda organizace.
Procházka historií Prostějova
pro seniory se koná v sobotu 6.
dubna v 10.00, 14.00 a 15.00 hod.
Sraz zájemců o prohlídku historického centra je u Masarykovy sochy
a sraz zájemců o prohlídku chrámu
je před vchodem do kostela.

Ve čtvrtek 4. dubna od 16.00
hodin proběhne zahájení výstaLazariánský servis Vás zve opět vy Otto Wichterle, ta potrvá do
i v roce 2013 na ozdravný pobyt 2. června v Muzeu Prostějovska a
v Chorvatsku. Pobyt je vhodný ve čtvrtek 11. dubna v 16.00 hodin se koná setkání s dlouholetým
pro rodiče s dětmi, seniory i
asistentem O. Wichterle Ing. Jiřím
handicapované. Bližší informace a přihlášky na tel. čísle Michálkem.
776 054 299 paní Zapletalová.

Domovní správa, s.r.o

Nově otevřená restaurace
a penzion U Jelínka na Olomoucké 112, proběhnou tyto
akce.
pátek 5. dubna a sobota 6. dubna
– ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY
sobota 13. dubna –
MC Cipísek, Sídliště svobody 6, TEPLÁKOVÁ PÁRTY
Prostějov
Jarní burza dětského oblečení Svaz tělesně postižených v ČR,
a obuvi - prodej: sobota 6. dub- o.s., místní organizace v Prostějově,
na 8.30-13.00
Kostelecká 17 zve své členy i nečleIndividuální psychologické pora- ny na zájezd 26.4.2013 do Velkého
denství - Poradenství s psycholož- Mederu a na šestidenní pobyt do
Bojnice v termínu 4.8. – 9.8.2013
kou dle objednání
Individuální právní konzultace – slovenské termály. Jste srdečně
– Právní minimum pro rodinu- zváni. Bližší informace v kancelá-konzultace s právničkou dle ři č.106 nebo na tel. 588 008 095,
724 706 773.
objednání

víceúčelová hala - zimní stadion

BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 2. 4.
13.00 - 14.00 hodin

středa 3. 4.
13.00 - 14.00 hodin

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

středa 3.4.
16.30 - 17.30 hodin

neděle 7. 4.
16.15 - 17.15 hodin

rnikpv.cz

Daňová přiznání
rozšířené hodiny
Na Územním pracovišti Finančního úřadu v Prostějově došlo
v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmu
fyzických osob za rok 2012 v období od 25. 3. 2013 do 2. 4. 2013
k rozšíření úředních hodin pokladny a podatelny.
Podatelna a pokladna:
8.00 – 18.00 8,00 – 11.30 12.30 – 15.00

Ing. Pavel Michalec, MBA
ředitel územního pracoviště Finančního úřadu v Prostějově

Pozor! Celostátní odstávka registru vozidel
Na základě vládou schválené změny provozovatele Centrálního registru vozidel od 1. dubna 2013 bylo rozhodnuto o nutné
technologické odstávce registru v rámci celé České republiky
v době od 30. 3. 2013 00.00 hodin do 3. 4. 2013 24.00 hodin.
V této době nebude aplikace registru dostupná. Odstávka se
týká i Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Ministerstvo dopravy se omlouvá za komplikace.

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...
Danuše Husárková 1942 Držovice
Josefa Tesařová 1926
Prostějov
Božena Budíková 1918
Brodek u Prostějova
Josef Trnka 1925 Kostelec na Hané
Rudolf Koudela 1943 Prostějov
Ludmila Mokrá 1928
Ivaň
Bohumil Kalvoda
Ptení
Olga Dostálová 1931
Ondratice
Bohuslava Milaniaková 1939
Mostkovice

Naděžda Skorkovská 1924 Prostějov
Zdeněk Pazdera 1921
Ivaň
Miloš Malík 1945
Olšany u Prostějova
Anna Soušková 1919
Štětovice
Ferdinand Mráček 1938
Klenovice na Hané
František Špičák 1961 Dobromilice
Věra Petráková 1934
Vrahovice
Milada Štreitová 1941
Vyškov
Stanislav Čechmánek 1938 Vyškov

Rozloučíme se...
Úterý 2. dubna 2013
Jiří Polanský 1949 Plumlov
10.00 Obřadní síň Plumlov
Jiří Hampl 1972 Lipová
11.00 Obřadní síň Prostějov
Heřma Křivínková 1926 Šlapanice
12.30 Obřadní síň Prostějov
Ladislav Hudeček 1937 Prostějov
13.15 Obřadní síň Prostějov
Helena Koudelková 1929 Vincencov
15.00 kostel Otaslavice
Čtvrtek 4. dubna 2013
Drahomíra Tomášková 1923 Kostelec na Hané
10.00 Obřadní síň Mlýnská
Leopold Dvořák 1925 Malé Hradisko 14.00 Obřadní síň Malé Hradisko
Pátek 5. dubna 2013
Antonín Vysloužil 1934 Prostějov
10.15 Obřadní síň Prostějov
Sobota 6. dubna 2013
Jaroslav Poláček 1923 Určice
14.00 kostel Určice

TIP Večerníku
OTTO WICHTERLE

KDY: čtvrtek 4. dubna 2013 od 16.00 hodin
KDE: Muzeum Prostějovska, nám. T.G.Masaryka 2, PV
Při příležitosti 100. výročí narození Otto Wichterle se Česká
centra a Muzeum Prostějovska
v Prostějově rozhodli zorganizovat výstavu. Ve čtvrtek 4.
dubna od 16.00 hodin si vezme
úvodní slovo pan Jan Špunda a
tím zahájí výstavu, která potrvá
až do 2. června. Pan Wichterle byl světově proslulý český
vědec a vynálezce, pracující
zejména v oblasti makromolekulární organické chemie,
mezi jejíž zakladatele u nás i ve
světě patřil. Proslulý je zejména
svými objevy a vynálezy, které
vedly k zásadnímu zdokonalení a celosvětovému rozšíření
měkkých kontaktních čoček.
Tyto výsledky vycházely z
jeho původní vědecké práce v
oblasti hydrogelů. Wichterle se
proslavil též objevem umělého
polyamidového vlákna-silonu.
V soukromém životě od svého

mládí hrál tenis, kterým trávil
svůj veškerý volný čas. Pokud
se chcete dozvědět více o tom,
jaký ve skutečnosti byl, přijďte
do muzea i ve čtvrtek 11. dubna
v 16.00 hodin na setkání s dlouholetým asistentem a spolupracovníkem panem Ing. Jiřím
Michálkem.

Blokové čištění
v Prostějově

17.00 - 18.00 hodin

čtvrtek 4. 4.

www.vece

Úterý 2. 4. 2013:
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Prostějov/red - Od předminulého 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 2. dubna 2013, blok číslo 3: Kpt. O. Jaroše (K. Svolinského
- průchod), A. Fišárka, B. Dvorského, C. Boudy, S. Suchardy, Kpt.
O. Jaroše – parkoviště, C. Boudy – parkoviště.
Čtvrtek 4. dubna 2013, blok číslo 4: Melantrichova, E. Králíka,
Polská, Ruská, Dělnická, Březinova, Dykova, Bezručovo náměstí,
průchod Floriánské náměstí, Dykova (Starorežná), cyklostezka Floriánské náměstí - Dykova (Starorežná).

Komentované prohlídky centra města
a kostela Povýšení sv. Kříže pro seniory
Prostějov/red - Studenti
SOŠ podnikání a obchodu v
Prostějově si v rámci projektu
Active Citizens připravili komentované prohlídky centra Prostějova a hlavního
prostějovského
kostela
Povýšení sv. Kříže, tentokráte se
zaměřením na seniory. Prohlídky proběhnou v sobotu 6. dubna
2013 od 10.00, 14.00 a 15.00
hodin. První průvodcovský
okruh vede Masarykovým
a Pernštýnským náměstím.

Průvodkyně zájemce seznámí
s historií města, upozorní na
významné památky, jako
jsou nová radnice, muzeum,
zámek a významné měšťanské
domy na náměstí. Druhý
průvodcovský okruh je v kostele
Povýšení sv. Kříže a zahrnuje
prohlídku hlavní lodě barokně
přestavěného gotického kostela, sakristie a kaple Nejsvětější
Trojice. Sraz zájemců je u
Masarykovy sochy nebo před
vchodem do kostela. Všechny

zájemce srdečně zvou studentky
2. ročníku oboru zaměřeného na
cestovní ruch.

JARNÍ ÚKLID 2013 v Prostějově
Prostějov/mik - Jarní úklid
proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci dubnu.
Bude zahájen v úterý 2. 4.
2013. Počínaje tímto dnem
budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery.
Stejně jako každý rok se bude
odpad třídit na velkoobjemový
(jedná se o odpad z domácností,
který je rozměrný a není možné
ho umístit do popelnic, například staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení,

textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude
odkládat do speciálních pytlů.
Kontejnery budou na místě
vždy v určený den od 15.00
hodin do naplnění, nejdéle však
do 18.00 hodin. „Naplňování
každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové firmy .A.S.A. TS
Prostějov, jelikož jsou určeny
pouze pro velkoobjemový a
zahradní odpad. Do těchto van
není možné odkládat nebezpeč-

ný odpad, jako například barvy,
ředidla, akumulátorové baterie
či pneumatiky. Není možné
sem ukládat ani žádný průmyslový nebo živnostenský odpad.
Dále není povoleno dávat do
van větší množství inertního
odpadu,“ upozorňuje Jana Gáborová, tisková mluvčí Magistrátu města Prostějova.
Seznam míst, kam budou
v jednotlivých dubnových
dnech rozmisťovány velkoobjemové kontejnery, přineseme příští týden.

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Protivanov
Dne: 15. 4. 2013 od 7:30 do
15:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Protivanov ve sm. od M.
Hradiska RS plynu, ČS PHM,
Jednota č.29 až č. 264. Dále pak
od býv. OP po č. 11. Od kostela
po OÚ až hospoda Kocanda, dále
č. 81 a 95, 316.
Obce: Hradčany, Dobromilice
Dne: 15. 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.

Obce: Otaslavice, Dobrochov, Brodek u Prostějova, Kobeřice, Hradčany,
Dobromilice
Dne: 17. 4. 2013 od 7:30 do
17:00 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Otaslavice vč. podnikatelských subjektů + ZD
+ pila, dále Bažantnice, Dobrochov areál pana Šišky, část
obce Brodek u Pv s celými
ulicemi: Hřbitovní, Havlíčkova v.č. školy, Lískovec, Tyršova, Zámecká č.248, Sportovní
areál, č 486 a 110, ZS, MŠ celý
areál zámku, RD č.112, Kobeřice kamenolom, obec Kobeřice
a Hradčany, farma Hradčany,
farma Cropagro, 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: Prostějov
Dne: 18. 4. 2013 od 6:00 do
10:00 hod. Vypnutá oblast:
ČSOB Dukelská Brána. Dne:
18. 4. 2013 od 10:30 do 13:30
hod. Vypnutá oblast: bývalá
kotelna sídl. Svobody.
Obec: Ochoz
Dne: 19. 4. 2013 od 7:30 do 15:00
hod. Vypnutá oblast: celá obec
Ochoz vč. podnikatelských subjektů v obci - mimo farmu ZD
Obec: Prostějov
Dne: 19. 4. 2013 od 7:30 do 11:30
hod. Vypnutá oblast: část města s
ulicemi: B. Šmerala od č. 1 po č.
23., garáže, Drozdovice od č.1 po
č. 5 vč., od č.2 po č.12 vč., Průchozí ul. celá.
Dne: 19. 4. 2013 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: celá
budova Magistrátu města Prostějova Školní ulice.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70
úterý 2. dubna
17.30 G.I.Joe: Odveta
20.00 Sněhurka:
Jiný příběh
španělsko-franc. romance
středa 3. dubna
17.30 G.I.Joe: Odveta
20.00 G.I.Joe: Odveta
čtvrtek 4. dubna
17.30 Jack a obři
americký fantasy film
20.00 Vedlejší účinky
americké kriminální drama
pátek 5. dubna
17.30 Jack a obři
20.00 Vedlejší účinky
sobota 6. dubna
17.30 Jack a obři
20.00 Vedlejší účinky
neděle 7. dubna
17.30 Jack a obři
20.00 Vedlejší účinky

sobota 6. dubna
15.00 Švec a čert
pásmo pohádek
17.30 Méďa
americká komedie
20.00 Méďa

Kulturní klub DUHA
pátek 5. dubna
18.00 až 22.00 Taneční
večer nejen pro seniory

SVÉ TIPY
na zajímavé akce
nám posílejte
na e-mail: vecernik@pv.cz

Apollo 13
čtvrtek 4. dubna
19.00 FROM THE TRACKS (SCO/SWE) + Strike Out
(CZE)+ Outsider (CZE) – From The Tracks – na druhý
pokus se sem vrací skotsko-švédská čtveřice hrající pekelně rychlý pop punk. Strike Out - čerstvá prostějovská krev
odehraje svůj první koncert! Outsider – punkrock z Valmezu.
Některým možná známí z loňské skatepark pardy nebo z předloňského koncertu The Gogets.
pátek 5. dubna
20.00 ALEŠ BRICHTA PROJECT TOUR K NOVÉMU
CD – Koncert legendárního metalového zpěváka s novou kapelou a novým CD Údolí sviní…. Předprodej: hudební nástroje Zdenek Tyl, Kramářská č. 1, Prostějov…

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 2. 4. DO 7. 4. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná ve
čtvrtek v 15.00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné oblohy koná ve čtvrtek ve 20.30 hodin. Vstupné 20
Kč. Ve středu bude Měsíc v poslední čtvrti.
POHÁDKU STALO SE NESTALO 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.

PLESY

v Prostějově a jeho okolí
5.4. Jarní věneček
Prostějov
5.4. Večírek SRPŠ ZŠ Palacká
Prostějov

Společenský dům v Prostějově
TŠ Jiřího Šindlera
Městské divadlo v Prostějově
ZŠ Palacká

UZAVÍRKA Českobratrské ulice
Ve dnech od 8. dubna do 12. května 2013 bude úplně uzavřena
ulice Českobratrská, a to od ulice Slovenské po ulici Barákovu,
z důvodu rekonstrukce vodovodu. Stavbu provádí společnost
Vodovody a Kanalizace – AQUA Olomouc, odpovědná osoba
Jaroslav Vágner, tel. 602 735 750. Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení.
inzerce

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s kvartetem skvělých umělců, kteří ohromili Prostějov

„VŽDY JSEM SE CÍTIL PŘEDEVŠÍM JAKO ZPĚVÁK, HERECTVÍ A TANEC
JE PRO MĚ JEN TAKOVÁ PŘIDRUŽENÁ VÝROBA,“ SVĚŘIL SE JIŘÍ KORN
Taneční seskupení 4TET jede dál, sbírá úspěchy a brzdit nehodlá

Prostějov - V dalším díle našich zajímavých rozhovorů máme pro vás tentokrát připravený skutečný bonbónek hodný belgických pralinek. Při nedávném koncertním vystoupení čtveřice showmanů ve složení David Uličník,
Dušan Kollár, Jiří Korn a Jiří Škorpík, známých pod souhrnným názvem
4TET, jehož byl PROSTĚJOVSKÝ Večerník hlavním mediálním partnerem,
jsme byli svědky jak jejich skvělého výkonu na jevišti, tak i profesionálního
a milého přístupu v zákulisí. I proto mohl vzniknout tento ojedinělý, mimořádný a hlavně zajímavý čtyřrozhovor...
Koncerty známého kvarteta 4TET se obvykle těší velké oblibě. Díky jemu tak
jich vystoupení ve zdejším Společenském domě už víme, proč tomu
al lístky.
je. Bombastickou podívanou si stoprocentně užil každý, kdo sehnal
řmi člePro ty méně šťastné přinášíme právě interview rovnou se všemi čtyřmi
yž ještě
ny známého vokálního uskupení. Snad nebudete překvapení, když
naznačíme, že stejná pohoda jako na jevišti skutečně panovala i v šatně zpěváků, a tak se celá půlhodinka povídání nesla ve znamení smíchu
pálkem
a vtipných hlášek... Schválně si zkuste tipnout, kdo je největším vtipálkem
sledovskupiny? Zpěváci mimo jiné ani nešetřili radami pro své pěvecké následovníky, a navíc prozradili, co letos chystají na své fanoušky.... To vše a jještě
černík!
více se dočtete v našem exkluzivním ČTYŘrozhovoru jedině pro Večerník!
Petra Hežová
Kdo má ve vašem uskupení
hlavní slovo?
Jiří Korn (dále J. K.): „Zatím to
tak vypadá, že já.. (šibalský úsměv).
Ale samozřejmě jsme dospělí, takže se vždycky nějak domluvíme
(smích). Někdy je však přece jen
lepší, když ten hlavní je jen jeden!“
Jste přátelé i mimo 4TET,
podnikáte i nějaké společné akce, které nesouvisí s hudbou?
Jiří Škorpík (J. Š.): „Sem tam si
někam vyrazíme, třeba na ryby
nebo na hrad...“
Dušan Kollár (D. K.): „Nebo spíš
něco nahrát.. (smích).“
Jaký druh hudby je vám
nejbližší?
J. Š.: „Určitě klasická hudba a pak
možná i něco rockovějšího.“
D. K.: „Melodický rock a funky.“

INZERCE

David Uličník (D. U.): „Klasická
hudba.“
J. K.: „Hlavně ten styl, který děláme my... (smích). Tady v republice i ve světě je spousta úžasných
a dobrých lidí v oboru a je těžké
někoho z nich jmenovat a jiné ne.
Například mně osobně se hrozně
líbí umělci z Cirque du Soleil,
což je vlastně spojení akrobacie
a ohromné show. Dělají úžasné
projekty a člověk se při pohledu
na ně úplně diví, že někdo je vůbec schopný něco tak úžasného
dělat.“
Pane Korne, vy jste si za
svou dosavadní kariéru
vyzkoušel roli zpěváka, tanečníka, moderátora a mnoho dalších. Co z toho je vám nejbližší?
J. K.: „Já jsem v první řadě zpěvák,
tak jsem to vždycky cítil. Všechno
ostatní kolem toho je jen taková přidružená výroba... (úsměv).“

někdy nějak frustrovaný z nějakého
konkrétního vystoupení (smích).
Samozřejmě v některých sálech
není úplně nejlepší akustika nebo se
vyskytne nějaký jiný problém, ale
s tím je třeba se poprat. Nejhorší ale
je, když se nám na koncertu sejdou
přátelé, kteří se třeba dlouho neviděli. Chtějí si pohovořit a koncert
je moc nezajímá, to je pak docela
hustý...“

J. K.: „Tady asi žádná rada není
dobrá. Hodně záleží na tom,
s kým se setkáte, kde začínáte a
kdo vlivný si vás všimne.
J. Š.: „Hlavní věcí je určitě talent,
pak píle, štěstí, kontakty, zase
štěstí, protože to prostě potřebujete. Přesně jak říkal Jirka, nejvíc
totiž záleží na tom, kdy kde koho
potkáte. Pak už jde o to poctivě tu
práci dělat, ale to asi platí o každé

Máte tedy někoho,
oho, kdo
je pro vás pěveckým
veckým
vzorem?
D. U.: „Největším pěveckým
eckým
vzorem pro sebe i mé kolegy Čtyři showmani pěkně pohromadě. Pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jsem samozřejmě já (smích).
mích). zapózovali zleva: Jiří Škorpík, Dušan Kollár, Jiří Korn a David Uličník. Jejich
Měl jsem to štěstí, že jsem
sem se vystoupení na pódiu i v zákulisí bylo veskrze příjemné. Foto: Petra Hežová
setkal s několika opravdu
d výbornými zpěváky a tyto zkušenosti
Chystáte pro fanoušky v blíz- práci. Potom je totiž naděje, že o
jsem nasál jako houba. No a teď je
ké době nějaké překvapení, vás bude zájem.“
můžu předávat dál (smích)“.
například v podobě nového CD?
Na co jste ve své dosavadní
J. K.: „Kdybych tě znal dřív, J. K.: „My pro fanoušky pořád
kariéře nejvíce pyšní?
tak bys možná mým vzorem byl chystáme nějaká překvapení.. J. Š.: „Asi na to, že jsme spolu
(smích). Pro mě asi byli největším (smích Aale je pravda, že novou vydrželi těch deset let, a už nám
vzorem moji rodiče.“
desku už nějakou tu dobu připravu- dokonce táhne na jedenáct. A taky
Se 4TETem jste zavítali do jeme. Snad se nám podaří s ní vyjít na to, že kolegové vydrželi mé žispousty zemí. Kde se vám už letos, bude to naše čtvrté album, votní příběhy a nálady (smích).“
zpívalo nejlíp a kde naopak ne- takže s příznačným názvem 4th.“
D. K.: „Jak řekl Jirka, za největší
příliš dobře?
Co byste poradili začínají- úspěch považuji to, že stále funJ. K.: „Co si vzpomínám, tak se
cím zpěvákům, kteří ve vás gujeme a že přestože jsem zahranám snad všude zpívalo dobře. vidí svůj vzor?
niční herec až z dalekého SlovenVždycky je to samozřejmě o publi- D. U.: „Aby si našli nějaké poctivé, ska, mohu si zazpívat s takovými
ku a o takové té celkové atmosféře dobře placené řemeslo a tomu se umělci, jakými jsou David Uličvečera. Nevybavuju si, že bych byl věnovali (smích).“
ník, Jiří Škorpík a Jiří Korn. I když

ze začátku tu byla jistá jazyková
bariéra (smích) ...“
J. K.: „Já jsem šťastný hlavně
z toho, že jsme se dali vůbec dohromady. Pamatuju si, kdy jsme
si úplně poprvé zazpívali, ty první
tóny, to byl pro mě prostě nezapomenutelný zážitek. Ono je to
dobrý i teď (smích), ale ten první
dojem byl prostě ohromný!“
J. Š.: „A teď už skoro jedenáct

let čekáme na ten druhý dojem
(smích).“
D.U.: „Po těch letech jsem rád, že
jsem relativně zdráv a pořád mám
hlas. Myslím, že je to moje životní vítězství, že se můžu postavit
vedle takových zpěváků.“
Co byste popřáli 4TETu a
sami sobě?
J. K.: „Abychom ještě vydrželi
zpívat nějaký ten rok...“

„Já jsem šťastný hlavně z toho,
že jsme se dali vůbec dohromady.
Pamatuju si, kdy jsme si úplně

první dojem byl prostě ohromný!“
prv
Největší hvězda seskupení 4TET
Jiří Korn o tom, na co je nejvíce pyšný

CO JE TO

4TET?

H d b í uskupení
Hudební
k
založené
l
é v říj
říjnu 2002 z
iniciativy zpěváka, tanečníka, moderátora
a hráče kulečníku Jiřího Korna. Poprvé
se tito „muži v černém“ představili skladbou „How Deep Is
Your Love“ v provedení a capella. Reakcí na nadšení publika byla vystoupení v mnoha tuzemských i zahraničních televizních show (Manéž
(
Bolka Polívky,
y, Miss 2003,, Zlatá mříž,,
Gogošou atd.). Úžasné vokální výkony, originální kostýmy
v dokonalé souhře s netradičními hereckými a tanečními
kreacemi všech aktérů na jevišti, to vše rozhodně nenechá
nikoho z diváků a posluchačů chladným. Pravidlem bývají při koncertech 4TETu vyprodané sály a neopakovatelná
atmosféra každého jednotlivého vystoupení. Na svém kontě
mají
j tři CD a v plánu
p
je
j už i čtvrté. Pánové Jiří Korn,, Dušan
Kollár, David Uličník a Jiří Škorpík si spolu notují letos už
jedenáctým rokem a zabalit to rozhodně nehodlají.

sportovní menu
www.tkplus.cz
ROZHOVOR
DRSNÁ ŽENA V RINGU

TRHÁK TÝDNE

Vyzpovídali jsme
boxerku,která uchvátila
fanoušky Prostějova...
čtěte
na straně

HONEJSKA I BERDYCHA POTKALA SMŮLA...
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JEDNADVACETILETÝ HOKEJISTA NEPOMŮŽE ZLÍNU V BOJI O TITUL
A PŘIŠEL O ŠANCI HRÁT NA MS, TENISTA NELETÍ NA DAVIS CUP!

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

www.facebook.com/vecernikpv.cz

basketbal

STŘEDA 3. 4.

18:00

MATTONI NBL - 8. KOLO NADSTAVBY

BK PROSTĚJOV
ČEZ BASKETBALL NYMBURK
Hala Sportcentra DDM Prostějov

PÁTEK 5. 4.

7:45

MEZINÁRODNÍ TURNAJ 7. TŘÍD
Prostějov/jim

SIDA CUP 2013
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

PÁTEK 5. 4.

19:30

OBLASTNÍ PŘEBOR – 20. KOLO

BK PROSTĚJOV „B“
TJ ŠUMPERK „B“
Hala Sportcentra DDM Prostějov

nohejbal

SOBOTA 6. 4.

SMUTNÝ ORTEL „SEZONA PRO TEBE SKONČILA“ SI MUSEL VYSLECHNOUT VELKÝ TALENT ČESKÉHO HOKEJE A
PROSTĚJOVSKÝ ODCHOVANEC ANTONÍN HONEJSEK. OSUDNÝM SE HRÁČI ZLÍNA STALA NEKONTROLOVANÁ
SRÁŽKA S TŘINECKÝM OBRÁNCEM PO FAULU OD RADKA BONKA A NÁSLEDNÉ VYKLOUBENÍ LEVÉHO RAMENA. V
DALŠÍCH BOJÍCH O MISTROVSKÝ TITUL SE TAK MUSÍ „BERANI“ OBEJÍT BEZ TALENTOVANÉHO FORVARDA, NAD JEHOŽ
SMŮLOU BĚSNÍ I REPREZENTAČNÍ KOUČ ALOIS HADAMCZIK, KTERÝ JEJ HODLAL VZÍT DO PŘÍPRAVY PŘED SVĚTOVÝM
ŠAMPIONÁTEM! SPORTOVNÍ TRABLE ŘEŠÍ I TOMÁŠ BERDYCH. JEHO ZRANĚNÍ NAŠTĚSTÍ NENÍ TAK VÁŽNÉ, NICMÉNĚ
PO ČTVRTFINÁLOVÉ PORÁŽCE V AMERICKÉM MIAMI S FRANCOUZEM GASQUETEM JEJ I TAK PŘIMĚLO ODHLÁSIT SE Z
VÍKENDOVÉHO DAVIS CUPU PROTI KAZACHSTÁNU... TAM NAOPAK LETÍ UZDRAVENÝ RADEK ŠTĚPÁNEK A COMEBACK
HLÁSÍ JINÝ HRÁČ TK AGROFERT JAN HÁJEK...
O smůle Antonína Honejska a Tomáše Berdycha se můžete dočíst na stranách 27 a 29.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 2. KOLO

Agelky FOTBALové soutěže
ani o Velikonocích
přejely NEZAČALY
Jaro jsme avizovali, ale nepřišlo...

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY
tělocvična ZŠ Palackého

basketbal

SOBOTA 6. 4.
NEDĚLE 7. 4.

13:30
10:00

EXTRALIGA KADETŮ U17 – PLAY OFF
3. A 4. ČTVRTFINÁLE

BK BCM PROSTĚJOV
JBC BRNO

&

Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 6. 4.
NEDĚLE 7. 4.

17:00
17:00

EXTRALIGA ŽEN – 1. A 2. SEMIFINÁLE PLAY OFF

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC

&

Hala Sportcentra DDM Prostějov

box

SOBOTA 6. 4.

OSTRAVU!

18:00

VAXHILL EXTRALIGA MUŽŮ – 6. KOLO

BC DTJ PROSTĚJOV
SKP SEVER ÚSTÍ NAD LABEM
Sokolovna na Skálově náměstí

boje na zelených trávnících aneb
KRAJSKÝ PŘEBOR – 19. KOLO
SOKOL KONICE
FKM OPATOVICE-VŠECHOVICE
NEDĚLE 7. 4. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Volejbalový kanón! Prostějovské hráčky se s prvním soupeřem
play-off moc nepáraly a stejnými míči jako na tomto snímku pálí
Kossányiová, vyřídily severomoravský tým hladce 3:0 na zápasy.
V semifinále je tak čeká Olomouc. Začíná se už o tomto víkendu.
Foto: www.vkprostejov.cz

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 19. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
TJ ZLATÉ HORY
NEDĚLE 7. 4. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 19. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FK KOZLOVICE
NEDĚLE 7. 4. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 16. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SK SLATINICE
SOBOTA 6. 4. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

Prostějov/jim - O uplynulém
víkendu se po předchozích
odkladech měly konečně naplno rozjet fotbalové soutěže a
ukrojit si tak první díl z jarní
pouti. Nicméně příroda se i
tentokrát ukázala být silnější
než přání fotbalových funkcionářů a došlo tudíž na odklad
dalšího plánovaného dějství
MSFL, krajských a okresních
soutěží!
V minulém vydání vám tak Večerník nakonec s předstihem přinesly losy mužských i ženských
soutěží pro zbývající část sezony 2012-2013 a předpokládali
jsme, že se skutečně začne hrát.
Nestalo se! Velikonoce totiž
jaro a s ním odpovídající terény i klimatické podmínky,
nepřinesly. Naopak zejména na
Moravě se museli od soboty vyrovnat s dalšími přívaly sněhu.

Na samý závěr týdne pak jednotlivé STK musely opětovně
sáhnout k radikálnímu rozhodnutí: ODLOŽIT!
Protože tak došlo k dalším
změnám v termínových listinách, zaktualizované rozlo-

sování najdete na webových
stránkách Prostějovského Večerníku www.vecernikpv.cz.
Podrobněji se fotbalové situaci na celomoravské, krajské
i okresní úrovni věnujeme na
stranách 22 a 23.

Kdy se dočkáme? Většina fotbalových stadionů zeje prázdnotou,
sněhová pokrývka odkládá příchod jara.
Foto: Michal Kadlec

POZVÁNKA DO ČECHOVIC

Fotbalový oddíl TJ Sokol Čechovice * srdečně zve všechny příznivce * na utkání 16.kola I.A třídy.

TJ SOKOL ČECHOVICE - FK NOVÉ SADY
POZOR !!! změna termínu !!!

SOBOTA !!! 6.4. 15.30 hod.
hřiště Čechovice

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 16. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL PIVÍN
SOBOTA 6. 4. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 16. KOLO
SK LIPOVÁ
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
SOBOTA 6. 4. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

PŘEBOR OFS PV;II.TŘÍDA – 20. KOLO
SOKOL ČECHOVICE "B"
SMRŽICE
NEDĚLE 7. 4. 2013 15:30 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také v poaprílovém, prvním
dubnovém čísle pokračujeme
v rámci po dva roky zaběhnutém projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ s populárním
kláním, který vám přinášíme
na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. I dnes se
tak 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 poukázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

- bavlna 425,- krep
489,Správná odpověď z č. 12 na snímku byl dům ve Spitznerově
- flanel
569,ul. č.5 v Prostějově. Vylosovanou
výherkyní
je Věra SED-



ostějov
LÁČKOVÁ, Podskálí 84, Mostkovice.

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 4. DUBNA 2013, 16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 8. DUBNA 2013.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.
V SOB
OTU
OTEVŘ
ENO

549,-

299,-

VELKÁ JARNÍ AKCE ! ! !

549,-

www.profitexprostejov.cz
www
ww
w prof
ofi
fit
itex
itex
exp
prostejov.cz
p
pros
pr
ros
ostte
tejov
tej
jov

CHCETE SE DOBŘE NAJÍST?

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

TRADIČNÍ PROSTĚJOVSKÁ RESTAURACE LÁZNĚ ZVE NA DOBROU A ...

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

TIP
k obrazovce

SOBOTA 6. 4. 2013

20:00 HODIN

AORTA, ASESOR, BUNKR, DATIV, GRAFIK, HVOZDÍK,
IRSKO, KATAR, OSTŘÍ, PIÁNO, PLINT, ŘÁDEK, ŘETĚZ,
SITÁR, SLOKA, SRNČÍ, SVĚRÁK, TAMTO, TANČIT, VELÍN,
VOSÍK, ZEŤÁK, 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 4. DUBNA 2013 do 16.00
hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„DA VINCI“. Další vylosovanou výherkyní se stala Kateřina ŠŇUPÁRKOVÁ, B. Dvorského 1, Prostějov, jenž
se může těšit na originální cenu v podobě POUKAZU DO
SALÓNU DA VINCI V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč,
kterou věnoval partner minulého kola naší soutěže - právě salon DA VINCI!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě
naopak, nejšťastnější z vás si tentokrát budou moci dopřát
něco dobrého k snědku. Nejčtenější regionální periodikum
totiž pro toto dějství soutěže získalo nového partnera, kterým se stala tradiční prostějovská restaurace „LÁZNĚ“.
A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování o POUKAZ NA VEČEŘI V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV
Večerníku, a to konkrétně v PONDĚLÍ 8. dubna.
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V minulém, v celkovém
součtu stodruhém pokračování tohoto originálního
klání uspěli všichni ti, kteří
správně poznali, že se jedná o Adolfa Sušně. Starostu
Plumlova a člena ODS, který
dlouhodobě velí místu nedaleko od Prostějova, jenž se
může těšit z vodní nádrže i
nádherné historické památky
v podobě zámku, poznala poměrně větší část soutěžících.
V osudí se nakonec objevilo
úctyhodných 312 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se usmálo
štěstí na výherkyni, kterou se
stala Marie MOŽNÁ, Ondratice 142. Od Večerníku obdrží
zajímavou cenu v podobě v
podobě PRODUKTU od firmy PHYTO.CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit
své štěstí třeba hned v rámci
tohoto čísla, přičemž tentokrát jsme zabrousili do kulturních vod a graficky mírně
poupravili členy prostějovské
skupiny, která se věnuje převážně stylu, jenž je spojován
s ostrovem Jamajka. Nápovědou budiž, že jejich nedávné
vystoupení v klubu Apollo 13
slavilo velký úspěch...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stotřetího
kola čekáme v redakci ZNOVU DO ČTVRTKU 4. DUBNA 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 opět
TRADIČNĚ už v PONDĚLÍ
8. DUBNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
FILM, ČR (2004)

Režie: Dušan Klein
se k němu nastěhoval kamarád
Hrají: Pavel Kříž, David Ma- Kendy, který se právě rozvádí.
tásek, Michaela Badinková, V krizi středního věku, kterou
Tereza Brodská, Lukás Vacu- právě Štěpán prochází, zapůsobí
lík, Josef Somr, Jana Hlavá- setkání se zrzavou Aničkou jako
čová, Pavel Zedníček, Lenka doušek živé vody. Mezitím dojde
Kořínková, Oldřich Navrátil k definitivnímu rozchodu s Ute a
Od doby, kdy po vysoké škole, vinou nedorozumění mizí z jeho
praxi v nemocnici i venkov- života i Anna. Štěpán ji hledá na
ském obvodě nastoupil Štěpán ubytovně, odkud se odstěhovaŠafránek jako lékař do ústavu la a marně ji hledá i na adrese,
pro mentálně postižené děti, kterou se mu podařilo získat v
uplynulo dvaatřicet let. Nyní nemocnici. Tady se dozví jen
Štěpán osiřel a musí se rozhod- to, že Anna otěhotněla s nějanout, jak se životem naloží dál. kým doktorem a odstěhovala se
Je mu čtyřicet, pracuje jako lé- neznámo kam. O sedm měsíců
kař u záchranky a jeho vztah s později Štěpán Šafránek vyjíždí
Ute léty zevšedněl. A ke všemu k akutnímu porodu...
VÍCE NEJEN O ZÁVĚRU ÚSPĚŠNÉ SÉRIE “BÁSNÍKŮ”
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

HRAJEME O BOWLING!

Jak jste již podvakrát v minulých vydáních mohli zjistit, vrátili jsme se k luštění
o zajímavou cenu od oblíbeného místa 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
4. DUBNA 2013, do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 5 - 5 - 1 - 1, načež v
pořadí celé historie tohoto klání se už celkově dvaadevadesátou výherkyní v historickém
pořadí stala Helena MÜLLEROVÁ, Lesnická 471, Plumlov, 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 už
opět tradičně v PONDĚLÍ 8.
DUBNA 2013. Nezbývá tedy,
než abyste se po Velikonocích
opět vrhli na nějakou tu aktivitu, soutěžit s námi o bowling je
ideální příležitostí...

Nabídka realit a nemovitostí

REALITY
POHODA

Židovské uličky s.r.o., SNP 6/9,
Držovice, tel.: 777 96 20 27
e-mail: acko@ackoreality.cz
www.ackoreality.cz

ing. Dagmar Goeblová
Žižkovo nám. 14, Prostějov
Tel.: 582 337 290, 603 891 701
E-mail: realityarea@volny.cz

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

BYTY

tel.: 607 915 184

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

WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY- PRONÁJEM

 605 011 310

1+1, ul. Vrahovická, PV 4500Kč/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.

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY PRODEJ

1+1,OV, TOVAČOVSKÉHO, PV, cihla, po rek.570.000,- Kč
1+1,dr.E.BENEŠE,43m2, po rek, lodžie .....630.000,-Kč

Prostějov, sídl. Svobody
Prodej bytu 1+1 v OV, 35 m2, 6. patro. Cena: Kč 525.000,-

Prodej bytu 4+kk Hradební, novostavba, OV,
113 m2 s terasami v centru města Cena v RK
Prodej bytu 4+1 V. Špály, OV/panel, po kompletní rekonstrukci bytu i domu 1 590 000,- Kč
Prodej bytu 3+1 Dolní, DB/panel, 1.patro s
výtahem, 74 m2, lodžie.
990 000,- Kč

Pronájem obchodu 150m + 50m sklad
u centra PV. Vhodné i na kanceláře, lehkou
výrobu. Cena: 16 500Kč/měs. + DPH + ink.
2

2

2+1,OV,VRAHOVICE ,55m2, 2 lodžie,rek. ..850.000,-Kč
2+1,OV,OKRUŽNÍ, 58 m2, lodžie..............790.000,- Kč
3+1,OV,sídl.SVOBODY, 74m2, po rek. ...1.050.000,-Kč
5+1,FANDERLÍKOVA, dr.1.p.,velmi pěkný, po rekonstrukci, lodžie, možnost garáže .................. DOHODA !!!

P
B
a okolí….rodinné domy i k rekonstrukci
Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310
NOVINKY!!!
3+1,OV,OKRUŽNÍ, 88m ,slunný,dvě lodžie1.350.000,-Kč
2+kk,OV,KOSTELEC NA HANÉ, cihla 650.000,-Kč
RD BEDIHOŠŤ,2+1,3+1, vjezd, zahrada 1.850.000,-Kč
RD 3+1, SKALKA, po rekonstr.,patrový, zahrada,stodola,
pěkný, možnost vjezdu na pozemek ....... Cena k jednání
1+kk,PLUMLOV, po rekonstrukci .......Cena k jednání
2

Čechy pod Kosířem, okr. Prostějov
RD 1+1, garáž. Zastavěná plocha 133 m2. Cena: Kč 500.000,-

Prodej bytu 1+1 E.Beneše, DB/panel, 39 m2,
1.p. lodžie
500 000,- Kč
Prodej bytu 1+1 Tovačovského, OV/cihla,
rekonstr.
630 000,- Kč

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

Prostějov, Košická ul. Novostavba RD 5+kk (132 m2) s garáží, pozemek 288 – 344 m2. K bydlení 10/2013. Kč 3.490.000,Prodej RD 7+1 s průjezdem, garáží a terasou v
Určicích.Plyn.vytápění, obec.voda, el.e.220/380V,
Cena: 1 150 000Kč
pozemek 466m2.

Rodinné domy
RD Čechovice 5+2 dvougenerační s malou zahradou. Po částečné rekonstrukci.
2 900 000,- Kč

DOMY- PRODEJ
RD 4+1,3+kk LEŠANY, zahrada...........Cena k jednání

TOP NABÍDKA!!!
RD 2+kk, VRAHOVICE, zahrada ...........999.000,-Kč
RD5+kk,BEDIHOŠŤ, zahrada, garáž .... 2.200.000,-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

Plumlov, okr. Prostějov. Prodej RD 3+1 po část. rek.,
s garáží. Pozemek 206 m2.
Cena: Kč 1.590.000,1+1, sídl. Svobody
2+1, ul. U Spořitelny
3+1, Plumlov
3+1, Pv, Fanderlíkova ul.
3+1, Pv, Belgická ul.
3+1, Mostkovice
3+1, Pv, Mozartova ul.
4+1, Pv, Anglická ul.

Kč 525.000,Kč 880.000,Kč 819.000,Kč 995.000,Kč 1.049.000,Kč 1.100.000,Kč 1.299.000,Kč 1.200.000,-

BYTY – PRONÁJEM:

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

1+1, Žeranovská ul.
1+1, sídl. Svobody
2+1, Biskupice, okr. Pv
2+kk, Pv, Raisova 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 5.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 6.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (cca 3.500)
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (2.200,-)
Kč 5.500,-/měsíc + inkaso (cca 2.000)
Kč 7.500,-/měsíc vč. inkasa
Kč 10.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500)
Kč 8.500,-/měsíc + inkaso (cca 3.500)
Kč 11.000,-/měsíc + inkaso (cca 2.500)

GARÁŽE - PRONÁJEM

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

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

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

GARÁŽ - PRODEJ

Kč 69.000,-

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

Pronájem
Fanderlíkova ul. - pronájem kanceláří
v 1. patře objektu firmy Sezako.
150,-Kč/m2/měs.
POZEMKY
Stavební pozemek Ohrozim, 700 m2,
el., voda, plyn u pozemku, studna.
540 000,- Kč

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

Prodej RD, Určice

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická
Poděbradovo náměstí 11-12
(budova Komerční banky, III. patro)
796 01 Prostějov, tel.: 582 393 176
e-mail: redomino@seznam.cz

Prodej RD se sklepem a zahrádkou, Prodej bytu po rekonstrukci s lodžií,
Cena: 445.000,- Kč komorou a sklepem. Cena 1650000,- Kč

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny

Prodej pěkného

Prodej bytu 3+1, Prostějov V. Špály

bytu v centru města, Prodej bytu po rekonstrukci s lodžií, sklepem,
Cena: 1200000,- Kč
Cena: 795000,- Kč

Prodej RD, Výšovice

Prodej RD 4+1, s dvorem a zahradou,
Cena: 990.000,- Kč

Prodej RD, Senice na Hané 3+1, po rek. cena:1.450.000,- Kč
Prodej RD, Smržice 5+1, přístavby , zahrada, cena: 1600000,-Kč
Prodej RD, Smržice 2+1, pozemek 990m2,
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.

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

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

Tel.: 606 922 838
PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro, nové plynové ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní
zahrádka.
CENA: 770.000Kč.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 480.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, k demolici, veškeré IS,
zastavěná plocha
341m2, rozsáhlá zahrada o výměře
2479m2.
Cena 1.800.000Kč.
SLATINKY RD 4+1, patrový, plastová okna, vodovod, el.
220V/380V, plynové ÚT, pozemek
celk. 994m2, garáž.
CENA: 1.890.000Kč.
KRUMSÍN RD 3+1, vlastní
studna,
el.
220V/380V, vyt.
plynem, žumpa, pozemek celk.
1219m2, klidné místo.
CENA: 790.000Kč.
PTENÍ
CHATA 2+1,
lokalita „Ptenský
žleb“, zast. plocha 34, zahrada 365m2, přes pozemek protéká vodní tok Ptenka.
CENA: 220.000Kč.

www.reality-domino.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
6) RD Dobromilice - zahr., 406 m2 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.
7 tis. + ink.
3+1 Daliborka - 105 m2 3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
3+1 Husserl.nám., 140 m2 6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+kk Olomoucká, po rek. 7 tis.Kč + ink.
2
3+1 Vrchlického, 78 m 8 tis.Kč/měs.
2
8,5 tis.Kč vč.ink.
3+1 Tylova, 75 m , balk. 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
2
3+1 DR Holandská, 74 m
990 tis.Kč
2
3+1 OV Západní, 70 m , po rekonstr.
1.200 tis.Kč + prov.
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
2
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m , 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše 1.500 tis.Kč
2
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
790 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:

RD Smržice 5+1 se zahradou. V původním
udržovaném stavu
1 650 000,- Kč

návštěvnost
webu
roste...

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz

BYTY – PRODEJ:

Pronájem objektu - prodejny se skladem,
servisem a kancelářemi u centra PV.
SLEVA: 40 000Kč/měs. + DPH + inkaso
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Každý den
aktualizované
zpravodajství
krimi
kultura
sport

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
RD 3+1 Čehovice, 90 m2
370 tis.+ provize.
RD 3+1 Čehovice, 220 m2, 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
RD Dobromilice - zahr., 406 m 990 tis.Kč
RD 3+1 v Určicích - zahr.,
1. mil.Kč
RD 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.290 tis.Kč
2
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.500 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
1.590 tis.Kč
RD 5+1 v Obědkovicích
2 tis.m2
pozemek 1.700 tis.Kč
RD 5+1 Hrubčice, ZP - 469 m2
1.850 tis.Kč
RD Přemyslovice, 2x 2+1, 406 m2
1.880 tis.Kč
2
RD 6+kk Vícov, 1579 m
1.999 tis.Kč
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
2
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný
2.200 tis.Kč
RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.800 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení -3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr. 3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž 3.700 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč

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. 600.000Kč
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 1.539.000Kč
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

KOMERČNÍ PROSTORY:

Novinky: Obchod, kancelář či provoz.- Krasická ul., 24 m , 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.
2

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
689 tis.Kč
2+1 Studnice (okr.Vyškov), 84 m2, zahr. 3+1 Seč, zděná, 102 m2 650 tis.Kč + provize RK
2+1 Raková, 300 m2 1.100 tis.Kč
POZEMKY:
Novinky:
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
2
Kostelec n/H - 1160 m
1.137 Kč/m2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa 330 tis.Kč
Ostatní pozemky:
Držovice 20 tis. m2 - ke komerč.
účelům 1 tis.Kč/m2
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
650 tis.Kč
Prodej zahrady - za Cílem
88 tis.Kč
2
Domamyslice - 6000 m ,
1280 Kč/m2
2
Čechovice - zasíťov., 3300 m
2200 Kč/m2
Držovice - 856 m2,
935 Kč/m2
- 3300 m2,
450 Kč/m2
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
2.000 Kč/m2
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
350 Kč/m2
- 1000 m2
240 tis.Kč
Alojzov - 3000 m2,
375 Kč/m2
2
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m ,
450 Kč/m2
Otonovice - 3050 m2,
295 Kč/m2
Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

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
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PRÁCI NABÍZÍ

REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

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

Prodám garáž u Penymarketu. T.:
728 511 591

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

Oděvní firma LORGIT – PV přijme
švadleny. Zkušenosti se šitím nutné.
Info na adrese: Jana Olivetského
27, Prostějov. Tel.: 582 340 591

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

Letní zahrádka přijme na sezonu
2013 servírku. 773 951 889

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

Přijmeme kosmetičku a pedikérku
na ŽL. 604 881 600

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 zrek.,Vrahovice 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. 4 100/měs.
* Pronájem 1+1 Šárka 6 500/měs.
* Pronájem obch.prostor 6 000/měs.
Pro klienty hledáme byty, domy,
pozemky.
* Zdarma inzerce, právní servis
* Zajistíme financování, odhady
* Rekonstrukce domů i bytů
* Průkazy energetické náročnosti
zuzana.kucerova@vnb-reality.cz
774 409 430
WWW.VNB-REALITY.CZ

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
Pronajmu zděnou garáž v Prostějově v areálu řadových garáží Krapkova ul. Tel.: 602 537 370
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
Koupím pole nebo les v okolí
Kostelce, Bílovic a Lutotína. Tel.:
607 918 046

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

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

Malířské a natěračské práce, i s úklidem. Tel.: 777 818 463

Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 773 579 975

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

Nabízíme tesařské, pokrývačské a
klempířské práce, rekonstrukce i novostavby, pergoly. Tel.: 777 690 311

Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492

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

Stěhovací služba. Truhlářství Štugel. Tel.: 777 690 311

Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300

Hledám RD v PV nebo v okolí.
Tel.: 776 878 001 i SMS

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 nebo pronajmu byt 3+1 na
E. Beneše. T.: 607 872 739

Stavební firma provede opravy, bytové
jádra, hrubou stavbu domu, převoz materiálu autem do 1,5 t. Tel.: 608 718 813

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

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310

Hledáme byt 3+1, i k rekonstrukci,
776 460 300
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
Koupím byt 3+1 v lokalitě Brněnská, Libušinka, Mozartova, Manharda a okolí. I družstevní. Platba
hotově. Spěchá. Tel.:739 322 895
Prodám chatu ve Ptenském Dvorku. Tel.: 604 188 648
Pronajmu garáž v Domamyslicích.
Tel.: 737 158 063
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 garáž v Prostějově, Západní ul. T. 602 775 607
Prostorný zrekonstruovaný byt
2+kk vRD, 6 800 Kč vč. ink., 4 km
od PV. Tel.: 777 885 251
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 nebo pozemek
v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Prodám byt 3+1, 90 m2, cihla, po
rek. Tel.: 774 409 430
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658

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

Prodám byt 3+1, 75 m2, Belgická,
PV, OV,cena k jed. 950 000 Kč. Ne
RK. Tel.: 733 526 284
Pronajmu byt 2+1, Krasice, cena
7 000 Kč/měsíc vč. ink. Volný ihned. Tel.: 739 097 097
Pronajmu byt 1+1 v PV, od 1.4.
2013, cena 4 500 Kč + inkaso. Ne
RK. Tel.: 732 548 756

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.
H&Z auto – moto, Drozdovice 87,
Prostějov, (u Sv. Anny).
AKCE! KAŽDÝ ČTVRTEK
nákup bez DPH – 21%
Oleje Shell
Helix Hx7 10w – 40 – 1l – 99 Kč
s DPH
Helix Ultra 5w – 40 – 1l – 149 Kč
s DPH
Top nabídka:
Helix Ultra Extra 5w – 30 – 1l –
195 Kč s DPH
(Longlife III ) WV 504.00/507.00
Akce platí od 30.6. nebo do vyprodání zásob!
Tel.: 582 332 130, 774 945 952

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 brambory odrůda Milva. Cena 6,50 Kč/kg. Tel.
607 816 893

SEZNÁMENÍ

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

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

Prodám cihlový dvoupokojový
byt, Šárka, bytové družstvo, původní stav. Nízké náklady. Tel.:
604 948 775

59/160, rozvedená, štíhlá, hledá přítele
k občasným schůzkám. Záliby, cestování, příroda, kolo.
Tel.: 732 549 341

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

Půjčky pro každého
www.pujcky-prostejov.com
Půjčka 5 000 až 50 000 Kč rychle,
diskrétně až do domu bez poplatku
předem. Tel.: 777 96 57 34 pracuji
pro více věřitelů
Půjčím 50 tisíc až 3 mil. Kč bez popl.
Rychle, seriozně. T: 773 744 304
Expresní vyřízení půjčky. Bez poplatků předem. Peníze najisto od
přímého zdroje. Bez příjmu a bez
registru. Tel.: 734 669 847
Půjčky, úvěry, spolehlivě
PK SERVIS, Komenského 3, PV
Express půjčka do 24 hod. Solidní
jednání, vyplacení v hotovosti. Tel.:
723 243 415 i SMS

Opravy a úpravy oděvů
obuvi a batohů.
Vedle knihkupectví u radnice.
Tel.: 608 331 141
Provádíme veškeré zednické práce,
rekonstrukce, stavba RD., zateplení
fasád 280kč/ m2. Tel.: 776 036 750
Vyklidíme a odvezeme Vaše nepotřebné věci od půdy až po sklep.
Tel.: 605 992 510
Provádíme malířské a natěračské
práce. Tel.: 777 222 408

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

pro další číslo
je v PÁTEK
5. dubna 2013
v 10.00 hodin

Prostějovská stavební firma hledá kvalifikovaného, spolehlivého a svědomitého zedníka. Volejte od po – pá od
9.00 do 14.00 hod. Tel.: 775 732 828
Přijmeme zámečníky na HPP.
Řehulka s.r.o., Ohrozim. Tel.:
582 393 995
Hledáme DJ do disco klubu K 90.
Tel.: 777 571 219
STUDIO JIŘÍ MALÝ přijme masérku, manikérku s vlastním ŽL. Informace na tel.: 731 115 250
Do zavedeného kadeřnictví v centru PV hledám kadeřnici na ŽL.
Tel.: 737 439 773
Přijmu 4 kadeřnice, kosmetičku a manikérku na ŽL do salonu, který se otevírá na přelomu dubna a května. Tel.:
775 406 363, nilu76@centrum.cz
Přijmeme do HPP/ŽL – projektanta.
Požadavky: SPŠ-stavební, znalost:
ARCHICAD, ARTLANTIS. Praxe.
Životopis na: Info@cestap.eu

Hledáme vhodného uchazeče na
pozici: ÚČETNÍ – FAKTURANTKA. Nástup: květen 2013
HPP na dobu určitou s možností
prodloužení. Vzdělání: úplné střední ekonomické – praxe výhodou.
Požadavky: pečlivost, flexibilita,
komunikativnost, znalost práce na
PC, orientace v daňových a účetních předpisech. Nabízíme: práci v
moderním a perspektivním závodě,
zaměstnanecké benefity. Strukturované životopisy zasílejte na adresu
firmy: PROFROST a.s., J.B.Pecky
15, 796 01 Prostějov nebo e-mailem: sekretariat@profrost.cz

Solární
Solární studio
studio
Avantgarda
Avantgarda
3URVWČMRY
3URVWČMRY
Hledám
NRVPHWLþNXQDä/
do zavedeného studia

$YDQWJDUGDY3URVWčMRYč
'iOHSDNEULJiGQčREVOXKX
UHFHSFHSĝHYiæQč
YRGSROHGQtFKKRGLQiFK

Tel.: 777 270 906

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

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.

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

Výhodná brigáda vhodná pro maminky na md a studenty (od 18-ti
let). Možnost později přejít i na
hpp. Více info na tel.: 736 48 88 83
Rubešová Alena

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

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

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

KOUPÍM

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

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

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

Šikovné kosmetičce s ŽL a vlastní
klientelou (na MD, apod.) nabízím
možnost pracovat pro několik hodin týdně v zavedeném kosmetickém salonu v centru Prostějova.
Tel.: 723 141 622

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

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.

Nejaktuálnější
nabídky
realit
a nemovitostí!
Chcete se přidat?
Pište: inzerce@vecernikpv.cz
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Prostějovská cyklistika představila své plány pro příští sezónu - část druhá

„Chtěli bychom být v Česku trojkou za Bauknechtem a Duklou Praha,“
netají se ambicemi vedoucí trenér SKC TUFO Michal Mráček starší

Prostějov - Deset jezdců do třiadvaceti let a jednoho
závodníka v kategorii Elite připravuje k co možná
nejlepším výsledkům Michal Mráček starší. Vedoucí
trenér SKC TUFO Prostějov je spokojen s tím, jak
se podařilo vyplnit pauzu mezi loňskou a letošní sezonou, kvituje posílení družstva a chtěl by se zařadit
do absolutní české špičky i v mužské silniční cyklistice.
Pro Večerník hovořil po nedávné tiskové konferenci.
Jiří Možný
Zimní dřinu jste
zakončili dvoutýdenním soustředěním v Chorvatsku. Jste spokojen s tím,
jak se příprava vydařila?
„Přesně podle plánu to
neproběhne nikdy, protože
kluci se potýkali s různými
zdravotními
problémy,
nicméně u většiny mančaftu
se ji podařilo naplnit podle
předpokladů. Splnili jsme v
podstatě všechno, co jsme si
předsevzali, a můžeme jít do
závodů.“

Máte přehled, kolik
jste toho během
zahraničních pobytů najezdili?
„Spočítat to lze a evidujeme to,
abychom měli zpětnou vazbu
a věděli, když se nám něco
nepodaří, nebo naopak hodně
podaří. Je to tak, že pokud
jsou závodníci v teple, najedou
řádově tak tisíc kilometrů za
týden.“
V čem je pro vás
příprava v cizině lepší
než doma?
„Jednak v teple nehrozí tolik svalových zranění, navíc

pokud je tu počasí takové, jaké
panovalo v uplynulém období,
tak se v podstatě nedá téměř
trénovat. Museli bychom si
vystačit s běžkami, trenažéry
a ergometry, které samozřejmě
nikdy nenahradí jízdu na silnici.“
Lze tuto sezonu, pro
L
klub
premiérovou
mezi kontinentálními týmy,
srovnat s předchozími?
p
„Úplně ne. I v minulém období
jsme sice jezdili závody UCI,
ale jejich rozsah v letošní
sezoně se nedá poro-

vnat s ničím. Je to hodně nové, bude dařit. Je to někde jinde
ale jsme na to připraveni. Se- a konkurence bude větší.
zona sama ukáže, jak se nám Budeme muset bojovat.“
JJak byste
byst na tom
mohli být ve srovnání
s dalšími českým
českými oddíly?
„Musím na začáte
začátek říct, že vše
máme postavené na mladých
závodnících. Mů
Může to být
handicap, ale ro
rozhodli jsme
se dávat šanci těmto
těm mladým
minu
klukům. V minulosti
neměli

„Na mistrovství republiky i v
Českém poháru do třiadvaceti
let bychom chtěli bojovat
s nejlepšími a jestli se nám
podaří získat trikot, to teď
těžko předjímat, je to spíše sen.
Na Závodu míru je několik
trikotů, nejcennější je určitě
žlutý, ale zkusíme se o některý
z bonusových poprat.“
Určil
jste
lídra
družstva?
„Samozřejmě
jsou
mezi
závodníky výkonnostní rozdí„Přišli bratři Stöhrové, zůstal Kuba Filip. ly, lídrů je ale více. Přišli bratři
Stöhrové, zůstal Kuba Filip,
To je trojice, která by se měla nejvíce
to je trojice, která by se měla
nejvíce postarat o výsledky. Ale
postarat o výsledky. Ale jsou tu i další.“
jsou tu i další. Jirka Matoušek
Lodivod MICHAL MRÁČEK starší měl loni velký progres, Vikjmenuje hlavní lídry prostějovského klubu tor Vrážel, pokud se uzdraví,
bude top závodník, ještě lepší
než ostatní. Ostatní nebudou
Č
kde v Česku
jezdit, dvěma top týmy, které jsou jen nosiči vody, každý z nich
teď se to zlepšilo a pořád kousek dál než my.“
dostane svou příležitost, ale
Hovoříte nahlas o týmová hierarchie a vzájemná
my se na zlepšení
situac podílíme.
touze získat nějaký pomoc v závodě bude nutná. V
situace
Foto: Jan Brychta
Těžko se můžeme trikot?
cyklistice je to běžné.“
srovnávat
se
závodníky
Bauknecht-Authoru
(dříve
PSK Whirlpool či WhirlpoolAuthor - pozn.red.), který
má velmi zkušené třicátníky
Bucháčka a Kozúbka. Stejně
tak Milan Kadlec z Dukly Praha, to je etalon cyklistiky a osmnáctiletý kluk určitě nebude
mít výkonnost jako zkušení
matadoři. Chtěli bychom ale
být v Česku trojkou za těmito

JAN SVORADA: „Chci bojovat o druhý dres do sbírky“
Syn slavného otce je plný očekávání
a rád by se opět stal mistrem republiky

Foto: Jan Brychta
Prostějov/jim - Nositelem
nejzvučnějšího jména z řad
mužského družstva SKC
TUFO Prostějov je bezpochyby Jan Svorada. Jeho
otec dokázal vítězit mezi
amatéry a dekádu a půl i
mezi profesionály, dvacetiletý jezdec se teprve etabluje mezi muži a zažívá
přechod z horských kol na
silnici.
„Je to moje první sezona na
silnici a teprve zjistím, co mi
sedí. Zatím jsem jezdil jen horská kola a v juniorech jsem vyhrál mistra republiky,“ pochlubil se svým dosud největším
sportovním úspěchem.
Jeho otec vynikal jako spurtér,
který dokázal vítězit v dojezdech celého pelotonu, Jan Svorada mladší je jiným typem závodníka. „Můj otec byl skvělý
spurtér, ale já nemám postavu,
abych se mohl zvednout a
rychle spurtovat,“ charakterizoval sám sebe.
Na kole tráví šest dní v týdnu,
ročně najede asi pětadvacet
tisíc kilometrů, ale zatím ho
to baví a věří, že úsilí přinese
INZERCE

ovoce. Nepřekvapí, že jako
každý cyklista by si přál stát
na startu a absolvovat Tour de
France, uvědomuje si ale, že
k tomu vede ještě dlouhá cesta. „V Meridě jsem se účastnil
i závodů Světového poháru.
Hlavně musím podávat stabilně dobré výsledky. Doufám,
že dostatečně potrénuji, abych
mohl bojovat o titul na mistrovství republiky a získat druhý dres do sbírky,“ zasnil se.

Po skončení minulé sezony
se odhodlal odejít z Merida
Biking Teamu a zamířit relativně do neznáma. „Prostějov
zažádal o licenci, měl kvalitní
závody a rozhodl jsem se, že
to zkusím. Buď to vyjde, nebo
ne,“ vysvětlil své pohnutky.
Z kádru znal pouze několik
jezdců, nyní se již v Prostějově cítí jako doma. „Dobře
jsme se sžili a tvoříme dobrou
partu. Máme výborný kolektiv,“ těší ho.
Pozoruje i zlepšení vlastní výkonnosti, nyní je přesvědčen,
že by již zvládl víc než jen
hodinu a půl dlouhý závod,
jak byl zvyklý z cross country. „Tady příprava probíhala
jinak a myslím si, že bych
mohl etapové závody vydržet. Zatím ale sám nevím, co
od toho čekat. Ani táta a trenéři nevědí, co čekat ode mě.
První sezona na silnici a uvidíme, co mi bude sedět, kam
mě budou posílat,“ nechává se
překvapit.

Foto: Jan Brychta

Vybavení na medailovou žeň. Prostějovští cyklisté přesedlali při prezentaci týmu pro
sezonu 2013 z bicyklů na nový traktor a v sídle firmy Agroservis-Pavel Šálekuk ukázali,
že nebudou mít problém přivézt domů všechny medaile a poháry, které na domácích i
zahraničních závodech získají.

Sestava SKC TUFO Prostějov pro rok 2013
Jakub Filip

1992

U23

Dominik Hynek

1991

U23

Christopher Imrek

1991

U23

Jiří Matoušek

1992

U23

Michal Mráček mladší

1992

U23

Ondřej Ponikelský

1994

U23

Jan Stöhr

1991

U23

Pavel Stöhr

1991

U23

Jan Svorada

1992

U23

Viktor Vrážel

1992

U23

Jan Wolf

1989

Elite

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO Prostějov
hlavní partneři

hlavní mediální
partner

další partneři
...ještě

+
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Sněžení rozhodlo: Krajské soutěže

VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME

nezačaly ani o Velikonocích

S největší láskou
co v srdci máme,

Zima stále ještě nepředala nadvládu jaru a fotbalisté na krajské úrovni si tak na start zbývající části sezony 2012-2013
musejí minimálně o další jeden týden počkat. V pátek ráno totiž Sportovně technická komise (STK) Olomouckého
krajského fotbalového svazu (O KFS) rozhodla kvůli změně
počasí a neregulérním terénům o odložení všech soutěží.
Olomoucký kraj, Prostějov/jim

Dne 3. dubna 2013
uplyne 10 roků,
kdy nás opustila
paní Františka
SPÁČILOVÁ.
a syn Ladislav, vnoučata
Veronika a Viktor
s rodinami.
Vzpomeňte s námi.

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

Dne 1. dubna 2013
by oslavila své
70. narozeniny
paní Věra ŠŤASTNÁ
z Dobromilic.
S láskou vzpomíná dcera
Dana, vnuk Jakub, vnučka Karolína a švagrová
Jindřiška s manželem.

Dne 7. dubna 2013
vzpomeneme
20. smutné výročí úmrtí
pana Jaroslava
KALVODY
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
S láskou a úctou
vzpomínají a nikdy
nezapomenou sestry
Alena a Marie s rodinami,
manželka a děti Petra
a Aleš s rodinami.
Dne 22. března 2013
jsme se naposledy rozloučili
ve smuteční síni
na Mlýnské ulici v PV
s naším tatínkem a bratrem,
panem Radomírem PEČEM.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Zároveň děkujeme Soukromé pohřební službě pí.
Václavkové za vstřícný přístup
a profesionální rozloučení.
Zarmoucená rodina.

Nechtěla jsem odejít,
tak moc jsem chtěla
žít a s Vámi být.
Jak zlomený kvítek
padla jsem a nestačila
už zavolat.
Sbohem buďte drazí,
odešla jsem, odkud
se již nevrátím.

Dne 30. března 2013
uplynulo již 8 let,
co nadešla noc a po ní
žádné ráno pro naši dceru
Jiřinku HRABALOVOU
ve věku 24 let
v Manchesteru.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče, sestry Jitka
a Dana s rodinami,
bratr Jiří s rodinou.

a dne 6. dubna 2013
by se dožila 94. let
paní Ludmila
POSPÍŠILÍKOVÁ
z Prostějova.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují syn Květoslav,
dcera Ludmila a syn
Josef s rodinami.

Jen kytičku
tičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat..
Kdo dobro
a lásku rozdával,
žije v našich srdcích dál.
Když na mě vzpomínáte,
jsem stále s Vámi.

Jsou lidé jako
hvězdy na nebi.
Stále jsou s námi,
i když je nevidíme.

Dne 7. dubna 2013
vzpomeneme
nedožité 85. narozeniny
paní Jarmily STUDENÉ
z Výšovic.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Dne 2. dubna 2013
by se dožil 100 let

11. smutný rok od úmrtí
pa Leopolda ŽUPKY
pana

Uplyne 8 smutných roků,
kdy zemřel můj manžel
Antonín MAZUR.
Tragicky zahynul
3. dubna 2005.
Kdo jste jej měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka Marie a rodina.

Dne 5. dubna 2013
uplyne 10 roků ode dne, co
nás navždy opustil
pan Miloslav KALA
ze Smržic.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Jana a kolega z práce Ivoš s rodinou.

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým,
kteří doprovodili na poslední
cestě naši manželku,
maminku a babičku,
paní Danuši
HUSÁRKOVOU.
Zároveň děkujeme panu
řečníkovi za procítěný projev.
Poděkování patří také celému
kolektivu Soukromé pohřební
služby pí. Václavkové za profesionální přístup a rozloučení.
Manžel a dcery s rodinami.

www.vecernikpv.cz

a syn
y s rodinou.

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

Dne 4. dubna 2013
uplynou 4 roky,
co nás navždy opustil
náš milovaný
pan Ladislav ZAPLETAL
z Prostějova.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci vzpomíná
manželka Helena,
dcera Renata s rodinou
a maminka Ludmila.

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

„Ve čtvrtek večer byla hřiště připravena,
v pátek jsme to ale museli zrušit. Doufejme, že je to naposledy, protože už nevíme, kam odkládat a umělek je v kraji
pouze několik, aby se to dalo odehrát na
nich,“ přidělává situace starosti sekretáři O KFS Jiřímu Lužnému. A protože
výhled není zatím příliš příznivý, je
ohroženo a někde prakticky vyloučeno
sehrát i příští kolo v plánovaném termínu. „Nedokážu říct, co bude. Nehraje
se MSFL ani divize. Jsem tu patnáct
let a tohle nepamatuji. Pokud třeba ve
středu napadne další spousta sněhu,
je sehrání duelů vyloučeno,“ doplnil
Lužný s tím, že se mu ale zatím o sněhu
a neustálém odkládání v noci nezdá...
Již dříve se fotbalisté Plumlova a Kojetína, Kostelce na Hané a Vrchoslavic,
Jesence a Horních Moštěnic dohodli, že
svá utkání odehrají ve středu 1. května,
nyní STK rozhodla, že utkání 19. kola
krajského přeboru mužů, 17. kola krajského přeboru dorostu a 15. kolo I.A i
I.B třídy mužů a I. třídy, skupiny „B“
dorostu se odehrají v termínu 22. a 23.
června v úřední začátek.
Jak řešily situaci prostějovské
regionální týmy?
V krajském přeboru sáhli k dalšímu
přáteláku v Určicích, naopak Kralice
i konické „áčko” daly přednost volnu.
„Rozhodli jsme se už nic nedomlouvat

a hráči dostali volno,“ potvrdil kouč
Kralic Petr Gottwald.
V I.A třídě sehrály mimořádná přípravná utkání Konice „B“ a Čechovice.
Klenovice se rozhodly pro sobotní trénink, Haná Prostějov upřednostnila volný víkend, Plumlovu nedovolil sehrát
plánovaný duel s Mostkovicemi příval
sněhu. „Dozvěděli jsme se to až v pátek
ráno, takže sháníme soupeře spíše na
úterý nebo na středu,“ zmínil se například sportovní manažer Klenovic Jan
Kubalák. „U áčka ani béčka jsme již
žádný zápas neplánovali a hráči dostali
po zimní přípravě zasloužené volno,
aby dočerpali síly na těžkou sezonu,“
doplnil ho předseda Hané Prostějov
Daniel Kolář.
Obdobně se v I.B třídě zachovali i v Lipové a Nezamyslicích. „O ničem jsme
už neuvažovali. Bude jen volno a v týdnu tréninky,“ vyjádřil se bezprostředně
po oznámení odkladu kouč Lipové
Jaroslav Ullmann. Podobně reagoval i
předseda Nezamyslic Vladimír Ošťádal: „Odklad vítáme, je to rozumné. Byl
by problém nachystat hřiště a ohroženo
by bylo i zdraví hráčů,“ připomněl.
Hned v pátek večer sehráli svůj přátelák s Hvozdem fotbalisté Jesence,
v sobotu to na konické umělce stihl
i Pivín s tamějším „béčkem“. Protivanov, Kostelec i Mostkovice vyšly
naprázdno a v neděli se mohli pouze
dívat na přibývající bílou přikrývku.

„Hřiště nám to neumožnilo. Je to ale
velká komplikace, protože se nedá ani
pořádně trénovat a již čtrnáct dní jsme
nehráli zápas. V pátek jsme sice byli na
tréninkové ploše, ale i ta je ve špatném
stavu,“ netěší venkovní počasí kosteleckého kouče Petra Waltera. Osobně
očekává, že se nebude hrát ani v neděli
ve Všechovicích a na sobotu nebo neděli tak zkusí domluvit přátelák. Protivanov chtěl sehrát utkání s Brodkem u
Konice a poté Horním Štěpánovem,
ani jednou to však nevyšlo. Místo
utkání mohou hráči stavět sněhuláky.
„U nás se hrát nedá a hřiště nebude na
víkendový duel s Červenkou k dispozici. Poté ale hrajeme třikrát venku,
takže budeme mít dost času,“ okomentoval podmínky trenér Libor Bílek. O
víkendu by přesto hráči nemuseli zůstat bez fotbalu, kouč předběžně počítá
s přátelákem proti Benešovu na umělé
trávě v Boskovicích. Radostí neskákal
do vzduchu ani jeho protějšek z mostkovické lavičky Jiří Kamenov: „Docela dost mě to překvapilo. Jeden týden
bych vzal, ale teď už je to komplikace.
Trávníky potřebují měsíc času a projeví se to na kasách oddílů. Teď máme
Beňov, kde je krásný areál, a myslím
si, že se opět asi hrát nebude,“ zaspekuloval s tím, že nesehranost se projeví
na kvalitě hry. „Chce to už hrát soutěž.
Měli bychom se oprostit od březnových termínů a hrát od dubna do června. Snad je to poslední nápor zimy,“
doufá a připomíná, že pro I.B třídu jsou
volné prakticky jen dvě květnové středy a poslední červnový víkend, okres
se na tom ještě hůř...
O aktuálním vývoji vás budeme každopádně průběžně informovat na
stránkách www.vecernikpv.cz!

Také okresní fotbalová klání pokračují v zimním spánku...
Prostějovsko/jim - Počasí venku
připomínající spíše Vánoce než-li
velikonoční svátky jara ovlivnilo i Sportovně technickou komisi
(STK) Okresního fotbalového svazu (OFS) Prostějov. Na svém středečním zasedání její členové rozhodli, že sedmnácté kolo Přeboru
OFS mužů i III. a IV. třídu plánované na tento víkend se odehraje v
náhradním termínu.
Jako nový termín stanovila komise víkend 22. a 23. června od půl páté odpoledne, tedy týden poté, co měly tyto
soutěže původně skončit. Až do prvního dubnového víkendu tak bude
platit, že jediným letošním soutěžním utkáním, které se podařilo sehrát, je dohrávka 12. kola II. třídy,
v níž Zdětín vyhrál nad Čechovicemi „B“ a posunul se před svého

soupeře na páté místo tabulky.
Fanoušci tak mimo jiné dočasně
přišli o šlágr mezi Hvozdem a 1.SK
Prostějov „B“, tedy o přímý souboj
dvou nejlepších celků okresního
přeboru. „Výhoda to je. Byl by to
hodně těžký terén a místo o fotbalovosti by to bylo o tvrdosti a bojovnosti,“ připustil kouč 1.SK David
Mezuliánek.
Volný víkend přišel jeho hráčům
vhod, mohou nyní doléčit drobná
zranění. Netýká se to ale Miroslava Ovčáčka, jenž si natrhl kolenní
vaz, dostal ortézu a musí být měsíc
v klidu. Martin Olejník je pak v pětizápasovém trestu za vyloučení z
posledního podzimního duelu proti
Přemyslovicím. Stejně tak nemůže
pro celé jaro počítat s Davidem Gryglákem, jenž hostuje v Plumlově.

„Luboš Keluc je s ním prý spokojen,
David je na tom obdobně. Přišli ale
Coufal s Fabiánkem, takže ho nahradíme,“ nebojí se.
Na rezervu 1. SK tak nyní čeká pět
duelů v Prostějově a nejbližším okolí. Nejprve dvojice domácích duelů s
Kralicemi „B“ a Čechovicemi „B“,
poté cesta do Držovic, následně další
zápasové duo doma proti Určicím
„B“ a Otinovsi. Kouč Hvozdu Karel
Procházka by raději navzdory průchodné obraně hrál, ale uvědomuje
si, že to přírodní podmínky neumožňují. „Pokud se výrazně neoteplí,
nebude se u nás hrát ani za dva týdny...,“ pokrčil rameny při pohledu na
desítky centimetrů sněhu.
Čerstvé novinky a oficiální zprávy
hledejte každý den na stránkách
www.vecernikpv.cz!

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
20. kolo: Zábřeh na Moravě - 1.SK Prostějov (neděle
7.4., 15.30, rozhodčí: Černý - Caletka, Páral).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
19. kolo, neděle 7. dubna, 15.30: Kralice na Hané - Zlaté Hory (Hampl - Straka, Motlíček), Konice - Opatovice (Vičar - Ráb, Vachutka), Určice - Kozlovice (Štětka
- Částečka, Koláček).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
16. kolo: Leština – Konice „B“ (sobota 6.4., 15.30.
Langhammer - Šebesta, Straka).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
16. kolo, sobota 6. dubna, 15.30: Čechovice - Nové Sady
(Lepka - Zemánek, Motlíček), Haná Prostějov – Slatinice (Reich - Petr, Damek), Dub nad Moravou – Plumlov
(Silný – Hodaň, Ráb), Hlubočky – Klenovice na Hané
(Jelínek - Fojtek, Koláček)
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
16. kolo, neděle 7. dubna, 15.30: Lipová – Nezamyslice
(Lasovský - Milar, Dokoupil), Všechovice - Kostelec na
Hané (Slota - Křepský, Kadaník), Vrchoslavice - Pivín
(Rýpar - Baďura, Pumprla), Beňov - Mostkovice (Kulička - Kouřílek, Grečmal), Radslavice - Jesenec (Majer
- Krutovský, Menšík).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
16. kolo: Protivanov - Červenka (neděle 7.4., 15.30, Oulehla - Navrátil, Sigmund).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U19:
20. kolo: 1.SK Prostějov – Znojmo (neděle 7.4., 10.15,
Kondler – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U17:
22. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov (neděle 7.4., 11.00,
Ságl – KFS Vy, KFS Vy).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ
LIGA – U16:
22. kolo: Jihlava – 1.SK Prostějov (neděle 7.4., 13.00,
KFS Vy – Ságl, KFS Vy).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
18. kolo: 1.FC Viktoria Přerov – Konice (neděle 7.4.,
10.00), Nemilany – Čechovice (sobota 6.4., 14.00).

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
18. kolo: 1.FC Viktoria Přerov – Konice (neděle 7.4.,
12.15), Nemilany – Čechovice (sobota 6.4., 12.00).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
16. kolo: Určice – Kostelec na Hané (sobota 6.4., 13.15).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
20. kolo, neděle 7. dubna, 15.30: Čechovice „B“ – Smržice, Haná Prostějov „B“ – Brodek u Prostějova (umělá
tráva Za Místním nádražím), Otaslavice – Vrahovice,
Výšovice – Přemyslovice, Zdětín – Hvozd, Určice „B“ –
Otinoves (sobota 6.4., 15.30), Držovice – Olšany (sobota
6.4., 15.30), 1.SK Prostějov „B“ – Kralice na Hané „B“
(hřiště v Olympijské ulici).
III. TŘÍDA:
20. kolo, neděle 7. dubna, 15.30: Dobromilice – Nezamyslice „B“, Tištín – Brodek u Konice, Horní Štěpánov
– Vrahovice „B“, Pavlovice – Pivín „B“, Zdětín „B“ –
Kostelec na Hané „B“ (sobota 6.4., 15.30), Vícov – Mostkovice „B“, Němčice nad Hanou – Ptení, Bedihošť – Ivaň
(neděle 7.4., 10.00).
IV. TŘÍDA:
20. kolo, neděle 7. dubna, 15.30: Otaslavice „B“ volno,
Jesenec „B“ – Kladky, Protivanov „B“ – Želeč (sobota
6.4., 15.30), Čechy pod Kosířem – Přemyslovice „B“
(sobota 6.4., 15.30), Biskupice – Skalka, Doloplazy –
Plumlov „B“, Brodek u Prostějova „B“ – Malé Hradisko,
Hrubčice – Tvorovice.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
10. kolo: Dobromilice – Smržice (sobota 6.4., 10.45, hřiště Kostelec na Hané), Plumlov – Nezamyslice (neděle
7.4., 10.00), Pivín – Protivanov (neděle 7.4., 13.00), Němčice nad Hanou – Vrahovice (sobota 6.4., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA
„B“:
14. kolo: Kostelec na Hané – Březnice (sobota 6.4.,
15.30., Antoníček – Ol KFS, Ol KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
15. kolo: ostelec na Hané „B“ – Drnovice (sobota 6.4.,
15.30).
..........................................................................................
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-
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1. SK PROSTĚJOV JEŠTĚ NEVSTOUPIL
DO JARA, SNÍH BYL PROTI
Prostějov/jim - Co ještě ve
čtvrtek večer platilo, to bylo
v pátek ráno jinak. Nejenže
nepříznivé počasí donutilo
svazové funkcionáře odložit
okresní a krajské soutěže
(čtěte na straně 22), nedošlo
ani na očekávaný vstup fotbalistů 1. SK Prostějov do
jarní části Moravskoslezské
fotbalové ligy. Ačkoliv jsme
tak před týdnem v pozvánce
společně s upraveným losem
avizovali, že jarní část skutečně začne, sněhová nadílka
vše změnila...

„Počasí nám přidalo vrásky na
čele. Sportovně technická komise
(STK) nechtěla kolo odložit a spoléhala na hřiště s umělou trávou,
kde se v sobotu původně mělo
hrát. Nakonec ale byly všechny
duely Moravskoslezské fotbalové
ligy kvůli počasí a nezpůsobilým
terénům zrušeny. STK rozhodne o
náhradních termínech ve středu,“
sdělil Večerníku sekretář Řídící
komise FAČR pro Moravu Radek Šindelář s tím, že pár utkání
odehrála z plánovaného programu
pouze divize.
Volba umělé trávy mola být ve

hře i pro „eskáčko“. V MSFL na
rozdíl od nižších soutěží však platí, že s přeložením z přírodní trávy
na „umělku“ musejí souhlasit obě
mužstva. A vedení 1.SK Prostějov
nebylo této myšlence nakloněno. „Neuvažovali jsme o tom,“
dementoval generální sportovní
manažer klubu František Jura
informace, že jeho tým přivítá
rezervu Baníku Ostrava právě na
vedlejším hřišti u školy E. Valenty.
Místo duelu plánovaného na sobotní půl čtvrtou odpoledne tak dostali
hráči mimořádné volno a do třetí
ligy zasáhnou pravděpodobně až

v neděli 7. dubna na hřišti Zábřehu.
Do té doby je čekají hned čtyři tréninky - v úterý, ve čtvrtek, v pátek a
v sobotu. „Ideální to není, ale co se
dá dělat?Asi třikrát nás čeká anglický týden, ale věřím, že jsme dobře
připraveni. Hráči poctivě trénovali
a vydají se,“ nepřipouští si Jura výraznější starosti vlivem nahuštěnějšího programu.
Výraznější komplikace by ale nastaly, pokud by se nemohlo hrát
nejbližší víkend, čemuž zatím
trochu nasvědčuje předpověď
počasí. „Sleduji to. Má padat sníh
a mrznout, je to ovšem ještě dale-

ko. Pak už bychom měli anglický
týden polovinu jara a mohl by se
projevit širší kádr,“ zaspekuloval
Jura.
Doma se tedy jeho svěřenci představí letos poprvé až v sobotu 13.
dubna, kdy od čtyř odpoledne
nastoupí do duelu s Hlučínem.
Odložené devatenácté kolo
proti Baníku „B“ přijde pravděpodobně na řadu ve středu
17. dubna od 16.30 hodin.
O aktuálním vývoji vás budeme každopádně průběžně
informovat na stránkách
www.vecernikpv.cz!

Určice dotáhly proti Čechovicím i dvoubrankové manko

Prostějov/jim – Týden po
vysoké výhře nad dorostem 1.SK Prostějov vyzvali
hráči Sokola Určice vyrovnanějšího protivníka. V sobotu odpoledne se na prostějovské umělce utkali s
Čechovicemi a přestože po
brankách Matuly a Klimeše prohrávali již 0:2, díky
bleskovému snížení Bokůvky a vyrovnání Vodáka nakonec nepadli.
„Soupeř měl obrovskou kvalitu. Je první v kraji a má
velice silný kádr. Prvních
patnáct minut tak patřilo Určicím, které výborně napadaly. Poté jsme se ale uklidnili,
dali míče na zem a do konce
poločasu jsme byli lepší,“ popisoval střetnutí čechovický
kouč Jaroslav Liška.
Z lepších přihrávek vyplynula i první branka, kterou po
centru, méně přehledné situaci a úspěšné dorážce z malého vápna vstřelil Matula. Ve

druhé půli Liška sestavu trochu prostřídal, aby si vyzkoušel především obranné alternativy a měl jistotu adekvátní
náhrady v případě potřeby,
Určice tak na druhou branku
dokázaly velice rychle zareagovat hned dvěma góly.
„Bránili jsme dobře, plnili
jsme si defenzivní úkoly. Jenže jsme dvakrát udělali chybu
jako přes kopírák, kdy jsme si
špatně pokryli hráče na pravé
straně a dovolili přihrávku
pod sebe. Škoda, mohl to být
ještě zajímavější výsledek,“
mrzela trochu čechovckého
trenéra konečná remíza.
Výsledek ale označil za spravedlivý, oba týmy totiž ještě
jednou nastřelily brankovou
konstrukci. „Dovolím si tvrdit, že dneska bychom Nové
Sady porazili,“ odvážil se zatipovat s tím, že kdyby déle
platil výsledek 2:0, zrodilo by
se překvapení na úkor Určic.
Kvalita duelu potěšila i trené-

ra Určic Evžena Kučeru, výsledek 2:2 podle něj odpovídá.
„Čechovice jsou velmi kvalitní a celý zápas s námi dokázaly držet krok. Měly by na střed
krajského přeboru a na malém
prostoru byly zcela rovnocenné. Splnilo to tak to, co jsem
očekával,“ těšilo Kučeru.
Radost mu dělalo prvních
pětadvacet minut, poté to ze
strany Určic nebylo tak kvalitní, druhé půle opět byla
podle jeho slov v režii Určic.
S utkáním tak byl spokojen,
mnohem menší nadšení však
projevuje nad stavem počasí
a předpovědí. „Příprava měla
vyvrcholit 17. března, ale už
tři kola jsou pryč. Fotbal už
hráčům tolik nechutní, musíme se tomu ale postavit,“
vyslovil bojovně.
Nadcházející utkání s Kozlovicemi tak chce stůj co stůj
odehrát, další odkládání by
už pro něj nebylo správné.
„Zkusíme to projednat se

TJ Sokol Určice
TJ Sokol Čechovice

2:2
(0:1)

Branky: 63. Bokůvka, 73. Vodák – 36. Matula, 61. Klimeš

Sestava Určic:
Nejezchleb (46.Števula) – Petržela, Kocourek, Skopalík, Ján – Bokůvka, Holly, Vaněk, Hochman – Los, Vodák. Dále střídali: Peka,
Pospíšil, Javořík, Halouzka. Trenér: Evžen Kučera.
Sestava Čechovic:
Švéda – Prášil (46. Mach), Zacpal, Vinklárek, Suchomel (60.
Chmelík) – Jansa (57. Klimeš), Hodulák, Kolečkář, Haluza, Matula
– Jahl (74. Hruda). Trenér: Jaroslav Liška.

soupeřem, domluvit se a odehrát to v Olomouci či Holici
na umělé trávě. Může totiž
třeba jen pršet,“ vysvětlil Kučera a dodal, že hráči to již
nevnímají příliš pozitivně, že
stále nemohou hrát o body.
Obdobně se na věc dívá i jeho
kolega z čechovické lavičky:
„Kluci musí hrát a nedovedu

si představit, že by napadlo
třeba půl metru sněhu. Každé
odložené kolo není ideální a
přáteláky nejsou nejlepší řešení,“ zmínil s tím, že raději
nebude čekat na rozhodnutí
STK a předběžně se pokusí
nějaké utkání domluvit, pokud by se opět mělo celé kolo
na poslední chvíli odložit.

Nekompletní Čechovice na Konici nestačily
Konice, Prostějov/jim –
Hlavní duel uplynulého
týdne čekal na fotbalisty
Konice hned v úterý. Víkendový duel na půdě „béčka“
1.HFK Olomouc se podle
očekávání nekonal, takže
tím pozici tohoto zápasu
převzal přátelák s Čechovicemi. Hosté přijeli do Konice bez šesti hráčů základní
sestavy, ale se třemi dorostenci ročníku 1995 a domácím podlehli 1:3.
„Dostali jsme se do vedení
2:0, pak se hrálo nahoru dolů
a hosté z ojedinělé akce snížili. Byli jsme výraznější, ale
Čechovice kvalitu mají,“ pochválil své hráče i soupeře konický trenér Roman Jedlička.
Jemu chyběl pouze Jaromír

Rus, v průběhu prvního poločasu navíc pro svalové zranění odstoupil další obránce
Otakar Cetkovský.
Dvěma góly k výhře Konice
přispěl Martin Schön, jednu
branku dal i z pozice pravého
obránce dřívější útočník Jan
Směták. „To jsme ještě řadu
finálních přihrávek pokazili
a zbytečně jsme poztráceli
míče,“ podotkl Jedlička.
Odklad podle něj nemine ani
nadcházející kolo krajského
přeboru doma s Opatovicemi,
přestože počasí ještě může
být jakékoli. „Třeba v sobotu
se dole dalo hrát, v neděli ne.
Má mrznout a hrát v zimě, bez
diváků? Půda už není schopná
toho tolik absorbovat,“ očekává další přeložení.

Jaroslav Liška vyzkoušel
Lukáše Tyla z Přemyslovic i
trojici mladíků Pospíšila, Pír(2:0)
ka a Pokorného, kteří tak opět
rozšířili spektrum hráčů, z nichž může při skládání sestavy
Branky: Schön 2, Směták – Kolečkář
počítat. A navzdory porážce
byl spokojen. „Hráli jsme
Sestava Konice:
dobře, bylo to oboustranně
Nakládal (46. Kačer) – Směták, Bílý, R. Řehák, Cetkovský – T. Řerychlé a kvalitní. Konice má
hák, Klobáska, Kořenovský (70. Kaprál) – Kryl, Schön, Malínek
dobrý kádr a herně to splnilo
(70. Václavek). Trenér: Roman Jedlička.
věci, které jsem si přál,“ sdělil. Potěšili ho i hráči z lavičky
Sestava Čechovic:
a jak uvedl, kdyby dali jeho
Švéda – Pospíšil (46. Pírek), Zacpal, Mach, Prášil (68. Pokorný) –
hráči místo tyčky branku a
Matula, Hodulák, Kolečkář, Klimeš, Tyl (46. Hruda) – Jahl.
kdyby za stavu 1:2 proměnil
Trenér: Jaroslav Liška
Jahl svůj nájezd, mohlo to dopadnout jinak.
Pro jarní část I.A třídy počítá s
duem Švéda, Brablec do brá- kář, Hodulák, Jahl, Chmelík, Žídek a Šťastný do pole. Dále
ny a sedmnáctkou Vinklárek, Jansa, Matula, Hatle, Sucho- jsou tu pak ještě hráči „béčka“
Prášil, Zacpal, Haluza, Koleč- mel, Klimeš, Mach, Hruda, a již zmíněného dorostu.

Sokol Konice
TJ Sokol Čehovice

3:1

Jesenec si spravil
chuť a Hvozdu
„zazpíval kanár“
SK Jesenec

6:0

FC Hvozd

(4:0)

Branky: P. Tichý 2, Tyl 2, J. Konečný, J. Tichý

Sestava Jesence:
K. Laštůvka – Žouželka, Takáč, H. Burget, Horák – Burian, J.
Konečný, Čížek, Tyl – J. Tichý, P. Tichý ml. Střídali: Zajíček,
Továrek, M. Laštůvka, P. Tichý st. Trenér: Josef Takáč.
Sestava Hvozdu:
Koutný – T. Vánský, J. Poles, J. Bílý, Vyroubal – Dutschák, J.
Vánský, Z. Poles, V. Bílý – L. Poles, Beňa. Střídali: O. Procházka, Jaroslav Navrátil, Jakub Navrátil, M. Konečný, Škrabal.
Trenér: Karel Procházka.

Konice, Prostějov/jim – Jako
by chtěli hráči Jesence dokázat,
že debakl 0:9 s Čechovicemi
byla nešťastná náhoda, která
se již nebude opakovat. Proti druhému týmu okresního
přeboru odehráli zcela opačný
zápas a téměř kompletní kádr
se radoval z výhry 6:0 nad
Hvozdem.
„Byl to bojovný fotbal a také
Hvozd se snažil hrát útočně. Byl
ale naivní jako my s Čechovicemi, proto padlo tolik branek.
Hráči do zápasu vložili všechno
a dalo se na to dívat,“ těšilo jeseneckého kouče Josefa Takáče,
jenž se tak po dlouhých týdnech
dočkal výhry.
Velký vliv na to měla skutečnost,
že mu chyběli prakticky pouze
Tomáš Kýr s Lubošem Burgetem, jinak se dostavili všichni
hráči. „Hra se mi líbila. Konečně
začali chápat, co po nich chceme,
a chtěli se ukázat. Už jsme nehráli tak bezhlavě a také útočníci se
vraceli a nevznikala mezera,“ nacházel pozitiva.
Ani vysoká porážka se ale neprojevila na větší účasti při středečním tréninku. „Přišli dva hráči.
Musí se chytnout za nos, protože
bez tréninku a chuti nepůjde I.B
třídu udržet,“ varoval.
Duel se hrál netradičně již v pátek
večer a podle Takáče šlo o dobrý
nápad, v němž hodlá pokračovat
i nyní. Nevěří totiž, že se o víken-

du začne I.B třída hrát. Proto by
se rád utkal třeba opět s Hvozdem
a v neděli například s Přemyslovicemi. „U nás se nebude dát hrát
ani za dva týdny. Vždyť v sobotu
jsme tu měli ještě patnáct centimetrů zmrzlého sněhu. Terény
budou těžké, plochy s umělou
trávou jsou drahé, takže asi nebudou termíny,“ nadhodil témata
Takáč.
Hvozdecké také trápí vysoká sněhová pokrývka na hřišti, mimo to
ale také velice prostupná obrana.
V utkáních s Libinou, Novou
Hradečnou a Jesencem totiž
Hvozd inkasoval až dvaadvacet
branek. „K záchraně nám schází
ještě asi dva body, šestatřicet by
mělo stačit,“ zmínil napůl vážně
a napůl s nadsázkou trenér Karel
Procházka.
Mužstvo absolvovalo pouze
omezenou zimní přípravu, na
vlastní trávník se dosud ještě nedostalo. „Moc jsme netrénovali.
A když, tak pouze v hale, protože
umělka je drahá. Potřebujeme na
hřiště a zvykat si na balon,“ přeje
si Procházka.
Jeho tým na podzim zdobil smrtící útok, z něhož šel velký strach
napříč soupeři. Před jarem se na
něj ale zatím navázat nepodařilo.
„Chybí nám zranění Petr Vydržel a Pavel Muzikant. U obou
je tu ještě na tři až čtyři týdny,“
vysvětlil důvody slabší ofenzivy
hvozdecký kouč.

Prostějovský
Večerník
také na

Facebooku!
www.facebook.com/vecernikpv.cz

INFORMACE O ZAČÁTCÍCH ZÁPASŮ
VOLEJTE NA 608 706 148

Peter Kmecik: „Zachytat si na vyšší úrovni byla výzva“
Známý fotbalový gólman vzpomíná na Konici, hovoří o Valmezu i nešťastném zranění

Olomouc – Radost, která se v
momentě změnila v obrovské
zklamání.
Osmadvacetiletý
gólman Peter Kmecik prožíval
začátkem týdne úlevu, že se podařilo dotáhnout jeho hostování
z Konice do Valašského Meziříčí. Hned v sobotu ale bylo vše
jinak. Při svém prvním startu
sice pomohl Valmezu k výhře
3:0 nad Lískovcem a k posunu
na první místo divize „E“ před
Mohelnici, on sám ovšem toto
utkání nedochytal a vážné zranění achillovky jeho pobyt na
hřišti v sezoně 2012/13 ukončilo.
V dresu Valmezu tak stihl jen
dva tréninky a zhruba sedmdesát minut hry, ještě v sobotu
absolvoval operaci.

Jiří Možný
* Dlouhé roky jste patřil k hlavním oporám konického oddílu.
Co vás přimělo ke změně dresu?
„Už jsem byl v Konici osmou sezonu a přišlo mi to dlouho. Nejde
říct, že by mě to už nebavilo, ale v
Konici se to nikam neposouvalo a
stálo to na místě. Chtěl jsem zkusit
něco jiného.“
* Chyběla vám tedy trocha motivace?
„Když jsme spadli z divize, chtěli
jsme hned postoupit zpátky z kraje, což se nám ale nepodařilo. Ve
druhé sezoně to již bylo takové
všelijaké, takže ano, jde i o motivaci. Valmez hraje o špici divize a

zachytat si na vyšší úrovni pro mě
byla trochu výzva.“
* Budete muset o pozici jedničky bojovat?
„No, vzali mě na hostování jako
jedničku. Včera jsme hráli zápas
a vyhráli jsme 3:0. Chytal jsem
sedmdesát minut, pak mi rupla
achillovka a dnes (v neděli – pozn.
autora) jsem již po operaci.“
* Takže jaké jsou vaše vyhlídky
pro jaro?
„Šest týdnů budu mít na noze
sádru a klid, pak začnu pomalu
vyklusávat. Celková rekonvalescence zabere deset týdnů a v
červnu bych už eventuálně mohl
nastoupit do přípravy. Mám tak
po sezoně a začnu s přípravou až
v létě.“

* Co přesně se stalo?
„Hráli jsme na umělce stejně jako
v Konici a asi to tak mělo být.
Možná mi to někdo nepřál.“
* Tohle je vaše nejvážnější zranění?
„Ano, je to tak. Bohužel. Je to pro
mě nečekané. Jak vše přišlo, tak je
to pryč.“
* Valmez vás získal na hostování. Byla ve hře i varianta přestupu?
„Ne. Chtěli mě jen na hostování,
takto je tam asi půlka mančaftu.
Viděli mě jednou chytat a chtěli mě zkusit. Mají gólmana po
zranění, který ještě není fit, tak si
vybrali mě.“
* Kolik přípravy jste s mužstvem stihl?

„Dva tréninky a jeden poločas.“
* Jak se vám v novém klubu
zalíbilo?
„Kluky jsem stihl poznat a je
tam super parta i lidé starající
se o fotbal. Mají umělou trávu,
hlavní i tréninkové hřiště. Mrzí
mě, co se mi stalo, věřil jsem
tomu, že půlrok by tam byl
skvělý.“
* Konický kouč Roman Jedlička říkal, že jste v zimě nechodil na tréninky. To jste tak
moc chtěl z Konice?
„Na tréninky jsem nechodil, protože přítelkyně chodila do práce
a já jsem se odpoledne staral o
dceru.“
* Slyšel jsem, že prý nemáte
řidičák, je to pravda?

„Ano, ale pracuje se na tom.
Tedy teď už vlastně ne (úsměv).“
* Jak byste tedy jezdil do Valmezu?
„Jeden kamarád z Olomouce
tam hraje již delší dobu. Přes něj
to vzniklo. Jezdím tedy s ním a
ještě jedním hráčem, kterého
získali na hostování.“
* Budete chodit na fotbal
aspoň jako divák?
„Určitě. Třeba i na Konici, pokud by hrála v okolí Olomouce.
Ale spíše na Valmez.“
* Váš odchod se rýsoval již
dva roky zpátky. V čem to
nyní bylo jiné?
„Tehdy se kluby nedohodly
mezi sebou ohledně financí a
mého přestupu nebo hostování.

Navíc jsem byl vázaný prací u
pana Kučery.“
* Snažila se vám nyní Konice
bránit?
Ne. Byli překvapeni, že chci jít
jinam, ale nedrželi mě. Chtěli,
abych tam chytal, ale řekl jsem
jim důvody, které mě již delší
dobu trápily, pochopili to a pustili mě do Valmezu.
* Na co v Konici nejraději
vzpomínáte?
„Mám na ni většinou dobré
vzpomínky. První divizní sezony byly pěkné, v poháru jsme
na penalty postoupili přes Olomouc, parta byla v pohodě. Už
jsem tu byl ale dlouho a chtěl
jsem nějakou změnu. Stále jsem
však hráčem Konice.“

Fotbal

Ne, nebojte, nejedná se o žádný Apríl! Ale jak se dočítáte
ze stran předešlých, tj. 17, resp. 22 a 23, fotbalové soutěže
o velikonočním víkendu opět nezačaly... A tak zpracovaný
harmonogram v minulém vydání se minul účinkem. Jelikož
jste měli do redakce v uplynulých dnech četné dotazy a toužili po přesném rozlosování, zveřejňujeme los všech soutěží ještě jednou. Jednak jsou mezi vámi tací, kteří jej hodlají
používat během celé jarní části a za druhé, i my budeme
rádi, pokud se budeme orientovat v přesných termínech a
dávat vám aktuální informace. Proto tedy dnes ještě jednou
INOVOVANÝ PROGRAM!
Kdy už nám to jaro konečně začne?! Kromě MSFL byly
odloženy soutěže Olomouckého KFS i OFS Prostějov.
Přestože tedy 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...
Dnešní vydání speciálního servisu FOTBAL EXTRA je tak
oproti původním plánům ryze jízdnímu řádu. Příště by se
mělo dostat na avizované ohlédnutí za podzimem ve III. třídě OFS Prostějov.
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
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:
Orlová – Břeclav (sobota 18. května, 10.15), Třinec – Kroměříž (sobota 18. května, 10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Rosice – Slovácko
„B“, Uničov – 1.SK Prostějov, Sigma Olomouc „B“ – Frýdek-Místek
(neděle 19. května, 10.15, Andrův stadion 2), Zlín „B“ – Baník Ostrava „B“ (neděle 19. května, 10.30, Letná), Hulín – Zábřeh na Moravě
(sobota 18. května, 16.30), Žďár nad Sázavou – Hlučín.

dohrávané 18. kolo, středa 22. května, 17.00 hodin:
Orlová – Sigma Olomouc „B“(sobota 23. března, 10.15), Zlín „B“
– Uničov (neděle 24. března, 10.30, hřiště Letná), Hulín – Rosice
(sobota 23. března, 15.00), Žďár nad Sázavou – Třinec (umělá tráva), Hlučín – Břeclav (sobota 23. března, 15.00), Zábřeh na Moravě
– Kroměříž, Baník Ostrava „B“ – Slovácko „B“ (neděle 24. března,
10.15, hřiště Vřesina), Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (sobota 23.
března, 10.15, hřiště Stovky).

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

dohrávané 19. kolo, sobota 22. června, 15.30 hodin:
Frýdek-Místek – Orlová (10.15, hřiště Stovky), 1.SK Prostějov –
Baník Ostrava „B“, Slovácko „B“ – Zábřeh na Moravě (neděle 23.
června, 10.15, hřiště Kunovice), Kroměříž – Hlučín, Břeclav – Žďár
nad Sázavou, Třinec – Hulín (10.15, hřiště Rudolfa Labaje), Rosice –
Zlín „B“ (neděle 23. června, 16.30), Uničov – Sigma Olomouc „B“
(neděle23. června, 10.15).

Přebor
Olomouckého KFS
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).

I.A třída,
skupina „A“

I.A třída,
skupina „B“

I.B třída,
skupina „A“

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

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

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

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).

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:

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:

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:

17. kolo, sobota 13. dubna,
16.00 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
„B“, Troubelice - Loštice (neděle
23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00 hodin:
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,
16.00), Loštice - Písečná (neděle
Hodolany).
28. dubna, 16.00), Konice „B“
- Mohelnice „B“, Štíty - Jindřidohrávané 17. kolo,
chov, Bludov - Jeseník, Šumvald
středa 1. května, 16.30 hodin:
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
Štěpánov - Šumvald, Moravský
(středa 1. května, 15.30).
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 - Do21. kolo, neděle 12. května,
lany, Ústí - Šternberk (neděle 5. května, 10.00), Určice - 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.

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:

25. kolo, neděle 12. května, 16.30 hodin:
Určice - Želatovice, Velké Losiny - Ústí, Šternberk - Konice (sobota 11. května, 16.30), Dolany
- Oskava, Troubky - Kralice na Hané, Kozlovice
- Litovel, Hněvotín - Zlaté Hory (sobota 11. května,
16.30), Opatovice - 1.HFK Olomouc „B“ (neděle
12. května, 10.00).
26. kolo, sobota 18. května, 16.30 hodin
Želatovice - Opatovice (neděle 19. května, 16.30),
1.HFK Olomouc „B“ - Hněvotín (neděle 19. května, 10.00, hřiště Hodolany), Zlaté Hory - Kozlovice, Litovel - Troubky, Kralice na Hané - Dolany,
Oskava - Šternberk, Konice - Velké Losiny (neděle
19. května, 16.30), Ústí - Určice (neděle 19. května, 10.00).

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,
16.30), Leština - Jindřichov, Medlov
- Jeseník (neděle 26. května, 16.30),
Loštice - Moravský Beroun (neděle
26. května, 16.30), Konice „B“ Šumvald, Štíty - Bludov.

27. kolo, neděle 26. května, 16.30 hodin:
Ústí - Želatovice (neděle 26. května, 10.00), Určice
- 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
Štěpánov - Štíty, Bludov - Konice
Olomouc „B“, Hněvotín - Opatovice (sobota 25.
„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:
- Troubelice, Mohelnice „B“ - PísečŽelatovice - Hněvotín (neděle 2. června, 16.30), Opaná (neděle 2. června, 16.30).
tovice - Kozlovice (neděle 2. června, 10.00), 1.HFK
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“.

dohrávané 19. kolo, neděle 23. března, 15.30 hodin: doherávané 15. kolo, 22. červ-

na, 15.30 hodin:

Dolany - Želatovice, Troubky - Šternberk, Kozlovice - Velké Losiny, Hněvotín - Určice (sobota
22. června, 15.30), Opatovice - Ústí (neděle 31.
června, 10.00), 1.HFK Olomouc „B“ - Konice
(neděle 31. června, 10.00, hřiště Hodolany), Zlaté Hory - Oskava, Litovel - Kralice na Hané

Loštice - Štěpánov (neděle 23. června, 15.30), Konice „B“ - Medlov,
Štíty - Leština, Bludov - Troubelice,
Šumvald - Písečná (neděle 23. června,
15.30), Moravský Beroun - Mohelnice „B“, Jeseník - Jindřichov.

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:

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:

I.B třída,
skupina „B“

18. kolo
neděle 21. dubna, 16.00:

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:

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.

dohrávané 15. kolo,
sobota 22. června, 15.30 hodin:

dohrávané 15. kolo,
neděle 23. června, 15.30 hodin:

Lipník - Čechovice, Bohuňovice Náměšť na Hané (neděle 23.června, 15.30), Klenovice na Hané
- Bělkovice, Bělotín - Hlubočky
(hřiště Hlubočky), Plumlov - Kojetín, Slatinice - Dub nad Moravou, Nové Sady - Haná Prostějov.

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.

20. kolo, neděle 7. dubna, 15.30 hodin:
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“
- Kralice na Hané „B“ (hřiště v Olympijské ulici).

21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00 hodin:
1.SK Prostějov „B“ - Čechovice „B“ (hřiště v
Olympijské ulici), Kralice na Hané „B“ - Držovice, Olšany - Určice „B“, Otinoves - Zdětín, Hvozd
- Výšovice, Přemyslovice - Otaslavice, Vrahovice
- Haná Prostějov „B“ (sobota 13. dubna, 16.00),
Brodek u Prostějova - Smržice (hřiště Smržice).

22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin:
Čechovice „B“ - Brodek u Prostějova (sobota 20.
dubna, 16.00), Smržice - Vrahovice, Haná Prostějov „B“ - Přemyslovice (umělá tráva Za Místním
nádražím), Otaslavice - Hvozd, Výšovice - Otinoves, Zdětín - Olšany, Určice „B“ - Kralice na Hané
„B“ (sobota 20. dubna, 16.00), Držovice - 1.SK
Prostějov „B“ (sobota 20. dubna, 16.00).

Velká Bystřice - Červenka, Haňovice
- Maletín, Protivanov - Lutín (hřiště
Lutín), Kožušany - Velký Týnec, Chválkovice - Doloplazy (sobota 20. dubna,
16.00), Drahlov - Brodek u Přerova (so23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00 hodin:
bota 20. dubna, 16.00), Černovír - SlavoDržovice - Čechovice „B“ (sobota 27. dubna,
nín (neděle 21. dubna, 10.00).
16.00), 1.SK Prostějov „B“ - Určice „B“ (hřiště v
Olympijské ulici), Kralice na Hané „B“ - Zdětín,
19. kolo
Olšany - Výšovice, Otinoves - Otaslavice, Hvozd
sobota 27. dubna, 16.00:
Černovír - Velká Bystřice (neděle 28. - Haná Prostějov „B“, Přemyslovice - Smržice
dubna, 10.00), Slavonín - Drahlov, Bro- (hřiště Smržice), Vrahovice - Brodek u Prostějova
dek u Přerova - Chválkovice (neděle 28. (sobota 27. dubna, 16.00).
dubna, 10.00), Doloplazy - Kožušany
dohrávané 18. kolo, středa 1. května,
(neděle 28. dubna, 16.00), Velký Týnec 16.30 hodin:
Protivanov, Lutín - Haňovice (neděle 28.
Čechovice „B“ - Haná Prostějov „B“, Otaslavice
dubna, 16.00), Maletín - Červenka.
- Smržice, Výšovice - Brodek u Prostějova, Zdětín
- Vrahovice, Určice „B“ - Přemyslovice, Držovice
20. kolo
- Hvozd, 1.SK Prostějov „B“ - Otinoves (hřiště v
neděle 5. května, 16.30:
Velká Bystřice - Maletín, Červenka - Olympijské ulici), Kralice na Hané „B“ - Olšany.
Lutín (sobota 4. května, 16.30), Haňo24. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin:
vice - Velký Týnec, Protivanov - Doloplazy, Kožušany - Brodek u Přerova, Čechovice „B“ - Vrahovice (sobota 4. května, 16.30),
Chválkovice - Slavonín (sobota 4. květ- Brodek u Prostějova - Přemyslovice, Smržice na, 16.30), Drahlov - Černovír (sobota Hvozd, Haná Prostějov „B“ - Otinoves (umělá tráva
Za Místním nádražím), Otaslavice - Olšany, Výšovi4. května, 16.30).
ce - Kralice na Hané, Zdětín - 1.SK Prostějov „B“,
Určice „B“ - Držovice (sobota 4. května, 16.30).
21. kolo

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).

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

Přebor OFS Prostějov
II. třída

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 Černovír, Chválkovice - Drahlov (sobota
18. května, 16.30).

dohrávané 19. kolo, středa 8.května,
16.30 hodin:
Kralice na Hané „B“ - Čechovice „B“, Olšany 1.SK Prostějov „B“, Otinoves - Držovice, Hvozd
- Určice „B“, Přemyslovice - Zdětín, Vrahovice
- Výšovice, Brodek u Prostějova - Otaslavice,
Smržice - Haná Prostějov „B“.

25. kolo, neděle 12. května, 16.30 hodin:
Určice „B“ - Čechovice „B“ (sobota 11. května,
16.30), Držovice - Zdětín (sobota 11. května,
16.30), 1.SK Prostějov „B“ - Výšovice (hřiště v
Olympijské ulici), Kralice na Hané „B“ - Otaslavice, Olšany - Haná Prostějov „B“, Otinoves Smržice, Hvozd - Brodek u Prostějova, Přemyslovice - Vrahovice.

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

Čechovice „B“ - Přemyslovice (sobota 18. května,
16.30), Vrahovice - Hvozd (sobota 18. května, 16.30),
Brodek u Prostějov - Otinoves, Smržice - Olšany,
Chválkovice - Velká Bystřice, Drahlov Haná Prostějov „B“ - Kralice na Hané „B“ (umělá
Kožušany, Černovír - Protivanov (neděle
tráva Za Místním nádražím), Otaslavice - 1.SK Pro26. května, 10.00), Slavonín - Haňovice,
stějov „B“, Výšovice - Držovice, Zdětín - Určice „B“.
Brodek u Přerova - Červenka, Doloplazy
- Maletín (neděle 26. května, 16.30), Vel27. kolo, neděle 26. května, 16.30 hodin:
ký Týnec - Lutín.
Zdětín - Čechovice „B“, Určice „B“ - Výšovice (sobota 25. května, 16.30), Držovice - Otaslavice (so24. kolo
bota 25. května, 16.30), 1.SK Prostějov „B“ - Haná
neděle 2. června, 16.30:
Prostějov „B“ (hřiště v Olympijské ulici), Kralice na
Velká Bystřice - Velký Týnec, Lutín - Hané „B“ - Smržice, Olšany - Brodek u Prostějova,
Doloplazy, Maletín - Brodek u Přerova Otinoves - Vrahovice, Hvozd - Přemyslovice (hřiště
(sobota 1. června, 16.30), Červenka - Sla- Přemyslovice).
vonín (sobota 1. června, 16.30), Haňovice
- Černovír, Protivanov - Drahlov, Kožu28. kolo, neděle 2. června, 16.30 hodin:
šany - Chválkovice.
Čechovice „B“ - Hvozd (sobota 1. června, 16.30),
Přemyslovice - Otinoves, Vrahovice - Olšany (sobota
25. kolo
1. června, 16.30), Brodek u Prostějova „B“ - Kralice
sobota 8. června, 16.30:
na Hané „B“, Smržice - 1.SK Prostějov „B“, Haná
Kožušany - Velká Bystřice (neděle 9. Prostějov „B“ - Držovice (umělá tráva Za Místním
června, 16.30), Chválkovice - Protivanov, nádražím), Otaslavice - Určice „B“, Výšovice - Zdětín.
Drahlov - Haňovice, Černovír - Červenka
(neděle 9. června, 10.00), Slavonín - Ma29. kolo, neděle 9. června, 16.30 hodin:
letín, Brodek u Přerova - Lutín, Doloplazy Výšovice - Čechovice „B“, Zdětín - Otaslavice,
- Velký Týnec (neděle 9. června, 16.30).
Určice „B“ - Haná Prostějov „B“ (sobota 8. června,
16.30), Držovice - Smržice (sobota 8. června, 16.30),
1.SK Prostějov „B“ - Brodek u Prostějova (hřiště v
26. kolo
Olympijské ulici), Kralice na Hané „B“ - Vrahovice,
neděle 16. června, 16.30:
Olšany - Přemyslovice, Otinoves - Hvozd.
Velká Bystřice - Doloplazy, Velký Týnec - Brodek u Přerova (sobota 15. červ30. kolo, neděle 16. června, 16.30 hodin:
na, 16.30), Lutín - Slavonín, Maletín Čechovice „B“ - Otinoves (sobota 15. června, 16.30),
- Černovír (sobota 15. června, 16.30), Hvozd - Olšany (hřiště Olšany), Přemyslovice Červenka - Drahlov (sobota 15. červ- Kralice na Hané „B“ (hřiště Kralice), Vrahovice
na, 16.30), Haňovice - Chválkovice, - 1.SK Prostějov „B“ (sobota 15. června, 16.30),
Protivanov - Kožušany.
Brodek u Prostějova - Držovice, Smržice - Určice
„B“, Haná Prostějov „B“ - Zdětín (umělá tráva Za
dohrávané 15. kolo
Místním nádražím), Otaslavice - Výšovice.

23. kolo
sobota 25. května, 16.30:

neděle 23. června, 15.30:

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).

17. kolo, odloženo na neděli
23. června, 16.30 hodin:
Haná Prostějov „B“ - Otaslavice, Smržice - Výšovice (hřiště Bedihošť), Brodek u Prostějova Zdětín, Přemyslovice - Držovice, Hvozd - 1.SK
Prostějov „B“, Vrahovice - Určice „B“, Otinoves
- Kralice na Hané „B“, Olšany - Čechovice „B“.

III. třída
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).

21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00 hodin:
Bedihošť - Dobromilice (neděle 14. dubna,
10.00), Ivaň - Němčice nad Hanou (sobota 13.
dubna, 16.00), Ptení - Vícov, Mostkovice „B“
- Zdětín „B“, Kostelec na Hané „B“ - Pavlovice, Pivín „B“ - Horní Štěpánov, Vrahovice „B“
- Tištín, Brodek u Konice - Nezamyslice „B“.

22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00 hodin:
Dobromilice - Brodek u Konice, Nezamyslice „B“ - Vrahovice „B“ (neděle 21.
dubna, 10.00), Tištín - Pivín „B“, Horní
Štěpánov - Kostelec na Hané „B“, Pavlovice - Mostkovice „B“, Zdětín „B“ - Ptení
(sobota 20. dubna, 16.00), Vícov - Ivaň,
Němčice nad Hanou - Bedihošť.

23. kolo, neděle 28. dubna, 16.00 hodin:
Němčice nad Hanou - Dobromilice, Bedihošť - Vícov (neděle 28. dubna, 10.00),
Ivaň - Zdětín „B“(sobota 27. dubna, 16.00),
Ptení - Pavlovice, Mostkovice „B“ - Horní
Štěpánov, Kostelec na Hané „B“ - Tištín,
Pivín „B“ - Nezamyslice „B“, Vrahovice
„B“ - Brodek u Konice.

18. kolo, středa 1. května, 16.30 hodin:
Dobromilice - Tištín, Horní Štěpánov - Nezamyslice „B“, Pavlovice - Brodek u Konice, Zdětín „B“ - Vrahovice „B“, Vícov Pivín „B“, Němčice nad Hanou - Kostelec
na Hané „B“, Bedihošť - Mostkovice „B“
(středa 1. května, 10.00), Ivaň - Ptení.

24. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin:
Dobromilice - Vrahovice „B“, Brodek u
Konice - Pivín „B“, Nezamyslice „B“ Kostelec na Hané „B“ (neděle 5. května,
10.00), Tištín - Mostkovice „B“, Horní
Štěpánov - Ptení, Pavlovice - Ivaň, Zdětín
„B“ - Bedihošť (sobota 4. května, 16.30),
Vícov - Němčice nad Hanou.

19. kolo, středa 8. května, 16.30 hodin:
Ivaň - Dobromilice, Ptení - Bedihošť, Mostkovice „B“ - Němčice nad Hanou, Kostelec
nad Hanou - Vícov, Pivín „B“ - Zdětín „B“,
Vrahovice „B“ - Pavlovice, Brodek u Konice - Horní Štěpánov, Nezamyslice „B“ Tištín (středa 8. května, 10.00).

25. kolo, neděle 12. května, 16.30 hodin:
Vícov - Dobromilice, Němčice nad Hanou
- Zdětín „B“, Bedihošť - Pavlovice (neděle
12. května, 10.00), Ivaň - Horní Štěpánov
(sobota 11. května, 16.30), Ptení - Tištín,
Mostkovice „B“ - Nezamyslice „B“, Kostelec na Hané „B“ - Brodek u Konice, Pivín „B“ - Vrahovice „B“.

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

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

Moravskoslezská
divize žen,
skupina „B“

Otaslavice „B“ volno, Jesenec „B“ - Kladky,
Protivanov „B“ - Želeč (sobota 6. dubna, 15.30),
Čechy pod Kosířem - Přemyslovice „B“ (sobota
14. kolo, neděle 7. dubna,
6. dubna, 15.30), Biskupice - Skalka, Doloplazy
- Plumlov „B“, Brodek u Prostějova „B“ - Malé
14.00 hodin:
Hradisko, Hrubčice - Tvorovice.
Velké Pavlovice - Nové Sady
(sobota 6. dubna, 13.00), Koste21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00 hodin:
lec na Hané - Březnice (sobota
Hrubčice volno, Tvorovice - Brodek u Pro- 6. dubna, 15.30), Brumov - Postějova „B“ (sobota 13. dubna, 16.00), Malé divín, Hovorany - Vlkoš (neděle
Hradisko - Doloplazy, Plumlov „B“ - Bisku- 7. dubna, 10.00), Mutěnice - Nepice, Skalka - Čechy pod Kosířem (sobota 13. zdenice (neděle 7. dubna, 12.15,
dubna, 16.00, hřiště Výšovice), Přemyslovice umělá tráva), Holešov volný los.
„B“ - Protivanov „B“, Želeč - Jesenec „B“,
Kladky - Otaslavice „B“.
15. kolo, neděle 14. dubna,

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.

18. kolo, středa 1. května, 16.30 hodin:

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
- Nezdenice (neděle 21. dubna,
17.00), Mutěnice volný los.

Jesenec „B“ volno, Protivanov „B“ - Otasla17. kolo, neděle 28. dubna,
vice „B“, Čechy pod Kosířem - Kladky, Bis13.30 hodin:
kupice - Želeč, Doloplazy - Přemyslovice „B“, Mutěnice - Hovorany (neděle 28.
Brodek u Prostějova „B“ - Skalka, Hrubčice - dubna, 11.30), Nezdenice - BruPlumlov „B“, Tvorovice - Malé Hradisko.
mov (sobota 27. dubna, 13.00),
Holešov - Kostelec na Hané (so24. kolo, neděle 5. května, 16.30 hodin:
bota 27. dubna, 14.30, hřiště VšeŽeleč volno, Kladky - Přemyslovice „B“, tuly), Vlkoš - Nové Sady, Podivín
Otaslavice „B“ - Skalka (sobota 4. května, - Březnice (neděle 28. dubna,
16.30), Jesenec „B“ - Plumlov „B“, Protiva- 12.00), Velké Pavlovice volný los.
nov „B“ - Malé Hradisko (sobota 4. května,
16.30), Čechy pod Kosířem - Tvorovice (so18. kolo, neděle 5. května,
bota 4. května, 16.30), Biskupice - Hrubčice,
14.00 hodin:
Doloplazy - Brodek u Prostějova „B“.
Velké Pavlovice - Podivín (sobota 4.
května, 14.00), Březnice - Vlkoš (so19. kolo, středa 8. května, 16.30 hodin:
bota 4. května, 10.00), Nové Sady
Tvorovice - volno, Malé Hradisko - Hrub- - Holešov (neděle 5. května, 13.00),
čice, Plumlov „B“ - Brodek u Prostějova Kostelec na Hané - Nezdenice
„B“, Skalka - Doloplazy (hřiště Výšovice), (neděle 5. května, 17.00), Brumov Přemyslovice „B“ - Biskupice, Želeč - Če- Mutěnice, Hovorany volný los.
chy pod Kosířem, Kladky - Protivanov „B“,
Otaslavice „B“ - Jesenec „B“.
19. kolo, sobota 11. května,

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

14.30 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.

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),
Vlkoš - Podivín, Brumov volný los.

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

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

Přemyslovice „B“ volno, Želeč - Skalka, Kladky - Plumlov „B“, Otaslavice „B“ - Malé Hradisko (sobota 18. května, 16.30), Jesenec „B“
- Tvorovice, Protivanov „B“ - Hrubčice (sobota
18. května, 16.30), Čechy pod Kosířem - Brodek u Prostějova „B“ (sobota 18. května, 16.30),
Biskupice - Doloplazy.

27. kolo, neděle 26. května, 16.30 hodin:
Biskupice volno, Doloplazy - Čechy pod
Kosířem, Brodek u Prostějova „B“ - Protivanov „B“, Hrubčice - Jesenec „B“, Tvorovice
- Otaslavice „B“ (sobota 25. května, 16.30),
Malé Hradisko - Kladky, Plumlov „B“ - Želeč,
Skalka - Přemyslovice „B“ (sobota 25. května,
16.30, hřiště Výšovice).

Velké Pavlovice - Vlkoš (neděle 19.
května, 16.30), Podivín - Holešov
(sobota 18. května, 14.00), Březnice - Nezdenice (sobota 18. května, 17.00), Nové Sady - Mutěnice
(neděle 19. května, 13.00), Brumov
- Hovorany (neděle 19. května,
14.00), Kostelec na Hané volný los

21. kolo, neděle 26. května,
14.00 hodin:

Brumov - Velké Pavlovice, Hovorany - Kostelec na Hané (neděle 26.
května, 10.00), Mutěnice - Březnice, Nezdenice - Podivín (sobota
25. května, 13.30), Holešov - Vlkoš
(sobota 25. května, 14.30, hřiště Vše28. kolo, neděle 2. června, 16.30 hodin:
Skalka volno, Přemyslovice „B“ - Plumlov tuly), Nové Sady volný los.
„B“, Želeč - Malé Hradisko, Kladky - Tvorovi22. kolo, neděle 2. června,
ce, Otaslavice „B“ - Hrubčice (sobota 1. červ15.00 hodin:
na, 16.30), Jesenec „B“ - Brodek u Prostějova
„B“, Protivanov „B“ - Doloplazy (sobota 1. Velké Pavlovice - Holešov (neděle
června, 16.30), Čechy pod Kosířem - Biskupice 2. června, 16.30), Vlkoš - Nezdenice, Podivín - Mutěnice (sobota 2.
(sobota 1. června, 16.30).
června, 14.00), Nové Sady - Hovorany (neděle 2. června, 13.00), Kos29. kolo, neděle 9. června, 16.30 hodin:
Čechy pod Kosířem volno, Biskupice - Proti- telec na Hané - Brumov (neděle 2.
vanov „B“, Doloplazy - Jesenec „B“, Brodek června, 13.30), Březnice volný los.
u Prostějova „B“ - Otaslavice „B“, Hrubčice
12. kolo, neděle 9. června,
- Kladky, Tvorovice - Želeč (sobota 8. června,
14.00 hodin:
16.30), Malé Hradisko - Přemyslovice „B“,
Velké Pavlovice - Kostelec na Hané
Plumlov „B“ - Skalka.
(sobota 8. června, 14.00), Brumov Nové Sady (sobota 8. června, 17.00),
30. kolo, neděle 16. června, 16.30 hodin:
Plumlov „B“ volno, Skalka - Malé Hradisko (so- Hovorany - Březnice (neděle 9. červbota 15. června, 16.30, hřiště Výšovice), Přemys- na, 10.00), Mutěnice - Vlkoš, Nezlovice „B“ - Tvorovice, Želeč - Hrubčice, Kladky denice - Holešov (sobota 8. června,
- Brodek u Prostějova „B“, Otaslavice „B“ - Do- 16.00), Podivín volný los.
loplazy (sobota 15. června, 16.30), Jesenec „B“ dohrávané 13. kolo,
Biskupice, Protivanov „B“ - Čechy pod Kosířem
neděle 22. června, 15.00 hodin:
(sobota 15. června, 16.30).
17. kolo, odloženo na neděli
Nezdenice - Velké Pavlovice (sobota 22. června, 12.30), Holešov 23. června, 16.30 hodin:
Malé Hradisko volno, Plumlov „B“ - Tvorovice, Mutěnice (sobota 22. června, 14.30,
Skalka - Hrubčice (hřiště Výšovice), Přemyslovi- hřiště Všetuly), Podivín - Hovorace „B“ - Brodek u Prostějova „B“ , Želeč - Dolo- ny, Březnice - Brumov (sobota 22.
plazy, Kladky - Biskupice, Otaslavice „B“ - Če- června, 15.00), Nové Sady - Kostechy pod Kosířem, Jesenec „B“ - Protivanov „B“ lec na Hané (14.00), Vlkoš volný
los..
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Prostějovští boxeři opět doma, v sobotu proti Ústí n.L. chtějí dva body
Napraví BC DTJ kolaps druhé poloviny duelu proti Ostravě?
Poslední domácí střetnutí této extraligové sezony čeká v sobotu večer na boxery BC DTJ
Prostějov. Ve svém šestém duelu přivítají od
osmnácti hodin dosud třetí SKP Sever Ústí nad
Labem a před následnými výjezdy do Mostu/
České Kamenice a Ostravy potřebují k pojištění
vedoucí pozice plný bodový zisk.
Prostějov/jim
„Doufám, že zvítězíme. Je to
naše povinnost a fanoušci si to
zaslouží,“ věří v navázání na
podzimní utkání v severozápadních Čechách prostějovský kouč
Pavel Duda. Obdobně je naladěn i kapitán týmu Petr Novotný: „Musíme. Bude to sice těžké, ale myslím si, že Ústí dáme.
Bereme jen vítězství.“

Změny v sestavě neurčitě potvrdili oba dva, lze očekávat,
že proměn doznají nejtěžší kategorie. „Sestavu budeme ladit
až tento týden, ale ve hře jsou i
Poláci,“ naznačil jednu možnost
Novotný. V podobném duchu
smýšlí i Duda: „Budu volat Polákům, Maďar nepředvedl nic
světoborného. Uvidíme také,
jakou chuť bude mít Víťa Král,
poslední dva zápasy nebyly z

jeho strany dobré. A také doufám, že se vrátí Peťa Novotný,“
přeje si.
I týden po překvapivém zvratu má
v hlavě duel s Ostravou a ztrátu
vedení 8:0. Jednoznačnou příčinu
vidí v nedodržování pokynů. „Nepočítal jsem, že povedeme 8:0.
Vítek měl sice dobrého soupeře,
ale nepředvedl, co měl. David připomínal Vardana Besaljana, byl
možná přehecovaný a nepohlídal
si to,“ rozebíral duely Pavel Duda.
Na soupisce nejbližšího soupeře
prostějovských boxerů ční jméno účastníka londýnské olympiády Zdeňka Chládka, jenž se
představí v kategorii do 64 nebo
69 kilogramů. Duda upozornil i
na další obávaná jména. „Víme
o jejich silných váhách. V šestapadesátce je ve vynikající formě

boxující stále ještě junior Erik
Agateljan, v pětasedmdesátce Robert Bilík, jenž v Plzni překvapivě
prohrál r.s.c. Uvidíme ale, s čím
přijedou, některé váhy naposledy
neobsadili,“ všiml si zajímavého
faktu trenér BC DTJ Prostějov.
Novotný varoval i před Viktorem Agateljanem a Tomášem
Bezvodou. Pro duel od sobotní osmnácté hodiny v areálu
sokolovny na Skálově náměstí by si přál opět velkou diváckou kulisu, nebránil by se ani
hlasitějšímu povzbuzování
a výhledově rovněž změně
osvětlení, která by lépe navozovala atmosféru galavečera.
„Máme představu, aby byla
lampa jen nad ringem. Zatím to
není realizovatelné, což je ale
velká škoda,“ mrzí ho.

Tvrdé boje. Stejně jako proti Ostravě čeká na prostějovské rohovníky tvrdá bitva o každý bod.
Foto: Josef Popelka

Při remíze s Ostravou kapitán BC DTJ Prostějov Petr Novotný chyběl,

proti Ústí chce ale nastoupit: „Denně chodím na rehabilitaci, rozhodne se těsně před duelem“
Prostějov/jim - Bez svého lídra se museli obejít prostějovští boxeři v duelu s Ostravou.
Pětinásobného mistra republiky Petra Novotného (na
snímku) nepustila do ringu
bolavá záda a i díky porážce
jeho náhradníka v sestavě a
posily z Maďarska ztratili
domácí borci jeden bod. Není
tak divu, že pro blížící se duel
s Ústím nad Labem chce být

Novotný v pořádku a pomoci
ke dvěma bodům s nasazenými rukavicemi!
„Samozřejmě bych se chtěl ukázat před domácím publikem.
Jako jediný jsem Prostějovák,
navíc kapitán. Body ode mě teď
chyběly. Nechtěl jsem v tom kluky nechat, ale nešlo to,“ vysvětlil
s tím, že na přechodnou dobu jej
vyřadila přetížená záda v kombinaci s mírným prochladnutím.

„Trápilo mě to již před republikou a chci to vyléčit pořádně, aby
se mi to nevrátilo,“ doplnil.
Prostor v „jednadevadesátce“
nedostal trochu překvapivě Vasil
Ducár, jenž proti Plzni dostal šanci v bezlimitní váze a sám Novotný ho pasoval na svého možného
nástupce do budoucna, nýbrž
maďarský mistr Sabota Deel.
Posila však zklamala a nesplnila
očekávanou úlohu. „Znám ho,

boxoval jsem s ním. Je nemastný, neslaný a spoléhal na to, že
mu vyjde úder. Nechal svou kůži
lacino a je to škoda. Nepopral se,
jak to k boxu patří,“ čekal Novotný od rohovníka v domácím
dresu víc.
Celkově ho pochopitelně mrzí,
že si oba body do tabulky nepřipsal Prostějov, když se vše vyvíjelo tak příznivě a před pauzou
platil stav 8:0, současně však

uznal kvality soupeře. „Ztratili
jsme body, což je chyba. Můžeme
být ale i rádi, zápasy byly vyrovnané. Včetně těch, co jsme vyhráli. Před sezonou jsem je pasoval
na černého koně, ale nepotvrdili to
a podařilo se jim dvakrát prohrát.
Kdyby tento mančaft ale udrželi
do příští sezony, tak by to ovoce
sesbíralo,“ složil poklonu ostravskému soupeři.
Novotného nejvíce potěšily vý-

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

kony Hamo Aperjana a Miroslava Šerbana, oba potvrdili, že
jsou stálicemi při sbírání bodů.
„Hamo dělal zápas a byl lepší,
Zátorský se nesnažil dělat body,
ale jen se kryl. Míra byl v duelu
proti Máriovi tvrdší, soupeř šel
jen z ústupu a nechtěl vyhrát,“
povšiml si. Pochválil i Norberta
Kaluczu v nejnižší váze a zaskakujícího Patrika Klimenta v
kategorii do devětašedesáti kilogramů. „U Maďara rozhodlo
třetí kolo, Patrik vyhrál s hodně
odřenýma ušima. Měl rozbitý
nos, ale bojoval a chtěl vyhrát,“
ocenil Novotný maximální úsilí i
za cenu krvavého šrámu.
Hlava mu naopak nebrala oboustranně extrémně ofenzivní duely Víta Krále s Jakubem Bambuchem a Davida Hunanyana s
Patrikem Hejlem. „S boxem to
nemělo moc společného. Oba
útočili bez obrany, žádná posloupnost útok, obrana, uhýbání.
To není box,“ nevěřil hrající kapitán Petr Novotný svým očím.
V „pětasedmdesátce“ i „jedna-

Foto: archív Večerníku
osmdesátce“ na tom sice zpočátku byli všichni boxeři fyzicky velmi dobře, Novotný však
po tvrdých úderech i pádech na
zem očekával knockout. „Když
jsem to viděl, hodil bych ručník.
Vítek Král byl k.o., i když se
pak z toho trochu dostal, David
Hunanyan podcenil soupeře. Je
to daň za nezkušenost i jinou
mentalitu,“ ohodnotil netakticky vedené a nakonec i prohrané
duely Novotný.

„Hubení" z Prostějova začínají Výborný výkon žáků Sokola I Prostějov a vedoucí

ovládat ČESKÝ HIP HOP

Prostějov/mls - Tanečnímu světu vévodí hip hop. A
právě v této disciplíně se v
obrovské konkurenci čím
dál více daří prosazovat prostějovské Taneční škole Hubený. „V hip hopu v současnosti sklízíme více úspěchů
než v discu, které bylo dlouhá léta naší výsadní disciplínou," potvrdil Večerníku šéf
školy Jiří Hubený.
Potvrzením příklonu k hip
hopu u Hubených je poslední
úspěch svěřenců této taneční školy. Ti si z Jablonce nad
Nisou, kde se v únoru konalo
mistrovství České republiky v

hip hopu a disco dance, odvezli hned pět titulů mistrů ČR v
této populární disciplíně.
„Individuální titul získal Dominik Svoboda, v duetu pak
zvítězila Monika Nevrlá s Michalem Zatloukalem a Denisa
Konečná s Kateřinou Rozkošovou. Dvě zlaté medaile patří
také malé skupině s choreografií Bandikids a Unicorns,”
uvedl Jiří Hubený. Hubení se
v současnosti připravují na
další soutěže. „Aktuálně se
chystáme na regionální kolo
klání tanečních formací, které se bude konat 6. dubna v
Olomouci," uzavřel Hubený.

postavení v Poháru nohejbalového svazu

Prostějov/pk - Předminulou
sobotu 23. března 2013 bylo
v Semilech na pořadu další,
již třetí kolo dlouhodobé soutěže žáků pod názvem Pohár
českého nohejbalového svazu
žáků 2013 2013. Tohoto turnaje se zúčastnila samozřejmě
i dvojice dosud jasně vedoucího celku celé soutěže žáků TJ
Sokola I Prostějov ve složení
Jakub Ftačnik, Jan Matkulčík
a Marián Příhoda.
„Toto prostějovské trio mladých hráčů si vedlo i v tomto
turnaji výborně a pouze nešťastná porážka v semifinále
jej připravila o další celkové
prvenství. Přesto získané body

za třetí místo v konkurenci
sedmnácti dvojic znamená
upevnění vedoucího celku celé
bodované soutěže,“ prozradil
Richard Beneš, kouč mladých
nohejbalistů TJ Sokol I.

Prostějovští hráči prošli bez zaváhání celou skupinou a postoupili z prvního místa do závěrečných bojů play off. V osmifinále
vyřadili Chabařovice, mezi nejlepší osmičkou týmů pak pora-

zili jasně Horažďovice, když
druhý set vyhráli 10:0. V boji o
postup do finále ale nečekaně
prohráli s velmi dobrým týmem
Kotlářky Praha a dveře finále
zůstali hráčům Sokola I Prostě-

jov pro tentokrát uzavřeny. V zápase o bronzovou příčku porazili
opět jasně České Budějovice a
upevnili si tak postavení na čele
dlouhodobé soutěže Poháru českého nohejbalového svazu.

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Kvalitní vstup prostějovských dorostenců do extraligy družstev

Odměna za celoroční úsilí. Malí tanečníci z Taneční školy Hubený si z Jablonce nad Nisou odvezli obrovskou trofej.
Foto: archiv TS Hubený

Vsetín, Prostějov/red - Ač počasí tomu zdaleka neodpovídalo, v neděli 31. března byl
odstartován letošní ročník
dorostenecké extraligy v nohejbale družstev. Výběr Sokola I Prostějov zajížděl ke
svému prvnímu utkání do
Vsetína v kompletní sestavě
s tím, že pokud chtějí prostějovští nohejbalisté opět bojovat o postup do semifinále,
nesmí hned v prvním kole
klopýtnout. Za nejmladší tým
soutěže, kterým Prostějov
momentálně je, nastoupily
tyto naděje: T. Roba, J. Matkučík, J. Ftačnik, A. Pospíšil,
M. Deutsch, Š. Karafiát, M.
Příhoda a V. Žurek.
Do první dvojice postavil prostějovský trenér Richard Beneš
věkem ještě žákovskou dvojici
Marián Příhoda a Jakub Ftačnik, kteří zvítězili bez boje pro
pozdní příchod soupeře a tým
Sokola I se tak dostal do snadného vedení 1:0 na zápasy. Ve
druhé dvojici dostala důvěru
v přípravě osvědčená dvojka
J. Matkulčík a T. Roba, kteří

po výborném výkonu přehráli
hlavní údernou sílu domácích
2:1, když ještě v rozhodujícím
setu prohrávali 7:9 a soupeř
nevyužil tří mečbolů. Trojice
hraje Prostějov velmi solidně,
základem hry je dobrá obrana
v poli a pestrý útok. Toto se
potvrdilo i v tomto ligovém
zápase, v němž nejprve první
trojka Prostějova v sestavě Pospíšil, Ftačnik a Příhoda sice
ve dvou setech (10:9 a 10:8)
velmi těsně prohrála s nejlepší
trojkou domácích, ale druhá
sestava Sokola I již neponechala nic náhodě a v sestavě Roba,
Matkulčík, Karafiát a Deutsch
jasně zvítězila (10:0 a 10:3) a
zvýšila vedení Prostějova již na
3:1 na zápasy. Třetí „dvojky“
bývají mnohdy důležitým faktorem při konečném výsledku,
a to zejména při vyrovnaných
utkáních. V přetahování o skóre
nakonec byla šťastnější sestava
Vsetína, která velmi těsně přehrála sestavu Pospíšil, Karafiát
a Žůrek, čímž snížila stav utkání na 3:2 pro hosty.
Na singl má pro letošní sezonu

celek Sokola I zcela jistě jednoho z nejlepších hráčů celé
dorostenecké soutěže Tomáše
Robu. Ten neponechal nic náhodě a nejlepšího hráče domácích Bergmana zcela vymazal
z kurtu (10:3 a 10:2). Zvýšil
tak stav vedení Prostějova již
na 4:2. V zápase obrácených
trojic nejprve sestava „Sokolíků“ Roba, Matkulčík, Karafiát
porazila ve dvou setech nejlepší
trojku domácích a vzápětí utkání druhých trojic pro sebe jasně
rozhodl celek Prostějova ve složení Pospíšil, Ftačnik, Příhoda
a Deutsch a definitivně ukončil
celý zápas s výsledkem 6:2 pro
tým Sokola I Prostějov.
„Na obou stranách se projevila
jistá nervozita a nesehranost
jednotlivých sestav. Náš tým již
prošel turnajem v rámci Poháru
českého nohejbalového svazu
dorostu, kde jsme vyzkoušeli
určité varianty sestav. V tomto
zápase jsem byl plně spokojen
s výkonem Tomáše Roby, který zazářil, byl nejlepším hráčem na kurtu a bude zcela jistě
v celé soutěži tahounem týmu.

Své si určitě uhráli Matkulčík,
Příhoda a Karafiát ve trojkách,
Ftačnik musí odstranit velkou
kazivost na útoku,“ řekl na adresu prvního zápasu Richard
Beneš, kouč prostějovských

nohejbalistů. „Pokud klukům
vydrží i bojovnost, která nás
v tomto zápase zdobila, můžeme hledět do další části soutěže
s optimismem,“ dodal s patřičným odhodláním.

1. kolo: SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary - TJ Sokol Stratov 1:6 * CLIMAX Přerov Vsetín - TJ Sokol I Prostějov 2:6 * TJ Sokol Semily - SK
Kotlářka Praha 5:5, TJ Sokol SDS EXMOST Modřice volný los.

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 1. kole

1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

Mužstvo
TJ Sokol Stratov
TJ Sokol I Prostějov
TJ Sokol Semily
SK Kotlářka Praha
CLIMAX Přerov Vsetín
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice

Z
1
1
1
1
1
1
-

V
1
1
0
0
0
0
-

R
0
0
1
1
0
0
-

P
0
0
0
0
1
1
-

S
6:1
6:2
5:5
5:5
2:6
1:6
-

B
2
2
1
1
0
0
-

KAM PŘÍŠTĚ
2. kolo, sobota 7. dubna, 12:00 hodin: TJ Sokol I Prostějov - SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary * TJ Sokol Stratov - CLIMAX Přerov
Vsetín (13:30) * SK Kotlářka Praha - TJ Sokol SDS EXMOST Modřice
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Kumstát s Černým: „Buď zůstaneme v Prostějově, nebo skončíme úplně“
Prostějov/jim - Pavel Kumstát
s Michalem Černým patřili v
sezoně 2012-2013 k hlavním
tahounům prostějovských Jestřábů. Prvně jmenovaný vedl
defenzivu a osobní statistiky z
něj učinily nejproduktivnějšího
obránce celé východní skupiny
druhé ligy, druhý ovládl počet
branek, přihrávek i bodů mezi
Jestřáby a v kategorii plus/minus skončil právě za Kumstátem. Nyní se oba rozmýšlejí, co
dál, a mají jasno, že buď budou
pokračovat v Prostějově, nebo s
hokejem skončí úplně.
„Samozřejmě o příští sezoně
přemýšlím, zatím je na to ale
ještě celkem brzy. Může se stát,
že skončím. Jinde už asi hrát
nepůjdu. Zatím je to ale ještě
otevřené,“ opáčil již devětatřicetiletý Michal Černý.
Podobně smýšlí i o tři roky
mladší Pavel Kumstát: „Nejsem
ještě úplně rozhodnutý, jestli budu pokračovat. Jsou dvě
možnosti. Buď skončím úplně,
nebo budu pokračovat tady.
Nikam jinam určitě nepůjdu,
to vím na sto procent. Uvidím,
jak to tady dopadne, jaká bude
situace před sezonou. Potom se
rozhodnu,“ vysvětlil stav věcí.
Například v dresu Karviné stále
brázdí i ve svých čtyřiačtyřiceti

letech kluziště Miroslav Javín,
jenž dopomohl Karviné nejen
přes Jestřáby, ale i přes přerovské Zubry. Podobnou dlouhověkost ale Kumstát neplánuje.
„To určitě ne. To mám ještě
plus minus osm let a v tomto ho
nenapodobím,“ odpověděl se
smíchem.
Osobně se chce rozhodnout až v
srpnu, letní příprava mu totiž vyhovuje na individuální bázi, kdy
si ji může upravit podle svých
vlastních potřeb. „Když budu vidět, že je tu kvalitní kádr i trenér
a majitel mi bude schopen zaručit kvalitní sezonu, rozhodnu se
hrát dál. Pokud to bude všelijaké, tak skončím. Bude záležet i
na zdraví,“ upozornil.
Letošní ročník Kumstáta potěšil, zejména pak jeho první část,
než začala přicházet zranění a
nutná přeskupování sestavy.
„Potom už to bylo horší, navíc
soupeři se na nás více připravovali. Všechny tyto maličkosti
rozhodly o tom, že v play off
jsme již nehráli v takové pohodě jako v úvodu sezony. Karviná to měla naopak. Sezona ale
jinak byla povedená,“ poznamenal s tím, že Slezané navíc
ještě posilovali a prakticky si
pro čtvrtfinále Prostějov vybrala jako nejvhodnějšího soupeře.

Velice podobně se vyjádřil i
Michal Černý: „Základní část
nám celkem vyšla. Třetí místo
je úspěch, který před sezonou
nikdo nečekal. Bohužel v play
off jsme byli o třídu horší než
Karviná a nezasloužili jsme si
vyhrát,“ poukázal na zkušené
mužstvo, které hrálo to, co potřebovalo. „Chyběli nám čtyři
hráči z Olomouce. Kdyby tu
byli, bylo by to určitě o něčem
jiném. Možná se dostavila únava,“ doplnil.
Nadchly ho i osobní výkony,
zejména po loňském roce je neočekával: „Sám se sebou jsem
spokojen. Dařilo se mně i celé
naší lajně. Měli jsme sice pár
výkyvů, ale každý zápas nejde
odehrát ke spokojenosti.“
Pavel Kumstát rovněž ocenil
spolupráci trojice Šebek, Černý, Zachar, sám se na jejich
produktivitě podílel a těžil z ní.
„Dokázali jsme si vyhovět a nešlo jen o přesilovky. Michal má
stále přehled a umí to nahrát,
stejně tak David Šebek. Pak se
nám zranil David Zachar, začali
se tam hráči střídat a už to nebylo ono. Přesto mohu být s letošní sezonou spokojen,“ ohlédl se
za nedávno skončeným obdobím bývalý obránce Vítkovic,
Zvolena, Popradu či Skalice.

Dvě opory. Na zkušenosti obránce Pavla Kumstáta a útočníka Michala Černéhpo se trenér Zachar mohl nejvíce spolehnout. Oba borci patřili nejen k
nejlepším hráčům Jestřábů, ale i celé východní skupiny 2. ligy. Zda však budou na rodném ledě pokračovat, je nejisté.
Foto: archív Večerníku

Antonín Honejsek je již po operaci Moravia Cup vyhráli Pražáci, Jestřábi skončili sedmí
„Jsem rád, že to mám za sebou,
bolí to jak čert,“ vylíčil svůj stav

Zlín, Prostějov/jim – Rozhození po faulu hokejkou ve
středním pásmu, ztráta rovnováhy doprovázená přípravou na pád, v tom tvrdý náraz do třineckého beka, který
se na šikovného hráče Zlína
dlouho chystal. Pro Antonína Honejska skončilo letošní
play off i celá sezona ve druhém semifinále proti Třinci a
svůj nejlepší rok mezi muži
tak dalšími starty v národním
mužstvu neozdobí.
„Byla to nešťastná náhoda. Kdyby mi Radek Bonk nepodrazil
nohy, srazili bychom se tuším s
Hrabalem tělem,“ popsal osudný moment Honejsek. Hned po
pádu věděl, že je zle, levé rameno měl dosud vyhozené pouze
jednou, asi dva roky dozadu.
Proto také k údivu komentátorů
i diváků neprojevoval bolest.
„Nebyl čas svíjet se na ledě
a hned jsem zamířil do šatny.
Umím si to nahodit, ale teď nám
to pět minut nešlo a věděl jsem,
že je zle,“ vracel se ke středečnímu duelu.
Čtvrteční odpoledne a částečně
i večer strávil u doktora a po
magnetické rezonanci vyšlo
najevo, že operace je nezbytná.
„Další den jsem tak šel na ope-

Foto: internet
raci a na pět týdnů dostal ortézu.
Poté budu moci začít s rozhýbáváním, takže větší část letní
přípravy stihnu,“ těší Honejska
alespoň fakt, že bude moci být
dostatečně připraven již na start
nového ročníku.
Svými výkony v průběhu celé
sezony i v play off si vydobyl
dobrou pozici pro boj o reprezentační dres a možná i o účast
na světovém šampionátu. „Ani
jsem si to neuvědomoval, ve
čtvrtfinále jsem se soustředil
pouze na Vítkovice. Měl jsem
ale náznaky od trenéra Hadamc-

zika, že by mě vzal na Euro
Hockey Challenge, ale zda by
to stačilo na mistrovství světa, to
nevím,“ nechtěl spekulovat.
V neděli ho lékaři pustili z nemocnice a již v úterý chce jít
fandit spoluhráčům přímo na
zimní stadion. „Jsem rád, že to
mám za sebou, bolí to jak čert,“
popsal, jak se cítí. V ideálním
případě se ale bude moci po
pátém utkání radovat z postupu
do finále. „Jsem optimista. Rozhodují maličkosti a kluci hrají
výborně. Zranění je semkla,“
pochválil zlínský výběr.

Prostějov/jim - Šestnáctka
družstev druhých a třetích tříd
základních škol se v sobotu a
neděli utkala na ledě prostějovského zimního stadionu při
prestižním turnaji v minihokeji Moravia Open Cup 2013.
Z vítězství se radoval pražský
Husky Team, jenž ani jednou
nezaváhal a po celkem šesti
výhrách získal nejcennější pohár. Druhé skončily Černošice
a třetí Kometa Brno.
Mezi účastníky klání nechyběl
ani domácí výběr. Pod vedením
Lukáše Majera zvládl boje v
základních skupinách, když po
výhře nad Žďárem nad Sázavou, remíze s Technikou Brno
a porážce s pozdějším vítězem
postoupil do play off, kde nestačil na Zbraslav. Ve skupině
o páté až osmé místo nejprve
mladí Jestřábi podlehli Přerovu,
pak ale vysoko zdolali Benešov
a celkově skončili sedmí.
„Myslím si ale, že jsme to zvládli
víc než dobře. Postoupili jsme ze
základní skupiny a mohli jsme
odehrát další tři kvalitní zápasy.
Ve čtvrtfinále se Zbraslaví nám
chybělo trochu štěstíčka. Bušili jsme do gólmana a nemohli
jsme mu dát gól, naopak do naší
sítě spadlo úplně všechno. Kluci
z toho byli trochu smutní, ale je
to úspěch,“ byl s vystoupením
Lukáš Majer spokojen.
Připomněl, že do turnaje nasadil
až na jednoho hráče celý tým
druháků, takže benjamínci budou
moci na tomto turnaji startovat

i za rok. „Je to jen plus pro tyto
kluky a jen víc takových akcí. Za
dva dny odehráli šest parádních
zápasů, to jim dá nejvíc,“ poznamenal.
V letošní sezoně to byl již třetí
turnaj pro tuto věkovou kategorii
organizovaný na prostějovském
ledě, mladí Jestřábi teď ještě jedou do Olomouce a v polovině
dubna do Jihlavy. „Byla tu zajímavá konfrontace s týmy z Prahy
a jejího okolí, to bylo pro děti velkým plusem,“ vyzdvihl Majer.

Nejúspěšnější mladíci. Na prvních čtyřech místech se umístili
hráči Husky Teamu, Černošic, Komety Brno a Zbraslavi (zleva
doprava).
Foto: Jiří Možný

VÝSLEDKY MORAVIA OPEN CUPU 2013:
Skupina „A“: 1. Husky Team
6 bodů/skóre 29:10 (- Jestřábi Prostějov 10:3, - Žďár nad
Sázavou 10:3, - Technika Brno
9:4), * 2. LHK Jestřábi Prostějov 3/12:18 (- Žďár nad Sázavou 5:4, Technika Brno 4:4),
* 3. SKLH Žďár nad Sázavou
2/15:20 (Technika Brno 8:5), 4.
VST Technika Brno 1/13:21.
Skupina „B“: 1. HC Kometa Brno 6/29:7 (- Benešov 8:5,
Hvězda Praha 7:2, Přerov „B“
14:0), * 2. HC Poblanicko Benešov 4/27:13 (- Hvězda Praha
9:3, Přerov „B“ 13:2), * 3. HC
Hvězda Praha 2/20:17 (- Přerov
„B“ 15:1), 4. HC Zubr Přerov
„B“ 0/3:42.
Skupina „C“: 1. HC Slezan
Opava 5/18:8 (- Černošice 4:4,
Jindřichův Hradec 7:3, Velká
Bíteš 7:1), * 2. HC Černošice
5/14:8 (Jindřichův Hradec 5:1,

Velká Bíteš 5:3), * 3. KLH Vajgar Jindřichův Hradec 2/10:16 (Velká Bíteš 6:4), * 4. HC Velká
Bíteš 0/8:18.
Skupina „D“: 1. HC Zubr Přerov „A“ 6/36:10 (- Zbraslav 10:8,
Studénka 14:0, Warrior Brno
12:2), * 2. HC Slavoj Zbraslav
3/18:15 (- Studénka 4:4, Warrior Brno 6:1), * 3. HC Studénka
3/11:19 (- Warrior Brno 7:1), * 4.
HC Warrior Brno 0/4:25.
Zápasy o umístění:
O 13.-16. místo: Technika - Warrior 8:3, Velká Bíteš
-Přerov „B“ 14:1, Velká Bíteš
- Technika 4:10, Přerov „B“ Warrior 1:6.
O 9.-12. místo: Žďár - Studénka 8:1, Jindřichův Hradec
- Hvězda Praha 18:6, Žďár –
Jindřichův Hradec 6:3, Studénka – Hvězda 9:6.
Čtvrtfinále: Jestřábi Prostě-

jov - Zbraslav 2:9, Černošice
- Benešov 4:3, Kometa Brno
- Opava 3:2, Přerov – Husky
Team 4:6.
O 5.-8. místo: Jestřábi Prostějov - Přerov 4:5, Benešov - Opava 1:13, Prostějov - Benešov
13:5, Přerov - Opava 5:6.
Semifinále: Zbraslav - Husky
Team 2:13, Černošice - Kometa
Brno 6:1.
O 3. místo: Zbraslav - Kometa
Brno 5:10.
FINÁLE:
Černošice - Husky Team 1:6
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. Husky Team, 2. Černošice,
3. Kometa Brno, 4. Zbraslav,
5. Opava, 6. Přerov, 7. Jestřábi
Prostějov, 8. Benešov, 9. Žďár,
10. Jindřichův Hradec, 11. Studénka, 12. Hvězda Praha, 13.
Technika, 14. Velká Bíteš, 15.
Warrior, 16. Přerov „B“.

PÁTÝ ROČNÍK TURNAJE SIDA CUP SE KONÁ JIŽ TENTO VÍKEND
Klání starších žáků proběhne na prostějovském ledě opět pod záštitou
prvního náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka

Od pátku 5. do neděle 7. dubna 2013 se na ledě Víceúčelové hale-zimním stadionu v
Prostějově koná již pátý ročník tradičního mezinárodního hokejového turnaje mládeže
SIDA CUP 2013. Populární klání je určeno žákovským nadějím narozeným v roce 1999
a mladším, jedná se tedy o projekt podpory mládežnického sportu. Hlavním partnerem
turnaje zůstává prostějovská bezpečnostní agentura SIDA, podnik se dále koná za podpory Olomouckého kraje, statutárního města Prostějova, LHK Jestřábi Prostějov a dalších
organizací i firem prostějovského regionu. Záštitu nad celou akcí tradičně převzal dnes již
první náměstek hejtmana Olomouckého kraje a člen Rady statutárního města Prostějov
Alois Mačák. Mediálním partnerem je každoročně PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
Prostějov/red Předcházející ročníky proběhly na
velmi vysoké organizační a sportovní úrovni za účasti hokejového mládí z České republiky, Německa, Rakouska, Itálie, Slovenska, Maďarska
a Chorvatska. Jaký bude letošní
turnaj a kdo se ho zúčastní, se Večerník zeptal ředitele společnosti SIDA
titulárního partnera Jiřího Netušila.
„Stejně jako již několik let naše společnost v rámci programu Podporujeme dobré věci přispívá na smysluplné volnočasové aktivity mládeže.
Jelikož hlavním předmětem podnikání naší společnosti je ochrana
majetku a osob, je i v našem zájmu
podílet se na vytváření takových

projektů, které naplní volný čas naší
mládeže jiným způsobem než vysedáváním u počítače nebo ještě hůře,
vytvářením pouličních gangů,“ objasnil Jiří Netušil, proč se rozhodl
právě pro podporu mládežnického
hokeje. Letošní ročník SIDA CUPU
pro něj bude trochu jiný. „Od začátku projektu v roce 2008 se na
přípravě vždy hlavní mírou podíleli
Světlana a Vlastimil Gottwaldovi
s rodiči mladých hokejistů z LHK
Jestřábi Prostějov, za což bych jim
rád touto cestou poděkoval. Jelikož
čas plyne, došlo ke střídání hlavních
pořadatelů turnaje a plnou odpovědnost za přípravu převzal Michal Tomiga z LHK Jestřábi a rodiče hráčů,
kteří budou na turnaji reprezentovat

naše město,“ uvedl šéf pořádající
agentury SIDA. „Jsem přesvědčen,
že i pátý ročník turnaje SIDA CUP
dopadne organizačně opět na jedničku. Všem zúčastněným sportovcům
přeji hodně sportovních úspěchů a
našim borcům obzvlášť,“ vzkázal
nejen aktérům dění, ale i všem jeho
organizátorům a přívržencům.
Jako dalšího Večerník oslovil předsedu prostějovských Jestřábů Michala Tomigu, aby nám sdělil, na
co se můžeme v nadcházejícím
víkendu na zimním stadionu těšit.
„Celou organizaci turnaje měl na
starost Radek Kužílek spolu s Jiřím
Netušilem. Tento rok se přihlásily
týmy z Česka, Polska, Slovenska,
Rakouska, celkově jich bude deset.

Hrát se bude ve dvou skupinách po
pěti, přičemž turnaj je rozložen do
tří dnů, kdy každý den se začíná od
7.45 hodin a hraje se až do 22.30 hodin,“ prozradil základní informace
Michal Tomiga. První muž prostějovského hokeje současnosti si vyšší
podpory jmenovaných nesmírně
považuje. „Jsme rádi, že tento turnaj
má již dlouholetou tradici a firma
SIDA si jako náš dlouhodobý partner bere spolu s panem Mačákem
záštitu nad tímto turnajem. Je dobré,
že se najdou firmy, které mají zájem
na rozvoji sportu ve městě a zajímá

je, jak tráví svůj volný čas mládež
našeho města. Proto jsme za takové
lidi, jako je pan Netušil a pan Mačák, rádi a patří jim jak od vedení
klubu, tak rodičů těchto dětí velký
dík,“ dodal Jiří Netušil.
V neposlední řadě nás zajímal názor
patrona turnaje. „Je mi ctí, že mohu
opět mít pod svojí záštitou tento mezinárodní turnaj. Jako bývalý aktivní
hokejista mám ke sportu, a k hokeji obzvlášť, vřelý vztah. Snažím se
v rámci svých možností vracet to,
co mi dal sport do života,“ prozradil
Večerníku Alois Mačák (na snímku), první náměstek hejtmana Olomouckého kraje. „Chtěl bych moc
poděkovat jak organizátorům, tak
i všem obětavým rodičům, jejichž
zásluhou se uskutečnily minulé ročníky na vysoké úrovni. Věřím, že i
tento zdárně naváže na ty předchozí. Dovolím si pozvat veřejnost a
skvělé prostějovské fanoušky, aby
se přišli podívat na naše hráče a povzbudit je. Doufám, že budou opět
velmi úspěšní! Těším se na pěkné a
napínavé zápasy, kdo si totiž hraje,
nezlobí. A to někdy platí i o nás dospělých...,“ rozloučil se sympaticky
Alois Mačák.

SIDA CUP 2013; turnaj starších žáků
harmonogram zápasů:
pátek 5. dubna
7.45
Prostějov
- Junior Capitals
9.15
Vítkovice
- ZHM Select
10.45 Tábor
- Havl. Brod
12.15 Přerov
- Nitra
13.45 Prostějov
- Jastrzebie
15.15 Vítkovice
- Martin
16.45 Junior Capitals - Tábor
18.15 ZHM Select - Přerov
19.45 Havl.- Brod - Jastrzebie
21.15 Nitra
– Martin
sobota 6. dubna
7.45
Tábor
- Prostějov
9.15
Přerov
- Vítkovice
10.45 Jastrzebie
- Junior Capitals
12.15 Martin
- ZHM Select
13.45 Havl. Brod
- Prostějov
15.15 Nitra
- Vítkovice
16.45 Jastrzebie
- Tábor
18.15 Martin
- Přerov
19.45 Junior Capitals - Havl. Brod
21.15 ZHM Select - Nitra
neděle 7. dubna
8.00 utkání o 9. místo
9.30 utkání o 7. místo
11.00 utkání o 5. místo
12.30 utkání o 3. místo
14.00 FINÁLE
16.15 slavnostní vyhlášení výsledků
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Prostějovští Orli zaváhali v Pardubicích, náprava bude těžká, přetěžká...

84 BK JIP PARDUBICE
PROSTĚJOV
74 BK PROSTĚJOV

BASKETBALOVÝ SVÁTEK. PŘIJEDE MISTR Z NYMBURKA!
Tým vzkazuje: Fanoušci, přijďte nám pomoct!

poločas: 37:23

čtvrtiny: 25:9, 12:14, 21:25, 26:26
Trestné hody: 26/19:22/14
Střelba 2 b.: 49/28:40/21
Trojky: 19/3:22/6
Doskoky: 33:40

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

16:8
26:21
13:6
10:19

Rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Baloun
Diváků: 680

Sestava PARDUBIC:
Bohačík Petr 17, Nelson Travis 16, Žabas Evaldas 15, Čarnecký Michal
13, Kotas Lukáš 13, Peterka Martin 4, Peterka Ondřej 3, Příhonský Josef 3,
Faifr Samuel 0, Šoula Jiří 0

Sestava a body Prostějova:
M rko Rooma
Ma
m n 1199,
Pand
ndul
ulaa Du
Duša
š n 18
18
Kohoout Onnddře
řej 11
řej
11
Práš
ášilili Jar
aros
o lav 100
Bohaačík Jaaroomí
m r 7,

Švrddlílík Ka
Kami
am
miil 4
Brrat
Br
aattčenkov
ovv Voj
ojttěěch
ěch
ch 3
Slez
Sl
ezák
ákk Pav
aveell 2
Šm
mídd Fillipp 0

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

tabulka a1 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. ČEZ Basketball Nymburk

30

29

1

2668:1953

59

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

31
30
31

19
19
18

12
11
13

2580:2446
2614:2424
2477:2390

50
49
49

5. BC UNIKOL Kolín

31

18

13

2513:2577

49

6. BK Děčín

31

17

14

2439:2362

48



Tým

tabulka A2 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. Astrum Levice

36

21

15

2843:2776

57

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

35
35
35

16
14
13

19
21
22

2672:2720
2654:2773
2837:3105

51
49
48

5. QANTO Tuři Svitavy

35

11

24

2786:3005

46

6. BK Lions Jindřichův Hradec

35

10

25

2919:3157

45

7. SLUNETA Ústí nad Labem

35

10

25

2630:2944

45



Tým

Sérii pěti výher basketbalistů Prostějova v řadě
skončila na pardubické palubovce, načít novou
úspěšnou šňůru ale bude hodně těžké. Orli ve
středu od 18.00 hodin nastoupí v domácím prostředí proti Nymburku. Úřadující šampion v probíhajícím ročníku ztratili jediné utkání. Domácí hráči
se přesto pokusí uspět, aby posílili své naděje na
druhé místo před začátkem play-off.
Prostějov/lv
„V průběhu sezony jsme s
naším soupeřem odehráli dva
zápasy a tým pokaždé odvedl
maximum. Doma jsme prohráli pouze o tři body a slušné utkání jsme odehráli také
ve střetnutí na půdě soupeře.
Nejsme dopředu poražení,“
říká před duelem trenér Zbyněk Choleva.
Nymburk v sezoně prohrál
pouze s Děčínem na konci
minulého roku 78:80, jinak do-

Špatný začátek v Pardubicích ukončil úspěšnou sérii
Prostějov/lv - Hodně nepovedený vstup do utkání měli basketbalisté Prostějova v Pardubicích. Domácí, poprvé vedení
novým trenérem Dušanem Bohunickým, rychle získali až sedmnáctibodový náskok a položili základ pozdějšího vítězství.
Svěřenci kouče Cholevy nakonec prohráli 74:84 a přenechali
soupeři průběžné druhé místo v
tabulce Mattoni NBL.

KAM PŘÍŠTĚ na mattoni nbl
SKUPINA A1
8. kolo, středa 27. března, 18:00 hodin: BK Prostějov -ČEZ Basketball Nymburk, NH Ostrava - BC UNIKOL Kolín (17:30), BK Děčín
- BK JIP Pardubice
9. kolo, sobota 7.dubna, 18.00 hodin: BK Děčín - BK Prostějov
(17:10), BK JIP Pardubice - NH Ostrava (pátek 6.4., 18:00), BC UNIKOL Kolín - ČEZ Basketball Nymburk (pátek 6.4.,17:45)
SKUPINA A2
12.kolo, středa 4. dubna, 18.00 hodin: Lions J. Hradec -BK Opava
(20:00), SLUNETA Ústí nad Labem - QANTO Tuři Svitavy, USK
Praha - Levharti Chomutov

návštěvnost webu roste...
...

nikpv.cz

www.vecer

Už první okamžiky naznačily
velké problémy Orlů. Pardubice
rychle získaly vedení 9:2 a také v
dalších minutách trestali každou
chybu hostujícího výběru. Po trojkách Čarneckého a Příhonského
to bylo dokonce 6:23 a děsivé
skóre Hanáci upravili na 9:25 až v
závěru čtvrtiny.
Mírné zlepšení přinesl vstup do
druhé části poločasu. Tým Prostějova přidal v nasazení a po několika minutách snížil na 20:29.
Následovalo další polevení na
obranné polovině a Pardubice
rychle navýšili svůj náskok na
37:23 po dvaceti minutách.
Hostující střelci se zlepšili po

návratu z kabiny. Obroučkou
konečně propadlo několik trojkových pokusů a Orli se opět dostali
na rozdíl deseti bodů, i když třeba
v rozmezí 23. a 26. minuty neproměnili šest střeleckých pokusů v
řadě. Přesto měli za stavu 58:48
ještě šanci výsledek otočit.
V poslední části střetnutí se to
málem podařilo. Po sérii 9:0 se
přiblížili na rozdíl jediného bodů.
Domácím pomohla až technická
chyba Bohačíka a nesportovní
faul Švrdlíka. Laciné body Pardubicím pomohly opět k většímu
náskoku, který v závěru podpořily
dva úspěšné nájezdy rozehrávače
Čarneckého.

Očima trenérů
Dušan BOHUNICKÝ - BK JIP Pardubice:

„Vstup nám dobře vyšel, hlavně v obraně všichni hráči
odváděli skvělou práci. V první čtvrtině jsme Prostějovu
nedovolili příliš jednoduchých střel, dobře jsme
doskakovali a v přechodové fázi jsme si dobře posouvali
míč do volných pozic. Až na začátek poslední desetiminutovky jsme
nedostávali jednoduché koše, což byl základ úspěchu.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Nebylo to z naší strany dobré utkání. Zaspali jsme začátek.
Byli jsme pomalí a nedůrazní. Postupně se výkon zlepšit,
ale na vítězství to nestačilo. Soupeři jsme pomohli tím, že
jsme si vykoledovali technickou a nesportovní chybou,
kdy se mužstvo vracelo do utkání a přišlo tak o naději na obrat.“

Asistent trenéra Cholevy David Hájek má jasno:

koše Mattoni nbl v číslech:
Skupina A1
dohrávka 5. kola: Nymburk - Pardubice 84:75 (18:21,
40:41, 64:65). Nejvíce bodů: Carter 34, Efevberha 13, Nečas 8 - Bohačík
15, Peterka 14, Faifr a Nelson po 13, Čarnecký 11. Rozhodčí: Vyklický,
Hošek, Kec. Trestné hody: 15/11 - 23/15. Fauly: 19:17. Trojky: 11:12.
7. kolo: Kolín - Děčín 76:66 (20:20, 39:35, 55:47). Nejvíce bodů: Machač 24, Bolds 14, Field 12, Ubilla 10 - Stria 26, Sanders 13, Pope 10.
Rozhodčí: Dolinek, Hruša, Kapl. Trestné hody: 25/20 - 9/7. Fauly: 15:20.
Trojky: 4:7 * Nymburk - Ostrava 81:67 (25:25, 45:36, 65:46). Nejvíce
bodů: Carter 16, Rančík 14, Efevberha 13, Benda 12, P. Houška 11 - Wilson 20, Číž 15, Ames 13. Rozhodčí: Hošek, Macela, Kec. Trestné hody:
18/15 - 24/18. Fauly: 19:18. Trojky: 8:9 * Pardubice - Prostějov 84:74
(25:9, 37:23, 58:48). Nejvíce bodů: P. Bohačík 17, Nelson 16, Žabas 15,
Čarnecký a Kotas po 13 - Marko 19, Pandula 18, Kohout 11, Prášil 10.
Rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Baloun. Trestné hody: 26/19:22/14. Fauly:
26:21. Trojky: 3:6.
Skupina A2:
12. kolo: Ústí n.L. - Levice (72:81 předehráno) * Chomutov - Svitavy 87:68
(24:14, 42:31, 64:51).-Nejvíce bodů: Bailey Fields 25, Allen 16, Hanzlík
a Pecka po 12 - Mróz 18, Macela 12, Deloach 8. Rozhodčí: Hruša, Galajda,
Linhart. Trestné hody: 20/14 - 21/14. Fauly: 22:23. Trojky: 5:4 * USK Praha - Opava 86:57 (36:23, 57:30, 76:42). Nejvíce bodů: Meno 24, Cvek 17,
Šotnar 12 - Blažek, Klečka, Martin a Vaňák po 8. Rozhodčí: V. Lukeš, Karásek,
Baloun. Trestné hody: 16/14 - 19/11. Fauly: 20:17. Trojky: 8:4.
13. kolo: Levice - Jindřichův Hradec 101:61 (27:22, 57:34, 82:51).
Nejvíce bodů: Brandon Fields 21, Kemp 19, Nuhanovič 14, Simmons
13, Lehman 10 - Vošlajer 12, Zachrla 11, Venta 9. Rozhodčí: Paulík, Kapl,
Remenec. Trestné hody: 40/27 - 20/10. Fauly: 21:32. Trojky: 6:9 * Opava - Ústí nad Labem 82:71 (22:18, 44:32, 57:46). Nejvíce bodů: Blažek
19, Sokolovský 16, Kramný 12 - McFadden 20, Lewandowski 18, Reese
15, Ličartovský 10. Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Holubek. Trestné hody:
13/12 - 6/5. Fauly: 16:17. Trojky: 8:6 * Svitavy - USK Praha 90:82 (20:18,
41:40, 63:60). Nejvíce bodů: Mróz 27, Deloach a Moravec po 17, Macela
12 - Meno 18, Cvek 13, Šotnar 12, Slavík a Vocetka po 11. Rozhodčí: Hruša,
S. Kučera, Večeřa. Trestné hody: 21/14 - 12/9. Fauly: 18:17. Trojky: 10:11.

mácí soutěži vládne. V posledních týdnech přesto nehraje ve
zcela oslnivé formě a například
domácí utkání s Pardubicemi
otáčel z nepříznivého stavu až
v poslední čtvrtině.
„Přesto bude soupeř favorit
a uvidíme, jak se s touto rolí
popasuje. Musíme hrát koncentrovaně od první minuty
a držet co nejdéle vyrovnané
Foto: archív Večerníku
skóre. Pustit Nymburk do vyššího vedení by nebylo dobré,“ duel s mistrem jako výzvu. burka je hodně opravdu špič- velké lákadlo pro každého
uvědomuje si Choleva.
„Chceme ukázat, že umíme kových basketbalistů. Měření hráče,“ shodují se Orli ve své
Hráči se na utkání těší a berou hrát basketbal. V sestavě Nym- sil s takovým týmem je vždy kabině.

„V PATNÁCTI BYCHOM LÉPE NEHRÁLI!“
Prostějov/lv - Snad ze všech
stran již byla rozebraná početně menší sestava prostějovských basketbalistů. Přesto
Orli stále patří mezi nejlepší
týmy soutěže a bojují o druhou příčku před začátkem
play-off. „Tým je stále silný.
Před lety měla problémy se sestavou třeba Opava a bez problémů uhrála ligovou medaili.
Jenom vysoký počet hráčů
žádný úspěch nezaručí,“ tvrdí
Marek Stuchlý, který v minulosti oblékal také dres Orlů.
Podobný názor má rovněž David Hájek (na snímku), asistent

Foto: BK Prostějov

trenéra Zbyňka Cholevy. Bývalý úspěšný hráč si uvědomuje
možné komplikace s možným
vysokým počtem osobních chyb
a volnější obranou, přesto se na
úzkou rotaci nevymlouvá.
„Nejde říct, že bychom hráli
lépe, kdyby nás bylo třeba patnáct. V jistém ohledu má dokonce okleštěná sestava výhodu.
Hráči jsou v klidu, protože dostanou svoji porci minut. A díky
tomu si víc věří,“ říká Hájek.
Problémy pochopitelně vznikají
na tréninku. V průběhu celé sezony Orli trénovali hru pět na
pět pouze v několika případech.

Proto se spíše věnují nacvičování herních situací s menším
počtem hráčů. „Pilujeme signály
dva na dva nebo tři na tři a těch
je dostatek,“ prozradil asistent
Prostějova.
Fyzické síly v zápasech se tým
snaží šetřit pestrou a úspěšnou
hrou na útočné polovině, což se
zatím nejlépe střílejícímu mužstvu daří. „Obecně platí, že v
obraně síly odcházejí rychleji.
Proto využíváme šikovnost
našich střelců. V naší situaci je
to vlastně nutnost která naštěstí
ve většině případů vychází,“
těší Hájka.

Exkluzivní rozhovor s lídrem prostějovských Orlů
lů

„MÍČ MÁLO PUTOVAL...,“
LITOVAL
PO PORÁŽCE KAPITÁN PRÁŠIL
Pardubice, Prostějov - Hodně nepovedené
vystoupení absolvovali basketbalisté Prostějova
v Pardubicích. Domácí Beksa Orly přehrála vyšším nasazením, ale hosté k výhře Východočechů
hodně přispěli. Především v prvním poločase
podali špatný výkon. „Tohle se nám nepovedlo,“
uznal kapitán Jaroslav Prášil.
Ladislav Valný
Jedním v důvodů porážky byla hodně malá
úspěšnost střelby v úvodní
čtvrtině. V čem byl největší
problém?
„Hráli jsme málo agresivně a
laxně, nehledali jsme volné spoluhráče. Nehráli jsme tak jako v
předcházejících zápasech...“
Začátek vám nevyšel
ani v obraně. Domácí
se trefovali bez větších problémů…

„Přesně tak. Chybělo nám odpovídající nasazení. Pod vlastním
košem jsme měli velké problémy a ty se bohužel přenášely
také na útočnou polovinu.“
V zápase jste měli dvacet
ztracených míčů. Není
to hodně vysoké číslo i přes
kvalitu soupeře?
„Těch ztrát bylo opravdu hodně.
Míč málo putoval. Přihrávky
přišly často o sekundu později,
než bylo zapotřebí. Hráč, ke kterému směřovaly už byl obsazený. Příště to musíme zlepšit.“

V poslední části jste
stáhli ztrátu až na rozdíl bodu. Proč se nepodařilo
skóre úplně otočit?
„Udělat poslední krok je to
nejtěžší a nám se to tentokrát
nepovedlo. Musíme ale přiznat, že zápas se nerozhodl
ve čtvrté desetiminutovce,

nasazení. Pod vlastním košem
m
Pivot BK Prostějov JAROMÍR
R PRÁŠIL
našel hlavní příčinu porážky snadno
problém přišel už na začátku
utkání. Rozhodl špatný vstup
do zápasu, to je jasné. Odjíždíme zklamaní, ale co se dá
dělat...“

Foto: archív Večerníku
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Kostelec hostil domácí šampionát polních kuší
Střelci domácí Savany opět zářili, přesto nebyli zcela spokojeni

Kostelec na Hané/jim – Jsou
tři zlaté a tři bronzové medaile
málo? Pro kušisty Savany Kostelec na Hané ano. A skromnost
vskutku není na místě, vždyť
členové tohoto oddílu a zejména
rodina Nedělníků ovládají jeden závod za druhým a soupeře
za sebou nechávají často rozdílem třídy. Jenže nyní jim na
rozdíl od kategorií žen, juniorů
a kadetů tolik nevyšla soutěž
mužů a zejména družstev, v níž

skončili až třetí.
„Co se organizace týče, klapalo
vše bez problémů. Co se týče výsledků, očekával jsem daleko víc.
Hlavně naše družstvo, že obhájí
loňské prvenství,“ potvrdil střílející předseda klubu a současně
hlavní pořadatel šampionátu Josef
Nedělník.
Největší drama nabídla soutěž žen.
Bok po boku se k cíli posouvaly
domácí Jaroslava Nedělníková a
otrokovická Kateřina Štětkářová.

Zlatá juniorka. Hana Nedělníková potvrdila roli favoritky a získala zlato.
2x foto: Jiří Možný

sportovní
aktuality
najdete
také na našem
webu

www.vecernikpv.cz

K radosti kostelecké Savany to nakonec dopadlo lépe pro obhájkyni
z posledních let, byť při rovnosti
bodů musely rozhodnout až centrové desítky. „Takto natěsno jsem
vyhrála poprvé. Už dvakrát se mi
ale stalo, že jsem o desítky prohrála. V sobotu mi to nešlo, druhý
den jsem se ale na Katku dotáhla a
byli jsme na tom stejně,“ popsala
napínavý souboj Jaroslava Nedělníková.
Podle výsledků z letošní sezony
byla jasnou favoritkou, přesto
musela rozhodnout až dodatečná
kritéria. „Ano, byla jsem velkým
kandidátem na zlato. Ale organizace je stres a člověk myslí na
spoustu jiných věcí,“ připustila
možné ovlivnění koncentrace.
O nejhodnotnější výkon šampionátu se postaral plumlovský
Bohumil Korbař. Mnohonásobný
domácí mistr v hale i pod otevřeným nebem sice dosavadní halové
závody vynechal, na republiku ale
přijel, ze šedesáti pokusů ztratil jen
čtyři body a vzal si zpět zlato, o
které ho loni připravil kostelecký
Jan Nedělník.
„Střílelo se mi dobře. Byl jsem
uklidněný a výhodou bylo, že
jsem byl dobře připravený. Dařilo
se mi od začátku až do konce velice dobře,“ pochvaloval si staronový šampion.
Na druhém místě skončil se
značnou ztrátou opavský Dalibor
Lhotský, bronz zůstal na již vzpomínaného Jana Nedělníka. Po
dvou vyrovnaných dnech skončil
šestý Jiří Složil, hned za ním Josef
Nedělník, jenž tak na stupně vítězů nezaútočil. „Mám zkušenost u
sebe, že když mám něco na staros-

ti, nikdy nezastřílím dobře. Opět
se to projevilo. Je zajímavé, že na
tréninku šípy létaly, kam měly, ale
závod vyšel úplně jinak,“ poukázal na pozoruhodný fakt.
V juniorech se druhý den schylovalo k podobnému napětí jako
mezi ženami. Hana Nedělníková
sice po prvním dnu vedla o více
než dvacet bodů, v neděli se jí
ale dařilo mnohem méně a svůj
náskok málem ztratila úplně. Nakonec vyhrála o pouhých pět bodů
„Včera to bylo hodně dobré, sama
jsem nečekala, že se to až tolik povede. Ale dneska to nešlo, ať jsem
udělala cokoliv. Kdybych neměla
náskok, tak to prohraju,“ hodnotila
bezprostředně po skončení závodu bývalá královna mezi kadety a
nyní mezi juniory.
Medailově nejbohatší nadílku
připravila domácímu oddílu kategorie kadetů. Dominiku Fifkovi
se vydařily pohárové závody, za
což se také stal vítězem Českého
poháru halového, v jednorázovém
mistrovství republiky se ale projevilo předchozí zranění a nynější
viróza, což vyústilo v pokles na
bronzovou příčku. „Střílelo se
mi blbě, je to zklamání. Nebyla
příprava, byl jsem unaven, pálily
mě oči, ještě doznívala horečka,“
zhodnotil své vystoupení.
Dokonale ho ovšem zastoupil
Lukáš Andrés, který se v hlavním
závod halové sezony pochlapil,
stáhl pětibodovou ztrátu po prvním dnu a o šest bodů zvítězil.
„Jsem spokojen. minulý rok jsem
byl čtvrtý, letos jsem vyhrál. Nervozita nebyla, střílelo se mi dobře.
Tréninky byly dobré, ale tady jsem
nastřílel víc, byl to nejlepší závod

a vypadl ve čtvrtfinále
Miami (USA), Prostějov/
jim – Velkou možnost vyhrát
turnaj série Masters propásl
minulý týden Tomáš Berdych.
Prostějovskému
tenistovi
nahrála absence Rogera Federera i Rafaela Nadala stejně
jako brzké vypadnutí aktuální
světové jedničky Novaka
Djokoviče, přesto neprošel v
americkém Miami ani mezi
nejlepší čtyři.
Sedmadvacetiletý
tenista
TK Agrofert Prostějov měl
v prvním kole volný los, ve
druhém po třísetové bitvě
zdolal Španěla Gimeno-Travera, ve třetím opět až ve třech
setech Kolumbijce Alejandra
Fallu. Z somifinále si naopak

našel cestu dál velice snadno,
když Američana Sama Querreyho vyprovodil dvakrát 6:1.
Podobně hladce ale nasazená
čtyřka narazila o kolo dál,
když osmému nasazenému
Francouzi Richardu Gasquetovi podlehl dvakrát 3:6 a pot-

jek a Ivo Minář. Na obhájce
celkového vítězství čeká domácí výběr v sestavě Michail
Kukuškin (156. v ATP), Jevgenij Koroljov (190.), Andrej
Golubjov (206.) a Jurij Ščukin
(210. ve čtyřhře).
„O nějaké dodatečné nominaci
neuvažuji. Máme dostatečně
silný tým, abychom se v Astaně pokusili zvítězit. Žebříčkově
jsme na tom lépe než soupeř.
Na neúčast Tomáše se nebude-

vrdil spíše negativní bilanci
s tímto hráčem. Berdych tak
napodobil Jana Hájka, jenž
skončil v prvním kole, Lucii
Šafářovou, jež prošla pouze
do druhého kola, a Petru Kvitovou, která nepřešla přes třetí
kolo.

takže jsme nic nevymysleli,“ Prostějov stihl zmírnit porážku až
posteskl si Kubíček.
v závěrečných deseti minutách.
„Začali jsme hrát až poslední třeSanasport Gullivers Brno I
tinu, kdy jsme pouze korigovali
FbC Playmakers Prostějov
výsledek. I když výsledek tomu
6:2 (3:0, 2:0, 1:2)
neodpovídá, bylo utkání celou
Branky a přihrávky: 11:29 dobu vyrovnané. Škoda našich
neproměněných
Dřevěný (Kovařík), 15:44 Sláma vyložených,
(Dřevěný), 17:22 Dřevěný (Slá- šancí,“ zamrzelo kouče Playmama), 26:44 Mach (Vaca), 28:57 kerů Pavla Kubíčka.
Vaca, 48:32 Kovařík (Fajkus) –
Retro Bulldogs Brno „B“
53:51 Hnízdil (Z. Fojt), 59:28 Z.
FbC Playmakers Prostějov
Fojt (M. Fojt).
10:3 (2:0, 2:2, 6:1)
Sestava Prostějova: Krátký –
Páleník, Ťuik, K. Hloch, Žák, Z. Branky a přihrávky: 07:18
Fojt, J. Hloch, M. Fojt, Hnízdil. Gleissner (Kadlec), 18:58 Kadlec (Babka), 25:18 Žůrek
Trenér: Pavel Kubíček.
Sobotní utkání rozhodla již druhá (Gleissner), 39:21 Pokorný
polovina první třetiny, kdy hosté (Drápal), 40:20 Drápal (Babka),
během šesti minut třikrát inka- 40:37 Weiser (Pokorný), 47:10
sovali. Do poloviny duelu stihli Fabián (Babka), 50:50 Gleissner
domácí přidat ještě dvě branky a (Mlejnek), 52:42 Mlejnek (Drá-

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
16 10
16 9
16 6
16 7
16 5
16 5
15 5
16 5
15 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
14

S
501:388
436:415
455:388
454:449
409:422
417:427
405:456
443:427
426:458
360:406
428:413
374:459

B
30
23
22
21
18
14
14
12
12
12
11
1

Dohrávka12.kola:HavlíčkůvBrod–KostelecnaHané(sobota6.dubna,11.00).
17. kolo, neděle 14. dubna: Bohunice – Havlíčkův Brod (15.00),
Sokolnice – Hustopeče (16.00), Maloměřice – Ivančice (nezadáno), Kuřim – Prostějov (14.00), Velké Meziříčí – Kostelec na Hané
(13.4., 15.00), Brno „B“ – Telnice (nezadáno).

me vymlouvat. Jedeme se rvát
o postup,“ tvrdí Navrátil.
Jedničkou českého týmu se stal
Radek Štěpánek, o jeho případném startu ve dvouhře se však
po nedávné operaci vyhřezlé
krční ploténky teprve rozhodne. „Radkův zdravotní stav
ještě není optimální. O tom,
kdo nastoupí do dvouher, se
rozhodne až v Kazachstánu,“
uvedl nehrající kapitán české
daviscupové reprezentace.

„Potřebuji dva týdny pauzy,“
přiznala česká jednička

Miami/lv – Čtvrtfinále na Australian Open, finále v Marseille a
Dubaji, semifinále v Indian Wells
a postup mezi nejlepších osm v
Miami. Úspěšný a zároveň hodně náročný start do nové sezony
absolvoval Tomáš Berdych. Po
posledním utkání s Francouzem
Gasquetem si vysoký počet zápasů vybral svoji daň. Pochroumané rameno nepustí Berdycha
do čtvrtfinálového daviscupového
zápasu proti Kazachstánu.

Florbalisté v Brně nebodovali a skončili osmí

Brno, Prostějov/jim – S
jistotou příslušnosti k druholigové ekipě i pro sezonu
2013/14 odjížděli florbalisté
FbC Playmakers Prostějov
k poslednímu dvojutkání letošního ročníku. Při cestě do
Brna tak dostali volno například Panák, Bouda, Kovář,
Zakopal, Liška a místo nich
dal kouč Pavel Kubíček příležitost hráčům z B-týmu a
juniorům. Obměněný tým v
moravské metropoli ani jednou nezazářil a domů se vrátil s prázdnou. To znamenalo
zachování osmé pozice, tři
body za sedmým Přerovem.
„Bohužel k žádnému překvapení nedošlo. Naše hra byla
velmi nejistá, hráči se báli hrát,
aby neudělali zbytečné chyby,

ne dobře. V hale trénovat nejde,
vzdálenosti jsou jiné, navíc v hale
máte bezvětří, umělé osvětlení,“
vyjmenoval hlavní rozdíly předseda Savany Kostelec na Hané Josef
Nedělník.

KAM NA házenou?

Tenisty ČR čeká o víkendu čtvrtfinále Davis Cupu
„Musíme se s novou situací
vyrovnat. Pro Tomášovu kariéru a také pro případné semifinále je teď nejdůležitější, aby
se dal zdravotně dohromady.
Od roku 2003 vynechal jediný zápas v Davis Cupu a tím
ukázal, že vždy reprezentuje
rád. Musíme si přát, aby byl do
nejdříve v pořádku a vrátil se
do týmu,“ uvedl Navrátil.
V nominaci zůstali Radek Štěpánek, Lukáš Rosol, Jan Há-

Na venkovní závody se začínají
připravovat i kušisté, první závod
je na pořadu 27. dubna v Litultovicích u Opavy. „Počasí nám zatím
moc nepřeje, abychom mohli trénovat venku. Ale snad to dopad-

Výsledky halového mistrovství republiky v Kostelci na Hané:
Muži: 1. Bohumil Korbař (Plumlov) 1196 bodů (599+597), 2. Dalibor Lhotský (Opava) 1169
b. (586+583), 3. Jan Nedělník 1164 b. (576+588), 6. Jiří Složil 1136 b. (569+567), 7. Josef Nedělník 1114 b. (559+555), 13. Martin Pírek (všichni Savana Kostelec na Hané) 536 b. (536+0).
Ženy: 1. Jaroslava Nedělníková (Savana Kostelec) 1156 b. (575+581), 2. Kateřina Štětkářová
(Otrokovice) 1156 b. (579+577), 3. Sabina Kubesová (Suché Lazce) 1100 b. (546+554)., 6.
Milena Pírková (Savana Kostelec) 788 b. (491+297).
Senioři: 1. Aja Kaszonyiová (Otrokovice) 1161 b. (578+583), 2. Václav Losert (Opava) 1151
b. (577+574), 3. Zdeněk Janda (Otrokovice) 1132 b. (566+566), 5. František Sedláček (Savana
Kostelec) 1101 b. (546+555).
Junioři: 1. Hana Nedělníková (Savana Kostelec) 1121 b. (572+549), 2. David Pištěcký 1116 b.
(549+567), 3. Jan Krejča (oba Otrokovice) 1056 b. (526+530).
Kadeti: 1. Lukáš Andrés (Savana Kostelec) 962 b. (474+488), 2. František Nemochovský (Otrokovice) 956 b. (479+477), 3. Dominik Fifka (Savana Kostelec) 916 b. (449+467).
Družstva: 1. TJ Opava „A“ (Dalibor Lhotský, Václav Losert, Petr Lelovský) 1738 b., 2. TJ
Jiskra Otrokovice „A“ (Kateřina Štětkářová, Aja Kaszonyiová, Zdeněk Janda) 1723 b., 3. Savana Kostelec na Hané „A“ (Jan Nedělník, Jaroslava Nedělníková, Josef Nedělník) 1710 b., 4.
Savana Kostelec na Hané „B“ (Hana Nedělníková, Jiří Složil, František Sedláček) 1687 b., 10.
Savana Kostelec na Hané „C“ (Martin Pírek, Milena Pírková, Dominik Fifka) 1476 b.

Berdych nevyužil příležitosti

Berdycha do Kazachstánu nepustí bolavé rameno
Prostějov, Miami/lv – Nepříjemnou situaci musí řešit nehrající kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav
Navrátil před čtvrtfinálovým
utkáním v Kazachstánu. Po
náročném turnaji na amerických betonech se z nominace omluvil Tomáš Berdych.
Česká jednička a šestý hráč
světa má problémy s ramenem a druhé kolo týmové
soutěže vynechá.

za celou zimu,“ neskrýval nadšení
z první velké zlaté medaile.
Bez cenného kovu tak zůstala
Savan pouze v seniorském závodě. Zde se tentokrát tolik nevedlo
Františku Sedláčkovi, jenž se celou zimu držel na druhém či třetím
místě, a tentokrát musel vzít zavděk pátou pozicí. „Jsem ale spokojen, bavím se tím. Věděl jsem,
že na bedně nebudu, tak jsem si
střílel v klidu,“ zmínil sportovec,
jenž byl se za své výkony, výsledky i vystupování v lukostřelbě
dočkal uvedení do síně slávy prostějovského sportu.
Na lukostřelbu nezanevřel ani
nyní, po halových závodech se
chystá rovněž na venkovní sezonu. „ V půli dubna mají na OP
první závody a chtěl bych to zkusit. Mám snahu se lepším aspoň
přibližovat, aby to neměli tak jednoduché,“ vyprávěl s úsměvem.

pal), 53:53 Babka (Tlaskal)
– 27:38 Liška (Z. Fojt), 29:08
Miczek (Z. Fojt), 57:30 Miczek
(Z. Fojt).
Sestava Prostějova: Krátký –
Liška, Soldán, Miczek, Ťuik, K.
Hloch, Žák, Z. Fojt, Doležel, J.
Hloch, M. Fojt. Trenér: Pavel
Kubíček.
„Čekalo nás velmi těžké utkání,
jelikož jsme věděli, že „áčko“
Bulldogs vypadlo z extraligového play-off a někteří hráči
se chtěli rozloučit se sezonou
v „béčku“. Musím konstatovat, že jsme se soupeřem drželi
krok dvě třetiny, hra byla velmi
vyrovnaná. Vše ukončila první
minuta třetí třetiny, kdy soupeř
využil našich chyb a zřejmě nesoustředění, skóroval dvakrát a
odskočil o dvě branky. V tu chví-

li jsem věděl, že pro nás sezona
skončila a utkání jsem opravdu
chtěl důstojně dohrát. Soupeř
nám udělil lekci jak v napadání,
tak v zakončení a v neposlední
řadě i v psychice,“ hodnotil závěrečné vystoupení Playmakerů
trenér Pavel Kubíček.
I tak svým svěřencům za celou
sezonu poděkoval. „Ve vypjatých zápasech jsme zachovali
klid a předvedli velmi kvalitní
hru. Škoda, že někteří hráči, kteří jsou z Prostějova a jeho okolí,
nehrají za náš tým,“ vyjmenoval
jména jako Hél, Vašut, Čmela,
Jančík, Krnáč. „Myslím si, že
bychom vytvořili tým, který by
bojoval o přední příčky naší tabulky. Nutně je potřeba doplnit
kádr o další kvalitní, zkušené
hráče,“ doplnil.

„Zápas proti Gasquetovi byl poslední kapkou. Když jsem se po
nočním zápase ráno probudil,
bolelo mě rameno tak, že bylo
jasné, že za týden v Kazachstánu
nemůžu hrát. Je to stejný problém,
jaký mě přinutil v roce 2011 skrečovat US Open s Tipsarevičem,“
vyjádřil se Berdych na facebooku
českého daviscupového týmu.
Nadcházející čtrnáctidenní volno
využije tenista k intenzivní léčbě
i odpočinku. „Uplynulých sedm

týdnů bylo extrémních, průměrně
vychází jeden zápas na 1,5 dne.
Jsem rád, že kapitán Navrátil i
Radek Štěpánek, se kterými jsem
telefonicky hovořil, mé důvody
pochopili a přijali,“ prohlásil Berdych.
Prostějovský tenista bude s celým
týmem v pravidelném spojení a
přeje si, aby spoluhráči náročnou
bitvu zvládli. „Věřím, že se to podaří a že na semifinále, které vybojují, budu fit,“ doufá Berdych.

Konečná tabulka 2. ligy mužů, divize IV:


Tým

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

FBC Vikings Kopřivnice
1.FBK Rožnov p. Radhoštěm
Retro Bulldogs Brno „B“
Z.F.K. AQM Petrovice
Sanasport Gullivers Brno I
S.K. P.E.M.A. Opava
FBC Spartak MSEM Přerov
FbC Playmakers Prostějov
FbC Aligators Klobouky
FBS Olomouc
Slavia I-tec Havířov
FbK Horní Suchá

Z

V

VP

PP

P

Skóre

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

18
15
12
12
9
11
9
9
7
7
6
1

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

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

3
4
7
9
7
9
10
12
12
13
12
18

157:84
162:108
152:126
161:159
131:117
174:145
134:141
115:150
124:149
126:163
136:159
98:169

Bodů

56
50
42
37
36
35
31
28
25
24
24
8
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Prostějovské volejbalistky zvládly čtvrtfinále play off na jedničku...

V SEMIFINÁLE SE PROSTĚJOVU POSTAVÍ OLOMOUCKÝ RIVAL

VK AGEL PROSTĚJOV
KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:3

Čas: 1:04 hodiny
Rozhodčí: L. Grabovský a Vojtíšek
Diváků: 150
1. set: 22:25 25 minut
2. set: 12:25 21 minut
3. set: 8:25 18 minut

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

Kossányiová
ováá
Miletičová
de Assis

Vincourová

Žarková
Žark
Ža
rkov
rk
ováá
ov
Hippeová
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

VK šok a UP obrovskou euforii...

Útok našich volejbalistek na zisk pátého národního titulu v řadě za sebou pokračuje. Jeho dalším dílem je semifinálová série UNIQA extraligy
ČR 2012/13, ve které ženy VK AGEL Prostějov
narazí na SK UP Olomouc coby svého nejčastějšího soupeře v šestileté klubové historii. První
dva zápasy hostí hala Sportcentra DDM v sobotu 6. a v neděli 7. dubna shodně od 17.00 hodin.
Prostějov/son

Sestava Prostějova:
libero Chlumská

Klasické derby je opakováním série, která před pěti lety způsobila

Střídala: Melichárková
Připraveny byly: Soaresová, Gomesová, Kočiová, Jelínková

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF
3. ZÁPASY: Ostrava - Prostějov 0:3 (-22, -12, -8). Nejvíce bodů: Langová 8, Kadlecová 6 - Kossányiová 18, Assisová 13, Hippeová 10. Konečný stav série: 0:3
3 * Frýdek-Místek - Olomouc 0:3 (-24, -23, -27).
Nejvíce bodů: Závodná 14, P. Kojdová 9, Holišová 7 - Košická 14, Nachmilnerová 12, H. Kojdová 11. Stav série: 1:2
2 * Slavia Praha - Olymp
Praha 2:3 (18, 15, -19, -24, -13). Nejvíce bodů: Cebáková 20, Hanzlová
18, Ančincová 15, Vašutová 10 - Hodanová 18, Kvapilová a Patočková
po 15, Sládková 14. Konečný stav série: 0:3.. * KP Brno - Přerov 0:3
(-20, -13, -21). Nejvíce bodů: Širůčková 14, Toufarová 9 - Mátlová 14,
Dedíková 10, Murčinková 9. Konečný stav série: 0:3.
4. ZÁPAS: Frýdek-Místek - Olomouc 0:3 (-20, -15, -19). Nejvíce
bodů: Holišová 12, P. Kojdová 10, D. Pavelková 7 - Nachmilnerová 14,
S. Janečková 13, Košická 12, H. Kojdová 11. Konečný stav série: 1:3.

Dvojice pro play off

Oba protivníci se dokonale
znají. Za dobu existence VK
sehráli již dvaatřicet vzájemných soutěžních utkání, a
navíc se střetli ve spoustě
přípravných duelů, například
v probíhající sezoně už takto
změřili síly třikrát. „Navzájem
se známe opravdu výborně,
něčím překvapit se můžeme jen
těžko,“ usmál se hlavní trenér
"Agelek" Miroslav Čada.
V paměti
prostějovských
fanoušků dodnes palčivě tepe
vzpomínka na pět let staré

senzační vyřazení týmu právě
s vysokoškolačkami v extraligovém semifinále 1:3
na zápasy. Svěřenkyně Táni
Krempaské tehdy ztratily
úvodní mač doma a byť poté
stav utkání srovnaly, nezvládly dvě následné infarktové
bitvy v hanácké metropoli.
Což favoritovi způsobilo obří
šok a Olomoučankám naopak
bezbřehou euforii.
Vzpomenout na ni daly ještě 15.
prosince 2008, kdy soka opět
skolily, tentokrát v řadovém
střetnutí nejvyšší české soutěže
dokonce 3:0. Od té chvíle však

naše družstvo regionální sokyně
nemilosrdně drtí a vzájemnou
zápasovou bilanci postupně
upravilo až na současných
28:4. Nadcházející série má
tedy jednoznačně favorizovaný
kolektiv, vždyť děvčata SK si
na obhájkyně zlata nepřišla ani
v aktuálním ročníku, kdy se to
povedlo hned třem oddílům Olymp Praha, Přerov, FrýdekMístek.
„Jestli je pro nás výhoda, že jsme
s Olomoucí tak dlouho neprohráli? Tohle podle mě nehraje
žádnou větší roli. Pochopitelně
ctím kvalitu všech soupeřů,
ale pokud jsme na české scéně
podlehli, vždycky jsme si za to
mohli hlavně sami vinou vlastního slabšího výkonu. A Olomouc měla tak trochu smůlu, že
proti ní jsme všechny souboje
zvládli dobře,“ odtušil Čada.
Společnou mají oba mančafty
před semifinále solidní formu.
Výběr AGELu ve čtvrtfinále
play off doslova smetl Ostravu,

Nepropálíš! Trojblok Hippe- de Assis - Gomes hodlá vystavit olomoučankám neprostupnou hráz, jako je tomu na snímku ze vzájemného utkání v základní části, kdy takto narazila bývalá hráčka
Prostějova Darina Košická.
Foto: www.vkprostejov.cz
úpéčko si zase přesvědčivě po- polevit, naopak chvilkové krize
radilo s nebezpečným Frýdkem- je potřeba rychle překonávat. A
Místkem. Dají se tedy očekávat důležité bude také vyvarovat se
kvalitní a zajímavé bitvy s atrak- zbytečných triviálních chyb,“
tivním puncem derby Hané. zdůraznil Čada stěžejní milníky
„Holkám zopakuji, že musejí na cestě za postupem do finále
být neustále plně koncentro- UNIQA extraligy.
Stručné představení SK UP
vané a pokud možno nepřipustit
žádné větší bodové újezdy, Olomouc najdete na straně 31
kterých by soupeř mohl využít. dnešního vydání a stránkách
www.vecernikpv.cz!
Ani za příznivého vývoje nelze

Ve čtvrtfinále UNIQA extraligy uspěly favoritky
Prostějov/son - Úvodní kolo
play off probíhajícího ročníku
nejvyšší české soutěže volejbalistek nepřineslo žádné překvapení. Ve všech čtyřech čtvrtfinálových dvojicích UNIQA
extraligy žen 2012/13 uspěly
favorizované týmy, a to víceméně přesvědčivým způsobem.

Některá dílčí
dramata se
však na palubovkách
přece
jen
odehrála. Jediným mírným překvapením je
postup Olomouce přes letos velmi dobrý Frýdek-Místek...

čtvrtfinále play off UNIQA extraligy v kostce
VK AGEL Prostějov – TJ Ostrava 3:0 na zápasy PVK Přerov Precheza – VK KP Brno 3:0 na zápasy
Prostějov – Ostrava 3:0 (11, 13, 14), Prostějov – Ostra- Přerov – Brno 3:0 (19, 21, 15), Přerov – Brno 3:1 (17,
va 3:0 (10, 15, 15), Ostrava – Prostějov 0:3 (-22, -12, -8). 19, -23, 23), Brno – Přerov 0:3 (-20, -13, -21).
PVK Olymp Praha – VC Slavia Praha 3:0 na zápasy SK UP Olomouc – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:1 na zápasy
Olymp – Slavia 3:1 (23, -20, 22, 15), Olymp – Slavia Olomouc – Frýdek-Místek 3:0 (19, 25, 21), Olomouc – Frý3:1 (-22, 20, 19, 19), Slavia – Olymp 2:3 (18, 15, -19, dek-Místek 0:3 (-21, -23, -23), Frýdek-Místek – Olomouc 0:3
(-24, -23, -27), Frýdek-Místek – Olomouc 0:3 (-20, -15, -19).
-24, -13).

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov
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Olymp Praha  PVK Přerov Precheza

kam za volejbalovým play-OFF...
SEMIFINÁLE PLAY OFF
1. ZÁPASY, sobota 6. dubna, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov - SK UP Olomouc, PVK Olymp Praha - PVK Přerov
2. ZÁPASY, neděle 7. dubna, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov - SK UP Olomouc, PVK Olymp Praha - PVK Přerov
3. ZÁPASY, středa 10. dubna, 17.00 hodin:
SK UP Olomouc - VK AGEL Prostějov, PVK Přerov - PVK Olymp Praha
PŘÍPADNÉ 4. ZÁPASY, čtvrtek 11. dubna, 17.00 hodin:
SK UP Olomouc - VK AGEL Prostějov, PVK Přerov - PVK Olymp Praha
PŘÍPADNÉ 5. ZÁPASY, sobota 13. dubna, 17.00 hodin:
VK AGEL Prostějov - SK UP Olomouc, PVK Olymp Praha - PVK Přerov

Pořadí UNIQA extraligy žen 2012-1203 před semifinále
5. TJ Sokol Frýdek-Místek
8. TJ Ostrava
6. VK KP Brno
9. TJ Sokol Šternberk
7. VC Slavia Praha
10. VK SG Brno
Přehled vzájemných zápasů
VK AGEL Prostějov - SK UP Olomouc za poslední roky
Sezona 2010/11
Finále Českého poháru (14. února 2011): Olomouc – Prostějov 0:3 (-20, -15, -15). Finále extraligy, první utkání (23.
dubna 2011): Prostějov – Olomouc 3:0 (13, 11, 19), druhé
utkání (27. dubna 2011): Olomouc – Prostějov 1:3 (19, -13,
-21, -21), třetí utkání (30. dubna 2011): Prostějov – Olomouc
3:1 (23, -23, 17, 7).
Sezona 2011/12
2. kolo extraligy (17. října 2011): Prostějov – Olomouc 3:1
(13, -23, 17, 16). 11. kolo extraligy (2. prosince 2011): Olomouc – Prostějov 1:3 (-18, -15, 24, -15). Finále Českého poháru (13. února 2012): Olomouc – Prostějov 0:3 (-21, -13,
-10). 23. kolo extraligy (24. února 2012): Olomouc – Prostějov 0:3 (-21, -7, -13). 28. kolo extraligy (17. března 2012):
Prostějov – Olomouc 3:0 (18, 22, 18). Semifinále extraligy,
první utkání (5. dubna 2012): Prostějov – Olomouc 3:0 (15,
13, 10), druhé utkání (12. dubna 2012): Olomouc – Prostějov 0:3 (-8, -14, -19), třetí utkání (16. dubna 2012): Prostějov
– Olomouc 3:1 (14, 8, -23, 14).
Sezona 2012/13
5. kolo extraligy (2. listopadu 2012): Prostějov – Olomouc
3:1 (-24, 15, 15, 18). 14. kolo extraligy (14. prosince 2012):
Olomouc – Prostějov 0:3 (-21, -18, -16). 23. kolo extraligy
(23. února 2013): Olomouc – Prostějov 0:3 (-19, -16, -22).
28. kolo extraligy (16. března 2013): Prostějov – Olomouc
3:0 (19, 16, 22).
Celková bilance:
Prostějov – Olomouc 28:4 na zápasy (89:22 na sety).

MIROSLAV ČADA: „ZA OSTRAVU MOHU TÝM JEDINĚ CHVÁLIT!“
Lodivod VK AGEL si však uvědomuje, že hanácké derby v semifinále bude mnohem těžší šichta

Prostějov - První třetinou vyřazovacích bojů UNIQA extraligy
propluly prostějovské volejbalistky bez jediného zakolísání, když třikrát jednoznačně
porazily celek TJ Ostrava. O
zhodnocení čtvrtfinálové série
Večerník požádal hlavního trenéra žen VK AGEL Miroslava
Čadu, který se současně rozpovídal též o nadcházejícím semifinále proti SK UP Olomouc.
To již klepe na dveře, úvodními
dvěma zápasy v Prostějově odstartuje o nejbližším víkendu...
Marek Sonnevend
Jak tým z vašeho pohledu
zvládl čtvrtfinále play off?
„Velice dobře. Nedošlo v podstatě
k žádným problémům a z devíti
setů se hrála jediná vyrovnanější
koncovka, jinak jsme měli vše
naprosto pod kontrolou. Holky
odvedly kvalitní výkony, nic nepodcenily, neustále udržovaly
potřebnou koncentraci. A navíc si
zahrály úplně všechny členky kádru, což je také pozitivní.“
Těší vás, že se kolektiv
dal po četných zraněních během tohoto ročníku
zdravotně dohromady pro
jeho důležitý závěr?
„Samozřejmě jsem za to rád. Většina hráček si za posledního půl
roku prošla různými problémy,
ale teď jsme konečně kompletní a
můžeme z toho těžit. Jediná Míša
Jelínková se kvůli doléčovanému
kolenu ještě potýká s trochu horší pohyblivostí, což se však lepší

Souhlasíte s názorem, že „Tohle podle mě nehraje žádBerete v semifinále jedině
každým dnem. Každopádně v pls blížícím se závěrem sou- nou větší roli. Pochopitelně ctím
postup 3:0 na utkání,
ném počtu mají naše tréninky tu
nejvyšší úroveň, děvčata můžou těžního ročníku roste forma va- kvalitu všech soupeřů, ale pokud nebo připouštíte možnou ztrátu
v rámci přípravy hrát šest na šest šich svěřenek?
jsme na české scéně prohráli, třeba jednoho duelu?
a tohle všem pomáhá. Takové „Také se mi zdá, že to tak je. Vý- vždycky jsme si za to mohli „Nechci vystupovat příliš silácky
tréninkové minizápasy mají větši- konnost většiny hráček i celého hlavně sami vinou vlastního a na druhou stranu ani nehodlám
nou náboj, na holkách je i s blíží- týmu je stabilnější než dřív, man- slabšího výkonu. A Olomouc působit jako alibista. Pro nás vlastcím se koncem sezony znát velká čaftu rozhodně prospěl návrat měla tak trochu smůlu, že proti ně pořád platí, že do každého střetMarkéty Chlumské do sestavy. ní jsme všechny zápasy zvládli nutí jdeme zvítězit a tím pádem si
chuť do volejbalu.“
V semifinále se dá oče- Vzrostla jistota přihrávky a celé dobře.“
dopředu rozhodně neříkáme, že
V kádru máte třináct jednou prohrát můžeme s tím, že
kávat mnohem větší obrany, od čehož se odvíjí větší
plejerek, tím pádem jed- se nic hrozného nestane. Takhle
tlak ze strany protivníka než herní pohoda všech děvčat. Věřím,
ve čtvrtfinále, že?
že jsme na tom momentálně dobře na pokaždé musí na tribunu. to nefunguje, my musíme chtít
„Přesně tak. Ostrava nás při vší a ve zbytku play off to potvrdíme.“ Je pro vás nepříjemné vybírat, zvládnout každý nový zápas.“
Olomouc vás jako jediný o kterou půjde?
Co týmu nejvíc zdůrazníúctě moc neprověřila, třeba i
te před úvodními dvěma
s horší přihrávkou jsme většinou
celek ze špičky UNIQA „Dosud se až na jednu výjimnestalo, že bychom měli semifinálovými mači na domácí
bez problémů zaútočili a pravi- extraligy v letošní sezoně nepo- ku nes
k dispozici
všech třináct holek, palubovce?
ětší tlak razil. Berete to jako výhodu?
dispo
delně bodovali. Pod větší
ové série
jsme se během čtvrtfinálové
dostávali minimálně, což se nyní
ch určitě
v semifinálových zápasech
„Tohle nehraje žádnou roli. Pokud jsme
vně díky
změní. Olomouc má hlavně
em lepší
vysokým blokům mnohem
na české scéně prohráli, vždycky jsme si
obranu než Ostrava, při horším
za to mohli hlavně sami vinou vlastního
še složipříjmu se dá očekávat naše
tější útočné prosazování.“
slabšího výkonu. Olomouc měla smůlu,
Předpokládal jste, že SK
UPvyřadí Frýdek-Místek?
Místek?
že proti ní jsme zápasy zvládli dobře.“
„Tipoval jsem postup
p oloHlavní
trenér volejbalistek Miroslav ČADA nepřeceňuje fakt,
2 na
mouckého družstva 3:2
že s hanáckým rivalem jeho hráčky neprohrály
alo o
utkání, nakonec potřebovalo
jedno střetnutí méně.“
Nadcházejícího soka
neboť vždy
aspoň jedna chybě- „Hráčkám zopakuji, že musejí
znáte ze všech extraligotraligov
la ze zzdravotních důvodů. Teď být neustále plně koncentrované
vých celků asi nejlépe, ne?
e?
už budu
me dobud muset vybírat, což je a pokud možno nepřipustit žádné
„Ano, navzájem se známe
samozřejmě
nepříjemné, ale větší bodové újezdy, kterých by
samozř
konale. Často spolu hrajeme
zhledem
prostě to patří k mé práci. Já soupeř mohl využít. Ani za příznii přípravné duely vzhledem
sp rád, že letos máme vého vývoje nelze polevit, naopak
jsem spíš
k blízkosti obou měst a ochotě
ká No a ta jedna, která chvilkové krize je potřeba rychle
širší kádr.
Olomouce střetnout se s námi,
m. Platí,
půjde nna tribunu, zkrátka musí překonávat. A důležité bude také
pokud projevíme zájem.
řekvapit Foto: archiv Večerníku
n
svou nevděčnou
roli přijmout, vyvarovat se zbytečných triviálže vzájemně se něčím překvapit
vyrovn se s ní.“
vyrovnat
můžeme jen těžko.“
ních chyb.“

Volejbal, šipky
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Třetí čtvrtfinále: v Ostravě nejdřív trable, pak selanka
TJ Ov
0
Očima kapitánek
Očima trenérů
VK Pv
3
Kateřina Kolářová - TJ Ostrava:
„První set byl vyrovnaný, potom už hrál Prostějov
sólovou jízdu. Na mistryně jsme neměly, ale špatná
sezona to nebyla.“

stav série: 0:3
Bodový vývoj – první set: 4:0,
5:1, 5:8, 7:9, 7:13, 9:14, 9:16,
11:17, 11:19, 13:19, 18:20, 19:22,
21:22, 22:25. Druhý set: 4:4, 4:7,
6:8, 6:10, 8:11, 8:14, 9:17, 10:24,
12:25. Třetí set: 0:2, 2:2, 2:8, 4:9,
4:11, 5:15, 6:18, 7:23, 8:25.

Prostějov/son- Postup mezi
nejlepší
čtyřku
ženské
UNIQA extraligy 2012-2013
prostějovské
volejbalistky
moc nebolel. Ve třetím zápase
čtvrtfinálové série play off se
sice v ostravské hale zprvu
potýkaly s potížemi, ale jakmile je získaným závěrem
vstupní sady překonaly, už pevným krokem šturmovaly za
účastí v semifinále. Středeční
duel i celý střet v prvním kole
vyřazovací části tak nakonec
vyzněl suverénně pro výběr
VK AGEL.

Solange Soaresová
- VK AGEL Prostějov:
„V prvním setu jsme se zasekly, ale koncovku uhrály. Pak už jsme měly zápas pod kontrolou, stejně
jakou celou sérii. Teď je potřeba se nachystat na
semifinále s Olomoucí.““

První sada
Střetnutí začalo pro Hanačky
nejhůře, jak mohlo. Domácí
tým okamžitě udeřil podáním a
bleskově šel do vedení 4:0, což
hrozilo možnými komplikacemi.
Lodivod Čada si proto hned vzal
oddechový čas, své svěřenky uklidnil a brzy přišel razantní obrat
v podobě sedmibodové šňůry z 5:1
na 5:8! Další dávku uklidňující
energie favoritky nabraly zanedlouho čtyřmi body za sebou
(7:9 – 7:13), načež měly průběh
díky kvalitní hře pod kontrolou.

Jenže za stavu 13:20 rozhodila
prostějovskou přihrávku Langová,
jejíž nepříjemný servis pomohl
Ostravě notně dotáhnout na 18:20.
O chvíli později už byl rozdíl dokonce nejtěsnější (21:22), naštěstí
koncovku znejistělé vékáčko zvládlo – 22:25.

Zdeněk Pommer - TJ Ostrava:
„Podali jsme nejlepší výkon ze všech vzájemných
zápasů. Párkrát jsme dobře ubránili a úvodní sadu
dotáhli do koncovky, kterou hosté zvládli. Pak už
nás bohužel přejeli.“

Miroslav Čada
- VK AGEL Prostějov:
„Jsem trochu zklamaný tím, že jsme začali
s příliš velkým respektem. SamDomácí začali s
nadšením a chutí. My jsme se špatně prosazovali
v útoku a z toho pramenila vyrovnaná vstupní sada. Následně
jsme se ovšem zlepšili, především Andrea Kossányiová.“

půlky tohoto dějství se výrazně
zvedl. Pomohlo k tomu zlepšení
na podání i při obraně, kde se
podařilo čapnout řadu míčů
v poli a ty následně složit na zem.
Náskok tak rostl geometrickou
řadou, na palubovce v dané fázi
Druhá sada
mače existovalo jediné družstvo
Úvod druhé sady se nesl ve zna- – 12:25.
mení naprosté vyrovnanosti, než
Třetí sada
se hostující kolektiv utrhl třemi
vítěznými výměnami v řadě na Nabraný směr potvrdil i
4:7. Do té doby měl výkon našich start do třetího dějství, kdy
žen k ideálu daleko, ovšem od výborně zaservírovala Žarkova

k šestibodovému trháku (2:2 –
2:8). Agelky se mohly tradičně
opřít o vysoce úspěšný útok ze
všech pozic a herních situací,
naopak děvčata ze severu Moravy
pod rostoucím tlakem kupila chyby. V podstatě již nic tak nemohlo
přibrzdit či dokonce zastavit
očekávaný triumf úřadujících
mistryň ČR vedoucí k postupu
a jedinou otázkou zůstávala drtivost konečného výsledku. No a
ten měl ve stále jednoznačnější
partii grády – 8:25 a 0:3!

Ve čtvrtfinále UNIQA extraligy uspěly favoritky
(Dokončení ze strany 30)
Největší přehled logicky máme
o sérii, v níž náš výběr hladce
vyřídil Ostravu třemi jednoznačnými triumfy 3:0. Podobně jasně
dopadl třízápasový souboj mezi
PVK Přerov a KP Brno, neboť
třetí mančaft po dlouhodobé části doma zvítězil 3:0 + 3:1 a poté
uspěl i v jihomoravské metropoli
znovu 3:0. „Mám velkou radost,
že holky potvrdily dobrou výkonnost z celé sezony a postupem do
semifinále splnily náš základní

cíl,“ smál se trenér Hanaček Leopold Tůma. „Rozhodla naše prohra ve druhém vzájemném střetnutí, kdy jsme byli vyrovnaným
soupeřem, ale projevila se větší
zkušenost přerovských hráček,“
uvedl kouč Králova Pole Přemysl Kubala.
V derby dvou zástupců hlavního
města ČR sice Olymp Praha potřeboval na vyřazení Slavie Praha
též jen tři duely, ale možná trochu
překvapivě během nich poztrácel
plných pět setů. Na vlastním hřiš-

stručné představení SK UP Olomouc
Hanácký klub s bohatou tradicí prožil své nejlepší roky
v polovině devadesátých let minulého století, kdy posbíral
hned čtyři mistrovské tituly. Daří se mu však stále: z extraligových sezon 2008 a 2009 má stříbro a bronz, předloni se
vyšvihl na druhé místo a naposledy skončil třetí.
Hráčská soupiska
Lucie Piňosová
Hana Vanžurová
Iva Nachmilnerová
Eva Rutarová
Michaela Rašková
Hana Maléřová
Veronika Tinklová
Darina Košická
Helena Kojdová
Simona Janečková
Lucie Polášková
Markéta Uhrová

-

blokařka
univerzálka
blokařka
blokařka
nahrávačka
libero
nahrávačka
smečařka
smečařka
univerzálka
smečařka
smečařka

č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7
č.8
č.11
č.15
č.16
č.18

Realizační tým
Hlavní trenér: Jiří Teplý
Asistent trenéra: Pavel Háp

návštěvnost webu roste...

www.vecernikpv.cz

ti totiž rivala zdolal dvakrát 3:1 a
venku jej přemohl až 3:2, když
dokonce otáčel nepříznivý stav
0:2 na sady. „Je to škoda, neboť k vítězství jsme měli velice blízko. Přesto děvčata za
předvedené výkony i přístup
k celé sérii chválím,“ pravil
kormidelník sešívaných Jiří
Vojík. „Také já mohu kolektiv
pochválit za to, že za nepříznivého vývoje nesložil zbraně
a stále bojoval. Volejbal to ale
z naší strany nebyl zrovna nej-

lepší,“ uznal lodivod Olympu
Stanislav Mitáč.
Poslední čtvrtfinále mezi Olomoucí a Frýdkem-Místkem
již dopředu slibovalo největší
drama, jež se nakonec i reálně
konalo, byť všechny vzájemné
mače dopadly shodně 3:0. Až
na výjimky totiž pokaždé rozhodovaly těsné koncovky setů, ve
kterých prokázaly větší kvalitu a
pevnější nervy vysokoškolačky
z Hané. Po prvním triumfu ve
šternberském azylu sice doma

padly, ovšem následně Sokolu
nedovolily v jeho hale urvat ani
jednu ze šesti nervydrásajících
sad. „Velmi si cením toho, jak
holky zvládly nelehkou situaci po
ztraceném druhém utkání. Další
účast mezi elitní extraligovou
čtyřkou je rozhodně úspěch,“
neskrýval spokojenost kouč UP
Jiří Teplý. „Blahopřeji Olomouci
k postupu a děkuji svému týmu
za krásnou sezonu,“ snažila se
překonat smutek frýdecká trenérka Alexandra Dedková.

Mladá „Agelka“ KRISTÝNA ADAMČÍKOVÁ
reprezentuje ČR na mistrovství Evropy kadetek
Prostějov/son - Od 30. března
až do 7. dubna probíhá v Srbsku a Černé Hoře mistrovství
Evropy kadetek 2013. Startuje na něm i výběr České
republiky, v jehož dvanáctičlenném hráčském kádru
figuruje mladá volejbalistka
VK AGEL Prostějov Kristýna
Adamčíková (na snímku).
Patnáctiletá smečařka, která věkově spadá ještě do kategorie
starších žákyň, je tahounkou našeho kadetského týmu v letošní
extralize. Tam Agelky obsadily
skvělé druhé místo po dlouhodobé části a od 13. dubna budou
ve dvou finálových turnajích
bojovat o republikové medaile.
Ještě předtím se však Adamčíková pokusí uspět rovněž s národním celkem své země při
kontinentálním šampionátu.
„Týna si nominaci na Evropu
jednoznačně zasloužila. Má
velký talent, přitom je pracovitá, zodpovědná a maximálně
schopná plnit pokyny, pořád se

chce zlepšovat. Logicky se stala
největší oporou našeho extraligového družstva kadetek a moc
jí přeju, ať se jí na Balkáně daří,“
uvedl šéftrenér mládeže VK Jaroslav Matěj na adresu své nadějné svěřenky.
Probíhající ME navíc mohla absolvovat ještě jedna prostějovská
plejerka. „Kouč chtěl nominovat
také blokařku Evu Lakomou, ta
však odmítla,“ stručně vysvětlil
Matěj. V základní skupině B,
kterou hostí černohorské město
Bar, se tedy s mladými Češkami
Foto: internet
představuje za náš oddíl pouze
Adamčíková.
náš kolektiv má. Moc bychom
Přesný rozpis utkání najdete níže, si přáli skončit do šesté pozice a
základním cílem je postup ze tím si zajistit účast na mistrovství
skupiny mezi nejlepší osmičku. světa v Thajsku,“ svěřil se lodi„Jsem přesvědčen, že na tohle vod ČR Leoš Chalupa.
Zápasový program ČR na ME kadetek 2013 v základní skupině B
Sobota 30. března (20.00 hodin): Černá Hora – Česko.
Neděle 31. března (17.30 hodin): Česko – Slovinsko.
Pondělí 1. dubna (17.30 hodin): Řecko – Česko.
Středa 3. dubna (17.30 hodin):
Česko – Polsko.
Čtvrtek 4. dubna (17.30 hodin): Itálie – Česko.

Mladé „Agelky“ přivezly bronzové medaile
z Českého poháru starších žákyň
Prostějov/red - Pětiměsíční pouť
Českým pohárem zakončily 24.
března 2013 starší žačky VK
Agel Prostějov (na snímku). Od
pátku do neděle se konalo v Bílovci druhé finálové kolo Českého poháru starších žákyň.
V prvním finálovém kole, které se konalo v lednu, družstvo
přehrálo všechny soupeřky,
usadilo se na prvním místě
průběžné tabulky a tudíž mělo
tu nejlepší výchozí pozici pro
závěrečné boje. Do konečného
pořadí Českého poháru se však
započítávaly výsledky z obou
finálových kol.
Prvním soupeřem mladých
Prostějovanek byl tradiční
rival - PVK Přerov. Úvodní
nervozitu hráčky naštěstí brzy
překonaly a zvítězily 2:0. Následně se šlo na domácí děvčata
ŠSK Bílovec. Domácí hrály ve
skvěle načasované formě a naše
družstvo odešlo poraženo 0:2.
Na druhý den byly naplánovány pro každé družstvo tři utkání. Děvčata VK Agel se v tom
prvním postavila VK KP Brno.

Od začátku se hrál skvělý volejbal, plný zajímavých výměn.
Mladé Agelky měly v prvním
setu dva setboly, bohužel ani
jeden neproměnily a soupeřky
hned první ano. Nešťastná koncovka prvního setu je poznamenala tak, že druhý set se hrál v
režii brněnských plejerek a výsledek byl jasný – 0:2.
Hned po prohraném utkání
následoval v šatně jeho rozbor, padlo několik důrazných
slov, děvčata utřela slzy z tváří a přišla chvíle pro duel proti
TJ Kralupy. Po boji se zrodilo vítězství 2:1. V posledním
sobotním utkání prostějovské
naděje ukázaly, že volejbal
hrát umí, když porazily TJ
Nový Jičín 2:0.
První nedělní soupeř se jmenoval Loko Plzeň. Děvčata se do
volejbalistek ze západu Čech
tvrdě zakousla a odehrála pěkné
utkání s výsledkem 2:0. Poslední zápas a poslední sok - Olymp
Praha. Určitě nejlepší zápas v
podání „Agelek“ se odehrál
nejen před zraky diváků v hale,

ale i před kamerou TV COM
(zápas je uložen na www stránkách). Nádherně vybojovaná
koncovka třetího setu (ze stavu
11:14 na 16:14) znamenala vítězství 2:1 a celkové třetí místo
v Českém poháru.
Družstvo starších žákyň VK
Agel Prostějov hrálo ve složení: Kristýna Adamčíková
(odehrála pouze první finálové kolo kvůli reprezentačním
povinnostem), Adéla Stavinohová, Pavla Meidlová, Adéla
Jetelová, Lucka Zatloukalová,
Tereza Vymazalová, Tereza
Baláková, Tereza Slavíková,
Tereza Skládalová, Tereza
Smékalová, Monika Hubrová,
Kristina Šestořádová, Gabriela Klusáková „Holky ukázaly
svoji žlutomodrou sílu a dokázaly všem, že patří ke špičce
mezi družstvy České republiky,“ neskrývali spokojenost s
umístením trenéři.
První čtyři družstva se přímo
kvalifikovala na Mistrovství
ČR, které se bude konat počátkem května v Brně.

Foto: www.vkprostejov.cz

Konečné pořadí Českého poháru starších žákyň
1. ŠSK Bílovec
13. TJ Ostrava
2. KP Brno
14. Baník Příbram
3. VK Agel Prostějov
15. TJ Lanškroun
4. Olymp Praha A
16.Moravská Třebová
5. TJ Kralupy
17. Volejbal Tábor
6. Nový Jičín
18. SK UP Olomouc
7. PVK Přerov
19. Kometa Praha
8. Loko Plzeň
20.Frenštát p/R.
9. 15. ZŠ Plzeň
21. BVC Chodov
10. Olymp Praha B
22. TJ Svitavy
11. Baník Sokolov
23. TU Liberec
12. SK Hlincovka
24. ŠSK Demlova Jihlava

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění
EXTRALIGA Olomouckého kraje
VÝSLEDKY UTKÁNÍ
Kolo Domácí
Hosté
18 Hanácká šipka Olomouc Vetřelci Prostějov
18 Miagi Mohelnice
Atlant Olomouc
18 Pitbulls Prostějov
Poslanci Bělkovice-Lašťany
18 Zavadila o jedličku Čechovice Sportingbet.cz Olomouc

BD
6
16
18
8

BH
12
2
10
10

LD
16
34
36
20

LH
28
14
3
24

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

Body

1 Atlant Olomouc

16

11

2

0

1

2

0

172:119

401:285

38

2 Pitbulls Prostějov

16

12

0

0

1

3

0

189:100

420:281

37

3 Dobří bobři Olomouc

16

10

3

0

1

2

0

184:108

420:289

37

4 Vetřelci Prostějov

16

10

1

0

1

4

0

169:121

387:308

33

5 Miagi Mohelnice

16

9

0

0

2

5

0

157:133

370:336
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6 Zavadila o jedl. Čechovice

16

5

1

0

1

9

0

133:157

331:379

18

7 Sportingbet.cz Olomouc

16

5

0

0

0

11

0

136:152

341:365

15

8 Hanácká šipka Olomouc

16

2

0

0

1

13

0

96:193

262:430

7

9 Poslanci Bělkovice-Lašťany

16

0

1

0

0

15

0

68:221

219:478

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
18
18
18
18
18
18

Domácí
Asi Prostějov
Berini Ivanovice na Hané
Darts Club Držovice
Mexičani Čelčice
Rafani Čelčice
Seniors Hamry

Hosté
O tečku Prostějov
Jiřina Black Bears Prostějov
Orli Kojetín
KRLEŠ Kralice na Hané
V Zeleném Prostějov
Š.O.K. U Pavelků Prostějov

BD
12
13
10
9
10
10

BH
6
5
9
10
9
8

LD
27
30
23
22
20
24

LH
18
15
21
24
25
21

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

18

14

2

0

0

2

0

219:107

485:292

46

2 Jiřina Black Bears Prostějov

18

14

0

0

1

3

0

201:124

463:314

43

3 Orli Kojetín

18

12

2

0

2

2

0

213:115

475:304

42

4 Darts Club Držovice

18

12

1

0

0

5

0

199:126

453:326

38

5 O tečku Prostějov

18

9

2

0

1

6

0

164:163

391:401

32

6 V Zeleném Prostějov

18

9

0

0

3

6

0

181:146

432:356

30

7 Asi Prostějov

18

9

0

0

0

9

0

156:168

377:389

27

8 Rafani Čelčice

18

5

1

0

1

11

0

156:170

367:408

18

9 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

18

4

1

0

0

13 0

120:205

304:460

14

10 Mexičani Čelčice

18

4

0

0

1

13 0

131:194

333:444

13

11 KRLEŠ Kralice na Hané

18

3

1

0

1

13 0

109:217

302:478

12

12 Seniors Hamry

18

3

0

0

0

15 0

105:219

280:494

9

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
6 Dračice od Jedličky Čechovice Ladies u Jedličky Čechovice
6 Šipkařky od Golema Olomouc Divošky od Jany Přerov
Tým

BD BH LD
7 3 15
6 5 12

Kol V VP R PP P K Skóre

LH
8
10

Legy

BO

1 Dračice od Jedličky Čechovice

6

4

1

0

1

0

0

38:24

84:62

15

2 Pitbulky Prostějov

5

4

0

0

0

1

0

34:16

75:45

12

3 Šipkařky od Golema Olomouc

5

2

1

0

1

1

0

28:24

61:53

9

4 Divošky od Jany Přerov

6

0

2

0

1

3

0

27:36

68:80

5

5 Ladies u Jedličky Čechovice

6

0

0

0

1

5

0

17:44

49:97

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
Hosté
18 Capa team U Jedličky Čechovice U Žida Ivanovice na Hané
18 Němčická střela
Soběsuky 49
18 ŠK Brablenci Kojetín
Hroši od Jedličky Čechovice
18 Žabáci Ivanovice na Hané
Věčná žízeň Ivanovice n H.
18 Twister Kroměříž
Skalní Na Nové Doloplazy

BD BH LD LH
8 10 23
24
neznámo v době uzávěrky
12 6 30
12
6 12 16
25
přeloženo na 20.4.2013

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

17

16

5077:264 50

2 Twister Kroměříž

15

13

0

0

1

1

0

219:52

471:174

40

3 U Žida Ivanovice na Hané

16

9

1

0

0

6

0

136:153

344:377
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Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

1

0

0

0

0

226:81

BO

4 Fénix Prostějov

15

9

0

0

0

6

0

138:132

329:318

27

5 Soběsuky 49

15

6

1

0

2

6

0

126:147

300:339

22

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

16

7

0

0

0

9

0

121:167

318:388

18

7 Capa team U Jedl. Čechovice

16

5

1

0

2

8

0

127:164

312:391

19

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

17

3

1

0

0

13 0

143:164

341:401

11

11 Žabáci Ivanovice na Hané

16

3

1

0

0

11

107:182

288:415

8

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.
partneři šipkových soutěží a turnajů na Prostějovsku

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

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s mistryní republiky v boxu a mistryní Evropy v kickboxu i thai boxu

„JEDNOZNAČNĚ NEJTĚŽŠÍ ZÁPAS, ZAFUNGOVALA VÝHODA DOMÁCÍHO PROSTŘEDÍ“
Lucie Mlejnková si užívala možnosti utkat se v Prostějově s maďarskou soupeřkou,
ráda by totiž pronikla do absolutní světové špičky
Prostějov - V boxerském úboru nekompromisní žena s výrazně pozitivní bilancí účasti v ringu,
po převlečení sympatická, inteligentní a pohodová slečna, která umí dbát o svůj vzhled a ví, že
život není jen o počtu „seřezaných“ soupeřek.
Reprezentantka České republiky v boxu, thai boxu i kickboxu a rodačka z Brna Lucie Mlejnková je
velmi úspěšná v ringu, ale stejně tak se jí ale daří i v
nabývání vědomostí. V letech 2007 a 2008 získala
dva bakalářské tituly na Fakultě sportovních studií
Masarykovy univerzity, o rok později se na stejné
fakultě stala magistrou v oboru Učitelství tělesné
výchovy pro základní a střední školy. Ráda by
úspěšně dokončila i doktorské studium. Mezitím
však předminulou sobotu stihla o svých boxerských
schopnostech přesvědčit i prostějovskou sokolovnu, v níž svedla úspěšnou bitvu s šestinásobnou
mistryní Maďarska Tímeou Nagyovou. Následně
pak poskytla PROSTĚJOVSKÉMU Večerníku.
Jiří Možný
Máte za sebou exhibiční duel proti špičkové
světové boxerce. Jak jste se v
ringu cítila?
„Před tímto zápasem jsem byla
opravdu velice nervózní a bylo
to vidět i v prvním kole. Vysypala na mě kombinaci úderů a
zůstala jsem jako opařená. Byla
přesná, rychlá, tvrdá. Naše zkušenosti jsou úplně jiná dimenze, já v klasickém boxu teprve
začínám, tohle byl můj třetí
mezinárodní zápas. Maďarka je
neuvěřitelně zkušená, má kolem
sedmdesáti mezinárodních zápasů, loni byla třetí na mistrovství světa.“

dět, že fyzicky jsem na tom líp.
Byl to můj jednoznačně
označně nejtěžší
zápas, zafungovala
ala však výhoda
domácího prostředí.
tředí. Fanoušci
byli úžasní. Ale ani tak jsem po
skončení zápasu
u nevěřila tomu,
že vyh
vyhraji.“
Na začátku
átku druhého
kola jstee však na Maďarku opravdu
du vlétla. To z
hem pauzy
vás právě během
nervozita opadla?
dla?
„Vždy říkám,
m, že
nejdůležitější
pro
mě je zjistit, jakou
akou
má soupeřka ránu.
ánu.
Pokud ji nemáá takovou, že by mě
to mělo ohrozit,
t, tak
se uklidním. A zatím

Bojové sporty nejsou
vnímány jako typicky
ženské. Jak jste se k nim dostala?
„Nebyl to vůbec můj nápad, ale
přišel s tím můj kondiční trenér
v atletice doktor Cacek. S atletikou jsem musela skončit kvůli
kolenům, a protože byl nespokojen s tím, že nedělám vůbec
nic, a už tehdy byl kondičním
trenérem Tomáše Hrona, přišel
jednoho dne s tím, že mi našel
úplně geniální sport, který mi
hodně půjde a bude vyloženě
pro mě. Asi čtvrt roku mě přemlouval k thajského boxu, pak
jsem svolila, že se půjdu podívat
na trénink. Hned jsem si to i zkusila, během měsíce jsem začala
chodit každý den, poté dvakrát
denně, což mi zůstalo dodnes...
(úsmě
(úsměv)“
Když jste tak dlouho
byla proti, co vás přesvědčilo, abyste tak radikálně
změnila názor?
„Po prvním tréninku, který jsem
absolvovala od začátku do konce, jsem odcházela domů vcelku
zdřevěnělá
a druhý den
jsem prožívala těžko
uvěřitelné
stavy svalové

horečky. Fyzickou zátěž mám
ale velice ráda, takže to byl první impuls, proč v tomto sportu
pokračovat. Na první zápas mě
přihlásila kamarádka a vyhrála
jsem ho r.s.c. ve druhém kole.
Tak moc jsem se bála, abych
nedostala ránu, že jsem jich ve
dvou kolech asi tisíc rozdala..
(smích) Zlomovým okamžikem
se stala v roce 2010 Noc bojovníků v Hodoníně, atmosféra mě
dostala na kolena a já věděla, že
jednou chci také kráčet do ringu
mo
po molu!“
V thai boxu i kickboxu
jste posbírala řadu
úspěchů doma i v zahraničí.
Co vás přivedlo ke klasickému boxu?
„Nedostatek soupeřek (smích).
Ne že bych všechny stále porážela, ale v mé váhové kategorii
obecně soupeřek moc není. U
nás už prakticky jen Martina
Jindrová. Začala jsem jezdit s
Českým svazem fullkontaktu na
mezinárodní turnaje, ale v plnokontaktních disciplínách je žen
obecně málo.“

„Člověk si nemá klást malé cíle
a nemyslím si, že je to nemožné.
Vždy záleží na okolnostech
a do příští olympiády je to ještě
tři a půl roku, během nichž se
toho může udát spousta. Bylo by to
perfektní. Už jen se jí zúčastnit...“

Reprezentantka v boxu LUCIE MLEJNKOVÁ
o svém snu, kterým je start na olympijských hrách
Věřila jste, že soupeřku jsem nepotkala ani jednu, od
y bála. První
skutečně dokážete po- níž bych se rány
razit?
kolo je tak z méé strany spíše
„Po prvním kole jsem si mysle- takové testovací.
í. Když zjisla, že to nedopadne, pak jsem se tím, že to jde, tak do toho
trochu rozboxovala a už bylo vi- trochu šlápnu.“

Věnovala jste se
dříve i jiným sportovním odvětvím?
„Ano. Krátce předtím to byla
atletika, zejména hod oštěpem
a obecně vrhačské disciplíny.
Na střední škole navíc klasické

Téměř neporazitelná. Lucie Mlejnková přidává výhru za výhrou v boxu, kickboxu i thai boxu a potvrdila to i v Prostějově, když zdolala maďarskou soupeřku.
Foto: Jiří Možný
sporty, tedy basketbal, volejbal.
Chvíli jsem hrála i fotbal, od
osmi let jezdím na koni a věnuji
se rov
rovněž kynologii.“
Jak vypadá váš obvyklý sportovní týden?
„Cokoliv dělám, tak dělám naplno. Rozhodla jsem se tedy,
že i tomuto sportu se budu věnovat na sto procent. Trénuji
dvakrát denně od pondělí do
pátku, v neděli mívám aktivní odpočinek, kdy si jdu třeba
jen zaběhat. Momentálně mám
dostudováno a našla jsem si
práci, která mi začíná o půl desáté a končí v šest. Takže ráno
vstávám trochu dřív, než bych
musela, zajdu na trénink, pak
do práce a z práce rovnou na
trénin
trénink.“
Loni jste se stala mistryní republiky v boxu,
jak jste na tom ve srovnání s
mezinárodní konkurencí?
„Osobně to těžko posoudím, ale
co se týče zápasů, tak v boxu i
kickboxu se držím spíše na vítězné linii. Celkově mám za sebou přes třicet zápasů a prohrála
jsem jen čtyřikrát. Otázkou je,
co se stane ve chvíli, kdy potkám soupeřky opravdu světové
úrovně. V thajském boxu jsou
to Holanďanky a Thajky, zatím
jsem se ale potkávala spíše se
středem a vyšší úrovní, neměla jsem ovšem čest bojovat se
špičkou, mezi kterou se snažím
dostat.“
dostat
Ženský box se nově zařadil po bok olympijských disciplín. Je i toto motivací pro vás?
„Pochopitelně. Člověk si nemá

klást malé cíle a nemyslím si,
že je to nemožné. Vždy záleží na okolnostech a do příští
olympiády je to ještě tři a půl
roku, během nichž se toho
může udát spousta. Bylo by to
perfektní. Už jen se jí zúčast(
nit... (úsměv)“
Máte představu, co musíte splnit, abyste se kvalifikovala?
„Na loňské olympijské hry bylo
nutné umístit se do osmého místa
na mistrovství světa, ale z každého kontinentu mohly startovat
jen čtyři zápasnice. Takže i když
byla například Němka sedmá na
mistrovství světa, stejně nemohla jet do Londýna, protože první
čtyři byly také Evropanky. A na

mistrovství světa se nominujete
pomocí mezinárodních turnajů,
kam vás vysílá Česká boxerská
asocia
asociace.“
Co vás čeká v nejbližší
době?
„Nyní mám měsíc volno od zápasů, čehož si budu hrozně užívat. Přece jen za tento rok jsem
odboxovala již patnáct zápasů a
chci si dopřát klídek a zregenerovat. Poslední víkend v dubnu je
Prague Open a rýsují se mi duely
v kick boxu a thaiboxu. Čekám
na zprávu od reprezentační trenérky Evy Liškové, kam budeme
vyslány. V dubnu jsme měly jet
na turnaj do Polska, to se bohužel zrušilo. Co se týče klasického
boxu, víc zatím nevím.“

kdo je
lucie mlejnková
Devětadvacetiletá rodačka z Brna projevovala náklonnost ke sportu již od raného dětství. Hned v osmi letech začala
jezdit na koni, závodně se věnovala atletice, na střední škole
zkoušela i fotbal, basketbal a volejbal. Po úrazu kolene se ale
musela od oštěpu vydat jiným směrem a místo druhé Barbory Špotákové se tak z této blondýny po dlouhém přemlouvání
stala vyznavačka bojových sportů. Nejprve šlo o thai box a
kickbox, posléze i o klasický box. V něm je úřadující mistryní republiky z Rakovníku, v thai boxu a kickboxu dokázala
vyhrát nejen domácí, ale i evropský šampionát. Nevšedním
zážitkem pro ni byla cesta do Kyjeva a zpět na zápas, který
ukončila hned v osmadvacáté sekundě prvního kola. Snem
Lucie Mlejnkové není nic menšího než se probojovat na letní
olympijské hry!
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