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SEBEVRAŽDA

Rodiče našli syna
oběšeného!

Prostějov/mik - K hrůznému nálezu spojenému se smutnou tragédií došlo v sobotu po
poledni. V jednom z prostějovských bytů byl
nalezen oběšený mladý podnikatel.
„Mohu potvrdit, že v sobotu byl v bytě jednoho
z prostějovských domů
nalezen jednatřicetiletý
muž bez známek života. Z důvodu přesného
zjištění příčiny úmrtí
byla nařízena zdravotní
pitva. Policisté na místě
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neshledali stopy cizího
zavinění a případ je i
nadále v šetření. Další
informace s ohledem na
rodinu zemřelého nebudeme poskytovat,“ sdělila Večerníku Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.

„Lékaři po příjezdu na
místo už nezbývalo nic
jiného než konstatovat
smrt. Neproběhly už ani
pokusy o resuscitaci,
muž byl po smrti již delší dobu. Podle předběžných výsledků po ohledání těla bylo příčinou
smrti udušení v důsledku oběšení,“ řekl Večerníku Radomír Gurka,
ředitel prostějovské záchranky.
Podle informací Večerníku muž, který si
sáhl na život, podnikal
v oboru autoopravárenství. Několik dní se mu
nemohli kamarádi dovolat. Rodiče, kteří ho
šli hledat, nalezli jeho
byt uzamčený, s klíčky
v zámku. Přivolaní hasiči byt násilím otevřeli a
podnikatele našli oběšeného.
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BÝVALÝ VOJÁK
TYRANIZUJE SVOJI MAMINKU
Žena po teroru drasticky zhubla, váží dvaatřicet kilogramů...

Proč to dělá? Jan K. před oknem bytu,
za nímž bydlí jeho rodiče. Poté, co je
několikrát fyzicky napadl, ho už odmítají
pustit dovnitř. On však před domem dokáže stát celé hodiny, pod vlivem alkoholu pak bývá vulgární i agresivní.
Foto: Martin Zaoral
Prostějov/mls

Absolutní zoufalství. Tak by se dala popsat situace šestasedmdesátileté Veroniky K., bydlící
v ulici Emila Králíka v Prostějově. Už přes rok jí a jejího manžela šikanuje jejich vlastní syn! Ten
si nedá pokoj, přestože na něj manželský pár volá policii i třikrát denně...
„Během uplynulého roku u nás strážníci i policisté byli více jak stokrát. Přesto nám zatím nedokázali pomoci,“ svěřila se v exkluzivní zpovědi Večerníku plačící paní Veronika, která kvůli
nervovému vypětí zhubla polovinu své váhy a momentálně má pouhých dvaatřicet kilogramů.
Jak jsme dále zjistili, teprve v průběhu uplynulého týdne státní zástupkyně v této věci přijala trestní oznámení. Faktem pak je, že případy týraní vlastních příbuzných přitom policisté
i strážníci musí řešit stále častěji...
čtěte na straně 13

INZERCE

místenky

Pendolinem s místenkami
za akční ceny!
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místenky platí pro 2. vozovou třídu
Neodkládejte nákup akčních místenek, jejich počet je omezený!
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České dráhy, Váš osobní dopravce
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Staňte se našimi přáteli také na Facebooku!
9 771212 667008
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www.facebook.com/vecernikol.cz

Krimi
168 hodin
s městskou policií
Záchytka na roztrhání
Za první čtvrtletí roku 2013 došlo k nárůstu převozů podnapilých osob na záchytnou stanici.
Za poslední čtyři roky doprovodili prostějovští strážníci letos
nejvíce občanů do zdravotnického zařízení v Olomouci. Pro
srovnání, v roce 2010 bylo na
záchytku převezeno devět osob,
v roce 2011 deset osob, v roce
2012 osmnáct osob a za první
tři měsíce letošního roku již
dvacet osob! Rekordmanem se
stal v lednu dvaatřicetiletý muž,
který nadýchal 3,91 promile. Z
uvedených dvaceti občanů se
jednalo převážně o bezdomovce, kteří nebyli schopni pro svůj
stav samostatného pohybu. Ve
dvou případech skončili na záchytné stanici pánové nejen pro
svoji opilost, ale i pro agresivní
chování. Například dvaadvacetiletý vandal ničící venkovní
zařízení a jednatřicetiletý narkoman napadající kolemjdoucí.

Byl řešen pětkrát!
Hlídka se v průběhu velikonočního pondělí setkala s jednačtyřicetiletým mužem bez domova
celkem pětkrát. Před třetí hodinou odpoledne byla osoba
spatřena občanem, jak stojí u
zaparkovaného vozu a pokouší
se rozbít boční okno u řidiče.
Při příjezdu hlídky zmíněný držel kliku a silou se snažil dveře
otevřít. Tvrdil, že zkouší, zda
je vůz uzamčen. U automobilu
bylo zjištěno ulomené zrcátko.
Toto měl dotyčný ve svém batohu. Po šestnácté hodině třikrát
strážníci vyjížděli k této osobě a
to vždy z důvodu „ustlání si“ na
zemi, například na cyklostezce
u obchodního domu v Plumlovské ulici, poté na jednom z
parkovišť na Sídlišti Svobody a
do třetice v ulici Pod Záhořím.
Před třiadvacátou hodinou jeho
trasa končila v Azylovém centru. Zde ovšem nemohl být pro
svůj podnapilý stav umístěn,
což nechtěl akceptovat a domáhal se vstupu. Personálem mu
byla doporučena procházka k
vystřízlivění. Před půlnocí již
byl v centru ubytován.

Dílo nedokonal
Ve středu v ranních hodinách
vyjížděla hlídka na telefonické
oznámení o muži, který řeže
pilkou ocelový sloupek u bývalého fotbalového hřiště v blízkosti Sportovní ulice. Strážníci
při kontrole zmíněné lokality
nalezli stopy od bot a od vozíku.
Nato se společně se svědkem
události vydali po těchto stopách. V ulici Pod Kosířem podezřelého muže nalezli. Opodál
pod keřem byl objeven i dvoukolák s pilkou na železo. Z důvodu způsobené škody do pěti
tisíc korun byla věc postoupena
správnímu orgánu, kde dvaapadesátiletému občanovi hrozí
pokuta do výše 15 tisíc korun.
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ze soudní síně...

DŮCHODKYNĚ POTRESTÁNA KVŮLI „VÝHŘE“ NA PŘEDVÁDĚČCE
Přežívá z pětitisícových dávek. Při podpisu úvěrové smlouvy měla o svých příjmech lhát...

Nad tímto opravdu zůstává rozum stát! Že se za
blbost platí, je všeobecně známo. Člověk však
za ni může být i odsouzen... Přesně to je i případ
sedmašedesátileté Evy S. ze Zdětína. Ta na předváděcí akci, která se konala ve Wolkerově ulici v
Prostějově, měla vyhrát sadu zboží. Nakonec za
ni zaplatila celkem 36 tisíc korun. To však není
vše! Při stejné příležitosti podle jejích slov nevědomky podepsala úvěrovou smlouvu. Přestože
dluh nakonec zaplatila, kvůli podvodu byla podmíněně odsouzena ke dvěma měsícům vězení.
Problém byl v jejím podpisu pod smlouvou, v níž
bylo napsáno, že má důchod deset a půl tisíc korun. Ve skutečnosti ovšem nebere ani polovinu...
Prostějov/mls
Důchodkyně Eva S. (67), pocházející ze Zdětína, dosud
nikdy nebyla trestána a na první pohled působí poctivě. Na
druhou stranu je patrné, že se
v některých záležitostech všedního života hůře orientuje. Je
ukázkovým příkladem člověka,
kterého si pro své rejdy vybírají podvodné firmy pořádající
předváděcí akce. Jejich běžným fíglem je, že dávají lidem
podepsat předávací protokoly
na věci, které měli vyhrát. Na-

konec se však ukáže, že to nebyly předávací protokoly, ale
kupní a úvěrová smlouva...
Tak je tomu pravděpodobně i v
případě Evy S., která se v únoru
loňského roku v Prostějově zúčastnila předváděcí akce. Pořádala
ji společnost Merpex trade, která
podle zprávy České obchodní
inspekce podobným způsobem
napálila řadu seniorů napříč celou
republikou. Přímo na předváděcí akci pak paní Eva podepsala
úvěrovou smlouvu se společností
Cofidis. Přitom si však není vědoma, že by tak učinila. Na akci

jí bylo řečeno, že zboží vyhrála
a že podepisuje papíry pro jeho
převzetí. „Získala jsem tak nějaké
deky, nádobí, parní čistič, žehličku
a indukční vařič. Doposud jsem
to ani nerozbalila. Těch šestatřicet
tisíc jsem napřed odmítala zaplatit.
Myslela jsem totiž, že jsem zboží
vyhrála. Navíc jsem ani neměla z
čeho. Když mě dali k soudu, tak
jsem to zaplatila. Musela jsem si
ale půjčit od kamarádky. Zboží
bych okamžitě vrátila, ale vůbec
netuším kam,“ svěřila se Večerníku paní Eva.
Navzdory výše uvedenému to
nebyla společnost Merpex, ale
právě paní Eva, kdo byl v úterý
prostějovským soudem odsouzen
za podvod. Také se vám to zdá naprosto postavené na hlavu?
Kamenem úrazu se stal podpis
paní Evy pod úvěrovou smlouvou. Na ní stvrdila, že její příjmy
z důchodu jsou deset a půl tisíce
korun. Tím měla úvěrovou společnost uvést v omyl. „Nic takové jsem nikdy netvrdila. Mám
důchod necelých pět tisíc, kromě
toho pobírám příspěvky na bydlení. Proč bych měla podepisovat
něco jiného?“ brání se sedmašedesátiletá žena.

RVAČKA v bistru: Kvůli plivanci do jídla!
Prostějov/mik - Plivnul jim
prodejce do jídla nebo to
byl jen výmysl podnapilých
zákazníků občerstvení s nonstop provozem v Plumlovské
ulici? To nyní řeší strážníci,
kteří do zmiňovaného bistra
vyjížděli ve středu urovnat neobvyklý spor spojený s násilím.
„Ve středu třetího dubna o
půl páté ráno vyjížděla hlídka
strážníků do Plumlovské ulice,
kde skupina mladíků obtěžovala
obsluhu občerstvení s nonstop provozem. Zákazníci obvinili prodávajícího z toho, že
jim plivnul do jídla, načež mu
začali vyhrožovat fyzickým napadením. Jeden z dvojice po něm
dokonce hodil keramickou misku
a kelímek s kávou,“ popsala inci-

dent Večerníku Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie v
Prostějově.
Svědek události se však obsluhy zastal. „Příprava jídla totiž
proběhla přímo před očima
nezúčastněné osoby, která žádné
pochybení nezaznamenala. Po
zaplacení rozbité nádoby byli
oba výtržníci z místa vykázáni,“
dodala Adámková s tím, že celá
záležitost skončí u správního
řízení kvůli podezření z přestupku
proti občanskému soužití. Pokuta
se může podle zákona vyšplhat až
na částku dvacet tisíc korun.
O vyjádření k celému incidentu jsme požádali i majitele
občerstvení Brutus, kde se vše
událo. „Naprosto odmítám, že
by mohlo dojít k něčemu ta-

kovému, jako je plivnutí do jídla
ze strany obsluhy. Naopak, trojice
mladíků byla už po příchodu do
provozovny agresivní, drzá a
vulgární. Když obsluha chtěla zavolat městskou policii, mladíci se
snažili vlézt do kuchyně okénkem
a vytrhnout mobil z ruky našemu
pracovníkovi. Policii přivolal až
další ze zákazníků. Ti mladíci
přišli k nám do Brutusu vyloženě
prudit, kdyby to nebylo u nás,
určitě by podobnou výtržnost
udělali o kousek dál třeba na benzínce,“ řekl exkluzivně Večerníku
Pavel Pacola.
Podle našeho dalšího zjištění mají
zmínění výtržníci častější problémy se zákonem a v minulosti se
dopustili už několika prohřeškům
proti veřejnému pořádku.
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Ilustrační foto
Bohužel proti ní u soudu svědčil právě podpis pod úvěrovou
smlouvou se společností Cofidis,
ze které jasně vyplývalo, že její
příjmy by měly být vyšší. Velkou
otázkou je, zda paní Eva vzhledem
ke svému věku i zkušenostem vůbec tušila, co vlastně podepisuje? S
přihlédnutím ke všem okolnostem
ji soud udělil nejmenší možný trest
a odsoudil ji ke dvěma měsícům
podmíněně s odkladem na jeden
rok. „Už jen tím, že jste tuto úvěrovou smlouvu podepsala, jste
spáchala trestný čin. Byly v ní totiž
uvedeny nepravdivé údaje,“ snažila se paní Evě vysvětlit soudkyně
Ivona Otrubová.

Paní Eva to však chápala jen částečně a i po skončeném hlavním
líčení tvrdila, že o tom, že by podepsala nějakou úvěrovou smlouvu, nic neví, že ji nikdy neviděla a
neví, k čemu ji zavazuje! „Teď mi
ještě volají, že po mě budou chtít
úroky. Přitom já z pěti tisíc důchodu a příspěvku na bydlení tak tak
přežívám, nedaří se mi nic ušetřit.
Bojím se, jak to celé dopadne...,“
dodala se slzami v očích paní Eva.
Rozsudek dosud nenabyl právní
moci, paní Eva si ponechala možnost odvolání. Jelikož však nemá
na advokáta, který by odvolání
sepsal, zřejmě trest přijme... Nebo
jí snad někdo pomůže?

BRÁCHA NEMÁ
PRIMA BRÁCHU

Sourozence zmlátil a hrozil mu zabitím!
Prostějov/mik - Večerník minulý týden informoval o opakovaném násilí mladíka z Hrubčic,
který opět zmlátil své prarodiče a vyhrožoval jim vraždou.
Podobný případ z rodinného
kruhu se udál na Velikonoční pondělí. Tentokrát zabitím
hrozil mladík svému staršímu
sourozenci, ve zlobě pak o něj
dokonce přerazil zrcadlo!
„Ze spáchání trestného činu nebezpečného vyhrožování je podezřelý čtyřiadvacetiletý muž z
obce na Prostějovsku, který se tohoto jednání měl dopustit v pondělí v jednom z rodinných domů.
K incidentu došlo krátce po osmé

hodině večer, kdy měl slovně
a následně i fyzicky napadnout
svého o čtyři roky staršího bratra
a vyhrožovat mu zabitím,“ potvrdila Večerníku celou událost
Irena Urbánková, tisková mluvčí
policie Olomouckého kraje.
Rvačka mezi bratry byla navíc
krvavá. Násilník totiž sourozence zrcadlem bez rámu dvakrát
udeřil do hlavy. Muž vyhledal
lékařské ošetření, doba léčení
nabyla zatím stanovena. Jak
ještě dodala policejní mluvčí,
momentálně se vyšetřuje, co
bylo vůbec příčinou konfliktu,
který vyvrcholil tak drastickým
incidentem...

Policejní úlovky: Zloději a lupiči brali CHLAST!
Bezdomovkyně kradla alkohol, většinou ho vypila na místě

Dva kuriózní případy zaznamenala prostějovská
policie během uplymulého týdne. Velikonoční zvyky si špatně vyložil mladík, který v Jezdecké ulici
chtěl oloupit dívku o flašku vína. Policisté také zatkli
bezmála padesátiletou bezdomovkyni, jež vykrádala domy, garáže a dílny. Kde našla alkohol, tam
ho většinou hned vypila…
Prostějov/mik
„Ze spáchání přečinu krádeže ve
stadiu pokusu je podezřelý třiadvacetiletý muž, jenž si v pondělí
prvního dubna odpoledne v Jezdecké ulici vyhlédl mladou ženu,
která tudy procházela a v ruce
nesla láhev vína. Muž k ní přistoupil a snažil se jí láhev vytrhnout.

Žena se však ubránila, a tak
s nepořízenou utekl. Ke škodě na
majetku ani ke zranění nedošlo.
Operativním šetřením se podařilo
podezřelého vypátrat. Ten se ke
svému činu doznal. Hned druhý
den si vyslechl sdělení podezření
a v případě prokázání viny mu
hrozí trest odnětí svobody až na
dva roky,“ seznámila Večerník

s prvním případem Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
V policejních spárech skončila
také bezdomovkyně, která se výhradně zaměřovala na krádeže
alkoholu a cigaret. Nezpůsobila
sice velkou škodu, ale přesto jí
teď hrozí až tři roky kriminálu.
„Devětačtyřicetiletá žena z Prostějovska během roku 2012 až do
první poloviny března letošního
roku celkem ve dvaadvaceti případech vnikla bez svolení majitelů do jejich domů, dílen nebo
garáží. Zaměřovala se hlavně na
různý alkohol, cigarety a jiné věci.
V některých případech ji majitelé
přistihli a z domu vykázali. Alko-

Neváhala. Zatčená žena ukradený alkohol většinou vypila přímo
na místě činu....
Ilustrační foto
hol si buď stačila odnést s sebou,
nebo ho vypila přímo na místě.
Způsobila tak celkovou škodu
za necelých čtrnáct set korun,“
uvedla k druhému kurióznímu
případu mluvčí policie. Strážci

zákona ženě bez trvalého domova sdělili podezření ze spáchání
přečinu porušování domovní
svobody, za který jí nyní hrozí
trest odnětí svobody v rozmezí
od šesti měsíců do tří let.

Půjčil si, nesplácí
Ze spáchání přečinu úvěrového podvodu je podezřelý dvaapadesátiletý muž z Prostějovska. V únoru loňského roku si
na základě uzavřené smlouvy
půjčil od jedné ze společností
17 tisíc korun a zavázal se k
pravidelným splátkám. Do
dnešního dne však nezaplatil
žádnou z nich. Navíc při sjednání smlouvy uvedl nepravdivé údaje týkající se jeho zaměstnání. V sobotu si převzal
sdělení podezření ze spáchání
přečinu, za který mu hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.

Jediný opilý
Během velikonočních svátků proběhla na Prostějovsku
dopravně bezpečnostní akce
zaměřená na dodržování rychlostních limitů, pravidel silničního provozu, používání bezpečnostních pásů a zádržných
systémů. Celkem osmatřicet
policistů zkontrolovalo celkem 626 vozidel. Zjistili 41
přestupků, 39 z nich bylo
vyřešeno v blokovém řízení.
Pouze v jednom případě bylo
zjištěno řízení vozidla pod
vlivem alkoholu a v jednom
porušení rychlostního limitu
v obci. Oba tyto přestupky
budou oznámeny příslušnému
správnímu orgánu.

Platina je fuč
Škodu za 20 tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel,
který ukradl v jedné z prostějovských firem z horní části
plynové pece tři a půl metru
platinových drátů. Policisté
případ šetří pro podezření
ze spáchání trestného činu
krádeže, za který pachateli v
případě jeho dopadení hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.
Škodu za více než čtyři tisíce korun způsobil zatím
neznámý pachatel, který se
ve čtvrtek v odpoledních
hodinách vloupal do vozidla
Ford Tranzit zaparkovaného
na ulici Prostějovská v Bedihošti. Využil toho, že vozidlo
nebylo zamčené a z vnitřních
prostor ukradl dámskou peněženku s penězi, plátěnou
tašku s písemnostmi, platební
i tankovací kartu.

Krkavčí otec

Prostějov/mik

inzerce

Zranění v bavoráku!
Lehké zranění si vyžádala havárie vozidla BMW, ke které
došlo předminulou neděli
krátce po páté hodině odpoledne na rychlostní komunikaci ve směru z Prostějova
na Olomouc. Z prvotního šetření vyplývá, že šedesátiletý
řidič zřejmě nepřizpůsobil
rychlost jízdy stavu a povaze
zasněžené vozovky a dostal
smyk. Vyjel vpravo mimo
silnici a narazil do svodidel.
Během nehody došlo k lehkému zranění řidiče a jeho
pětadvacetileté spolujezdkyně. Hmotná škoda byla vyčíslena na 550 tisíc.

Vyloupená dodávka

po kvartetu hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání
po čtveřici osob, která je
podezřelá z trestné činnosti a skrývá se před
spravedlností na neznámých místech. Strážci
zákona žádají veřejnost
o pomoc při jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby
v případě zjištění místa
pobytu výše uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení Policie ČR prostřednictvím bezplatné
linky 158 nebo zavolali
přímo Službu kriminální
policie a vyšetřování v
Prostějově na tel. číslo
974 781 326.

ČERNÁ KRONIKA

JIŘÍ MAJER

ALOIS NAVRÁTIL

LIBUŠE KŘÍŽKOVÁ

ZDENĚK STANĚK

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

se narodil 27. července 1944 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 31. ledna 2013. jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 65
do 70 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu
a hnědošedé vlasy.

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

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

Ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy je
podezřelý třiatřicetiletý muž
z Prostějovska, který od
července roku 2005 neplní
vyživovací povinnost na nezletilého syna, vyplývající
mu ze zákona o rodině. Rozhodnutím soudu má přispívat
částkou 1 000 korun měsíčně
k rukám matky. K dnešnímu
dni dluží 86 tisíc korun. Policejním orgánem byly zahájeny úkony trestního řízení a
krkavčímu otci hrozí až dva
roky vězení.

Zpravodajství

Chlápek dluží přes 70 tisíc na ALIMENTECH
„Policie mi napsala, že trestný čin to není...,“
láteří Hana Š., matka šestnáctileté dívky

Paní Hana Š. z Prostějova se svojí šestnáctiletou dcerou procházejí už deset let nelehkou životní situací. Paní Hana se v roce 2003
rozešla se svým partnerem a začal boj o alimenty pro tehdy šestiletou školačku. Co je
však horší, boj pokračuje i dnes. Pan K. totiž
soudně nařízené výživné platil jen sporadicky. Kvůli dlužným alimentům má na krku
už čtyři exekuce. Paní Hana na něho vloni
před Vánoci navíc podala trestní oznámení,
ovšem se zlou se potázala…
Prostějov/mik
„Nikdy jsme nebyli manželé,
ale máme spolu dceru. V roce
2003 jsme zrušili svoje společné soužití. A jelikož jsme
se nemohli dohodnout na
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výživném, soud panu K. určil platit na dceru dva tisíce
korun měsíčně. Od té doby
jsem musela neustále dokazovat, že mi neplatí tak, jak
má. Neposílal peníze vůbec,
nebo jen sporadicky, aby

NAPOUŠTĚNÍ PŘEHRADY

SE OPĚT ODKLÁDÁ!

Oprávněné zklamání. Hana Š. nevěřila vlastním očím, když si přečetla
vyrozumění od policie, že její bývalý partner nemůže být za neplacení alimentů na dceru nijak stíhán...
Foto: Michal Kadlec, koláž Večerníku
nemohl být trestně stíhán.
Vloni si požádal o snížení
výživného. Za těch deset let
dluží mé dceři přes sedmdesát tisíc korun,“ shrnula část
veškerých problémů Hana Š.
z Prostějova.

O celém případu
čtěte na straně 13
dnešního vydání!

Hráz Podhraďáku se opravovat asi nebude,
rybník se vypouštěl zbytečně...
čtěte na straně 8

PROSTĚJOVANÉ SE NECHÁVAJÍ OKRÁDAT O MILIONY. Proč ta ledabylost?
dených aut. „Je to díky tomu, bezpečnostní agentura. Bože policistům se na začátku hužel, ani v jednom případě
uvedeného roku podařilo ob- nebyly naše rady vyslyšeny.

„Supermarkety nemají zájem
o prevenci. Jednáme s nimi
o kamerách či ochrance
na parkovištích. Ale marně...“
konstatuje šéf prostějovské policie Pavel Novák
Stačí chvilka. Jak potvrzuje šéf prostějovské policie Pavel Novák, zlodějům stačí pár vteřin k tomu, aby získali „vystavenou“
cennou věc v autě.
Foto: Michal Kadlec a internet

Počet vykradených aut a vyčíslené škody

412
aut
2008

425
aut
2009

Počet vykradených aut
Způsobená škoda

135
aut
2010

166
aut
2011

164
aut
2012

399 560 Kč

Zdroj: Policie ČR
Prostějov

2 659 000 Kč

Připadá mi, že supermarkety
nemají zájem o bezpečnost
svých zákazníků!“ pokrčil
rameny Pavel Novák. Podle
jeho slov tak veškerá prevence
padá na hlavu právě policie.
„Přestože policie analyzuje
rizikové lokality, dny v týdnu
i doby spáchání těchto krádeží a zaměřuje výkon služby
i tímto směrem, kdy vysílá
hlídky v uniformách i civilu,
lidé by měli mít na paměti, že
ochrana majetku je primárně zájmem právě samotných
občanů. Znovu opakuji, že je
nutné nenechavcům nedávat
žádnou šanci,“ uzavírá toto
téma vedoucí Územního odboru Policie ČR v Prostějově.

2 458 000 Kč

jasnit případy sériových krádeží z vozidel a několik nejvýznamnějších pachatelů bylo
zatčeno a posléze odsouzeno.
Je pravda, že v roce 2011 klesl
počet krádeží věcí z aut skoro
o třetinu,“ opírá se o statistická čísla Novák.
Bohužel nedaří se zajistit větší
bezpečnost u již zmíněných
supermarketů. Častá jednání se zástupci obchodních
center v Prostějově jsou totiž
zatím marná... „Při(dosetkáních
31. března)
s představiteli obchodních
řetězců jsme navrhli, aby na
parkovištích před supermarkety byly instalovány v rámci
prevence bezpečnostní kamery nebo aby zde hlídkovala

2 372 000 Kč

Přes častou osvětu i upozorňování veřejnosti na zvýšenou
obezřetnost a neponechávání
věcí, kabelek či jiných cenných
předmětů ve vozidlech jsou
právě trestné činy v této oblasti
častou událostí, kterou občané
policistům oznamují. Není bez
zajímavosti, že tyto krádeže
tvoří více než deset procent z
celkového počtu spáchaných
trestných činů v Prostějově.
Neopatrnost následně stojí
lidi nejenom ztrátu časovou,
ale samozřejmě především
finanční,“ potvrdil Večerníku
zvěsti Pavel Novák, vedoucí
Územního odboru Policie ČR
v Prostějově. Přitom zloději
využijí jakoukoliv možnost,

jak se obohatit na cizí úkor. A
nutno dodat, že to těmto nenechavcům lidé hodně usnadňují. „Například kabelka na
sedadle, mobil, navigace či
peněženka ponechaná bez
dozoru jsou pro zloděje neodolatelným lákadlem. Bez
dalšího komentáře ponechám
skutečnost, že většina vozidel,
ze kterých byly věci odcizeny,
nebyla ani uzamčena! Následně pak policisté slýchávají, že
byli poškození pryč od auta jen
pár minut, že tam nebylo nic
cenného, a dokonce také to, že
jsou pojištěni, a tak jim krádež
zase až tolik nevadí...,“ kroutí
hlavou Novák, který tak důrazně připomenul povinnost
každého řidiče mít své vozidlo
řádně zajištěno a doklady to-

ZATKLA TY NEJVĚTŠÍ GRÁZLY

tožnosti chráněné před ztrátou
i odcizením. „Apeluji proto na
občany, aby nebyli laxní ke svému majetku. Případná škoda
na rozbitých dveřích či oknech
u auta je často vyšší než hodnota věcí, které jsou zevnitř odcizeny. Ostatně výměna ukradených dokladů, platebních
karet i nových klíčů od domu a
bytu není rovněž levnou záležitostí,“ uvedl Pavel Novák.
Podle šéfa prostějovské policie
jsou nejčastější lokalitou, kde
dochází ke krádežím věcí z
vozidel, parkoviště před supermarkety a na sídlištích. Jak se
Večerník pak dozvěděl z jiných
zdrojů, nejvíce se takto krade
u Kauflandu a Teska. „Zde
využívají pachatelé zvýšeného
pohybu lidí a také určité anonymity. V letních měsících je to
naopak absence lidí u vozidel
v okolí lesů, kde ponechávají
svá auta houbaři, dále prostranství okolo hřbitovů, rybníků a koupališť,“ dodává šéf
prostějovské policie.
Jak jsme se ještě dozvěděli, z
policejních statistik vyplývá,
že od roku 2010 došlo v Prostějově k poklesu počtu vykra-

6 939 000 Kč

Prostějov/mik

Počet vykradených aut klesá, ale jenom proto, že POLICIE

5 167 000 Kč

Zdá se to jako věčně se oprašující pohádka,
nicméně upozorňovat lidi, aby si v autech
nenechávali žádné cennosti, navíc okatě vystavené na palubních deskách či sedadlech,
se poslední dobou zdá stejné jako hrách na
stěnu házet. Přes početné preventivní akce
policie i pravidelné masírování ledabylých lidí
v médiích si spousta řidičů nedá prostě říct.
Za posledních pět let došlo v Prostějově k více
než třinácti stovkám případům vykradených
aut. A způsobená škoda? Bezmála DVACET
MILIONŮ KORUN!

32
2013

Lékárna u Kauflandu VYKRADENA ZAPOMEŇTE na sníh a mráz, půjdeme se KOUPAT!
Prostějov/mik - Případ vyloupené lékárny naproti
supermarketu
Kaufland
zkraje uplynulého týdne
provází mírně řečeno rozpaky. Proti zloději, který se
brutálním způsobem dostal
dovnitř a nakradl věci za
pětadvacet tisíc korun, se
totiž dalo zakročit! Jenomže
provozovatelé lékárny Dr.
Max odpojili před rokem
bezpečnostní systém od pultu centrální ochrany. Údajně
z úsporných důvodů! Lupič
tak měl na všechno klid a
dostatek času...
(dokončení na straně 6)

Místo činu. V noci z pondělí na úterý minulého týdne se do této
lékárny u Kauflandu vloupal zloděj. Fakt, že poplachové zařízení
se spustilo daleko v Praze, mu hrál do noty. Foto: Michal Kadlec

Prostějov/mik - Jdeme se koupat, aquapark otvírá! Myslíte, že jde o špatný vtip? Ne až
zas takový, jak by se na první
pohled mohlo zdát. Přestože
za okny vytopených domovů
nebo kanceláří hudrujeme na
zimu a sníh, největší koupaliště
v Prostějově je v plných přípravách na start nové sezóny!
„Jestli si dobře vzpomínám, tak
vloni jsme otvírali v polovině
května a nevidím důvod, proč by
tomu letos mělo být jinak. Věřím,
že za týden už bude jaro, které
se během pár týdnů překlopí do
prudkého léta. Uvidíte,“ oznámil
Večerníku s úsměvem od ucha
k uchu Vladimír Průša, jednatel

Domovní správy v Prostějově,
která letní aquapark provozuje.
Jak ale dodal, vloni v tuto dobu
byl areál na zahájení provozu už
víceméně připraven, zatímco letos se ještě s předsezonními úpravami nezačalo. „V bazénech je
stále sníh, takže úpravou prochází
zatím technologické zázemí a zeleň v areálu. Bohužel i letos jsme
museli z bezpečnostních důvodů
přikročit ke kácení dalších stromů,“ uvedl Vladimír Průša.
Přesto přesevšechno ono se to
opravdu nezdá, ale prostějovský
aquapark zahájí svůj provoz za
pár týdnů. Vždyť každý z nás už
se určitě těší, až bude svítit sluníčko od rána do pozdního večera!

Je to pravda? Zatímco dnes ještě odklízíme na mnohých místech sníh,
koupat v aquaparku se budeme co by dup!
koláž Večerníku

INZERCE

I

www.
vecernikpv.cz
Také jste si
zamilovali naše
stránky?

Publicistika
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Barometr

Číslo týdne

+

18 + 6

Sk
Skoro
bez
b
alkoholu.
lk h l
D
Docela
l velkým
m
překvapením skončila nebývalá razie poliNásilí přicie na velikonoční pondělí. Strážci zákona
bývá. Další
zkontrolovali přes šest stovek řidičů,
a další případy
přičemž pod vlivem alkoholu
násilného chování, a to
nachytali jednoho jediného.
znovu uprostřed rodinného
Že by šoféři konečně
kruhu, řeší policie. Po nedávném
vzali
rozum
případu napadení prarodičů jejich vlastdo hrsti?.
ním vnukem řešili policisté rvačku
dvou bratrů. Jeden druhému dokonce
vyhrožoval zabitím. Je to normální?

Osobnost týdne

„JÁ
JÁ NEVÍM,
NEVÍ
VÍM
ÍM ALE
ALE CO
CO
TO JE DNES
ZA ČESKÉ MISSKY?
PRSA NIKDE,
ZADEK NIKDE,
PROSTĚ NIC!“

ALEŠ BRICHTA
ALE

Tolik let stráví definitivně za
mřížemi vrah seniora z Okružní
ulice Roman Mička a jeho komplic David Brauner. Ve středu ani
jeden z nich u Vrchního soudu
v Olomouci se svým odvoláním
neuspěl. Holt, pánové, na hrubý
pytel hrubá záplata!.

-

Výrok týdne

Česká metalo
metalová legenda v pátek večer pobláznila
n la narvaný sál hudebního klubu Apollo 13.
ni
Aleš Brichta
Bricht přijel znovu do Prostějova po
více než ppůl roce, tentokrát představit svoji
novou kapelu i „cédečko“ Údolí svinovo
ní. Bouřlivý aplaus nadšeného publika byl jasnou známkou toho, že
bli
Brichtovi pšenka na Hané kvete.
Br

Bylo velmi zábavné
sledovat volbu královny
krásy mezi štamgasty
prostějovské hospůdky

O VÝROČÍ SOCH T.G.M., ALE NEJEN O NICH...

Analýza
Martin Mokroš
Tato akce vyvolala protesty
obyvatelstva, a dokonce zděšení místních orgánů KSČ. Ve
stejné době vydali komunisté
pamflet pod názvem „Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T.G. Masaryka“,
ovšem s takovouto až teroristickou akcí se opravdu nepočítalo. Jak uvádí Miloš Trapl
ve sborníku „Osudy sochy
z roku 1999“, byla socha stržena autojeřábem při akci,
kterou připravili příslušníci
politického oddělení zdejšího leteckého učiliště, vojenské kontrarozvědky, státní

fejeton

Petra Hežová
Zima se, zdá se, pořád nevzdává a mráz, chladné počasí
a vydatné porce sněhových
nadílek jsou místy už nekonečné, i když sedíte pěkně
doma u televize s šálkem

Až půjdete tento týden po našem hlavním náměstí, tak se zkuste podívat jen tak
po očku na sochu našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, kterému se také
říká prezident-osvoboditel. Asi si řeknete: proč jako, socha stojí a dlouho stát bude, tak co? Ale rád bych vás dnes na tomto místě upozornil, že tato socha stojí na
svém místě letos už rovných patnáct let. Podstatnější však je, že desátého dubna
uplyne přesně šedesát let, kdy původní sochu T. G. M. strhlo likvidační komando
k zemi, a to zcela hrubým až nedůstojným způsobem...
bezpečnosti a účastnil se jí i
tehdejší předseda okresního
národního výboru. Je třeba dodat, že o stržení nebyli
informováni představitelé
města, místní a okresní komunisté ani náčelník veřejné
bezpečnosti a vyšší vojenské
složky, takže překvapeni byli
nejen oni, ale pochopitelně
hlavně běžní občané. Ti po
počátečním šoku uspořádali
demonstraci, která trvala prakticky celý den a prameny uvádí
až dva tisíce účastníků. Došlo
i k útoku na budovu radnice
a demonstranti byli rozehnáni
až před půlnocí olomouckými lidovými milicionáři, dále

veřejnou a státní bezpečností,
důstojníky leteckého učiliště
a komunistickými funkcionáři,
celkem šlo až o pětistovku lidí.
Celý sborník doporučuji k
podrobnému prostudování,
naleznete zde spoustu fotografií, archivních materiálů
a odkazů k dalším pramenům. Stojí za to udělat si obraz o době, ve které se tehdy
žilo a v níž se jedna skupina
obyvatel tvrdě vypořádávala s těmi ostatními, ať už to
byli příslušníci církevních
institucí, příslušníci západního odboje (obojí byli tvrdě a
nelidsky týráni v komunistických lágrech), členové dříve

Mrazivá smrt v ulicích Zaslouží si opilé dívky

kávy, čaje nebo kyblíkem kuřecích stehýnek. Jsou ale mezi
námi i tací, kteří si nemohou
dovolit ten přepych plácnout
se sebou po namáhavém dni
v práci do vyhřáté postele a
pustit si naplno topení...
Zrovna před pár dny jeden z
těch, kteří místo v obývacím
pokoji vysedávají na náměstí
nebo v nádražní hale a namísto
péřové deky se přikrývají vrstvou novin, neustávající mrazy
zaplatil životem, přestože ve
městě existuje azylový dům,
který má nabídnout přístřeší
lidem bez domova právě v takových případech, jako jsou
chladné zimní večery. Ale
mnozí z těch nemytých gentlemanů raději, než by využili
nabídky azylových domů, kde
musí dodržovat určitá pravidla
včetně střízlivosti, zůstanou

venku nebo v některé z polorozbořených budov v okolí a
peníze od státu raději než na
dlouhodobější ubytování využijí na nákup alkoholu. Jeho
příjemné hřejivé účinky je sice
na nějakou dobu ochrání před
mrazem, ale snad mi dáte za
pravdu, že na milém chování
jim to nijak nepřidá. Smrt si
za to jistě nikdo nezaslouží, ale
každý nese za své činy následky. Vymlouvat se na nevšímavost lidí nemá cenu ve chvíli,
kdy podnapilý bezdomovec na
každou nabídku pomoci reaguje záplavou sprosťáren a bojových chvatů s pomocí všeho,
co má zrovna po ruce.
Na hrubý pytel hrubá záplata. A
tak se, milí bezdomovci, nemůžete divit, že nás vaše trable se
zimou mnohdy nechávají zcela
chladnými.

Konstelace hvězd Prostějova

Berani - 20.3.- 18. 4. Omezte výdaje, protože se
na vás chystá problém s domem nebo jinou nemovitostí. Jejich možná oprava vám úspory řádně
provětrá, tak se na to raději včas připravte. Na druhé straně nešetřete na svých dětech.
Býci - 19.4.-19.5. Výborně se orientujete ve složitých situacích, které vás ostatně provázejí každým
týdnem. Nyní to ale budete mít těžší, neboť se do
vás pustí úřady, u kterých máte značné resty. Neodkládejte jejich řešení.
Blíženci - 20.5.-19.6. Jestliže dostanete nápad s
někým se vážně seznámit a začít si nový vztah,
buďte opatrní. Ponechte stranou sexuální chuť,
myslete tím, čím máte. Ve dvou se to sice lépe táhne, ale samotným vám také není zle.
Raci - 20.6.-21.7. Nemyslete na žádné zálety, věnujte čas sami sobě a zdokonalení svého image.
Nemusíte chodit do salonu krásy, to už vám stejně
nepomůže, přesto nějaká ta aktivní návštěva sportoviště rozhodně neuškodí.
Lvi - 22.7.-21.8. Nevyčítejte si každou chybu, kterou uděláte. Holt, stane se! Na druhé straně byste
se ze všech omylů měli poučit a neopakovat ty
stejné přehmaty. Tento týden mají na vás políčeno
kolegové s nemístným vtípkem. Braňte se.
Panny - 22.8.-21.9. Nabalujete si toho na sebe
víc, než unesete. V plánech na nejbližší dny buďte
střízliví a nechtějte strhnout vše v jeden okamžik.
Uklidněte své hormony a vyhýbejte se co nejvíce
práci. Klidně se třeba hoďte marod.
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minulou, strženou, když ještě
byla v celé své kráse, v letech
1946 až 1953, na svém místě.
A budu věřit tomu, že se v našem městě už nikdy nic podobného nestane a že se již nikdy
v našem státě neobjeví politická skupina lidí, kteří si začnou
vyřizovat účty se svými politickými a názorovými soupeři, aby se pak dokonce začali
likvidovat i mezi sebou.
A jen taková poznámka na
závěr. Tato víra může existovat
jedině a pouze tehdy, bude-li
podpořena činy, tj. například
využíváním občanských práv,
minimálně toho volebního,
starostí o věci veřejné, a ne
schováváním se za frázi: „Ono
se stejně nic nezmění, tak co.“
Onen alibismus totiž může
způsobit nejen další nové pády
soch, ale i pád celého státu, o
který se zasloužil právě T. G.
Masaryk, což mu bylo přiznáno i zákonem Lex Masaryk
z roku 1930.

komentář redaktora

Buďte na sebe tento týden maximálně opatrní, v Prostějově na vás
bude číhat nebezpečí na každém rohu! Pozor si dejte zejména vy
dříve narození, ledabylá procházka městem nemusí skončit bez
zdravotních následků.

...ještě

fungujících demokratických
politických stran, nebo dokonce příslušníci vlastní komunistické strany.
O zrůdnosti tohoto výše popsaného režimu snad v dnešní
době už může pochybovat jen
zapřisáhlý blázen nebo nedouk, který z historie zná snad
jen datum svého narození.
Bohužel získávám poslední
dobou pocit, že historická paměť spoluobčanů se vytrácí a
že mnoho a mnoho z nich začíná být postiženo snad až úplnou ztrátou. Volební výsledky
ostatně hovoří za vše.
Současná socha T.G.M. je
ošlehávána větry tohoto „po-

zapomínání“. Samozřejmě věřím, že oslavy patnáctého výročí své instalace a odhalení se
dožije. Snad se, proboha, alespoň v našem století nenajdou
žádné pomatené hlavy, které se
pokusí o podobnou úděsnost
jako ty pomatené hlavy z roku
1953. Když ovšem někdy čtu
tisk, poslouchám zpravodajství a slyším v něm některá
„moudra“, tak si říkám, že
stavět sochy politikům, pojmenovávat po nich ulice,
instituce atd. je vlastně medvědí službou. Režimy se totiž
mění, sochy se strhávají, ulice
a budovy se přejmenovávají...
Nemají snad tedy lepší systém
označení ulic ve Spojených
státech, kde si vystačí s pouhými čísly? Ano, přiznávám,
používám lehkou nadsázku
a ironii. Ale až teď půjdu po
náměstí, podívám se na současnou sochu a pak zalistuji
archiváliemi a starými fotografiemi a podívám se na tu sochu

Váhy - 22.9.-21.10. Stále se nemůžete dopočítat
peněz, s tou bídou už něco začněte dělat. Nevymlouvejte se na to, že máte špatně placenou práci.
Třeba si vezměte brigádu, elánu na to máte dost.
Hlavně přestaňte remcat.
Štíři - 22.10.-20.11. Tento týden bude pro vás velice zábavný, srandy si užijete v práci i uprostřed
rodinného kruhu. Tato pohoda vás ale nesmí ukolébat, máte řešit tolik problémů, že se vám z toho
až hlava točí. Tak začněte!
Střelci - 21.11.-20.12. Uprostřed týdne potkáte
někoho, o kom jste si mysleli, že už dávno nežije.
Bude to pro vás šok, nicméně příjemný. Určitě se
toto setkání neodbude jediným společně stráveným odpolednem a pozváním na kávu.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Nedělejte si iluze, vaše
finanční situace se jen tak nezlepší. Jedině že byste
konečně dědili, ovšem při zdraví a vitalitě vašich
prarodičů to hned tak nebude. Najděte si lukrativnější práci, takhle to dál nejde.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Pořád budete mít pocit, že
vás někdo sleduje. Možná trpíte stihomamem, na
druhé straně má na vás políčeno hned několik lidí.
Ti touží po osobním setkání, takže rychle přemýšlejte, jak napravit vzájemné vztahy.
Ryby - 19.2.-19.3. Dbejte více na své zdraví, poslední dobou se hodně zanedbáváte. Buďto vám
hrozí obezita, nebo potíže s dýchacím ústrojím.
Přestaňte kouřit a chodit po večerech na mejdany.
Cigarety nahraďte sportovním oblečením.

„metličkou přepleštiti“?
Martin Zaoral

Pokud se poprvé
opijete, hodně záleží na tom, kde se
tak stane. Existují
místa vhodnější,
jako jsou například chata, byt
či dům rodičů
některého z kamarádů, stejně
jako místa k tomuto účelu naprosto nevhodná. Patří mezi ně
třeba letící letadlo, městské lázně či budova školy...
Ovšem právě v této budově se
rozhodly uspořádat „mejdan“ dvě
čtrnáctileté žákyně ZŠ Dr. Horáka.
Jedna z nich propašovala až do třídy flašku slivovice, kterou vypila
i se svojí spolužačkou. Hodně
zvláštní párty se jim zvrtla a jedna
z nich skončila namol opilá v prostějovské nemocnici.

Holky tím bezpochyby vyděsily
rodiče a udělaly jim i sobě pořádnou ostudu. Jsou však i horší případy. Jejich vrstevnice z Budyně nad
Ohří nedávno opilá ukradla rodičům auto a několikrát s ním nabourala. O život přitom šlo nejen jí, ale
všem, které by v tu chvíli na silnici
potkala. Její opilost jen zázrakem
skončila pouze zničeným autem.
Bez zranění se už ovšem neobešlo
řádění patnáctileté dívky, která se
před lety opila ve škole v Nejdku
na Karlovarsku. Po převozu do nemocnice odměnila zdravotní sestru
úderem profesionálního boxera a
zlomila jí nos!
Ve srovnání s jinými tedy prostějovské dívky dopadly ještě dobře.
Nicméně tohle asi nikoho neuklidní. Mnozí lidé v případě opilých školaček vidí důsledky velké
tolerance a demokratičnosti v moderní výchově. Jako řešení pak

nabízí pořádný výprask. Nic proti
spravedlivě rozdávaným „pleskancům“. Pokud na dítě neplatí
ani důrazná domluva, pak sám
Jan Ámos Komenský uznával,
že dobré je „rukou plesknouti neb
metličkou přepleštiti“. Nicméně
v uvedeném případě se děvčata už zřejmě řádně vytrestala
sama. A to nejen bolavou hlavou…
Faktem zůstává, že před alkoholem, drogami či hazardem se v budoucnosti neskryje ani ten největší
z našich „andílků“. Tomu nikdo
z rodičů nezabrání, může jen doufat, že z tohoto neblahého setkání
vyjde jejich potomek se ctí. K většímu klidu všech rodičů určitě
přispěje, pokud ve správný čas
budou domluvu a „metličku“,
stejně jako pochvalu a pohlazení užívat nejen rozhodně, ale
i spravedlivě.

Agentura

pro běžkaře už frčel minulý týden do programu jednání rady
města. „Získáme ho stůj co
stůj. Buďto si vezmeme zpátky
ten, který jsme prodali, nebo
koupíme nový. Tím pádem ale
budeme muset ořezat některé
jiné výdaje, zřejmě přestaneme
zastupitelům platit ošatné a
stravné,“ zamyslel se primátor
Miroslav Nakaseseděl.
Sněžný skútr by ale podle našich konšelů neměl sloužit jen
lyžařům. Problém totiž leží i
jinde. „Prodej jsme uspěchali,
podcenili jsme riziko současného globálního ochlazení. Skútr
tady prostě bude, a počítáme
s¨jeho širokým využitím. Tuhle
se mi například svěřila kolegyně Ivana Hemeráková, že se ve
sněhu nemohla dostat do práce
a následně potom na nákup
do Teska. Pomocí skútru tak
budeme zajišťovat i dopravu
pro všechny členy rady,“ dodal

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...

Pokácet všechny keře!
Jako občané sídliště E. Beneše
jsme uvítali práci zaměstnanců
A.S.A. Prostějov, že se přistoupilo k vykácení zelených
košatých thújí kolem paneláku
ze zadní části kolem nově zbudovaných železničních závor.
Nejen, že se tady zdržovalo
stádo divokých koček, které
teď na jaře nepříjemně celou
noc dělaly kravál a honily se.
Moc jsme fandili městu, že došlo k vykácení těchto křovisek,
ovšem jeden keř zůstal a jaké
bylo naše překvapení po vytažení žaluzií od pokojů. Pod keři
se válely zelené polštáře a vylézali dva bezdomovci. Opravdu
nepříjemné překvapení... Proto
prosíme „Asu“ Prostějov o
vykácení zbylých keříků pod
okny paneláku naproti nově
zbudovaným železničním závorám. V létě chodí navíc hodně mladých na fotbalový stadion a tyto keře slouží též jako
WC! Děkujeme za pochopení
a ozdravění města.
Obyvatelé panelového domu
na sídlišti E. Beneše

Chyba je jinde!
Docela mě pobavilo, jak si
ředitel hvězdárny stěžuje na
to, že mu vadí plánovaná výstavba nové kavárny v Kolářových sadech, stejně jako
světlo z veřejného osvětlení
v parku nebo výsadba nových
stromů v okolí hvězdárny. Nevadí mu náhodou, jak se okolo
hvězdárny procházejí lidé se
psy nebo si tam hrají malé děti?
Sice chápu, že dalekohledům
vadí ostré světlo, čímž se stávají nefunkčními, ale na druhé
straně, zamyslel se už někdo
nad tím, proč hvězdárna byla
postavena tak blbě ve městě?
Jinde hvězdárny stojí někde na
okrajích měst, v lesích nebo na
jiných odlehlých místech. Takže
pokud nyní někdo protestuje,
že jemu a jeho hvězdárně háže
město klacky pod nohy, měl by
se nejdřív zaobírat myšlenkou,
zda v době výstavby a hledání
místa pro hvězdárnu neudělal
sám chybu.
Jan Kolář, Prostějov

Závory nepomůžou

Konšelé koupí nový skútr!

„Vraťte nám skútr, unáhlili
jsme se,“ volají radní nyní zoufale směrem ke kroměřížskému podnikateli, který od města
koupil nedávno sněžný skútr na
prohrabování běžeckých stop.
Ten jak známo v Prostějově trpěl tím, že za posledních pět let
nebylo ve městě a okolí kloudné
množství sněhu, tudíž ho naši
konšelé seznali nepotřebným.
Teď je ale všechno jinak!
„Podle našich informací i předpovědí meteorologů má nyní
sněžit ještě měsíc a sníh se má
údajně udržet ve městě i během
května a června. Navíc další
zima má začít už v srpnu, což
výrazně mění situaci ohledně
potřeby či nepotřeby sněžného skútru,“ uvedl exkluzivně
Agentuře Hóser radní a první náměstek primátora Jiří
Nikamneposíchal.
Materiál
ohledně znovuzískání stroje na
prohrabování lyžařských stop

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ

výhradně pro Agenturu Hóser
víceprimátor Jiří Nikamnepospíchal.
Jepičí radost má nyní bývalý
místostarosta města Vlastík
Nicnechytil. Právě on byl kritizován za údajně nelogický
nákup sněžného skútru. „Já to
říkal, já to říkal! Došlo na má
slova, že bez skútru se město
neobejde. V případě jeho nákupu se hlásím jako jeho první
šofér,“ sdělil Agentuře Hóser
Vlastík Nicnechytil, toho času
řidič vysokozdvižného vozíku
v technických službách.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Podle zpráv z vašich novin budou v rámci rekonstrukce křižovatky u železničního přejezdu v
Olomoucké ulici namontovány
závory. Jistě, z hlediska bezpečnosti jde o správný krok. Podle
mého názoru se tak ale zamezí
pouze přejezdům vozidel v
době, kdy na semaforech bliká
červená. Chodcům ale závory
nezabrání, aby riskovali své životy a přecházeli koleje v době,
kdy se k přejezdu už blíží vlak.
Stačí se podívat teď, jak se
chodci v této lokalitě chovají.
Jan Brázdil, Prostějov

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

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

VECERNIK@PV.CZ!
...ještě
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Víme víc...
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
Ačkoliv máme za sebou již první jarní den, a dokonce i přechod
na letní čas, počasí nám dává stále najevo, že s přestupem do dalšího období zrovna nespěchá. Letní čas byl kdysi zaveden hlavně
kvůli úspoře elektrické energie. Odpůrci však tvrdí, že ta je téměř
nulová, vede k vyšší spotřebě pohonných hmot, a navíc přeměna
času způsobuje mnoha lidem zdravotní potíže. Proto jsme se vás
tentokrát v prostějovských ulicích ptali...

ZVLÁDÁTE PŘECHOD NA LETNÍ ČAS?
Aneta KŘÍŽOVÁ
Prostějov

Blanka KRÁLOVÁ
Slatinice

ANO

ANO

Mička s Braunerem
neměli u odvolacího souduBYšanci:
LI JSME
TRESTY POTVRZENY!
Neměli šanci! Tak by se ve stručnosti dalo charakterizovat středeční
jednání odvolacího soudu, u kterého
se Romana Mička a David Brauner
domáhali snížení trestů za vraždu
jednaosmdesátiletého seniora z
Okružní ulice. Mičkovi se zdál osmnáctiletý trest příliš vysoký, šest let
za podíl na vraždě považuje i Brauner za nepřiměřený. Ten navíc stále
tvrdí, že v bytě zavražděného vůbec
nebyl. Vrchní soud v Olomouci byl
ale jiného názoru a oběma tresty
potvrdil!
Olomouc/mik

„Přeměna času mi nijak nevadí,
nemá to na mě žádný vliv. Alespoň bude konečně déle světlo
a můžeme si den více užít. Jen
v den, kdy se čas mění, tak se
mi hůře vstává, tohle jediné pociťuji. Další den však vstávám
jakoby nic. Ale že bych měla
vyloženě nějaké únavové syndromy, jako někteří lidé mají,
to opravdu ne. Jsem poměrně
přizpůsobivý člověk.“

„Přechod na letní čas mi nevadí. Nevnímám nějaké velké
výkyvy, jedna hodina zase tak
moc není, ačkoli to vstávání
brzo ráno mi vadí. Přechod na
zimní čas je pro nás asi trochu
lepší, ale na druhou stranu mám
o to krásnější a delší den. Místy
se setkám s lidmi, kterým tyto
změny nedělají dobře a pociťují
i únavu a podobně, ale já jsem
s tímto problém nikdy neměla.“

„Lituji chvíle, kdy jsem Braunera poznal a vzal ho na byt,
protože neměl kde bydlet. Jistě, lituji i svého činu, ten starý
pán neměl umřít, prostě se to nemělo vůbec stát...,“ uvedl u
odvolacího soudu Roman Mička. „Moc lituji toho všeho,
ale já jsem opravdu v bytě toho pána nebyl, tudíž jsem ho
ani nemohl dvakrát praštit. Mička si to všechno vymyslel, protože chtěl na mě tu vraždu hodit,“ dodal David
Brauner s tím, že jeho pachové stopy v bytě zavražděného mohli policisté zajistit jen díky tomu, že Mička
měl jeho oblečení a chvíli předtím, než Mička šel vraž-

dit,
dit drželi
d ž li se za ruce…
„Vrchní soud shledává argumenty obžalovaných a jejich obhájců za neopodstatněné a rozsudek
ozsudek Krajského
h soudu
v Brně potvrzuje. Šlo o obzvláště brutální vraždu, navíc
spáchanou na starém a nemocném člověku. Oba obvinění
se již předem dlouho domlouvali, že ukradnou důchodci
sbírku známek a mincí, a oba přiznali, že předpokládali
určité násilí, aby se cenností mohli zmocnit. Navíc získané
důkazy a stopy byly krajským soudem vyhodnoceny pečlivě a naprosto správně,“ uvedl předseda senátu Vrchního
soudu v Olomouci Jaroslav Holubec. Jak dodal, tvrzení
Braunera, že v bytě seniora vůbec nebyl, je nelogické.
„Vždyť přiznali, že se domlouvali na jeho návštěvě, že
za ním půjdou a okradou ho. A pak že by šel nahoru do
třetího patra jenom obžalovaný Mička a pan Brauner se
jen venku procházel? To postrádá logiku,“ poznamenal
doslova soudce.
V závěrečné řeči Jaroslav Holubec dodal, že tresty
udělené Krajským soudem v Brně pro Romana Mičku i Davida Braunera jsou ještě mírné v porovnání
s tím, čeho se dopustili. Vrahovi i jeho komplicovi zbývá
už jen jeden opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. Ani jeden z obhájců se však
Večerníku nevyjádřil, zda ho využijí.
„Já opravdu věřila, že Davidovi trest zmírní. Vždyť vraždil Mička, tak proč šest let pro mého syna? I kdyby v tom
bytě byl, tak jenom stál u dveří a pak utekl,“ nechápe rozhodnutí soudu Milada Braunerová, matka člověka, který
nyní míří do vězení... „Je to všechno jalo zlý sen, David
přece není vrah...,“ posteskla si Večerníku se slzami v
očích Braunerová.

U TOHO!

Zažijte mrazivý sex uprostřed sněhové pokrývky, zima
vám rozhodně nebude! I když stále se prodlužující zimní
období a závěje sněhu příliš nevybízejí k divokým hrátkám venku, přesto by byla škoda schovávat se pouze
doma. Využijte výlet na hory k příjemnému sexuálnímu
harašení mezi bílými závějemi sněhu. Nejenom v létě
lze provozovat sex v přírodě, i v zimě je ideální doba na
sexuální radovánky. Sice si nelze užívat hodiny, protože
riskujete pořádné prochladnutí, ale divoká rychlovka se
vám určitě vyplatí. Takže směle do toho! Sex na způsob
Eskymáků si nemůžete nechat ujít. Odvažte se a nebojte
se trochu zariskovat. Zkuste si to rozdat na vrcholu hory
nebo kdekoli po cestě v příhodném stínu stromů. I kdyby
vás pár nahodilých lyžařů vidělo, je zde veliká pravděpodobnost, že se neznáte a v životě se už nikdy neuvidíte.
A tak pokud jsou na hoře nějaké porosty, hurá do nich a
místo na sjezdovkách si můžete zajezdit na partnerovi.
Přece to nebudete vy, kdo bude ležet v tom studeném
sněhu….

Ilustrační foto

Návrat ke

I

Do basy! Roman Mička s Davidem Braunerem míří od Vrchního soudu v Olomouci do vězení. Senát
v čele se soudcem Jaroslavem Holubcem zamítl jejich odvolání.
2x foto: Michal Kadlec

„starým” případům

AREÁL OP JDE KONEČNĚ
DO PRODEJE. NAJDE SE KUPEC?
Prostějov/mls

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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jak šel čas Prostějovem ...

Boženy Němcové

Lidé tu žili už v pravěku. Ulice byla pojmenována dne
26. června 1914 podle české spisovatelky Boženy Němcové
(1820 - 1862). V letech 1940 až 1945 byla zvána německy
Božena Němcová-Gasse. Jedná se o klidnou ulici s bytovou
zástavbou. Na počátku minulého století bylo při budování základů domů v ulici B. Němcové č. 2 a 4, stejně jako v sousední
Určické ulici odkryto archeologické naleziště s hroby kultury
hradištní.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Fander líkova

Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Nesquik dětské
cereálie
450 g

Kukuřičné lupínky
375 g

Bebe dobré ráno
kakaové
300 ml

Müsli
375 g

Cereální
polštářky
375 g

Ovesná kaše
260 g

55,90 (225g)

36,90

59,90

46,90

51,90 (250g)

34,90

-

22,90 (500g)

-

64,90 (750g)

36,90

7,90 (65g)

91,90

34,90

59,90

47,90

34,90

44,90

89,90

22,90 (500g)

59,90

46,90

64,90

43,90 (4x65g)

91,90

25,90

62,90

46,90

66,90

39,90

94,90

56,90

59,90

39,90

69,90

36,90

Naše RESUMÉ
Tentokrát jsme se rozhodli žít
trochu zdravě a proto jsme
zavítali k regálům právě s
touto výživou. Pro Nesquik
dětské cereálie je nejlepší
zajet do Lidlu či Kauflandu,
kde rovnou hoďte do košíku i
kukuřičné lupínky a sušenky
Bebe dobré ráno, jejichž cena
je pak stejně příznivá i na
dalších třech místech. Müsli
nabízí nejvýhodněji Interspar, cereální polštářky Billa
a ovesnou kaši Albert.
Nechť, vám chutná a jste
zdrávi!

PONDĚLÍ 19. BŘEZNA 2012
Máte zájem koupit hlavní areál Oděvního podniku v Prostějově? Brzy
dostanete možnost. Dominanta městské části Vrahovice totiž brzy půjde
do veřejné dražby! Na svém zasedání o tom rozhodl věřitelský výbor
zkrachovalého podniku.
DUBEN 2013
Ani po roce od schválení záměru prodeje areálu OP Prostějov věřitelským
výborem se objekt ve Vrahovicích prodat nepodařilo. Některé věci se však
změnily. Areál nakonec nepůjde do dražby, ale bude se prodávat ve
výběrovém řízení. Jeho hodnotu znalecký úřad TPA Horwath odhadl na stosedmdesát milionů korun. „Vzhledem k vyklizení nemovitostí
je možné přistoupit k realizaci výběrového řízení na prodej hlavního areálu
OP Prostějov,“ uvedla na konci letošní března insolvenční správkyně Miloslava Horská s tím, že se jedná o nejdůležitější a zároveň poslední část
rozprodeje zkrachovalého OP.
Zprostředkování prodeje zajistí společnost Knight Frank. Zda někdo kolos ve Vrahovicích koupí, však stále zůstává velkou otázkou. Není příliš
pravděpodobné, že by se v současné době našla v tuzemsku firma, která
by dokázala tak rozsáhlý areál využít. I proto si věřitelský výbor nechal
zpracovat architektonický koncept příštího využití budov, v nichž přes půl
století sídlil věhlasný oděvní gigant. Případ budeme nadále sledovat.
napsáno před
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ROMSKÁ KOLONIE:

lety

definitivně minulostí

Zbourat poslední blok domu
v dříve rozsáhlých a naprosto
nekontrolovatelných kolonkách
U svaté Anny zbývá k tomu,
aby se město zbavilo svého
nejodpudivějšího zákoutí. A
asanace posledního, dnes už
stejně polorozbořeného domu,
na sebe nenechá dlouho čekat.
Jak jsme se dozvěděli, asanační plán je již připraven
a na zasedání Zastupitelstva
INZERCE

města dne 22. dubna 2003
se bude schvalovat vyčlenění finančních prostředků.
Maximálně do konce května
tak bude zbourán poslední
blok kolonek. A s tím samozřejmě vzniká problém,
ovšem už daleko příjemnější, co s prázdným místem
po romském sídlišti. Rovněž o tom se horečně jedná, ovšem nikdo z radnice
o tom nechce nahlas hovořit...

Zpravodajství
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. dubna 2013

Zima pořádně provětrá Utajovaná policejní PŘEPADOVKA v Nezamyslicích
také městskou pokladnu
Zátah proti SPARŤANŮM?

Prostějov/mik - Jak Večerník v minulém čísle informoval, prostějovská radnice
musela a pořád ještě musí
stále hlouběji sahat do městské pokladny, aby zajistila
zimní údržbu silnic, chodníků a také dodávku tepla
a teplé vody do prostějovských domácností.
A jak jsme se v pátek také dozvěděli, jsou už známy první
odhady zvýšených nákladů.
„Zatím mohu poskytnout jen
dílčí náklady na údržbu komunikací. Za první čtvrtletí
tohoto roku jsme společnosti

.A.S.A. Technické služby zaplatili za tyto služby už necelých pět milionů korun, což je
zhruba o tři miliony víc než za
stejné období loňského roku,“
sdělil Večerníku Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora.
Dražší bude také vytápění
domácností. „Vyúčtování budeme provádět až v polovině dubna, ale podle prvních
propočtů bude dodávka tepla
a teplé vody o dvacet procent
dražší než v zimním období
loňského roku,“ dodal zase
Vladimír Průša, jednatel Domovní správy v Prostějově.

„Manthellan od projektu

neustoupí,“ vyvrací fámy
první náměstek primátora

Prostějov/mik - Prostějovem
jdou v současnosti fámy,
že společnost Manthellan
hodlá odstoupit od záměru
vybudovat v Prostějově velké obchodní centrum kvůli
nepředpokládaným problémům se spodní vodou pod
pozemkem u Špalíčku.
Vedení společnosti Manthellan dlouhodobě odmítá
zveřejňovat jakékoliv detaily
svého záměru, vedení prostějovské radnice však tyto
„zaručené zprávy“ odmítá.
„Žádné takové informace rada
města nemá. Přípravné práce
investora na projektu pokračují, svědčí o tom například
provedení hydrogeologického
průzkumu na uvedených pozemcích,“ uvedl pro Večerník

Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora města.
Jak dodal, vedení společnosti
Manthellan naopak brzy konečně prolomí ledy mlčenlivosti a o svých plánech bude
informovat prostějovské zastupitele. „Ano, se seminářem
počítáme, čekáme jen na to,
až investor bude mít veškeré
informace a podklady, které
celý projekt přiblíží,“ potvrdil
Jiří Pospíšil. Vzápětí ještě jednou zdůraznil, že město v žádném případě nepočítá s tím, že
by se Manthellan vzdal záměru vybudovat u centra města
obrovské obchodní středisko.
„Jak jsem již uvedl, investor
na projektu pracuje, o žádné
náhradní variantě já osobně
nevím!“

V sobotu odpoledne došlo k nebývalému zásahu policejních těžkooděnců v Nezamyslicích.
Policejní vozidla zablokovala u železničního přejezdu v blízkosti zdejšího nádraží kolonu aut, některá z nich podle svědků s pražskou poznávací
značkou. Veškeré informace mluvčí policie tají,
ale kategoricky vylučuje, že by razie měla něco
společného s loupeží v Přemyslovicích a pátráním po Jánu Bakalárovi.
Nezamyslice, Olomouc/mik

Od sobotního odpoledne začaly na
facebooku kolovat snímky ze zásahu v Nezamyslicích. Na nich je
patrné, že policejní vozidlo zablokovalo kolonu osobních aut, kolem kterých procházejí těžkooděnci i policisté v civilu. „V žádném
případě nešlo o zásah v souvislosti
s nedávným přepadením securitního vozidla v Přemyslovicích a pátráním po jednom z pachatelů Jánu
Bakalárovi. Ze strany Krajského
ředitelství Policie ČR v Olomouci
šlo v Nezamyslicích o úplně jiné
opatření. O jaké, to nebudeme
z taktických důvodů prozrazovat,“
sdělila Večerníku na přímý dotaz
Irena Urbánková, tisková mluvčí
Policie ČR v Prostějově.
Událost ze sobotního odpoledne
je tak velice záhadná. Proč taková
policejní přepadovka? Pokud by
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Chlápek dluží přes 70 tisíc na ALIMENTECH
(dokončení ze strany 3)
Před Vánoci loňského roku
podala žena na svého bývalého přítele trestní oznámení
pro přečin zanedbání povinné
výživy, jelikož výživné nebylo
zaplaceno po dobu 16 měsíců
a poslední částka činila 11 korun! Policie oznámení přijala
a po necelých dvou měsících
vyšetřování poslala paní Š.
vyrozumění, že trestní věc
odkládá. Jak se píše v usnesení, pan K. byl v červenci
loňského roku zaregistrován
na Úřadu práce v Prostějově
a pobírá pouze dávky hmotné
nouze a příspěvek na živobytí.
Od prosince 2012 k tomu ještě
doplatek na bydlení. „Při posuzování zavinění se musí
vycházet z reálné možnosti
podezřelého plnit vyživovací
povinnost. Příjmy podezřelého se od jeho propuštění z výkonu trestu pohybují na hranici životního minima a z této
částky současná právní úprava
neumožňuje stanovit částku
určenou na výživné. Muž tak
není schopen plnit svoji vyživovací povinnost, aniž by ten-

to stav zavinil vlastní vinou či
z vlastní nedbalosti,“ uvádí se
v policejním odůvodnění zjištění, že nebyl spáchán žádný
přečin. „Toto oznámení bylo
pro mě šokem. Když jsem se
byla podívat na úřad práce, jen
dole na nástěnce jsem vybrala
šest zaměstnání s platem do
patnácti tisíc korun, které by
pan K. mohl vykonávat. Takže
by mě zajímal postup Úřadu
práce v Prostějově, který není
mému bývalému příteli schopen nikoliv najít, ale přidělit
zaměstnání. Jemu se pracovat
nechce, protože sociálních
dávek má tolik, že sám z nich
v pohodě vyžije. Bývalý partner se stíhání vyhýbá velice šikovně. Naučil se zákon dobře
obcházet,“ konstatuje Hana Š.
Jak ještě dodala, před měsícem se obrátila na policii
znovu, tentokrát na vedení, se
svojí stížnosti proti postupu
při vyšetřování. „Jsem toho
názoru, že policie neprověřila
dostatečně trestní oznámení a
že vyvodila nesprávné závěry.
Navíc odůvodnění odložení
případu je podle mě naprosto

netransparentní,“ uvedla Hana
Š. Stížnost byla postoupena
státnímu zastupitelství a to
také dospělo k závěru, že je
vše v pořádku a zákon není
porušen. A přitom….
Jeden z výroků prostějovské
soudkyně, která vloni rozhodovala o výživném pro dceru,
přitom zní v tom smyslu, že
pan K. se do své tíživé situace
dostal naprosto vlastní vinou a
svým nezodpovědným chováním. Přestal mít sám zájem o
práci, přičemž při svém vzdělání by si i teď, v době krize,
mohl v pohodě najít zaměstnání s platem zhruba patnáct
tisíc korun. „Jen mě mrzí
přístup policie, která však bohužel nemá oporu v děravých
zákonech,“ uzavírá své vyprávění Hana Š. z Prostějova.
Svůj příběh Večerníku svěřila s tím, že chce upozornit na
naprosto děravé zákony, které
jsou mnohdy proti neplatičům
výživného totálně bezmocné a
dítě spíše neochraňují. Slušný
člověk, který chce jen spravedlnost, si pak mnohdy připadá
jako pachatel.

došlo k policejní razii a domovní
prohlídce v některém z nezamyslických domů, je policie ze zákona povinna před akcí informovat
vedení obce. V tomto případě ale
k tomu nedošlo. Starosta ani místostarosta Nezamyslic ještě včera
večer o ničem nevěděli. „Cože?
Policejní akce u nás v Nezamyslicích? Tak o tom skutečně nic
nevím, nebyl jsem nijak informován,“ odpověděl Večerníku viditelně překvapený Jiří Doubrava,
starosta Nezamyslic. Proč tedy
smysl akce policie tají, to zůstává záhadou. Pro zajištění více
informací se Večerník v neděli
odpoledne vydal přímo na místo.
Podařilo se oslovit muže bydlícího v rodinném domku přímo
u silnice, kde v sobotu k zásahu
došlo. „Několik policejních aut
zablokovalo cestu jiné koloně
osobních vozidel. Legitimovali

„Kvůli Bakalárovi to nebylo, víc neřekneme,“

nepřekvapila úrovní informovanosti policejní mluvčí

Místo zásahu. Policejní těžkooděnci i strážci zákona v civilním oblečení drželi v sobotu odpoledne
v šachu několik aut i s jejich osádkami u železničního přejezdu v Nezamyslicích. Foto: Facebook
řidiče i jejich osádky. Drželi je
tady asi hodinu a půl, pustili je
až půl hodiny před koncem fotbalového utkání mezi Olomoucí
a Spartou Praha. Ti v autech byli
totiž fanoušci Sparty, křičeli, ať
je policajti pustí, že jsou sparťani
a že jsou všude doma,“ svěřil se
Večerníku se svým svědectvím
mladý muž, který si nepřál zveřejnit své jméno. Na celou věc má
svůj jasný názor. „Podle mě poli-

cie chtěla zabránit rvačce, kterou
si údajně sparťani domluvili u nás
Nezamyslicích s příznivci Sigmy
Olomouc. Hodinu před tímto
zásahem policie totiž byla v obci
spatřena skupinka olomouckých
fanoušků s šálami kolem krku a
s černými kapucemi na hlavách,“
vyslovil svoji domněnku muž
bydlící v blízkosti železničního
přejezdu v Nezamyslicích.
Bylo tomu ale skutečně tak? Měla

policie echo o připravované rvačce
mezi rowdies obou fotbalových
klubů? Potom nechápeme, proč
strážci zákona z jakýchsi taktických důvodů nechtějí veřejnosti
sdělit podrobnosti, pokud dokázali
zabránit krvavé řeži mezi fanoušky. Možné je i to, že důvodem policejní přepadovky bylo úplně něco
jiného. Snad se časem podaří prolomit tradiční ledy mlčenlivosti ze
strany krajské policie…

RAZIE v kulturáku proběhla NA UDÁNÍ
Prostějov/mik - Minulý týden Večerník obsáhle informoval o neobvyklém zátahu
městské i státní policie ve
Společenském domě, kde se
pořádala diskotéka pro mládež. Nebývalá razie policistů
odhalila celkem osm podnapilých dětí, některé z nich
byly dokonce nezletilé!

Své si ale schytají i prodejci nápojů, kteří v pátek
22. března na diskotéce ve
Společenském domě nalévali alkohol mládeži. „Tito
stánkaři nalévali alkohol
mladistvým, a dokonce i
nezletilým. A nejenom to,
pokuty dostanou i za špatně označená prodejní místa

a další prohřešky proti tržnímu řádu,“ řekl Večerníku
Jan Nagy, velitel Městské
policie v Prostějově.
Podle zjištění Večerníku nebyla policejní razie na diskotéce plánovaná, přestože
každý týden hlavně strážníci
podnikají rozsáhlé kontroly
v prostějovských barech a

restauracích. Podle našich
informací se jednalo o udání. „Ano, naše hlídky, stejně jako hlídky Policie ČR a
pracovníci sociálního odboru
magistrátu vyjížděli do Společenského domu na základě
oznámení. Víc bych to nechtěl rozvádět,“ potvrdil Jan
Nagy.

Radní stále více touží po rondelu u zámku
„Nejdřív Poděbradovo náměstí, pak Plumlovská nebo Kostelecká,“
seřazuje priority Zdeněk Peichl

Prostějov/mik - Už to mohlo
být, ale před šesti lety plán výstavby okružní křižovatky na
Přikrylově náměstí narazil na
odpor památkářů a hygieniků.
Odpůrci rondelu si nakonec
prosadili klasickou křižovatku řízenou semafory. A nyní
se v plné nahotě ukazuje, jak
to bylo krátkozraké a hlavně
mylné řešení. „Dopravní situace
v Kostelecké ulici začíná houstnout,“ shodují se nyní radní.
Na radnici se už podle zjištění
Večerníku spřádají plány na znovuobnovení projektu okružní křižovatky u prostějovského zámku.
„Situace v Kostelecké začíná být
již neúnosná. Při dopravní špičce,
tedy ráno a pak okolo patnácté
hodiny odpolední, se tvoří dlouhé
kolony aut, které nemohou vyjet
z křižovatky na Vápenici nebo
na Blahoslavovu ulici. Rondel by
se tady určitě hodil, řidiči mají při
výjezdu z křižovatky na semaforech zelenou jenom pár vteřin.
Průjezdnost je tedy enormně nízká,“ konstatuje Alena Rašková,
náměstkyně primátora Prostějova.

Před lety už byl rondel vyprojektován, ale razantní ne řekli hygienici i památkáři. Těm prvním
vadilo, že rondel by byl moc blízko obytných domů, těm druhým
vadila zase blízkost komunikace
k zámku. „Když se před šesti nebo
sedmi lety rozhodovalo, zda postavit rondel na Přikrylově náměstí, nebo tady ponechat klasickou
křižovatku, bohužel jsem ještě
nebyl ve funkci předsedy dopravní komise města. Nedávno jsem
ale hodně zvažoval, jakým dopravním stavbám dát v Prostějově
prioritu. Nyní zastávám názor, že
jasnou jedničkou v pořadí je rondel elipsovitého tvaru na Poděbradově náměstí. Dvojkou měla být
okružní křižovatka ulic Plumlovská a Palackého. Jenomže v tuto
chvíli jsem změnil názor. Zatímco
v Plumlovské ulici se dopravní
provoz díky jižnímu kvadrantu i
severní obslužné komunikaci rapidně zklidnil, u Kostelecké ulice
je tomu právě naopak. Nyní jsem
jednoznačně pro rondel na Přikrylově náměstí, který by současnou
svízelnou situaci vyřešil,“ uvedl

Už tu měl dávno být. Křižovatka u zámku je zatím řešena klasicky,
pod dohledem semaforů. Radní ale stále častěji mluví o rondelu,
jehož projekt před lety zkrachoval.
Foto: archiv Večerníku
Zdeněk Peichl, radní a předseda je tady celá ulice ucpaná. V polodopravní komise magistrátu.
vině května budeme mít na krajZnovuobnovení projektu zmíně- ském úřadě jednání se zástupci
ného rondelu má podle zjištění Ve- prostějovské radnice, kde společčerníku také výraznou podporu na ně celý problém rozebereme a pokrajském úřadě. Jednoznačně pro kusíme se najít řešení,“ vyjádřil se
toto řešení je totiž také prostějov- Večerníku Alois Mačák, první náský radní a zároveň první náměs- městek hejtmana Olomouckého
tek hejtmana Olomouckého kraje kraje. Na otázku, zda se v případě
Alois Mačák. „Intenzita dopravy znovuobnovení projektu rondelu
v Kostelecké ulici se jednoznač- na Přikrylově náměstí neobává
ně zvyšuje a také moje představy potíží s hygieniky a památkáři, odo řešení se točí okolo výstavby pověděl optimisticky. „Budou to
kruhové křižovatky na Přikrylově určitě náročná jednání, ale věřím,
náměstí. V Kostelecké je sice dvě že s oběma institucemi najdeme
třetiny dne normální provoz, pak společnou řeč a určitý komproale přijde dopravní špička a rázem mis,“ dodal na závěr Alois Mačák.

Lékárna u Kauflandu VYKRADENA Oprava radnice se prodraží

(dokončení ze strany 3)
„V noci z pondělí prvního na
úterý druhého dubna došlo k
vloupání do jedné z lékáren v
Prostějově. Zatím neznámý pachatel rozbil okno, vnikl dovnitř
a z lékárny ukradl počítač, tiskárnu, mobilní telefon, přehrávač
a kasičku s penězi. Celková
škoda byla vyčíslena na téměř
pětadvacet tisíc korun,“ popsala
Večerníku zlodějnu Irena Urbánková, tisková mluvčí Policie
ČR v Prostějově. Jak dodala,
policisté případ vyšetřují pro
podezření ze spáchání trestného
činu krádeže, za který pachateli
v případě jeho dopadení hrozí až
dvouletý pobyt za mřížemi.
Ročně informujeme o řadě
podobných vloupání, jenomže
v tomto případě se zdá vše
zbytečné
až
marnotratné.
Večerník totiž zjistil, že majitelé šetřili na nesprávném
místě. Po zloději totiž mohli
okamžitě „vystartovat“ členové
bezpečnostní agentury a lapit
ho přímo při činu. „Před rokem

se tato lékárna odpojila od našeho
pultu centrální ochrany, údajně
z úsporných důvodů. Majitelé
lékárny s naší agenturou ukončili
smlouvu o ochraně objektu a
bezpečnostní systém si napojili
na své ústředí v Praze. Bohužel
o případu vloupání jsme se tu
noc nedozvěděli, jinak bychom
byli během dvou až tří minut
na místě,“ zalitoval Jiří Netušil,
jednatel bezpečnostní agentury
SIDA v Prostějově.
Večerník tak zajímalo, zda
úspora v podobě odpojení
bezpečnostního systému a to,
že se provozovatelé lékárny Dr.
Max zřekli služeb prostějovské
bezpečnostní agentury, se
skutečně vyplatilo?! „Mohu potvrdit, že alarm v případě násilného
vniknutí do objektu naší lékárny
v Okružní ulici jsme přepojili na
náš vlastní pult centrální ochrany
v Praze. Prostě jsme to tak před
časem vyřešili, nevidím v tom
nic divného. Že podle vás mohla
ochranka zakročit proti zloději
do tří minut? Prosím vás, to

nám slibovalo už tolik agentur!
Vždyť kolikrát na místo činu ani
policie nepřijede během hodiny,“
měl pro nás podivné vysvětlení
bezpečnostní technik Dali-

řešíme po vlastní linii, stejně jako
bezpečnostní systémy a ochranu
našich lékáren.“
Vztah majitelů k elektronické
ochraně objektu je opravdu
zvláštní. Jak i policisté
potvrzují, na bezpečnosti
by firmy rozhodně šetřit
n
neměly.
„Bezpečnostní
agentura i výjezdová skupina
policie mohly být na
místě skutečně během
několika minut a pachatel mohl být dopaden i
s ukradenými věcmi. Bohužel,
majitelům je to asi jedno...,“
konstatoval bývalý prostějovský
policista, kterého jsme oslovili.
A komentář Večerníku? Holt,
chudého asi krádež nepostihla. Navíc škodu Dr. Maxovi
skutečně nahradí pojišťovna,
tak proč se vzrušovat? Dalším
stínem případu je na druhé
straně fakt, že zloděj z lékárny
ukradl i kasičku s penězi, do
které lidé hází peníze na charitu.
Má to tedy význam?

DNÉ!
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TRE
dpojili
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é
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e
t
i
Maj
nky
od ochra
bor Král ze společnosti České
lékárny, která v republice provozuje lékárny Dr. Max.
„Pult nám signalizoval vloupání
do prostějovské lékárny, naši
technici na to ale přišli až ráno.
I tak je jasné, že v tu chvíli by
v noci z Prahy do Prostějova
žádné vozidlo s ochrankou
nevyjelo. Ostatně proč taky riskovat, když jsme pojištěni?,“
položil si Král řečnickou otázku
a dodal: „My podobné záležitosti

O ČTRNÁCT MILIONŮ!

Prostějov/mik - Probíhající generální rekonstrukce
prostějovské radnice stála
městskou pokladnu vloni
šestnáct milionů korun,
pro letošní rok se počítalo
s dvanácti. Ovšem chyba lávky! Při opravách
stropů v budově B, kde se
nachází také informační
středisko, zjistili stavbaři
zásadní nedostatky, jejichž
odstranění nebylo zahrnuto v původním projektu
oprav.
„Budova radnice tady stojí osmadevadesát let. Jsou
věci, které se nikdy neopra-

vovaly, a řada stavebních
prvků a příslušenství je za
hranicí životnosti. Na některé závady se přichází až
během stavby, dopředu je
nebylo možné zjistit,“ řekl
Večerníku Zdeněk Fišer,
náměstek primátora zodpovědný za stavební investice.
Dělníci například v jednom
křídle budovy zjistili, že
podlaha se tam prohýbá o
více než pět centimetrů.
„Důvodem je technický stav
dřevěného trámoví pod podlahou, které je značně napadeno dřevomorkou. Stavebníci našli také například po

odkrytí sádrokartonového
obložení v suterénu vlhké
zdi, které je třeba sanovat.
Zub času se podepsal také
na části dřevěného obložení
stěn. Je to poměrně dlouhý
seznam drobných závad. Na
některé věci se projekty teprve zpracovávají, konečná
výše investice se tak rapidně
zvýší,“ vysvětlil Zdeněk Fišer. „Počítáme s navýšením
částky o čtrnáct milionů korun, takže se musí urychleně
vyhlásit nové výběrové řízení. Snad se při něm podaří
snížit částku o co nejvíce,“
přeje si náměstek primátora.

www.vecernikpv.cz
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ANKETA CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY VYHLÁSÍ SVÉ LAUREÁTY UŽ TUTO STŘEDU V MORAVSKÉM DIVADLE V OLOMOUCI

UMĚLCI POSEDMÉ OBDRŽÍ CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE
„Anketa má svoji prestiž i zvuk,“ těší M. Černoška, šéfa spolupořádající společnosti TK PLUS Prostějov
Posedmé v historii budou 10. dubna od 19 hodin
předány v Moravském divadle v Olomouci Ceny
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.
Stejně jako v minulých letech bude jedna z regionálních osobností uvedena do Síně slávy a umělcům budou předány ceny v devíti kategoriích.
Novinkou bude Cena veřejnosti Olomouckého
kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, o které
rozhodují hlasy občanů, kteří mají osobní vztah k
místům, kde žijí, a Cena hejtmana Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury.
Olomouc, Prostějov/lv
„Počet nominací ze strany veřejnosti mě přesvědčil, že jde
o smysluplnou akci. Dostali
jsme přes sto tipů na více než
osmdesát osobností a kulturních akcí. To je rozhodně
zajímavé číslo,“ uvedl na tiskové konferenci hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Premiérovou Cenu veřejnosti po zajímavém průběhu internetového hlasování
převezmou zástupci Vlastivědného muzea Jesenicka za
novou stálou expozici Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století. Na druhém
místě se umístila akce Setkání Hanáků v Tovačově, třetí
příčku obsadil pátý ročník
mezinárodního srazu mistrů

řemesla kolářského a kočárnického Josefkol.
„Anketa probíhala na našich
stránkách během měsíce března. Vítěz získal šestsetsedmdesát hlasů. Celkově desítka
vybraných akcí obdržela 2349
hlasů, což je pěkné číslo. Veřejnost měla o tento výběr
jedné z cen velký zájem,“ poznamenal náměstek hejtmana
Radovan Rašťák.
Pro Cenu hejtmana Olomouckého kraje si na jeviště
Moravského divadla přijdou
zástupci souboru Balet Globa, který se věnuje pohybově
postiženým. V loňském roce
Balet Globa vyhrál hned ve
dvou kategoriích na prestižní
světové soutěži v Los Angeles.
„Kromě úspěchu si cením také
zaměření souboru, který se vě-

nuje handicapovaným lidem.
Tím vše získává další rozměr,“
poznamenal s plnou vážností
hejtman Rozbořil.
Slavnostní vyhlášení Cen
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury už tradičně s noblesou moderuje
Marek Eben. V uplynulých
letech vedle představitelů
Olomouckého kraje a marketingové agentury TK PLUS
slavnostní ocenění předávali
kunsthistorik prof. František
Dvořák, arcibiskup Jan Graubner, Arnošt Lustig, Karel Gott,
Marta Kubišová, Marie Rottrová, Jiří Korn, Arnošt Goldflam,
Jiří Bartoška, Bolek Polívka,
Tomáš Bím, Roman Vojtek,
Jiří Langmajer nebo Hana
Maciuchová. Letošními hosty budou Halina Pawlowská,
Petr Nárožný a Václav Neckář.
„Marek Eben je ve své disciplíně absolutní špička a jsme
rádi, že předávání krajských
cen uvádí. Akce se mu zalíbila. V posledních letech vlastně pouze ladíme termíny, aby
měl ve svém programu volné
místo,“ nastínil přízeň velké
osobnosti kulturní scény České
republiky Miroslav Černošek,
spolumajitel
marketingové
společnosti TK PLUS, jež se
na organizaci ankety podílí od

Ceny Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury 2012
Cena za výjimečný počin roku v oblasti tradiční lidové kultury
Město Velká Bystřice, cyklus akcí Hanácký rok v Bystřici
Cena za výjimečný počin roku v oblasti výtvarného umění
Statutární město Přerov, umělecké ztvárnění nového Tyršova
mostu přes řeku Bečvu v Přerově

Pořadatelé. Projekt sedmého ročníku kulturní ankety představili médiím
ve středu i šéf marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek a
hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Foto: www.tkplus.cz
samého počátku její existence.
S dosavadním vývojem je Černošek navýsost spokojen. „Anketa získala za svoji poměrně
krátkou historii velkou prestiž.
Dostává se nám víceméně
pouze kladných ohlasů,“ konstatoval s úsměvem na rtech
Černošek. „Pamatuji si, jak
jsme před dvanácti lety společně s Olomouckým krajem
přišli s projektem oceňování
nejlepších sportovců a následně jsme nadšeně vkročili do
oblasti kultury. Mnozí tehdy
pochybovali - zda bude dostatek kandidátů na tyto prestižní
trofeje, čas však ukázal, že odpovědní mají z koho a z čeho
vybírat. Zájem o kulturu v na-

KNIHA O PROSTĚJOVSKÝCH OSOBNOSTECH JE NEJLEPŠÍ V KRAJI

I

Ocenění si její autoři převezmou ve středu v olomouckém divadle

Prostějov/mls - Tak to je úspěch!
Cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti literatury si
ve středu 10. dubna převezme ředitelka Státního okresního archivu v
Prostějově Dagmar Roháčková. V
olomouckém Moravském divadle
bude zastupovat autorský kolektiv,
který se podílel na vzniku knihy
„Osobnosti Prostějovska“. Tu v loňském roce vydal nedávno obnovený
prostějovský Klub státovědný a historický.
Ceny Olomouckého kraje se budou v
Moravském divadle v Olomouci předávat již posedmé. Moderování slavnostního galavečera se i tentokrát ujme Marek
Eben. Akci kromě Olomouckého kraje
spolupořádá i marketingová agentura
TK Plus. Po Létajících rabínech, kteří
cenu získali v loňském roce, letos při
předávání kulturních cen nebudou chybět zástupci prostějovského regionu. Publikace Osobnosti Prostějovska dostane
ocenění za výjimečný počin v oblasti
literatury. „Tuto knihu po řadu měsíců
připravovalo hned několik autorů. Ceny
Olomoucké kraje, který na její vznik
přispěl, si velmi vážíme. Je to ocenění
naší dlouhodobé práce,“ sdělila Dagmar
Roháčková, která vedla kolektiv autorů.
Právě ředitelka Státního okresního archi-

šem regionu neklesá a pevně
věřím, že tomu bude i tak do
budoucna,“ konstatoval šéf
spolupořádající agentury TK
PLUS Miroslav Černošek.
„Jsem rád, že vznikly dvě nové
kategorie, kterými jsou Cena
veřejnosti Olomouckého kraje
a Cena hejtmana Olomouckého kraje. Naše podpora je
již tradiční a velká a bude na
jedna z předních míst. Chtěli
bychom se podílet na této anketě i do budoucna,“ doplnil jej
hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
Přímou reportáží a fotogalerii ze slavnostního večera
vám přineseme v příštím vydání Večerníku.

Také jste si
zamilovali naše
stránky?

Cena za výjimečný počin roku v oblasti hudby
Sbor Schola od sv. Jana Křtitele, Šumperk, provedení České
mše vánoční Jana Jakuba Ryby
Cena za výjimečný počin roku v oblasti divadla
MgA. Robert Balogh, divadelní režisér a choreograf
Cena za výjimečný počin roku v oblasti literatury
Klub historický a státovědný v Prostějově, kniha „Osobnosti
Prostějovska“
Cena za výjimečný počin roku v oblasti
filmu, rozhlasu a televize
Ctirad Štipl, dokumentární filmová tvorba
Cena za výjimečný počin v oblasti
ochrany a popularizace kulturních hodnot
Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, za zhotovené zvony v roce 2012
Cena osobnost roku v oblasti kultury
Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, historik umění, ředitel Muzea
umění v Olomouci
Antonín Suchan, sochař a fotograf
Cena veřejnosti Olomouckého kraje
za výjimečný počin v oblasti kultury
Vlastivědné muzeum Jesenicka, expozice „Čarodějnické
procesy na Jesenicku v 17. století“
Cena hejtmana olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
Občanské sdružení BALET GLOBA, úspěch na mistrovství
světa v interpretačním umění v Los Angeles
Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury, DVORANA SLÁVY
Ladislav Čechák, národopis a lidová hudba

Prostějovský Večerník
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také na Facebooku!

inzerce

Oceněná publikace. Ředitelka Státního okresního archivu v Prostějově Dagmar Roháčková vedla autorský tým při tvorbě nové publikace, ve které jsou
popsány osudy stovky osobností Prostějovska.
Foto: archiv Večerníku
vu vybírala, které z osobností se v knize
objeví. Publikace nakonec obsahuje sto
medailonů významných postav prostějovské historie. V knize našli místo
politici, průmyslníci, vědci, váleční hrdinové, malíři, sochaři, hudebníci i básníci. Základním kritériem pro jejich výběr
bylo to, že se jedná o osobnosti nežijící,
autoři dbali také na to, aby v knize nechyběly ženy.
Kniha vyšla pod hlavičkou Klubu
státovědného a historického, který

byl v roce 2011 v Prostějově obnoven. Tento klub měl ve městě dlouhou tradici, která byla ukončena až
v roce 1949. V současnosti sdružuje
lidi, kterým není lhostejná historie
regionu. Pro veřejnost pořádá řadu
výstav a přednášek.
Kniha Osobnosti Prostějovska
stojí 390 korun a kromě prostějovských knihkupectví je k mání také
v okresním archivu v Třebízského
ulici.

Mezi deseti nominovanými zvítězila expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku

JOSEFKOL TŘETÍ, HANÁCKÉ SLAVNOSTI SEDMÉ
Prostějovsko/mls - Cenu veřejnosti ří o hlasování věděli a zároveň měli
Olomouckého kraje za výjimečný chuť akci podpořit. To ovšem nevadí.
počin v oblasti kultury za rok 2012 Pro nás je nejpodstatnější to, že na
si ve středu 10. dubna v Morav- hanácké slavnosti každoročně zamíském divadle Olomouc převezmou ří kolem patnácti tisíc spokojených
zástupci Vlastivědného muzea Je- návštěvníků,“ komentovala výsledky
senicka za novou stálou expozici Ivana Hemerková, náměstkyně prosnazvanou „Čarodějnické procesy tějovského primátora odpovědná za
na Jesenicku v 17. století“. Expo- kulturu.
zice zvítězila v anketě pořádané Anketa o Cenu veřejnosti OloOlomouckým krajem, ve které mouckého kraje probíhala od 1. do
hejtmanství během března obdr- 25. března, kdy lidé mohli hlasovat
želo celkem 2349 hlasů.
na internetových stránkách OloNová stálá expozice „Čarodějnické mouckého kraje.
Foto: archiv Večerníku
procesy na Jesenicku v 17. století“
získala od občanů 670 hlasů. Na druCelkové výsledky hlasování v anketě
hém místě se umístila akce „Setkání
o Cenu veřejnosti Olomouckého kraje
Hanáků v Tovačově“, a to se 477 hlasy. Třetí příčku obsadil pátý ročník
za výjimečný počin v oblasti kultury za rok 2012
mezinárodního srazu mistrů řemesla
kolářského a kočárnického „Josef- Pořadí
Počet
Název
hlasů
kol“ se 394 hlasy.
„Čarodějnické
procesy
na
Jesenicku
v
17.
století“,
nové
stálé
„Rád bych poděkoval všem, kteří
670
1
expozice Vlastivědné muzeum Jesenicka
pro nás hlasovali. Josefkol je jediSetkání
Hanáků
na
Svatováclavských
hodech
v
Tovačově,
nečná akce, která začíná přesahovat
477
2
III. Setkání
hranice regionu. Když jsme s ní před
JOSEFKOL,
V.
ročník
mezinárodního
srazu
mistrů
řemesla
394
3
šesti lety začínali, málokdo nám věkolářského a kočárnického, Čechy pod Kosířem
řil, že bychom v ní mohli pokračovat
4
193
Pekařovská pouť, 9. ročník
i v nadcházejících letech. Přitom letos budeme toto setkání pořádat již
5
173
Festival Blues Alive Šumperk, 17. ročník
pošesté. I tento rok se budeme snažit
„Příroda
Olomouckého
kraje“
a
„Olomouc
patnáct
století
150
6
přijít s něčím novým, akce by měla
města“, nové stálé expozice Vlastivědného muzea v Olomouci
být zaměřena na 18. století,“ reagoval
7
149
Prostějovské hanácké slavnosti, Prostějov, 30. ročník
Václav Obr, majitel Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem. Mezi deseti
8
60
Festival Opera Schrattenbach 2012, Olomouc
nominovanými se objevily i Pros9
53
Koncert
José
Cury
v
Olomouci
tějovské hanácké slavnosti, které se
149 hlasy skončily sedmé. „Zřejmě
10 Přehlídka animovaného filmu (PAF), Olomouc, 11. ročník
30
se nenašlo dost lidí z Prostějova, kte-

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE
ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY
10. 4. 2013 v 19 hodin
Moravské divadlo Olomouc
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Expres
z regionu
V Rozstá
Rozstání
táníí ddokončují
okon
ok
onččují
jí
kanalizaci
Rozstání/mls - Už letos by
se měla v Rozstání dokončit
stavba čističky odpadních
vod a stokové sítě. Předpokládané náklady na tuto náročnou akci byly 65 milionů
korun. Výstavbu z podstatné
části financovala EU. Obec
ukrytá v lesích na hranici
Moravského krasu, ve které
žije přibližně 650 obyvatel,
se tak bude brzy pyšnit něčím, na co podstatně větší
sídla dosud čekají.
Ve Vřesovicích si budou
povídat o Indii
Vřesovice/mls - Kulturní komise při OÚ Vřesovice zve
na „Povídání o cestování“ s
Petrem Baudyšem. Cestovatel bude hovořit na téma Indie – země kontrastů. Akce se
uskuteční v pátek 19. dubna
2013, začátek je v 19 hodin v
kulturní místnosti na zámku
ve Vřesovicích
V Křemenci opraví
hasičárnu a knihovnu
Křemenec/mls - V Křemenci se nedávno podařilo
úspěšně prodat sklad, který
byl v majetku obce. Část peněz z tohoto prodeje půjde na
opravu knihovny a hasičské
zbrojnice. Konkrétně se jedná o částku 72 500 korun.
Tento požadavek místních
občanů schválila Městská
rada v Konici.

Víme, proč se veškeré snahy o vyčištění rybníka minuly účinkem...

BAGROVÁNÍ PODHRAĎÁKU MŮŽE ZAČÍT ZNOVU
NESKUTEČNÉ: Do rybníka dál valí odpad 255 obyvatel Plumlova!

Tohle je fakt neuvěřitelné! Situace kolem splašků odtékajících do Podhradského rybníku se nezměnila.
Čištění rybníka za desítky milionů korun bylo zbytečné i kvůli naprosté ignoranci ze strany některých
občanů Plumlova. A ta stále trvá, i půl roku po vybudování kanalizace. Do „Podhraďáku“ totiž dál odtéká
odpad 255 občanů města. Nelze se pak divit, že se
v něm loni v létě sinice opět rozmnožily...
Plumlov/mls
Nepochopitelnou situaci odhalila nedávná kontrola. „V
rybníku se opět objevilo něco,
co tam nepatří, situaci budeme
řešit. Pokud by se nám problémy nepodařilo odstranit, byla
by to velká ostuda. Zatím jsme
odhalili osm hříšníků, pokud
objevíme někoho dalšího, může
se těšit na tučnou pokutu,“ prozradil nám starosta Plumlova
Adolf Sušeň informace, které
byly v podstatě totožné s těmi,
které jsme slyšeli před rokem.
Jak se ukázalo, situace s vypouštěním odpadů je ve skutečnosti mnohem horší, než
by se zdálo. Přestože v celém
Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

V Runářově opraví památník

osídlení českým obyvatelstvem
Runářov/mls - V podstatné
části Konicka žili před druhou
světovou válkou Němci. Ti
tvořili jasnou většinu občanů
obcí Brodek u Konice, Lhota,
Labutice, Skřípov a Runářov.
Tyto vesnice byly už po 14.
listopadu 1938 okupovány
Německem a začleněny do
říšskoněmecké
župy
Sudety, respektive do landrátu
v Moravské Třebové.Teprve po
odsunu Němců po skončení

druhé světové války přišli do
výše uvedených obcí Češi. Tuto
událost například v Runářově
u Konice připomíná památník
osídlení českým obyvatelstvem,
vybudovaný v roce 1948. Právě
ten se bude v dohledné době
opravovat.
Na rekonstrukci byla poskytnuta třicetitisícová dotace z programu Obnova staveb drobné
architektury místního významu
v Olomouckém kraji.

Oprava hráze Podhraďáku se asi odloží.
Rybník se na podzim vypouštěl zbytečně
Plumlov/mls - Vypustit, napustit, vypustit, napustit... A
tak dále až do aleluja. Taková
je zřejmě nejen minulost, ale
i budoucnost Podhradského
rybníka. Jak Večerník už dříve
naznačoval, rekonstrukce jeho
hráze se letos na jaře nestihne.
Teprve nyní Povodí Moravy
připustilo, že dělníci s ní začnou
nejdříve na podzim. Mezitím
se však rybník zřejmě opět
napustí. Díky tomu se alespoň
v létě budeme moci těšit pohledem na plumlovský zámek,
odrážející se na vodní hladině...
Po opětovném napuštění Podhradského rybníka se loni v létě ukázalo, že jeho hráz znovu prosakuje.
Povodí Moravy se ji tedy rozhodlo
opravit. Proto se Podhraďák na
podzim opět vypouštěl. Jenže nyní
se ukázalo, že se opravy hráze

nestíhají, zřejmě na ně dosud ani
nejsou sehnané peníze. Povodí
Moravy však chce dostát slibu, že
v létě bude v rybníku voda. Proto
ho zřejmě opět napustí ještě před
opravou hráze.
„Právě tam děláme zátěžové
zkoušky, zda hráz napuštění
vydrží. Pokud zjistíme, že ano,
začneme s opravou hráze až na
podzim. Rybník bychom na
jaře napustili tak, aby v něm
byla přes léto voda,“ sdělila
Gabriela Tomíčková, tisková
mluvčí Povodí Moravy, která
tak chce vyhovět žádosti
ze strany vedení Plumlova.
Napuštěná vodní plocha totiž
táhne rekreanty určitě více než
vypuštěná. O tom se ostatně lze
přesvědčit i v případě plumlovské přehrady, která je bez
vody už třetím rokem.

městě byla už před půl rokem
dokončena hloubková kanalizace, téměř třetina občanů
na ni stále není napojena!
„Plumlov má 1741 obyvatel,
na hloubkou kanalizaci je v tuto
chvíli napojeno 1244 z nich,“
reagoval na dotaz Večerníku Josef Vojta, vedoucí VaK Plumlov.
Nejvíce šokující je však fakt, že
odpady 255 občanů částečně
odtékají přímo do Podhradského rybníka! „Souvisí to s tím,
jak byla v Plumlově řešena povrchová kanalizace. Do ní stále
vypouští své odpady 255 lidí
z Plumlova. Nyní by tyto odpady měly odtékat do čističky. se část odpadů stále dostává Za takové situace je pochopiJenže to platí pouze při malém do rybníka,“ prozradil dále telné, že nákladné bagrování
rybníka je pouze vyhazováprůtoku. Například po deštích Josef Vojta.

Mlha nad rybníkem. Budoucnost plánovaných oprav hráze Podhradského rybníka je zahalena v mlze. Záležet bude na tom, zda se na tuto
akci vůbec podaří získat peníze.
Foto: Martin Zaoral
ním peněz. Situaci by pomohlo
zlepšit pouze to, pokud by se
všichni Plumlované konečně
napojili na před půl rokem dokončenou kanalizaci. Jenže ti to
jaksi neřeší... „Město jim to sice
může nařídit, jenže pokud neuposlechnou, nic jim za to nehrozí,“
podotkl Vojta. Dalším problémem

pak zůstává to, že kanalizace dosud není vybudována ani v Soběsukách, ani v Žárovicích.
Pokud tedy všichni lidé z Plumlova ve skutečnosti touží po čistém
Podhradském rybníce, na němž
je závislá i čistota plumlovské
přehrady, měli by pro to také konečně něco udělat!

NAPOUŠTĚNÍ PŘEHRADY SE OPĚT ODKLÁDÁ
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Aprílový koncert konečně přivolal jaro

Akce v Čelechovicích na Hané rozehřála všechny generace

Čelechovice na Hané/mls - Příjemné odpoledne s dobrou muzikou strávili všichni, kteří v sobotu dorazili na tradiční Aprílový
koncert Dechového orchestru
prostějovské ZUŠ. Ten se v útulném prostředí zrekonstruované
čelechovické sokolovny tento
rok konal již podeváté. Podobně
jako se v sobotu po dlouhé zimě
konečně začala ohřívat promrzlá země, zahřál jarní koncert u
srdce posluchače všech generací.
Před třemi roky v Čelechovicích
na Hané otevřeli velmi pěkně
opravenou sokolovnu, kterou by
jim v mnoha obcích regionu mohli
závidět. V jejích útulných prostorách se v sobotu konala akce, která
prostřednictvím hudby dokázala
spojit všechny generace posluchačů, muzikantů a zpěváků.
V rámci IX. Aprílového koncertu
se na pódiu nejprve představili
hudbymilovní třeťáci z místní základní školy. Ti přítomným ukázali, jak to od úsvitu až do klekání
chodí na mravenčí pasece. Hned
po nich vystoupil místní pěvecký
sbor. Desítka čiperných babiček
zpívala pod taktovkou mladé Jany
Dosedělové. „Bohužel polovina

sboru nám před vystoupením onemocněla,“ zmínila se sympatická
slečna, která svým o několik desítek let starším svěřenkyním připravila program obsahující písně
o nejrůznějších podobách lásky. V
textech se tak dívky a ženy dozvěděly, jak to mají roztočit u muziky,
či dokonce jak mají muže doma
trestat.
Vrcholem celého odpoledne pak
bylo vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Prostějov. „Kolik jich
je? Tak to nevím. Jezdí k nám už
devět let, ale zatím se mi je nikdy
nepodařilo všechny spočítat. Několikrát jsem se o to pokoušela, ale
nikdy jsem se nedopočítala,“ prozradila s úsměvem čelechovická
starostka Jarmila Stawaritschová.
Necelá padesátka členů tohoto orchestru si loni na podzim přivezla
stříbro z mezinárodního soutěžního festivalu dechových orchestrů,
který se konal ve španělském Malgrat de Mar. V Čelechovicích na
Hané pod taktovkou Rudolfa Proseckého a Zdeňka Pelly představili
pestrý repertoár, v němž zazněly
skladby od českého hudebního
skladatele z období romantismu
Bedřicha Smetany až po písničky

Fotoreportáž
Fotoreportáž

Dlouhotrvající zima je dalším z
řady důvodů oddálení termínu
napouštění přehrady. „Nádrž nezačneme napouštět na přelomu
dubna a května, jak jsme původně
plánovali. Voda z odtátého sněhu
několikrát zaplavila přístupové
cesty ke staveništi, čímž se práce zbrzdily. Přesto věříme, že se
lidé v létě budou moci v přehradě
koupat,“ vyjádřila se pro Večerník
v pátek Gabriela Tomíčková, tisková mluvčí Povodí Moravy.
Otázkou zůstává, kolik v tu
chvíli bude v přehradě vody.
Nádrž v plném stavu pojme pět

a půl milionu kubíků. Jisté je, že
plná letos určitě nebude. Pokud
by se skutečně začala napouštět
v červnu, do začátku prázdnin by
zbýval jediný měsíc. Kolik vody
během měsíce do přehrady nateče? „To se dá těžko odhadnout,
bude záležet na tom, jak bude
pršet,“ reagovala Gabriela Tomíčková.
Navzdory aktuálním extrémním
podmínkám práce na opravě hráze
stále pokračují. „Kvůli zaplaveným přístupovým cestám se na
místo nedostane domíchávač. Proto dělníci beton na korunu hráze

ženou pumpou,“ zmínila zajímavou kuriozitu Tomíčková. Přitom
právě pracantům v uplynulých
týdnech někteří kolemjdoucí zcela nesmyslně vulgárně nadávali.
„Paradoxně se tito nepovolaní lidé
dostávali na staveniště a hrozil jim
úraz. Tyto slovní útoky však už naštěstí přestaly,“ dodala Tomíčková.
V následujících dnech budou
pokračovat práce jak na koruně
hráze, tak i na jejím návodním
líci. Do konce dubna nedávno
zbořený most nahradí nový. Připraveno je také vápnění, které
bude bezprostředně předcházet

opětovnému napouštění nádrže.
Plumlovská přehrada se začala
vypouštět na podzim 2009, podle
původních plánů měla být už dva
roky plná vody. Nákladné bagrování, které mezitím na přehradě
proběhlo, mělo pomoci v boji proti
jedovatým sinicím. Aby se sinice
na přehradě po jejím napuštění opět
neobjevily, je nezbytně nutné zamezit přitékání splašků obsahujících
fosfor. To by dočasně měla zajistit
srážedla, nedávno instalovaná na
přítocích. Zda a jak dlouho bude
voda v Plumlovské přehradě čistá,
to ukáže teprve čas...

ho převezli na policejní stanici k
provedení dalších úkonů. Jednalo se o dvacetiletého muže z
Prostějovska, kterého od nekalé činnosti neodradil ani téměř
dvoumetrový plot u obou chat,
který hravě přelezl,“ sdělila
Večerníku Irena Urbánková,
tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Škoda byla vyčíslena na 300 korun. Odcizené věci byly zajištěny poblíž místa činu a předány
majiteli. Mladý muž je nyní podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to z trestného činu
krádež a porušování domovní
svobody, za které mu hrozí až
tříletý pobyt za mřížemi.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Otaslavice: krádež
dřeva objasněna!
Otaslavice/mik - Policisté dopadli chlápka z Brněnska, který v lese u Otaslavic pokácel
více než dvě desítky stromů
a část z nich stačil ukrást. Za
stotisícovou škodu mu hrozí až
pět let kriminálu!
„Ze spáchání přečinu krádeže
je podezřelý devětačtyřicetiletý
muž z Brněnska, který měl ve
V celé své kráse. Dechový orchestr ZUŠ Prostějov v sobotu zaví- druhé polovině března letošního
tal do Čelechovic již podeváté.
Foto: Martin Zaoral roku v katastrálním území obce
Otaslavice pokácet třiadvacet
stromů. Jednalo se o smrky
současné britské zpěvačky Adele. toto největší prostějovské hudební vadle. Stane se tak na tradičním a modříny a část z nich stačil
Pokud jste koncert orchestru těleso poslechnout i v Prostějově. koncertu Sólo pro..., který se bude
ZUŠ v Čelechovicích náhodou Už v neděli 14. dubna se od 17.00 konat v rámci 21. ročníku festivapropásli, budete mít brzy šanci si hodin představí v Městském di- lu Prostějovské dny hudby.

jaký byl aprílový koncert v čelechovicích na hané
3x foto: Martin Zaoral

Lidé už pracujícím dělníkům nenadávají...

Mostkovice, Plumlov/mls - To
se dalo čekat! Přehrada se v
uvedeném termínu napouštět
nebude. Tentokrát je na vině
extrémní dubnové počasí, které zbrzdilo práce na opravě
hráze. Další možný termín napouštění nádrže byl stanoven
na konec května. Během jediného měsíce se celá přehrada
napustit určitě nestihne, vypadá to, že na jejím dně bude
na začátku prázdnin pouze
větší kaluž. Dle Povodí Moravy však letní koupací sezona
ohrožena není.

Víceměřice/mik - Notnou dávku odvahy prokázal ve středu 3.
března sedmatřicetiletý majitel
jedné z chat ve Víceměřicích. V
dopoledních hodinách totiž zadržel a následně předal policii
mladého zlodějíčka, který přišel na jeho pozemek krást!
„Zloděj si vybral ke svým nekalým plánům hned dvě chaty. Z
pozemku jedné z nich ukradl
železný šrot, v případě druhé
chaty zavítal do kůlny, kde hodlal krást. Hlukem však upozornil přítomného majitele chaty,
který prokázal notnou dávku
odvahy, vyběhl ven, pachatele
zadržel a poté předal přivolané
policii. Muži zákona zadržené-

Jak to chodí na mravenčí pasece? V úvodu hudebního odpo- Pěvecký sbor byl oslaben. Zralé ženy z Čelechovic na Hané Hlas jako zvon. Coby pěveckou sólistku si dechový orchestr
ledne vystoupili třeťáci ze ZŠ Čelechovice na Hané, kteří předvedli zpívaly pod vedením mladé Jany Dosedělové. Jejich počet na pozval Zuzanu Kožňárkovou, která mimo jiné zazpívala písně od
koncertu neblaze ovlivnila chřipka.
výjevy ze života mravenců.
anglické zpěvačky Adele.

ukrást. Druhou část již nestihl
odvézt, protože v okamžiku,
kdy měl kmeny již naložené na
traktoru, ho přistihla lesní stráž.
Škoda, kterou svým jednáním
způsobil, byla vyčíslena na téměř
sto tisíc korun,“ uvedla Irena
Urbánková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Olomouckého
kraje Policie ČR.
Policisté zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání
přečinu krádeže. „Muži nyní hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi,“
dodala mluvčí krajské policie

Pašije na zámku
nadšenci odložili

Plumlov/mls - Velká smůla
provází jarní kulturní akce na
plumlovském zámku v podání
Spolku Plumlovských nadšenců.
Zatímco loni to v den konání
tradičního vítání jara v Plumlově
vypadalo jako v lednu uprostřed
sibiřské tajgy, letos nebyla situace
o moc lepší...
Sněhová nadílka z předchozího víkendu sice během týdne roztála, na
nádvoří zámku ovšem stále ležela
souvislá vrstva bahna. „Návštěvníci
by se brodili po kotníky ve vodě a
v blátě. Proto jsme se rozhodli Jarní
slavnosti odložit,“ vysvětlil už ve
čtvrtek Marek Otruba ze Spolku
Plumlovských nadšenců.

Kvůli počasí tak muselo být
letos opět odloženo velkolepé
ztvárnění příběhu ukřižování
Krista. „Je to obrovská škoda,
na přípravě pašijí se podílelo
kolem stovky dobrovolníků,“
posteskl si Otruba. Pořádání
akce se nadšenci zatím nevzdávají. „Nyní zvažujeme a
hledáme nový termín, kdy
by se mohly Jarní slavnosti
a pašije uskutečnit,“ doplnil
Otruba.
Skalní příznivci nadšenců se
v sobotu alespoň sešli v sále
vysokého zámku, kde se od
osmi hodin konal koncert k
pašijovým hrám...

Starostku Vranovic-Kelčic těší velmi aktivní i spolehlivý tým a fungující spolupráce

Do zámku v Čechách pod Kosířem Čelní srážka u Kostelce, u Ptení „Nejvíce chybí finance, to ale říká asi každý...,“ podotýká Irena Blažková
míří dalších pět milionů korun se řidička s autem převrátila
V Plumlově letos zpřístupnili nedostavěné patro

Čechy pod Kosířem/mls - Dvě
nejvýznamnější
historické
památky v regionu se i letos
dočkají rekonstrukce za peníze
z Olomouckého kraje. Vůbec
největší investice poputuje
do zámku v Čechách pod
Kosířem. Pět milionů korun
zde poslouží na opravu východního křídla zámku. Čtyři sta tisíc korun kraj pošle i do Plumlova. Díky nim zde budou moci
pokračovat práce na opravě
krovů a střechy „nízkého“
zámku. To však není vše...
Empírový zámek v Čechách pod
Kosířem s krásným anglickým
parkem získal v roce 2009 Olomoucký kraj ve velmi zanedbaném stavu. Původně počítal
s opravami za čtvrt miliardy
korun. Objekt měl projít kompletní rekonstrukcí a počítalo se
i s výstavbou hotelu, menšího
kongresového sálu a reprezentativní restaurace pro osmdesát lidí.
Na tyto velkolepé plány se však
nenašly peníze. S opravami se
v Čechách pod Kosířem přitom
začalo už v roce 2011. Zatím
přišly na více jak třicet milionů
korun. Za ně byl zámek částečně

odkanalizován a opravilo se
jižní křídlo, venkovní schodiště
a především unikátní oranžerie.
„V tomto roce Olomoucký kraj v
souvislosti se zámkem v Čechách
pod Kosířem počítá s investicí pět
milionů korun. Z té by se měla
opravit horní a dolní část východní terasy. Stavební práce by měly
začít v polovině srpna, dokončeny
budou v polovině dubna příštího
roku,“ informoval Večerník tiskový mluvčí Olomouckého kraje
Ivan Rašťák s tím, že následovat
by měly další dvě etapy, které
přijdou na minimálně čtyřiatřicet
milionů korun.
Díky investicím se tedy už loni
podařilo zachránit unikátní
oranžerii. V současné době se
hledá nájemce, který by v ní
provozoval kavárnu. Než se
kavárna v oranžerii otevře,
dostane unikátní stavba v červnu
letošního roku nové vybavení.
Poté by jejímu otevření veřejnosti
už nemělo nic bránit.
S
mnohem
skromnějším
rozpočtem si musí vystačit
v Plumlově. Díky necelému
půl milionu korun od kraje se
opraví další část střechy nízkého

Září v plné kráse. Oranžerie u zámku v Čechách pod Kosířem jednoznačně patří k nejkrásnějším stavbám v regionu. Loni prošla rozsáhlou
opravou, která ji fakticky zachránila. Letos byla nominována na titul
Stavba roku Olomouckého kraje.
Foto: archiv Olomouckého kraje

zámku. Od nové sezony zde
zpřístupnili také nejvyšší patro
vysokého zámku. Díky tomu se
návštěvníci dostanou do míst,
která původní stavebníci nikdy
nedokončili. „Údržba zámku
přijde městskou kasu na zhruba
tři sta tisíc korun ročně. Kromě
peněz z kraje jsme dostali také
dotaci čtyři sta tisíc korun od
státu. Tyto prostředky poputují

do vysokého zámku,“ prozradil
plumlovský starosta Adolf
Sušeň.
Peníze by kromě záchrany
zchátralých staveb měly sloužit
také k jejich oživení. Například
v zámeckém parku v Čechách
pod Kosířem se i letos bude
konat ojedinělá akce Josefkol,
na kterou každoročně míří tisíce
návštěvníků.

Kostelec na Hané, Ptení/mik Během středy minulého týdne
došlo ke dvěma nehodám, z nichž ta první si vyžádala dvě lehká zranění. Všichni doufáme, že
jde na našich silnicích o poslední letošní bouračky, které byly
ovlivněny sněhem a náledím.
„Ve středu třetího dubna krátce
před půl šestou ráno došlo na silnici mezi Kostelcem na Hané a
Hluchovem k dopravní nehodě s
lehkým zraněním. Z dosavadního
šetření vyplývá, že devětačtyřicetiletá řidička vozidla Renault Clio
nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu
a povaze vozovky a povětrnostním
podmínkám a čelně se srazila s
protijedoucím vozidlem Škoda
Fabia, které řídila osmačtyřicetiletá
žena. Při nehodě došlo k lehkým
zraněním obou řidiček, které byly
převezeny sanitkou do nemocnice
na ošetření,“ popsala Večerníku
první středeční havárii Irena Urbánková, tisková mluvčí policie
Olomouckého kraje. Hmotná škoda na vozidlech byla u této nehody
vyčíslena na čtyřicet tisíc korun,
alkohol byl na místě vyloučen dechovou zkouškou.
O hodinu a půl později pak došlo
na silnici mezi Pesany a Ptením
k další hrozivě vypadající havárii. „Kolem sedmé hodiny ráno

Vranovice-Kelčice - Současná starostka VranovicKelčic Irena Blažková vstupovala do komunální politiky
postupně. Nejprve strávila jedno volební období v pozici zastupitelky, poté prožila čtyři roky ve funkci místostarostky a nyní od podzimu 2010 vykonává pozici
starostky. Za necelého dva a půl roku se obci pod jejím
vedením podařilo vystavět podporované byty i nový
obecní úřad, nyní jsou na řadě informační protipovodňový systém, dětské hřiště či oprava obou hřbitovů.
Jiří Možný

Bum, řach! Uprostřed minulého týdne ještě u Kostelce na Hané a
Ptení bourali řidiči na sněhu.
2x foto: Policie ČR

sedmadvacetiletá řidička vozidla
Hyundai při průjezdu pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy stavu a povaze
vozovky a najela na krajnici. Odtud byla odhozena do středu silni-

ce, dostala se do smyku, sjela do
příkopu a převrátila se na střechu.
V tomto případě naštěstí ke zranění
nedošlo, škoda byla vyčíslena na
stoosmdesát tisíc korun,“ dodala
Irena Urbánková.

V čele obce jste poměrně
krátce. Co vás nejvíc potěšilo, co naopak nepotěšilo?
„Toho, co mě potěšilo, je hodně. Například ochota občanů
vytvořit tvůrčí tým a podílet se
na rozvoji a zkrášlování obce.
V naší obci je velmi aktivní tým
a mohu se na něj spolehnout, což
je v mé práci velmi důležité. I
starostování je totiž týmová práce a všem, kteří se na dění v obci
podílí, patří můj dík. Nepotěšily mě pouze maličkosti, které
mě možná na chvilku vyvedou
z míry a překvapí, ale nejde o nic
p
podstatného.“
Které z nedávno realizovaných akcí považujete
za nejpodstatnější?
„Vybudovali jsme nový obecní
úřad, vystavěli jsme podporované byty, na což jsme získali
dotaci z ministerstva pro místní

rozvoj (MMR). Uskutečnila se
celková rekonstrukce kulturního
zařízení a pronajali jsme ho novému nájemci, který má o provozování velký zájem a dobře
spolupracuje s obcí. Dále jsme
otevřeli kosmetiku a kadeřnictví, tyto služby u nás chyběly a
občané je uvítali. Postupně také
opravujeme a budujeme infrastrukturu.“
Do čeho jste se již letos
pustili?
„Tento rok jsme začali naplno.
Na revitalizaci obou hřbitovů
v obci jsme obdrželi dotaci ze
Státního fondu životního prostředí (SFŽP), práce jsou v plném proudu. Neméně důležitou
akcí je protipovodňový hlásící
systém, na který jsme získali
peníze ze SFŽP a Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP). Součástí této dotace
jsou nové rozhlasy, měřicí čidla
na potoce a další technologie

zmírňující riziko povodní, realizace se uskuteční v červnu. Na
celkové částce se v obou případech podílíme pouze deseti
procenty, takže to nezatíží tolik
p
rozpočet
obce.“
Chystáte ještě něco dalšího?
„Současně začínáme budovat
parkoviště před mateřskou ško-

uznán jako kulturní památka,
Jak jsou na tom Vranoa o část finančních prostředků
vice-Kelčice z hlediska
budeme žádat z ministerstva kulturních a společenských
p
ý
kultury.
akcí?
Co vás aktuálně nejvíce
„ naší obci
„V
j ou dvě
js
trápí?
jsou
pecifikovat,t,
„To je těžké specifikovat,
aktivale asi nejvícee finance.
n í
Tuto odpověď
ď zřejjčastěji.
mě slyšíte nejčastěji.

„Mohla bych připomenout také
ké
vní
stále se zvyšující administrativní
práci, nesmyslné tabulky,
žádosti, průzkumy, komise,
..“
schvalování již schváleného...“

starostka IRENA BLAŽKOVÁ
KOVÁ
jmenuje zbytečné žrouty
y času

lou a obecním úřadem. Z hlediska bezpečnosti je to velmi
důležitá investice a je zcela
financovaná z rozpočtu. Na
MMR jsme požádali o dotaci na
vybudování menšího dětského
hřiště a neúspěšně jsme se ucházeli o dotaci pro dovybavení
hasičů. Stejně tak jsme zatím
nebyli úspěšní při žádosti o příspěvek na Hry bez hranic, které
se letos 22. června konají u nás.
Plánujeme ještě celkovou opravu křížku z roku 1844, který je

Mohla bych připomenout také stále se zvyšující administrativní
trativníí
práci, nesmyslné
myslné
tabulky,
žádosti,
dosti,
průzkumy, komise, schvalování
ní již
schváleného a z
toho plynoucíí nedostatek času na setkávání s občany,
ny, na
vycházku po vesnici, na organizování
zováníí
kulturních akcí.“
í.“

neziskové organizace – zahrádkáři
a hasiči. Tyto dvě složky se velmi
p
j na kulturním dění
aktivně podílejí
s
v obci, dobře spolupracují
s obecním úřadem a i oni se navzájem
Začát roku je vždy ve
doplňují. Začátek
pleso sezony, Vranovznamení plesové
ské štamprle, ddětských šibřinek. V
jarním období hasiči uspořádají
čaroděj pro děti s opépálení čarodějnic
káním buřtů a vyberou nejhezčí
čarodějnici. V květnu se staví a
kácí májka s kkulturním odpolednem a dětským dnem, tuto akci
zahr
pořádají zahrádkáři.
Na dveře
nám už poté klepe konec školkd hasiči uspořádají
ního roku, kdy
her O prázdninách je
den plný her.
kulturních aakcí méně, ale na
srpn se u příležitosti
konci srpna
hodů v Kelčicích koná
hasičský hodový
pohár a hodová
zábava.“
A co výhledově
plánujete pro
druhé pololetí?
„V září slavíme
ve Vranovicích
hody a právě
při této příležitosti uspořádají
zahrádkáři zábavné hodové
odpoledne.
Půjde o program jak pro

děti, tak i dospělé, celá vesnice se vždy dobře baví. V říjnu obcí pravidelně prochází
lampionový průvod, kdy děti
i dospělí zakončí pěknou vycházku na hřišti v Kelčicích
malým kulturním programem.
Kulturně nabitý bývá i konec
roku. Zahrádkáři před adventem uspořádají uměleckou dílnu Vánoční vazba, uskuteční
se slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem. Poslední sobotu před
Štědrým dnem se koná výstup
obcí našeho mikroregionu na
kopec Předina, který leží v našem katastru. Účastní se ho
obce Dobrochov, Vřesovice a
Vranovice-Kelčice a dnes již
tradiční setkávání je u občanů
všech obcí velmi vyhledávanou
kulturní akcí.
Loni obec získala nový
znak a vlajku, šlo o největší slavnost v nedávné
době?
„Ano, tento den byl nejslavnostnější a snad i historicky největší
akcí v historii obce. Vybudovali
jsme také nový pomník obětem
světových válek a hasiči z Kelčic oslavili 110. výročí založení
sboru. Ještě jednou děkuji všem,
kteří se na této akci podíleli jak
organizačně, tak finančně i fanděním a kteří věřili ve zdar této
nádherné akce.“

Kultura v Prostějově a okolí
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Procházka historií Prostějova
Aleš Brichta se i s novou kapelou
představil v Apollu. A byl vynikající!
S novou kapelou se poprvé
představila česká rockmetalová legenda v rámci svého
turné k právě vycházejícímu
novému albu s prozaickým
názvem „Údolí sviní“, které
se zaobírá neutěšenou situací v naší zemi. Také v prostějovském hudebním klubu
Apollo 13 se rozezněly zvuky elektrických kytar, doprovázené bicími a zpěvem
nestárnoucího bývalého
frontmana kapely Arakain
Aleše Brichty...

na
video rnikpv.cz
e
c
.ve
www

Prostějov/jp

tedy přišel na své. „S Alešem
jsme si poprvé zahráli vloni, kdy
nás oslovil manažer Lukeš, teď
s ním jedeme celé jeho turné.
Jsme za to samozřejmě moc rádi,
pro naši kapelu je to skvělá příležitost. V Prostějově jsme hráli
vlastně poprvé, ale moc se nám
tu líbilo. Tak třeba zase v létě na
nějakém rockovém festivalu na
plumlovské přehradě, kde jsme
se již jednou objevili,“ vyslovila

Ten si ke svému novému turné
vybral také doprovodnou skupinu, která „nastavila“ všechny
přítomné na tu správnou provozní teplotu. Hardrockové složení
Black Bull se zpěvačkou Lucií
Roubíčkovou bylo rozhodně
tou správnou volbou. Texty
skladeb zazněly jak v anglické,
tak i v české podobě, každý si

Aleš Brichta Project. S novým složením se rock metalová legenda vydala na své turné při příležitosti vydání alba „Údolí sviní“.
Foto: Josef Popelka

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

přání frontmanka Black Bullu
Lucie Roubíčková.
Po tomto skvělém úvodním startu přišel očekávaný zlatý hřeb večera. Na pódium vystoupal Aleš
Brichta se svou novou kapelou.
Jeho typicky chraplavý hlas
zvedl ze židlí všechny fanoušky,
kteří se shromáždili na tanečním
parketu a společně s hudební legendou tuzemské scény vytvořili
v prostějovském Apollu skvělou

atmosféru. Nadšené publikum se
dočkalo nejznámějších hitů, ale
také několika skladeb z nejnovějšího alba, které se na prodejních pultech objeví až v průběhu
nadcházejícího týdne. „Vzhledem k tomu, že album se v podstatě ještě dodělává ve studiu a
křest je naplánován na 17. dubna
v Praze, zahráli jsme především
známé hity, aby se k nám mohlo
přidat i prostějovské publikum,“
přiblížil průběh turné zpěvák
Aleš Brichta.
Jeho fandové, kteří si i v nevlídném počasí našli cestu na rock
metalový večer v klubu Apollo
13, rozhodně neprohloupili a
dočkali se tak zasloužené hudební odměny. Nebyl na tanečním parketu nikdo, kdo by si
společně s kapelou nezazpíval
všechny známé hity jako „Dívka
s perlami ve vlasech“, „Barák na
vodstřel“, „Nechte vlajky vlát“ a
další.
Exkluzivní rozhovor s Alešem Brichtou vám přineseme
v příštím vydání Večerníku!

přilákala nejen seniory
Studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově si na první dubnový víkend připravily
pro zájemce o historii města speciální komentovanou
prohlídku centra, která představila významné budovy
a připomněla osobnosti našeho města.
Prostějov/peh
První dubnový víkend sice
ještě nenabídl teplé a slunečné
počasí, přesto se na náměstí
TGM a před vchodem do kostela Povýšení sv. Kříže sešlo
několik desítek zájemců o komentované prohlídky historického centra města, které si už
tradičně připravily studentky
Střední odborné školy podnikání a obchodu. Dva okruhy
prohlídek, kterých se zájemci
o nejvýznamnější pamětihodnosti v centru města mohli

zúčastnit, studentky oživily
historickými scénkami v dobových kostýmech. Návštěvníci
tak mohli být svědky i dávného rozhovoru dvou dam na
téma nejnovějšího vynálezu
prostějovského vědce Otto
Wichterleho. „Faktické podklady k prohlídkám se výrazně
nemění, přesto se snažíme pro
každý ročník prohlídku nějak
oživit,“ usmívá se jedna z mladých průvodkyň, studentka 2.
ročníku Michaela Vavřínová,
která se svou kolegyní Denisou Konrádovou překvapila

návštěvníky svými hlubokými
znalostmi a profesionálním vystupováním. „Kvůli rozmarům
počasí jsme měli obavu o návštěvnost především před pár
dny, kdy jsme pořádali prohlídku kostela Povýšení sv. Kříže.
Počasí se ale umoudřilo a je to
znát,“ pochvaloval si zástupce
ředitele školy Marek Moudrý. Podpořit studentky svou
přítomností přišla i vedoucí
projektu Active Citizens Marta Brichová z British Council,
která přiznala, že na prostějovském náměstí je úplně poprvé.
Procházka, na které se i prostějovští rodáci dozvěděli leccos
nového o svém městě, byla
přes chladné počasí bezpochyby velmi příjemným zpestřením první dubnové soboty pro
všechny účastníky.

Hojná účast. Ani chladné počasí neodradilo účastníky prohlídky od komentované procházky městem. 2x
foto: Petra Hežová

jak se rockovalo v Apollu
3x foto: Josef Popelka

K mezinárodní Noci s Andersenem
se připojila i prostějovská knihovna
Na rozjezd. Prostějovské publikum dosta- Frontman. Svůj nezaměnitelný hlas a charis- Kontakt s fanoušky. Také po koncertě si
lo do varu hudební složení kolem zpěvačky ma předvedl Aleš Brichta naplno v každé jeho legendární zpěvák našel chvíli, aby se nechal
zvěčnit se svými fandy.
skladbě.
Lucie Roubíčkové.

nejvýznamnější kulturní akce

V muzeu se vzdává hold sourozencům Wichterlovým
Prostějov/peh - Vernisáž u
příležitosti nejnovější výstavy prostějovského muzea,
věnovaná geniálnímu vynálezci Otto Wichterlovi a jeho
nadané sestře Haně Wichterlové, představila návštěvníkům některá z děl první
dámy českého sochařství a
současně nejvýznamnější objev slavného rodáka - gelové
kontaktní čočky. To vše završené exkluzivní premiérou
komiksu Zuzany Bahulové,
věnovanému právě převratnému vynálezu významného
Prostějovana.
V budově Muzea Prostějovska
se první dubnový čtvrtek slavila hned dvě významná jubilea,
100. výročí narození profesora
Otto Wichterleho a 110. výročí
narození české sochařky Hany
Wichterlové. „Jde o kombino-

vanou výstavu, která začíná
v Prostějově a bude pokračovat
v Hodoníně a Karlových Varech. Na jednom místě tak můžete zhlédnout jak sochařské
skvosty první dámy českého
sochařství Hany Wichterlové,
tak geniální myšlenky jejího
bratra,“ představila mimořádný projekt kurátorka výstavy
Kamila Husaříková. S podporou organizace Česká centra,
která si klade za cíl propagovat
českou kulturu a prezentovat ji
v zahraničí, vznikla i zahraniční verze stejnojmenné výstavy,
která má svou premiéru právě
v rodišti profesora Wichterleho. „Bylo velmi obtížné vybrat linii, kterou se má výstava
ubírat, rodina prof. Wichterleho má totiž něco, co by se
dalo označit jako genetická
úspěšnost. Sourozenci Otto a

Květina pro významné dámy: vernisáže se zúčastnily i
současné členky rodiny Wichterlovy, paní Alena a Simona.
Foto: Petra Hežová

Hana nejsou zdaleka jedinými významnými členy rodiny
Wichterlovy,“ přiblížil počátky
vzniku unikátní výstavy její
autor Ing. Jan Špunda, který po
dlouhých úvahách zvolil jako
stěžejní téma výstavy vynález
kontaktní čočky.
Návštěvníci výstavy mají tak
mimo jiné možnost prohlédnout si i originální čočkostroj,
sestavený z legendární stavebnice značky Merkur. A aby
těch unikátů nebylo na jedno
odpoledne málo, na vernisáži
se konala i celosvětová premiéra komiksu, který je věnován
právě převratnému vynálezu
slavného rodáka. Zuzana
Bahulová, autorka komiksu
a současně krátkého animovaného filmu s názvem
Otto Wichterle - příběh
kontaktní čočky, poskytla

Večerníku exkluzivní rozhovor, na který se můžete těšit
v jednom z dalších vydání
vašeho oblíbeného periodika. Kombinovanou výstavu
sourozenců Wichterlových si
tak užijí především technicky
zaměření návštěvníci, kteří
mohou navíc zapřemýšlet, jak
se nádherné stokilové plastiky
Hany Wichterlové dostaly do
výstavních prostor muzea bez
výtahu.
Obě výstavy budou návštěvníkům prostějovského muzea
k dispozici až do 2. června, ale
seznámit se blíž s osobností
geniálního vědce a slavného
rodáka můžete už ve čtvrtek
11. dubna v budově muzea,
kdy na svého spolupracovníka přijde v rámci Muzejního
podvečera zavzpomínat ing.
Jiří Michálek.

Velká událost: unikátní výstavu prostějovských rodáků navštívila i Zuzana Bahulová, autorka komiksu a animovaného filmu o slavném vynálezci.
Foto: Petra Hežová

Prostějov/peh - Knížky
v dětském oddělení prostějovské knihovny si první
dubnovou noc neodpočinou. V rámci každoroční Noci s Andersenem se
v knihovně totiž ubytovali
ti nejpilnější malí čtenáři
a čtenářky, kteří si spolu
s paní učitelkou, knihovnicemi dětského oddělení
a spoustou pizzy užili výjimečnou noc.
V dětském oddělení Městské
knihovny se srocovaly děti se
spacáky a mezi regály s knihami se svítilo ještě dlouho
do noci. Důvodem byl mezinárodní knihovnický projekt
Noc s Andersenem, který si
mimo jiné klade za cíl opět
přivést děti k četbě knih.
Projekt Noc s Andersenem odstartoval již v roce
2000 v Uherském Hradišti
a od té doby se k pořádání
akce přidávají další a další
knihovny nejen v Čechách
a na Moravě, ale i v zahraničí. A Městská knihovna
v Prostějově samozřejmě
není výjimkou! Letošní ročník se nesl ve znamení 90.
výročí narození legendární
české malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové.
„Prostějovská knihovna se
projektu účastní letos už poosmé a i tentokrát chceme
tímto způsobem odměnit právě ty nejšikovnější malé čtenáře. Ze čtyřicítky tříd, které
se účastní našich besed a akcí
pořádaných dětským oddělením, jsme za výjimečnou
aktivitu a tvořivost vybrali
děti ze 3. třídy ZŠ Majakovského,“ vysvětlila Večerníku
knihovnice Jarmila Šmucrová, která spolu se svou kolegyní Lídou Coufalovou není
v pořádání dětmi oblíbených
akcí žádným nováčkem. „Pro

Oslava jak se patří. Co by to bylo za oslavu bez lahvinky
šampusu?
Foto: Petra Hežová
děti jsou připravené kvízy,
tvořivá dílna, předčítání, procházka městem s překvapením a hlavně pohádková noc
ve spacáku přímo v knihovně,“ dodává knihovnice.
Speciální dárek si připravil
i ředitel knihovny Aleš Procházka, který děti zavedl na
V. I. P. exkurzi do zákulisí divadla Point. Děti tak váhaly,
jestli se těší víc na čtení s ba-

Spacáky v plné pohotovosti. Děti ze ZŠ Majakovského se
na noc v knihovně těšily přesně táákhle moc....
Foto: Petra Hežová

PYŽAMOVÁ PÁRTY návštěvníky nepřitáhla

Prostějov/peh - Pyžamový
večírek v penzionu „U Jelínka“,
který se konal předminulou sobotu, bohužel zklamal slabou
návštěvnickou účastí. Párty naruby si přítomní přesto užili na
parketu i při skleničce něčeho
dobrého na zahřátí a pořadatelé
už plánují další akci...
Dobrý nápad jak si v klidu, pohodě
a pohodlném pyžamu zpříjemnit
čekání na pondělní koledování
měli v jednom prostějovském
penzionu, kde se v sobotu večer
konala pyžamová párty. Úmyslu
navázat na předchozí úspěšnou

karnevalovou akci se ale postavila
do cesty malá účast návštěvníků,
kteří zřejmě vlivem počasí dali
přednost teplu domova nebo
naopak k letos snad poslednímu
pořádnému využití lyží a sáněk.
„Slabá účast nás pochopitelně
mrzí, před pár týdny na našem
maškarním bylo plno, a tak jsme
doufali, že se návštěvnost zopakuje i v tomto případě. Ale nevadí,
v duchu dobré pohody se cení i
malá účast,“ směje se pořadatel
akce a majitel penzionu Michal
Jelínek stylově oblečený do saténového pyžama, který doufá, že se

na další připravované akce dostaví
víc návštěvníků.
A co se v penzionu „U Jelínka“
pro návštěvníky v nejbližší době
chystá? S konečnou platností se
tu bude vítat jaro, u čehož nesmí
chybět táborák a hromádka
špekáčků - pro děti zdarma. A o
táborák nepřijdou ani dámy, které
se dostaví na připravované pálení
čarodějnic... A už tuto sobotu
přijde na řadu svérázná TEPLÁKOVÁ PÁRTY. Každý, kdo
má rád srandu a umí si ji tak trochu udělat sám ze sebe, by neměl
chybět...

terkou ve spacáku, soutěže,
výtečnou domácí pizzu nebo
speciální večerní prohlídku
divadla.
Letošní třináctý ročník Noci
s Andersenem se konal na
více než 1270 místech včetně Austrálie, USA, Ruska
a Německa a v českých a
moravských
knihovnách
tak přespalo na šedesát tisíc
dětí...

inzerce

Ze života města

11

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. dubna 2013

SPADNOU MĚSTSKÉ HRADBY NĚKOMU NA HLAVU?
Historickou památku ničí voda, pomoci má stříška z břidlice

Městské hradby, oddělující Smetanovy sady od
Školní ulice, trpí a trpí. Může za to voda, která
už léta protéká nedostatečným zastřešením této historické památky. Město už hradby dávno
chtělo opravit, respektive vybavit je klasickou
plechovou stříškou s eternitem, výrazně proti
ovšem byli památkáři...
Prostějov/mik
Nyní se ale zdá, že konečně
došlo k dohodě se společným
cílem hradby zachránit. Tedy
k dohodě, lépe řečeno k akceptování požadavků oddělení
památkové péče... „Projekt rekonstrukce městských hradeb
by měl být realizován ještě letos
a z rozpočtu jsme na tuto in-

vestiční akci vyčlenili rovných
šestset tisíc korun. V podstatě
se jedná o opravu koruny hradeb. Kdyby Prostějované viděli
tuto památku shora, určitě by se
zděsili. Vršek je zabetonován,
neexistuje tedy žádná stříška.
Prostě takto hradby zabezpečilo
vedení města za minulého režimu. Voda tak protéká dovnitř
hradeb nebo po jejich bocích.

Držitele Cen města

Není proto divu, že na hradbách
tak bujně roste zeleň všeho
druhu včetně malých stromků.
Katastrofální stav může být nebezpečný, ale o havarijní stav
ještě naštěstí nejde,“ seznámil
Večerník se současným stavem kamenných hradeb Zdeněk Fišer, náměstek primátora
statutárního města Prostějova.
„Jak již bylo řečeno, při řešení

tohoto problému jsme se dostali
do názorové výměny s památkáři, kteří nakonec prosadili
jiné řešení než námi oslovení
architekti. Hradby tedy nakonec budou osazeny břidlicovými deskami, které budou mít
oboustranný přesah s okapy
tak, aby dešťová voda nestékala
po stěnách, ale daleko od nich.
Nejlépe na veřejnou zeleň,“ vysvětlil postup rekonstrukčních
prací Fišer.
V posledních týdnech v okolí
hradeb probíhalo rovněž masivní kácení vzrostlých stromů ve
Smetanových sadech. Večerník
zajímalo, zda kácením a vytrháváním rozsáhlého kořenového
systému nemohlo rovněž dojít
k poškození hradeb, zejména

jejich základů. „I ty největší kořeny byly mimo dosah hradeb,
takže k jejich poškození rozhodně nemohlo dojít. Pravidelně se
tady provádí kontrola z odboru

životního prostředí, tudíž o jakékoliv škodě už bychom dávno
byli informováni,“ ohradila se
další náměstkyně prostějovského primátora Ivana Hemerková.

600 tisíc do oprav. Městské hradby trpí dešťovou vodou, která
prosakuje dovnitř kvůli nedostatečnému zastřešení. K nápravě dojde co nevidět.
Foto: Michal Kadlec

Město sčítá škody po sněhu

radní ZNOVU TAJÍ Polámané stromy hrozbou
Prostějov/mik - Radní už znají šestici jmen významných
osobností, které za měsíc převezmou prestižní Cenu města
Prostějova za celoživotní záslužnou činnost. Bohužel stejně
jako každý rok však vedení
magistrátu nechce seznam
vybraných jmen prozradit novinářům dříve, než ho schválí
zastupitelé.
„My vám ta jména skutečně neřekneme, přestože jsme se shodli
na šestici osobností, která Cenu
města Prostějova převezme.
Rada města totiž jenom nové
kandidáty navrhla, poslední slovo však bude mít zastupitelstvo,“
zdůvodnil opětovné mlčení a zatajování jmen Miroslav Pišťák,
primátor statutárního města Pros-

tějova. Jen prozradil, že se skutečně jedná o velmi zajímavá jména.
V šestici vybraných převažují
lidé z kulturní sféry, dva z nich
jsou sportovci. Prosíme ale média, aby byla shovívavá. Nechceme jména zveřejňovat do chvíle,
než je schválí zastupitelstvo.
Nechceme, aby se zastupitelé o
jménech dozvěděli z novin,“ dodal primátor. „Bylo by naprosto
nekorektní, pokud je schvalování
kandidátů na Ceny města Prostějova v kompetenci zastupitelů,
aby se jména zveřejňovala předem. Může se stát, že zastupitelstvo někoho neschválí a pak
by z toho byl pořádný trapas,“
přidala se náměstkyně primátora
Alena Rašková.

www.vecernikpv
www.
vecernikpv.cz
.cz

pro děti ve školkách

Prostějov/mik - Stále se
prodlužující zima a hlavně
enormní nánosy mokrého a
těžkého sněhu mají za následek výrazné poškození mnoha vzrostlých stromů v Prostějově. Zvláště v areálech
škol jde na mnoha místech
skutečně o velmi nebezpečné
stavy.
„Letošní zima s přívaly sněhu
způsobila neplánované výdaje
z rozpočtu města. Například v
zahradě Mateřské školy Šárka
byly po silném větru nalomeny vršky borovic, které leží
volně na stromě. U školky ve
Dvořákově ulici se pod tíhou
sněhu rozlomil kmen a další
strom je totálně poškozen v
zahradě Mateřské školy Libušinka. Současný stav stromů a
ulámaných větví je v havarij-

ním stavu a mohly by ohrozit
životy dětí, proto musí být
bohužel odstraněny. Náprava
škod způsobených kalamitní
situací byla vyčíslena na 12
500 korun,“ sdělila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov zodpovědná za životní
prostředí.
Podle vedení města je nyní
zapotřebí požádat odborníky,
aby provedli průzkum všech
stromů v Prostějově. „Ano, je
tomu tak. Ale prioritu bude mít
kontrola stavu stromů v areálech škol či jejich blízkosti. Je
možné, či dokonce pravděpodobné, že podobně poničených
stromů budeme muset pokácet
mnohem víc. Tato zima byla
pro zeleň skutečně ničivá,“ dodala Hemerková.

Radní pod palbou
NÁMĚSTÍ SE OBLÉKNE DO NOVÉHO. DO ROKA!

„Kuželna bude vydlážděna, přibude alej
i prostory na akce,“ prozradil náměstek Fišer
Prostějov - Jak nedávno jako první informoval Večerník, radnice se rozhodla urychleně zrekonstruovat samotné centrum
města. Přesněji řečeno jde o takzvanou „kuželnu“, která má do
perfektního technického stavu už hodně daleko. Rada města
nyní odsouhlasila projektový námět revitalizace náměstí T. G.
Masaryka. Ambiciózní investiční akce je ovšem podmíněna získáním dotace z Regionálního operačního programu
Střední Morava, o kterou se město uchází. Na podrobnosti jsme se zeptali Zdeňka Fišera, náměstka primátora statutárního města Prostějov, který zodpovědný za stavební investice.
Michal Kadlec
S opravou „kuželny“ se zřejmě spěchá více, než se původně
zamýšlelo, že?
„Dlouhodobým záměrem vedení
města je oživení centra. V příštím
roce nás čekají oslavy sto let radnice, a proto chceme náměstí T. G.
Masaryka co nejvíce a co nejdříve
zatraktivnit.“
Jak tedy vypadá
projekt
rekonstrukce náměstí aktuálně v těchto chvílích?
„V těchto dnech finišuje projekt revitalizace celého náměstí, žádost o
dotaci musí být podána do třicátého dubna příštího roku. Věříme, že

významnou částku obdržíme z Regionálního operačního programu
už tak, abychom již na jaře příštího
roku mohli začít.“
V čem se prostějovské náměstí změní?
„Počítáme s komplexním řešením
vnitřní části náměstí od radnice k
Prioru. Současné nevyhovující dlažební kostky s popraskanými mramorovými deskami budou nahrazeny
hladkou kamennou řezanou dlažbou.
Zelené pásy po budovu muzea budou
zachovány, před muzeem však dva
úzké záhony nahradí jedna ozeleněná
plocha s alejí, která vznikne směrem
na sever u hranice komunikace. Plocha před muzeem pak bude sloužit
tak, jak tomu bylo v historii, k pořádání nejrůznějších akcí.“

Věříte, že se náměstí
opravdu oživí?
„Cílem města je rozdělit náměstí na
dvě zóny, před radnicí u sochy T. G.
Masaryka by se do budoucna měly
konat akce oficiálního rázu, na kuželně pak akce komerčnějšího charakteru. Zároveň směrem k muzeu budou
rozšířeny vánoční trhy, v rámci projektu sem budou od radnice zavedeny
rozvody elektrické energie.“
Jak to bude s velkými
betonovými květináči
v blízkosti sochy T. G. Masaryka a
lavičkami uprostřed náměstí?
„Záměr počítá s vybudováním nového komplexního mobiliáře, veřejného osvětlení a mobilních laviček
v případě pořádání kulturních akcí.
Z náměstí budou odstraněny dnes již
nevzhledné betonové květináče, které
nahradí záhony osázené trvalkami.“
Kolik peněz bude celková revitalizace stát?
„Zatím není přesně stanoven rozpočet projektu, celkové náklady jsou
odhadovány na dvacet až třicet milionů korun. Maximální výše dotace z
Regionálního operačního programu
může činit pětadvacet milionů korun,
tedy až pětaosmdesát procent výdajů.
Pokud budeme úspěšní a získáme dotaci, počítáme s ukončením projektu
revitalizace náměstí do května příštího roku.“

Návrat k historii. Jak potvrzuje náměstek primátora Zdeněk Fišer, po rekonstrukci náměstí se centrum města bude
podobat tomu z třicátých let minulého století...
Foto: Michal Kadlec a archiv Magistrátu města Prostějova

INZERCE

ZPRÁVY
z Rady
města

Za energii
g milionyy
v kapse
p

Prostějov/mik - Vysoutěžená
cena za elektrickou energii pro
magistrát,
magistrát, Domovní správu a
městské
městské příspěvkové organizace
pro
pro rok 2014 je až o pětadvacet
procent
procent nižší, než kolik za energii
platí
platí radnice letos. „Díky výběru
dodavatele na burze se nám podařilo stlačit celkovou cenu o necelý milion korun. Letos platíme
za megawatthodinu 1 039 korun,
v roce 2014 zaplatíme 880 korun.
Ještě větší slevu se nám podařilo
zajistit u Domovní správy, ta v
tomto
tomto případě činí pětadvacet
procent,“
procent,“ uvedl Jiří Pospíšil, první
náměstek
náměstek primátora statutárního
města
města Prostějov.

Bionádob bude víc

Prostějov/mik - Magistrát hodlá
do poloviny dubna podat žádost
o dotaci na nákup dalších bionádob na zahradní a další bioodpad,
o což je mezi Prostějovany veliký
zájem. „V současnoti máme k
dispozici tři stovky nádob a nyní
máme
máme možnost nakoupit další
stovku. Jedná se o investici zhruba
ba za šestset tisíc korun s tím, že
na
na pokrytí devadesáti procent nákladů
kladů obdržíme dotaci,“ prozradil
náměstek
náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Bude se odtahovat

Musí pryč. V Mateřské škole ve Dvořákově ulici musí být pokácen strom, který byl přeražen mokrým a těžkým sněhem.
Foto: Magistrát města Prostějova

Prostějov/mik - Magistrátu se
po
po dvou a půl letech konečně
podařilo
podařilo z výběrového řízení
vybrat
vybrat firmu, která bude pro
městskou
městskou policii zajišťovat odtahy
tahy vozidel. „Byla vybrána
společnost Auto Ondruš, která
bude
bude provádět odtahy vozidel,
jež
jež brání provozu na komunikacích
kacích nebo jejichž řidiči parkují
bez
bez potřebného poplatku na placených parkovištích. Počítáme
s tím, že ročně dojde zhruba ke
stovce odtahů,“ poznamenala
náměstkyně
náměstkyně primátora Alena
Rašková.
Rašková. Jak dodala, odtahy se
nebudou
nebudou týkat aut narušujících
blokové
blokové čištění města.

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
zzdraví
drrav nna
d
nade
ade vvše
še

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?
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!

DUBEN - měsíc jater

Milé kamarádky Večernice,

chybět další zajímavý rozhovor.
Příjemné a odpočinkové čtení přeje Aneta Křížová (na snímku).
u).

styl
t l a svět bydlení...
b dll í .

Trendy kuchyní pro tento rok zní:

BUĎTE SUPERMODERNÍ!

Nejmodernější kuchyně pro
nadcházející roky určuje světový veletrh The Kitchen &
Bath Industry Show, který se
pravidelně koná v americkém
New Orleans. Přední výrobci
zde předvádí nejmodernější
designové trendy, ale i nové
architektonické či průmyslové
směry, které kuchyně v nejbližších letech postihnou.
V roce 2013 návrháři a designéři
kladou důraz hlavně na ekologické aspekty, potřeby různých
generací, dle kterých jsou kuchyně zpracovány, také na propojení
života v rámci sociálních sítí a na
tzv. inovativní klasiku. Kuchyně
pro rok 2013 by měly být z čistě přírodních materiálů, nemůže
tedy chybět dřevo, kombinace
skla a kamene. Hojně se vyskytuje i nerez. Důležitost je kladena i
na ekologickou nezávadnost moderních spotřebičů. Pokud budete
pořizovat novou kuchyň nebo se
chystáte na její obměnu, podle
světového trendu byste se měli
porozhlédnout po kuchyních ve
venkovském stylu či absolutně
supermoderních kuchyních, které
vypadají jako z jiné planety.
Jaké jsou tedy současné trendy
kuchyní?

Čistá okna snadno a rychle

Mytí oken nemá asi nikdo z nás
zrovna v oblibě, avšak existuje trik,
který vám usnadní práci. Kupte
obyčejný světlý pudink, nasypte jej
do pěti litrů vlažné vody a nechejte rozpustit. Tímto roztokem pak
umyjte okna, nechte je uschnout
a pak vám leštění půjde úplně od

Současné trendy lákají k návratu
ke klasickým kamnům a outdoorovému vaření a stolování. V budoucnu by už neměly být vůbec
vyráběny kuchyně bez ekologického aspektu. Říkáte si, venkovské kuchyně, budiž, kdo ale může
chtít mít v kuchyni umístěnou
elektroniku, díky které bude moci
sledovat sociální sítě? Jsou to lidé
žijící především v Asii a v Americe, kde se bez sociálních sítí patrně
neobejdou ani při vaření.
Bohužel současné kuchyně jsou
navrhovány dle požadavků sou-

časného spotřebitele, a tak není
divu, že v nově navržených ultramoderních kuchyních nemohou
chybět dotykové obrazovky, s
jejichž pomocí můžeme ovládat
všechny spotřebiče najednou, a
také dotykové televize, panely,
kde je možné sledovat, co se děje
na sociálních sítích, nebo spousta
USB výstupů a zásuvek na nabíjení mobilních telefonů, notebooků
atd. Ty „nejsuprovější“ kuchyně
mají mít dokonce zabudované
kamery a obrazovky, které vám
umožní přenášet vaše kuchařské

Foto: internet

ruky i suchým hadříkem
dříkem bez daldal Kávová zrnka mají schopnost pohl
pohlších přípravků.
covat pachy. Nejlépe tedy uděláte,
když kávová zrnka vložíte do látkoAch, ten botník
vého pytlíčku nebo kávového filtru,
Také při otevření botníku omdlé- který dobře svážete a umístíte tam,
váte? I to jde napravit a budete se kam potřebujete. Mletá káva pak
divit čím. Nemusíte hned používat dobře pohlcuje zatuchající vlhkost.
osvěžovače vzduchu, ty mají jen mizivé krátkodobé účinky a navíc jsou Ubrusy i záclony…
škodlivé. Stačí úplně obyčejná káva. Bílých záclon i ubrusů docílíme

umění přímo přátelům na sociálních sítích. Samozřejmostí mají
být i videorecepty a online komunikace s dalšími domácími kuchaři. Pro normálního člověka však
naprosto nepotřebné věci, tedy
patrně kromě teenagerů.
Kromě venkovského stylu a elektroniky mají mít tyto kuchyně nově
chytré, výsuvné a závěsné systémy
pro ukládání nádobí i spotřebičů,
neobvyklé tvary kuchyňských linek, které jsou utvořeny tak, aby
zároveň sloužily jako pracovní
prostory. Součástí moderních kuchyňských linek by také měly být
drtičky plastu zabudované přímo
do kuchyňské linky a senzorické
osvětlení i senzorické kohoutky.
Časem se můžeme dočkat i trouby
sestavené z požárních motorů.
Avšak ne pro každého je tento styl
novodobých kuchyní vhodný.
Proto je v plánu, že kuchyně nadcházejících let budou vyráběny
dle věku zákazníka. Jiné požadavky má totiž třicetiletý pár, rodiče
po čtyřicítce a senioři. Co se barev
týče, v tomto a následujícím roce
budou frčet zemité odstíny jako
šedá, bílá a béžová, které by měly
být prokládány křiklavými barvami doplňků nebo spotřebičů, vše v
p
matné ppovrchové úpravě.

tak, že je přes noc namočíme
tak
do teplé vody s plátkem citronu.
Ráno je dejte prát společně s citronovými plátky. Jestliže máte na
záclonách, ubrusech, povlečení
apod. zvířecí chlupy, nejúčinněji
je odstraníte tak, že je vyperete
se starými punčochami. Nabijí se
totiž elektřinou a chlupy k sobě
snáze přitáhnou.

S dalším měsícem přichází i další orgán, který je v tomto měsíci
nejslabším. Podle čínské medicíny jím tentokrát jsou játra. Játra
jsou pro naše tělo důležitější, než
si vůbec dovedeme představit.
Stejně jako každý orgán i játra
jsou pro naše tělo nesmírně důležitá, jsou totiž ústředním orgánem látkové výměny, a nejen to.
Podle tradiční čínské medicíny
rozšiřují játra do celého těla životní energii
a směrují ji tam, kde
je jí zapotřebí. K této
energii patří i naše přání a myšlenky, které
souvisejí s plánováním
našeho života. Číňané tak játrům říkají
„generálové“, protože
jsou zodpovědná za
dlouhodobé plány a
strategie.
K systému jater patří
žlučník, šlachy a vazivo, oči a nehty. Játra totiž řídí šlachy a vazivo.
Mají-li játra dost krve,
šlachy a vazivo jsou
silné, vláčné a pružné.
Pohyby těla jsou svižné a hlavně
odolnost vůči únavě je vysoká.
Pokud jsou játra v nepořádku,
stav je přesně opačný, objevuje se
tedy vyčerpanost, křeče, škubání,
chvění, šlachy jsou ochablé apod.
Kondice jater se taktéž projevuje na nehtech. Při zdravých játrech jsou nehty pevné, hladké a
lesklé s červenou barvou. Opak
je opět projevem poruchy jater.

Ingredience pro 4
osoby:

Další v pořadí jsou oči, ty jsou
vývodem jater. Při dostatku krve
v tomto orgánu je zrak ostrý, oči
se neunavují a jejich pohyb je hbitý a přirozený. V opačném případě se objevují různé oční nemoci
- nejasné vidění, záněty, škubání
apod. Posledním společníkem
jater je žlučník, který ztělesňuje
krátkodobá rozhodnutí v každodenním životě. Slabost jater s

signalizují jednak dlouhodobě
potlačený hněv jako reakci na nepřiměřenou pravdu, extrémně
vysoké ideály či expanzní touhy,
jednak neschopnost vyváženého
zpracování dějů vnějšího světa,
neschopnost rozeznat, co je pro
nás užitečné a co škodlivé.
V čínské medicíně se říká, že
léčit hněv je velice těžké, vyléčit jej lze jedině tehdy, zharmonizují-li se játra.
Kromě výše zmíněných psychických
faktorů je důležité
v tomto období játra
nezatěžovat, a to jak
stresem, který játra
těžce poškozuje, tak
i stravou. Játrům
nejvíce pomůžete a
zároveň je uvolníte
kombinací bylinek a
změny životosprávy.
Vhodná je tinktura
z vlaštovičníku a
z ostropestřce mariánského, ájurvédská
medicína. PřirozeFoto: internet nou podporou jater je
černá ředkev. Léčba
sebou přináší zhoršení schopnosti jater pomocí bylinek a různých
vyrovnávat se s vnějšími vlivy, druhů alternativní léčby je za
proto v tomto období nejčastěji poslední roky už i prokazatelně
propukají alergie nejrůznějšího účinná, avšak samozřejmě účindruhu; od alergie na pyl, zvířata kuje jen tam, kde o to majitel poaž po nepříčetnou alergii na ně- škozených jater stojí! Neméně
které lidi v našem okolí. Zvýšená je důležitá i strava, která s játry
umíněnost, agresivita a hněv jsou úzce souvisí. Proto se zkuste
zejména v tomto období při potí- v dubnu vyhnout mléku, smažích s játry silnější. Nemoci jater, ženému jídlu, alkoholu, sladale zároveň i žlučníku mimo jiné kostem a kávě...

kulinářský koutek

600 g růžičkové kapusty,
200 g brambor, 482 g srnčího,
hřbetu, 150 ml kuřecího
vývaru, 8 lžic rybízu, 1 lžíce
rybízové zavařeniny, 1 lžíce
másla, 1 žloutek, 1 vejce,
mouka, 4 lžíce strouhanky,
1 g želírovací hmoty,
50 ml červeného portského
vína, směs koření
(nejlépe francouzského),
1 lžíce rostlinného oleje,
4 lžíce srnčího výpeku

Postup:
Nejdříve řádně kapustu umyjeme. Svrchní listy
růžičkové kapusty odstraníme a povaříme v lehce osolené vodě, pak vodu slijeme. Zbylé růžičky
uvaříme doměkka a rozmixujeme s vývarem a
máslem. Oloupané brambory dáme uvařit, následně je slijeme a rozmačkáme. Poté přidáme
žloutek a z bramborové hmoty vytvoříme krokety.
Posypeme moukou, potřeme vajíčkem a obalíme
ve strouhance. Nyní přichází na řadu rybíz, ten
uvaříme v portském víně. Necháme předehřát

aneb tip do kuchyně...

Foto: internet
troubu na 170 °C. Mezitím si srnčí hřbet osolíme
a okořeníme. Na pánvi a malém množství oleje
maso zprudka opečeme, přidáme výpek a maso
vložíme do trouby a necháme péct. Po upečení
masíčko nakrájíme na plátky. Posledním krokem
je osmažení bramborových kroket. Na talíř naaranžujeme maso, krokety, pyré z kapusty a rybíz. Na
závěr ozdobíme uvařenými listy růžičkové kapusty, případně opepříme čerstvě namletým pepřem či
kořením dle chuti.
Přejeme dobrou chuť!

rozhovor se zajímavou osobností...

„Tradiční čínská dietetika je způsob léčení
se stravou,“ objasňuje ROMAN ŘEŽÁB

Prostějov - V dalším díle našich zajímavých
rozhovorů jsme se opět vydaly do světa alternativních metod. Tentokrát si představíme metodu
ČÍNSKÉ DIETETIKY, o níž nám více poví Roman
Řežáb, který je mimo jiné psychologem-psychoterapeutem, učitelem jógy, cvičitelem tai-či, masérem či mistrem reiky...
Aneta Křížová
Pane Řežábe, můžete
nám prozradit, co je to
čínská dietetika? V našich
končinách to je poměrně neznámá metoda...
„Dietetika je jedna z velmi propracovaných metod pěstování
zdraví. Jinými slovy je to léčení
stravou. Dietetika podle tradiční
čínské medicíny preferuje individuální přístup k jedinci. Z toho
plyne, že každý člověk na zá-

kladě své jedinečnosti potřebuje
určité potraviny, jejich kombinace a v neposlední řadě i jejich
přípravu a případně i vhodné časy
konzumace v průběhu dne.“
Dietetika podle čínské
medicíny zaujímá k dietám poněkud jiný přístup než
tradiční západní medicína…
„Ano. Dietetika z pohledu tradiční čínské medicíny vnímá
dietu jako harmonizační proces
prospívající celému organismu.
Je to harmonizační proces jak na

duševní, tak fyzické rovině. Di- „Dietetika v tradiční čínské meeta je pak z tohoto úhlu pohledu dicíně často vychází z teorie pěti
ad- elementů - Dřevo, Oheň, Země,
vnímána jako změna dosavadních stravovacích návyků, a to
slu.
ve velmi širokém slova smyslu.
ém
Rozhodující například je,v jakém
háduševním rozpoložení se nacházíte, když konzumujete jídlo. V
jakém prostředí obvykle jíte a co
jiného ještě při jídle děláte. Zda
rálpreferujete tzv. chladná, neutrálam
ní nebo teplá jídla. Svůj význam
čitá
mají potraviny vhodné pro určitá
lmi
roční období. Za první a velmi
ána
důležitý krok je však považována
pravidelnost stravování.“
Různé chuti potravin
vin
mají podle čínské medidicíny různé účinky a podle toho
ho
zné
jsou doporučovány na různé
zdravotní problémy. Dietetika
ika
není tedy skutečně jen o hububnutí. Můžete nám uvést nějaký
aký
praktický příklad…

Kov a Voda. Ke každému z těchto elementů se váže nějaká chuť.
Například
k elementu Země se
N
váže
chuť sladká. To znamená,
v
že
ž k podpoření tohoto elementu, k
němuž
z orgánů náleží žaludek a
n

Jak taková dietetická
konzultace probíhá?
„Pokud se člověk rozhodne, že se
s sebou chce něco udělat, aby se
cítil lépe, a přijde na konzultaci,
tak se v první řadě bavíme o tom,
jaké místo má jídlo v jeho životě.
Jestli je na jídlo čas či
jestli je čas na něco
jiného než na jídlo.
Společně objevujeme nový pohled na
sebevyživování, dělání si radosti jídlem.
Pochutnávání si na
jídle je jako pochuto rozdílném přístupu k dietám návání si na životě.
Prostřednictvím jídla
o sebe můžete pečotraviny
sladké chuti. Mezi takové vat a tím věnovat čas sami sobě.“
tr
řadíme
především všechny obilniřa
Závěrem nám prony,
n luštěniny, většinu masa, sladké
zraďte, jak by podle
ovoce,
ořechy, ječný slad, surový čínské dietetiky měl vypadat
o
třtinový
cukr a mnohé další.“
tř
náš jídelníček?

„Jídelníček podle čínské dietetiky
dbá na pravidelnost tří, případně i více jídel denně. Cílem je,
aby se v průběhu dne dostávaly
prostřednictvím naší stravy do
organismu všechny potřebné živiny, a to v takovém množství,
které vede k celkové harmonizaci našeho zdraví. Jídelníček je
opravdu stavěný individuálně.
Obecně dávám přednost široké
rozmanitosti. Vhodné je konzumovat obilniny (jáhly, pohanku,
ovesné vločky, rýži, slzovku,
chio a podobně), luštěniny, pokud není člověk vegetarián, tak
i maso a vývary z masa. Také
vyrovnané množství různými
způsoby upravené nebo syrové
zeleniny a ovoce. Kvalitní oleje
a olejniny. Nejdůležitější jsou
kombinace potravin, jejich příprava a samozřejmě pravidelnost
a klid při jídle.“

Zpravodajství
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Na Záhoří už nebudeme chodit přes Koryčánkovi dostali šanci,
TANKODROM, město cestu odvodní ale zaplatí městu POKUTU
Domamyslice, Prostějov/mik
- Několik let obyvatelé Domamyslic, ale také všichni, kdo
směřovali do rekreační zóny na
Záhoří, bušili do prostějovské
radnice, aby něco začala dělat
s přístupovou cestou, která po
dešti připomínala spíše rozbahněný tankodrom než cestu
z 21. století. Teprve až nyní se
radní rozhodli vyslyšet přání
desítek občanů.
Rada města Prostějova schválila
rozpočtové opatření, kterým se
zabezpečí odvodnění polní cesty
k chatám a zahradám v lokalitě
Domamyslice-Záhoří. Předmětná
polní cesta je pokračováním komunikace na ulici Pod Vinohrádkem, okolo bývalé drůbežárny
směrem k Záhoří. Její délka je
přibližně 500 metrů, podél ní vede
potůček, který cestu při velkých

Takhle už ne! Cesta na Záhoří
vypadá skutečně jako tankodrom.
Magistrát se ji pokusí odvodnit pomocí drenáží.
Foto: Magistrát města Prostějova
deštích zaplavuje. „Na základě
závěrů ze setkání vedení města s
občany Čechovic, Domamyslic a
Krasic jsem zadal odboru správy
a údržby majetku města, aby prověřil možnosti vyčištění drenáží
k odvodnění uvedené polní cesty.

Prohlídkou na místě bylo zjištěno,
že odvodňovací drenáže se na této
polní cestě již nenacházejí. Proto
se musí znovu vybudovat,“ popsal
Večerníku řešení Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. Podotkl, že
v loňském roce byla realizována
obdobná žádost zdejšího osadního výboru na odvodnění vedlejší
polní cesty na Záhoří „k vinohradům“. Vybudováním odvodnění
této polní cesty bylo výrazně omezeno její poškozování při deštích.
„Polní cesta bude osazena velkým
odvodňovacím žlabem na místě
rozcestí. V horní části budou zřízeny ocelové svodnice. Úpravy
budou provedeny včetně zemních
prací s vyústěním odvodnění do
stávajícího terénu. Investice se
bude pohybovat okolo částky 180
tisíc korun,“ dodal první náměstek
primátora Prostějova.

Nedodrželi termín výstavby rodinného domu od doby získání
pozemku u nemocnice a město na začátku tohoto roku jim
chtělo parcelu odebrat. Manželé
Koryčánkovi ale zastupitele požádali o prodloužení lhůty. A minulý týden rada města rozhodla,
že jim dá ještě šanci.
„Manželé Koryčánkovi navrhli určité řešení, které rada města schválila a nyní ho předloží zastupitelům
ke schválení. Manželé musí co
nejdříve získat stavební povolení
a osm měsíců od jeho získání jsou
povinni postavit a zkolaudovat
rodinný dům u nemocnice. Nejpozději však do konce roku 2014,“
seznámil Večerník s rozhodnutím
radních Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova. Zároveň
se však bude na zastupitelstvu jed-

inzerce

nat o smluvní pokutě za nedodržení termínu výstavby. „Manželé
Koryčánkovi navrhují, že zaplatí
dvacet tisíc korun, v radě však
trváme na pokutě čtyřicet tisíc korun. Jednalo se opravdu o závažné
porušení smlouvy. Uvidíme, rozhodovat budou zastupitelé,“ odtušil první náměstek primátora.

Mohou stavět. Manželé Koryčánkovi požádali v únoru zastupitele
o prodloužení termínu výstavby.
Město jim nyní vyhovělo.
Foto: archiv Večerníku

Záplaty se drolí. Dočká se silnice
Taška z kola je fuč! do Ohrozimi pořádné opravy?
Starší cyklistka okradena

Prostějov/mik - Žena z Prostějova doplatila těsně před
minulým víkendem na to, že
při jízdě na kole si v košíku
nad zadním blatníkem nechala tašku. Přímo za jízdy byla
okradena, aniž si toho všimla.
„Chvilkové
nepozornosti
sedmapadesátileté ženy využil
zatím neznámý pachatel, který jí ukradl na přesně nezjištěném místě v Prostějově, zřejmě na trase mezi Leteckou
ulicí a ulicí Antonína Slavíčka,

z košíku jízdního kola odloženou tašku. Poškozená v ní
měla osobní doklady, peníze,
platební kartu a další písemnosti. Škoda byla vyčíslena
na dva tisíce korun,“ uvedla
k případu Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR
v Prostějově. Policisté případ
vyšetřují pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže a
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Mladá řidička Mercedesu
„orazítkovala“ svodidla
Prostějov/mik - Zřejmě vinou
školácké řidičské chyby mladé
šoférky Mercedesu došlo v sobotu ke karambolu na dálnici u Prostějova ve směru na
Vyškov.
„Škodu za 180 tisíc korun si
vyžádala havárie vozidla, ke
které došlo v sobotu 6. dubna
krátce po půl sedmé ráno na
rychlostní komunikaci ve směru od Prostějova na Vyškov. Z
dosavadního šetření vyplývá,
že čtyřiadvacetiletá řidička

vozidla Mercedes Vito měla
z důvodu objíždění překážky přejet do levého jízdního
pruhu, kde levým bokem narazila do svodidel. Od nich se
auto odrazilo a čelně narazilo
do pravých svodidel,“ popsala
Večerníku sobotní karambol
na dálnici Irena Urbánková,
tisková mluvčí Policie ČR v
Prostějově. Jak dodala, ke
zranění řidičky naštěstí nedošlo a požití alkoholu bylo vyloučeno dechovou zkouškou.

Počasí oddálilo také opravy průtahu Brodkem u Prostějova
Prostějov/Ohrozim/mls
Už v polovině února jsme upozornili na obrovské krátery
nacházející se na frekventované silnici vedoucí z Prostějova
do Ohrozimi. Následně zde
kolo upadlo celé řadě „rychlých” řidičů. Silničáři komunikaci provizorně opravili, nyní
jsou už ovšem krátery opět
vymleté. „Nedalo se ani čekat,
že by tyto záplaty dlouho vydržely,” vysvětlil nám vedoucí
prostějovské pobočky Správy
silnic Olomouckého kraje Jaromír Foltýnek.

Stav silnic na Prostějovsku
bezprostředně ovlivňuje protahující se zima. Silničáři jsou
totiž při opravách silnic závislí
na denních teplotách. Ty však
neustále klesají pod bod mrazu. „Například díry v silnici
do ohrozimského kopce jsme
kvůli zimě mohli pouze zasypat kamením a prolít studenou
emulzí. Tímto způsobem se
cesty opravovaly kdysi dávno. Je to jen provizorní řešení, jakmile se oteplí, rozjedou
se obalovny vyrábějící teplou
emulzi. Teprve pak se bude-

me moci pustit do pořádných
oprav,” reagoval Jaromír Foltýnek.
Nepříznivé počasí oddálilo i
dlouho plánovanou rekonstrukci průtahu Brodkem u Prostějova. Situace zde souvisí s částečnou uzavírkou R46. „Opravy
v Brodku se měly rozjet už v
úterý, jenže kvůli počasí jsme
je museli odložit. Platí ovšem,
že to bude první místo, kde se
na Prostějovsku do oprav pustíme, začneme hned, jak nám to
počasí dovolí,” přislíbil Jaromír
Foltýnek.

Před opravou a po ní. Vlevo je snímek z poloviny února, kdy jsme upozorňovali na katastrofální stav cesty z
Prostějova do Ohrozimi. Silničáři komunikaci provizorně opravili, „záplaty” se ovšem opět drolí.
Foto: Michal Kadlec, Martin Zaoral

Nešťastný a politováníhodný příběh jedné rodiny...

SYN SE VYDAL NA ŠPATNOU STEZKU, SVOJE RODIČE

VYKOŘISŤUJE... CO S TÍM?! NIKDO NEPOMŮŽE...
Prostějov/mls - Nesnesitelný teror ze strany svého syna musí už
téměř rok snášet šestasedmdesátiletá Veronika K. se svým o rok
mladším manželem. „Jsme naprosto zoufalí, nikdo nám neumí
pomoct,“ svěřila se Večerníku se
slzami v očích drobná žena. Její
dvaapadesátiletý syn Jan K., žijící řadu let jako bezdomovec, ji
dle jejích slov opakovaně zmlátil.
„Přitom se starám o manžela,
s nímž musím pravidelně jezdit do nemocnice na dialýzu,“
pokračovala paní Veronika.
Jádrem sporu se pokaždé staly
peníze, které po nich jejich syn
vyžadoval. „Dokud jsme měli,
tak jsme se mu snažili pomáhat,
a to nejen penězi. Jenže teď už
si prostě nemůžeme dovolit ho
podporovat. Přestože je mu přes
padesát let, nedokáže to pochopit,“ vyjádřila se křehká paní.

Zhubla polovinu své váhy
Po opakovaných útocích už rodiče odmítají svého syna pustit
do svého bytu. Jenže on se jen
tak odradit nenechá. „Bydlíme
v prvním patře a syn vydrží celé
hodiny stát před naším oknem.
Když přijde opilý, tluče nám na
sklo, zvoní na zvonek a sprostě
nadává. Je to náš syn, hrozně mě
to bolí, ale nemůžu ho po tom
všem, co nám udělal, pustit dovnitř. Opakuje se to v podstatě každý den. Když se situace vyhrotila,
pokaždé jsme zavolali policisty.
Když přijeli, syn na chvíli zmizel, ale brzy se zase vrátil. Celá

věc byla šetřena jako přestupek,
ale pokuta nic nevyřeší, syn by si
z ní stejně nic nedělal. Nezastaví
se před ničím,“ prozradila exkluzivně Večerníku svůj nešťastný
příběh paní Veronika. Situace
se stále zhoršuje. „Třeba v noci
ze čtvrtka na pátek
jsme policisty
volali třikrát,
nakonec ho
odvezli na záchytku. Ale bojíme se, že přijde
zase a vše se bude opakovat. Nechápu, čím jsme si to zasloužili.
Nikdy jsme nekouřili ani nepili,
oba jsme tvrdě pracovali. Manžel
dělal přes čtyřicet let ve slévárnách, já v zemědělství,” svěřila
se dále žena, na které prožité
útrapy zanechaly jasné následky.
Při svých 158 centimetrech váží
pouhých dvaatřicet(!) kilogramů. „Když jsme se před dvěma
roky s manželem přestěhovali
do Prostějova, vážila jsem pětašedesát kilo,“ jen tak nešťastně si
posteskla...

ková z Městské policie Prostějov.
Proč někdo kompetentní problémovému opilci nezakáže, aby
se v blízkosti bytu svých rodičů
zdržoval?„Muž nemá v místě trvalé bydliště, proto ho nelze z této
adresy vykázat. Ze stejného důvodu nelze jeho chování
klasifikovat ani
jako týrání osoby
žijící ve společném obydlí. Pokud své rodiče muž
fyzicky nenapadne,
lze jeho chování hodnotit maximálně jako trestný čin výtržnictví,“
vysvětlila prostějovská státní zástupkyně Libuše Bartlíková, která
v uplynulém týdnu přijala na Jana
K. trestní oznámení v souvislosti s
týráním vlastních rodičů.

Kdo ho
zastaví?

Strážníci mají svázané ruce
Policisté ani strážníci šikanovanému manželskému páru za uplynulý rok nedokázali pomoci. Omezují je totiž jejich pravomoci. „K
tomuto případu naši strážníci během uplynulého roku vyjížděli asi
dvacetkrát. To, že někdo stojí před
domem, však nelze považovat ani
za přestupek, natožpak za trestný
čin. Pokud je muž opilý, můžeme
ho maximálně odvézt na záchytku,
pokud před strážníky vybuřuje, lze
ho předvést na služebnu Policie
ČR,“ konstatovala Jana Adám-

Kdo jim pomůže?
Jelikož muž dosud nebyl odsouzen, nelze mu ani nařídit, aby se
léčil ze své závislosti na alkoholu. „Rodičům bych doporučila
podat návrh na předběžné opatření k civilnímu soudu, který v
této věci může rozhodnout rychle a muži zakázat na místo chodit. Je však třeba to dotáhnout
až do konce,“naznačila řešení
Bartlíková. Mohl by být muž,
který dlouhodobě obtěžuje rodiče, vzat do vazby? „Tento návrh
bych podat mohla, musel by jej
však schválit soud. A ten by výše
uvedené důvody pro vzetí do
vazby pravděpodobně nepovažoval za opodstatněné. Obzvláště
pokud se v tomto případě jedná
o dosud netrestaného muže,“ reagovala soudní zástupkyně s tím,
že důležitá bude vlastní iniciativa

obou rodičů. „Chce to věc dotáhnout do konce. Bude-li mít muž
na svém kontě alespoň přestupek
nebo soud rozhodne o předběžném opatření, pak bude situace
pro policisty i soudy jasnější.
Kdyby byli rodiče od začátku
důslednější, nemuselo by se to
táhnout tak dlouho,“ upozornila
Bartlíková s tím, že celá věc je
během na dlouho trať. Než se
tedy věci skutečně dají do pohybu, budou zřejmě rodiče obtěžování ze strany svého syna muset
snášet.

Za vším stojí alkohol
Předtím než se Jan K. „přestěhoval“ do Prostějova, žil ve Valašském Meziříčí a pracoval u
železničního vojska. S bývalou
manželkou má dvě děti, které
celkem dobře prospívají. Je už
dokonce dědečkem. Před deseti

lety však přišel o práci a druhou
se mu stále nepodařilo najít. Za
jeho problémy stojí především
závislost na alkoholu. Nyní nemá
kde bydlet, přespává v prostějovském azylovém domě nebo u
kamarádů z „mokré čtvrti“. ničí
život svým rodičům, od nichž
chce peníze, které utrácí právě za
alkohol.
V souvislosti s jeho životem v
azylovém centru jsme zkontaktovali i jeho ředitele Jana Kallu,
ten nám ovšem informace ke
konkrétnímu klientovi neposkytl s tím, že mu to neumožňuje
zákon. Samotného Jana K. jsme
se pokusili kontaktovat během
naší návštěvy u jeho rodičů. Po
celou dobu našeho rozhovoru
stál za oknem bytu, ve kterém
jsme hovořili. On sám se však k
celé situaci nijak nevyjádřil a po
našem kontaktu zmizel.

Chcete
být v
obraze?
Navštivte web:

Inkriminovaný dům. Bezdomovec stojí hodiny před oknem bytu
vlastních rodičů, které v tomto domě v ulici Emila Králíka terorizuje.
Foto: Martin Zaoral

www.
vecernikol
.cz

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

A GRATULUJEME!!!

Kamila Parmová
29. 3. 2013 51 cm 3,10 kg
Bohuslavice

Aneta Staňková
2. 4. 2013 51 cm 3,80 kg
Ochoz

Jiří Snášel
22. 3. 2013 51 cm 4,00 kg
Prostějov

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!

Zlato a stříbro putují do Prostějova Mládež debatovala s prostějovskými „nejvyššími“
Prostějov/mm - Hned dva
cenné kovy míří z regionálního
kola Olympiády v psychologii
do Prostějova. V tomto klání
spolu soupeří všechny zdravotnické školy v republice a
pravidelně se zapojuje také
prostějovská „zdravka“. Po
loňském čtvrtém místě v celostátním kole (Večerník informoval - pozn.red.) zatím
běží kola regionální-krajská,
přičemž v rámci Olomouckého
kraje se tak stalo ve středu 20.
března na SZŠ Hranice.
Centrálním tématem je letos
problematika životních hodnot
a životního stylu a je na každém
ze soutěžících, jak se tohoto
tématu ujme. Prostějovské
zástupkyně Tereza Kejíková,
Adéla Řezníčková a Marie
Hynková prošly nejdříve sítem
školního kola a v kole regionálním první dvě jmenované porazily dalších jedenáct účastnic z

Olomouce, Šumperka, Hranic, Dodejme, že vítězka Tereza
Přerova a Zábřehu na Moravě. Kejíková postupuje do celosAdéla Řezníčková zcela jistě zau- tátního kola, které proběhne
jala netradiční prezentací východ- 10. dubna 2013 na SZŠ
ních kultur s podrobnějším Šumperk, a Večerník vás
zaměřením na Indii, což doplnila bude exkluzívně informovat!
i tamní hudbou a vystoupením v indickém
tradičním
oděvu.
Tereza Kejíková pojala téma tradičnějším
způsobem, ale zaujala technickým zpracováním prezentace a
celkovým podáním.
Jak
konstatovala
Lenka
Vybíhalová,
vyučující psychologie
na „zdravce“, která
prostějovské soutěžící
doprovázela,
jedná
se o skvělý úspěch
a výsledek poctivé
práce žákyň školy
a správného vedení Tereza Kejíková (vlevo) a Adéla Řezníčková
Foto: archív SZŠ Prostějov
pedagogů.

Prostějov/peh - Zastupitelstvo dětí a mládeže města
Prostějova (ZDMMP) se
nedávno sešlo s nejvyššími
představiteli města, aby je
bombardovalo dotazy na
téma městská hromadná
doprava, kultura, možnosti
koupání nebo parkování
v našem městě...
Žáci a studenti zdejších škol,
kterým není lhostejné dění
v našem městě, navštívili
už tradiční akci s názvem
„Dětské slyšení“, kde měli
možnost položit dotazy těm
nejpovolanějším - primátorovi
Miroslavu Pišťákovi a dvojici
náměstků Jiřímu Pospíšilovi a
Zdeňku Fišerovi.
Mladí účastníci akce se postupně
rozehřáli na skupinovém zpracování deseti ožehavých témat, jakými jsou například
prostějovská doprava, bezpečnost
ve městě nebo informovanost

občanů. Své poznatky a návrhy
na zlepšení přednesli nejprve
svým kolegům a následně i
zástupcům města. „Akce je
zaměřena na konfrontaci
prostějovských dětí a mládeže
s nejvyššími představiteli města
a dalšími osobnostmi města
Prostějova, kdy jim v počtu
kolem stovky účastníků byly
kladeny nejrůznější dotazy týkající se zejména života v našem
městě,“ upřesnila starostka ZDMMP Jana Větříšková.
A co mládež v našem městě
zvedá ze židlí? Nedostatek parkovacích míst v centru města,
málo atraktivních kulturních
akcí a zejména nevyhovující
koupaliště. „Slyšel jsem od vás
spoustu připomínek a stížností,
ale nezaslechl jsem ani jeden
návrh, kde na to má město vzít
peníze,“ upozornil své debatní
partnery primátor Pišťák, když
žáci a studenti navrhli rozšířit

aquapark v Koupelkách o
několik dalších plaveckých ploch
a kompletní zastřešení areálu.
Naopak návrh na zmodernizování webových stránek města
či vytvoření Facebookové stránky
Prostějova, která by občany informovala o různých akcích a dění
ve městě, se u zástupců města set-

kala s příznivým ohlasem. „Jsem
moc rád, že nás děti ze ZDMMP
pozvali, protože i když je naše
odpovědi příliš neuspokojily,
všem připomínkám ze stran
mládeže přikládáme velkou
vážnost,“ poznamenal v samém
závěru Dětského slyšení Miroslav Pišťák.

Otázky „na tělo“. Některé dotazy žáků a studentstva doslova
ťaly do živého...
Foto: Petra Hežová

Novinky na SOŠ podnikání a obchodu aneb povídání s ředitelem školy Václavem Křupkou

„Jsme školou soukromou, proto na sobě musíme neustále pracovat. Nemůžeme si dovolit žít z podstaty!“
Prostějov - Nedílnou součástí středního školství na
Prostějovsku se v průběhu své devatenáctileté existence stala také Střední odborná škola podnikání a
obchodu Prostějov. Přestože jde o institut soukromý, jejíž absolvování vyžaduje finanční spoluúčast v
podobě školného, dokáže oslovit širokou masu zájemců o studium... Nejen o tom jsme si povídali s ředitelem školy Václavem Křupkou (na snímku), který
Večerníku poskytl zajímavý exkluzivní rozhovor.
Petr Kozák
Jak vnímáte pozici školy
na Prostějovsku?
„Jsem rád, že máme stále co nabídnout. Poskytujeme atraktivní
vzdělávací programy, které jsou
zaměřené na Evropskou unii, marketingové komunikace a žurnalistiku a na marketing turismu. Svým
zaměřením mají nadregionální
dosah. Příští rok oslavíme dvacet
let existence školy. K dnešnímu
dni opustilo naši školu již více než
sedmsetpadesát absolventů denINZERCE

ního i dálkového nástavbového
studia. Myslím si, že jsme vyplnili
mezeru na trhu ve vzdělávání a
nabízíme studijní programy, které nekopírují podobné maturitní
obory.“
Máte přehled o uplatnitelnosti absolventů?
„Ano, škola si vede evidenci našich absolventů. Většina z nich
končí na vysokých a vyšších odborných školách. Směřují většinou do oblastí, pro které je připravujeme. Ale máme také studenty,
kteří absolvovali pedagogické či

filozofické fakulty. Vždy mi udělá radost, když absolvent přijde a
´pochlubí se´ dalšími studijními
úspěchy či pracovní kariérou.
Nedávno se ve škole zastavil náš
absolvent z oboru cestovní ruch.
Několik let pracoval na zaoceánské lodi. Vypracoval se na vedoucí
pozici a ve svojí kariéře pokračuje
i nyní, když pracuje u Emirates,
nejprestižnější letecké společnosti
na světě.
Na všech středních školách vrcholí přípravy na
maturitní zkoušky. Jak byste popsal státní maturity, mají význam? A jak dopadli studenti
školy v předchozích ročnících?
„Samozřejmě i na naší škole jsou
přípravy na maturitu v plném
proudu. A co se týká společné části
tzv. státní maturity, o jejím významu se dá určitě dlouze diskutovat. Respektujeme však školský
zákon, ve kterém je zakotvena.
Chceme však navázat na úspěšné
výsledky z posledních dvou let,

které nás řadí mezi nejlepší školy v našem městě. U dálkového
studia, přestože postrádám smysl
státní maturity, byla úspěšnost maturantů stoprocentní.“
Jak vnímáte jako ředitel
soukromé školy postavení
těchto institutů v naší zemi?
„Bohužel u veřejnosti panuje velmi zkreslená představa o soukro-

Foto: archiv SOŠPO

mém školství. Objektivně vzato
jsou kvalitní krajské i soukromé
školy a naopak. Nelze tedy paušalizovat a brát všechny soukromé
školy jako špatné. Vždyť například výsledky u maturit ukazují,
že se soukromé školy neliší od
průměru krajských a mnohdy je
dokonce převyšují. Soukromé
školy také nabízejí vzdělávací programy, které krajské střední školy
v nabídce nemají.“
Připravujete na škole nějaké novinky?
„Ano, samozřejmě. Jsme školou
soukromou, proto na sobě musíme neustále pracovat. Nemůžeme
si dovolit ´žít z podstaty´. Pokud
by naši klienti - žáci a jejich rodiče
neviděli výsledek, neměli bychom
studenty. A škola bez studentů
by nemohla fungovat. Připravujeme další vzdělávací programy
jak u denního, tak i u dálkového
nástavbového studia. Snažíme
se zkvalitňovat stávající výuku a
neustále rozšiřujeme spolupráci s

partnerskými organizacemi, které
se zapojují do koncepce vzdělávání odborných předmětů.“
Vaše škola je známá
vzděláváním v oblasti
cestovního ruchu...
„Máte pravdu. Nejsme žádným
nováčkem v tomto oboru, jsme jedinou školou v Prostějově, která se
dlouhodobě věnuje problematice
cestovního ruchu. Náš vzdělávací
systém je díky dlouholeté tradici
propracovaný a nabízí studentům
opravdu kvalitní přípravu v oblasti
cestovního ruchu. Vzdělávací program je profilován na propagaci
v oblasti turismu. Pro studenty
připravujeme řadu poznávacích zájezdů a exkurzí. Nedílnou součástí
výuky jsou odborné přednášky a
besedy s cestovateli. Každý student musí také absolvovat průvodcovskou praxi. O tom, že nabízíme
kvalitní vzdělání s odborně zdatnými učiteli, svědčí také akreditace
Ministerstva pro místní rozvoj,
které nás zařadilo mezi autorizo-

vaná centra pro přípravu a realizaci
průvodcovských zkoušek. K těmto
zkouškám také naše studenty připravujeme.“
A závěrem otázka: co
plánuje škola na nejbližší
období?
„Studenti školy se zapojili do mezinárodního projektu Active Citizens. Je to tříletý projekt, který
od roku 2012 společně realizují
organizace British Council a Člověk v tísni, jejichž cílem je rozvoj
komunitního života ve městě.
Realizujeme projekt s názvem
Procházka historií Prostějova
pro seniory. Zaměření projektu
vyplynulo ze zaměření naší školy
na cestovní ruch. První dva týdny
v dubnu probíhají komentované
prohlídky pro seniory v centru
Prostějova a v kostele Povýšení
sv. Kříže, dále budeme osmého
května realizovat tradiční kostýmované prohlídky a čtyřiadvacátého se budeme spolupodílet na
Noci kostelů.“

Co, kdy, kde, kam ...?


Svaz tělesně postižených v
ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např.
polohovací lůžka, ortopedické
vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz
pomůcek. Bližší informace v
kanceláři č. 106 nebo na tel. č.
588 000 167.
Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních
pomůcek
LAZARIÁNSKÉHO SERVISU PV, Hacarova 2, zajišťuje
ortopedické vozíky, WC křesla,
chodítka – pevná, pojízdná,
podpažní, servírovací stolky a
polohovací lůžka (mechanická,
elektrická). Kontakt po telefonu
pí. V. Zapletalová 776 054 299
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově
nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým
občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SEMTAMNÍK SONS
pondělí 8. dubna
14.30 až 15.30 Rehabilitační
cvičení pro posílení tělesné
kondice a zraku.
čtvrtek 11. dubna
13.00 až 16.00 Pletení z pedigu
v klubovně SONS.

POJEĎTE S NÁMI ZA
PŠTROSY! Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR,
okresní organizace Prostějov,
pořádá 12. června poznávací
zájezd do Doubravice nad Svitavou. Akce je pořádána i pro
širokou veřejnost. Cena zájezVycházka s akcí na pomoc přírodě du včetně vstupenky na předsobota 13. dubna Úklid Hlou- nášku je 200 Kč. Přihlášky na
čely a Hledání jara na Hlouče- 739 513 405, p. Pařízek
le. Sraz U Abrahámka v 9.00
Akademie seniorů
hod. S sebou pracovní rukaviOS Lipka, Tetín 1
ce a staré igelitky.
úterý 9. dubna
Lazariánský servis ve opět i 14.00 Setkání s logopedkou
v roce 2013 na ozdravný pobyt úterý 16. dubna
v Chorvatsku. Pobyt je vhodný 13.30 Den zdraví
pro rodiče s dětmi, seniory i úterý 23. dubna
handicapované. Bližší infor- 14.00 Asertivita III.
mace a přihlášky na tel. čísle
776 054 299 paní Zapletalová.
Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
tvořivá dílna
pondělí 8. dubna Keramika
16.00 až 18.00 hod. Kovárna Ekocentra Iris, Husovo nám. 67, Prostějov. Pracovní oblečení s sebou.

Nově otevřená restaurace a penzion U Jelínka na Olomoucké
112, proběhnou tyto akce.
sobota 13. dubna od 19.30
hod. TEPLÁKOVÁ PÁRTY
sobota 20. dubna od 19.30
hod. COUNTRY vstup zdarma

Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., místní organizace v
Prostějově, Kostelecká 17 zve
své členy i nečleny na zájezd
26.4.2013 do Velkého Mederu
a na šestidenní pobyt do Bojnice v termínu 4.8. – 9.8.2013 –
MC Cipísek, Sídliště svobo- slovenské termály. Jste srdečně
dy 6, Prostějov
zváni. Bližší informace v kanIndividuální psychologické po- celáři č.106 nebo na tel.č. 588
radenství - Poradenství s psy- 008 095, 724 706 773.
choložkou dle objednání
Individuální právní konzultace – Ve čtvrtek 11. dubna od 17.00
hodin v Konici proběhne
Právní minimum pro rodinu - konpřednáška Josefa Hertla o
zultace s právničkou dle objednání
Provance.
Kurz efektivního rodičovství –
poslední v tomto školním roce V sobotu 13. dubna od 9.00 ho– tři sobotní setkání od soboty din se můžete zúčastnit jarního
pochodu kolem Vřesovic.
13. dubna.

Blokové čištění
v Prostějově
Prostějov/red - Na tomto místě přinášíme pravidelný týdenní harmonogram ulic, kde čistící práce společnosti .A.S.A. Technické
služby budou probíhat.
Úterý 9. dubna 2013, blok číslo 5: Fanderlíkova (Nerudova - sídl.
Hloučela), Obránců Míru, J. Švermy, Kpt. O. Jaroše (Nerudova –
sídl. Hloučela), Nerudova, K. H. Kepky, Melantrichova – parkoviště, Fanderlíkova - parkoviště (u kotelny u hřiště ZŠ).
Středa 10. dubna 2013, blok číslo 6: Fanderlíkova (Kostelecká Fanderlíkova 37), J. B. Pecky, Krapkova, Floriánské nám., Hliníky, J. B. Pecky – parkoviště, Resslova, Fanderlíkova - parkoviště
(Fanderlíkova 17 - 21), J. B. Pecky – vnitroblok, Krapkova - zálivka
(vlevo k U Stadionu), Krapkova vnitroblok a u garáží, Krapkova parkoviště (vpravo k U Stadionu).
Čtvrtek 11. dubna 2013, blok 7: F. Nováka (F. Nováka 3 - 5),
Kostelecká 1 – vnitroblok, Kostelecká 1 – parkoviště, Kostelecká
2 – vnitroblok, Kostelecká 3 – vnitroblok, Kostelecká - (Přikrylovo
nám. - Za Velodromem), Martinákova, Martinákova – parkoviště,
Martinákova - Kostelecká – chodník.

Domovní správa, s.r.o

TIP Večerníku
PROSTĚJOVSKÉ
DNY HUDBY 2013
KDE: sál Městského divadla v Prostějově
KDY: 14. dubna v 17.00 hodin

Zveme vás na 21. ročník festivalu Prostějovské dny hudby, který odstartuje 14. dubna od 17.00
Dechovým orchestrem ZUŠ.
Koncert má název Sólo pro a
uskuteční se v sále Městského divadla. Orchestr ve svém
programu představí nejen z řad
zpěváků, ale i instrumentalistů.
Na své si přijdou i milovníci
komorní hudby, klavírního,

varhanního koncertu a dalších
zajímavých vystoupení. „Stejně jako v minulých letech, tak
i letos bude naší snahou prostějovskému publiku představit
hudebníky, kteří svoji dráhu
teprve začínají i ty, kteří jsou
už renomovanými interprety“.
Řekla paní Eliška Kunčíková,
ředitelka ZUŠ Vl. Ambrose
Prostějov.

víceúčelová hala - zimní stadion

BRUSLENÍ PRO ŠKOLY
A VEŘEJNOST

úterý 9. 4.
13.00 - 14.00 hodin

středa 10. 4.
13.00 - 14.00 hodin

BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

pondělí 8.4.
17.00 - 18.00 hodin

I

www.
vecernikpv
.cz
Trio pejsků
hledá páníčky!

Majitelé, poznáte si své miláčky?
Prostějov/mik - Strážníci Městské policie v Prostějově ročně ve městě odchytí desítky zatoulaných psů. V drtivé většině se jim podaří najít jejich majitele. Ovšem v některých případech
se tak nestane a pejsci skončí v kotci na služebně městské policie a po čase dokonce v útulku. Nově jsou bezprizorní další tři čtyřnozí krasavci. Přihlásí se na základě této „pátrací“
relace jejich páníčci? Pokud poznáte čtyřnohého miláčka, který se vám zatoulal, volejte na
telefonní číslo 582 329 405 nebo pište na e-mailovou adresu: michal.pojezny@prostejov.eu.

Jaroslav Zapletal 1933
Prostějov
Artur Stein 1925
Prostějov
Anna Balcarovská 1946 Prostějov
Emilie Studená 1939
Prostějov
Jiří Polanský 1949
Plumlov
Drahomíra Tomášková 1923
Kostelec na Hané
Miroslav Křížek 1954 Prostějov
Jiří Hampl 1972
Lipová
Heřma Křivínková 1926 Šlapanice
Ladislav Hudeček 1937 Prostějov
Antonín Vysloužil 1934 Prostějov

Helena Koudelková 1929

Vincencov
Leopold Dvořák 1925
Malé Hradisko
Jaroslav Poláček 1923
Určice
Josef Verbický 1947
Pivín
Antonie Vychodilová 1915
Prostějov
Růžena Vondrová 1912
Hamry
Anežka Dosedělová 1929
Ptenský Dvorek

Rozloučíme se...
Čtvrtek 11. dubna 2013
Josef Baláš 1939 Slavonín
13.30 kostel Slavonín
Pátek 12. dubna 2013
František Roztomilý 1932 Plumlov
12.30 Obřadní síň Prostějov
Antonín Syrovátka 1941 Čechy pod Kosířem
13.15 Obřadní síň Prostějov
Leo Němec 1936 Prostějov
14.00 Obřadní síň Prostějov
Jitka Kropogová 1947 Prostějov
14.45 Prostějov
Zdeňka Vojtášková 1922 Hrubčice 15.30
Obřadní síň Prostějov

pondělí 8. dubna
14.00 Pondělní Bijáček
– Sammyho dobrodružství 2
17.30 Jako za starejch časů
americká krimikomedie
20.00 Gambit
americká krimikomedie
úterý 9. dubna
14.00 Úterní Bijáček –
Sammyho dobrodružství 2
17.30 Gambit
20.00 Hledá se prezident
středa 10. dubna
17.30 Jako za starejch časů
20.00 Gambit
čtvrtek 11. dubna
17.30 Jurský park 3D
20.00 Jurský park 3D
pátek 12. dubna
17.30 Jurský park 3D
20.00 Jurský park 3D
22.15 Lesní duch
americký horror
sobota 13. dubna
17.30 Jurský park 3D
20.00 Lesní duch
neděle 14. dubna
17.30 Jurský park 3D
20.00 Jursbký park 3D

pátek 12. dubna
20.00
CELEBRATION
NIGHT - CELEBRATION
- A Tribute to Led Zeppelin
revival Prostějov. 3P – bigbeat Prostějov.
sobota 13. dubna
22.00
NEUROTHICA
Dj´s: Pikesh B2B Unbrainably ( Kotel Bojler ), Subform
& Mc Ronic ( Kotel Bojler
), Ramires ( Redrum ) and
guest...

Kinoklub DUHA
středa 10. dubna
15.00 Až vyjde měsíc
sobota 13. dubna
15.00 Hádanky za bonbon
pásmo pohádek
17.30 Twillight sága: Rozbřesk 1. část
romantické drama
20.00 Twillight Sága: Rozbřesk 1. část

Kulturní klub DUHA
pondělí 8. dubna
9:00 O hanáckyho kohóta

pondělí 8. dubna
19.00
HRADIŠŤAN,
umělecký vedoucí Jiří Pavlova – Velikonoční setkání
– koncert
neděle 14. dubna
17.00 SÓLO PRO – koncert dechového orchestru
– ZUŠ Vladimíra Ambrose
v Prostějově

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

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 8. 4. DO 14. 4. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná v pondělí ve čtvrtek v 15. 00 hodin. Vstupné 20 Kč.
NOČNÍ POZOROVÁNÍ oblohy dalekohledy se za bezmračné
oblohy koná v pondělí a ve čtvrtek ve 20. 30 hodin. Vstupné 20 Kč.
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. Výstavu NÁŠ VESMÍRNÝ DOMOV i další výstavy OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN a
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU půjčujeme zdarma obcím,
školám, spolkům, klubům seniorů apod.

Ve Vrahovicích bude

vysazena ZELENÁ BARIÉRA

také na Facebooku!

Nejsou již mezi námi...

Kino Metro 70

Městské divadlo
v Prostějově

17.00 - 18.00 hodin

středa 10. 4.

Prostějovský Večerník

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.
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Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obce: Rozstání, Baldovec.
Dne: 23. 4. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: celé
obce: Rozstání, Baldovec, včetně
podnikatelských subjektů.
Obec: Prostějov
Dne: 23. 4. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: celý
areál fa. Martek Medical
Dne: 23. 4. 2013 od 11:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: celé
ulice: Vrchlického, Hvězda, Vl.
Ambrose, Svatoplukova jednostranně od č. 52 po č.72, + č.
80, Švabinského č. 2, Sokolská 1.
Obce: Prostějovičky, Křenůvky, Krumsín, Soběsuky
Dne: 23. 4. 2013 od 11:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: celé
obce: Křenůvky, Prostějovičky,
včetně chat a podnikatelských,
subjektů, obec Krumsín včetně
podnikatelských subjektů, Soběsuky farma ZD.

Obec: Prostějov
Dne: 24. 4. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: celé
ulice: Sadová, Na výsluní, Krásná, Sportovní č. 9, 48–80, Příční
č. 4, 17, Květná č.3-21.
Dne: 24. 4. 2013 od 11:00 do
13:30 hod. Vypnutá oblast: celý
areál Spedice Feico
Obec: Ochoz
Dne: 24. 4. 2013 od 11:00 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: celá
obec Ochoz vč. podnikatelských
subjektů v obci - mimo farmu
ZD.
Obec: Prostějov
Dne: 25. 4. 2013 od 7:30 do
10:00 hod. Vypnutá oblast: byty
v areálu rozvodny Letecká č.10
Dne: 25. 4. 2013 od 9:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast: celý
areál fa. Windmoeller s trafostanicí 310398. Dne: 25. 4. 2013 od
12:00 do 15:00 hod. Vypnutá oblast: celý areál fa. Micos ul. Kralická. Dne: 25. 4. 2013 od 13:00
do 15:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice:Ječmínkova, Studentská vč. Reálného gymnázia a ZŠ,
ul. Tylova meteostanice, Dolní

2,4,6, vč. restaurace, Wolkerova
Hobit, kostel Petra a Pavla, Tylova 1,3,5, Puškinova 17, Jezdecká
4, 7-15, Šárka 2, Lidická 2- 58,
1-59 vč. zahrádkářské kolonie.
Obec: Stařechovice
Dne: 26. 4. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast: od
č.40 a 107 po č. 96, 111, 120, 116,
až konec obce sm. Služín.(mimo
č. 140)
Obec: Vrahovice
Dne: 26. 4. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast: část
obce Vrahovice s celými ulicemi: Smetanova, B. Martinů, O.
Nedbala, V. Nováka, O. Ostrčila,
J. Křičky, J. Suka, J. Rokycany,
Kpt. J. Nálepky, Zátiší, V. Talicha
od ul. Smetanova po ul. O. Ostrčila, ul.Majakovského od fary po
fa. Navrátil vč., ul. Majakovského č.6 a č.8, výpravní budova ČD
a strážní domek, ul. Hrázky, Čs.
odboje - celé, Čs. armádního sboru oboustranně od č.2 po č. 32 a
37, ul. K. Světlé objekt Krajského
ředitelství policie ČR, CO.Farma
ZD Vrahovice včetně BPE.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Prostějov/mik - Pětačtyřicet
stromů a čtyřicítku keřů
vysadí členové Okrašlovacího spolku ve spolupráci se
Zdravým městem Prostějov
ve Vrahovicích. V oblasti za
soutokem Romže a Hloučely - podél Valové - poroste
patnáct jasanů, deset dubů,
stejný počet lip i javorů, pět
třešní a čtyřicet dalších keřů
či dřevin.
„Zmíněnou lokalitu ve Vrahovicích jsme zvolili ze dvou
důvodů. Jednak pomůže nová
zeleň odstínit průmyslovou
zónu, jednak zde vznikne
příjemný prostor, kam budou
moci Vrahovičtí vyrazit třeba
na procházku. V místě dnešních stromů dosadíme keře,
keřové skupiny, chybět nebude ani travní porost. Věřím, že
se nová zeleň bude líbit nejen

místním,“ prozradila radní a
předsedkyně Okrašlovacího
spolku Milada Sokolová.
Celá akce přijde na zhruba 120 tisíc korun, přičemž
na výsadbu se podařilo získat Okrašlovacímu spolku sponzorský dar ve výši
celé rozpočtované částky.
„Zdravé město Prostějov tuto
výsadbu pochopitelně vítá,
vyčlenilo pro ni městské pozemky za vrahovickým fotbalovým hřištěm. Každá zelená
osada je v našem rovinatém
městě vítaná, zde dvojnásob,
protože vytvoří přirozenou
bariéru mezi průmyslovou
zónou a obytnými čtvrtěmi
Vrahovic,“ chválí nápad náměstkyně a politička Zdravého města Alena Rašková.
Výsadba započne každým
dnem.

Českobratrské ulice
se dnes ZAVÍRÁ!
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.

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s mladým hercem, který se vydal ve stopách slavného komika

„CÍTÍM, ŽE HUMOR FELIXE HOLZMANNA NEPATŘÍ JEN NA INTERNET, ALE POŘÁD TAKÉ NA JEVIŠTĚ!“
V Prostějově vystoupil brněnský rodák David Šír a sklidil zasloužený potlesk publika

jsem na vystoupení měl, byl od jedné staré paní, jež za mnou přišla do
atny a řekla: ´Já
Já jsem zavřela oči a
šatny
ono to nebylo poznat, že to není on,
a potom jsem ty oči otevřela, a stejně to nebylo poznat.‘ Snažíme se,
aby to takhle nějak na lidi působilo,
aby odkaz Felixe Holzmanna nezanikl a žil dál!“
Františka Budína, který Felixi Holzmannovi při jeho
vystoupeních zdatně sekundoval,
zastupuje Miroslav Reil. Jak jste
see našli?
„Když jsem dával tohle předtavení dohromady, tak jsem
stavení
hledal vhodného partnera,
který by působil podobně
ako pan Budín. Aby byl
jako
vysoký, vzdělaný, elegantní,
ozený gentleman, takový
rozený
protipól těch postaviček
pana Holzmanna. Tak
sem si přes konkurz
jsem
lám víc a nevystupuji s tím jako s našel Mirka Reila
Petra Hežová
„revivalem“ Felixe Holzmanna. A
Jak jste se dostal k imitování tak jsem si řekl, proč vlastně ne a
požádal jsem dědice o zapůjčení
Felixe Holzmanna?
„Já bych vás hned na začátku rád autorských práv k jeho dílům. Díky
poopravil, protože neimituji Felixe tomu jsem mohl dát dohromady toHolzmanna. S veškerou úctou ke hle celovečerní představení, které
všem imitátorům, imitátorství je je vzdáním holdu Felixi Holzmandruh umění. Mě strašně baví sle- novi. S tímhle vystoupením jsme
dovat někoho, kdo to opravdu umí, poprvé vystoupili třináctého září
ale to není můj případ. Podle mě je 2011, až později jsme se dozvěimitátor člověk v obleku, který má děli, že je to téměř na den přesně
před diváky zhruba desetiminuto- datum devátého výročí úmrtí pana
vý výstup, při kterém střídá hlasy Holzmanna. Bylo to pěkné a sym- a myslím, že
různých známých osobností. Ale bolické...“
too byla ta nejlepší
Nebál jste se reakcí diváků, profesní volba, kteto já nedělám, protože já neimituju
ou jsem v kariéře
kteří znají originální scénky rou
Felixe Holzmanna, já hraju postavy,
které tento skvělý bavič vymyslel a a vystoupení legendárního české- udělal, protože je to
hrál. Jedu podle jeho scénářů, ne- ho komika?
výborný herec a splňuje
vymýšlím nové vtipy a scénky ze „Na to právě spoléhám, že diváci, vše, co jsem od toho očekásoučasnosti, vyloženě hraju scénky kteří na vystoupení přijdou, znají val. Myslím, že by se pan
Felixe Holzmanna a jeho postavy, ten originál. Jde o to, že všichni ty Budín za Mirka urpana Prokouka, pana Joudu a další scénky známe, všichni je miluje- čitě nestyděl, stejznámé postavičky z Holzmannova me a dovedeme je doslova citovat. ně doufám, že by
ansámblu. Z toho důvodu doufám, Máme to doma nahrané na kaze- see pan Holzmann
tách, ve speciálních DVD edicích, nemusel stydět za
že to není imitace...“
mě. (úsměv)“
Myslíte si, že na současné scéně
chybí komediální osobnost, jakou byl Felix Holzmann,
Holzmann nebo duo
Šimek - Grossmann a podobně?
„Dnes máme komiky, kteří se věnují
tomu dnešnímu humoru.. Já v žádném
případě neříkám, že je to špatné. Jsou
prostě komici dobří a na úrovni, a pak
je ten zbytek. Můj kamarád Zdeněk
Troška jednou řekl, že humor Felixe
Holzmanna je nadčasový, poctivý, není
vulgární, nikoho neuráží. Možná i proto,
že si nedělal srandu z politiků nebo známých osobností, ale jen sám ze sebe. A
já si myslím, že tenhle poctivý druh humoru tady strašně chybí. Žijeme v době,
která asi není úplně jednoduchá. A tak
myslím, že lidi ocení, když můžou jít do
divadla, tam na chvíli vypnout a zavzpomínat si na dobu před těmi čtyřiceti lety.
I tehdy totiž byly věci, které stály za to
jako právě humor Felixe Holzmanna.“
Hercem jste dle svých slov chtěl
být již od dětství. Máte tedy nějakou vysněnou roli, kterou byste si
rád zahrál?
„Ve filmu nebo v televizi bych si strašně
přál zahrát si nějakého ‚echt‘ psychopata, který vypadá příjemně, všichni ho
Pocta legendě. David Šír se poprvé setkal s humorem Felixe Holzmanmají rádi a pak se z něho vyklube takový
na díky nahrávce na magnetofonové pásce. Nakonec se mu stal tento
ten největší úchylák. Pak mám takové
bavič osudným...
Foto: Petra Hežová
dva divadelní sny, nevím, který z nich je
reálnější, možná jsou oba dva hloupé...
Kdy jste se vlastně poprvé věčně to opakují v televizi, ale ni- (smích) Rád bych si na jevišti zahrál
setkal s vystoupením Felixe kdy nikdo to už nemůže vidět ‚live‘. ženskou postavu. Takovou, která byla
Holzmanna?
Myslím si, že je strašná škoda, aby napsaná pro ženskou herečku, a zahrál
„Lituji toho, že se mi nikdy nepo- záznamy těch představení skončily to tak věrohodně, aby diváci nepoznali,
dařilo se s panem Holzmannem na věky věků jen na Youtube. Cí- že to hraje chlap. No a pak bych si rád
osobně setkat, protože loni to bylo tím, že humor Felixe Holzmanna zkusil zahrát dítě.“
Zajímavé... Kdo je vaším herecdeset let, co zemřel. Já jsem ovšem nepatří jen na internet, ale pořád
kým vzorem?
celé dětství, mládí a studijní léta také na jeviště. Chci představeprožil v Jihoafrické republice. Ale ní nejen připomínat pamětníkům, „ Je to člověk, kterého si strašně vážím a
právě tam jsem se s jeho humorem ale zároveň ten humor předávat i který už je v českém hereckém nebi. Ten
seznámil, měl jsem starou magneto- novým generacím. Proto se také člověk pro mě strašně moc znamenal.
fonovou kazetu s názvem Šplechty snažíme, aby scénky byly co nej- Paradoxně to byla kmotřička a patronka
Felixe Holzmanna, kterou jsem si více podobné originálu, a kdyby si našeho představení Včera, dnes a zítra,
jako malý kluk pouštěl pořád doko- někdo pustil souběžně originální které několikrát viděla a dokonce v něm
la, protože mi přišla strašně vtipná. nahrávku a záznam našeho vystou- se mnou i účinkovala. Byla to paní Jiřina
Takže takhle jsem se s humorem F. pení, aby byly rozdíly minimální. Jirásková. Dokonce jsem měl tu čest, že
H. poprvé setkal a nějak se stalo, Jeden z nejkrásnějších ohlasů, které se o mně v televizi vyjádřila jako o svém
že všechny ty repliky umím nazpaměť... (úsměv)“
Jak dlouho se zabýváte hraním scének tohoto svérazného umělce?
„Zpět do České republiky jsem se
vrátil po promoci v roce 2006 a jediný, koho jsem tady znal, byl Zdeil se 12
12. říj
října
íj 19833 v B
Brně,
ě ale
l od
d svých
ý sedmi
něk Troška. Začal jsem tady učit Narodil
let
žil
s
rodiči
v
Jihoafrické
republice,
kde
prožil
šestangličtinu a hostovat různě po divadlech. A napadlo mě dát dohromady náct let. V JAR vystudoval hudební konzervatoř Natijednu ze scének Felixe Holzmanna. onal School of the Arts v Johannesburgu a později
Tak jsem si sehnal v sekáči takový herectví BA Drama na University of Pretoria. Herten tralaláček, brejličky a baloňák, cem se chtěl stát už od velmi útlého dětství a svůj sen si teď plní. Mohli
jste jej vidět v seriálu Nemocnice na kraji města-Nové osudy, Vyprávěj
vzniklou scénku jsem dal na Youtua v posledním díle seriálu Obchoďák. V současnosti se věnuje vystupobe a zničehonic se mi začali ozývat
vání v roli postaviček veselých popletů ze scének legendárního českého
kolegové z divadla i cizí lidi, kteří
komika Felixe Holzmanna.
se divili, proč těch scének neudě-

Prostějov - Scénky Felixe Holzmanna, jehož laskavý humor rozesmívá i současné generace diváků, známe všichni díky magnetofonovým nahrávkám či speciálním diskovým edicím. Málokdo z nás měl ale možnost jej zhlédnout
takzvaně naživo. Právě z tohoto důvodu vznikla divadelní
představení Davida Šíra, který se vydal ve stopách slavného komika, aby uctil památku Felixe Holzmanna a předal
dál jeho poselství. Rozesmát nedávno i prostějovské publikum scénkami jako Svačina, Včera, dnes a zítra nebo
Aluminiový klíček se mu podařilo bezezbytku. Co ale plánuje do budoucna? Jak vnímá reakce diváků na svá revival vystoupení? A kdo je vlastně David Šír? Pokračovatel
odkazu Felixe Holzmanna, blízký přítel Zdeňka Trošky a
také poslední herecký partner Jiřiny Jiráskové, to vše se
spojuje v osobě mladého herce, který po již zmíněném
divadelním vystoupení poskytl PROSTĚJOVSKÉMU
Večerníku exkluzivní rozhovor!

KDO JE

David Šír?

kamarádovi, takže doufám, že se nebude gyní. Na galashow Deset růží pro Felixe
zlobit, když i já o ní budu mluvit jako o Holzmanna, kterou jsem dal dohromady
k desátému výročí úmrtí pana Holzmanna, se mnou každou scénku sehrála nějaká hvězda. Scénku Restaurace U nudle
se mnou hrál například Zdeněk Troška,
Irena Pavlásková se mnou hrála scénku
Alibi, vystoupili tam Kateřina Brožová,

Co plánujete do budoucna?
„Dvanáctého října letošního
mi bude přesně třicet a já jsem
roku m
se rozhodl
rozh
svoje třicetiny strávit na
jevišti. Proto jsem si znovu pronajal
divadlo Semafor a uspořádáme specipře
ální představení
výjimečné v tom, že
odpoled se bude hrát Včera, dnes
odpoledne

„Měl jsem tu čest, že jsem byl
posledním hereckým partnerem
Jiřiny Jiráskové. Nesmírně si toho
vážím a jednou se budu chlubit
svým dětem, že jsem stál po boku
tak skvělé herečky a úžasné dámy.“

Pokračovatel odkazu Felixe Holzmanna
DAVID ŠÍR o svém největším zážitku

své kamarádce. Jsem
strašně vděčný, že jsem
ji mohl poznat, protože
to byla velká osobnost,
navíc jsem měl tu čest, že
se loni v září stala mojí kolekole
INZERCE

Jitka Molavcová, Jiří Suchý…
A měl jsem tu čest, že scénku
Aluminiový klíček se mnou přišla
zahrát Jiřina Jirásková, byla to vlastně
poslední role, kterou v životě stihla
nastudovat a odehrát, a já jsem měl
tím pádem tu čest být jejím posledpartnerem “
ním hereckým partnerem…“

a zítra a večer proběhne nová
pr
premiéra
ve spolupráci s rodino Felixe Holzmanna. Přednou
stav se bude jmenovat Nové
stavení
scén Felixe Holzmanna.Tento
scénky
umě
umělec
měl totiž soustu scének,
k
se kterými
nikdy nevystoupil ani
k
před kamerou,
ani v rádiu. Budou
to tedy originální neokoukané skeče,
ni
které nikdy
nebyly publikovány. Hrál
obča na svých vystoupeních, ale
je občas
troufám si tvrdit, že je z diváků nikdo
nezná. V představení Včera dnes a zíhraje ty notoricky známé, které
tra hrajeme
známe všichni nazpaměť, ale v Nos
vých scénkách
Felixe Holzmanna
představ
představíme
právě ty neznámé, které
la
mi s laskavým
svolením propůjčila
pa Holzmanna Irena Petrichodcera pana
kter říkala, proč to má nadosmrti
vá, která
z
zůstat zahrabané
ve skříni, když se to
o
může oprášit
a znovu s tím dělat lidem
radost. Budeme tedy doufat, že nová
premiér se chytne a původní scénky,
premiéra
které se dostanou na jeviště jedenáct
let po smrti Felixe Holzmanna, bulíbi a že se pan Holzmann za nás
dou líbit
Mirke nebude muset tam nahoře
s Mirkem
stydět (úsměv)“
stydět...

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
HANÁ VÍTĚZNĚ

TRHÁK TÝDNE

Navštívili jsme
první jarní šlágr,
hrálo se v Prostějově
čtěte
na straně
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ŠOK! KOUČ KOSTELECKÝCH HÁZENKÁŘŮ

volejbal

ALOIS JURÍK NABÍDL SVOU REZIGNACI!

DERBY JE NAŠE!

"Agelky" se zatím
v semifinále play off
s Olomoucí nepářou
čtěte
na stranách

Kostelec na Hané/jim

30 a 31

INZERUJTE TAKÉ NA NAŠEM WEBU

www.vecernikpv.cz
lední hokej

PÁTEK 12. 4.
AŽ NEDĚLE 14. 4.

6:30

MEZINÁRODNÍ TURNAJ MLADŠÍHO DOROSTU

PROSTĚJOV 2013
více čtěte na straně 27

Zimní stadion v Prostějově

basketbal

SOBOTA 13. 4.

BOD OD PŘEDPOSLEDNÍCH
IVANČIC SE I PO VÍKENDOVÉ
DOHRÁVCE
NACHÁZEJÍ
KOSTELEČTÍ HÁZENKÁŘI. V
HAVLÍČKOVĚ BRODU ZTRATILI
BĚHEM POSLEDNÍ MINUTY
VEDENÍ I REMÍZU A VZHLEDEM
K PŘETRVÁVAJÍCÍMU HERNÍMU
TRÁPENÍ, VELMI NÍZKÉ ÚČASTI
NA TRÉNINCÍCH A PROPADU
TABULKOU NABÍDL JEJICH
TRENÉR ALOIS JURÍK REZIGNACI.
ZDA ZKUŠENÝ HARCOVNÍK
SKUTEČNĚ KOSTELECKOU
LAVIČKU OPUSTÍ, NEBO NA NÍ
BUDE POKRAČOVAT, SE UVIDÍ AŽ V
NEJBLIŽŠÍCH DNECH, ON SÁM JE
ZATÍM ROZHODNUTÝ SKONČIT...
REPORTÁŽ Z DUELU V
HAVLÍČKOVĚ BRODU A DALŠÍ
INFORMACE Z HÁZENÉ NAJDETE
NA STRANĚ 29!

17:00

Prostějovu ubyl hlavní
konkurent v boji o zlato

EXTRALIGA KADETEK U17 – 2. KOLO PLAY OUT

TJ OP PROSTĚJOV
ARITMA PRAHA
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 13. 4.

Společný tým Mostu a České Kamenice odstoupil,
v extralize pokračuje pouze čtveřice družstev

17:00

EXTRALIGA ŽEN – PŘÍPADNÉ 5. SEMIFINÁLE PLAY OFF

VK AGEL PROSTĚJOV
SK UP OLOMOUC
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 14. 4.

09:30

EXTRALIGA KADETEK U17 – 2. KOLO PLAY OUT

TJ OP PROSTĚJOV
KARA TRUTNOV
Hala Sportcentra DDM Prostějov

basketbal

NEDĚLE 14. 4.

18:00

MATTONI NBL – 10. KOLO NADSTAVBY

BK PROSTĚJOV
BK UNIKOL KOLÍN
Hala Sportcentra DDM Prostějov

boje na zelených trávnících aneb
I.A TŘÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO
SOKOL KONICE „B“
TJ SOKOL TROUBELICE
NEDĚLE 14. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

Foto: archív Večerníku
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Prostějov/jim – Šokující
zpráva dorazila těsně před
víkendovým extraligovým
duelem ze severu Čech.
Výběr České Kamenice a
Mostu, jenž dosud sváděl
s Prostějovem hlavní bitvu
o první místo, se z finančních důvodů odhlásil ze
soutěže a týmová soutěž
bude pokračovat bez něj.
(pokračovaní na straně 21)

Další triumf! Prostějovští tenisoví příznivci nechyběli u dalšího
sladkého vítězství, které se zrodilo o víkendu až v daleké Astaně.
Domácí Kazachstán sice oslabený výběr nehrajícího kapitána J. Navrátila trápil, ale zejména s fanoušky slavící Lukáš Rosol ukázal, že i
na něj je spoleh.
Foto z Astany: Karel Tejkal, Česká sportovní

KAM ZA F TBALEM

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO
TJ ORESVO SOKOL PLUMLOV
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 13. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Plumlově

I.A TŘÍDA, SK. „B“ – 17. KOLO
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
FK SLAVOJ KOJETÍN-KOVÁLOVICE
SOBOTA 13. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Klenovicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO
TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SOBOTA 13. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
TJ SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 13. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Nezamyslicích

I.B TŘÍDA, SK. „A“ – 17. KOLO
SK JESENEC
FC BEŇOV
SOBOTA 13. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Dzbeli

II. TŘÍDA – 21. KOLO
1.SK PROSTĚJOV „B“
TJ SOKOL ČECHOVICE „B“
NEDĚLE 14. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Olympijské ulici

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
I ve druhém dubnovém čísle
pokračujeme v zaběhnutém
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ s populárním kláním,
který vám přinášíme právě na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také 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 opětovně usilovat o ZAJÍMAVOU CENU v podobě PRODUKTU od firmy PHYTO.
CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč!

- bavlna 425,- krep
489,Správná odpověď z č. 13 na snímku byl dům v uliflanelVylosovanou
569,ci Brněnská 57 v -Prostějově.
výherky-



ostějov
ní je Danuše RUTHOVÁ, Družstevní 11, Prostějov.

Naše dnešní otázka již tradičně zní: Kde v Prostějově
najdete objekt na snímku? Své odpovědi pište na e-mail:
souteze@vecernikpv.cz, posílejte do redakce, telefonujte
582 333 433 DO ČTVTRKU 11. DUBNA 2013, 16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 15. 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
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jov

UDĚLEJTE SE KRÁSNOU!

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

RELAXAČNÍ STUDIO SE NACHÁZÍ
V ULICI ...... V PROSTĚJOVĚ!

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

TIP
k obrazovce
NESTYDA
FILM ČR (2008)

PÁTEK 12. 4. 2013

20:20 HODIN

ACHIÁŠ, ARTISTI, BENEŠ, BRADY, CEDIT, CETKY, ČEKAT,
DUKLY, DUSOT, DŮTKA, HNÁTA, NÁLADY, NÁSTUPY,
PRKNO, SATYR, SINÁK, SYSEL, TIKET, TONER, TRŮNY,
TRYLEK, VELETRH, VYRUŠIT, YSATY, ŽABKA
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 11. DUBNA 2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„CHUTNOU KUCHYNI“. Další vylosovanou výherkyní se
stala Lenka KUČOVÁ, Resslova 8, Prostějov, jenž se může
těšit na originální cenu od tradiční prostějovské restaurace
„LÁZNĚ“, kterou je POUKAZ NA VEČEŘI V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!!
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 dalšího nového partnera, kterým
se stala firma SORIA. A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování o POUKAZ SLUŽBY
V CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Jméno šťastného výherce či výherkyně, jež obdrží tuto vskutku
ATRAKTIVNÍ CENU, zveřejníme v příštím vydání PV Večerníku, a to znovu v PONDĚLÍ 15. dubna.
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Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Jiří Macháček, Simona
Babčáková, Pavel Liška, Eliška
Vášáryová, Nina Divíšková.
Jan Hřebejk po sérii filmů, na
nichž se podílel se scenáristou
Petrem Jarchovským, natočil
komediální příběh podle několika povídek z bestselleru
Michala Viewegha Povídky
o manželství a sexu. Televizní moderátor počasí Oskar
(Jiří Macháček) má manželku
Zuzanu (Simona Babčáková)
a malého syna Jakuba. Je mu
dvaačtyřicet a zjišťuje, že mu
po sedmi letech soužití vadí
nejen ženin výrazný nos a že
si vlastně nic neužil. Rozhodne

V minulém, v celkovém součtu stotřetím pokračování tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří věděli, že se
jedná o skupinu Zion Squad.
Prostějovskou partičku, která
se věnuje převážně stylu, jenž
je spojován s ostrovem Jamajka a nedávno v klubu Apollo
13 slavila velký úspěch poznala slušná porce soutěžících.
V osudí se nakonec objevilo
úctyhodných 296 správných
odpovědí!
Z losovacího koše se usmálo
štěstí na výherce, kterým se
stal Stanislav FACEK, Březinova 14, Prostějov. Od Večerníku obdrží chutnou a lahodnou cenu v podobě poukázky
od firmy BRUTUS na OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ
500 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do sportovních vod
a graficky mírně poupravili
staronového
reprezentanta,
který měl o víkendu pomoci
českému týmu do semifinále
soutěže o „Salátovou mísu“.
Vy už dnes víte, zda-li se z něj
stal hrdina, či nešťastník...
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stočtvrtého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
11. 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 vychází TRADIČNĚ V
PONDĚLÍ 15. DUBNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...
se tedy pro změnu, a zatímco
má rodinu na horách, vesele
si užívá se slečnou, která jim
obvykle hlídá malého Jakuba.
Jenže Zuzana nevěru odhalí a
Oskara vyhodí. Ten vzápětí dostane i výpověď z práce. Musí
začít nový život, jenž vyplňuje
alkoholem a sexem. Jeho poměr se stárnoucí zpěvačkou
Norou (Emília Vášáryová) ho
dostane na stránky bulváru.
Opuštěná Zuzana, kterou mají
Oskarovi rodiče snad ještě raději než svého syna, se sbližuje
se sympatickým rozvedeným
Matějem (Pavel Liška). Emília
Vášáryová byla nominována
na Českého Lva jako herečka
ve vedlejší roli.

VÍCE NEJEN O TOMTO ÚSPĚŠNÉM TRHÁKU
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

DNES NAPOSLED O BOWLING!

Jak jste již 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 i
dnes opětovně setkáváme u
populární hry, která si již
dávno získala své věrné a
početné publikum,
A jelikož pravidla 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 11.
DUBNA 2013, do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 4 - 6 - 1 - 3, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově třiadevadesátou výherkyní v historickém pořadí stala Radka
ROZEHNALOVÁ, Stichovická 461, Mostkovice, 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 tradičně v PONDĚLÍ 15. DUBNA 2013. Nezbývá tedy, než abyste se opět
vrhli na nějakou tu aktivitu,
soutěžit s námi o bowling je
ideální příležitostí...

Nabídka realit a nemovitostí

Lenka Dokládalová

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

777 251 878

Rodinné domy:

WWW.REALITYAREA.CZ

BYTY- PRONÁJEM

2+kk, ul. Palackého, PV nový,60m2, cihl.,
os.v.
4950Kč+2000Kč ink.
Pro svého klienta hledáme garáž ke koupi
v Prostějově. Nabídněte!
1+1, ul. Vrahovická, PV 4500Kč/měs. +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 Šárka, PV 75m2, nadstand. po celk.
rekonstr., kompletně zařízený
8400Kč/měs. + ink.
Prostějov, sídl. Svobody
Prodej bytu 1+1 v OV, 35 m2, 6. patro. Cena: Kč 525.000,Pronájem obchodu 150m2 + 50m2 sklad
u centra PV. Vhodné i na kanceláře, lehkou
výrobu. Cena: 16 500Kč/měs. + DPH + ink.

Čechy pod Kosířem, okr. Prostějov
RD 1+1, garáž. Zastavěná plocha 133 m2. Cena: Kč 500.000,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,
pozemek 466m2.
Cena: 1 150 000Kč

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

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

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

KONICE - RD typu
OKAL5+1sgarážíabazénem(25m3).Důmjepo
rekonstr., zatepl. fasáda,
plast. okna, nové rozvody,
vytápění kond. kotlem na zemní plyn s ohřevemTUV, nová střešní
krytina.
Celkovávýměrapozemku237m2.CENAvR
Hrubčice RD 4+1 s
dvojgaráží (27 m2) a
bazénem. Celková
obytná plocha domu je
160 m2. Kolaudace r.
1994, v posledních letech stavební úpravy v domě. Celková
CENA v RK.
výměra pozemku 503 m2.
PROSTĚJOV-RD 2+1 s garáží a
zahradou na ulici
Javoříčská. Při rekonstrukci je nožno ve 2.NP vybudovat další pokoj. ZP je 107 m2,
CENA 1.600.000 Kč
zahrada 96 m2.
HRUBČICE RD
3+1s garáží, s
možností vybudování dalšího pokoje z půdních
prostor. Celková výměra pozemku činí 1152 m2, z
toho zahrada 582 m2.
CENA 1.795.000 Kč
URČICE - RD
3+1 s garáží a zahradou, výměra pozemku 818 m2.
Cena: 750.000 Kč
RD Čechovic - řadový
koncovýovelikosti2+1
v 1.NP a 3+1 v podkroví. Dům je v udržovaném stavu. Celková výCENA: k jednání v RK
měra pozemku činí 285 m2.

Byty - prodej:

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

800 107 014

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

NOVINKA! Pronájem bytu 1+kk, Netušilova ul., 2. NP, 34 m2,

v centru Prostějova, volný ihned. Cena: 5.500,- Kč/měs. vč. inkasa

Byty – prodej

SLEVA! Byt dr./panel,
3+1 (možnost předělání na 4+1) Okruž2

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

Rodinné domy

NOVINKA! Samostaně stojící ,
přízemní novostavba RD 4+kk Sněhotice, s terasou a garáží na 2 auta, CP
pozemku 1.900 m2, obytná pl. 140 m2,
vodaobecníivl.studna,topeníÚT/plyn,krbsrozvodytepla. Klidnálokalita kousek od lesa.
Cena : 3.800.000,NOVINKA! Řadový RD 4+kk
Kralice na Hané, přízemní s obyt.
podkrovím, po celkové rekonstrukci,
CP pozemku 211 m2, obytná pl. 125
Cena : 2.400.000,m2, voda obecní, topení ÚT/plyn.
VELKÁ SLEVA! Samostatně stojící, přízemní RD 3+kk
s terasou a koup. jezírkem Hrubčice, CP pozemku 1.702 m2,
obytná pl. 100 m2, voda obecní i
vl. studna, topení ÚT/plyn, krb s rozvody tepla, dubové podlahy.
Cena: 3.800.000,- Kč
RD 2+0 se zahradou Kaple – Čelechovice na Hané, zast. pl.
2
2
194 m , zahrada 186 m , obecní vodovod, plyn před domem,
volné ihned,
cena: 480.000,- Kč
Řadový RD 4+1, Domamyslice, jednpodl. s obytným podkrovím,
2
rek. 2006, celková plocha pozemku 220 m , zast. pl. 112 m2, užitná plocha RD 162 m2.
Cena: 2.590.000,- Kč
SLEVA! RD 6+1, Hrubčice, dvoupodlažní, rek. 2007, celková plocha pozemku
639 m2, zast. pl. 503 m2, užitná plocha RD
Cena: 2.750.000,- Kč
240 m2.
NOVINKA!
Nedokončená hrubá stavba RD, Víceměřice,
2
ZP 270 m , voda vl. studna, přípojky el., plynu, kanalizace, zahrada
Cena: 340.000,- Kč
519 m2.
Pozemky

Zahrada Želeč, výměra 1.644 m2, lze využít ke stavbě RD, komerčně i na
rekreaci.
Cena: 750.000,- Kč
Pozemek Prostějov – Držovice – orná půda, určený ke komerčnímu
využití, přístup po asfaltové silnici, výměra 7.925 m2. Cena: 680,- Kč/m2
Zahrada ve Lhotě pod Kosířem o výměře 1.311 m2 s možností
výstavby zahradního domku.
Cena 75.000,-

Komerční prostory

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

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

Prodej RD, Určice

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

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 bytu 3+1, Prostějov V. Špály

Petra Sedlářová, majitelka RK
Plumlovská 64, 796 01 Prostějov
Tel.: 604 487 707
E-mail: realitynadeje@seznam.cz
Marcela Dvořáková, makléř
a hypoteční specialista
Wolkerova 31, 796 01 Prostějov
Tel: 606 352 444
realitynadeje1@seznam.cz

BYTY2 – PRODEJ:

Prodej pěkného

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
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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

3+1, Okružní, DB, 72 m , 1.patro
890.000,-Kč
3+1, Nezamyslice, OV, 86 m2, 1.patro
850.000,-Kč
3+1, Hlubočky, DB, 72 m2, 6.patro
999.000,-Kč
3+1, Náměšť na Hané, OV, 86 m2, 1.patro, 3xsklep, garáž, zahrádka, vlastní topení, krb, po kompletní rekonstrukci 1.300.000,-Kč
3+1, Západní, DB, 78 m2, 3.patro, garáž, zahrada 1.350.000,-Kč

KOMERČNÍ PROSTORY – PRODEJ:
! ! ! NOVINKA ! ! ! DOPORUČUJEME ! ! !
NIVA– PRODEJ ZAVEDENÉHO HOSTINCE S BOWLINGEM,
celopodsklepený, suterén lze využít k dalšímu komerčnímu
využití, venkovní posezení, udírna
2.100.000,-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.

DOMY – PRODEJ:

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

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

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

Prostějovský
Večerník
také na
Facebooku!

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

CHATY – PRODEJ:
! ! ! SLEVA ! ! !
Křenůvky, 58 m2, 3+kk, chatová osada

260.000,-Kč

POZEMKY – PRODEJ:

Výšovice, 1018 m2, veškeré in. sítě, oplocený
Pivín, 889 m2, inž. sítě na hranici pozemku

800.000,-Kč
410.000,-Kč

POPTÁVÁME PRO KLIENTY VŠECHNY TYPY
NEMOVITOSTÍ, BYTY, DOMY, CHATY,
POZEMKY! NABÍZÍME PRODEJ, PRONÁJEM,
FINANCOVÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, …

www.
FACEBOOK
.com/
vecernikpv.cz

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

tel.: 607 915 184

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

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 1.500 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
2.699 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+1 Čelechovice
5 tis.vč.ink.
2+1 Italská, zařízený 5,7 tis.Kč + ink.
2
2+1 Olomoucká - 80 m , podkroví 6,5 tis.Kč + ink.
3+1 Daliborka - 105 m2 7 tis. + ink.
3+1 Partyzánská 5,5 tis. + inkaso
2
3+1 Husserl.nám., 140 m 6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+kk Olomoucká, po rek. 7 tis.Kč + ink.
2
3+1 Vrchlického, 78 m 8 tis.Kč/měs.
2
3+1 Tylova, 75 m , balk. 8,5 tis.Kč vč.ink.
2
6,5 tis.+ ink.
3+1 Nám.Spojenců, 150 m 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 1.500 tis.Kč
3+1 OV E.Beneše
889 tis.Kč
3+1 DR Holandská, 74 m2
990 tis.Kč
1.200 tis.Kč + prov.
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
3+1 OV Sladkovského, 71 m2
1.260 tis.Kč + garáž
3+1 OV, Okružní, krásný byt, 82 m2, 2 lodžie
1.299 tis.Kč
3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše 1.500 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m2
790 tis.Kč
RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Unčice, k rek.
150 tis.+ provize
RD 2+1 Brodek u Pv 299 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.280 tis.Kč
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.
750 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
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
2
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m , velmi pěkný
2.200 tis.Kč
RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.800 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení -3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr. 3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž 3.700 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rekonstr. 5.700 tis.Kč
KOMERČNÍ PROSTORY:
Novinky: Obchod, kancelář či provoz.- Krasická ul., 24 m2, kuch.,
4 tis.Kč/měs + energie
- Sklad.a výr.prostory v Pv - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
- Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m2/měsíc vč.služeb
- Pronájem sýpky - 12 sil, po 40 t
1 tis.m2 - 57 Kč/m2/měs.
- Prodej velkoprodejny v Pv - 555 m2, rampa, garáž 5.990 tis.Kč
- kavárna k pronájmu, v objektu sauna, tělocvična, spinning,
vhodné jako kavárna, cukrárna, pizzerie, občerstvení,
celý objekt pro lékaře, zubaře, rehabilitace, aj. cena v RK
- 2 x trafika - prodej či pronájem dohodou
Zeměd.usedlost Určice - 1000 m2
790 tis.Kč
Další komerční prost. - viz. web RK.
GARÁŽE:

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

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

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám.
k jednání 380.000Kč
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 940.000Kč
3+1 Dolní 72m2
985.000Kč
3+1 V.Špály OV
1.039.000Kč
3+1 Belgická 72m2 k jednání 1.039.000Kč
3+1 Anglická OV 70m2
1.080.000Kč
3+1 Moravská OV 76m2
1.019.000Kč
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
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

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.

DOPORUČUJEME

Nabízíme výstavbu rodinného domu 5+1 na klíč
Provedení nízkoenergetická dřevostavba. Jedná se o
patrový dům. Pozemek 347m2. Užitná plocha 109m2.
Cena 3.340.000Kč. Možnost vnitřních úprav dispozice, přístavby garáže apod. Volejte: 739 322 895

www.realitypolzer.cz

Řádková a sloupcová inzerce
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PRÁCI NABÍZÍ

REALITY

REALITY

SLUŽBY

FINANCE

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

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

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., PV5 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 1 299 000 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

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

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

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

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

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

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

Hledáme elektrikáře na brigádu
nebo na ŽL. Mob: 774 989 007

Hledám byt 2-3+1 v PV. Stav, cena
nerozhoduje. Rychlé jednání. Příp.
dluh vyplatím. 605 011 310
Koupím byt 1+1, 2+1, hotovost
mám. Tel.: 776 460 300
Prodám 1+1, E.Beneše, 35 m2, lodžie,
1. patro, družstvo vlastníku domu,
krásné a klidné místo, nízké náklady.
Právní servis zajistím na své náklady.
Bez RK. M.t. 734 751 741
Pronajmu atraktivní komerční prostory
130 m2 + 70 m2 - krásná terasa, velká
skleněná výloha 3x7 m. 602 553 222
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
Hledám byt k pronájmu do 6 000 Kč
v PV a okolí. Tel.: 731 561 208
Prostorný zrekonstruovaný byt
2+kk vRD, 6 800 Kč vč. ink., 4 km
od PV. Tel.: 777 885 251
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
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, Brodek u Prostějova. Tel.: 777 001 596
Hledám RD v PV nebo v okolí.
Tel.: 776 878 001 i SMS
Prodám nebo pronajmu byt 3+1 na
E. Beneše. T.: 607 872 739
Pronajmu novou prodejnu na Újezdě 200 m2+ soc. zázemí, velká skleněná
výloha 3x7 m. Cena 20 000 Kč/měsíc.
602 553 222
Prodám byt 3+1, 75 m2, Belgická,
PV, OV,cena k jed. 950 000 Kč. Ne
RK. Tel.: 733 526 284
Pronajmu byt 1+1 v PV, od 1.4.
2013, cena 4 500 Kč + inkaso. Ne
RK. Tel.: 732 548 756
Pronajmu nový byt 2+kk, 44 m2,
nová kuch.linka včetně ledničky, cena
6 000,-+energie. Tel.: 602 553 222
Pronajmu byt 1+1, na ulici Libušinka v PV. Byt je částečně zrekonstruovaný. Cena 5 000 Kč/ měsíc
vč. inkasa. Tel.: 774 197 914
Prodám byt 1+1, cihla, Resslova
ulice. Tel.: 774 571 029
Nabízíme pronájem nebytových
prostor v nově zrekonstruovaném
rodinném domě, přízemí. Velikost
78 m2. Sam. plyn, voda a elektřina,
internet. Prostory 2+1+sam. WC
+koupelna. Místnosti jsou vybaveny. V domě nová okna a zateplení. Do 100 m obchod, pošta, aut.,
zastávka č. 5, parkování v místě.
Cena 6 800 Kč + zálohy na energie.
Tel.: 582 360 184
Projmu garáž
608 306 380

u

Galy.

Tel.:

Dlouhodobě pronajmu nadstandardní, podkrovní byt 4+1. Vybavená kuchyň, air conditioner, balkon,
poblíž centra. Volný ihned. 8 500 Kč
+ ink.+ kauce. Tel.: 603 503 366
Kdo koupí zrekonstruovaný byt
2+1 větší na sídlišti Hloučela
a nechá nás v dlouhodobém nájmu.
Tel.: 737 356 813 dopoledne
Pronajmu 2+1.Tel.:723 565 897
Pron. bytu 1+1 ul. Pujmanová, zrekon., lodžie, T. 774 950 168
Auto park nabízí kryté garážové stání, Francouzská ul., sídl. Západ. Letní cena 850/měsíc. Tel.: 604 430 934
Prodám byt 3+1, lodžie, 90 m2,
cihla. Tel.: 774 409 430
Pronajmu garáž v uzavřeném areálu
vedle kotelny Domovní správy s.r.o,
ul B.Šmerala. PV. TeL.: 723 826 819
Přenechám pronájem zavedené
restaurace v centru města. Tel.:
775 127 642

Pronajmu novou garsonku 30 m2+
krásná koupelna cena 5 000+energie. 602 553 222

AUTO - MOTO

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

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

Prodám cihlový dvoupokojový
byt, Šárka, bytové družstvo, původní stav. Nízké náklady. Tel.:
604 948 775
Pronajmu byt 1+kk střed města, výtah, nájem 5 300 Kč vč. ink. Od 1.5.
Tel.: 739 315 208. Volat po 15.00 hod.
Pronajmu zděnou garáž na ul. Krasická, elektřina, voda, od května.
Tel.: 732 215 683
Pronajmu pěkný byt 1+1, ihned
volný. Tel.: 774 409 430
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
Koupím pole nebo les v okolí
Kostelce, Bílovic a Lutotína. Tel.:
607 918 046
Pronajmu byt 2+1, Krasice, cena
7 000 Kč/měsíc vč. ink. Volný ihned. Tel.: 739 097 097

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

SEZNÁMENÍ
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

Odvoz fekálií,
čištění odpadu a kanalizace.
Tel.: 774 368 343
Stolařství V. Jančík.
Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358
Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Malířské a natěračské práce, i s úklidem. Tel.: 777 818 463
www.ubytovaniuparku.net
tel.: 776 544 388
Stavby plotů, zídek, oplocení. Ceny
roku 2012. Volejte 723 522 369
Čištění hrobů z terasa, přebroušení přímo na místě. Tel.: 721 817 009
PŮJČOVNA DODÁVEK,
www.pujcimevamdodavku.cz.
T: 603 307 538
Je dobré vědět!!!
- opravy vodovodních baterií
- WC, průtokových plyn. ohřívačů
vody ( karmy po 35 – 370 – 371)
- otvírání zaklapnutých dveří
- zabudování bezp. zámků
Tel.:777 135 540, 603 818 856
Kosmetický salon MADONA
Atrium, Prostějov
Tel.: 733 587 352
AKCE NA DUBEN
Trvalá na řasy = 200 Kč
Kompletní pokládka zámkové dlažby, kvalitně za rozumné ceny. Nacenění zdarma. Tel.: 723 522 369
Zednické práce, zateplení, nátěry fasád,
práce s plošinou. Tel.: 723 522 369

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330
Půjčujeme peníze oproti zástavbě
nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až 15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.: 776 199 780,
777 696 836
Osobní bankrot - oddlužení. Máme
mnoho spokojených klientů. Konzultace zdarma. Volejte 773 579 975
Vyplatíme všechny vaše EXEKUCE a poskytneme vám jednu půjčku. Volejte: 777 551 492
Potřebujete půjčit, až 150 000 Kč
poraďte se s námi. Možno i na zástavu. Tel.: 774 965 730 pracuji pro
více věřitelů.
Půjčka 5 000 až 50 000 Kč rychle,
diskrétně až do domu bez poplatku
předem. Tel.: 777 96 57 34 pracuji
pro více věřitelů
Express půjčka do 24 hod. Solidní
jednání, vyplacení v hotovosti. Tel.:
723 243 415 i SMS
Minipůjčka do 3 000 Kč pouze pro
zaměstnané a ženy na MD. Tel.:
773 996 600
Půjčka z vlastního kapitálu, stačí
zaslat na 702 484 305 jméno a příjmení, rod. číslo, tel. číslo, příjem,
požadovanou částku a okres.
Půjčky, zaměstnancům, důchodcům
PK SERVIS, Komenského 3, PV

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
Přijmeme lidi pro jednoduchou práci
z domu, 4 000 – 7 000 Kč / měsíc. Info:
725 943 243
Nabízíme přivýdělek-brigádu, roznos letáků do domovních schránek
ve vašem okolí. Pro bližší informace nám volejte na tel.: 723 917 250
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

Letní zahrádka přijme na sezonu 2013
servírku. 773 951 889

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
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
Středně velká společnost v Prostějově hledá zaměstnance na pozici „samostatná účetní“. Požadujeme: výborná znalost podvojného účetnictví
a mzdové problematiky, orientace v
daňových zákonech, praxe v oboru,
aktivně NJ či AJ výhodou. Bližší inf.
na tel.č. 607 733 361, životopisy e-mailem na: jitka@tabery.cz
Realitní kancelář Sting přijme pro pobočku v Prostějově realitního makléře. Info na tel.: 606 662 813 p. Černá
Přijmeme soustružníka (klasika) i důchodce i brigádně. Tel.: 603 204 749
Přijmeme frézaře, brigádně, vhodné pro důchodce. Tel.: 603 204 749
Přijmeme 12 lidí pro práci na telefon
a zapisování do kanceláře, možnost
i z domu. Vhodné i pro důchodce a
ženy na MD. Info: 777 923 264
Společnost působící v energetické
oblasti má pro oblast PV dlouhodobější práci pro brigádníky. S možností následné trvalé spolupráce.
Tel.: 702 484 292
Obsazujeme prac. pozice: tel. operátor/ka, asistent/ka, referent/ka,
obchodní zástupce, realitní makléř, manager. Nehledáme dealery a
prodejce! Výdělek od 25 000 Kč.
měs. - dle prac. pozice, firemní vůz
a benefity. 731 979 998
INTIMMO – spodní prádlo přijme
pracovitou prodavačku na HPP do
své prodejny v OG Arkáda (vedle
Tesco) Prostějov. Zkušenosti s
prodejem výhodou, spolehlivost,
samostatnost, práce také o víkendech. Životopis s sebou. Kontakt
nejdříve telefonický: 776 248 193
v době Po – Pá 9.00 – 14.00 hod.

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

Přijmu pracovníka s řidičským
oprávněním skupiny C, CE, strojnický průkaz i praxe na stavbách
výhodou. T.: 724 820 278

Provádíme malířské a natěračské
práce. Tel.: 777 222 408

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

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

Půjčky rychle a spolehlivě
www.pujcky-prostejov.com

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

PRODÁM

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

Úvěry podnikatelům
Tel.: 605 453 062

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

Provádíme montáž sádrokartonu,
17 let praxe v oboru. Jarní ceny
a slevy. T.: 725 148 566

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

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

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

Provádíme dokonalé strojové
čištění sedacích souprav, koberců a keram. dlažby (terasy, garáže). M. Revay T.:604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz

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

Česká pošta,s.p. přijme brigádníky na roznos novin na DPP, práce
po-so v době od 3,45-8,00 hod.,
podm. ŘP sk.B. Kontakt přes mail:
waischornova.posta@seznam.cz

OZNÁMENÍ

KOUPÍM

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

Koupím starý nábytek, staré pohlednice do roku 1948, bytové
doplňky, lustry, lampy, hodiny aj.
i silně poškozené. I půdní veteš.
Platí stále. Tel.: 602 953 842

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

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

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.

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

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

Prodám zdravotní el. polohovací lůžko, cena 18 000 Kč. Tel.:
774 571 029
Prodám konzumní brambory žluté
a červené jakékoliv množství, 6 Kč/kg.
Tel.: 731 721 330

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

Box

Extraliga družstev ČR v boxu mužů 2012/13

6. kolo Vaxhill extraligy ČR

Boxeři mají extraligový titul na dosah
Po domácí výhře 12:4 s Ústím nad Labem stačí Prostějovu bod z Ostravy

BC DTJ PROSTĚJOV
SKP SEVER ÚSTÍ NAD LABEM

Už jen shoda okolností může připravit boxery BC DTJ Prostějov
o zlaté medaile v letošním ročníku Vaxhill extraligy. Borci z Hané
zdolali ve svém posledním domácím představení Ústí nad
Labem 12:4 a to společně s odstoupením největšího konkurenta v podobě společného týmu Mostu a Děčína znamená, že
o zlatu se rozhodne již pouze mezi Prostějovem a Ostravou.
Prostějovu stačí remíza v Ostravě, zlato mu zajistí i ztráta dvou
bodů Slezanů s Ústím nad Labem a Plzní.

12:4

Prostějov/jim

PRŮBĚŽNÁ TABULKA po 6. kole

1.
2.
3.
4.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. dubna 2013

Mužstvo
BC DTJ Prostějov
Chimera Fighters Plzeň
SKP Sever Ústí nad Labem
BC Ostrava
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS
6. kolo (6. a 7. dubna): BC DTJ Prostějov – SKP Sever Ústí nad Labem 12:4.

KAM PŘÍŠTĚ
7. kolo (4. a 5. května): BC DTJ Prostějov a Chimera Fighters Plzeň –
volno, SKP Sever Ústí nad Labem – BC Ostrava.

„Dneska nám plán zcela vyšel,“
radoval se po výhře domácí Miroslav Šerban

Prostějov – Miroslav Šerban platí za poctivého sběratele bodů
v prostějovském týmu. Mistr republiky mezi kadety, juniory i
muži, člen reprezentačního výběru a loňský účastník mistrovství světa potvrdil svou pozici i proti Ústí nad Labem, když
ve váhové kategorii do čtyřiašedesáti kilogramů zdolal dle
rozhodnutí všech arbitrů na body teprve osmnáctiletého Viktora Agateljana. „V zápase jsem byl nervózní. Boxovali jsme
spolu sice poprvé, ale známe se z reprezentačního soustředění.
Bylo to vyrovnané, ale myslím si, že jsem ho o třídu porazil,“
okomentoval další z řady vítězných duelů Šerban. Další extraligový zápas ho čeká až za zhruba dva měsíce, mimo to se
připravuje i na letošní mistrovství Evropy.

Jiří Možný
* Proti Ústí jste se utkal s osmnáctiletým Viktorem Agateljanem. Bylo znát, že soupeři je pouze osmnáct?
„Ano. Nemá až tak vyspělou sílu a váží méně kilogramů. To
všechno je znát. Byl ale rychlejší a přesnější.“
* V závěru se zdálo, že Viktor již nemůže. Osobně jste na tom
byl lépe?
„S trenérem Pavlem Dudou pracujeme na fyzičce dvakrát denně a
doufám, že kondici trochu mám. Cítil jsem se po celou dobu skvěle
po technické i silové stránce.“
* Připravujete se podle konkrétního soupeře?
„Je to tak. Zkoušíme to týden dva před zápasem a říkáme si, jak
soupeř asi boxuje, jestli je vyšší, zda boxuje z ústupu. Na tréninku
se snažíme připravit, jak asi zápas bude vypadat, a dneska nám
plán zcela vyšel.“
* Jste mistrem republiky mezi mládežníky i muži. Býváte stále
nervózní?
„Ano. Mám za sebou asi sto šedesát zápasů a chci vyhrát, ale vždy
si říkám, co kdyby.“
* V prvním kole se zdálo, jako by soupeř jen ustupoval.
„Jsem trochu známý tím, že boxuji ve dvojitém krytu, takže kluci
vesměs utíkají dozadu a čekají na bodování. Jsem totiž trochu
menší, takže ve dvojitém krytu musím chodit.“
* Vaše útoky mi trochu připomínaly šerm, kdy jdete hodně do
podřepu.
„Ano, je to tak. Jdu do podřepu a z podřepu nahoru. Když je soupeř
vyšší, tak zaútočím nejprve na spodek, aby dal ruce dolů, pak
teprve na hlavu.“
* S Ostravou by se zřejmě mělo boxovat již podle nových
pravidel. Jak se na tuto změnu těšíte?
„Ano i ne. Přispěje to ke zviditelnění boxu a lidí přijde více, ale pro
nás to bude horší, protože jsme již na helmy zvyklí. Víme, že se
nám nemůže nic stát a teď to bude jiné. Nebude to již tak rychlostní
box, ale spíše taktický z ústupu a přibyde více zranění. Ani ne tak z
rukavic, ale z toho, že jsme tak blízko u sebe.“

Domácí sice začali porážkou, když
Norbert Kalucza nestačil na Erika
Hulieva, poté však Hamo Aperjan s
Miroslavem Šerbanem skóre otočili
a přes očekávané srovnání olympionika Zdeňka Chládka již Prostějov
zápas nepustil. Po pauze zvítězili
Emil Kocvelda, David Hunanyan,
bez boje Petr Novotný i v závěrečném duelu Dominik Musil a hosté
si na severozápad Čech odvezli výsledek 4:12. Prostějov tak proti mnohonásobným vítězům soutěže zvládl
oba duely, na konci loňského kalendářního roku zvítězil venku 10:6.

váhová kategorie do 56kg:
Norbert Kalucza
Erik Huliev
0:2 na body
Po krátkém vyčkávání zahájil Norbert
přesnými údery a první kolo bylo v
režii maďarského olympionika. Ve
druhé tříminutovce byli oba ofenzivnější a disponovali dobrým pohybem
i tvrdými údery, v posledním kole se
prostějovský boxer dostal do defenzivy a duel tak skončil velmi vyrovnaně.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Počítal jsem s tím, že vyhrajeme
spodek, ale Kaluczovi to uteklo. Bylo
to kvalitní utkání a myslím si, že zaslouženě vyhrál Huliev, přestože se
to možná divákům nelíbilo. Mohlo
to být i doma, ale rozhodlo třetí kolo,
kdy Huliev byl přesnější a trefoval.“

váhová kategorie do 60kg:
Hamo Aperjan
Erik Huliev
2:0 na body
Oba boxeři začali z pečlivé obrany
a nepouštěli se do bezhlavého útočení. Jan Kováč si dokázal počkat a
na každý úder našel odpověď, třetí
kolo ovšem po sérii úderů a hlasitém
povzbuzování diváků patřilo domácímu borci.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Hamo mě naštval. Jeho výkon byl
špatný, od prvního kola byl přešlý a
bez šťávy. Nakonec to ve třetím kole
stáhl na svou stranu, ale kdyby to
bylo v Ústí a dali to na stranu Kováče, tak bych se nedivil. Byl jsem
překvapen, že to skončilo 3:0, ale
důležité bylo, že body zůstaly doma.
Hamo měl určitě lepší zápasy.“

váhová kategorie do 64kg:
Miroslav Šerban
Viktor Agateljan
2:0 na body
První kolo nabídlo hlavně náznaky
a ustupování, k němuž sahal častěji

na
video rnikpv.cz
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člen ústeckého výběru. Domácí boxer neustále zkoušel spíše šermířské
výpady z pokleku, postupem času
bylo znát, že je na tom lépe fyzicky,
když jeho soupeř ke konci pouze stál
a čekal, až vyprší čas.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
„Viktor Agateljan je reprezentační dvojka, se kterou se Míra pere o
váhu. Dneska šli čtyřiašedesátku,
přestože oba reprezentují v šedesátce. Mirkovi vadilo, že reprezentační
trenér seděl v sousedním rohu, ale šel
po soupeři od prvního kola, postupně nepředvedl. Šel do tlaku, ale bez
zvyšoval tlak a myslím si, že zaslou- úderu. Ve druhém kole se to už začalo lepšit a ve třetím načapal souženě vyhrál.“
peře, který klidně mohl být dvakrát
váhová kategorie do 69kg: počítaný. Držel se, bojoval nečistě,
Patrik Kliment rozhodčí mu naštěstí sebrali dva
Zdeněk Chládek body, které asi rozhodly. Emil uká0:2 na body zal srdce bojovníka.“
O favoritovi poslední kategorie před
pauzou nebylo pochyb. V dresu Ústí
se totiž představil český reprezentant
a olympionik Zdeněk Chládek. Dvaadvacetiletý rohovník roli potvrdil,
přestože se ale hodně nadřel. Patrik se
ho nezalekl a nesnažil se pouze bránit. Fanoušci ho hlasitě povzbuzovali
a téměř i dovedli k výhře.

váhová kategorie do 81kg:
David Hunanyan
Tomáš Bezvoda
2:0 na body

David Hunanyan se poučil z předchozí neúspěšné ofenzivní smršti
a předvedl zcela jiný projev. V
prvním kole si dokázal počkat a nebláznil, od druhého začal svůj tlak
stupňovat a ve třetím už nebylo co
Hodnocení domácího kouče
řešit. Soupeř sice několikrát úspěšPavla Dudy:
„Myslím si, že tímto utkáním si Pa- ně zaútočil, ale zpravidla pouze
trik získal hodně diváků a stal se sám inkasoval a byl i počítán.
miláčkem obecenstva. Utkání bylo
Hodnocení domácího kouče
od prvního kola až do posledního
Pavla Dudy:
gongu super, mělo to náboj, Patrik
boxoval dopředu i dozadu a proti „David byl vynikající, plnil mé poZdeňku Chládkovi, který má snad kyny. První kolo bylo z jeho strany
čtyři sta utkání, předvedl vynikající nešťastné, nevěděl, co má čekat,
výkon. Mohlo to zůstat doma, přesto- přestože se na soupeře díval na interže ho Zdena někdy načapal předním netu. Bezvoda je nevyzpytatelný souzvedákem do nosu. To si Patrik trošku peř, ale na tuto váhu malý. David si
nepohlídal, ale i tak to zvládl na vý- to hlídal a nechytil žádný těžký úder,
bornou a divákům se to určitě líbilo.“ nástup do druhého kola již byl trochu
lepší. Docela slušně trefoval a ve třeváhová kategorie do 75kg: tím již soupeř fyzicky odpadl. David
Emil Kocvelda ho sem tam načapal, takže soupeř
Robert Bilík byl počítaný a David zaslouženě vy2:0 na body hrál. Zvládl to po taktické i technické
stránce a patří mu dík.“
Hostující borec předvedl drtivý náváhová kategorie do 91kg:
stup a po prvním kole to vypadalo i
Petr Novotný
na brzký konec. Domácí Emil Ko2:0 bez boje
cvelda se totiž pouze bránil, často i
neúspěšně. Ve druhém kole nastala
mírná změna, ale Bilík si stále dokázal počkat a sérií úderů nahoru i dolů Soupeř váhu neobsadil a uzdraveopět utéct. Ve třetím kole byl člen ný domácí kapitán získal zadarmo
Ústí několikrát napomínán a možná dva body, které již před posledním
duelem určily, že vítězem celého
právě proto nakonec nevyhrál.
klání se stane domácí výběr.
Hodnocení domácího kouče
Pavla Dudy:
Hodnocení domácího kouče
„Bída, děs a utrpení. Bylo vidět, že
Pavla Dudy:
Emil nemá až tolik natrénováno,
protože celkem dlouho marodil. „K Peťovi výtku nemám, věděl, jak
Jeho soupeř je v reprezentaci a na to (smích). V minulém utkání
Emil se vyloženě trápil. Bilík ho byl opravdu zraněný a nemohl nadocela dobře trefoval předním há- stoupit, teď se dal trochu do kupy
kem, v prvním kole Emil docela nic a přestože to ještě nebylo stopro-

Upevnili si vedení. Prostějovští
boxeři donutili pokleknout soupeře z Ústí nad Labem a extraligové
zlato je už velmi blízko.
Foto: Jiří Možný
centní, vyšlo mu to. Myslel jsem, Musil. Jeho sok byl ještě v prvním
že bude nějaký soupeř, ale pro nás kole dvakrát počítán a utkání předjen dobře. Teď má Peťa téměř dva časně vzdal.
měsíce na rehabilitaci a přípravu
Hodnocení domácího kouče
proti Ostravě.“
Pavla Dudy:
váhová kategorie nad 91kg: „Dominik musel vyhrát. Soupeř je
Dominik Musil už starší boxer a bylo vidět, že DoLukáš Skirca minik je vyšší a těžší. Sice ho soupeř
2:0 r.s.c. v 1. kole načapal a Dominikovi se po jednom
úderu zamotaly nohy, ale pak se
Závěrečný duel prostějovského spravil a natáhl to zpět na přední
výběru v domácím ringu zakončil ruku. Výborně si vedl u provazů, trevelmi rychlou výhrou Dominik foval spodek.“

Poučený mladík. David Hunanyan (vlevo) neopakoval nedočkavost z předchozího duelu a proti Tomáši Bezvodovi si dokázal na
svou šanci počkat.
Foto: Jiří Možný

POHLEDEM TRENÉRŮ:
Pavel DUDA - BC DTJ Prostějov:
„Spokojenost. Vítězství doma, ale nerodilo se lehce. Těší mě, že si David
Hunanyan dal říct, je vidět, že není hloupý boxer. Šel do sebe, byl skvěle
připravený a utkání dopadlo tak, jak mělo. Zatím jsem to celkově nepočítal, ale titul už je téměř doma. Jedině Ostrava by nás mohla potrápit. Má
nejméně utkání, ale pokud někde klopýtne, tak pro nás jen dobře.“
Miroslav VRBA - SKP Ústí nad Labem:
„Výsledek bereme, skoro jsme sem neměli jet. Liga už nikoho nezajímá, tak to je, zřejmě už je rozhodnuto. Mrzí mě pouze Robert
Bilík. Reprezentant, a podělal to třetím kolem. Šel o váhu výš a
zklamal mě. Zdeněk Chládek dostal zabrat, ale není to jeho váha.
Boxují proti němu kluci, kteří shodí a za dvě hodiny mají opět víc. S
Klimentem se znají a Patrik je bojovník.“

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

Prostějovu ubyl hlavní konkurent v boji o zlato

Prostějovská jistota. Domácí boxer Miroslav Šerban potvrdil i
proti Ústí svou letošní extraligovou formu a ani tentokrát neprohrál.
Foto: Josef Popelka

(dokončení ze strany 17)
„Ohlasy, že Děčín (jinak téměř
nikdo výběru neřekne – pozn. autora) končí, jsem měl kolem středy
a čtvrtka, v pátek mi došel oficiální mail, že odstupují z extraligy,
opustil je totiž generální sponzor.
Myslím si, že titul už by měl být

doma,“ komentoval nejnovější
vývoj trenér BC DTJ Prostějov
Pavel Duda.
Právě Severočeši se měli v květnu
stát dalším soupeřem jeho výběru,
kouče ale těší, že nemusí nikam
cestovat a může se připravovat až
na závěrečný duel proti Ostravě.

„Připravoval jsem se, že několik týdnů před utkáním svoláme
všechny kluky, abych věděl, koho
postavit. Tento týden měli boxovat
s Plzní, takže jsem mohl okoukat
sestavu, ale dopadlo to takto a pro
nás je to jen dobře,“ těší ztráta obtížného soupeře Dudu.

Nevyřešenou otázkou zatím zůstává, co se stane s výsledky „Děčína“, nejpravděpodobnější je jejich
anulování. To by znamenalo, že
Prostějov přijde o body za domácí
výhru 14:2, naopak ostatní soupeři hanáckého výběru si polepší.
Právě proto tedy zůstává v naději

na zlato družstvo Ostravy. V případě, že všechny své duely včetně domácí odvety s Prostějovem
vyhrají Slezané, stanou se šampionem právě oni. Jisté zatím je, že
v extralize pokračují pouze týmy
Prostějova, Ostravy, Ústí nad Labem a Plzně.

Vzpomínky, fotbal
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FOTBALOVÝ PŘEVRAT: Reorganizace soutěží

VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME

V srdcích jsme stále spolu …

OFS má zelenou, kluby souhlasí
Drtivá většina delegátů preferuje změny již od

příští sezony, o variantě se teprve rozhodne
Dne 11. dubna 2013
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
paní Blanky
GLOZAROVÉ
ze Skalky.
S láskou vzpomíná
manžel, syn Miroslav
a dcera Dagmar
s rodinou.

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

Dne 6. března 2013
by oslavil své 77. narozeniny
pan Josef KUČERA

Prostějov/jim

a dne 6. dubna 2013
by oslavila své
75. narozeniny
paní Helena KUČEROVÁ
z Olšan u Prostějova.
Za vzpomínku děkují
synové a dcera
s rodinami.

Dne 6. dubna 2013
jsme vzpomenuli 15. výročí
úmrtí naší maminky, babičky
paní Jarmily
KULISINOVÉ
z Prostějova.
S láskou vzpomíná dcera
Jana, synové Bob a Michal
s rodinami.

Dne 10. dubna 2013
si připomeneme
10. smutné výročí úmrtí
pana Zdenka BÍLÉHO
z Prostějova.
Stále vzpomíná manželka
a
Milada a dcery Zdena,
Dagmar a Jolana
s rodinami.

Co dále s mužskými soutěžemi pořádanými prostějovským okresním
fotbalovým svazem (OFS)? Touto otázkou se v úterý odpoledne v sídle OFS Za Místním nádražím zabýval aktiv klubů. Nedostavili se sice
zástupci všech padesáti oddílů a hlasování bylo pouze indikativní, přesto
z něj vyšlo najevo, že funkcionáři žádají změnu současného modelu a
snížení počtu utkání ve II. i III. třídě OFS Prostějov. PROSTĚJOVSKÝ
Večerník byl přímo na místě a celý průběh aktivu pro vás zaznamenal...
Úvodní slovo si vzal sekretář
svazu Pavel Peřina a po přivítání všech účastníků omluvil
předsedu OFS Milana Elfmarka, jenž se právě účastnil
prvního zasedání nového krajského výkonného výboru, do
něhož byl před pár týdny zvolen. Vedení schůze se tak ujal
garant Sportovně technické
komise (STK) a člen výkonného výboru OFS Roman Minx.
Ten na úvod zopakoval, že od
klubů i hráčů získával podněty ke změnám a hlavní výtky
mířily na vysoký počet utkání
a velké vzdálenosti. Současný
systém také nabízí málo volných termínů pro STK a nutnost anglických týdnů i brzký
start podzimní části a málo
času na dotažení příchodů a
vyřízení registrací. Z toho tedy
vyplynuly nedávno zveřejněné
varianty měnící podobu II. i III.
třídy a rušící IV. třídu.

IV. třídy mají naději
Dne 6. dubna 2013
jsme vzpomenuli
10. výročí úmrtí
pana Josefa
VYSTAVĚLA
z Prostějova
a dne 23. dubna 2013

Alternativní návrh představil i sekretář Plumlova

Za tichou vzpomínku
děkuje manželka Blanka
a synové Josef a Petr
s rodinami.

Olomoucký kraj/jim - Po
několika týdnech odkladů
krajské fotbalové soutěže
mužů i mládežníků skutečně
zahájily jarní část. Nehrálo
se sice zdaleka všude, ale podařilo se odehrát alespoň tři
utkání krajského přeboru
mužů, šest duelů I.A třídy,
čtyři zápasy I.B třídy a sedm
střetnutí krajského přeboru
dorostenců...
Ze tří regionálních zástupců v
nejvyšší mužské soutěži pořádané Olomouckým krajským

Děkujeme všem
příbuzným, přátelům
a známým, kteří doprovodili
na poslední cestě
pana Rudolfa KOUDELU.
Zároveň děkujeme
řečníkovi p. Knejpovi
za procítěný projev.
Velké poděkování
patří také Soukromé
pohřební službě
pí. Václavkové za vstřícný
a profesionální přístup.
Zarmoucená rodina.

Určice, Kralice, Čechovice, Plumlov či Klenovice mají stále zimní pauzu

Soukromé pohřební služby
y
pí. Václavkové za vlídný
ý

Dne 6. dubna 2013
by oslavila
paní Marie
KORČÁKOVÁ
roz. Burgetová
75. narozeniny
a 13. dubna 2013
vzpomeneme 4. výročí
od úmrtí naší milované
maminky a babičky.
S bolestí v srdci vzpomíná
dcera Marie a vnuci
Petr a Pavel.

www.
vecernikpv.

cz

fotbalovým svazem (O KFS)
vyběhli na trávník k soutěžnímu utkání pouze hráči Konice, kteří na své umělé trávě
přivítali Opatovice. Naopak
souboje Kralic se Zlatými Horami a Určic s Kozlovicemi se
v původním termínu neuskutečnily.
V I.A třídě se prodloužilo zápasové volno Plumlovu, Klenovicím na Hané i Čechovicím,
které tak prozatím musely oželet šlágr s Novými Sady. Do
boje šlo pouze konické „béč-

OKRESNÍ FOTBAL
Prostějov/jim - Zahájení jarní části fotbalových soutěží pořádaných
Okresním
fotbalovým
svazem (OFS) Prostějov
se nadále odkládá. Okresní přebor mužů, dorostenců, starších i mladších
žáků, stejně jako III. a IV.
inzerce

široká nabídka
ozdobných
rámečků
tel.: 582 333 433,
e-mail: inzerce@
vecernikpv.cz

V současné situaci by se to
U TOHO!
týkalo Zdětína, Vrahovic,
Otaslavic, Přemyslovic a
á t i okresk
Brodku u Prostějova. Jejich Kluby chtějí změnu. Téměř jednomyslně se zástupci
ních
fotbalových
oddílů
vyslovili
pro
reorganizaci
soutěží
již
od
„béčka“ by pak při zrušení
Foto: Jiří Možný
IV. tříd ztratila nejen mož- ročníku 2012/13.
nost postoupit, ale i sestupo- Ještě drtivěji - 29:0 - funk- mýšleli nad nastartováním jarní
vou hrozbu a nemusela by cionáři vyjádřili touhu snížit části. Počasí zatím nedovoluje
počet týmů ve dvou nejvyš- hrát na přírodní trávě a v přímít až takovou motivaci.
ších okresních soutěžích ze padě Protivanova či Hvozdu
Nanečisto vyhrála
šestnácti na čtrnáct. Pomě- to ještě několik týdnů potrvá,
rem 20:14 pak kluby pod- proto OFS navrhl zamluvit na
Minxova varianta
pořily model, s nímž přišel uplynulou sobotu i neděli co
se třemi „trojkami“
garant STK Roman Minx. nejvíce termínů na prostějovÚčelem úterního setkání bylo Ten počítá kromě redukce ské i konické umělce a sehrát
v prvé řadě zjistit, zda si klu- mužstev II. třídy na čtrnáct duely tam. Náklady by z větší
by vůbec přejí reorganizaci se zrušením IV. třídy a roz- části hradil Okresní fotbalový
již od sezony -202013/14. členěním „trojky“ na sever- svaz Prostějov. Přednost mají
dohrávky, teprve pak kola odloK tomu je totiž podle Peři- ní, jižní a střední skupinu.
ny nutné, aby se o změnách Ve všech případech šlo ale žená jako celek. Všechny duely
rozhodlo do začátku jarní pouze o indikativní hlaso- je nutné odehrát nejpozději do
části a pravidla se neměnila vání. Na konečné a závazné 30. června.
až po odehrání několika kol. stanovisko získaly kluby Sekretář svazu Pavel PeV poměru 27:3 se oddíloví čas do pondělí 8. dubna (tj. řina také informoval, že
vyslanci vyjádřili, že s tím dnes - pozn.red.), kdy zase- z FAČRu v nejbližší době
souhlasí. Ihned poté míst- dá výkonný výbor OFS. Do dorazí první část poplatků
nost opustil bývalý před- dvanácté hodiny mají osob- za registraci. Kluby platily
seda OFS a zástupce Pře- ně, poštou, mailem či faxem dvě stě korun za dospělémyslovic Vladimír Trunda, doručit, pro kterou variantu ho a poloviční částku za
mládežníky a ženy, nazpět
jenž úpravě systému hned se klub rozhodl.
od příští sezony evidentně Po vyřešení problému číslo dostanou dvě stě padesát
jedna se všichni přítomní za- korun za každého.
nebyl nakloněn...

KRAJSKÉ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE ZAČALY POUZE NĚKDE...

s maminkou rozloučení.

VZPOMEŇTE
NA ZESNULÉ
A PŘIPOMEŇTE
JE ZNÁMÝM
I PŘÁTELŮM

František Kocourek. Podle
něj sloučení III. a IV. třídy
povede ke snížení úrovně a
vyslovil se pro čtrnáctičlennou „dvojku“ i „trojku“ a
zachování IV. třídy. Ta by
se dělila na dvě skupiny, za
současného stavu o deseti a
devíti mužstvech, které by
spolu na podzim hrály jednou doma a jednou venku,
na jaře by pak následovala
finálová skupina či play off.
V diskusi předcházející hlasování také Kocourek poukázal, že se stejně kluby
jen velice obtížně shodnou
na jednom řešení a pravděpodobně bude muset stejně
učinit verdikt STK nebo
výkonný výbor. Smržický
Jiří Hubál upozornil, že při
rozdělení III. třídy na tři
skupiny, zúžení okresního
přeboru a sestupu z I.B třídy
by ze II. třídy padalo až pět
mužstev najednou.
Zaznělo také, že pokud by
do soutěže, kterou již hraje
B-tým, spadlo i „áčko“, musela by obě družstva nastupovat v různých skupinách.

BYLI JSME

ko“ na hřišti Leštiny a Haná
Prostějov doma se Slatinicemi.
V I.B třídě se na umělé trávě v
Hranicích střetly Všechovice s
Kostelcem na Hané a na umělce v Chropyni Vrchoslavice s
Pivínem, pětici Lipová, Nezamyslice, Jesenec, Mostkovice
a Protivanov se zimní fotbalový spánek ještě prodloužil.
V krajském přeboru dorostenců to tak komplikované nebylo. Došlo pouze ke změně
pořadatelství mezi Přerovem a
Konicí, kdy se oba duely nako-

nec odehrály na umělé trávě v
Konici, dočkali se i čechovičtí
mladíci, kteří zajížděli do Nemilan.
U některých duelů již Sportovně technická komise (STK)
krajského svazu určila náhradní termíny. V I.A třídě se Čechovice s Novými Sady, Dub
nad Moravou s Plumlovem či
Hlubočky s Klenovicemi na
Hané utkají ve středu 8. května
od půl páté, v I.B třídě se pak
zápasy Lipové s Nezamyslicemi, Beňova s Mostkovicemi,

Radslavic s Jesencem či Protivanova s Červenkou uskuteční
o týden dříve, tedy ve středu
1. května od šestnácti hodin
a třiceti minut. Dorostenecké
derby v I. třídě mezi Určicemi
a Kostelcem na Hané mladíci
odehrají ve středu 8. května od
čtvrt na tři.
Výsledky všech odehraných
zápasů najdete na straně 27
dnešního vydání, kompletní
harmonogram odložených
duelů pak hledejte na www.
vecernikpv.cz!

matických podmínek potkal
již podruhé v řadě, v případě mládežníků jde o první
odklad. Dohromady se toto
rozhodnutí týká osmatřiceti
utkání, nové termíny určí
STK dodatečně.
Díky volným termínům
na prostějovské umělce a

vstřícnosti OFS, který se
zavázal uhradit větší část nákladů, se ale přesto několik
duelů II. a III. třídy odehrálo. Jednalo se o dohrávky
12. kola okresního přeboru
Vrahovice - Otinoves a Brodek u Prostějova - Olšany u
Prostějova, o duel 17. kola

II. třídy Haná Prostějov „B“
- Otaslavice a o dohrávku
12. kola III. třídy mezi Pivínem „B“ a Kostelcem na
Hané „B“.
Jak tyto dohrávky dopadly
zveřejňujeme ve výsledkovém servisu na straně 27
dnešního vydání!

nabídl pouze čtyři dohrávky

třída mužů své plánované
kolo o víkendu 6. a 7. dubna nesehrály. O přeložení rozhodla již ve středu
večer uplynulého týdne
Sportovně technická komise (STK) OFS.
Mužské soutěže tak stejný
osud z důvodu špatných kli-

Fotbal
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Fotbalové jaro v krajských soutěžích skutečně začalo, na prostějovské umělce padly dvě branky

HANÁ PROSTĚJOV VYKROČILA K ZÁCHRANĚ VÝHROU NAD SLATINICEMI
Domácí počtvrté v ročníku neinkasovali a díky důrazu Marka Zatloukala získali všechny tři body

Téměř půl roku čekali fotbalisté Hané Prostějov na tříbodový zisk ze soutěžního utkání. Po výhře 3:2 nad
Bělkovicemi z 13. října 2012 se dočkali v sobotu 6. dubna 2013 proti Slatinicím a po dvou vstřelených brankách
ze sebe sejmuli označení nejhůře střílejícího týmu soutěže. Do několikrát odložené jarní části vstoupili výhrou
2:0, čímž se minimálně do víkendu posunuli ze třináctého na jedenácté místo. Od šestého Dubu nad Moravou
pak mužstvo Daniela Koláře dělí pouhé čtyři body.
Konice/jim

H

aná byla po většinu zápasu lepším týmem. Více
držela míč na kopačkách, dostávala se do zakončení. Jasně
ovládla statistiku rohových
kopů i střel na bránu, z této
převahy nakonec pramenilo
i výsledné skóre. Jako první
ovšem mohli skórovat hosté.
Domácím nevyšla ofsajdová
past, Tomáš Prucek dostal míč
za rozhozenou obranu a postupoval ze středu sám na Pastyříka. Gólman Hané ovšem
zachoval ledový klid, počkal si
na zakončení a nepříliš umístěnou střelu mířící k levé tyči vytáhl na rohový kop. Z něj mířil
volej nad.
d tohoto okamžiku se děly
zajímavé věci především
v blízkosti brány Slatinic. Nejprve Zbožínek po narážečce
poblíž vápna vypálil kousek
nad, poté dvakrát chyběl jeho
spoluhráčům pouze kousek.
Ve čtrnácté minutě předvedli
y
domácí pohlednou akci,, když
vysoký míč do vápna sklepl
hu Kolkopovi,
Zatloukal na nohu
jenž rozezvučel břevno za převým. Jen o dekvapeným Ryšavým.
set minut pozdějii Haná ubrániyužila toho,
la standardku, využila
oper se
že hostující stoper
du a akci
zapomněl vepředu
ovedla k
po levé straně dovedla
itosti. Z
brankové příležitosti.
hranice malého vápna zající Zatloukončoval nabíhající
oslal míč do
kal a neomylně poslal
bližší tyče.
řetí velkou šanci domácí
zahodili na konci první
půlhodiny, když zahrávali roh
lon proletěl až
z levé strany a balon
ke Strouhalovi číhajícímu na
ám byl ovšem
zadní tyči. On sám
velmi překvapen a balon poslal
edle. Vzápětí
holení pouze vedle.
lovku brankář
vychytal další gólovku
tihli do pauzy
Slatinic. Hosté stihli
edním přímázahrozit pouze jedním
kem a hlavičkou vysoko nad.
e druhé půlii se podívaná
měnila, když
trochu pozměnila,
šancí domácích ubylo a více
se začali prosazovat
zovat i hosté.
Jejich největší příležitost ale
evyužil Prucek
hned po pauze nevyužil
a na vstřelenou branku proti
atinice v této
Hané čekaly Slatinice
sezoně marně. Hostující útočejku a dokázal
ník se hnal do brejku
astyřík ale natvrdě vystřelit, Pastyřík
ocí pravé tyče
dvakrát a s pomocí
míč zpacifikoval..

O

DANIEL KOLÁŘ – TJ Haná Prostějov:
„V prvním poločase jsme měli více ze hry a vypracovali jsme si asi
čtyři gólové šance proti jedné hostů, bohužel se nám je nepodařilo
proměnit. Ve druhém poločase se hra více vyrovnala a proměnili
jsme dvě ze tří šancí, které jsme si vytvořili. Jsem spokojen s nasazením, výkonem i výsledkem. Je to ideální vstup do jara, každá výhra
je důležitá. Někteří hráči základní sestavy nám sice chyběli, ale ti, co
nastoupili místo nich, to zvládli. Náš kádr je o šestnácti sedmnácti lidech a ukázalo se, že širší kádr není špatný. Sezona bude ještě hodně
dlouhá a náročná, pokud ale budeme podávat takové výkony jako
dnes, tak si myslím, že doma můžeme vyhrávat.“

P

oté se delší dobu nic extrémně zajímavého nedělo
a o výhře tak rozhodla Haná
až ke konci utkání. Nejprve
se po individuální akci prosadil Marek Zatloukal, když
pravačkou obstřelil gólmana
a z hranice šestnáctky zacílil
velmi přesně k levé tyči – 1:0.
Zhruba deset minut po něm
pojistil vedení Martin Kolář,
když dotáhl do konce další z
akcí vedených Zatloukalem.
Domácí útočník ještě zakončením po zemi neuspěl, ale
jednatřicetiletý obránce či
záložník si před poloprázdnou
bránou věděl rady – 2:0.
uriózní pohled nabídla hostující sestava.
Zatímco nejstaršího hráče
domácích v podobě šestatřicetiletého Marka Vyskočila
a nejmladšího Tomáše Krče
dělí šestnáct let, u Slatinic

K

PŘEMYSL BILÍK– SK Slatinice:
„Velké naděje jsme si nedělali. Onemocněl nám brankář a museli jsme
vzít šestnáctiletého dorostence, navíc mám další tři kluky ze základu
nemocné a nastoupil i třiačtyřicetiletý hráč. Bod bychom brali, Haná
nás ale přehrála v důrazu. Zvlášť Mara Zatloukal udržel hodně těžké
balony, získával na sebe fauly. Po jednom odkopu z nouze Mara podržel balon, utekl našim dvěma hráčům, dal na 1:0, druhý gól vyplynul z
naší beznaděje. Přestože jsme prohráli, neodehráli jsme špatný zápas.
Šance jsme si vytvořili, ale čtrnáct dní jsme pořádně netrénovali, protože všude byl sníh. Mohli jsme dva góly dát a mrzí nás to.“

Obětavě za výhrou. Haná (ve světlém) nevypustila proti Slatinicím jediný míč a získala tři body. Druhou branku vstřelil právě Martin Kolář.
Foto: Jiří Možný
chovice jedou do dvanácté
Náměšti, Haná Prostějov se
v sobotu od čtyř odpoledne
představí na hřišti posledního
Plumlova, jenž zatím zvítězil
pouze jedinkrát.

I.A TŘÍDA KFS OLOMOUC, SKUPINA „B“ – 16. KOLO

TJ Haná Prostějov:
střídání: 62. Varga za Strouhala, 84. Studený za Kolkopa,
87. Sedláček za Trnavského
trenér:
DANIEL KOLÁŘ
Pastyřík
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to bylo hned
sedmadvacet let.
Do brány se totiž
postavil šestnáctiletý Martin Ryšavý a
na levém kraji obrany
odehrál pětasedmdesát
minut třiačtyřicetiletý Pavel Valsa.
tomto víkendu by do
jarní části I.A třídy měly
vkročit již všechny týmy.
Zatímco Klenovice na Hané
hostí vedoucí Kojetín a Če-

O

 5. Hostující Tomáš Prucek poslal šajtlí míč z pravé strany vápna
kousek nad břevno.
 9. V první tutovce se ocitl Tomáš Prucek, Pastyřík však jeho střelu
k levé tyči vytěsnil na rohový kop.
 14. Domácí orazítkovali břevno. Zatloukal hlavou vybídl Kolkopa, jehož ráně chyběly centimetry.
 25. Haná poprvé mířila pouze do brankové konstrukce, nyní to byl
po přihrávce zleva Marek Zatloukal.
 27. Roh Hané z levé strany propadl k překvapenému Strouhalovi,
jenž poslal míč vedle.
 47. Tyč trefili i hosté, Pastyřík na ni vytáhl střelu Prucka.
 68. VÍTĚZNÁ AKCE. Marek Zatloukal převzal na polovině
míč, obešel dva protihráče a z hranice vápna zacílil přesně – 1:0.
 79. ÚSPĚŠNÁ DORÁŽKA. Zatloukalovu střelu vykopl Ryšavý pouze do míst, kde stál Martin Kolář. Ten přes snahu na čáře stojícího obránce trefil poloodkrytou bránu – 2:0.
zaznamenal Jiří Možný

Žluté karty: Chum, Strouhal – Jiří Vymazal,
Vym
Doležel
Doležel
Diváků:100

Pavlík

J. Vymazal
P. Strouhal
Valsa

Ryšavý

SK Slatinice:

střídání: : 75. Kalvoda za Valsu, 87.
Garzina za Jana Vymazala
trenér: PŘEMYSL BILÍK

DOKONALÝ POČIN
MAREK
E K ZZATLOUKAL
A UKAL

TJ HANÁ PROSTĚJOV
Hrdinou úvodního jarního duelu „B“ skupiny I.A třídy se stal
útočník prostějovské Hané Marek Zatloukal. Bývalý hráč olomoucké Sigmy, LeRKu Prostějov či Lipové odehrál v domácím
dresu celých devadesát minut a měl podíl na obou brankách
svého týmu. První po individuální akci a zakončení k levé tyči
dosáhl sám, při druhé gólman hostí vyrazil jeho střelu mezi
nohy pouze k Martinu Kolářovi, jenž zvýšil na 2:0. Ještě za
bezgólového stavu přitom nejprve hlavou přiťukl Kolkopovi
na střelu do břevna, sám po přiťuknutí zleva zacílil do tyčky.

Oldřich Pastyřík:
„Musíme sbírat každý
bod, hlavně doma“

Prostějov – Vychytanou nulou
přispěl k výhře Hané Prostějov
nad Slatinicemi Oldřich Pastyřík. Třicetiletý gólman sice příliš práce neměl, ale v klíčových
situacích obstál a stoprocentní
šance hostí zneškodnil. V aktuální sezoně I.A třídy tak již počtvrté neinkasoval a Haná i díky
němu potřetí během patnácti
kol zvítězila.
Jiří Možný

Začali jste výhrou. Znamená to, že zimní příprava vyšla?
„Ano. Musíme teď sbírat každý
bod, hlavně doma. Otázkou je, zda
budeme pořád hrávat na umělce,
na kterou jsme si teď zvykli, nebo
přejdeme na trávu. Na klasické
trávě se hraje líp, tu ničím nenahradíte.“
Byli jste lepší než Slatinice?
„Oni měli dvě tutovky a kdyby v
nich byl někdo šikovnější, mohli
je dát. My jsme v první půli měli
určitě víc ze hry a dvě nebo tři
vyložené šance. Je fakt, že hosté
začali druhý poločas malinko divočit a zahnali nás do kouta, ale
pak se to vyrovnalo a využili jsme
své šance.“
Letošní zimní pauza byla
velmi dlouhá. Jak jste se těšili
na zápas?
„Je pravda, že já jsem posledních
čtrnáct dní neviděl balon, takže

jsem se těšil a myslím si, že kluci
taky. Oni zvládali aspoň trénovat,
já to skrz práci moc nestíhal.“
Nepromrzl jste v bráně?
„Trošku jsem měl z toho
strach, ale pár zákroků bylo, takže
naštěstí ne. Pouze mě trochu zlobil
kotník, který jsem si v týdnu podvrtl, ale zatejpovaný vydržel, takže
v pohodě.“
Při vstřelených brankách jste šel vždy slavit
na polovinu soupeře. Nebál
jste se brzkého rozehrání a obdržené branky?
„Ne, já si vždy hlídám, aby rozhodčí nepískl dřív, než budu zpátky, což si myslím, že se ani nedělá.
Ještě se mi to nestalo.“

I

www.
vecernikpv.cz

Také jste si zamilovali
naše stránky?

Fotbal

Pravidelný seriál Večerníku FOTBAL EXTRA,
který tradičně vyplňuje pauzu mezi jarní a
podzimní částí sezony, se v posledních týdnech věnoval startu všech soutěží, leč narazil.
Kompletní zahájení druhé poloviny sezóny bylo
již třikrát odloženo a přestože jsme tedy i v minulém čísle na vaše přání zveřejnili aktualizovaný
los, tentokrát už tak nečiníme a přesouváme se
o krok vzad. Připraveno máme totiž hodnocení
druhé nejnižší soutěže - III. třídy OFS Prostějov!
Na úvod vám přinášíme redakční analýzu,
podzimní tabulky i statistiky, okénko do šaten
půltuctu nejlepších týmů a jako bonus pak najdete exkluzivní rozhovor s legendou regionální
kopané Petrem Navrátilem.
Zmíněné rozlosování v aktuální podobě najdete na www.vecernikpv.cz! Na tomto místě
pak budeme příště pokračovat s druhým dílem
ohlédnutí za okresní „trojkou“
Dvoustranu připravil: Petr Kozák,
texty, statistiky: Jiří Možný, foto: internet

III. TŘÍDA OFS PROSTĚJOV
tabulka po podzimní části

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

Mužstvo
FK Němčice nad Hanou
Sokol Bedihošť
TJ Horní Štěpánov
FC Dobromilice
TJ Haná Nezamyslice „B“
TJ Pavlovice u Kojetína
TJ Sokol Tištín
FC Ptení
TJ Sokol Zdětín „B“
TJ Jiskra Brodek u Konice
SK Sokol Vrahovice „B“
TJ Sokol Mostkovice „B“
Sokol Vícov
TJ Sokol Pivín „B“
FC Kostelec na Hané „B“
TJ Sokol Ivaň

Z
15
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16

V
12
11
10
9
9
8
8
6
6
5
5
4
4
4
4
1

DOMA:
1. Němčice
2. Horní Štěpánov
3. Nezamyslice B
4. Bedihošť
5. Pavlovice
6. Ptení
7. Vrahovice B
8. Dobromilice
9. Zdětín B
10. Tištín
11. Brodek u Konice
12. Pivín B
13. Mostkovice B
14. Kostelec B
15. Vícov
16. Ivaň

8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8

7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
0

R
0
1
1
4
2
5
3
6
2
4
3
3
3
2
1
0

P
3
4
4
3
5
3
5
4
8
7
8
9
9
9
10
15

S
54:12
45:27
39:19
41:25
46:27
28:16
41:25
32:27
27:23
36:40
33:44
25:37
21:35
28:54
24:36
10:83

B
36
34
31
31
29
29
27
24
20
19
18
15
15
14
13
3

VENKU:
0
1
0
0
2
2
3
2
1
2
2
2
1
1
1
0

1
0
2
2
1
1
1
2
3
3
4
3
5
5
5
8

35:4
28:5
29:9
27:18
16:6
21:12
21:15
17:8
18:11
22:13
13:21
13:15
9:20
17:19
11:18
2:37

21
19
18
18
17
17
15
14
13
11
8
8
7
7
7
0

1. Dobromilice
2. Bedihošť
3. Tištín
4. Němčice
5. Horní Štěpánov
6. Pavlovice
7. Nezamyslice B
8. Brodek u Konice
9. Mostkovice B
10. Vícov
11. Ptení
12. Zdětín B
13. Kostelec B
14. Pivín B
15. Vrahovice B
16. Ivaň

8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8

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

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

1
2
2
2
4
2
3
3
4
4
3
5
5
6
7
7
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24:17
18:9
19:12
19:8
11:14
12:10
17:18
23:19
16:17
10:17
11:15
9:12
7:17
15:39
12:29
8:46

17
16
16
15
12
12
11
11
8
8
7
7
6
6
3
3

STATISTIKY PO PODZIMNÍ ČÁSTI
Nejlepší střelci:
24 – David Bosák (Němčice), 16 – Martin Musil (Bedihošť), 10 – Jan Stančík (Tištín), 9 – Stanislav Písek
(Horní Štěpánov), Martin Procházka (Vrahovice „B“),
Jiří Přikryl (Nezamyslice „B“), Luboš Vozihnoj (Dobromilice), 8 – Aleš Burget (Brodek u Konice), Jaroslav
Karafiát (Mostkovice „B“), Miroslav Lakomý (Tištín),
Tomáš Mirga (Bedihošť), Zdeněk Moravec (Nezamyslice „B“), Martin Řehulka (Zdětín „B“), Jindřich Skácel (Kostelec na Hané „B“),
7 – Martin Hlavinka (Zdětín „B“), Marek Pavelka (Nezamyslice „B“), Jan Sekanina (Ptení), Michal Žilka (Horní Štěpánov).

Nejvíce branek v jednom utkání:
7 – David Bosák (Němčice nad Hanou), 5 – Martin
Musil (Bedihošť), 4 – David Bosák (Němčice na Hanou), Aleš Burget (Brodek u Konice), Zdeněk Moravec
(Nezamyslice „B“).

Hattricky:
2 – David Bosák (Němčice nad Hanou), Martin
Musil (Bedihošť), 1 – Zbyněk Křepelka (Pavlovice u Kojetína) Tomáš Menšík, Jindřich Skácel
(oba Kostelec nad Hanou „B“), Luboš Vozihnoj
(Dobromilice), Martin Mirga (Bedihošť), Martin
Hlavinka (Zdětín „B“), Michal Žilka, Stanislav
Písek (oba Horní Štěpánov), Jiří Přidal, Marek Pavelka, Zdeněk
Moravec, Jiří Přikryl (všichni Nezamyslice „B“), Radek Múdrý
(Vrahovice „B“), Aleš Burget (Brodek u Konice), Michal Kubeš
(Tištín).

Počet diváků:
1125 – Ptení (540+585), 1013 – Zdětín „B“ (370+643),
990 – Dobromilice (490+500), 980 – Němčice nad Hanou
(436+544), 951 – Vrahovice „B“ (499+452), 946 – Brodek u
Konice (534+412), 891 Horní Štěpánov (451+440), 873 – Tištín
(417+456), 850 – Pivín „B“ (441+409), 839 – Vícov (500+339),
835 – Bedihošť (435+400), 825 – Ivaň (285+530), 805 – Nezamyslice „B“ (481+324), 800 – Kostelec na Hané „B“ (445+355),
675 – Pavlovice u Kojetína (360+615), 600 – Mostkovice „B“
(305+295).

Pohled do druhé nejnižší soutěže přinesl naději, že fotbalem se ještě dá bavit a nejde jen o holé výsledky či postup za každou cenu. „Trojka“ v této podobě zřejmě na jaře zazpívá labutí píseň...

VE HŘE O POSTUP MEZI OKRESNÍ SMETÁNKU ZŮSTÁVÁ ŠESTICE KOHOUTŮ
Nikdo z nich nepřiznává, že chce vyhrát, postupu se ale Němčice, Bedihošť, Horní Štěpánov ani Dobromilice nebrání

V loňském roce postupovaly
ze III. třídy díky rozšiřování Přeboru OFS Prostějov i
příznivé situaci v krajských
soutěžích hned čtyři celky a
hlavní otázka tak zněla, kdo
bude chtít doplnit 1.SK Prostějov „B“ a Smržice na cestě
výš. Letos se bojuje pouze o
jedno místo a relativně blízko
k němu má šestice Němčice
nad Hanou, Bedihošť, Horní Štěpánov, Dobromilice,
Nezamyslice na Hané „B“ a
Pavlovice u Kojetína.
Hlavní boj lze očekávat mezi
vedoucí čtveřicí. Nezamyslice „B“ totiž dávaly již loni na
jaře najevo, že výš jít nechtějí
a Pavlovice se před sezonou
2012-2013 málem pakovaly
do IV. třídy a podzimní výsledky zejména v konfrontaci s absolutním čelem jsou
šokem i pro ně.
Mezi zbývajícím kvartetem
je dosud pouze pětibodový
rozdíl a nahoru může jít de

facto kdokoliv z nich. Němčice mají mírný náskok, zápas
k dobru, široký kádr a chuť
vrátit se opět výš. Bedihošť
také nedávno hrávala okresní přebor, absolvovala zimní
přípravu včetně soustředění
v Jeseníkách. Horní Štěpánov zvládl úspěšně celý rok
2012, za který získal celkem
padesát bodů, a v sestavě má
několik zkušených hráčů,
kteří prošli nejvyššími domácími soutěžemi, Dobromilice
si zvykly v poslední době po
neúspěšné záchraně ve III.
třídě na úspěšný boj o okamžitý návrat.
Bitvy na čele budou společně s místními derby asi tím
nejzajímavějším, co jarní
část „trojky“ nabídne. O záchranu se totiž na rozdíl od
loňska hrát pravděpodobně
nebude a celky z dolní poloviny tabulky nebudou mít takovou motivaci bodovat. O to
zásadnější význam tak budou

mít vzájemná střetnutí nejlepších, nedá se totiž předpokládat, že by výrazně ztrácely
s těmi dosud horšími.
Z toho, že se nebude ze III.
třídy padat do „čtyřky“, musejí mít radost zejména v
Ivani. Nováček získal jen tři
body, na předposlední Kos-

postupem 1.SK Prostějov
„B“, Smržic, Hané Prostějov „B“ a Výšovic utrpěla,
stále je to výrazný skok pro
mužstva, která do III. třídy
postupují.
Zápasy
druhé
nejvyšší
okresní soutěže měly původně začít už o předminulém
a následně uplynulém ví-

kendu, počasí ale rozhodlo,
že tomu tak ani v jednom z
případů nebylo a že se hráčům o týden prodlouží sezona. Při starém modelu by
tak byl smysluplnější systém
jaro-podzim, neboť hráči by
jaro skončili na konci června a podzim začali na konci
července...

• ANALÝZA •
telec na Hané „B“ jich ztrácí deset a jen obtížně bude
šestnácté místo opouštět.
Pokud by pak šlo dolů více
mužstev, nastala by mela i
mezi zmíněným kosteleckým
„béčkem“, Pivínem „B“, Vícovem, Mostkovicemi „B“,
Vrahovicemi „B“ a Brodkem
u Konice. Tedy opět téměř
jednomyslně týmy, jež v létě
slavily postup z nejnižší soutěže pořádané Okresním fotbalovým svazem Prostějov.
Přestože tak kvalita soutěže

Start v nedohlednu. První místo ve III. třídě zatím hájí hráči Němčic,
jarní bitvy ale budou moci začít, až trávník vykoukne zpoza bílé přikrývky.
Foto: internet

„Když to nevyjde, katastrofa se nestane,“
netlačí hráče k postupu kouč Petr Spáčil
FK Němčice nad Hanou: 1.místo, 36 bodů
Nejlepší výchozí pozici pro
zbývající část III. třídy si vydobyli fotbalisté Němčic. Ještě
v sezoně 2004-2005 patřil oddíl
do I.B třídy Olomouckého KFS
a výhra místo divoké remízy 6:6
v posledním utkání by mu zajistila udržení v soutěži. Nyní hraje druhým rokem o dvě patra
níž a podle podzimních výkonů
může udělat krok alespoň do
okresního přeboru.
„K mužstvu jsem přišel v červenci
a vedení klubu sehnalo nové hráče.
Jejich představou byl střed tabulky a zabudování dorostenců,
podařilo se ovšem to, s čím nikdo
nepočítal,“ mohl se trenér Petr

Spáčil spokojeně ohlížet za prvním
půlrokem v Němčicích. To ostatně
potvrdil i předseda klubu Josef
Matoušek: „Naším cílem je sice
výhledově během několika let
postoupit, ale nestanovili jsme to
jako úkol již pro letošek.“
Patnáct kol se hráčům vydařilo
i přesto, že první čtyři tréninky
znamenaly čtyři zraněné hráče.
Z toho pramenil rozpačitý vstup
a dvě porážky v úvodních pěti
kolech – s Nezamyslicemi „B“
a Kostelcem „B“. Po sedmi
výhrách v řadě pak přišla ještě
domácí prohra s Pavlovicemi.
„Nezamyslice se mohly trochu
posílit, mrzí mě ale Kostelec, kde

jsme měli šanci na tři utkání, ale
dopustili jsme se taktických chyb.
S Pavlovicemi to byla katastrofa.
Máme ale nevyzrálé mužstvo s
věkem od šestnácti do čtyřiceti
let,“ shrnul němčický kouč zápasy s nulovým ziskem.
Hráčům se ale jinak dařilo v útoku
i obraně, nejvíce se trefovali proti
Pivínu „B“ (11:0), Ivani (9:0) a
Vrahovicím „B“ (6:1). Již nyní
tak mají čtyřiapadesát vstřelených
branek, tedy víc než za celou
loňskou sezonu. A David Bosák
vládne se čtyřiadvaceti brankami
celé soutěži. Klíčovými hráči jsou
pro kouče vedle něj i Bartošek s
Hamalou, společně tvoří tato trojice hlavní osu.
„Tonda Bartošek to řídil odzadu a dodával klid, Hamala

byl ústřední postavou, která
podrží míč, vtáhne do hry, nic
nevypustí. Prostě tahoun,“ těší
Spáčila.
Herně se mu nejvíce líbilo utkání s Bedihoští, které podle něj
rozhodly fyzické síly. „Vyhráli
jsme 4:0 a perfektně to odehráli
dorostenci na krajích obrany. V
Dobromilicích jsme vyhráli se
štěstím, hodně práce jsme měli
i s Mostkovicemi, které rovněž
byly hodně fotbalové,“ zavzpomínal bývalý dlouholetý trenér
Tovačova.
Poukázal i na výhru 1:0 ve
Zdětíně, kterou zařídila hned
první střela na bránu. „Dalších deset šancí jsme nevyužili, ale měli
jsme pak vyloženě štěstí, výhru
nám vychytal gólman. Platí, že

raději špatně hrát a vyhrát než
hrát krásně a prohrát,“ připomněl
známé pravidlo.
Zimní přípravu absolvovala navzdory nemocím nebo pracovním,
školním či rodinným povinnostem většina širokého kádru a
kouč je spokojen. „Zkoušel jsem
i dorostence a měl jsem vždy
dvanáct třináct hráčů. Pauza ale
byla dlouhá a začíná se od nuly,“
upozornil Petr Spáčil. Věří však
v úspěšné jaro a ocenil týmovou
práci a podporu vedení oddílu
i vedoucího mužstva Ladislava
Zgody, který pro něj zajišťoval
spoustu věcí. „Když to vyjde,
chtěli bychom postoupit, ale když
ne, katastrofa se nestane. Stačí
nám střed,“ vzkázal před jarem
trochu alibisticky.

Hrající místopředseda Josef Zemánek: „Němčice

byly jediné, kdo nás přehrál fotbalově...“
FTJ Sokol Bedihošť: 2. místo, 34 bodů
V sezoně 2010-2011 si hráči Sokola Bedihošť naposledy zahráli v nejvyšší okresní soutěži.
Letos absolvují druhý ročník
ve III. třídě a na rozdíl od toho
loňského, kdy s výrazným
odstupem za nejlepšími skončili
šestí, mají letos po polovině kol
našlápnuto k návratu mezi
okresní elitu. Jedenáct výher
a jedna remíza totiž dávají
dohromady čtyřiatřicet bodů
a jen dvoubodové manko na

první Němčice.
„Na začátku jsme po dlouhé
době dali kádr dohromady,
kluci začali chodit na tréninky
i na zápasy. Sice přišly prohry
s Němčicemi, Zdětínem „B“,
v Pavlovicích a v Tištíně, ale
šlo nám to dobře,“ hodnotí
podzimní vystoupení pozitivně
hrající místopředseda klubu Josef Zemánek.
Radost mu mohla činit zejména
první půlka podzimu s bilancí

sedm výher, jedna remíza a
žádná prohra. První zakolísání a
dělba bodů za remízu 2:2 v Dobromilicích přitom přišly až po
výhrách 5:2 nad Vrahovicemi
„B“, 3:1 nad Brodkem u Konice,
2:0 nad Pivínem „B“, 5:1 nad
Kostelcem „B“, 4:1 nad Mostkovicemi „B“, 5:1 nad Ptením a
3:0 nad Ivaní. Týden po jediné
remíze došlo i na první porážku
– 0:4 doma s Němčicemi.
Právě lídr z Němčic byl podle
Zemánka jediným mužstvem,
které
Bedihošť
fotbalově
přehrálo. Při prohře v Pavlov-

icích pak kvůli práci několik
hráčů chybělo, a navíc se zranil
i Zemánek. Ke zbylým duelům
se hráči scházeli v plném počtu.
Zimní přestávku strávili hráči
trénováním dvakrát týdně
v sokolovně či na umělce u
hřiště, na čtyři dny zamířili i
na soustředění do Karlova. „To
znamená běžky, tělocvična,
posilovna, sauna, bazén. Snad
jsme potrénovali dostatečně,“
věří Zemánek.
Posilou z kralického „béčka“ je
mladý a běhavý Denis Marcel,
jinak zůstal kádr beze změny.

„Chtěli
bychom
zaútočit
na špici, ale velké ambice
nemáme. Prostě chceme hrát
co nejlíp. A pokud by postup
vyšel, nebránili bychom se,“
pronesl před jarem opatrně
místopředseda klubu.
Pochvalu si podle něj vedle
hráčů zaslouží i trenér Pavel
Neoral a vedoucí týmu Luděk
Šuranský, stejně jako obec,
která se stará o hřiště a zázemí.
„Máme výborné podmínky.
Úroveň mančaftu je velmi
dobrá, kluci se snaží,“ těší
Zemánka.

„Na postup neútočíme, ale nabídku neodmítneme,“

hlásí předseda František Grenar
TJ Horní Štěpánov: 3. místo, 31 bodů

Fotbalistům Horního Štěpánova
vyšel úvod, střed i závěr
podzimu a díky několika sériím
výher či alespoň neporazitelnosti se usadili na třetím místě
tabulky. Díky deseti výhrám
a jedné remíze mají celkem
jednatřicet bodů a pokud by
zvládli dohrávku s vedoucími
Němčicemi, rázem by na první
místo ztráceli jen dva body.
„Posílili jsme a hrajeme dobrý
fotbal. Vždy je co zlepšovat, ale

jsme spokojeni. Jsme v kontaktu
se špičkou, po x letech nemáme
záchranářské práce,“ potěšilo
předsedu TJ Františka Grenara.
Základ pro úspěšnou sezonu
položil klub v polovině loňské sezony, kdy po zisku pouhých sedmi
bodů a sestupových starostech
mužstvo posílili zkušení Navrátil,
Müller, David Abrahám, Písek,
Ščudla, Jaroš. Již na jaře 2012 si
hráči došli pro devatenáct bodů za
šest výher a jednu remízu, což zna-

menalo posun do klidnějších pozic
a na konečné desáté místo.
Tuto zimu se naopak kádr vůbec
nezměnil a čítá stejná jména jako
na podzim. V prvních patnácti utkáních Štěpánovští váleli zejména
v obraně – výsledkem je pouze devatenáct branek. „V bráně máme
zkušeného Kamila Havléna a v
obraně vedle pilíře Pavla Navrátila
nastupují mimo jiné Patrik Müller
a Pavel Ščudla,“ vysvětlil taková
čísla Grenar.
Problémem je naopak mládež,
kterou není odkud brát. „Nejsou
lidi, je to špatné. Východiskem je

asi spolupráce, jakou jsme dříve u
žáků a dorostenců měli s Lipovou.
Jedna dědina složí výběr těžko,“
sdělil Grenar s tím, že zhruba pět
žáků nyní z Horního Štěpánova
hostuje v Konici.
Na jarní část se mužstvo začalo
připravovat 15. ledna a trénuje
dvakrát týdně. Využívá tělocvičnu,
venkovní terén příznivý pro běhání
i fotbalové hřiště. Za přáteláky ale
zamířili Štěpánovští na umělou
trávu do Boskovic.
Hráčům se podařilo zdolat doma
i venku tabulkového souseda Dobromilice, s Němčicemi je naopak

oba duely ještě čekají a v Pavlovicích ani Bedihošti nezískali jediný
bod. „Na postup neútočíme, ale
pokud by to vyšlo, nabídku neodmítneme,“ nevzdává se předseda
TJ Horní Štěpánov František Grenar zcela myšlenek na Přebor OFS
Prostějov.

www.

vecernikpv
.cz

„KAŽDÝ SE MI DIVÍ, CO VE ŠTĚPÁNOVĚ
DĚLÁM, ALE JÁ JSEM TU SPOKOJEN“
Šestatřicetiletý obránce Pavel Navrátil hodnotí podzimní výkony mužstva a ohlíží se i za svojí bohatou kariérou

Horní Štěpánov - Pavel Navrátil toho za svou fotbalovou kariéru stihl hodně. Prošel Železárnami a
později LeRKem Prostějov, Lipové pomohl k postupu do Moravskoslezské fotbalové ligy, divizi hrál i v
nedalekém Protivanově. Po odchodu z vyšších soutěží dirigoval obranu v Kostelci na Hané, aby v polovině loňské sezony vyměnil I.B třídu Olomouckého
KFS za III. třídu OFS Prostějov a posílení Horního
Štěpánova. Loni dopomohl mužstvu k úspěšné záchranářské bitvě, letos se svými spoluhráči zažívá
útok na nejvyšší příčky.
Jiří Možný
Máte za sebou dvě půlsezony v Horním Štěpánově. Co se změnilo, že místo o
záchranu hrajete o postup?
„Mužstvo se v první řadě posílilo a trochu se to dalo hráčsky dohromady. Zejména díky
Patriku Müllerovi a jeho otci, i
když nechci vyzdvihovat pouze je. S Patrikem jsem hrával v
Lipové, v útoku je mimo jiné
David Abrahám. Zachránili
jsme se a v létě přišli dva tři
hráči z Úsobrna, mezi nimi i
střelec Písek.“

Po vašem příchodu byla
cílem záchrana, jak to
vidíte letos?
„Hráč chce každý zápas vyhrát.
Pokud by se to podařilo, chtěli
bychom si zahrát vyšší soutěž.
Prioritou to ale není. S Němčicemi jsme sice ještě nehráli, jsou
ale jasným favoritem soutěže.“
Je pro vás podzimní jízda překvapením?
„Řekl bych tak napůl. Je tu pět
šest mančaftů, které hrají celkem dobrý fotbal a jsou nahoře.
S Bedihoští jsme sice prohráli
a na Pavlovice moc neumíme,
ale se silnějšími se nám jinak

podařilo vyhrávat. Poztráceli
jsme spíše se slabšími celky,
někdy jsme ale měli i štěstí. Je
tu spousta béček, jimž doma
pomůžou hráči áčka, zatímco
venku jsou rádi, když poskládají
jedenáctku.“
Jaký dojem na vás III.
třída udělala?
„Chodím si ji zahrát vyloženě
pro potěšení a abych neměl sto
dvacet kilo (smích). Kousek od
Horního Štěpánova mám chalupu, a když se hraje doma, jedu
z chalupy, když se hraje venku,
jedu z Prostějova. Fotbal mě
stále baví a už jsem byl celkem
znechucený I.B třídou, jak tendenčně jsou tam vedené zápasy.
Jsem příjemně překvapený ze
třetí třídy, že tady si to člověk
rozdá mezi sebou a kdo je lepší,
ten vyhraje. I.B třída byla nejhorší soutěží z hlediska řízení
zápasů, kterou jsem za svou kariéru kdy hrál...!“
Takže mužstvům často
pomáhali rozhodčí?
„Když mančafty hrály doma,
rozhodčí pro ně odváděl určitou
práci. Nebudu zastírat, byl jsem
na straně ukřivděného mužstva

i na opačné straně. Myslím si,
že to viděli i diváci. I.B třída je
hodně specifická soutěž, kdy už
tam začíná fyzická
yzická připravenost,
hráči si jdou jednou dvakrát týdně zatrénovat
at a zvládnou určité
tempo, ale o fotbalovosti to moc
sta zápasů je tam
není. Spousta
livněných. Doufám,
opravdu ovlivněných.
ělám nepřátele mezi
že si nenadělám
rozhodčími, ale prostě to tak
je. Když pakk člověk jde z vyšší soutěže dolů
olů a chce si udělat
dobrou sobotu,
otu, třeba i s prohrou
po slušném výkonu, jede hodinu a půl na venkovní zápas,
pak tam s ním rozhodčí udělá
salto mortale,
le, je z toho pouze
znechucený.. K fotbalu to patřilo
vždy, ale v I.B je toho opravdu
hodně.“
Toto byl důvod, proč
jste odešel?
dešel?
„Ne. Hlavním
m důvodem bylo, že
děti začaly chodit do školy a
do školky. Poslední
půlrok jsem
m zůstal v Kostelci
lci s
vdu
tím, že opravdu
ůjdu
končím a půjdu
jim vypomoct,
oct,
když bude někdo
ěkdo

zraněný. Pak mě oslovil kamarád
ze Štěpánova. O pár dní později
jsem měl nabídku hrát za ´béčko´
1.SK Prostějov, ale nechtělo se
mi čekat, kdo na který zápas přijde z ´áčka´ a zda
bych hrál, nebo
jen seděl na lavce.
Sice se mi každý
diví, co ve

Ve Štěpánově jste dobrá
parta?
„Ano. V I.B třídě je spousta
mladých klu
kluků, kteří to mají
buď jako přestupní stanici,

pohodě, parta je skvělá. Díky
tomu, že jsem strávil patnáct let
na horách, svědčí mi jejich naturel a dobrá povaha. Jsem tam
velice rád.“

„Fotbal mě stále baví a už jsem byl
znechucený I.B třídou, jak tendenčně
jsou tam vedené zápasy. Jsem příjemně
překvapený ze III. třídy, kde si to člověk
rozdá mezi sebou a kdo je lepší, ten vyhraje.“
střední obránce Horního Štěpánova
PAVEL NAVRÁTIL o radosti ze hry
nebo chtějí vvyniknout, ale nejsou ochotni pracovat. A když
na trénink ppřijdou, tak to odfláknou. V ttrojce je sice vidět,
že hráči jso
jsou horší, ale mají
elán a radost z toho, že si jdou
zahrát po šk
škole či po práci. To
je příjemná zzměna oproti tomu,
když bylo tř
třeba kluky do tréninku nutit. N
Na hřišti si mysleli,
že to umí, aale opak byl pravn
dou. Jsme normální
vesnický
me
mančaft, mezilidské
vztahy v

Štěpánově
dělám, ale já
jsem tu spokojen a zahraju si fotbal.

Na co za svou bohatou
kariéru nejraději vzpomínáte?
„Asi na Lipovou a Protivanov.
Do Lipové jsem přišel, ještě
když se tam hrál kraj. To byla
nejlepší parta, co se týče mezilidských vztahů. Se spoustou
kamarádů chodíme na sálovku
a scházíme se. Několik sezon
jsme pak hráli na špici divize a
dobré byly i čtyři roky v Protivanově.“

„Na návrat výš to nevidím, tréninková morálka Trenér Jaromír Pospíšil: „Pokud bychom
upadá...,“ posteskl si trenér Aleš Oškera postoupili, byla by to velká ostuda“
FC Dobromilice: 4. místo, 31 bodů
O tvaru sinusoidy se studenti
učí na střední škole. Podobnou
výukou v posledních letech
procházejí i hráči Dobromilic.
V sezoně 2009-2010 skončili
v okresním přeboru poslední
a sestoupili, o rok později III.
třídu vyhráli a vrátili se výš, v
loňské sezoně po jednoročním
pobývání ve II. třídě opět spadli
a letos jsou zatím ve III. třídě
čtvrtí.
„Ve dvojce to pro nás byla jen
epizoda a opět jsme spadli. Nyní
panuje s umístěním i vlivem
zranění spokojenost, na návrat výš
to ale nevidím. Tréninková morálka totiž upadá,“ prozradil spolutrenér Aleš Oškera hlavní problém na cestě k prvnímu místu.

Hráčům se podle něj nechce trénovat a v týdnu se jich schází plus
minus pět až šest. Na přípravný
zápas jich ale klidně přijde i
čtrnáct. To je věc, která chybí na
lídra z Němčic. „Neporazili jsme
Němčice, Bedihošť ani Horní
Štěpánov. To o něčem svědčí.
Byly to sice vyrovnané zápasy,
ale oni byli o trochu lepší,“
sportovně uznal dobromilický
kouč, jenž mužstvo vede společně
s Daliborem Makišem.
Pochvaluje si ale atmosféru v
mužstvu, které tvoří odjakživa
místní fotbalisté, což platilo i při
působení v I.B třídě „Máme mladý
mančaft, který má velký potenciál. Věkový průměr je zhruba
dvaadvacet let,“ poukázal Oškera.

Realizační tým se snaží o zapracovávání dorostenců, přál by si ale
právě lepší tréninkovou morálku a
chuť. Oškera přitom zmínil jména
zkušených hráčů Drahoše Žondry,
Libora Noska, Michala Rokla
a Martina Bridzika, kteří jsou
naprosto odlišný případ. Posledně
jmenovaný ale musí na plastiku
křížových vazů a v šestatřiceti
letech prakticky skončil. „Chtěl
bych mu za vše hodně poděkovat,
byl pro nás ten nejdůležitější,“
popřál mu Oškera úspěšné uzdravení. Další zimní změnou je
příchod Davida Březiny, jenž se
ve třiceti letech stane asi nejstarším
členem kádru.
O postup výš se pere šestice
mužstev s minimálními rozdíly
mezi sebou, Aleš Oškera favorizuje Němčice. „Mají zázemí i
potřebnou chuť. My se chceme

udržet do pátého místa, což je
reálné,“ doplnil.
Obdobně to vidí i předseda klubu
Jaroslav Jordán. Postup je podle
něj zbožným přáním a zřejmě
se na jaře projeví slabší zimní
trénování. „Nemáme tu Ronaldy,
kteří rozhodnou zápas bez tréninku,“ poznamenal lakonicky.
„Chtěli bychom zaútočit na špici,
ale velké ambice nemáme. Prostě
chceme hrát co nejlíp. A pokud by
postup vyšel, nebránili bychom
se,“ pronesl před jarem opatrně
místopředseda klubu.
Pochvalu si podle něj vedle hráčů
zaslouží i trenér Pavel Neoral a
vedoucí týmu Luděk Šuranský,
stejně jako obec, která se stará o
hřiště a zázemí. „Máme výborné
podmínky. Úroveň mančaftu je
velmi dobrá, kluci se snaží,“ těší
Zemánka.

„Chceme hrát dobře a atakovat horní příčky,“

přeje si předseda klubu Vladimír Ošťádal
TJ Haná Nezamyslice „B“: 5. místo, 29 bodů
S
k j
Spokojenost
dával najevo
předseda nezamyslické Hané
Vladimír Ošťádal při posuzování výkonů a výsledků
mužského B-týmu v první
části sezony 2012/13. Hráčům
se stejně jako loni daří držet
mezi nejlepšími a tak jako po
šestadvacátém kole minulého
ročníku jsou i nyní na pátém
místě.
„Podařilo se nám stabilizovat
mančaft, na některá domácí utkání nás dokonce bylo víc než
dvacet. A jen dvakrát se stalo, že
bychom jeli pouze v jedenácti.
To když současně hrálo i „áčko“
a dorost,“ těší Ošťádala. Potěšily
ho vítězné duely se Zdětínem
„B“, Tištínem a Kostelcem „B“,
na opačném pólu jsou utkání
s Vrahovicemi „B“ a Horním
Štěpánovem.

je podle předsedy střelecká
potence. Trojice Jiří Přikryl,
Zdeněk Moravec a Marek Pavelka nasázela pětadvacet branek,
jejich spoluhráči přidali dalších
jednadvacet.
Za slabinu považuje složení
zálohy, kdy při jiném složení by
bodů mohlo být ještě víc, vychvaluje si ale výbornou spolupráci
s A-týmem i výběrem dorostu.
„Snažíme se o maximální podporu mládeže a chtěli jsme mít
všechna družstva. Letos jsme ale
museli zrušit přípravky i starší
žáky, navíc mezi žákovskou a
dorosteneckou kategorií dochází
k velkému úbytku hráčů,“ podotkl.
Před jarní částí opustila kádr
dvojice Tomáš Novotný, Jaroslav Ryška, která odešla na

TJ Pavlovice u Kojetína - 6. místo, 29 bodů
Obrovské překvapení z podzimního vývoje a průběžného
šestého místa neskrýval kouč
Pavlovic Jaromír Pospíšil. Loni
se mužstvo až do posledních
kol strachovalo, zda na úkor
Kladek nespadne do IV. třídy,
letos ztrácí po šestnácti kolech
pouze sedm bodů na vedoucí
Němčice.
„Úroveň šla hodně dolů, když i
my jsme se mohli umístit na špici
soutěže. Je pravdou, že jsme se
scházeli ve větším počtu než v
předchozích letech, ale netrénujeme a sejdeme se až při utkání,“
prozradil Pospíšil netradiční formu přípravy.
Ačkoliv se tak hráči na trávníku
potkávají pouze o víkendu,
dokázali na podzim výsledkem
2:0 vyhrát v prvních Němčicích,
3:0 porazit druhou Bedihošť, 1:0
Horní Štěpánov a remizovali 1:1
se čtvrtými Dobromilicemi a 0:0 s
pátými Nezamyslicemi „B“. „Kdo
nehraje fotbal, tak sbírá body. Platilo to pro všechny tyto zápasy.
Když naopak musíme tvořit,
nedaří se nám,“ našel pavlovický
trenér jednoduché vysvětlení a
ocenil velký důraz v šestnáctkách.
Při skládání sestavy se spoléhá
zejména na zkušeného Michala

Přecechtěla, jenž prošel LeRKem
Prostějov, Lipovou či Morkovicemi a v létě se vrátil do Pavlovic, a Zbyňka Pospíšila. Dvojici nasazuje na pozice stopera
a staženého středního záložníka
a chválí si jejich přínos. „Zde
se deset let netrénovalo a vše je
o tom, jaké je složení ostatních
týmů. Musím ale kluky pochválit, na zápasy chodí, snaží se.
S fotbalem to ale přesto nemá
moc společného,“ nekouká se na
projev svého mužstva růžovými
brýlemi.
Kvalita III. třídy podle Pospíšila
velmi utrpěla postupem 1.SK
Prostějov „B“ a Smržic a nyní
by ji přirovnal spíše ke IV. třídě...
I proto uvítal, že vše nasvědčuje
zrušení nejnižší okresní soutěže
a rozdělení III. třídy na skupiny.
„Přibudou nám soupeři jako Tvorovice, Želeč, Doloplazy a rozšíří
se okruh atraktivní pro naše
fanoušky,“ libuje si. Na jaře se
nejvíce těší na derby s Nezamyslicemi, Němčicemi a Dobromilicemi, dvojutkání s Tištínem již mají
jeho hráči za sebou. „Rád ještě
jezdím do Horního Štěpánova,
ale tam je to daleko. Zrušení
„čtverky“ je dobré, volali jsme po
tom již dlouho,“ těší Pospíšila.

Během zimní pauzy sehrály
Pavlovice jediný přátelák a v
Morkovicích zdolaly Pňovice
6:3. Pokud by se tedy dařilo,
mohli by se hráči místního TJ
udržet v nejlepší pětce. Na jaře
přesto kouč očekává spíše mírné
vyklizení pozic, díky nesestupu
ale z jara žádné obavy nemá.
„Kluci si mohou myslet, že
jsou tak dobří, a pak nás vyškolí
béčka Pivína či Kostelce, když
přijedou s několika hráči áčka,“
varuje před nosem nahoru.
„V závěru podzimu již kluci
nemohli, přece jen netrénují a
mančaft stárne. Všichni jsou ale
domácí,“ doplnil Pospíšil s tím,
že v obci nepůsobí dorostenci
ani žáci.
Hráčům ale zpravidla více vychází druhá nežli první polovina
soutěže a může se tak zrodit velké
překvapení: „Pokud by nám vyšlo
jaro jako vždy, tak bychom jeli na
postup. To by byla pořádná ostuda,“ vyprávěl se smíchem kouč.
V boji o postup nejvíce věří
Hornímu Štěpánovu, který měl
na podzim nejlepšího gólmana.
„Němčice jsou zatím mladé a
chybí jim trocha fotbalovosti,“
zmínil s tím, že nezatracuje ani
Dobromilice a Bedihošť. „Hlavně
ať vyjde počasí a nehraje se na
špatných terénech,“ přeje si Jaromír Pospíšil.

Celou jarní sezónu klikej na

www.vecernikpv.cz
hostování do Doloplaz, místo
nich nikdo nový nepřišel. Cílem
„béčka“ není ani při vítězství v
celé soutěži postup výš, ve III.
třídě chce pokračovat i nadále.
„Chceme hrát dobře a atakovat
horní příčky. Zahrát si tak, aby
nás to bavilo,“ přeje si Ošťádal.
Odklad úvodního jarního kola

uvítal, je to vzhledem k počasí
rozumné. „Letos je to extrém.
Škoda, že se na podzim nestihla druhá předehrávka. Jaro stále
nepřichází a byl by problém nachystat hřiště,“ sdělil s tím, že
dříve se hrávalo až do letních
prázdnin a nyní se mělo končit o
dva týdny dřív.

Každý týden aktualizované výsledky,
reporty ze všech fotbalových soutěží,
denně čerstvé novinky

Sport
Výsledky MSFL:
20. kolo: Hulín - Břeclav 1:0 (0:0), branka: 62. Dvořáček * Sigma Olomouc „B“
- Rosice 2:2 (1:1), branky: 32. Plšek, 53. Rolinc - 41. z pen. Malata, 71. Ševčík *
Žďár n. S. - Kroměříž 2:1 (2:0), branky 16. Ciprus, 33. Pohanka z penalty - 52.
Handl * SK Sulko Zábřeh - 1.SK Prostějov 1:1 (0:0), branky: 86. Filip - 64. z
penalty Pavlík * Baník Ostrava „B“ - Frýdek-Místek 1:3 (0:3), branky: 70. z penalty Zeman - 6. Mozol, 12. Gulajev, 20. Teplý * Orlová - Uničov nehráno pro
nezpůsobilý terén (náhradní termín: 5.6., 17:00), Hlučín - Slovácko „B“ nehráno
pro nezpůsobilý terén (náhradní termín: 5.6., 17:00), Zlín „B“ - Třinec nehráno pro
nezpůsobilý terén (náhradní termín: 17.4., 16:30).
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. dubna 2013

Mužstvo
Fotbal Třinec
Frýdek - Místek
1.SK Prostějov
MSK Břeclav
MSK Břeclav
Hlučín
Slavia Orlová - Lutyně
Baník Ostrava B
Slovácko B
Sigma Olomouc B
Uničov
Rosice
Zlín B
Hanácká Slavia Kroměříž
Spartak Hulín
Žďár nad Sázavou
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16 11
17 11
17 10
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17 8
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kam PŘÍŠTĚ na MSFL?

Eskáčku chybělo k výhře v Zábřehu pět minut
Domácí našli odpověď na Pavlíkovu penaltu, teď je na řadě Hlučín

Zábřeh, Prostějov/jim – Desetigólová kanonáda z podzimního
duelu se neopakovala. Na počátku září dokázali hráči 1.SK
Prostějov ve svém druhém domácím duelu v Moravskoslezské
fotbalové lize zdolat Zábřeh 6:4,
nyní jim tři body téměř přinesla
jediná vstřelená branka.
Díky proměněné penaltě Petra
Pavlíka vedl tým Františka Jury a
Romana Popelky na severu Moravy více než dvacet minut 1:0, v
samotném závěru ovšem domácí
po přímém kopu vyrovnali a výsledek 1:1 již zůstal v platnosti až do
konce. Nad plusovým bodem do
tabulky pravdy tak realizační tým
1.SK příliš nejásal.
„Před zápasem bychom ho asi
brali, ale s průběhem, kdy začátek
druhého poločasu jsme byli lepší a
dočkali jsme se první branky, tak to
mrzí. Je to škoda. Domácí měli ne-

bezpečné jen standardní situace, z
nichž dokázali zahrozit, jinak jsme
je do vážnější situace nepustili,“ podotkl k duelu asistent hlavního kouče 1.SK Prostějov Roman Popelka.
Nerozhodný výsledek ale podle něj
na druhou stranu odpovídá, co do
počtu celkových příležitosti, střel
i standardek byl duel víceméně
vyrovnaný. „Bylo to o bojovnosti, o tom, kdo je schopen uhrávat
osobní souboje, kdo z nich bude
schopen vytěžit víc. Nám se zadařilo po stránce nasazení a odhodlání,
je škoda, že jsme to nedotáhli do
vítězného konce,“ pokračoval ve
sladkokyselém hodnocení Popelka.
Obě mužstva hrozila zejména ze
standardních situací či křídelních
akcí, nahrával tomu i stav hrací plochy, přestože se domácí snažili připravit kvalitní přírodní trávník. „Šlo
o první zápas a technické hře po
zemi nebyl terén příliš uzpůsoben,

přestože na tuto dobu a klimatické
podmínky byl velmi dobře připraven. Nicméně byl hodně zapískován,“ upozornil Popelka.
Do vedení se hosté dostali po faulu na Tomáše Kazára uvnitř šestnáctky, který potrestal Petr Pavlík,
domácí vyrovnali rovněž po standardní situaci, když přímý kop z
dobrých pětatřiceti metrů umístil
hlavou do sítě Petr Filip. „Nezvládli
jsme tuto situaci. Byla to spíše individuální chyba, kdy preferujeme
osobní bránění a každý hráč odpovídá za jednoho svého hráče. Nepokryli jsme ho dostatečně,“ našel
chybu Popelka.
V té době se již domácí rozhodli
změnit rozestavení na tři obránce
a tři záložníky, na což hodlali hosté
zareagovat výměnou Machálka za
uzdraveného Pančocháře. „Chtěli
jsme, aby přišel čerstvý hráč, který
by mohl chodit do brejkových si-

1:1

SK Sulko Zábřeh
1.SK Prostějov

(0:0)

Branky: 85. Filip – 64. Pavlík z penalty
Rozhodčí: Černý – Caletka, Páral

Sestava Prostějova:
Bureš – Krejčíř, Hloch, Pavlík, Kazár – Hirsch (80. Svozil),
Zelenka (87. Dostál), Mazouch, Papoušek – Pospíšil (69.
Zatloukal), Machálek. Trenér: František Jura.

tuací. Ale trochu nám to překazila
vyrovnávací branka,“ zamrzelo asistenta 1.SK a bývalého úspěšného
hráče.
Nyní se podle losu představí hráči
1.SK Prostějov doma, čeká na ně
šestý Hlučín. Jelikož bylo utkání s
Baníkem Ostrava „B“ odloženo,
půjde současně o první domácí
duel prostějovského výběru v domácích podmínkách. „Očekávám

vyrovnaný zápas podobný tomu v
Zábřehu. U nich to bylo také velmi
vyrovnané a šance na obou stranách vznikaly hlavně po standardních situacích. Hlučín je má velmi
nebezpečné,“ upozornil na velkou
zbraň soupeře Roman Popelka. Na
podzim vyhrálo 1.SK 2:1, odveta
se v areálu Za Místním nádražím
hraje v sobotu 13. dubna od šestnácti hodin.

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

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.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

Sida Cup vyhrál Přerov, domácí skončili devátí

Prostějov/jim – Vítězem pátého ročníku mládežnického hokejového turnaje Sida Cup se
stali hráči Přerova. Ti ve finále
třídenního klání jednoznačně
porazili vítěze druhé základní
skupiny Tábor 5:1 a převzali z
rukou majitele titulárního partnera Jiřího Netušila a prvního
náměstka Olomouckého kraje
Aloise Mačáka pohár pro nejlepší družstvo. V již tradičním
turnaji sedmých tříd se naopak
letos nedařilo domácímu výběru, jenž nasadil povětšinou
o rok mladší hráče, a musel se
spokojit s až devátým místem.
Pořadatelé rozdělili desítku výběrů z České republiky, Slovenska
i Polska do dvou pětičlenných
skupin, v nichž se během pátku
a soboty utkal každý s každým.
Hrálo se na dvakrát dvacet minut
a konečné pořadí obou skupin určilo nasazení mužstev do závěrečných bodů. Vítězové se střetli ve
finále o celkové první místo, druhé celky zabojovali o bronz, třetí
týmy o páté místo, čtvrté týmy o
sedmé místo a poslední ze základních skupin si to rozdali o devátou
pozici.
Skupinou „A“ prošli s jistotou hráči
Tábora, když ani jednou neprohráli
a ztratili jen po remíze s Brnem. Ve
druhé skupině se velmi podobně
vedlo přerovským Zubrům, kteří
nestačili jen na Vítkovice.
Ve finále měli od počátku navrch
hráči Přerova, hned v polovině
osmé minuty je dvěma brankami
poslal po vedení 2:0 Jakub Navrátil. Ve druhém poločase přidali v
rychlém sledu další tři branky Zydlík, Motěk a Kuba, teprve pak se z
brankoviště prosadil i táborský Drhovský. Jihočeši poté zahodili několik velkých šancí a čtyři sekundy
před koncem zaznamenal poslední
branku na 6:1 Adam Skřeček.

Třetí skončili hokejisté klubu
Warrior Brno, jterým stačila jediná
branka do sítě Martina, domácí Jestřábi v neděli zabojovali a po výhře
5:3 nad Nitrou skončili devátí.
„Pro nás jako hlavního sponzor je
vždy nejdůležitější, aby si děti zahrály a mohly se hokejově vyvíjet,
což se daří. Umístění domácího
oddílu není prvořadé. Materiálně,
technicky i organizačně je turnaj
velmi vydařený a pokud se nestane něco mimořádného, věřím,
že i příští rok turnaj bude pod naši
hlavičkou a pod patronací prvního
náměstka hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka,“ zhodnotil letošní vystoupení majitel
bezpečnostní a úklidové agentury
Sida Jiří Netušil.
Optimisticky se za právě skončeným ročníkem ohlížel i patron turnaje Alois Mačák: „Zápasy jsou
velmi pěkné a všichni, kdo přijeli,
tak se baví. To je nejdůležitější.
Chtěl bych poděkovat všem obětavým rodičům a organizátorům,
kteří vytvořili fantastické zázemí.
Tento turnaj je již popáté velmi

dobře zorganizovaný,“ potěšilo
jej.
Neopomněl připomenout, že tato
akce přispívá ke zviditelnění města Prostějov i Olomouckého kraje
a že na tyto turnaje mladíci nikdy
nezapomenou. „Sám jsem aktivně
hrával hokej a vím, že tyto turnaje
zůstanou v srdíčku. Vzpomíná se
na to celý život, ať už vyhrajete,
nebo na medaili nedosáhnete,“
doplnil Mačák.
„Mohli jsme dvakrát vyhrát, ale
bohužel. Měli jsme v mužstvu ale
spoustu mladších žáků, takže si
děti vedly dobře. Poslední zápas
byl nejlepší, zejména první poločas nám vyšel skvěle,“ ohlédla se
za vystoupením nadějných Jestřábů vedoucí starších žáků Martina
Křupková.
Za pomoc při zajištění letošního
ročníku poděkovali pořadatelé
obětavým rodičům a rovněž všem
sponzorům, zejména pak společnosti Sida, Olomouckému kraji,
Soláriu Avangarda Prostějov a
firmám Bauer Pro Logistic s.r.o.,
Uniagris Pěnčín a.s.

Výsledky turnaje:
Skupina „A“: 1. HC Tábor 7
bodů/21:5 (- Brno 1:1, Havlíčkův Brod 4:1, Jastrzebie 8:2,
Prostějov 8:1), 2. HCM Warrior
Brno 6/11:8 (- Havlíčkův Brod
1:1, Jastrzebie 3:2, Prostějov
6:4), 3. HC Rebel Havlíčkův
Brod 5/12:10 (- Jastrzebie 7:3,
Prostějov 3:2), 4. GKS Jastrzebie 2/16:21 (- Prostějov 9:3), 5.
LHK Jestřábi Prostějov 0/10:26
Skupina „B“: 1. HC Zubr Přerov 6/17:6 (- Martin 4:0, Select
7:1, Vítkovice 1:3, Nitra 5:2),
2. MHC Martin 6/9:7 (Select
4:2, Vítkovice 2:1, Nitra 3:0),
3. ZHM Select Vyškov 4/18:12
(- Vítkovice 5:0, Nitra 10:1), 4.
HC Vítkovice 4/14:8 (- Nitra

10:0), 5. MMHK Nitra 0/3:28.
O 9. místo: Jestřábi Prostějov –
Nitra 5:3 (3:1, 2:2)
O 7. místo: Vítkovice – Jastrzebie 4:2 (3:0, 1:2)
O 5. místo: Vyškov – Havlíčkův Brod 6:5 (2:3, 4:2)
O 3 místo: Warrior Brno –
Martin 1:0 (0:0, 1:0)
Finále: Přerov – Tábor 6:1
(2:0, 4:1)
Sestava domácích Jestřábů:
Křupka, Křesala – Slavotínek, P ěnčík, F. Ševčík, Vlček,
Kubík, Říha, Liška, Janeček,
Přikryl, Antoníček, Strupek,
Hrubeš, Popelka, Michálek,
Bocek, Vysloužil, T. Ševčík,
Studený, Rochla.
Hlavní trenér: David Šebek.

Na zimák míří dorostenecké
týmy ze šesti zemí
Prostějov/jim – Dvanáct výběrů z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska,
Itálie i Švýcarska se na konci
tohoto týdne představí na
prostějovském zimním stadionu. Od pátku do neděle se
tam totiž uskuteční mezinárodní hokejový turnaj U16,
tedy pro hráče narozené v
letech 1997 a 1998.
Pořadatelé rozdělili účastníky do čtyř tříčlenných skupin,
hrát se bude na dvakrát patnáct
minut čistého času. Domácí
Jestřábi se v červené skupině
střetnou s maďarským týmem

MTK Budapešť a Hvězdou
Praha, v bílé skupině změří síly
Zubr Přerov, švýcarský Davos
a italský Feltre, do černé skupiny byla nalosována trojice
HamrTeam White z České
republiky, Prorink Stars Team
z Polska a slovenská Slovak
Academy. V modré skupině
se utká trio HamrTeam Blue,
Slavia Bratislava a MAC Budapešť.
Páteční program startuje již
o půl sedmé duelem červené
skupiny LHK Jestřábi Prostějov – MTK Budapešť a sérii
dvanácti zápasů zakončí od

čtvrt na devět večer střetnutí
Slavie Bratislava s MAC Budapešť.
V sobotu od půl sedmé ráno
přijdou na řadu čtvrtfinálové
a později semifinálové duely i
první dvě kola utkání o deváté
až dvanácté místo, v neděli od
půl sedmé ráno turnaj vyvrcholí zápasy o konečné umístění.
Tedy rozuzlením mezi poslední čtveřicí a následně bitvami o
sedmé, páté, třetí i první místo.
Finále se uskuteční v neděli od
tři čtvrtě na jednu, duel o bronz
podle programu začne přesně
půl hodiny před polednem.
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Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
20. kolo: Šternberk - Dolany 3:0 (1:0),
Konice - Opatovice 1:0 (0:0), Velké
Losiny - FK Troubky 2:1 (2:0). Utkání
Ústí – Hněvotín, Želatovice – Litovel,
Kralice - Zlaté Hory, Určice - Kozlovice
A Oskava - HFK Olomouc B odložena na
29. května 2013.
1. Sokol Určice
16 13 3 0 50:15 42
2. Sokol Konice 17 10 2 5 26:21 32
3. Jiskra Oskava 16 10 0 6 39:28 30
4. FK Kozlovice
16 9 2 5 30:23 29
5. 1.HFK Olomouc B 16 8 3 5 35:20 27
6. FK Šternberk
17 8 3 6 38:29 27
7. Velké Losiny
17 6 4 7 39:38 22
8. Zlaté Hory
16 6 4 6 22:25 22
9. Kralice na Hané 16 6 2 8 23:34 20
10. FC Hněvotín 16 5 4 7 19:23 19
11. FC Želatovice 16 5 4 7 29:38 19
12. TJ Tatran Litovel 16 4 6 6 22:24 18
13. Sokol Ústí
16 4 6 6 22:29 18
14. FK Troubky
17 4 5 8 23:34 17
15. Opatovice
17 3 3 11 17:32 12
16. FC Dolany
17 2 5 10 12:33 11
I.A sk. „A“ muži:
16. kolo: Leština - Konice B 0:1 (0:0),
Mohelnice B - Šumvald 4:1 (2:0),
Troubelice - Štíty 1:1 (0:1), Medlov
- Loštice 1:1 (1:1). Utkání Štěpánov –
Jeseník, Jindřichov - Moravský Beroun
a Písečná – Bludov odložena na
8. května 2013.
1. Medlov
15 12 3 0 45:12 39
2. Moravský Beroun 14 8 4 2 42:27 28
3. FK Jeseník
14 8 2 4 36:25 26
4. Sokol Leština 15 8 2 5 27:22 26
5. Sokol Štíty
15 7 4 4 35:22 25
6. FK Mohelnice B 15 7 4 4 33:26 25
7. Sokol Bludov
14 7 1 6 30:27 22
8. Sokol Troubelice 15 5 2 8 29:29 17
9. Štěpánov
14 5 2 7 28:29 17
10. SK Šumvald
15 4 3 8 21:41 15
11. SK Loštice
15 3 5 7 22:30 14
12. Olpa Jindřichov 14 4 2 8 27:40 14
13. Sokol Konice B 15 4 2 9 20:33 14
14. Písečná
14 1 2 11 17:49 5
I.A sk. „B“ muži:
16. kolo: Haná Prostějov - Slatinice
2:0 (0:0), Bělkovice - Bohuňovice 1:0
(0:0). Utkání FK Hlubočky – Klenovice,
Slavoj Kojetín – Bělotín, Dub n.Moravou
– Plumlov, Čechovice - Nové Sady a
Náměšť – Lipník odložena na 8. května
2013.
1. Slavoj Kojetín
14 12 1 1 43:14 37
2. FK Nové Sady 14 11 2 1 49:12 35
3. Sokol Čechovice 14 9 2 3 36:14 29
4. FK Hlubočky
14 7 2 5 26:26 23
5. Lipník n.Bečvou 14 6 4 4 30:17 22
6. SK Bělkovice
15 6 2 7 25:22 20
7. Sokol Dub n.M. 14 5 3 6 26:31 18
8. SK Slatinice
15 5 3 7 18:31 18
9. Klenovice n.H. 14 5 2 7 26:27 17
10. Bohuňovice 15 4 4 7 23:31 16
11. Haná Prostějov 15 3 5 7 16:29 14
12. SK Náměšť n.H. 14 4 0 10 20:41 12
13. Sokol Bělotín 14 2 5 7 15:41 11
14. Oresvo Plumlov 14 1 5 8 14:31 8
I.B sk. „A“ muži:
16. kolo: Vrchoslavice - Pivín 1:1
(1:0). Utkání Všechovice – Kostelec,
Býškovice - Hranice B, Horní
Moštěnice – Tovačov, Lipová –
Nezamyslice, Beňov – Mostkovice a
Radslavice - Jesenec odložena na 1.
května 2013.
1. FC Beňov
14 11 1 2 49:16 34
2. Vrchoslavice
15 10 2 3 40:20 32
3. SK Lipová
14 8 2 4 37:27 26
4. SK Hranice B
14 8 2 4 33:25 26
5. Tatran Všechovice 14 8 1 5 28:22 25
6. TJ Sokol Tovačov 14 6 2 6 28:27 20
7. FC Kostelec n.H. 14 6 2 6 31:34 20
8. Horní Moštěnice 14 6 2 6 25:29 20
9. TJ H. Nezamyslice 14 6 1 7 21:27 19
10. SK Jesenec
14 4 4 6 20:25 16
11. Sokol Radslavice 14 4 2 8 22:30 14
12. Sokol Mostkovice 14 4 2 8 20:30 14
13. Sokol Pivín
15 2 4 9 17:38 10
14. FK Býškovice 14 2 1 11 19:40 7
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Konice vyzrála na Opatovice a už je druhá
Konice/jim – Jubilejní desátou výhru v sezoně ukořistili
v neděli odpoledne fotbalisté
Sokola Konice. Na domácí
umělé trávě zvládli po týdnech odkladů první ostré jarní utkání a předposlední Opatovice porazili brankou ze
samotného závěru 1:0. Nová
gólmanská jednička Vojtěch
Nakládal tak hned při své obnovené premiéře v konickém
dresu vychytala čisté konto.
Nováčkovi z Hranicka se na
podzim podařilo získat jen tři
výhry a z cizích trávníků při-

vezl pouze tři body za výhru
2:1 ve Šternberku. Do Konice tak hráči Opatovic zavítali
především s cílem pozorně
bránit, co nejdéle držet stav
0:0 a případně z nějakého
brejku udeřit.
Tento plán jim dlouhou dobu
vycházel, přesto se nakonec
domů vraceli s prázdnou. Dvě
minuty před koncem totiž
usměrnil centr za brankovou
čáru a mimo dosah brankáře i
všech protihráčů Lukáš Malínek. Konice tak popáté v tomto
ročníku krajského přeboru po-

brala doma všechny body.
„Potěšilo mě hlavně, že jsme
již konečně začali hrát. Posunuli jsme se tam, kde jsme měli
být zhruba před měsícem,“ připomněl konický kouč Roman
Jedlička fakt, že jaro mělo v nejvyšší krajské fotbalové soutěži
odstartovat již o víkendu 16. a
17. března.
Podotkl, že soupeři taktika vycházela velmi dobře a jeho hráči
dosáhli víceméně velmi náhodné branky, která utkání rozhodla. „Mají dvanáct bodů a chtějí
se zachránit. Hráli vynikajíce do

soubojů, dozadu organizovaně,
zkusili si nějaký brejk. Kdyby
jim vyšel, tak si myslím, že by
vyhráli. Tak se to asi v jejich situaci hraje,“ okomentoval předchozí dění na hřišti.
Duel sice oboustranně příliš
šancí nenabídl, ale konická
branka znamenala vyústění
tlaku, kdy se zhruba od sedmdesáté minuty domácí hráči
výrazněji tlačili do šestnáctky.
V samotném závěru za to byli
i odměněni. Naopak obrana
žádnou branku nedovolila.
„Nedostali jsme sice gól, ale

na druhou stranu gólman neměl žádný těžký zákrok. Měli
dva brejky, které jim nevyšly,
a tím to skončilo,“ poukázal
Jedlička, že Opatovice toho
dopředu moc nepředvedly.
Konice byla jedním z šesti
mužstev, které o víkendu skutečně zahájily jarní část sezony a v neúplné tabulce se tak
posunula na druhé místo o dva
body před Oskavu. Ta však
má odložený duel s „béčkem“
Holice k dobru. Stejně jako
vedoucí Určice se teprve utkají se čtvrtými Kozlovicemi a

deváté Kralice v náhradním
termínu poměří síly s osmými
Zlatými Horami.

Sokol Konice
FKM Opatovice-Všechovice
1:0 (0:0)
Branka: 88. Malínek
Rozhodčí: Vičar – Ráb, Vachutka
Sestava Konice: Nakládal –
Směták, Rus, R. Řehák, Růžička – T. Řehák, Kořenovský (75.
Malínek), Cetkovský – Kryl
(89. Antl), Novotný, Schön.
Trenér: Roman Jedlička.

I.A třída: Konice „B“ veze výhru z Leštiny
Leština, Prostějov/jim –
Druhá nejvyšší krajská
soutěž nabídla o víkendu ze
čtrnácti duelů pouze necelou
polovinu. V jižní „B“ skupině si pro výhru dokráčela
Haná Prostějov, naopak Čechovice, Plumlov i Klenovice
na Hané musely své duely
odložit na 8. května. V severní „A“ skupině dokázaly týmy odehrát hned čtyři

duely, mimo jiné ten, v němž
Leština přivítala Konici
„B“. Hosté se nezalekli, že
je od domácích dělí propast
dvanácti bodů, a překvapivě
zvítězili 1:0.
Konické „béčko“ se stejně
jako při své premiérové sezoně v I.A třídě potýká se
záchranářskými starostmi, zatímco Leština atakuje nejvyšší
příčky. Na severu Moravy ale

hosté zabrali a poprvé v sezoně zvítězili i jinde než pouze
ve svém domácím prostředí.
„Taky mě to překvapilo, musím se přiznat. Kdyby domácí
po extempore druhého pomezního dali tři góly, mohli
jsme prohrávat 0:3. Pouštěl
třímetrové ofsajdy, Leština
toho ale nevyužila a gól nedala. Pak se to uklidnilo a my
jsme dali velmi náhodný gól

na 1:0,“ popsal průběh duelu
trenér konického výběru Roman Jedlička.
O jedinou branku se povedeným
přímým kopem postaral Martin
Dostál, domácí žádnou kloudnou odpověď nenašli. „Kdyby
domácí dali z ofsajdů góly, dopadlo by to 3:0. Rozhodčí to
třikrát pustil, oni to třikrát nedali. Pak se to srovnalo a začal se
hrát fotbal na středu hřiště a mezi

šestnáctkami,“ doplnil Jedlička.
Velmi příjemně ho potěšil stav
hrací plochy, v Konici totiž stále leží deset centimetrů sněhu a
nebýt umělé trávy, zdaleka by
se Pod Kučerákem nemohl hrát
fotbal. „Hrálo se na velmi kvalitní přírodní trávě a byl to jeden z
kvalitnějších zápasů. Soupeř se
snažil, ale i kdyby hrál do zítřka,
tak gól nedá,“ podotkl hostující
trenér.

Sokol Leština
Sokol Konice „B“
0:1 (0:0)
Branka: Dostál
Rozhodčí: Langhammer –
Šebesta, Straka
Sestava Konice „B“: Kačer
– Václavek, Rus, L. Bílý, Burget – M. Drešr (88. F. Bílý),
Kaprál, Schvarz, Jurník (46.
Franc) – Dostál, Antl. Trenér:
Roman Jedlička.

„Béčko“ 1.SK dostalo od Klenovic búra
Prostějov/jim – Devadesát
minut hry, na které by nejraději brzy zapomněl, protrpěl v neděli večer na lavičce
1.SK Prostějov „B“ David
Mezuliánek. Trenér vedoucího týmu okresního přeboru vedl svůj tým proti Klenovicím, které hrají o dvě

soutěže výš, ale úspěchem
jeho mise neskončila. Hosté
se na prostějovské umělce
cítili jako doma a pěti brankami dali jasně najevo, kdo
zvítězí.
„Z naší strany to bylo hrozné. Odfláknutý výkon, prostě
ostuda. Bez bojovnosti, nasa-

zení, pozitivního nebylo prakticky nic,“ nechtělo se příliš do
hodnocení Mezuliánkovi.
Vzhledem k odpolednímu duelu
„áčka“ nemohl počítat s žádnou
posilou a mužstvu chyběl právě
tahoun, který by ostatní strhl a
vyburcoval k lepšímu výkonu.
„Kluci mohou vyhrávat i bez

posil, ale tentokrát jsme nebyli
schopni zabojovat a zahráli jsme
tak na padesát procent našich
možností,“ nepotěšilo trenéra.
Do dvacáté minuty se přitom duel
vyvíjel dobře, pak ale přišel centr
do vápna a po nedůrazu v šestnáctce domácí poprvé inkasovali.
Po změně stran se Klenovice pro-

sadily ještě čtyřikrát a „eskáčku“
tak vstřelily celkem pět branek.
„Může se stát, že nám utkání
herně nevyjde, jenže jsme to
Klenovicím velmi ulehčili. Neviděl jsem zájem, chuť, klukům
se nechtělo běhat,“ povšiml si
nedostatků kouč 1.SK David Mezuliánek.

1.SK Prostějov „B“
TJ Sokol Klenovice na Hané
0:5 (0:1)

Sestava 1.SK: Hubál – Krátký, Zelina, Peka, Martínek
– Sedláček, Pořízka, Coufal,
Komárek – Fabiánek, Ballek.
Trenér: David Mezuliánek.

I.B třída: Pivín sebral body Vrchoslavicím
Prostějovsko/jim – Tři regionální týmy zasáhly do
velmi neúplného šestnáctého
kola I.B třídy. Druhé Vrchoslavice na chropyňské umělé
trávě překvapivě ztratily s předposledním Pivínem a malé derby skončilo
remízou 1:1, Kostelec na
Hané se z Hranic vrátil
zcela s prázdnou, když
proti Všechovicím neudržel
vedení 1:0 a po řadě
nevyužitých
příležitostí
prohrál 1:3. Lipová, Nezamyslice, Mostkovice, Jesenec
i Protivanov do soutěžních
utkání zatím stále nezasáhly.

I

II.třída
12.kolo:
Brodek u PV-Olšany 1:6 (0:4), Vrahovice-Otinoves
6:2 (3:2), Studený 4, Prucek, Šedivý - Lachman,
Zapletal.
17.kolo: Haná Prostějov B-Otaslavice 2:0 (1:0),
Novák, Světlík.
*1.*1.SK Prostějov B*16*12*2*2*53:15*38*
*2.*Hvozd*16*11*1*4*51:31*34*
*3.*Otaslavice*17*8*5*4*40:33*29*
*4.*Smržice*16*8*4*4*34:22*28*
*5.*Vrahovice*16*8*3*5*38:24*27*
*6.*Zdětín*16*8*3*5*34:32*27*
*7.*Určice B*16*9*0*7*32:39*27*
*8.*Čechovice "B"*16*8*2*6*29:21*26*
*9.*Olšany*16*7*2*7*32:34*23*
*10.*Brodek u PV*16*6*4*6*38:38*22*
*11.*Přemyslovice "A"*16*5*4*7*31:34*19*
*12.*Otinoves*16*5*3*8*35:40*18*
*13.*Držovice*16*3*4*9*25:44*13*
*14.*Haná Prostějov B*16*3*3*10*21:39*12*
*15.*Kralice B*16*3*2*11*22:41*11*
*16.*Vyšovice*15*1*4*10*16:44*7*
Kanonýři: 19 - Zapletal Petr (Otinoves), 15 - Kaláb
Michal (Otaslavice), 12 - Halouzka Petr (Určice B).

TJ Sokol Vrchoslavice
TJ Sokol Pivín
1:1 (1:0)
Branky: Zatloukal – R. Švéda.
Rozhodčí: Rýpar – Baďura,
Pumprla. Sestava Vrchoslavic:
Jurčík – J. Fousek, Zdražil,
Zatloukal, Hradil – P. Horák
ml., Lacina, M. Fousek (70.
Olšanský), Trávníček – P. Horák
st., Holub. Trenér: Roman Šmíd.
Sestava Pivína: Pluhařík – R.
Švéda, Vláčilík, Martinec, P.
Zbožínek ml. – Šišma, Novák
(63. Vrba), Svozil, Tydlačka
– Labounek, Kadlec (52. Nesvadbík). Trenér: Pavel Zbožínek
starší.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Je to sice překvapení, ale od
Pivína jsme čekali enormní nasazení. Jsem velice nespokojen
s rozhodčím, byl nejslabším
článkem hry. Sice udělil Pivínu asi sedm žlutých karet, ale
žádnou červenou a pustil příliš
tvrdou hru, kterou nám to hosté
znechutili. Jsem rád, že jsme
to přežili bez vážných zranění,
Pivínu ale mohu pogratulovat,
jeho hra sklidila ovoce. Fotbal
to nebyl moc ke koukání, ve
druhé půli jsme sice měli mírnou
převahu, ale nedotáhli jsme to do
konce. Teď máme Mostkovice a

chceme proti nim předvést svou
hru. Bude záležet i na tom, co
terén dovolí.“
Hodnocení trenéra Pivína Pavla
Zbožínka:
„Jsem spokojen. Budeme se opět
zachraňovat a každý bod hráčům
posílí sebevědomí. Vrchoslavice jsou sice týmem z popředí a
možná aspirantem na postup, ale
dokázali jsme eliminovat jejich
útok. V první půli jsme inkasovali
branku ze standardky, do druhé
jsme ale šli s cílem vyrovnat a uhrát
solidní výsledek. Také hlavou
jsme srovnali, pak jsme se stáhli,
ale nenechali jsme soupeře hrát.
Domácí měli několik standardek

kolem šestnáctky, ale žádnou další
už nevyužili. Obrana předvedla
super práci, všichni kluci bojovali a
velkým přínosem byl Jarda Svozil
v záloze, jenž podržel míč a staral
se o mezihru.“

Tatran Všechovice
FC Kostelec na Hané
3:1 (0:1)
Branka Kostelce: Baláš. Rozhodčí:
Slota – Křepský, Kadaník. Sestava Kostelce: J. Menšík – Móri,
Fréza, Začal, Baláš – Vařeka, T.
Menšík, Walter, Grepl – Hon (60.
Vyhlídal), Daněček (70. Chytil).
Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce na

Hané Petra Waltera:
„Žádná sláva. Začali jsme velice
dobře a již ve třetí minutě jsme
se dostali do vedení, když Baláš
tečoval centr do vápna. Další tři
šance jsme ale nevyužili, zatímco
Všechovice po přestávce dávaly
góly. V pětatřicáté minutě během
snad deseti sekund Baláš, Grepl
a Walter třikrát nastřelili tyčku.
Kdybychom se dostali do vedení 2:0, zápas by vypadal jinak.
Jenže domácí kraje druhé půle
vyrovnali a za další neproměněné
šance Waltra a Grepla jsme byli
potrestáni. Měli jsme minimálně
na remízu, ale vlastními chybami
jsme body darovali domácím.“

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

www.
vecernikpv
.cz
III. třída
12.kolo:
Pivín B-Kostelec B 6:3 (4:1), Švéda 2, Baláš,
Bartoník, Svozil, Žondra - Brančík, Merta, Vyhlídal.
*1.*Němčice*15*12*0*3*54:12*36*
*2.*Bedihošť*16*11*1*4*45:27*34*
*3.*Horní Štěpánov*15*10*1*4*39:19*31*
*4.*Dobromilice*16*9*4*3*41:25*31*
*5.*Nezamyslice B*16*9*2*5*46:27*29*
*6.*Pavlovice*16*8*5*3*28:16*29*
*7.*Tištín*16*8*3*5*41:25*27*
*8.*Ptení*16*6*6*4*32:27*24*
*9.*Zdětín B*16*6*2*8*27:23*20*
*10.*Brodek u Konice*16*5*4*7*36:40*19*
*11.*Vrahovice B*16*5*3*8*33:44*18*
*12.*Pivín B*16*5*2*9*34:57*17*
*13.*Mostkovice B*16*4*3*9*25:37*15*
*14.*Vícov*16*4*3*9*21:35*15*
*15.*Kostelec B*16*4*1*11*27:42*13*
*16.*Ivaň*16*1*0*15*10:83*3*
Kanonýři: 24 - Bosák David (Němčice), 16
- Musil Martin (Bedihošť), 10 - Stančík Jan
(Tištín), Vozihnoj Luboš (Dobromilice).

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ
FOTBALOVÁ LIGA:
21. kolo: 1.SK Prostějov – Hlučín (sobota
13.4., 16.00, rozhodčí: Julínek – Drozdy,
Miko).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
21. kolo: Troubky – Určice (neděle 14.4.,
16.00, Kašpar – Svozil, Kopecký), Hněvotín – Konice (sobota 13.4., 16.00, Kubec
– Křepský, Ráb), 1.HFK Olomouc „B“ –
Kralice na Hané (neděle 14.4., 10.00, hřiště
Hodolany, Slabý – Vičar, Knoll).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
17. kolo: Konice „B“ – Troubelice (neděle
14.4., 16.00, Oulehla – Sigmund, Navrátil).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
17. kolo, sobota 13. dubna, 16.00: Náměšť
na Hané – Čechovice (Knoll – Vachutka,
Reich), Klenovice na Hané – Kojetín (Petr
– Machala, Krpec), Plumlov – Haná Prostějov (Januš – Dömisch, Kučera).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
17. kolo, neděle 14. dubna, 16.00: Mostkovice – Vrchoslavice (Petrů – Lasovský,
I. Antoníček, Pivín – Všechovice (Milar
– Majer, Dokoupil), Jesenec – Beňov (sobota 13.4., 16.00, hřiště Dzbel, Vičar – Slabý, Knoll), Kostelec na Hané – Býškovice
(sobota 13.4., 16.00, Krutovský – Lasovský, Petrů), Hranice „B“ – Lipová (neděle
14.4., 15.00, Grečmal – Menšík, Kouřílek), Nezamyslice – Tovačov (sobota 13.4.,
16.00, Fojtek – Majer, Svozil).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
17. kolo: Maletín – Protivanov (sobota
13.4., 16.00, Boháč – Slota, Silný).

MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
21. kolo: Třinec – 1.SK Prostějov (sobota
13.4., 14.30, Cieslar – MS KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná (sobota
13.4., 10.15, Miko – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ
DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
23. kolo: 1.SK Prostějov – Karviná (sobota
13.4., 12.30, Ol KFS – Miko, Ol KFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
- starší dorost:
19. kolo: Konice – Nemilany (sobota 13.4.,
10.00, Milar – OFS, OFS), Čechovice –
Šternberk (sobota 13.4., 10.00, Dokoupil –
OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS
– mladší dorost:
19. kolo: Konice – Nemilany (sobota 13.4.,
12.15, Milar).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu
– skupina „B“:
17. kolo: Určice – Opatovice (sobota 13.4.,
13.00, OFS), Kostelec na Hané – Horní
Moštěnice (neděle 14.4., 11.00, Přikryl).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00: 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 13.4., 16.00), Brodek u Prostějova – Smržice (hřiště Smržice).

III. TŘÍDA:
21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00: Bedihošť – Dobromilice (neděle 14.4., 10.00),
Ivaň – Němčice nad Hanou (sobota 13.4.,
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“.
IV. TŘÍDA:
21. kolo, neděle 14. dubna, 16.00: Hrubčice
volno, Tvorovice – Brodek u Prostějova „B“
(sobota 13.4., 16.00), Malé Hradisko – Doloplazy, Plumlov „B“ – Biskupice, Skalka
– Čechy pod Kosířem (sobota 13.4., 16.00,
hřiště Výšovice), Přemyslovice „B“ – Protivanov „B“, Želeč – Jesenec „B“, Kladky –
Otaslavice „B“.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV
DOROSTU:
11. kolo: Pivín – Dobromilice (neděle 14.4.,
13.30), Přemyslovice – Smržice (sobota
13.4., 10.45, hřiště Kostelec na Hané), Protivanov – Němčice nad Hanou (neděle 14.4.,
11.00), Vrahovice – Plumlov (neděle 14.4.,
10.30).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN,
SKUPINA „B“:
15. kolo: Podivín – Kostelec na Hané (neděle
14.4., 16.00., Vostrejž – Jm KFS, Jm KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
16. kolo: Kostelec na Hané „B“ – Kunštát
(sobota 13.4., 16.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na
vaši návštěvu! -jim-

Basketbal

BK PROSTĚJOV - ČEZ BASKETBALL NYMBURK 71:96
čtvrtiny: 18:21, 13:28, 18:26, 22:21
Body: Bohačík 16, Slezák 13, Švrdlík 11, Bratčenkov
9, Marko 8, Kohout 7, Pandula 4, Prášil 3 – Carter 18,
Pomikálek 15, Naymick 13, Rančík 12, Welsch, Efevberha
a Palyza po 9, Hruban 7, Benda 4
BK Děčín - BK Prostějov 74:77 (14:22 27:42 48:60)
BK Děčín: Sanders Levell 23, Jiříček Jan 12, Stria Luboš 11,
Pope Patrick Donnell 8, Alič Admir 7, Houška Jakub 6,
Kaša Jakub 3, Bažant Lukáš 2, Soukup Miroslav 2, Bejček
Jan 0, Kinter Gyorgy F. 0, Landa Robert 0
BK Prostějov: Marko Roman 15, Slezák Pavel 15, Švrdlík
Kamil 14, Kohout Ondřej 9, Pandula Dušan 9, Bohačík
Jaromír 6, Prášil Jaroslav 6, Bratčenkov Vojtěch 3, Šmíd
Filip 0
STŘELBA 3B.: 24/8:22/9
STŘELBA 2B.: 42/18:35/16
Trestné hody: 18/14:29/18
Doskoky: 35:34
OSOBNÍ CHYBY: 25:20
ROZHODČÍ: Vyklický Robert, Kučera Stanislav, Karásek
Jan;

tabulka a1 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. ČEZ Basketball Nymburk

32

31

1

2864:2076

63

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

33
32
33

20
20
19

13
12
14

2648:2529
2762:2594
2717:2611

53
52
52

5. BK Děčín

33

18

15

2602:2512

51

6. BC UNIKOL Kolín

33

18

15

2640:2772

51



Tým

tabulka A2 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

1. Astrum Levice

36

21

15

2843:2776

57

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

36
36
36

17
15
13

19
21
23

2758:2794
2750:2861
2911:3191

53
51
49

5. SLUNETA Ústí nad Labem

36

11

25

2712:302

47

6. QANTO Tuři Svitavy

36

11

25

2863:3087

47

7. BK Lions Jindřichův Hradec

36

10

26

3007:3253

46
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Body

koše Mattoni nbl v číslech:
Skupina A1

8. kolo: Ostrava - Kolín 95:75 (25:20, 44:45, 65:53). Nejvíce
bodů: Wilson 26, Jurečka 21, Gniadek 14 - Ubilla 19, Machač 12, Field 11,
Bolds 10. Rozhodčí: Dolinek, Kapl, Remenec. Trestné hody: 25/23 - 14/13.
Fauly: 19:20. Trojky: 12:6 * Děčín - Pardubice 89:73 (30:20, 50:44, 69:63).
Nejvíce bodů: Pope 21, Stria 17, Sanders 16, Landa 11 - Nelson 23, Žabas 18,
Bohačík 13. Rozhodčí: Lukeš, Kučera, Karásek. Trestné hody: 20/14 - 26/19.
Fauly: 21:19. Trojky: 11:2 * Prostějov - Nymburk 71:96. Nejvíce bodů: Bohačík 16, Slezák 13, Švrdlík 11 - Carter 18, Pomikálek 15, Naymick 13. Rozhodčí:
Paulík, Kurz, Večeřa. Trestné hody: 21/14 - 33/25. Fauly: 24:19. Trojky: 9:9.
9. kolo: Kolín - Nymburk 52:100 (11:26, 28:50, 39:71). Nejvíce bodů: Field
14, Hubálek a Zuzák po 11, Vyoral 10 - Benda 16, Efevberha 15, Pavkovič
10. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Znamínko. Trestné hody: 16/11 - 11/7. Fauly:
17:17. Trojky: 5:11 * Pardubice - Ostrava 64:76 (14:14, 26:35, 50:53). Nejvíce
bodů: Žabas 23, Bohačík 17, Čarnecký 10 - Wilson 16, Barnes a Dufault po
13, Ames 12, Číž 11. Rozhodčí: Hruša, Matějek, Baloun. Trestné hody: 24/15 24/9. Fauly: 22:25. Trojky: 9:15 * Děčín - Prostějov 74:77 (14:22, 27:42, 48:60).
Nejvíce bodů: Sanders 23, Jiříček 12, Stria 11 - Marko a Slezák po 15, Švrdlík
14. Rozhodčí: Vyklický, Kučera, Karásek. Trestné hody: 18/14 - 29/18. Fauly:
25:20. Trojky: 8:9.
Skupina A2
14. kolo: USK Praha - Chomutov 86:74 (21:14, 42:33, 65:53). Nejvíce bodů:
Cvek 16, Meno 14, Mareš a Votroubek po 13 - Fields 22, Allen 14, Bosák 13.
Rozhodčí: Hruša, Macela, Baudyš. Trestné hody: 11/7 - 33/17. Trojky: 9:1. Fauly: 24:16 * Ústí nad Labem - Svitavy 82:77 (19:24, 37:44, 57:63). Nejvíce bodů:
Lewandowski 23, McFadden a Reese po 20 - Deloach 28, Mróz 16, Jelínek 11.
Rozhodčí: Vyklický, Hošek, Jeřáb. Trestné hody: 22/15 - 16/10. Fauly: 18:23.
Trojky: 5:7 * Jindřichův Hradec - Opava 88:96 (20:20, 42:40, 66:63). Nejvíce
bodů: Venta 31, Pavlík 20, Zachrla 13, Čech 10 - Blažek 23, Sokolovský 20,
Dokoupil 14. Trestné hody: 17/16 - 40/ 31. Fauly: 31:21. Trojky: 10:11.
PŘEDKOLO PLAY-OFF
1. zápasy: USK Praha - Opava 76:67 (14:19, 34:38, 51:56). Nejvíce bodů: Votroubek 25, Meno 16, Mareš 11 - Sokolovský 16, Blažek a Šiřina po 12. Rozhodčí: Lukeš, Macela, Kučerová. Trestné hody: 20/15 - 16/13. Fauly: 15:22.
Trojky: 5:6. Stav série: 1:0 * Levice - Chomutov 93:66 (28:17, 47:32, 72:54).
Nejvíce bodů: Brandon Fields 20, Simmons 20, Kemp 18 - Bailey Fields 17,
Allen 14, Pecka 10. Rozhodčí: Paulík, Kapl, Večeřa. Stav série: 1:0

KAM PŘÍŠTĚ na mattoni nbl
SKUPINAA1:
Dohrávka 3. kola: ČEZ Basketball Nymburk - BK Prostějov (středa 10.4., 18:00)
10. kolo, sobota 13. dubna, 17.30 hodin: BK Prostějov - BC UNIKOL Kolín (neděle 14.4., 18:00), BK JIP Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk (neděle 14.4.,
13:15), NH Ostrava - BK Děčín .
PŘEDKOLO PLAY OFF
2. zápasy, středa 10. dubna, 18.00 hodin: Levharti Chomutov - Astrum Levice,
BK Opava - USK Praha
případné 3. zápasy, sobota 13. dubna, 18.00 hodin: Astrum Levice – Levharti Chomutov, USK Praha - BK Opava (neděle 14.4., 17:30)

návštěvnost webu roste...
...

nikpv.cz

www.vecer

Basketbalisté Prostějova vyhráli televizní dohrávku v Děčíně

ORLŮM KE DRUHÉMU MÍSTU STAČÍ JEDINÉ VÍTĚZSTVÍ!

Jediné vítězství chybí basketbalistům Prostějova k stavby by pro hráče Prostějo- „To ale neznamená, že něco formu před vrcholem sezony a
va nebyly žádnou tragédií. V vypustíme. Pro nás je důleži- pohodu v kabině,“ tvrdí Choobhajobě loňského druhého místa po nadstavbo- nejhorším případě skončí třetí. té, abychom si udrželi dobrou leva.
vé části Mattoni NBL. Potřebují uspět buď v utkání
na půdě Nymburka, nebo v domácím závěrečném
duelu s Kolínem...

„Už před začátkem nadstavby
jsme si řekli, že tabulku příliš
sledovat nebudeme. Teď ale
pochopitelně víme, v jaké jsme
situaci. A pokusíme se druhé
místo získat,“ hlásí trenér Orlů
Zbyněk Choleva.
Dva nejlepší týmy v nadstavbové skupině A1 čeká ve čtvrtfinále soupeř z předkola play
off, kde bojují Levice, Chomutov, USK Praha a Opava. „Je to
ošidné. Papírově by šlo o snadnějšího protivníka, ale to v play
off někdy neplatí. Kalkulovat o
soupeřích se nevyplácí. Prostě
se budeme snažit vyhrávat a

počkáme si, kdo na nás vyjde,“
poznamenal kouč Orlů.
Příklady z minulých sezon
ukazují, že narazit v prvním
kole vyřazovací části má svoje
výhody. Týmy ze skupiny A2
nejsou zvyklé hrát těžké zápasy a mají problém zvyknout si
na vyšší tempo. To se potvrdilo
například v loňské sezoně. Orli
naprosto jednoznačně přehráli
Ostravu 3:0 na zápasy, když ve
dvou případech vyhráli téměř o
třicet bodů. „Ve spodní skupině
nejsou zápasy tak kvalitní a to
se v play off v naprosté většině
případů projeví,“ shodující se
basketbaloví odborníci.
Ani dvě porážky v závěru nad-

Prostějov/lv - Podruhé v řadě
prohráli mistrovské utkání basketbalisté BK Prostějov. Po Pardubicích nestačili na mistrovský
Nymburk, kterému dokázali
vzdorovat pouze do 13. minuty.
Hosté v dalším pokračování zápasu naprosto ovládli palubovku a po vysokém vítězství 96:71
si pojistili suverénní postavení
na čele tabulky.
Domácí přitom začali dobře.

Skóre otevřel Pandula a Orlům
se dařilo také v dalších minutách.
Drželi se až do stavu 13:13. Pak
nymburský Carter proměnil svůj
trojkový pokus a hosté se dostali
až do pětibodového trháku. Hanáci se na chvíli zvedli a snížili na
18:21 po první čtvrtině.
Na dostřel se naposledy dostali ve
13. minutě, kdy ztráceli jediný bod.
O dvě minuty později to už ale bylo
22:31 a v 18. minutě už hosté vedli
o šestnáct bodů. Úsek mezi 13. a
18. minutou prohráli domácí 5:20
a právě v tomto úseku přišli o naději
na dobrý výsledek. Trojka Bratčenkova v poslední sekundě upravila
skóre na 31:49.

Prostějov/lv

Foto: archív Večerníku

Nymburk o vítězství rozhodl během pěti minut
Orlům nevyšel ani vstup do druhé
půle. Ve 23. minutě Nymburk potrestal technickou chybu Švrdlíka
čtyřmi body a navýšil rozdíl na
dvacet bodů. Našlapaná sestava
prostějovského soupeře neubrala
z nasazení ani v dalších minutách.
Tým Zbyňka Cholevy byl neustále pod velkým tlakem a na konci
třetí čtvrtiny prohrával 49:75.
Obrázek hry se nezměnil ani v
závěru, kdy úřadující mistr atakoval hranici sta bodů. Nakonec
k překonání této hranice Nymburku chyběly čtyři body. Po
dvanácté porážce v sezoně spadli
Orli ve vyrovnané tabulce na
čtvrté místo.

Očima trenérů
Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:

„K zápasu se toho nedá moc říci. Nymburk ukázal svoji sílu. Před domácím
publikem jsme chtěli uhrál lepší výsledek, což se nepodařilo. Vydrželi jsme
s dechem první čtvrtinu, pak nám došly síly. Ztráceli jsme míče, nedařilo
se nám ve střelbě. Jediné, co se podařilo, bylo zapojení celé sestavy do
zápasu.“

Ronen GINSBURG - ČEZ Basketball Nymburk::
„Do zápasu jsme nevstoupili nejlépe, ale náš výkon měl vzestupnou
úroveň. Rozhodla druhá čtvrtina. Rychle jsme získali poměrně vysoký
náskok a pak už hru kontrolovali. Hráči dokázali trestat ztráty Prostějova a
dávali snadné koše. Díky tomu nás utkání nestálo víc sil, než bylo nezbytně
nutné.“

ORLI V DĚČÍNĚSvěřenci
ZABRALI
A
PŘETLAČILI
VÁLEČNÍKY
kouče Cholevy vedli v jednu chvíli o sedmnáct bodů,
nakonec byli rádi za těsné vítězství, které je velmi cenné
Děčín/lv - Po dvou porážkách
se vytoužené výhry dočkali basketbalisté Prostějova. Na půdě
nebezpečného Děčína vedli od 2.
minuty a po závěrečné siréně se
radovali z těsného vítězství 77:74.
První dva body zápasu sice zaznamenal domácí Alič, pak se ale ke
slovu dostali hosté a už ve 4. minutě
si vypracovali slibný náskok sedmi
bodů (4:11). Děčín se v dalších minutách prosadil po nájezdech Strii.
Přesto v 9. minutě Orli poprvé v zápase získali dvouciferný náskok po
trojce Marka. Válečníci z této ztráty
ubrali do konce úvodní desetiminu-

tovky pouhé dva bodíky.
V další části poločasu hosté pokračovali v agresivní hře v obraně a
nedovolili soupeři snadné koše.
Sami se na útočné polovině dokázali prosadit kolektivní hrou. V
15. minutě se dostali do vedení
31:19 a dvě minuty před přestávkou už vedli o sedmnáct bodů.
Tým Děčína byl vývojem duelu
zaskočený a snížil pouze na 27:42
po dvaceti minutách.
Domácí se chtěli vrátit do zápasu
na začátku třetí čtvrtiny, Hanáci je
ale dlouho drželi na uzdě. Válečníci
jim v tom pomohli sami nepřesnou
střelbou a zbytečnými ztrátami.
Probudila je až trojka Sanderse,

která zahájila ofenzivu Děčína.
Zkušený veterán ve 27. minutě
snížil na 44:56. Náskok dvanácti
bodů Orli udrželi až do konce desetiminutovky a vedli 60:48.
První útok poslední části zakončil přesně Jiříček a o chvíli později Sanders další trojkou ztenčil
náskok Prostějova na sedm bodů.
Stejnou mincí oplatil Marko, zkušený rozehrávač se vzápětí opět
nemýlil a začalo se rodit velké
drama. Pět minut před koncem už
hosté vedli pouze 63:61. O koš to
bylo opět třiasedmdesát sekund
před koncem, než se prosadil pod
košem Kohout. V nervózním závěru pak už Orli náskok nepustili.

Očima trenérů
Pavel BUDÍNSKÝ - BK Děčín:
„Soupeř hrál výborně, dobře četl hru a náš výkon byl špatný. Snažili
jsme se vrátit do hry, ale ani to nestačilo. Rozhodl začátek. Prostějov byl
soustředěný a od první minuty ukázal, jak touží po úspěchu. Sice jsme
dokázali zdramatizovat koncovku, ale musím přiznat, že hosté vyhráli
zaslouženě.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Dobře jsme začali a náskok nás uklidnil. Děčín se do očekávaného tlaku
dostal až v průběhu třetí desetiminutovky, kdy se několikrát prosadil
Sanders. Díky tomu bylo z klidného zápasu velké drama. Naštěstí s dobrým
koncem pro náš tým. Výkon nebyl špatný, doufám, že si jej přeneseme do
play off.“

Exkluzivní rozhovor s pivotmanem BK Prostějov

„Jdeme za svým cílem,“ je přesvědčený Marko
Děčín, Prostějov/lv - Mezi obvyklé tahouny
Prostějova patří i na konci nadstavbové části
Mattoni NBL Roman Marko, rozehrávač, který před
sezonou přišel z Kolína. Na palubovce diriguje své
spoluhráče a věří, že pomůže Orlům k další ligové
medaili. „Nechci vytrubovat do světa, že je medaile
jasná, ale šanci rozhodně máme,“ říká Marko.
Ladislav Valný
Nadstavbu jste až na
úvodní porážku v Ostravě rozehráli velice dobře.
V poslední době ale přišlo
několik porážek. Odešla vám
forma?
„Neviděl bych to tak tragicky. Ve skupině A1 jsou až na
Nymbur k všechny týmy hodně vyrovnané. Každý může
porazit každého. O nějaké
krizi bych rozhodně nemluvil.
Poslední výkon v Děčíně byl
hodně dobrý.“
Takže není žádný důvod k panice?

„Určitě ne. V průběh sezony
každý tým potká série horších
výsledků. Třeba Ostrava v
nadstavbě prohrála šest zápasů
v řadě a rozhodně se nejedná o
žádný slabý tým.“
Do konce nadstavby
vás čekají ještě dva zápasy. Jedete do Nymburka a
přivítáte Kolín. S jakými
představami půjdete do finále skupiny A1?
„Na našich plánech se nic nemění. Chceme v tabulce skončit do čtvrtého místa a případné rozhodující čtvrtfinále hrát
doma.“

Myslíte si, že Orli můžou počtvrté v řadě
projít až do finále soutěže?
„Na to se v tuto chvíli nedá
odpovědět. Šanci postoupit do
finále má kromě obhájce dalších pět týmů. Pro nás je v tuto
chvíli nejdůležitější, že patříme
mezi ně.“

I

www.
vecernikol
.cz

Sport

29

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 8. dubna 2013

VÝSLEDKY 2. LIGY, SKUPINA MORAVA-JIH

házenkářská sedmička

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

aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

KOSTELEC ŠOKOVAL PORÁŽKOU U POSLEDNÍHO BRODU

Hosté nezvládli poslední minutu a místo dvou bodů se z Vysočiny vrátili s prázdnou
vypomáhá, bohužel tréninku si povykládáme, v
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
26:25 nám
byl pracovně mimo a chy- pátek má být hráčská schů-

Havlíčkův Brod, Prostějov/jim – Devětapadesát minut se duel mezi
Havlíčkovým Brodem a
Kostelcem na Hané vyvíjel podle předpokladů.
Hosté potvrzovali roli
jasného favorita a na palubovce posledního celku
druhé ligy vedli i o čtyři
branky, zahozená sedmička minutu před koncem
a nezvládnutý útok po
oddechovém čase ovšem
znamenal otočení z 24:25
na 26:25 ve prospěch domácích.
„Těžko hledám slova, která
by vyjádřila ztrátu bodů.
Jednoznačně jsme si jeli
pro dva body, ale vezeme
si pouze ostudu. Celý zápas
vedeme, máme to pod kontrolou, ale dopadlo to přesně naopak,“ nechápal kouč
Alois Jurík, co se to vlastně
stalo.
Velmi kritický byl zejména

Sokol Kostelec na Hané

Rozhodčí: Dolejší – Dvořák. ŽK: 1:1. Vyloučení: 3:2. Sedmičky:
4/3:3:2. Diváků: 32. Pětiminutovky: 3:3, 4:7, 6:8, 7:11, 10:12, 12:14,
14:17, 17:19, 20:20, 21:21, 24:25, 26:25.

Sestava a branky Kostelce:
Varha, P. Navrátil – Smékal 3, Chalupecký 2, Grulich 4, Vymětal 6, M.
Grepl 4, Palička, J. Grepl, Hochvald, R. Navrátil, Varhalík 5, Říčař 1.
Trenér: Alois Jurík.

vůči zkušené dvojici Vymětal, Varhalík, která své
umění nepotvrdila a naopak
právě její hrubky vedly k
závěrečnému obratu. „Vymětal lajdácky zahodil sedmimetrový hod. Kdyby to
bylo o dva, bylo zameteno.
Hned vzápětí soupeř srovnal a v čase 59:36 jsem si
vzal oddechový čas. Kombinace by nám teoreticky
přinesla dva body, maximálně bychom to dohráli na
remízu, Varhalík ale přihra-

Klenovicím vypomůže předseda

Kralic Petr Navrátil

Klenovice na Hané/jim – Zajímavou posilu na lavičku
„áčka“ získal v uplynulém
týdnu sportovní manažer
Klenovic Jan Kubalák. Na
výpomoc do konce jarní části totiž přichází nynější kouč
kralické mladší přípravky a
současně předseda tamějšího
FC Petr Navrátil.
„Odjakživa jsem hrál fotbal a
táhne mě to stále na hřiště. Již
dříve jsem vypomáhal panu Pitronovi, když vedl A-tým Kralic v župě, a chtěl jsem zkusit
něco nového,“ vysvětlil Navrátil důvody, proč na nabídku
odpověděl ano.
Při jeho angažování zapracovaly i přátelské vazby, oba
pocházejí z Kralic a jsou dlouholetí kamarádi. „Je to klidná hlava a spoustu z hráčů v
minulosti trénoval. Cílem je
zkonsolidovat mužstvo a zachránit se v I.A třídě,“ zmínil

(12:14)

Jan Kubalák s tím, že rozdělení
kompetencí mezi nové duo ještě neproběhlo.
V zimě zamířil z Kralic do
Klenovic kromě Navrátila
ještě útočník Richard Prokop,
o dalších jménech je zatím
podle nového kouče předčasné
mluvit. Zimní přestupové období končí v sobotu 6. dubna.
„Nezáleží jen na mně, ale i na
vedení Klenovic a samotných
hráčích, zda by sem chtěli,“
podotkl Navrátil.
Jelikož přišel do týmu až na
poslední chvíli, potěšilo ho
odložení prvního jarního kola.
„Je to jen výhoda. V pátek
jsem měl druhý, v sobotu třetí
trénink a hráče zatím poznávám,“ prozradil nový kouč
aktuálně devátého celku „B“
skupiny I.A třídy. A jak naznačil Jan Kubalák, do budoucna
se uvažuje o příchodu posil a
útoku na špici soutěže.

je soupeři přímo do ruky a
proměněným trhákem nám
zůstaly jen oči pro pláč,“
vracel se k rozhodujícím
okamžikům Jurík.
Příčiny porážky neviděl v
podcenění, ale v absenci
několika opor a pokračování již dřívějších těžkostí v
podobě absencí na trénincích a zhoršené hře. „Zranění Ševčíka se ukázalo
komplikovanější a tento
zkušený hráč šíleně chyběl. Michal Jurka, který

běl mi ještě Rikan. Vůbec
jsem si ale nepřipouštěl,
že bychom tam body mohli
ztratit,“ zmínil.
Kostelečtí hráči i přesto
mohli vést o pět šest branek a
utkání přivést k poklidnému
konci, kdyby se nedopustili
hned patnácti technických
chyb. „Náš herní projev je
zoufalý, tréninková účast je
minimální a herní jistota se
vytrácí. Někteří hráči přijdou jen v pátek, někteří vůbec, to zanechává následky.
Trápíme se celé jaro, navíc
venku působíme jalově,“ vyjmenoval strasti. I průměrný
výkon by ovšem nyní stačil
na body, Havlíčkův Brod totiž podle Juríka podal divizní
výkon, který neměl s druhou
ligou nic společného.
I proto se rozhodl nabídnout
své místo trenéra a dodat týmu
nový impulz. „Po pondělním

ze. Ale i přesto, že jsem již
vychladl, tak mi vadí, jakým
způsobem se k tomu stavíme.
Jsem hrozně zklamaný a rozčarovaný. Vůbec jsem si nepřipouštěl, že bychom mohli
hrát o záchranu, ale situace
je taková a hrozně jsme si to
zkomplikovali,“ upozornil na
podobu tabulky, kdy Kostelci patří desáté místo pouze s
jednobodovým náskokem na
předposlední Ivančice.
Nyní zajíždějí kostelečtí
házenkáři opět na soupeřovu palubovku, v sobotu od
tří odpoledne se představí
ve Velkém Meziříčí. „Dovézt body zvenku je samozřejmě možné, ale bude to
těžší než z Havlíčkova Brodu. Tyto ztracené dva body
mě budou dlouho strašit.
Jsme v krizi a musíme se z
toho vyhrabat sami,“ burcuje hráče.

Fotbalisté Skalky se od příští
sezony stěhují do Klenovic
Klenovice na Hané/jim –
Změnu azylu připravuje
od letošního podzimu nováček na okresní fotbalové
mapě FK Skalka 2011. Vedoucí tým IV. třídy dosud
hraje svá domácí utkání
ve Výšovicích, od ročníku
2012/13 se ale přesouvá do
areálu nedalekých Klenovic na Hané.
„Jsme malý klub, nemáme
mládež a výhledově ji ani
neplánujeme.
Potřebujeme tedy doplňovat hráče a
rozhodli jsme se úzce spolupracovat s Klenovicemi,“
zmínil předseda Skalky Stanislav Prečan s tím, že již
pro jaro do mužstva z Klenovic zamířila trojice hráčů
na hostování a Petr Slamenec na přestup.
Zásadní tedy pro Skalku

byla otázka složení kádru a
nedávno podepsaná dohoda s Klenovicemi jim dává
přednostní právo na některé
hráče, stejně tak se fotbalisté mohou pohybovat i opačným směrem, tedy do I.A
třídy. „Ve Výšovicích nám
vyšli maximálně vstříc, nemůžeme si na nic stěžovat.
V Klenovicích ale budeme
mít perfektní zázemí včetně
haly,“ těší Prečana.
Azylu se Skalka pravděpodobně nevyhne ani v dalších
letech, výstavba fotbalového hřiště zatím není na
pořadu dne. „Jediným subjektem, který může hřiště
vystavět, je obec. Ta ale řeší
kanalizaci,“ pokrčil rameny
Prečan.
To ostatně potvrdil i starosta
Skalky Antonín Frgal. „Pri-

oritou je kanalizace s čistírnou odpadních vod, pak
může dojít i na fotbalové
hřiště, pokud tým vydrží.
Fotbalisty ale podporujeme
a přejeme jim hodně štěstí.
Bude ale zřejmě nutné vybrat novou lokalitu, protože
hřiště na malou kopanou nevyhovuje,“ osvětlil situaci.
Přesun Skalky na svůj trávník vítají i v Klenovicích,
dojde díky tomu k většímu
využití travnaté plochy i
přísunům peněz do klubové kasy. „Skalku doprovází
spousta fanoušků, kteří teď
budou jezdit k nám, každý
víkend se v areálu bude hrát
zápas a navíc se nabízí možnost hráčské výpomoci,“
vyjmenoval přínosy sportovní manažer Klenovic Jan
Kubalák.

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

KULIČKY 2013: MOSTKOVICE OPEN 009 OVLÁDL LUKÁŠ KARÁSEK
Mostkovice/vl, jim – Téměř tři
desítky hráčů si nenechaly ujít start
nové kuličkové sezony, jejímž
hlavním mediálním partnerem se
stal Prostějovský Večerník. Přesně
osmadvacet sportovců si přišlo zasoutěžit na turnaj Mostkovice Open
009, jenž se uskutečnil v neděli 7.
dubna na hřišti u tamější sokolovny.
Obzvláště nováčkové mohli získat
lepší představu o zajímavosti tohoto
stále oblíbenějšího sportovního odvětví a celkovým vítězem prvního

turnaje letošní sezony se stal Lukáš
Karásek.
V prvních zápasech si vedl poměrně
nenápadně, postupně ale o sobě dával stále více vědět a v rozhodujících
zápasech neztratil nervy. Bez výraznějších problémů přehrával své soupeře, díky čemuž nakonec dokráčel
k prvnímu místu. Podobně na tom
byl také Ivo Losík, jemuž k vítězství
mnoho nechybělo. Nakonec si po
zásluze odnesl stříbrnou medaili.
Trojici medailistů zkompletovat

Výsledky turnaje:
Dospělí: 1. Luboš Karásek, 2. Ivo Losík, 3. Drahoslav Zavadil, 4.
Marek Růžička, 5. Radek Julinek, 6. Karel Ondrůj, 7. Pavel Kotyza,
8. Jiří Karásek, 9. František Karásek, 10. Františka Karásková, 11.
Lenka Koldová, 12. Jan Zavadil, 13. Lukáš Vlček, 14. Lucie Černá,
15. Dominik Zapletal, 16. Lenka Vysloužilová, 17. Dagmar Karásková, 18. Nikola Růžičková, 19. Bohumila Ondrůjová, 20. Ladislav
Vysloužil, 21. Ester Zapletalová, 22. Antonín Karásek.
Junioři: 1. František Karásek, 2. Antonín Karásek, 3. Ondřej Vysloužil, 4. Bohumila Ondrůjová ml., 5. Elizabeth Olšanská, 6. Viktor
Dušek, 7. Nikol Janíková, 8. Libor Vysloužil.

bronzový Drahoslav Zavadil.
Mezi juniory, tedy hráči do dvanácti
let, pak vyhrál František Karásek,
který jen těsně porazil svého bratra
Antonína. Na třetím místě se umístil
Ondřej Vysloužil.
„Těší nás, že jsme zde mohli vidět
i nové tváře, a největší radost nám
udělala vysoká účast navzdory počasí. Po ránu, když jsme přišli na
hřiště, byly totiž teploty na nule. Pomohli jsme nováčkům porozumět
základním taktickým variantám hry
a vysvětlili jim základy pravidel,“

zhodnotil za pořadatele první letošní
akci Lukáš Vlček.
Tento turnaj zdaleka nebyl posledním v roce 2013. Letošní sezona
čítá celkem osm akcí a finálový
podnik pro osmičku nejlepších s
názvem Mistr Hané, další podnik se
uskuteční v sobotu 27. dubna. Tentokrát nikoli v Mostkovicích, ale na
prostějovských tenisových kurtech
vedle aquaparku. Kompletní předstartovní informace jsou k dispozici
na webových stránkách www.kulicky.com/propozice.php?id=448.

FARMU NAVŠTÍVIL VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
29. března 2013 se v baru U Farmy uskutečnil Velikonoční turnaj
v moderních elektronických šipkách. Turnaj byl určen především
začátečníkům a přátelům šipkového sportu, kteří měli zájem se příjemně pobavit nejen velikonoční
atmosférou, ale také šipkařským
uměním. Úderem osmnácté hodiny všechny účastníky přivítal
rozhodčí a personál krásně vyzdobeného baru U Farmy v Prostějově. Hráči byli rozlosováni do

dvou samostatných skupin, kde se
hrálo systémem každý s každým.
Podle dosažených výsledků bylo
nejlepších osm hráčů dosazeno do
finálového vyřazovacího play off.
Po prvním kole zůstala ve hře nejlepší čtveřice, která dobře věděla,
že sportovní poháry čekají pouze
na tři nejlepší. Další kolo je odehráno a „černého Petra“ v podobě
bramborové medaile za čtvrté místo bude mít jeden z dvojice Jaromír Sedláček a Michal Kollmann.

Šťastnější byl nakonec druhý
jmenovaný a po zásluze si odvezl
domů pohár v barvě bronzu. Před
námi je však ještě jedno utkání.
Poslední celkové finále. Finálovou
dvojici tvoří Lucie Neherová a
Zdeněk Přikryl. Souboj je to velmi
vyrovnaný a na jeho konci je vítěz.
Vlastně vítězka. Jediná žena, která
se probojovala do osmičleného
play off a také zvítězila. Pohár za
první místo jí velice slušel. Říká se,
že jména vítězů se nezapomínají,

ale určitě mi dáte za pravdu, když
napíši, že na tomto Velikonočním
turnaji vyhráli všichni. Všichni,
kteří se přišli pěkně pobavit a
zahrát si elektronické šipky po
dohledem Českomoravského šipkového svazu a také mediálního
partnera elektronických šipek,
kterým není nikdo jiný než týdeník Prostějovský Večerník. Takže
„sláva vítězům, čest poraženým“ a
všem poděkování za skvělou sportovně-kulturní akci.

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
16 5
16 5
16 1

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

P
1
4
5
5
7
8
9
9
9
9
10
14

S
501:388
436:415
455:388
454:449
409:422
417:427
405:456
443:427
426:458
385:432
428:413
400:484

B
30
23
22
21
18
14
14
12
12
12
11
3

KAM NA házenou?
17. kolo, neděle 14. dubna: Bohunice – Havlíčkův Brod
(15.00), Sokolnice – Hustopeče (16.00), Maloměřice – Ivančice (13.4., 11.00), Kuřim – Prostějov (14.00), Velké Meziříčí
– Kostelec na Hané (13.4., 15.00), Brno „B“ – Telnice (13.4.,
15.00).

Tenista Veselý vyřadil nasazenou

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

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

sportovní
aktuality
najdete
také na našem
webu

www.vecernikpv.cz

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Dorostenci Sokola I uštědřili soupeři kanára!
Prostějov/red - I druhé
utkání dorostenecké ligy
mezi domácím týmem Sokola I Prostějov a hostujícím družstvem Liaporu
Karlovy Vary muselo být
vzhledem ke stále zimnímu počasí odehráno v tělocvičně a to ve Švehlově
odborné škole. Trenér domácích měl k dipozici opět
všechny hráče základního
kádru ve složení : T. Roba,
J.Matkučík,
J.Ftačnik,
A.Pospíšil,
M.Deutsch,
Š.Karafiát, M.Příhoda a
V.Žurek.
Do první dvojice postavil
trenér Prostějova sehrátou
dvojici Tomáš Roba – Jan
Matkulčík, kteří zvítězili po slušně odehraném
utkání a poslali tak domácí tým do vedení. Ve druhé dvojici hrála za Sokol
I věkem ještě žákovská
dvojice Jakub Ftačnik a
Marián Příhoda a i oni nakonec až ve třech setech a
po velkém boji zvítězili
a upravili stav utkání na
2:0 pro domácí prostějovský celek. Trojice odehrál
tým Prostějova opět velmi

dobře, nejprve trojka vedená Robou s Matkulčíkem a
Karafiátem jasně přehrála druhou trojku hostů, a
druhá sestava Sokola I ve
složení Ftačnik, Příhoda,
Deutsch až závěrečným
míčem v rozhodujícím setu
přehrála trojku Karlových
Varů a upravila již stav
zápasu na 4:0 pro domíácí
celek Sokola I Prostějov.
Třetí dvojka Sokola I Prostějov v předcházejícím
zápase ve Vsetíně prohrála
a tak trenér zkusil pozměnit
složení. Příležitost dostali
Karafiát, Pospíšil a Źůrek,
kteří
po oboustranných
chybách nakonec rozhodli
utkání ve svůj prospěch a
upravili tak celkové skóre
zápasu na 5:0 pro tým Prostějova. Na singl byl již
tradičně k dispozici loňský
mistr republiky v této nohejbalové disciplíně Tomáš
Roba, který před týdnem
porazil svého soupeře rozdílem třídy. I v tomto utkání
předvedl svůj fyzicky náročný nohejbal podložený
nekompromisním útokem a
zvítěz a rozhodl o celkovém

skóre tohoto zápasu. Sokol
I Prostějov – Liapor Karlovy Vary 6: 0.
„Ve druhém utkání byl náš
výkon již lepší než tomu
bylo minule ve Vsetíně a
dle papírových předpokladů
jsme jej dotáhli do vítězného konce. Hosté z Karlových Varů byli nejméně o
třídu lepší než v předcházejícím roce a někdy jsme
vyhrávali i s příslovečným
štěstím. Náš výkon se opíral o Tomáš Robu, který je
pro náš tým významným
tahounem, výborný výkon
v poli předvedl nováček
týmu Martin Deutsch, kazivost na útoku mírně zlepšil Kuba Ftačnik a hned to
bylo vidět na jeho výkonu,
dobré výkony podali i další
hráči našeho celku. V dalších týdnech už nás čekají
jen samé těžké zápasy, které plně ukážou naši vnitřní
sílu a možnosti v letošní
sezoně,“ zhodnotil zápas
Richard Beneš, kouč prostějovských nohejbalistů.
Ostatní výsledky a aktuální tabulku najdete na
www.vecernikpv.cz!

Volejbal
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Volejbalistky zatím zvládají extraligové semifinále hladce. Využijí první postupový mečbol?

Čas: 1:09 hodiny
Rozhodčí: Trumpeš a Vojtíšek
Diváků: 600
1. set: 25:23 27 minut
2. set: 25:17 22 minut
3. set: 25:13 21 minut
miinu
n t

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Kossányiová
Vincourová

de Assis

eko
ková
v
vá
Hrončeková
Soares
So
oarres

Gomes
Střídala: Hippeová, Miletičová

Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Připraveny byly: Melichárková,
Kočiová, Jelínková

Sestava Olomouce:
Tinklová, Košická, Rutarová, Janečková, Kojdová, Nachmilnerová, libero
Maléřová – Rašková, Vanžurová, Piňosová, Vanžurová. Trenér: Jiří Teplý.

Během letošní sezony měly naše volejbalistky
na české scéně občas problémy, na konci soutěžního ročníku v play off si však dosud vedou
nadmíru zdatně. Po hladkém čtvrtfinálovém skolení Ostravy dostaly na pokraj vyřazení rovněž
Olomouc, nad níž vedou v semifinálové sérii
UNIQA extraligy 2012/13 už 2:0 na zápasy. Obě
domácí střetnutí přitom ženy VK AGEL Prostějov
vyhrály nejjasnějším setovým poměrem 3:0.
Prostějov/son
„Největší rozdíl mezi oběma týmy vidím v útoku. My
v něm máme podstatně vyšší
procento úspěšnosti a můžeme se opřít zejména o Andreu
Kossányiovou i další zakončovatelky. Naopak soupeři útočná tahounka chybí, což zatím
rozhoduje,“ zmínil podstatnou
skutečnost hlavní trenér VK
Miroslav Čada.
Přesto vysokoškolačky z hanácké metropole v obou duelech sahaly po zisku alespoň
jedné sady (v sobotu první, o
den později druhé). Ani jednou

však nedotáhly do zdárného
konce výrazný náskok a závěr
ztratily, tudíž v šesti vzájemných utkáních probíhající sezony nadále urvaly jediný set.
„Tohle nás pochopitelně vůbec netěší, zvlášť pokud se
opakovaně dostáváme tak
blízko. Podle mě je problém
stále v hlavách holek, které
ty vypjaté závěry psychicky
nezvládají. Třeba dnes začaly
hrát v koncovce druhé sady na
jistotu, čekaly na chybu protivníka a ty soupeř úrovně Prostějova v klíčových momentech
moc nedělá,“ pokrčil rameny
kouč UP Jiří Teplý.

Své ovečky ale nezatracoval. „V
kolektivu máme vedle některých
zkušenějších spíš mladší hráčky,
které se ještě učí stěžejní situace
zvládat. Věřím, že v našem domácím prostředí dokážeme favorita potrápit více, od toho tady
ostatně jsme. Cílem je konečně
získat nějaký set, čímž by se soupeř dostal do určité nepohody a
pak se zápas může vyvíjet všelijak, při větší vyrovnanosti je vše
otevřenější. Za takové situace
mohou i starší a papírově kvalitnější volejbalistky znervóznět,
chybovat,“ doufal Teplý.
Velká prostějovská výhoda
spočívá v tom, že může účinně
střídat. „V podstatě všechny
hráčky, které po oba dny naskočily do utkání jako střídající,
mančaftu hodně pomohly. Právě
tohle vidím jako velice důležitou
skutečnost vedoucí ke dvěma
výsledkům tři nula,“ zdůraznil
Čada. Ideální scénář velí podobně přesvědčivým způsobem
ovládnout i třetí mač série v Olomouci a tím celé semifinále uzavřít.

Foto: www.vkprostejov.cz
„Jenže každý zápas je jiný.
Platilo to například i v případě
družstva SK UP během čtvrtfinále s Frýdkem-Místkem, kdy
jedno utkání doma vyhrálo 3:0
a druhé vzápětí stejným poměrem ztratilo. Ve sportu to takhle
chodí, proto musíme být maximálně obezřetní a nemyslet si,
že už je rozhodnuto. Navíc se
od Olomouce dá v jeho hale
očekávat lepší podání i přihrávka, díky dokonalé orientaci v domácím prostředí. Takže

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

pozor,“ zvedl Čada varovný
prst.
Další program semifinále
UNIQA extraligy žen 20122013: třetí utkání SK UP Olomouc – VK AGEL Prostějov
ve středu 10. dubna od 17.00
hodin, případné čtvrté utkání
SK UP Olomouc – VK AGEL
Prostějov ve čtvrtek 11. dubna
od 17.00 hodin, případné páté
utkání VK AGEL Prostějov –
SK UP Olomouc v sobotu 13.
dubna od 17.00 hodin.

Volejbalové
aktuality
hledejte
také na

rn
i

SK UP OLOMOUC

c

STAV SÉRIE: 2:0

Čas: 1:41 hodiny
Rozhodčí: Antušák a Dziacký
Diváků: 500
1. set: 25:17 26 minut 2. set: 30:28 41 minut
3. set: 25:19 34 minut
miinu
n t

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Kossányiová
Vincourová

Žarkova

eko
ková
vá
Hrončeková
Kočiová
Ko
oči
čiov
ovvá

Miletič
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Ľubomír Petráš

Střídala: Hippeová, Gomesová,
Soaresová
Připraveny byly: Melichárková,
Jelínková, de Assisová

Sestava Olomouce:
Košická, Rutarová, Janečková, Kojdová, Nachmilnerová, Tinklová, libero
Maléřová – Rašková, Uhrová, Vanžurová. Trenér: Jiří Teplý.

SEMIFINÁLE PLAY OFF
1. zápasy:
p y VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (23, 17,
13). Nejvíce bodů: Kossányiová 16, Hippeová 11, Hrončeková
7 - S. Janečková 9, Rutarová 8.Stav série 1:0 * PVK Olymp
Praha – PVK Přerov 3:1 (25, -23, 19, 18). Nejvíce bodů: Sládková 18, Kvapilová 14, Patočková 13, Mudrová 11 - Rosenbergerová 13, Mátlová 12, Dedíková a Murčinková po 9. Stav
série 1:0
2. zápasy:
p y VK AGEL Prostějov – SK UP Olomouc 3:0 (17, 28,
19). Stav série 2:0 * PVK Olymp Praha – PVK Přerov 3:2 (-23,
-24, 18, 25, 12). Stav série 2:0

kam za volejbalovým play-OFF...
SEMIFINÁLE PLAY OFF
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

w.
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VK AGEL PROSTĚJOV

V OLOMOUCI, SOUPEŘKY TOUŽÍ PO ZDRAMATIZOVÁNÍ

v.c
z

STAV SÉRIE: 1:0

kp

SK UP OLOMOUC

ŽENY VK CHTĚJÍ SÉRII UKONČIT HNED PO STŘEDEČNÍM TŘETÍM DÍLU
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VK AGEL PROSTĚJOV

ANDREA KOSSÁNYIOVÁ: „V OLOMOUCI TO BUDE TVRDÝ BOJ!“
Benjamínek týmu VK táhne jeho útok, přitom v dramatických koncovkách prý zažívá velké nervy

Prostějov - Kdo je nejčastěji
astěji bodujíého družstva
cí hráčkou volejbalového
mto ligovém
AGEL Prostějov v tomto
třetnutí jeho
ročníku? Ve většině střetnutí
e devatenáctinejmladší členka, teprve
á. Talentovaná
letá Andrea Kossányiová.
smečařka maximálně těží ze
ku,
svého úderného útoku,
a
který hodně platil i na
Olomouc v obou vítězných duelech probíhající semifinálové série
(shodně 3:0).
Marek Sonnevend
Jaký máte ze zápasů
pocit?
„Oba dva byly velice těžké.
Soupeř do nich šel s maximálním nasazením a hodně
chtěl, my jsme to naštěstí
zvládly. Náš včerejší výkon
se mi kromě začátku líbil víc,
vyhrály jsme jasnějším rozdí-

lem. Dneska bbylo utkání vyhla
rovnanější, hlavně
ten druhý
set.“
Čím to
to, že jste vždy
v jedn
jedné sadě měly
problé
značné problémy?
„Ono to tak bbývá, že se po
lepší herní pa
pasáži poleví a
soupeř se tím pak dostane zpátky do zápas Vydržet na
pasu.
st procent cesto
lou dobu není
lehké. Hlavní
je, že jsme
v
včera
i dnes nep
příznivý
vývoj
otočily a těžké koncovky
zvládly.“
Většina
m í č ů
v dramatických
závěr
rech
jde útočně
př vás. Nemápřes
te z toho nervy?
„To víte, že mám.

(smích) Třeba dnes během
time-outu před koncovkou
druhého setu pan trenér řekl,
že všechno půjdem přese
mě, že to složím. Což slyšela
skoro celá hala a ono potom
není jednoduché všechny
ty klíčové balony opravdu
dát. Proto jsem měla obavy,
abych ten set nezabila a vina
neležela na mně. Nezbývalo
však nic jiného než do toho
naplno jít a zkusit štěstí.
Což vyšlo a zvládnutý obrat
nás dost nabudil pro zbytek
utkání.“
Čím vlastně otáčíte
nepříznivý vývoj některých setů?
„Dokážeme se zlepšovat,
zatímco Olomoučanky neudrží svůj dobrý výkon
z předchozího průběhu. Většinou dáme tři čtyři body za
sebou, ony znejistí a my
naopak jdeme nahoru i díky
zkušenostem starších opor
v našem týmu. Psychika ve

vypjatých momentech hodně pracuje.“
Hrajete coby družstvo
momentálně lepší volejbal než v průběhu sezony?
„Určitě. Postupem času jsme
se mnohem lépe sehrály díky
tomu, jak velký kus práce
jsme odvedly a pořád odvádíme v přípravě na trénincích.
Podstatně víc funguje také
komunikace na hřišti, volejbalově jsme na tom rozhodně
nejlíp za celý soutěžní ročník.“
Bude pokračování série v Olomouci ještě
náročnější v porovnání
s prostějovskými souboji?
„Myslím si, že ano. Olomouc
nastoupí doma ve své rozlehlé hale, kde jsou tamní
hráčky zvyklé a my ne. Navíc
ony už za dané situace nemají
co ztratit a do třetího utkání
tak půjdou absolutně naplno. Proto očekávám tvrdou
bitvu.“

Kristýna Adamčíková si na ME kadetek zahrála,
ovšem český tým nepostoupil ze základní skupiny

Černá Hora, Prostějov/son Do Černé Hory na mistrovství
Evropy kadetek 2013 cestovala smečařka VK AGEL Prostějov Kristýna Adamčíková
coby jedna z nejmladších
členek reprezentace České
republiky. Přesto zasáhla do
všech pěti zápasů našeho národního týmu ve městě Bar,
bohužel ani její herní příspěvek nepomohl výběru ČR
k postupu ze skupiny, v níž
obsadil páté místo.
V premiéře kontinentálního šampionátu Češky přemohly domácí
výběr 3:1, přičemž Kristýna naskočila do utkání až v jeho průběhu jako střídající plejerka. I
tak stihla zaznamenat výborných
třináct bodů a také její výkon pomohl zvládnout nervózní, přitom

velmi důležitý vstup do vrcholné
mezinárodní akce.
Druhé střetnutí proti Slovinsku
vyšlo svěřenkám trenéra Leoše
Chalupy o poznání méně, zrodila se poněkud nečekaná porážka
1:3. Adamčíková tentokrát nastoupila v základní sestavě a pro
změnu byla střídána, na její konto
celkově přistálo šest uhraných
bodů.
Třetí duel s Řeckem talentovaná Prostějovanka začala opět na
lavičce, střídala méně a dosáhla
na jediný bodík. Co však bylo
stěžejní, že družstvo ČR triumfovalo 3:1 a mělo na dosah postup
ze základní grupy do bojů o 5. až
8. příčku.
Do závěrečných dvou utkání proti největším favoritům naskočila
Týna znovu coby střídající hráč-

ka, ale už jen sporadicky a neprosadila se. Mladé Češky navíc
podlehly Polsku 1:3 i Itálii 0:3,
což v kontextu s dalšími výsledky bohužel znamenalo předčasné
loučení s mistrovstvím po celkové 9. až 10. pozici.

Statistiky Kristýny Adamčíkové
na ME kadetek 2013

Černá Hora – Česko 1:3 (-17, 15, -13, -25): celkem 13 bodů
(8 útoků + 5 es), úspěšnost útoku 73 procent, úspěšnost přihrávky 19 procent.
Slovinsko – Česko 3:1 (-19, 13, 13, 24): celkem 6 bodů (4
útoky + 1 blok + 1 eso), úspěšnost útoku 50 procent, úspěšnost
přihrávky 38 procent.
Česko – Řecko 3:1 (21, -20, 27, 24): celkem 1 bod (1 útok),
úspěšnost útoku 20 procent, úspěšnost přihrávky 13 procent.
Polsko – Česko 3:1 (-23, 13, 18, 25): celkem 1 bod (1 útok),
úspěšnost útoku 25 procent, úspěšnost přihrávky 0 procent.
Česko – Itálie 0:3 (-16, -19, -17): celkem 0 bodů, úspěšnost
útoku 0 procent, úspěšnost přihrávky 56 procent.

Konečné pořadí základní skupiny v Baru
1. Itálie 14 bodů (skóre 15:2), 2. Polsko 9 (12:10), 3. Řecko
8 (10:10), 4. Slovinsko 8 (10:10), 5. Česko 6 (8:11), 6. Černá
Hora 0 (3:15).

Volejbal, šipky
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Semifinále číslo jedna: Agelky zvrátily úvodní set
a v dalším průběhu duelu už suverénně kralovaly
VK Pv
UP Ol

3
0

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

Prostějov/son - Že to nebudou mít volejbalistky VK
AGEL Prostějov v semifinále
UNIQA extraligy 2012/13 jednoduché, to se v zahajovacím
utkání série potvrdilo jen
zpočátku. Ženy SK UP Olomouc sahaly v hale Sportcentra DDM po zisku první sady,
jenže svou slibně rozjetou snahu nedotáhly a od druhého dílu
měla průběh plně pod kontrolou domácí družina. Ujala se
tedy zápasového vedení jedna
nula.
Úvod patřil jistějším domácím
hráčkám, jenže od stavu 5:2 ně-

Očima kapitánek

Solange Soaresová - VK AGEL Prostějov:
„V prvním setu jsme možná byly trochu nervózní a dělaly zbytečné chyby. Ještě se nám ale povedlo zabojovat a úvodní sadu
otočit, potom už byl náš výkon dobrý. Stejnou kvalitu musíme
zopakovat i zítra, protože žádné utkání s Olomoucí nebude určitě
snadné. Je potřeba udržet maximální koncentraci a sérii ukončit
co nejrychleji.“
Veronika Tinklová - SK UP Olomouc:
„Dokázaly jsme Prostějov tlačit jen v prvním setu do druhého
time-outu, rozhodla následná série domácích a obrat skóre. Pak
se soupeř dostal do pohody, začal nás hodně tlačit servisem a my
už jsme nebyly schopné bodově útočit. Musíme tlak udržet celý
zápas, protože jakmile povolíme, nemáme šanci.“

kolikrát zachybovaly v útoku a
soupeřky naopak podržela obrana v poli. Skóre se tím rychle
otočilo na 5:6, čímž odstartoval
vyrovnaný boj o každý míč.
Druhá šňůra se Olomoučankám
povedla, z 9:8 navýšily na 9:12,
a to už začalo jít do tuhého. Kouč
VK Čada měl brzy vybrané oba
oddechové časy, leč nic nepomáhalo, neboť úpéčku se dařil servis i následné bloky čitelnějších
prostějovských útoků (11:16).
Favorizovaný tým zvedla až dvě
střídání, po kterých šla nahoru jak

přihrávka, tak podání (Miletič) a
zlepšilo se také zakončení (úřadovala zejména Kossányiová).
Sedm bodů za sebou přineslo obrat na 20:17 a ten byl rozhodující,
byť závěr vstupní sady nepostrádal velkou dramatičnost – 25:23.
Vybojovaná koncovka Agelky
nakopla do druhé části, zkraje
níž udeřily nejen výborným servisem. Naopak hostujícímu kolektivu to přestalo herně jít a tahle
nerovnováha vedla k bleskovému úniku (7:1). Získaný náskok
obhájkyně titulu bez větších pro-

Očima trenérů

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Začali jsme dobře kromě útoku. Výborně jsme bránili i podávali,
ale chybělo zakončení, což byl důvod vyrovnanosti úvodní sady.
Zlepšení nastalo až po vystřídání, zvládnutou koncovkou jsme se
dostali nahoru a ve zbytku střetnutí byli jasně lepší. Největší práci
v útoku odvedla Andrea Kossányiová, hodně se mi líbil vynikající
výkon Markéty Chlumské a týmu dost pomohla také střídající
Marina Miletič.“
Jiří Teplý - SK UP Olomouc:
„Hráli jsme vlastně pouze jeden set. Od druhého už bylo
všechno jen o tom, co dělal Prostějov, neboť my jsme moc
kazili, hra se nám úplně rozpadla a nekladli jsme žádný odpor.
Přitom úvod byl slibný, pozornou hrou jsme soupeře nutili dělat
chyby. Bohužel později bylo právě chyb na naší straně tolik,
že je domácí ani nestihli vyrábět. Tradičně jsme naznačili, že
bychom mohli uspět, a vzápětí se toho lekli. Což je o hlavě.“
blémů udržovaly, fandové se přitom bavili oboustranně atraktivním volejbalem s řadou hezkých
výměn. Výběr SK se postupem
času přiblížil na rozdíl čtyř bodů
(15:11, 19:15), ovšem víc už nezvládl a posléze odpadl – 25:17.
V načatém trendu střetnutí pokračovalo i ve třetím dějství.
AGEL kvalitním výkonem
udržoval protivníka pod permanentním tlakem, ze kterého

pramenily jeho občasné nepřesnosti a trvalá převaha vedoucího mančaftu. Tomu se znovu
povedlo prchnout do uklidňujícího trháku sérií 10:1 k průběžnému stavu 14:4, načež se
ze zbytku utkání stala pouhá
formalita. Precizně šlapající
mašina značky Prostějov nakonec zválcovala původně vzdorujícího soka jednoznačným
způsobem – 25:13 a 3:0.

Semifinále číslo dvě: Olomouc neproměnila čtyři
setboly, VK tak i podruhé zvítězil poměrem 3:0
VK Pv
UP Ol

3
0

stav série: 2:0
Bodový vývoj – první set: 2:0, 5:1,
7:2, 8:4, 10:4, 11:6, 13:6, 15:7, 15:11,
18:11, 20:13, 20:15, 22:15, 23:17,
25:17. Druhý set: 1:0, 1:3, 2:5, 4:5,
5:7, 7:7, 8:9, 10:9, 10:13, 12:14,
12:16, 14:18, 16:18, 17:21, 19:21,
20:23, 23:23, 23:24, 24:25, 25:26,
26:27, 28:27, 30:28. Třetí set: 2:0,
4:1, 4:4, 8:5, 8:8, 10:8, 10:11, 14:11,
15:13, 18:13, 19:15, 21:15, 21:17,
24:18, 25:19.

Prostějov/son - Ani sadu
neztratily volejbalistky VK
AGEL Prostějov ve dvou duelech semifinálové série UNIQA
extraligy 2012/13 na vlastní
palubovce. Také ve druhém
utkání proti SK UP Olomouc
sice měly s poskvrněním svého
čistého konta namále, tentokrát v dramatickém druhém
setu. Silou vůle však hrozbu
možných komplikací zažehnaly
a dle očekávání vedou dva nula
na zápasy. Postup do finále tak
mohou slavit už ve středu 10.
dubna na hřišti rivalek, kde se
hraje třetí vzájemný mač.
VK Prostějov – UP Olomouc 3:0
(17, 28, 19)

Očima kapitánek

Solange Soaresová - VK AGEL Prostějov:
„Dneska jsme si výpadek vybraly ve druhém setu, ale znovu jsme
všechno zvládly, což je moc dobře. Zvlášť když se nám povedlo
utéct ze čtyř setbolů, protože něco takového týmu vždycky pomůže. Větších výkyvů ve hře bychom se však měly vyvarovat, aby
kritické chvíle pokud možno vůbec nevznikaly. Na druhou stranu
pokud už vznikly, je pozitivní, že i tak jsme dokázaly dvakrát zvítězit 3:0.“
Veronika Tinklová - SK UP Olomouc:
„Podaly jsme o něco lepší výkon než včera, ale na silný Prostějov
to stejně nestačilo. Velká škoda druhého setu, tam nám chyběl i
kousek štěstí. Celkově jsme doplatily na špatné pole, kde se nám
nepovedlo skoro nic čapnout. Abychom to favoritovi aspoň trochu víc zkomplikovaly, musíme se doma hodně zlepšit, hlavně při
zmíněné obraně v poli.“

Stav série: 2:0. Rozhodčí: Antušák
a Dziacký. Čas: 101 minut.
Diváků: 500. Sestava Prostějova:
Kossányiová,
Hrončeková,
Kočiová, Miletič, Žarkova,
Vincourová, libero Chlumská – Hippe, Gomes, Soares.
Trenér: Miroslav Čada. Sestava
Olomouce: Košická, Rutarová,
Janečková, Kojdová, Nachmilnerová, Tinklová, libero Maléřová
– Rašková, Uhrová, Vanžurová.
Trenér: Jiří Teplý.
Na rozdíl od soboty si domácí
plejerky úvod střetnutí pohlídaly
a hned od prvního míče zatlačily
své konkurentky do hluboké de-

fenzivy. Z této okamžité převahy
vzešel stále rostoucí náskok, když
Agelky díky bezchybné přihrávce
i dobré obraně perfektně útočily
z pestrých kombinací. Rozjetý
stroj přibrzdilo až účinné podání
střídající Raškové (15:7 – 15:11),
ovšem vzápětí oplatila stejnou
mincí Miletič (18:11) a vedoucí
tým si celou sadu nenechal vzít
zpod své kontroly – 25:17.
Co Olomoučankám nevycházelo
v zahajovací části, to dokázaly zkraje druhé. Zlepšeným servisem
rozhodily příjem VK, šly do
trháku 2:5 a zápas hned dostal
šťávu. Několik pohledných výměn

Očima trenérů

Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Soupeř velice dobře podával. Při značném riziku sice dost servisů
zkazil, ale ty, co dal, nám ztěžovaly přihrávku a útok pak nedosahoval
tak vysoké úspěšnosti. Projevilo se to hlavně ve druhé sadě, kterou
jsme urvali bojovností v závěru. Klíčové balony přitom dokázala
složit na zem Andrea Kossányiová coby naše útočná opora. Pak
se mančaft zase uklidnil, získal zpět převahu a střetnutí dovedl do
úspěšného konce. Olomouci v útoku chybí tahounka, což zatím
rozhoduje.“
Jiří Teplý - SK UP Olomouc:
„Náš dnešní výkon byl v porovnání s tím včerejším lepší.
Především se nám dařilo lépe přihrávat a utkání tak rozhodl
úspěšnější útok domácích. Ti mají kvalitnější i zkušenější
kádr, což se projevilo v koncovce slibně rozehrané druhé sady.
Tu jsme měli získat, bohužel se to velmi těsně nepovedlo.
V klíčových okamžicích se nám totiž nedařilo ustát tlak jak ze
strany soupeře, tak ten psychický ve vlastních hlavách.“
přivedlo půltisícovku příznivců
v hledišti do varu, přičemž Čadova
ekipa brzy srovnala na 7:7, o chvíli
později skóre otočila (10:9). Hostující družstvo však neopouštělo svůj
kvalitnější výkon, opřený zejména
o vysoké bloky a zmíněné podání
(Košická). Po čtyřbodové šňůře
na 10:13 tak favoritky už podruhé
musely dohánět manko, což se
jim ale proti rozjetému SK dlouho
nedařilo. Až závěrečným vzepětím
smazaly tříbodovou ztrátu (20:23 –
23:23), následně odvrátily čtyři setboly a svůj druhý využily – 30:28!

Důležitým
zvratem
se
prostějovský kolektiv nastartoval
do třetího dějství, leč houževnaté
soupeřky se nechtěly vzdát bez
boje. Stav 4:1 bleskově dotáhly na
4:4, totéž zvládly za pár minut (8:5
– 8:8) a vzápětí dokonce otočily
z 10:8 na 10:11. Byla však pravda,
že jim vékáčko k těmto návratům
do utkání pomáhalo vlastními
nepřesnostmi. Jakmile je omezilo,
najelo zpět na vítěznou vlnu a dosurfovalo na jejím vrcholu k nakonec klidnému triumfu – 25:19
a 3:0.

Kadetky
VK
jdou
útočit
na
mistrovský
titul!
První ze dvou finálových turnajů extraligy hostí o nadcházejícím víkendu Prostějov
Prostějov/son - V žákyních
už volejbalový oddíl VK
AGEL Prostějov na titul
mistryň republiky loni dosáhl, nyní se o totéž pokusí
i ve věkově vyšší kategorii.
Naše kadetky se ze druhého místa po dlouhodobé části extraligy 2012/13
probojovaly do dvou finálových turnajů této elitní
soutěže ČR a pro vrchol letošní sezony mají dva cíle:
získat medaili a porvat se
o zlato!
Výrazně kladná zápasová
bilance i vysoké postavení
po nadstavbě logicky pasují
mladé Agelky do pozice spolufavoritek na nejcennější
vavříny. „O téhle roli víme a
dá se říct, že ji i bereme. Nic
však neznamená, stejně se
rozhodne až přímo na hřišti. My každopádně chceme
cenný kov, skončit jako loni
bez něj by bylo zklamání.
Titul? Pokusíme se odvést
co nejlepší práci a uvidíme,
na co to bude stačit,“ odtušil
s úsměvem šéftrenér mláde-

že VK a hlavní kouč týmu
Jaroslav Matěj.
Jeho družstvo má výhodu,
že úvodní z finálových klání
pořádá v domácím prostředí
haly Sportcentra DDM Prostějov. O nejbližším víkendu
se tam Hanačky postupně
střetnou s SK Španielka
Řepy (sobota 13. dubna,
10.00 hodin), se Slavií VŠ
Plzeň (sobota 13. dubna,
18.00 hodin) a s Madetou
České Budějovice (neděle
14. dubna, 12.00 hodin).
„Španielka má velice dobrý mančaft a kvalitní kádr
s technicky vyspělými volejbalistkami, ale ne tak vyhranými. Dělají chyby, čehož se
dá využít. Plzeň je hodně nevyrovnaná. Opírá se o výbornou nahrávačku Valkovou,
zatímco zbytek týmu provází
herní i výkonnostní výkyvy,
ovšem když se Plzni daří, je
nebezpečná. Madeta disponuje velmi konsolidovaným
celkem, který je už dva roky
pohromadě a tím pádem dost
sehraný. Patří do něj několik

reprezentantek, přesto Budějovice při správné taktice i
bojovnosti rozhodně nejsou
neporazitelné,“ charakterizoval Matěj všechny tři protivníky v bitvách o vše.
Poslední mistrovský duel
před nadcházejícím vyvrcholením celého ročníku
sehrála děvčata VK již 9.
března, to znamená před měsícem. Jak se kolektiv během
téhle dlouhé pauzy připravoval? „Tréninky byly kvalitní,
ale až do tohoto týdne jsme
se kvůli zdravotním problémům a reprezentačním i studijním povinnostem nikdy
nesešli kompletní. To jsme
až teď, čehož využijeme
k přípravné generálce v úterý s juniorkami Přerova. Už
dříve jsme přátelsky změřili
síly se Šternberkem, který
jsme porazili 4:2, přičemž
dva ztracené sety byly až závěrečné tiebreaky,“ přiblížil
Matěj.
Ten má jasno, co bude nejvíce potřeba k úspěšnému završení dosud vydařené sezo-

ny. „Holky musí co nejlépe
plnit pokyny, maximálně bojovat a pokud možno neztrácet koncentraci, což vede ke
zbytečným chybám. Po herní stránce budou rozhodovat
servis plus přihrávka, potvrdilo to ostatně i mistrovství
Evropy kadetek, ze kterého
jsem viděl několik utkání.
Na podání i příjem jsme se
v přípravě dost zaměřili, pokud nám půjdou, otevřeme si
cestu k pěknému výsledku,“
doplnil Jaroslav Matěj.

Na závěr výzva pro fanoušky
prostějovského volejbalu: přijďte
povzbudit talentované
Agelky v jejich snaze o
historický primát, vstup
do hlediště je zdarma!

KZápasový program 1. finálového turnaje extraligy
kadetek ČR 2012/13 – hala Sportcentra DDM Prostějovyň
Sobota 13. dubna: 10.00 hodin VK AGEL Prostějov – SK Španielka Řepy, 12.00 hodin VK Madeta České Budějovice – VK
Slavia VŠ Plzeň, 16.00 hodin SK Španielka Řepy - VK Madeta České Budějovice, 18.00 hodin VK AGEL Prostějov - VK
Slavia VŠ Plzeň.
Neděle 14. dubna: 10.00 hodin VK Slavia VŠ Plzeň – SK Španielka Řepy, 12.00 hodin VK AGEL Prostějov – VK Madeta
České Budějovice.
Druhý finálový turnaj se hraje 27. a 28. dubna v Českých Budějovicích.

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

29



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
19
19
19
19
19
19

Domácí
Š.O.K. U Pavelků Prostějov
V Zeleném Prostějov
KRLEŠ Kralice na Hané
Mexičani Čelčice
O tečku Prostějov
Jiřina Black Bears Prostějov

Hosté
Rafani Čelčice
Asi Prostějov
Seniors Hamry
Berini Ivanovice na Hané
Orli Kojetín
Darts Club Držovice

BD BH LD LH
11
7
24 21
12
6
26 16
13
5
31 16
neznámo v době uzávěrky
6
12 16 25
přeloženo na 7.4.2013

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 Orli Kojetín

19

13

2

0

2

2

0

225:121

500:320

45

3 Jiřina Black Bears Prostějov

18

14

0

0

1

3

0

201:124

463:314

43

4 Darts Club Držovice

18

12

1

0

0

5

0

199:126

453:326

38

5 V Zeleném Prostějov

19

10

0

0

3

6

0

193:152

458:368

33

6 O tečku Prostějov

19

9

2

0

1

7

0

170:175

407:426

32

7 Asi Prostějov

19

9

0

0

0

10 0

162:180

393:415

27

8 Rafani Čelčice

19

5

1

0

1

12 0

163:181

388:432

18

9 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

19

5

1

0

0

13 0

131:212

328:481

17

10 KRLEŠ Kralice na Hané

19

4

1

0

1

13 0

122:222

333:494

15

11 Mexičani Čelčice

18

4

0

0

1

13 0

131:194

333:444

13

12 Seniors Hamry

19

3

0

0

0

16 0

110:232

296:525

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
7 Dračice od Jedličky Čechovice Ladies u Jedličky Čechovice
7 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
19 Hroši od Jedličky Čechovice Twister Kroměříž
19 Skalní Na Nové Doloplazy
Žabáci Ivanovice na Hané
19 Soběsuky 49
ŠK Brablenci Kojetín
19 U Žida Ivanovice na Hané
Fénix Prostějov
19 Věčná žízeň Ivanovice na Hané U Jedličky Čechovice

BD
1
7
5
9
9

BH
17
11
13
10
10

LD
8
17
14
22
21

LH
34
26
30
24
22

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

Legy

BO

18

17

537:240

53

2 Twister Kroměříž

16

14

0

0

1

1

0

236:53

505:182

43

3 U Žida Ivanovice na Hané

17

9

1

0

1

6

0

145:163

366:401

30



Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

1

0

0

0

0

239:86

4 Fénix Prostějov

16

9

1

0

0

6

0

148:141

353:340

29

5 Soběsuky 49

17

7

1

0

2

7

0

142:167

341:388

25

6 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

17

7

0

0

1

9

0

130:177

339:410

22

7 Capa team U Jedl. Čechovice

17

5

2

0

2

8

0

137:173

334:412

21

8 Skalní Na Nové Doloplazy

16

4

1

0

2

9

0

129:162

325:393

16

9 Němčická střela

17

4

1

0

1

11

0

116:192

302:432

15

10 Hroši od Jedličky Čechovice

18

3

1

0

0

14 0

144:181

349:435

11

11 Žabáci Ivanovice na Hané

17

4

1

0

0

11

118:189

314:432

11

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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Tenisté České republiky i v záložní sestavě vyhráli v Kazachstánu a těší se na semifinále

O POKRAČUJÍCÍ JÍZDU DAVIS CUPEM SE ZASLOUŽILI ROSOL S HÁJKEM
M. Černošek: „Hrát doma proti Argentině bude další svátek!“
Počtvrté za posledních pět let si tenisté České republiky zahrají semifinále Davis Cupu. Tým pod vedením nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila porazil Kazachstán 3:1. K vítězství se dopracoval bez
své zraněné jedničky Tomáše Berdycha a vyrovnal
se také s absencí Radka Štěpánka v singlu. Vítězné
body zařídili Lukáš Rosol a prostějovský Jan Hájek.
„Kluci dostali šanci a využili ji na 300 procent. Jsem
na tým hrdý. Dosáhli jsme na cenný úspěch, protože Kazaši jsou především v domácím prostředí
těžkým soupeřem,“ prohlásil po zisku rozhodujícího bodu nehrající kapitán Navrátil. V semifinále nastoupí daviscupový tým České republiky, snad už i
s Berdychem a Štěpánkem, proti Argentině. V rámci
pravidelného střídání nastoupí obhájci trofeje doma,
s největší pravděpodobností v pražské O2 Aréně.
A na to se Češi těší! „Bude to další svátek tenisu,“
konstatoval s úsměvem Miroslav Černošek, jehož
agentury se o tenisty ČR starají.
Astana/lv

Luxusní start přinesl
nadějné vedení
Jako první vstoupil na
kurt Jan Hájek, jehož
soupeřem byl Michail Kukuškin. Zpočátku se Kukuškin
tlačil do útoku a častěji chyboval. O vítězi první sady rozhodl
jediný brejk v sedmé hře, po
kterém si Hájek náskok udržel a
získal vedení. Ve druhé sadě se
projevila nerozehranost domácího hráče, žebříčkové postavení soupeřů i to, že Hájkovi daleko víc sedí antukový povrch.
Kukuškin uhrál pouze dva
gamy a český tenista se přiblížil
k zisku úvodního bodu. K žádné změně nedošlo ani v následující sadě. Hostující hráč pokračoval v soustředěném
výkonu a přesvědčivě získal
důležitý bod. „Hrál jsem dobře,
zodpovědně. Na druhou stranu
soupeř nepatří mezi top hráče.
INZERCE

Ale byl jsem soustředěný, dodržel jsem taktiku a odvedl
dobrou práci. Zpočátku nebyl
výkon ideální. Důležitý byl první set, ustál jsem jediný
brejkbol, který on za zápas měl,
pak jsem ho brejknul a vyhrál.
O té doby se má hra hodně zlepšila,“ konstatoval prostějovský
tenista a člen reprezentačního
výběru Hájek. Lukáš Rosol,
který při absenci Tomáše Berdycha plnil roli týmové jedničky, po téměř třech hodinách
vydřel ve čtyřech setech první
vítězství nad Golubjovem, 205.
hráčem žebříčku ATP. Sice ztratil první sadu, v dalších už ale
soupeře přehrál, i když poslední
sadu urval až ve zkrácené hře.
„Určitě to nebyl lehký zápas,
ale na konci druhého setu jsem
využil situace, kdy se Andrejovi
moc nedařilo, pak vyhrál třetí
set a nakonec i vyrovnanou poslední sadu. Nakopnulo mě vítězství Honzy Hájka. Šel jsem

čtvrtfinále Davisova poháru:

Kazachstán - Česko 1:3
Pátek:
Kukuškin - Hájek 3:6, 2:6, 4:6
Golubjov - Rosol
6:4, 4:6, 2:6, 6:7 (6:8).
Sobota:
Ščukin, Golubjov – Štěpánek, Hájek 7:6 (2), 6:4, 6:3.
Neděle:
Koroljov - Rosol 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 2:6.
Nově složený pár
Radek Štěpánek,
Jan Hájek prohrál
ve třech setech,
když v průběhu zápasu nevyužil několik příležitostí k
obratu. O prvním
setu rozhodl tie-break, v němž byli
i díky Golubjovovu
suverénnímu podání úspěšnější domácí. Důležitý moment druhého setu
přišel v šestém
gamu, kdy měli
Češi tři brejkboly v
řadě. Golubjov s
pomocí zlepšujícího se parťáka
Ščukina všechny
hrozby
odvrátil.
Foto: Karel Tejkal, Česká sportovní
Další čtyři brejkboly promarnila česká
na kurt s tím, že kdybych pro- dvojice za stavu 4:5. Také ve
hrál, byla by to ostuda,“ usmí- třetím setu byl domácí pár lepší.
Golubjov, který se dostal do noval se po utkání Rosol.
minace místo Jevgenije KoPorážka v deblu po deseti
roljova až hodinu před zápavýhrách
sem, byl nejlepší na kurtu.
Čtyři roky neprohrál v Skvěle podával a výrazně přiDavis Cupu český tým spěl ke zdramatizování celého
čtyřhru. Naposledy byly nad střetnutí. „Udělal jsem maxisíly tenistů Španělé ve finále v mum, ale cit a reflexy scházeBarceloně v roce 2009. Úspěš- ly,“ uznal Štěpánek, který ostrý
nou sérii ukončila až dvojice zápas před operací páteře hrál
Jurij Ščukin a Andrej Golubjov. naposledy při lednovém Aus-

Je dobojováno! Obrovská radost Luáše Rosola a kapitána Navrátila symbolizuje úspěch českých
tenistů v Kazachstánu.
Foto: Karel Tejkal, Česká sportovní
tralian Open. „Jim pomohla
koncovka prvního setu. Nechci
pořád říkat kdyby, ale vyhrát
první set, mohlo to být jiné,“
dodal nejzkušenější český tenista.

Postup zařídil svým druhým
bodem Rosol
Poprvé v kariéře nastoupil Lukáš Rosol
proti Jevgeniji Koroljovovi.
Oba soupeři se prezentovali
kvalitním servisem a první tři
sety také z tohoto důvodu rozhodovala až zkrácená hra. Ve
dvou případech byl úspěšnější
český tenista a za stavu 2:1 zlomil odpor soupeře. Ve čtvrtém
pokračování duelu už Rosol
ovládl antukový kurt a poslal
svůj tým do semifinále týmové
soutěže. „Pro vývoj zápasu
bylo hodně důležité, že mi fun-

govalo podání. Na servisu je
moje hra postavená. Byl to klíč
k vítězství,“ uvedl Rosol, česká jednička čtvrtfinálového
střetnutí. „Bez Tomáše bylo
zřejmé, že musím týmu pomoci a pochopitelně jsem spokojený, že se to podařilo. Dosáhli

jsme na kvalitní výsledek, pro
který jsme si přijeli. Můžeme
se chystat na semifinále a to je
nádhera,“ dodal spokojeně tenista.
Závěrečná dvouhra se po dohodě nehrajících kapitánů za rozhodného stavu už nehrála.

Banket. Takto se vystrojil daviscupový výběr do Astany na čtvrtfinále.
Foto: Karel Tejkal, Česká sportovní

