Součástí
vydání je
celobarevný

...ještě

TV PROGRAM
od soboty 20. 4.

Cena Ročník

15 Kč 17

/ 15

Číslo

JARO JE V ROZPUKU...
!
T
S
A
L
H
C
A
N
...tak BACHA

Pondělí

15. dubna 2013

64

stran

s pohodou

DONA se už BOURÁ
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bažanti jdou do boje!

Prostějov/mik

Strážníci „sbírají“ na zemi spící opilce…
Prostějov/mik - Takový Bolek Polívka by řekl: „Prostějováci, tož kurňa, už nežerte!“
Možná se problém opilství zdá mnohým úsměvný, ale strážníci se v těchto dnech za břicha příliš
nepopadají. Městská policie totiž řeší rekordní počet výjezdů za lidmi ležícími totálně namol v parcích,
na chodnících či dokonce uprostřed komunikací či křižovatek. A to už rozhodně k popukání není!
Ostatně posuďte sami: podrobnosti k tomuto tématu
včetně fotodokumentace najdete na straně 3!

Další peprné snímky pak hledejte na www.vecernikpv.cz!

Když se vietnamští majitelé objektu Dony stále nemohou rozhoupat
s demolicí tohoto bývalého obchodního a zásilkového domu, vzal to do
pařátů obyčejný bažant.
Ten ale uprostřed minulého týdne za snahu zbourat tuto chátrající ruinu
Prohučel oknem. Obyčejný bažant v letu narazil do Dony zaplatil životem...
a vylekal tak občany. Skončí teď na pekáči?
2x foto: Městská policie Prostějov

čtěte na straně 13
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Krimi
168 hodin
s městskou policií
Pes trpěl v autě
Ve středu před polednem sdělila
žena na linku 156 obavu o psa
většího plemene, uzavřeného
nejméně hodinu v zaparkovaném automobilu. Podle oznamovatelky měl psovi hrozit
nedostatek vzduchu. Vozidlo se
nacházelo v prostoru před areálem nemocnice. Hlídka zvíře
zkontrolovala, ale v ohrožení
nebylo. Při večerní kontrole vůz
již na místě nebyl.

ze soudní síně...
DROGOVÍ DEALEŘI HÁZÍ ŠPÍNU JEDEN NA DRUHÉHO...
Aleš Surý a Josef Přikryl skončili u soudu

Dvě známé osobnosti prostějovské drogové scény
skončily u soudu. Aleše Surého a Josefa Přikryla
kromě závislosti spojovalo i to, že se rádi autem
proháněli bez řidičáku. Jejich kamarádství dostalo
vážnou trhlinu ve chvíli, kdy se měli dohodnout na
tom, komu patří vybavení na výrobu nebezpečného pervitinu. Právě to policisté objevili v Citroenu
Berlingo, který řídil v tu chvíli zfetovaný Surý. Toho
soud nakonec poslal na třicet měsíců do basy...
Prostějov/mls

Pětistovka z pokladny
Předminulý pátek po jednadvacáté hodině bylo nahlášeno
na linku 156 odcizení finanční
částky, a to z pokladny jedné
z kaváren v centru města. Na
místě strážníci zjistili, že dva pánové vešli do kavárny, přičemž
jeden z nich zabavil obsluhující
ženu. Druhý využil tohoto okamžiku a vzal z kasy peníze. Poté
se oba dali na útěk. I přesto, že
za nimi ihned vyběhl jeden z
přítomných hostů, podezřelým
se podařilo uniknout. Strážníci
provedli kontrolu přilehlého
okolí i barů a heren, ale zloděj y taktéž neobjevili.
j
jíčky
Případ si
převzala Policie ČR.

Nebezpečná zábava
V sobotu o předminulém víkendu bylo hodinu po půlnoci
přijato oznámení o skupině
mladíků, kteří se baví odděláváním kanalizačních poklopů. U
křižovatky ulic Přemyslovka a
Svatoplukova již jeden sundali
a vydali se směrem k městu.
Vyslaní strážníci poklop umístili zpět na své místo. Mladíci
však zastiženi nebyli. Hlídka
prohlédla danou lokalitu. Kanálové vpusti byly na svém místě a
jiné poškození nebylo zjištěno.

Nepochopitelný spor
Pánové za volantem se nedokázali domluvit. Neobvyklou
situaci řešili strážníci v pondělí kolem osmé hodinyy ranní.
Řidič osobního vozu oznámil
prostřednictvím linky 156
problém při průjezdu okolo
základní školy, a to s druhým
řidičem. Hlídka na místě zjistila
zúženou silnici z důvodu oprap
vy. Úsekem se tedy dalo projet
střídavě pouze jedním pruhem.
Celý spor vznikl tím, že zmínění občané najeli současně do tohoto prostoru. Vycouvat a tímto
umožnit projetí nemínil žádný z
nich. Strážníci oběma domluvili, načež oba řidiči ihned komunikaci zprůjezdnili.

Utrhl se vozík
V úterý po čtrnácté hodině zažil
nepříjemnou událost osmašedesátiletý řidič, kterému se při projíždění Blahoslavovou ulicí za
jízdy odpojil přívěsný vozík a
vzápětí narazil do zábradlí. Naštěstí ke zranění osob nedošlo.
Strážníci na místo přivolali dopravní policisty. Zákon stanoví
povinnost ohlášení dopravní
nehody, dojde-li k poškození
majetku třetí strany, což se v
tomto případě stalo.

Zadrželi hledaného
Strážníci zadrželi hledanou
osobu. Ve středu o půl druhé
odpoledne si hlídka povšimla
mladého muže pohybujícího se
na ulici Kravařova, který odpovídal popisu osoby v pátrání. Po
ověření jeho totožnosti se toto
potvrdilo. Ani ne sedmnáctileý mladík byl
y ppřevezen na slutý
žebnu Policie ČR. Od počátku
letošního roku to byla v pořadí
čtvrtá osoba předaná policistům
z rukou strážníků.
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Všechny zákazy od policie či
soudu byly oběma mladíkům
dlouho pouze k smíchu. Především Josef Přikryl projevoval nebývalou aroganci. Podle
některých lidí z drogové scény
přitom spoléhal na svého strýce pracujícího u prostějovské
policie. Nicméně ani ten mu
nakonec nebyl nic platný.
Kvůli opakovanému porušování soudních zákazů řízení už
tak skončil za mřížemi. Brzy
ho čeká další soud v souvislosti s pěstováním marihuany.

Celý konflikt mezi oběma drogovými dealery začal tím, že
policisté v Určické ulici zastavili Citroen Berlingo. Za jeho
volantem seděl Aleš Surý, který
nejenže už dávno neměl řidičský průkaz, a byl v té době pod
vlivem pervitinu, ale především
pak v autě převážel kompletní
vybavení na výrobu této drogy!
„Na ty věci jsem nikdy nesáhl. Věděl jsem, že jsou určeny k výrobě drog, tak jsem je
chtěl zničit. Do auta mi je dal
Josef Přikryl, který je známou
postavou prostějovské drogové scény,“ snažil se hájit Aleš

Surý, který nepřímo naznačoval, že ho policistům „práskl“
právě Přikryl. Jeho kamarád
to vše ovšem vehementně
popíral. Soud nakonec Surému jeho chatrnou obhajobu
„nezbaštil“. Za výrobu i přechovávání drog a opakované
řízení bez papírů ho poslal na
třicet měsíců do vězení.
O důvěryhodnosti Josefa Přikryla, který je stíhán v souvislosti s pěstováním a prodejem
marihuany, si nedělám žádné
iluze. Nicméně věci určené
k výrobě pervitinu byly nalezeny v autě Aleše Surého. Navíc
další ze svědků potvrdil, že si
je Surý schovával u něj doma.
Kromě toho policisté zjistili, že
si je nakoupil v Brně. Jak lze
potom uvěřit jeho obhajobě,
že věci převážel jen proto, aby
je zničil?“ odůvodnil velmi
logicky své rozhodnutí soudce
Petr Vrtěl.
Rozsudek dosud nenabyl právní moci, obě procesní strany si
ponechaly lhůtu na odvolání.

VEČERNÍK PŘISPĚL K DOPADENÍ ZLODĚJŮ
Bezdomovci čmajzli měděný parapet!

Prostějov/mik - Pondělí osmého března, těsně po půl
čtvrté ráno. Členové redakce
Večerníku se pomalu rozcházejí domů po uzávěrce aktuálního vydání, když spatřili
dvojici bezdomovců, kterak
z domu na kraji Olomoucké
ulice strhává z výlohy měděný
parapet. Naše reakce byla
okamžitá, vytočili jsme linku
156 městské policie...
A reakce strážníků? Famózní!
Ani ne za minutu už okolo
parčíku na Vojáčkově náměstí
začala kroužit služební auta
městské policie s modrými majáky! A za další minutu už muži
v černých uniformách po krátké
honičce dvojici chmatáků drželi
v klepetech!
„V pondělí v časných ranních
hodinách vyjížděla hlídka na
základě telefonického sdělení

do oblasti křižovatky ulic Olomoucká a Vápenice. Zde se měli
pohybovat dva muži. Ti podle
oznamovatele utrhli měděný
parapet z tamější provozovny.
Strážníci oba podezřelé zastihli
na Vojáčkově náměstí. Pánové
ve věku čtyřiačtyřicet a osmapadesát let měli u sebe nákupní
tašku a v ní zmačkaný měděný
parapet v délce tří metrů.
Přistižení sice tvrdili, že kabelu
s plechem nalezli v křoví, ale
svědek události jejich tvrzení
popřel. Majitel poškozeného objektu byl o události vyrozuměn,“
popsala případ Večerníku Jana
Adámková, tisková mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Jak dodala, způsobená škoda
nepřesáhla částku pěti tisíc korun, proto byl případ předán
k dalšímu řízení správnímu
orgánu. „Jsem nesmírně rád, že

Vyhrožoval policajtovi:

ZABIJU TĚ!
Prostějov/mik - Prostějovští
policisté se v pondělí 8. dubna
večer v Olomoucké ulici setkali
s obrovskou agresivitou opilce,
který už předtím napadl jiného
muže. Neurvalec mužům zákona vyhrožoval zabitím a jednoho
z nich později i zranil. Teď mu za
to hrozí čtyři roky basy!
„Policisté okamžitě oba muže vyzvali, aby od svého jednání upustili.
Jeden z nich však začal policistům
velmi vulgárně nadávat, vyhrožoval jim zabitím a jednoho z nich
chtěl pěstí napadnout. Policisté použili donucovací prostředky, muže
zpacifikovali,“ informovala Večerník o zásahu z kraje minulého týdne Irena Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.

Muži zákona na služebně zjistili,
že se jedná o devětatřicetiletého
muže z Prostějova. „Agresivní
útočník však v napadání policistů pokračoval jak v policejním
vozidle, tak i na služebně. Byla u
něj provedena dechová zkouška,
která byla pozitivní, a policisté mu
naměřili 2,3 promile alkoholu v
dechu. Na základě lékařského vyšetření byl umístěn do protialkoholní záchytné stanice v Olomouci. Nyní je podezřelý ze spáchání
trestného činu násilí proti úřední
osobě, na který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody až na
čtyři léta,“ doplnila zprávu Urbánková s tím, že jeden za zakročujících policistů utrpěl zranění, které
si vyžádalo jednorázové ošetření.

veřejnost s policií spolupracuje
a v mnoha případech přispěje
k zadržení pachatele. V tomto
konkrétním případě patří dík
vám. Po vašem zavolání jsme
okamžitě na místo vyslali autohlídky, které byly naštěstí
poblíž. Samotný zásah a dopadení zlodějů pak byly dílem
okamžiku,“ sdělil Jan Nagy, velitel Městské policie v Prostějově.

Foto: Městská policie

Zničily ho drogy. Aleše Surého do soudní síně přišla podpořit
jeho přítelkyně. Kromě toho na něj doma čeká malý syn trpící
srdeční vadou. Ani kvůli němu ovšem nebyl schopen vzdát se
své závislosti na pervitinu...
Foto: Martin Zaoral

Řidička na Vápenici

SRAZILA DÍTĚ!

Prostějov/mik – V pondělí ráno
byla na Vápenici na přechodu
pro chodce sražena šestiletá dívenka! Chvilka nepozornosti řidičky mohla mít fatální následky. Podle všeho za srážku může
řidička škodovky, která projela
přes přechod na červenou, zatímco otec se dvěma dětmi vstoupil na bílou zebru v době, kdy
jim svítil zelený panáček. Jedno
z dětí bylo škodovkou sraženo.
„V pondělí osmého dubna krátce po osmé hodině ráno došlo
na ulici Vápenice v Prostějově k
dopravní nehodě. Z dosavadního
šetření vyplývá, že padesátiletá řidička vozidla Škoda Octavia pravděpodobně nevěnovala pozornost
světelnému signalizačnímu zařízení s červeným světlem a nedala

přednost nezletilé chodkyni ve
věku šesti let. Ta přecházela po
přechodu pro chodce v okamžiku,
kdy na signalizačním zařízení pro
chodce bylo zelené světlo,“ uvedla
k popisu srážky Irena Urbánková,
tisková mluvčí krajského ředitelství Olomouckého kraje.
Nebohou holčičku okamžitě
sanitka převezla do nemocnice.
„Řidička pravou stranou vozidla
zachytila chodkyni, která spadla
na silnici. Zraněná dívenka byla
sanitním vozem převezena do
nemocnice na ošetření, podle lékařské zprávy utrpěla lehké zranění,“ dodala mluvčí policie s tím,
že požití alkoholu bylo u řidičky
vyloučeno dechovou zkouškou.
Přesto ji zřejmě nyní čekají velké
patálie...

ZOUFALCE strážníci dolovali z auta

„Nechte mě, nebo si píchnu čistidlo s mlíkem do žil!“
Prostějov/mik - Tak tomu se
říká beznaděj zoufalce! Ve
středu došlo na parkovišti u
místního nádraží ve Sladkovského ulici k dramatické události. Mladý muž měl zřejmě
svých osobních problémů nad
hlavu a ve svém autě chtěl spáchat podivnou sebevraždu!
„Ve středu v podvečer na základě telefonického sdělení vyjížděla hlídka k místnímu nádraží,
kde byl spatřen muž, jak rozbil
okénko u vozu a vnikl dovnitř.
Strážníci dotyčného zastihli v
okamžiku, kdy ležel v autě na
zadních sedadlech. Z otevřených dveří mu visely nohy a on
si injekční stříkačkou aplikoval
do žíly v levém předloktí ruky
neznámou látku. Poté si napl-

nil stříkačku směsí technického čistidla a mléka. Opět měl
v úmyslu si toto vpíchnout do
žíly,“ popsala Večerníku složitou
situaci Jana Adámková z Městské policie v Prostějově. Nakonec strážníci mladíka z auta
dostali. „Hlídka mu zabránila
v další aplikaci podivné směsi

do žil. Muž mluvil zcela zmateně a zmiňoval se i o sebevraždě.
Strážníci okamžitě přivolali záchrannou službu. Ta jednatřicetiletého zoufalce převezla do
nemocnice k hospitalizaci. Na
místo zásahu dorazila i jeho matka, která si převzala synův vůz,“
uvedla Jana Adámková.

Po akci. Na místě zásahu zbylo rozbité auto, ve kterém muž hrozil sebevraždou.
Foto: Městská policie Prostějov

po kvartetu hledaných
Prostějov/mik

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

ROSTISLAV FOJTÍK

IVO OTRUBA

ŽANETA OHLÍDALOVÁ

PAVEL POLHOŠ

se narodil 16. srpna 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila
prostějovská policie celostátní pátrání dne 26. listopadu 2012. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 29
do 30 let, měří 175 centimetrů, má
hubenou postavu, modré oči a hnědé vlasy.

se narodil 31. července 1960 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání už dne 7. června 2002.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 50 do 55 let, měří 180 centimetrů, má střední postavu, modré
oči a šedé vlasy.

se narodila 16. října 1973 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese
Prostějov. Na hledanou vyhlásila
prostějovská policie celostátní
pátrání dne 1. března 2013. Její
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35
do 40 let, měří 165 centimetrů,
má střední postavu, černé oči a
černé vlasy.

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

ČERNÁ KRONIKA
Nesplatil ani korunu
Ze spáchání trestného činu
úvěrového podvodu je podezřelý osmadvacetiletý muž z
Prostějovska, který si v roce
2011 na základě uzavřené
smlouvy sjednal u jedné ze
společností úvěr. Do dnešního dne však nezaplatil ani
jednu ze splátek. Poškozené
společnosti způsobil škodu
za více než 12 tisíc korun.
Během vyšetřování policisté zjistili, že při sjednávání
smlouvy uvedl nepravdivé
údaje týkající se jeho zaměstnání a finančních prostředků.
V případě prokázání viny mu
hrozí až dvouletý pobyt za
mřížemi.

Straka v Dolní
Neznámý pachatel se vloupal do jednoho z objektů
na ulici Dolní v Prostějově.
Ukradl číšnický flek, nabíječky k mobilním telefonům
a několik krabiček cigaret
různých značek. Celková
škoda byla vyčíslena na 8,5
tisíce korun.

Nepozorný senior
Předminulý pátek krátce po
poledni byl v Janáčkově ulici před budovou hlavního
nádraží okraden pětaosmdesátiletý muž. Zatím neznámý pachatel využil chvilkové nepozornosti a z tašky,
kterou muž nesl, mu ukradl
peněženku. Senior v ní kromě peněz měl i stravenky.
Zloděj mu způsobil škodu za
téměř čtyři tisíce korun.

S marihuanou za volant
V pondělí odpoledne kontrolovali policisté v Drozdovické ulici řidiče vozidla
BMW. Dechová zkouška
na alkohol byla u pětadvacetiletého řidiče negativní,
zato test na omamné a psychotropní látky byl pozitivní
na marihuanu. Po poučení se
řidič odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem biologického materiálu v nemocnici. K požití
návykové látky se však doznal. Policisté mu na místě
zadrželi řidičský průkaz a
zakázali další jízdu.

Okraden ve spánku
O věci za devět tisíc korun přišel osmatřicetiletý muž, který
předminulou neděli v odpoledních hodinách usnul na jedné
z laviček nacházejících se na
Husově náměstí. Vedle sebe
si položil i tašku s nákupem.
Když se asi za hodinu vzbudil,
jeho taška byla fuč. Poškozený
v ní měl i peněženku s penězi a
osobními doklady.

Měď z garáže
Trestného činu krádeže se
dopustil neznámý pachatel,
který v noci ze čtvrtku na pátek na ulici Hliníky v Prostějově odcizil ze střechy garáže, kde se nachází soustava
klimatizačního zařízení, měděný přívod a oplechování.
Celkově tak způsobil škodu
kolem 6000 korun.
V noci ho nachytali
Z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky
je podezřelý třiadvacetiletý
muž z Prostějova, který byl
v sobotu 13. dubna na ulici
Konečná v Prostějově po
druhé hodině ranní kontrolován jako řidič vozidla
Fiat Punto. U muže byla
provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem
1, 27 promile alkoholu v
dechu. Muži byl zadržen
řidičský průkaz a zakázána
další jízda.

Zpravodajství
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První manželské ANO ve zrekonstruované obřadní síni

POLIBEK se OPAKOVAL! BATŮŽKAŘENÍ: DOKTOŘI PORUŠUJÍ ZÁKON

Prostějov/mik - Od začátku
tohoto roku byla uzavřena
obřadní síň na prostějovské radnici, která, stejně
jako další prostory, prošla
poměrně rozsáhlou rekonstrukcí. Svatební obřady se
sem po delší odmlce vrátily
v sobotu, přičemž opravenou síň „pokřtili“ snoubenci Ivana Foukalová
a Ladislav Soldán.
Během celého čtvrtletí byly
všechny svatby přeloženy do přednáškového sálu
Národního domu. „Tamní
prostory jsou také důstojné,
ale je pravda, že jim schází
taková ta noblesa a elegance.
Obřadní síň na radnici prostě
nenahradí,“ poznamenala pro
Večerník Ivana Hemerková,
náměstkyně primátora statutárního města Prostějova, která shodou okolností v sobotu
13. dubna oddala i snoubence
Ivanu Foukalovou s Ladisla-

vem Soldánem v novotou
zářící obřadní síni radnice.
Sobotní svatba mladého páru
však měla velmi neobvyklé
vyvrcholení. První polibek
novopečených
manželů
Ivana Hemerková přerušila,
načež svatebčané propukli
v hlasitý smích. „Ježíši, vždyť
jste mladí a zamilovaní a teď
jste si dali pusu jako po padesáti letech manželství. Tak
znovu a pořádně!“ zavelela
náměstkyně primátora v roli
oddávající.
Přestože obřadní síň radnice
byla tři měsíce uzavřená, i
tak bylo o svatby v Národním
domě zájem. „Za ty tři měsíce se tady uskutečnilo třináct
svatebních obřadů. Není to
mnoho, ale v zimních měsících nebývá svateb nikdy
přehršel ani na radnici. Větší
zájem o ně začíná být každoročně vždy až od dubna,“
řekla náměstkyně primátora.

Někteří lékaři ve svých ordinacích kšeftují s léky...

Jak Večerníku potvrdilo hned několik na sobě nezávislých svědků, někteří lékaři v Prostějově ve
svých ordinacích vydávají léky a tím porušují zákon
o léčivech. Svým pacientům nabízejí medikamenty spřátelených farmaceutických firem. Pro jejich
skladování přitom často nemají správné podmínky.
Většině pacientů to přesto nevadí. Svému doktorovi bezmezně věří a navíc lék v ordinaci dostanou
zadarmo bez poplatku za recept. Známe i konkrétní případ, kdy se tak dělo více než tři roky...

oni ho vůbec neprodávají, protože
s ním nemají dobré zkušenosti.
Podle lékárnice to paní doktorka
musí vědět a lék pacientům dává
jen proto, že je domluvena se
zástupci farmaceutické firmy.
Říká se tomu batůžkaření. Tohle
zjištění mě šokovalo a naštvalo.
Absolutně nechápu, proč dobře

placení lékaři mají ještě potřebu
si tímto způsobem přivydělávat,“
svěřila se exkluzivně Večerníku
důchodkyně, která si nepřála
zveřejnit své jméno. Redakce jej
však má k dispozici...

více čtěte na straně 6

Prostějov/mls

První svatba. Ladislav Soldán s Ivanou Foukalovou si předevčírem řekli své manželské
ANO jako první v opravené obřadní síni prostějovské radnice.
Foto: Michal Kadlec

Porušování zákona ze strany
lékařů přitom pacientům obvykle
nevadí. Najdou se však výjimky.
„Beru léky na tlak. Moje lékařka
mi v ordinaci několik let vydávala
lék Lisinopril a další dva druhy
léků. Pro mě to bylo výhodné,
protože jsem je dostávala zadarmo,
navíc jsem nikdy nemusela platit

Stojí jim to za to?
poplatek za recept. Minulý týden
jsem se však byla zeptat v lékárně,
zda lék, který od své doktorky
dostávám, je kvalitní. Řekli mi, že

Ilustrační foto

V Prostějově rapidně roste počet opilců, kteří skončí NA ZÁCHYTCE
„Jenom letos jich už bylo dvacet, to vypadá na rekord,“ konstatuje Jana Adámková z městské policie

Dělat si z toho legraci? Tak to ani náhodou!
Jde o vážný problém, který v současnosti
sužuje Prostějov. V našem městě drasticky
přibývá opilců, kteří si velmi posíleni alkoholem ustelou kdekoliv, kde upadnou do deliria.
V těchto případech nastupují strážníci, kterým
úlohu řešitelů nelze v žádném případě závidět.
V drtivé většině končí podobné případy převozem notně „společensky unavených“ lidí
na záchytku. A co je nejhorší, počet těchto výjezdů v Prostějově rapidně roste, stejně jako
agresivita mnohých jedinců, kteří se v opilosti
nenechají jen tak k něčemu nutit…
Prostějov/mik
„Zákon v těchto případech
jasně stanoví, které osoby
mají být dodány do záchytné
stanice. Zejména se jedná o
lidi, kteří svým chováním a
stavem po požití alkoholu či
psychotropní látky ohrožují i
svůj život a zdraví. Takže pokud někdo někde bezvládně
leží pod silným vlivem alkoholu či drogy a může se například udusit zvratky nebo v
zimě umrznout, policie na to
prostě musí reagovat. Zároveň
jsme povinni přivolat lékaře,
který posoudí zdravotní stav
dotyčného a rozhodne, zda je
potřeba ho převézt do nemocnice k ošetření nebo rovnou na
záchytku,“ nastínil Večerníku
postup strážníků v takovýchto případech Jan Nagy, velitel
Městské policie v Prostějově.

S výjimkou roku 2011 počet většinou notorických
alkoholiků převezených na
záchytnou stanici v Prostějově přibývá. Zatímco v roce
2008 strážníci odvezli na zá-

chytku pouze patnáct osob,
vloni to bylo už jednapadesát lidí! „Nechci být přílišnou
pesimistkou, ale tento počet
bude podle mého názoru narůstat. Vždyť jenom za první
čtvrtletí letošního roku bylo
převezeno na záchytku dvacet
lidí, z toho osmnáct bezdomovců. Kdybychom měli vycházet z tohoto průměru, tak
na konci roku vykážeme osm
desítek převezených opilců,“
zkonstatovala neradostná fakta Jana Adámková, mluvčí
Městské policie v Prostějově.
Strážníci však jedním dechem
zdůrazňují, že ne vždycky je
člověk ležící na zemi opilec.
„V historii jsme řešili už několik případů, kdy nám lidé
volali, že na silnici, v parku
nebo někde na lavičce leží
opilý člověk a je potřeba ho
odvézt. V drtivé většině těch-

Fotoreportáž

to událostí oznamovatelé jen
zavolají, přičemž s odporem
tohoto člověka minou a jdou
dál. Jenomže už několikrát
se stalo, že strážníci po příjezdu na místo zjistili, že
uvedený muž či žena nejsou
pod vlivem alkoholu nebo
zfetovaní, ale mají epileptický záchvat nebo jde o
cukrovkáře, který nutně
potřebuje inzulin, a podobně. Právě kvůli takovým
případům je zapotřebí ihned
volat buď nás, nebo rovnou
záchranku,“ dodal Jan Nagy.
Strážníci přivolaní k tomu,
aby řešili podnapilé osoby,
se ovšem často stávají terčem nevybíravých nadávek
ze strany opilců, ale také jejich agresivity! „Jenom letos
za první tři měsíce skončili z
uvedených dvaceti osob dva
pánové na záchytce i pro své

agresivní chování. V jednom
případě se jednalo o dvaadvacetiletého vandala, který zpitý
do němoty ničil venkovní zařízení a také k hlídce se choval nepřístojně. Podruhé šlo o
jednatřicetiletého narkomana.
Ten napadal kolemjdoucí i
příchozí strážníky,“ potvrdila
Jana Adámková.
Zároveň Večerníku prozradila i některé perličky. Rekordmanem v podnapilosti
je zatím muž převezený na
záchytku v roce 2011, který
strážníkům nadýchal 4,55
promile. Ve stejném roce
putoval na lůžko s pouty dokonce sedmasedmdesátiletý
senior a vloni bylo z jednapadesáti převezených osob
celkem deset žen!
O tom, že se naprosto nevyplatí opít se jako Dán, budit
veřejné pohoršení a nechat se

Prostějované opilí, ležící, spící
3x foto: Městská policie Prostějov

převézt na záchytku, svědčí
peníze, které musíte v těchto
případech zaplatit. „Převoz na
záchytku stojí patnáct set korun a za nocleh zaplatíte dva a
půl tisíce. Při neuhrazení těchto částek dojde k vymáhání,

často i exekučnímu. Jenomže
co si budeme vykládat, mnohdy není kde brát...,“ konstatoval smutnou praxi ze zadržení
lidí převážně bez domova velitel prostějovských strážníků
Jan Nagy.

PROSTĚJOVANÉ PŘEVEZENÍ NA ZÁCHYTKU
Zdroj: Městská policie Prostějov
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Jako sněhulák. Tomuto vožungrovi zřej- Dobrou noc! Nejčastěji se strážníci setká- U popelnice. Tento pobuda určitě nešel
mě zima nevadí. Ustlal si na sněhu.
vají s opilci přímo na chodníku.
manželce vysypat smetí…

Holčička prostrčila Večerník ví o záměrech Držovic
„Buďme přátelé, ale ZAPLAŤTE!“

hlavu mříží!
Prostějov/mls - S prekérní situací se žárovkou, kterou lze
sice vložit do úst, ale zpět už ji
nedostanete, se alespoň na filmovém plátně setkal asi každý z nás. Něco podobného se
přihodilo ve středu na sídlišti
Hloučela sedmileté dívence...
„K události došlo ve středu desátého dubna v 17.05 hodin na ulici Jana Zrzavého v Prostějově.
Sedmiletá dívenka při hře strčila
hlavu do mřížované branky a
nemohla ji vytáhnout. Rozpínacím nářadím hasiči mříž roztáhli
a holčička hlavu z nedobrovolného vězení vytáhla. Událost
se obešla bez zranění,“ popsala

Nehezký pohled. Jenom v letošním roce už strážníci odvezli na
záchytku dvacet osob, z toho byla drtivá většina bezdomovců.
Foto: Městská policie Prostějov

nevšední situaci tisková mluvčí
hasičů Vladimíra Hacsiková.
Jak se vlastně dívce podařilo
prostrčit hlavu mříží? A proč
se do něčeho podobného vůbec pouštěla?
Odpovědi na tyto otázky jsme
hledali přímo na sídlišti Hloučela. Úspěšní jsme ale bohužel nebyli... „Víme, že tu ve
středu zasahovali hasiči. Proč
to přesně bylo, to nevíme, ani
to, koho se to mohlo týkat,“
reagovaly na náš dotaz shodně
hned dvě starší obyvatelky ulice Jana Zrzavého v Prostějově.
No, hlavně že všechno dobře
dopadlo!

Prostějov/mik - Tak to se povedlo. Večerník si dlouho lámal hlavu nad tím, jak je možné, že starostka sousedních Držovic Blanka
Kolečkářová najednou obrátila a po letech naschválů a z její strany
neúspěšných soudních tahanic se chce s Prostějovem udobřit. Její
nedávná návštěva primátora Miroslava Pišťáka a nabídka k usmíření
obou obcí nebyla skutečně náhodná. Jak se nám podařilo exkluzivně
zjistit, víme, o co jí jde ve skutečnosti. Disponuje totiž dopisem, který
poslala přímo primátorovi Prostějova! A světě, div se... Nebo lépe
řečeno, Prostějove, zaplať?!





Počet
záchytů




Rok













TAJEMSTVÍ

Smetanových sadů

Chcete vědět víc? NALISTUJTE STRANU 13!

KRYTY Z PROTEKTORÁTU!
Fámy, dohady, nafouknuté legendy. Desítky let se Prostějované dohadují, co ukrývá podzemí Smetanových sadů. A Večerník to ví. Atomový kryt budovaný komunisty? Hloupost!

Tohle nezkoušejte. Sedmiletá dívka se kvůli vlastní nerozvážnosti dostala do vězení, ze kterého si už sama pomoci neuměla....
Foto: HZS Olomouckého kraje

Skandál? Starostka Držovic Blanka Kolečkářová poslala primátorovi Prostějova Miroslavu Pišťákovi
dopis, ve kterém v rámci přátelství požaduje miliony korun. Jaká bude reakce města?
2x foto: archiv Večerníku

Více se dozvíte na straně 13!

Publicistika

4

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. dubna 2013

Barometr

Číslo týdne

+

13

Hurá,
H
á rondel!
d l! Že
Ž radní
d í o toužebněě
očekávaném rondelu na Přikrylově
Zaplaťte,
náměstí neprášili minulý týden do vzduchu,
přátelé! Díky
svědčí i událost z minulého týdne. Do
Prostějovskému
projektu obnovy zeleně v okolí
Večerníku se veřejnost
zámku se začlenilo i volné
dozvídá, jak si naši sousedé
místo pro část kruhové
z Držovic představují přátelství a
křižovatky. Ta je
dobré sousedské vztahy. Za kamarádna spadnutí!
ství starostka Držovic Blanka Kolečkářová požaduje zaplatit 4,7 milionu
korun! Holt, kamarádi buďme…

Osobnost týdne
JIŘÍ PAVLICA

Statistika zveřejněná prostějovskou policií během minulého týdne popisuje dopravní nehodovost
a následky na silnicích uvnitř
města. Nejrizikovější ulicí je
Plumlovská, kde došlo ke třinácti
bouračkám s jedním smrtelným
zraněním, jedním těžkým a devíti
lehkými zraněními.

-

Uměle
Umělecký
vedoucí souboru Hradišťan společně s celou svojí
„grupou“
včetně orchestru
„
Základní
umělecké školy VladiZákla
míra Ambrose
nadchli publikum
A
v sále
sá Městského divadla v Prostějově.
Pondělní koncert znovu
stěj
vyprodal
naše divadlo.
vypr

Výrok týdne
„TAKOVÝ
TAK
AKOV
OVÝ
Ý MRDNÍK
MRDN
MR
DNÍÍK
ÍK
BYCH VÁM PŘÁLA
VIDĚT NA
VLASTNÍ OČI.
NEBO RADŠI NE...“
Náměstkyně primátora
Ivana Hemerková
k černým skládkám
u mlýnského náhonu

LIDSKÉ PARAZITY SI VYTVÁŘÍME SAMI...

Analýza

Parazit. Tak to bylo přesně slovo, které si člověk v první chvíli vybavil v souvislosti s
bezdomovcem a alkoholikem Janem K. (52). Tento muž se navzdory svému věku
nestydí každodenně obtěžovat své rodiče a dožadovat se od nich peněz. Dovedl je
přitom až na samou hranici psychického a fyzického zhroucení. Podobné existence
se v naší společnosti množí rychlostí potkanů. Chovají se přitom stejně jako všichni
jiní cizopasníci. Naučili se využívat výhod, které jim sami nabízíme. Je to jejich způsob
boje o přežití a nic jiného neumí. Přestože jsou v tom čím dál lepší, občas narazí...

A to nemusí být vůbec špatné
živobytí. Každá matka pěti a
Výše uvedený případ Jana K. z více dětí může měsíčně počítat
minulého vydání Večerníku je s čistým příjmem převyšujícím
určitě extrémní.
průměrnou hrubou mzdu v
Nicméně dá se předpokládat, ČR. Kdo z nás to má?
že každý z nás zná ze svého
Kdo nepracuje,
okolí někoho, kdo sice už něať se dobře nají
kolik let nepracuje, přesto se
nemá zas tak špatně. Typickým
příkladem mohou být olašští Stačí se podívat kolem sebe,
cikáni. Z jejich prostějovské abychom zjistili, že tento prokomunity v Prostějově nemá blém se určitě netýká pouze
práci nikdo, přesto na zlato romské menšiny. I mezi bílými
či na nákladný pohřeb jejich se nejrůznějších parazitů najde
krále se peníze vždy najdou. habaděj. Způsobů, jak někoho
Jeden z nich se přitom vyjád- vycucat, se v dnešní době nařil, že český stát je přímo nutí k bízí celá řada. Stačí se podívat
tomu, aby brali sociální dávky. kolem sebe. Velmi často se
Martin Zaoral

parazité například přisají na
někoho, kdo v restituci dostal
větší nemovitost. Takového „dobrodince“ jsou velmi
rychle schopni oškubat nejen
o příjmy z nájmu, ale i o celý
dům. Obzvláště zavrženíhodné
jsou případy, kdy se tito lidé
přisají na někoho, kdo sám kvůli svému objektivně špatnému
zdravotnímu stavu pobírá invalidní důchod. Přitom se tváří
jako přátelé, případně opatrovníci svých často naivních obětí.
Ke svým dávkám tak ještě berou dávky někoho jiného...
Masivně rozdávané sociální
dávky jsou nepochybně cestou, jak si vypěstovat generaci

fejeton HANÁKO, MÁŠ MOCHO

NA REPÁKO

Petra Hežová
Jako zdejší rodačku mě pokaždé celkem nepříjemně zaskočí, když v televizi nebo v
rádiu zaslechnu, že výbornej
hokejista Jarda Jágr vodvedl

zase výbornou práci, že Češi
v zahraničí nemaj dobrou pověst, nebo když si vzpomenu
na T-mobile reklamní hitovku
na volej zdarma.
Mluví se o udržování tradic,
jako oko v hlavě si chráníme
národní památky i rodinné
recepty, ale když přijde řeč na
nářečí, mnohým z nás dojdou
slova. Ve školách uslyšíte kromě spisovné češtiny maximálně tak češtinu obecnou, která
je snad jakýmsi kompromisem, ale běda, když promluvíte po našem. To do učitelek
jako když střelí, a nejen do
nich. Ale není se asi už čemu

divit, když i na pultech knihkupectví najdete uzoučkou
brožurku Hanácký slovníček,
která už svým názvem odkazuje k tomu, že tam z hanáčtiny najdete jen opravdu hodně
málo.
Mimochodem, že si v restauraci neobjednáte pravó svíčkovó s knedló, ale svíčkovou s
knedlíkem? Tak jestli by třeba
nestálo za úvahu vedle cizích
jazyků (které JSOU v dnešní
době bez nejmenších pochyb
zapotřebí) vyučovat i hanáčtině, jinak jí za pár let budeme
rozumět asi tak jako dnešní
generace slovenštině...

Konstelace hvězd Prostějova

No vidíte, čekali jsme a dočkali se! Jarní vánek už fičí prostějovskými ulicemi a tím se rapidně mění nálada nás všech. Jenom toho
sluníčka by to chtělo víc, ale dočkáme se i toho. Zatím si dejte do
pořádku všechny resty na úřadech.

Berani - 20.3.- 18. 4. Nedívejte se dozadu, co
bylo, to bylo! Minulost vám ostatně nikdo už připomínat nebude, takže seberte všechny síly a dejte
se do přípravy své budoucnosti. Nyní vám podá
pomocnou ruku zkušený odborník.
Býci - 19.4.-19.5. Udělejte si pohodový týden, nerozčilujte se a hlavně se nepleťte do práce, která
vám nepřísluší. Pokud máte s kým, seberte se a vyjeďte si společně do přírody. Její jarní probouzení
vám vlije energii do žil.
Blíženci - 20.5.-19.6. Pokud nemáte dostatek informací, nevyjadřujte se k problému, který se ve
vašem okolí řeší. Pokud plácnete něco nemístného, budete za šašky nebo za blázny. Více se soustřeďte na sebe, potřebujete změnu.
Raci - 20.6.-21.7. Rodinný výlet rozhodně neuškodí, hoďte veškeré pracovní problémy za hlavu
a odpočiňte si. Daleko od každodenních starostí
teprve přijdete na to, jak a co nejúčelněji řešit bez
zbytečných chyb a následků.
Lvi - 22.7.-21.8. V tomto týdnu vás čekají spory
uvnitř rodinného kruhu. Nedivte se, v poslední
době jste své nejbližší hodně zanedbávali, práce
pro vás byla přednější. Pokud chcete mít doma
klid, vracejte se ze zaměstnání v normální hodinu.
Panny - 22.8.-21.9. Jste velice upřímní, mnohdy
až přespříliš. V poslední době jste poměrně neoblíbení, ale jenom skrz svoji pořádně prořízlou pusu.
Na druhé straně si vás ale stále více lidí začíná vážit, takže svoji nepopularitu nijak neřešte.

...ještě
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Váhy - 22.9.-21.10. Čeká vás velice zajímavé
setkání s člověkem, který bude sice o dost starší
než vy, ale o to zkušenější. Žádný milostný vztah
z toho nebude, spíše se snažte využít jeho umění a
zkušeností k tomu, abyste i vy vyrostli.
Štíři - 22.10.-20.11. Více se věnujte společenským
aktivitám. Kdy jste naposledy byli v divadle, kině
nebo na koncertě? Pokud jste sami a nemá s vámi
kdo jít, prostě někoho přemluvte. Ostatně, neuškodilo by vám ani „propláchnutí“ hlavy v baru.
Střelci - 21.11.-20.12. Patříte převážně mezi velmi
slušné lidi, kteří se snaží také slušně chovat k celému okolí. Jenomže uprostřed tohoto týdne vám
výrazně ujedou nervy a doslova sjedete člověka,
který vás už delší dobu pořádně štve.
Kozorohové - 21.12.-19.1. Objeví se malý mráček na nebi ve vašem soukromém životě. Budete
mít pocit, že vám partner zahýbá, což ale nemůžete dokázat. Vaše žárlivost vám ovšem nedá spát,
takže se dá očekávat hodně neklidný týden.
Vodnáři - 20.1.-18.2. Okolo vás začíná houstnout
atmosféra. Důvodem je hrozba ztráty zaměstnání.
Nejhorší je, že nikdo z vašeho pracovního kolektivu neví, komu šéf ukáže prstem na dveře. Raději
se už poohlédněte po jiném kšeftu.
Ryby - 19.2.-19.3. Buďte maximálně opatrní,
hvězdy vám v tomto týdnu předpovídají velké
nebezpečí. Hlavně na silnicích si dávejte pozor, ať
už za volantem svého vozidla nebo při přecházení
komunikace. Nebo raději zůstaňte doma!

lenochů. Pokud je od nich odstřihneme, nebudou schopni
normálně pracovat. Souvislost
mezi prací a přežitím ve společnosti jim totiž uniká. Práci považují až „za poslední zoufalý
pokus, jak přijít k penězům“.

Když byl parazit
ještě příživník
Zákony Československé socialistické republiky měly
pro lidské parazity specifický termín - příživníci. A za
příživnictví pak hrozil trest
vězení. Díky tomu všichni
oficiálně měli svá zaměstnání.
To ovšem rozhodně nezna-

menalo, že všichni také pilně
pracovali. Pamětníci například vzpomínají na to, jak při
ranní cestě do Agrostroje se
proud lidí přicházejících či
přijíždějících do fabriky rozděloval. Jedna část mířila přímo do podniku, druhá pak do
bufetu, aby si ještě před ranní
píchačkou dala pár „frťanů“.
Nelze se příliš divit, že lidé
s takovými rituály o práci po
revoluci přišli a nová se jim
hledala velmi těžko.
Smutné na tom je, že mluvit
o takových lidech jako o nepřizpůsobivých je velký omyl.
Oni se velmi dobře přizpůsobili podmínkám, které jim
stát připravil. Vypočítali si, že
pokud by při své nízké kvalifikaci a praxi přece jen začali
pracovat, nevyplatí se jim to.
A tak se dá říci, že tu existuje
jeden velký paradox. Zatímco
komunistický stát příživníky
potíral, kapitalistický stát je
podporuje...

Okrádá mě stát,
když mi nic nedá?
Změnit tuto situaci je nesmírně těžké. Například v roce
2011 stát začal bez milosti
očesávat invalidní důchody.
To však u tisíců lidí vyvolává
obrovskou vlnu nevole. Lidé,
kteří třeba i desítky let byli
zvyklí pobírat peníze od státu,
na ně najednou neměli právo.
Celkem logicky se cítili okradeni, podvedeni, připraveni o
svá práva. V některých médiích se zvedla vlna kritiky,
že stát šetří na invalidech a
že ti, kteří dávky dostávají,
jsou odkázáni na „vpravdě
žebrácké dávky“... Odnaučit
někoho za takových okolností počítat s penězi od státu je
téměř nemožné. Nezbývá tedy
než doufat, že dávky budou
přechodně pomáhat lidem v
nouzi, nikoliv demoralizovat
ty, kteří by se o sebe měli postarat sami.

sokol
ím okem ...
Bude u nás MOL?

V poslední době se opět vynořují úvahy o nastartování projektu, který by se dotkl celého
našeho kraje. Řeč je o možnosti oprášit staré
plány a vybudovat tzv. MOL - tedy kanál, který by spojil tři české a moravské řeky a jejich
prostřednictvím i tři moře, do kterých od nás
plyne voda. Vodní dílo, propojující Moravu,
Odru a Labe, by se sice velmi pravděpodobně
nenacházelo přímo v našem okrese, mělo by ale
určitě přímé dopady na život na Prostějovsku.
Střední Morava by se díky tomu mohla stát důležitým uzlem evropské lodní dopravy. Podle
současných plánů by totiž spojnice mezi Moravou a Odrou vedla kolem Přerova a u Olomouce by začínala odbočka směrem k Labi.

Vodní křižovatka
Výstavba takového gigantického díla stále zůstává v rovině teorie, ale vláda na začátku roku
získala od Evropské unie peníze na studii, která
by posoudila, zda je vůbec kanál takových rozměrů proveditelný, a to z hlediska ekonomického i stavebního. Rizika jsou dopředu jasná:
obrovské finanční náklady a dopad na životní

prostředí. Až se vyčíslí náklady na stavbu, kterou už kdysi plánoval Baťa, vyvstane logická
otázka: kde peníze vzít? Nejde připustit, aby
se naplánoval projekt připomínající nový tunel
Blanka nebo předražené dálnice. Ale také platí,
že když sečteme, kolik se u nás utratí evropských peněz za různé nepotřebné projekty, část
peněz na rozumný projekt by se najít mohla.

Připlave práce?
Na druhé misce vah zůstává nejenom možná ekonomická výtěžnost projektu, ale také fakt, že by výstavba kanálu přinesla do našeho regionu práci. Najdou
se dokonce tací, kteří stavbu kanálu přirovnávají k
legendární Hladové zdi císaře Karla IV. Vždyť proč
se všichni v jižních Čechách těší na stavbu dalších
bloků Temelína? Do kraje by se stavbou kanálu přišli nejenom stavbaři, ale práci by dostali i ti, kteří by
stavebníky například ubytovávali nebo „krmili“. To
by se jistě dotklo i situace v našem regionu.
Pomalu bychom proto měli začít diskutovat,
zda stavbu tohoto rozsahu v našem kraji chceme a zda u ní vidíme převažující pozitiva nebo
negativa.
Petr Sokol, vysokoškolský učitel
inistra
a bývalý poradce m
ministra

Agentura

Sochami se bude topit!

A dost už! Žádné sochařské
sympozium, žádné uskladňování dřevěných skulptur či
jejich vystavování větru a dešti v parcích či na rondelech
v Prostějově! Naši konšelé se
definitivně rozhodli, co udělat
smysluplného s uměleckými díly, která tady zanechali
věhlasní umělci z celého světa
po ještě věhlasnějších sochařských sympoziích...
„Dlouho jsme o tomto problému diskutovali. A zároveň
jsme chtěli vyřešit problém stále
dražšího plynu a elektřiny. A
pak nás to ťuklo do hlavy! Takovou zásobu dřevěných soch
nemá žádné město v Evropě,
takže je využijeme v kotelnách
při výrobě tepla a teplé vody pro
naše domácnosti. Tento nápad
byl schválen v radě města naprosto jednomyslně,“ seznámila Agenturu Hóser s nejnovější
novinkou Ivana Hemeráková,

náměstkyně primátora Nakaseseděla. „Toto rozhodnutí Baráková správa uvítala, zásoby
soch vystačí pro naše kotelny
zhruba na dva a půl roku. Občanům Prostějova tak budeme
teplo dodávat za poloviční cenu
než doposud,“ reagoval na čerstvě odhlasované rozhodnutí
prostějovských konšelů Vladimír Průšvih, jednatel Barákové
správy v Prostějově. Smutný je
možná pouze jeden ze zakladatelů sochařských sympozií, prostějovský konšel a druhý nejvyšší muž na krajském úřadě Lolin
Čačák. „Každá z těchto soch
je jakoby mé dítě, sochařům
jsem při jejich tvorbě recitoval
básničky z mých sbírek. A teď
to všechno vyletí komínem do
luftu,“ posteskl si Lolin Čačák. „Lolek si holt bude muset
své básně recitovat jinde, třeba
v erotických podnicích, kterých
je v Prostějově přehršel a fun-

aneb VAŠE NÁZORY
NÁS ZAJÍMAJÍ
Také v uplynulém týdnu dorazila do naší redakční pošty
celá řada vašich ohlasů, která
se tentokrát rekrutovala k několika tématům. Z celé plejády
vašich podnětů a příspěvků
jsme vybrali trojici nejzajímavějších, kterou vám nyní předkládáme...

Policie na
Kosteleckou!
Článek v Prostějovském Večerníku ze dne 8. dubna mě velice
potěšil a doufám, že nezůstane
jen u přání našich pánů a paní
radních. Jde o problematiku
Kostelecké ulice, která minimálně třikrát denně po dobu až
hodiny je naprosto neprůjezdná
a celá zasekaná auty. Kvituji
tak záměr radních obnovit projekt rondelu u zámku, který by
i podle mého názoru celou zapeklitou situaci vyřešil jednou
provždy. Památkáři a hygienici
musejí dostat rozum a stavbu
povolit, nebo se tady všichni v
Kostelecké zalkneme výfukovými zplodinami a jako řidiči
se zblázníme. A než bude nový
rondel postaven, doporučuji
policistům, aby se v době dopravních špiček postavili na
křižovatku u zámku a řídili dopravu ručně. Jedině tak by řidiči vyjíždějící z Kostelecké ulice
dostali šanci většího časového
limitu, aby tuto ulici opustili.
Jan Bříza, Prostějov

Bolí z toho oči
Byli jsme na masivní kácení
ve Smetanových sadech i prostřednictvím vašeho Večerníku dlouhodobě připravováni,
nicméně kdykoliv okolo tohoto
parku nyní projdu, zabolí mě
z toho oči. Je mi osmdesát let
a z dětství ještě pamatuji, jak i
dnešní velké stromy byly úplně malé a postupem desítek let
pomalu rostly a nabývaly na
velikosti, mohutnosti a kráse.
Smetanovy sady jsou pro mě
kusem života, každý strom
rostl vlastně se mnou. Teď už
nezbývá než čekat, až někdo
skácí i mě osobně...
Jan Režnar, Prostějov

Vrchol drzosti
Po delší době mě s autem zastavili a kontrolovali policisté.
Kontrola proběhla bez problémů, takže jsem po lustraci
svých dokladů brzy odjížděl.
Ještě jsem ale stačil zpozorovat, jak strážci dopravního pořádku zastavili řidiče luxusního
bavoráku. Muž za volantem
přibrzďoval, v ruce držel mobil
a za jízdy vesele s někým telefonoval. Jenom jsem slyšel jednoho z policistů, jak na šoféra
křičí: „Pane řidiči, to snad nemyslíte vážně?!“ Bohužel ten
pán v bavoráku si z předpisů
dělal úplné šoufky...
Jindřich Javorský, Prostějov

Máte něco na srdci?
Myslíte si své,
o tom co se děje na

gují za výrazné pomoci města
formou veřejných finančních
podpor. Co se týká soch, půjdou
do ohně,“ reaguje bojovně další
z primátorových náměstků Jiří
Nikamnepospíchal.
A co na to samotný primátor?
„Když mi kolikrát bylo ouvej,
šel jsem do parku a nějakou tu
sochu jsem objal. Vlévalo mi
to energii do žil. Ale jo, ať se
jimi pořádně zatopí, já si obejmu něco nebo někoho jiného.
Ivanko, pojď sem,“ svěřil se
Agentuře Hóser Miroslav Nakaseseděl, primátor Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl
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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!
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anketa
Prostějov - Aneta Křížová
V posledních letech se terčem kritiky stává kromě jiného i školství.
Kritizovány zejména bývají finance, které školy mají, nebo spíše nemají k dispozici, dále pak úroveň výuky a metody vzdělávání vůbec
či pedagogická kvalita vyučujících. Nespokojenost panuje samozřejmě jak na straně učitelů, ale i samotných dětí. Podle průzkumu prý
do školy ráda chodí jen necelá třetina českých dětí. Jak stav školství
vidíte vy? Na to jsme se ptali v prostějovských ulicích…

JSTE SPOKOJENI SE STAVEM ŠKOLSTVÍ?
Jitka POULÍČKOVÁ
Prostějov

Renata KUBOVÁ
Vrahovice

ANO

ANO

„Se školstvím jako takovým
jsem asi spokojená. Myslím si
ale, že děti by ve školách měly
mít více aktivit a také tělesná
výchova mi připadá celkem zanedbávaná. Co mi však vadí, je
fakt, že ve školách jsou bufety,
kde si děti nakoupí zbytečně
různé sladkosti a pak třeba nesní
svačinu. Školní bufety podle mě
děti zbytečně lákají a navádí je
ke špatnému životnímu stylu.“

„Se stavem školství problémy
zatím nemám. Pokud budu konkrétní, tak zvláště se školou, kterou navštěvuje moje dcera, jsem
spokojená. Nemůžu si stěžovat
ani na výuku, ani na učitele či
jejich přístup a ani na stav školy,
která je nyní opravená. Snad mi
vadí jen automaty na sladkosti,
kterým děti nedovedou odolat.
Ty by ve školách podle mě být
určitě nemusely.“

Také jste si
zamilovali
naše stránky?

Iwww.vecernikpv
www.vecernikpv.cz
.cz

Případ se uzavřel,

NEZAPOMEŇTE!
NE
ZAPOMEŇTE!
Rozhodnutím Vrchního soudu
v Olomouci, o kterém Večerník informoval v minulém čísle, se víceméně
uzavřel případ nejbrutálnější vraždy
v Prostějově za posledních deset
let. Romanu Mičkovi potvrdil soudce
Jaroslav Holubec za vraždu jednaosmdesátiletého seniora z Okružní
ulice osmnáctiletý trest odnětí svobody v nejpřísněji střeženém vězení, který mu již na začátku roku udělil
Krajský soud v Brně. Stejně tak neměl při odvolacím procesu slitování
s Davidem Braunerem, který pobu- Brutální vrah. Roman Mička dostal osmnáct let
de v kriminále šest let. Oběma se od za obzvláště brutální vraždu jednaosmdesátiletétrestu samozřejmě odečítá bezmála ho seniora z Okružní ulice. Foto: Michal Kadlec
rok strávený ve vazbě.
lo a my jsme z toho měli akorát nervy. Stále
Prostějov/mik
Oba odsouzení mají ještě poslední šanci na
zmírnění trestů, ale ani ti největší odborníci
nedoufají, že by s dovoláním k Nejvyššímu
soudu nějak uspěli. „Je to ale pořád ještě nějaká šance, ten trest je naprosto nepochopitelný,“ brání neustále svého syna Davida Milada
Braunerová. Matka jednoho z odsouzených
stále nechápe, že soud nad jakoukoliv pochybnost dokázal, že právě David Brauner byl tím
prvním, kdo na nebohého starce v jeho bytě
zaútočil, načež Roman Mička ho brzy nato
brutálně usmrtil.
To je ovšem v tuto chvíli již historie. Vrah a
jeho komplic byli spravedlivě potrestáni. Že
za případem byla udělána tlustá čára, jsou rádi
i obyvatelé panelového domu, ve kterém na
začátku března loňského roku k vraždě došlo.
„Už chceme mít klid, pořád se o té vraždě psa-

vzpomínáme na starého pána. Byl to naprosto
nenápadný a hodný člověk. Ti hajzlové dostali, co jim patří. I když popravdě řečeno, mohli
dostat mnohem víc, Mička i doživotí,“ svěřil
se Večerníku se svým názorem muž, který si
nepřál již zveřejňovat své jméno.
Ano, případ skončil. Obhájci odsouzených
se totiž stále nevyjádřili, zda využijí dovolání
k Nejvyššímu soudu. Mají na to dvouměsíční
lhůtu od doručení písemného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci.
Přestože tresty Romanu Mičkovi a Davidu
Braunerovi byly potvrzeny a veřejnost o nich
dlouhá léta neuslyší a hlavně je nepotká, nemělo by se na tento případ brutální vraždy nikdy
zapomenout. Už proto, že se může stát kdykoliv a kdekoliv jinde v Prostějově. Je třeba mít
se na pozoru, podobných grázlů, kteří chtějí
lehce zbohatnout i za cenu toho, že někomu
sáhnou na život, je pořád mezi námi dost...

jak šel čas Prostějovem ...

Proměňte protivné ranní vstávání v nejlepší část dne.
Užijte si sex po ránu a nastartujte mimořádným erotickým zážitkem skvělý den. Pro většinu pracující populace představuje zvonění budíku jeden z nejprotivnějších
zvuků vůbec. Změňte tuto nepříjemnou záležitost na skutečný požitek. Při ranním sexu se totiž podle odborníků
vyplavuje větší dávka oxytocinu, který potom zajišťuje
příjemné a zamilované pocity po celý den. Ze zdravotního hlediska se sex po ránu také vyplatí, protože posiluje imunitní systém a podporuje tvorbu protilátek, které
chrání proti infekci. Ranní sex zároveň zvyšuje hladinu
estrogenu, který vylepšuje vzhled vlasů i pokožky. Ještě
než se pustíte do akce, vypližte se však do koupelny a vyčistěte si zuby. Nic nedokáže zahnat chuť na sex rychleji
než nevábný dech. Kromě toho, že to vašemu partnerovi
bude příjemnější, mentolový dech zintenzivní i jeho prožitek, pokud se mu rozhodnete poskytnout orální sex.
Ranní sex vám zvedne hladinu adrenalinu, rozbuší srdce... Buďte spontánní a dopřejte si sexuální rychlovku!

Ilustrační foto

Návrat ke

„starým” případům

HASIČ Z VRAHOVIC ZAPALOVAL

CHATKY. BYL TO PYROMAN?
Prostějov/mls

Fanderlíkova

Vznikla zde Rezidence Florián. Ulice byla pojmenovaná dne 23.
prosince 1937 podle JUDr. Josefa Fanderlíka (1839-1890), národního pracovníka, advokáta a prvního předsedy Matice školské. Během
německé okupace v letech 1940 až 1945 se nazývala Zajíčkova (německy Zajiček-Gasse). Od 27. července 1945 platí současný název.
V ulici se nachází bytová zástavba, ale také řada podnikatelských
subjektů. Sídlí zde i nový polyfunkční objekt s bytovými a obchodními
prostory - Rezidence Florián.
Foto: SOkA a Martin Zaoral

Příště: Demelova ulice

Pořiď si předplatné na zbytek roku 2013 za zvýhodněnou cenu!
volejte 582 333 433, 608 960 042
... jen DO KONCE
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Vybíráme pro vás „půltucet“

... tentokrát ze sortimentu:

HOVĚZÍ MASO

Hovězí
zadní
1 kg

Hovězí
roštěná
1 kg

Hovězí
svíčková
1 kg

Hovězí
sekané maso
0,5 kg

Hovězí falešná
svíčková
1 kg

Telecí
medailonky
1 kg

215,00

-

-

-

225,00

-

205,00

-

-

-

255,90

-

259,90

-

-

-

-

-

199,00

-

-

74,90

199,00

-

204,90

378,00

699,00

99,90 (1kg)

198,00

399,90

189,90

329,00

749,00

49,90

369,00

429,00

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 26. BŘEZNA 2012
Tak za tohle bezdomovci nemohli! Při zjišťování okolností kolem série
požárů dřevěných domků v zahrádkářské kolonii v Močidýlkách došlo ke skandálnímu odhalení. Policie zatkla muže, kterého podle našich
informací již usvědčila ze žhářství. A lidi, podržte se! Nejde o nikoho
z bezdomovců, na něž měli podezření samotní majitelé zahrádek. Ten,
kdo úmyslně zapaloval zahrádkářům jejich chatky, byl dobrovolným
hasičem z Vrahovic...
DUBEN 2013
Přes neochotu ze strany řady lidí při ověřování výše uvedených informací se ukázalo, že zdroje Večerníku před rokem nelhaly. Ukázalo se, že
hasič z Vrahovic byl již od roku 2008 členem zásahové jednotky, kterou
zřizuje prostějovský magistrát. Ještě předtím, než článek vyšel, však na
vlastní žádost písemně ukončil své členství v této jednotce. „Muž byl
obviněn ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,” potvrdila nám
aktuálně policejní tisková mluvčí Irena Urbánková.
Proč chatky zapaloval? Jednalo se o pyromana? Nebo si jen s někým
vyřizoval účty? I přes intenzívní pátrání se nám na tyto otázky odpovědi
nedostalo. Zajímavé je, že vedení zásahové jednotky z Vrahovic podle
svých slov o celé záležitosti ani po roce stále nic neví. „Dodnes neznám
oficiální závěry policejního vyšetřování, proto se k celému případu nemůžu vyjadřovat,“ reagoval na dotaz Večerníku velitel čety výjezdové
jednotky hasičů v Prostějově-Vrahovicích Miroslav Vantuch.
napsáno před
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Starosta Brodku u Prostějova

byl AGENTEM StB

Před pár týdny
zveřejnilo
Ministerstvo vnitra České
republiky seznam agentů a
spolupracovníků totalitní státní
bezpečnosti. Přestože stále
více lidí tvrdí, že oficiální seznam není ani zdaleka úplný, i
tak se v něm objevila jména,
jež jsou pro mnohé obyvatele
Prostějovska
překvapením.
Po naší první studii se zdá být
„největší rybou“ současný starosta Brodku u Prostějova Antonín Crhonek.
V materiálech ministerstva stojí,
že jako agent StB s krycím jménem Kamil byl registrován 30.
června 1972, jeho svazek byl archivován 28. dubna 1980. Muž,
který je členem sociální demokracie, v loňských komunálních
volbách kandidoval za Nezávislé.
Poprvé jsme starostu kontaktovali
před čtrnácti dny s tím, aby se

k uvedení svého jména na seznamech agentů StB vyjádřil. Musíme přiznat, že jsme očekávali
odpověď, že jeho jméno se na
seznam dostalo omylem. „Žádný
omyl, nazývejme věci pravými
jmény! Ano, byl jsem agentem
StB, ale to je již dávno pryč.
Nehodlám se nijak vymlouvat,
můžeme si o tom popovídat,“
řekl nám do telefonu starosta
Brodku u Prostějova s tím, že si
ještě zavoláme a domluvíme si
schůzku. Zavolali jsme, ovšem o
plánované schůzce nemohla být
ani řeč. „Přemýšlel jsem o tom,
ale k tomuto tématu se nehodlám
v médiích vyjadřovat. Ke své spolupráci s StB se sice přiznávám,
ale nemíním se nikomu omlouvat či se z něčeho zpovídat. Pište
raději o tom, jak kapitalisté zabíjejí
nevinné lidi v Iráku kvůli ropě,“
zaskočil nás svým proslovem Antonín Crhonek.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Zpravodajství
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PROSTĚJOV ČEKÁ V KRÁTKÉ DOBĚ HNED NĚKOLIK NÁKLADNÝCH DOPRAVNÍCH INVESTIC
„Projekt rondelu na Poděbradově náměstí urychlil velice vstřícný postoj hygieniků,“
pochvaluje si radní a předseda dopravní komise Zdeněk Peichl
Prostějov/mik - Uplynulý týden
přinesl další zasedání dopravní
komise Magistrátu statutárního města Prostějova. Její členové projednávali celou řadu
problémů, přičemž se také seznamovali s některými důležitými dokumenty provázejícími
nové investiční akce. Mnohé
z nich jsou velmi radostné a určitě přinesou i značnou úsporu
finančních prostředků. O novinkách v prostějovské dopravě
Večerník podrobně informoval
Zdeněk Peichl, člen Rady statutárního města Prostějov a předseda dopravní komise města.

Protihluková stěna NEBUDE!
Jako vůbec první a hlavní téma
probírala dopravní komise plánovaný rondel elipsovitého tvaru
na Poděbradově náměstí. Městu a Olomouckému kraji coby
hlavním investorům se výrazně
ulevilo, protože náročná stavba
protihlukové stěny okolo nemovitostí energetických závodů nemusí být realizována! „Již připravený
projekt podrobně zkoumali krajští
hygienici a jejich konečné resumé
je velmi potěšující. Podle jejich
vyjádření nemusí být na severní
straně nové okružní křižovatky

protihluková stěna. To je velice
vstřícný krok, který hodnotíme
kladně. Bohužel, k projektu jsou
i výhrady, a to z Dopravního
inspektorátu Policie ČR v Prostějově. Ten namítá, že za dvacet
let se tento rondel zahltí vozidly,
jejichž počet bude neustále stoupat. A doporučuje vybavit rondel
ze všech směrů světelným signalizačním zařízením. My ale
zastáváme ten názor, že pokud by
na všech příjezdových komunikacích byly semafory, zahltila by se
tato křižovatka už za několik málo
roků. Druhá námitka je ze strany
hasičského záchranného sboru. V
případě dopravní havárie na rondelu a jeho zablokování by podle
hasičů byl ohrožen hladký průjezd jejich vozidel k záchranným
akcím. Obě tyto námitky chci v co
nejkratší době projednat s dopravním policejním inženýrem panem
Vafkem,“ uvedl pro Večerník
Zdeněk Peichl.

Semafory ano, ale…
Začátkem minulého týdne se
radní a předseda dopravní komise Zdeněk Peichl zúčastnil
další ze série schůzek na Krajském úřadě Olomouckého kraje
ohledně rekonstrukce křižovat-

ky Olomoucká versus Barákova. „Co se týká této investice,
na které se podílí Olomoucký
kraj, město Prostějov a České
dráhy, připravuje se již územní
rozhodnutí. SŽDC však stále trvá na tom, aby příjezdové
komunikace na tuto křižovatku
byly osazeny semafory. Stane
se tak, nicméně jejich provoz se
bude řešit až následovně. Pokud
by se ukázaly jako nezbytné, tak
by křižovatka fungovala podle
světelné signalizace. Podobná
situace nastala v Olomouci, ale
po nějakém čase byly semafory
vyřazeny z provozu, jelikož se
ukázaly jako nepotřebné,“ zkonstatoval Zdeněk Peichl.

Odbočovací pruh na Šárku
V rámci zlepšení plynulosti silničního provozu bude město v
co nejkratší době realizovat nový
odbočovací pruh z Dolní ulice
na ulici Šárka. „Dolní ulice je
jednou z nejfrekventovanějších
komunikací v Prostějově a kdo
z řidičů chce odbočit doprava
do Šárky, musí často čekat drahnou dobu, než se kolona vozidel
před ním pohne. Věřím, že právě
odbočovací pruh tento problém
z větší části odstraní,“ vysvětlil

Peichl s tím, že v ulici Šárka už
několik měsíců platí zákaz vjezdu nákladních vozidel. A tolik
zdejšími občany žádané opatření
se jeví jako velmi vhodné a bezproblémové.

Oprava komunikací po zimě
Dopravní komise se rovněž
na svém jednání zabývala plánem oprav silnic i chodníků po
velmi dlouhé a mrazivé zimě.
„Opravy výtluků na silnicích i
poškozené chodníky se začnou
opravovat už příští týden. Dříve to nešlo, zima byla skutečně
tvrdá a nelze technickým službám ani silničářům vytýkat to,
že se čekalo na příznivější počasí. Dopravní komise obdržela
zprávu, že do dvou měsíců by
měly být dokončeny veškeré
opravy komunikací v Prostějově,“ nastínil Zdeněk Peichl
s tím, že veškeré tyto práce
město objednává u společnosti
A.S.A. Technické služby.
Nebezpečné Vrahovice,
rychle cyklostezku!
Podle policejních statistik je
druhou nejnebezpečnější lokalitou z hlediska počtu dopravních
nehod a jejich následků hned

VYKÁCENÉ SAKURY V TYLOVĚ ULICI nahradí magnolie
„Proč musely padnout krásné stromy?“ ptali se naši čtenáři

Prostějov/mls - Koncem března šlo v prostějovské Tylově
ulici k zemi devatero sakur, což
mezi místními obyvateli pokácení krásných stromů vyvolalo
vlnu nevole. Více jak třicetileté
stromy však podle odborného
vyjádření představovaly riziko
pro chodce i automobily. Kácení tedy bude zřejmě pokračovat
i příští rok. A.S.A. Technické
služby města Prostějova však
upozorňují, že lidé o zeleň ve
městě nepřijdou. Na konci května nahradí padlé stromy nové.
Třešeň pilovitá neboli sakura je
vnímána jako symbol ženské
krásy a pomíjivého života. O tom,
že nic není věčné, se mohli přesvědčit i obyvatelé Tylovy ulice,
kde bylo koncem března pokáceno devět vzrostlých sakur. To
spoustu lidí pořádně naštvalo.
„Bydlím na Okružní a Tylovou
ulicí chodím už třicet let do práce. Stejně jako každý rok jsem se
těšila na tu krásu, až tu vykvetou
sakury. Jaké bylo moje zděšení,
když devět z těchto krásných
stromů nemilosrdně vykáceli.
V Tylově ulici rostly minimálně
třicet let, přesto to podle mě byly
zdravé stromy. Stačí se podívat na
jejich pařezy, určitě nejsou vyhnilé. Vím o jiných stromech, které
by se mohly pokácet, tyhle ovšem
podle mě mohly ještě nějaký rok
vydržet,“ netajila své rozhořčení
naše pravidelná čtenářka Věra s
tím, že k masívnímu kácení stromů došlo kromě Tylovy ulice

Kácí, aby mohli sázet. Ze vzrostlých
třešní zůstaly v Tylově ulici pouze pařezy. Obnova zeleně zde bude zřejmě
pokračovat a podobný osud potká i další
stromy. Na jejich místě však budou vysázeny nové magnolie, které budou krášlit
prostředí nejen nám, ale i nastupujícím
generacím.
Foto: Martin Zaoral
také v prostoru za panelovými
domy v Brněnské ulici. „Přitom
jsem se od nikoho nedozvěděla,
proč ke kácení vlastně došlo. Na
první pohled to vypadá, že někdo
prostě potřeboval kvalitní dřevo
na topení...,“ dodala mírně řečeno
roztrpčeně.
O povolení kácení sakur v Tylově
ulici požádal stejně jako ve všech
podobných případech prostějovský magistrát, který se o zeleň ve
městě stará. „Před kácením jsme
provedli kontrolu zdravotního
stavu stromů, ze které vyplynulo,
že se jedná o dřeviny se zhoršeným zdravotním stavem, rizikem
pádu větších větví do prostoru
parkoviště, rozpadajícími se korunami a dutinami,“ objasnil pro
Večerník Libor Vojtek, vedoucí

odboru správy a údržby majetku
města. Za pravdu mu následně dal
i odbor životního prostředí, který
kácení povolil. „Hrozilo vylomení
větví a následné poškození majetku a zdraví občanů,“ dodala Martina Cetkovská z odboru životního
prostředí.
Na základě povolení se mohli
s pilami v rukou do práce pustit
zaměstnanci technických služeb.
Osud padlých stromů za rok
zřejmě potká i zbylé vzrostlé
sakury v Tylově ulici. Na druhou stranu pokácené dřeviny
budou zanedlouho nahrazeny
novými. „Do konce měsíce května bude v Tylově ulici náhradou
vysázeno asi čtrnáct nových
stromů. Půjde o magnolie, přesněji řečeno o kultivar Magnolia

Lékařka vydávání léků nepopřela
Prostějov/mls - Dotyčnou
prostějovskou praktickou lékařku, o níž informujeme na
straně 3, se Večerníku podařilo zkontaktovat. Naším dotazem byla očividně zaskočena,
fakt, že vydává léky pacientům přímo v ordinaci, ovšem
nepopírala...
„Léky svým pacientům vydávám, pokud mi je někdo vrátí.
Pacienti mi je přinesou, pokud
například jejich příbuzný zemře. Někdy se jedná o dvě tři
krabičky, jindy o celou igelitku.
Byla by přece škoda, kdyby se
léky vyhodily?“ reagovala paní
doktorka, jejíž jméno jsme se
rozhodli nezveřejňovat. Je totiž
pravděpodobné, že není sama...
Následně si vzpomněla ještě na
jednu možnost, jak by se mohla
k lékům, které dává svým pacientům, dostat. „Pokud za mnou
jezdí reprezentanti farmaceutických firem, dávají mi nepro-

ordinaci léky vydávat nesmí.
Pokud tak činí, porušuje zákon
o léčivech a hrozí mu pokuta do
výše až půl milionu korun. V regionu už bylo v této souvislosti
pokutováno několik lékařů,“
vyjádřil se pro Večerník Jaroslav Servus, předseda Lékárenské komory na Prostějovsku.
„Pro pacienta z takového nákupu léků vyplývá několik rizik.
Doktor se například může splést
a dát mu jiný lék. Kvůli nedostatečné evidenci mu může dát
ale i prošlé léky nebo takové,
které měly být z nějakého důvodu staženy z distribuce. Také
nejsou kontrolovány podmínky,
za nichž léky skladuje,“ uvedl
Servus, který všem nespokojeným pacientům doporučil, aby
se v takových případech obrátili
na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL), který sídlí v Olomouci. „Pacienti to ovšem obJaká rizika
vykle neudělají, protože se bojí
pacientům hrozí?
postihu ze strany svého lékaře.
Podle lékárníků není tento pří- Ovšem při podání podnětu je
pad nejen v Prostějově ojedi- jim zaručena anonymita,“ dodal
nělý. „Praktický lékař ve své Jaroslav Servus.

dejné vzorky preparátů, které
nabízí. Jsou to otestované léky.
Pokud chci vyzkoušet, jak na ně
pacienti reagují, pak jim je dám.
Jedná se o neprodejné vzorky,
což je vyznačeno i na krabičce,“
doplnila známá prostějovská
lékařka.
Její nyní už bývalá pacientka
ovšem s tímto vyjádřením nesouhlasila. „Léky mi dávala
více jak tři roky. Nepřijde mi
pravděpodobné, že by jí pacienti donesli tolik medikamentů. A proč by je nevrátili raději
do lékárny, kde je koupili? A co
se týče označení, že se jedná o
neprodejný vzorek, tak mohu
zaručit, že to na krabičkách od
léků určitě nebylo,“ je přesvědčena na vlastní kůži čtenářka
Večerníku, která se po této zkušenosti od své nyní už bývalé
praktické lékařky přehlásila.

Spectrum. Jedná se o strom středního vzrůstu, pravidelně rostoucí,
který nemá plody a kvete velkými, tmavě růžovými květy. Efekt
kvetoucí aleje chceme zachovat
nadále a do budoucna plánujeme
použít tyto netradiční stromy pro
postupnou obnovu celé ulice,“
prozradil Martin Grepl, ředitel
společnosti .A.S.A. TS Prostějov, který zároveň poprosil
občany o trpělivost. „Obnova
zeleně je potřebná. Samozřejmě
si uvědomujeme, že bude chvíli
trvat, než nově vysazené stromy
zcela vzrostou. Lze to však brát
i tak, že těmito kroky připravujeme pěkné prostředí, z něhož
se za pár let budeme moci těšit
nejen my, ale i budoucí generace,“ vzkázal Grepl.

Rondel bez stěny. Radní a předseda dopravní komise města Zdeněk Peichl seznámil Večerník s
radostnou novinkou, že hygienici již nepožadují při výstavbě elipsovitého rondelu na Poděbradově náměstí sedmimetrovou protihlukovou stěnu...
Foto: archiv Večerníku Michal Kadlec
za Plumlovskou ulicí úsek za
železničním přejezdem ve Vrahovické ulici. Město hodlá tuto
neutěšenou situaci co nejrychleji
řešit. „Tato lokalita je z hlediska
nehod velice bolavým místem.
V roce 2012 zde došlo k deseti
haváriím, v osmi případech za
účasti cyklistů. Bohužel dva
z nich byli usmrceni a dva těžce
zraněni. Pro nás tím vzniká jasný
úkol, a to dokončit co nejrychleji cyklostezku do Vrahovic.
Přednesu tuto záležitost na radě
města a budu požadovat, aby se
urychlila projektová dokumentace. Podle prvních návrhů se
má za železničním přejezdem
rozšířit stávající chodník, kde

bude cyklostezka zrealizována.
Mění se tak původní projekt,
který počítal pro cyklisty pouze
s vyznačením jízdního pruhu
v rámci silniční komunikace,“
odhalil nové plány radní a předseda dopravní komise.

S rondelem u zámku se
počítá
V současné době se pracuje na
projektu rekonstrukce okolí prostějovské zámku, který rovněž
prochází generální opravou. „V
projektu, ve kterém se tvoří různé
sadové úpravy a výsadba nové
veřejné zeleně, se počítá i s tím,
že do této plochy částečně zasáhne i nová kruhová křižovatka na

Přikrylově náměstí. Tuto záležitost jsem osobně přivítal, neboť
jsem jedním z těch, kteří chtějí
co nejrychleji vyřešit tíživou
dopravní situaci v Kostelecké
ulici. A je vidět, že projektanti už
v blízké budoucnosti s rondelem
na tomto místě počítají,“ prozradil na závěr Peichl.

Vandalové řádili u zámku
Pod městskými kamerami rozmlátili auto!

Prostějov/mik - Nemilá událost
přímo k vzteku potkala Miloše
Berku z Prostějova, který v sobotu večer zaparkoval své vozidlo u zámku na Pernštýnském
náměstí. Právě na tomto místě
se pak v noci jeho auto stalo terčem vandalského útoku.
„Své auto jsem zaparkoval podle
mého názoru víceméně na bezpečném místě na Pernštýnském
náměstí, navíc pod dohledem
městského kamerového systému.
Jelikož bujaré večírky a alkoholové opojení spoluobčanů byly
rozsáhlé a alkohol v krvi dodával
některým jedincům neuvěřitelnou sílu, stalo se moje auto obětí
vandalismu. Nutno podotknout,
že v dané inkriminované době
probíhá rekonstrukce přilehlého
parku a staveniště je oploceno
stavebním
demontovatelným
plotem. Právě podstavec tohoto
plotu se stal „zbraní“. Na mém
vozidle došlo k rozbití bočního
skla spolujezdce a dále k uražení
zpětného zrcátka, které je elektricky ovládané a s vyhříváním.
Z vozidla nebylo nic odcizeno,
přestože se v něm nacházelo i autorádio staré přibližně jeden měsíc v hodnotě dvou tisíc korun. Je
tedy bezpředmětné diskutovat o
možnosti, jestli šlo o cílený útok,“
napsal Večerníku v neděli Miloš
Berka. Případ byl předán Policii ČR. „Pevně věřím, že případ
bude řádně prošetřen. Myslím,
že by nebylo dobrým obrázkem

města, kdyby se takové případy
opakovaly, obzvlášť v takovém
místě u městského úřadu a dále
za předpokladu, že policie drží
nepřetržité noční služby na náměstí T. G. Masaryka u radnice.
Tedy zhruba 200 metrů od místa

poškození mého auta,“ dodává
v dopise Miloš Berka z Prostějova.
Případem neskutečně drzého
vandalismu se Večerník bude
podrobněji zabývat v příštím
čísle.

Jak je to možné? Co vedlo vandaly, aby u zámku pod kamerami
města rozbili auto?
2x foto: Miloš Berka

Smetanovy sady: KONEC kácení!
Největší mohykáni u Vápenice přežijí
Prostějov/mik - Dřevorubci dali Smetanovým sadům
v posledních dvou týdnech
řádně zabrat! K zemi padly
desítky vzrostlých stromů,
které byly chloubou parku
dlouhá léta. Z radnice jsme
však v pátek obdrželi příznivou zprávu. Kácení skončilo!
Každého, koho v rámci revitalizace Smetanových sadů
bolely oči z masivního kácení, musí tato zpráva potěšit.
Ostatní stromy, které v parku
zůstaly, už přežijí. „Kácení
v tomto parku bylo ukončeno.
Všechny stromy, které občané nyní tady vidí, v parku
zůstanou, včetně těch, které
nejsou vybaveny ochranným
bedněním,“ potvrdila Večerníku informaci, jež prosakovala
městem, náměstkyně primátora statutárního města Ivana
Hemerková. Podle ní přežijí

kácení i letití mohykáni u zničené zídky na Vápenici. „Byla
jsem informována, že tyto obrovské listnáče nemusejí být
obětovány. Zaprvé podrobný
průzkum nezjistil žádný jejich
závadný stav, zadruhé nezavazejí při rekonstrukci cestní
sítě. Některé koruny těchto
stromů však už v minulosti
musely být spoutány ocelovými lany, aby jejich vazba
vydržela a větve se nelámaly.
Toto opatření bude zřejmě
ještě nutné provést i u dalších
stromů,“ uvědomuje si Hemerková.
Jak na závěr náměstkyně primátora uvedla, k dalšímu kácení ve Smetanových sadech
by došlo pouze v případě, že
by kořeny některého ze stromů utrpěly vážnější poškození
při bagrování podloží v rámci
budování nové cestní sítě
v parku.

Přežijí. Největší stromy ve Smetanových sadech u Vápenice se
kácet nebudou.
Foto: Michal Kadlec
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ProstEjov
a CYKLO
Zdravíme všechny naše čtenáře!
Stejně jako každý týden i dnes můžete na tomto místě narazit na naši tématickou stranu.
Protože nám konečně vysvitlo sluníčko a ze
silnic slezl poslední sníh, zaměříme se dnes
na kola a bicykly. Přinášíme vám sumář, jak
to vypadá v prostějovském regionu s cyklostezkami, přidáváme i jeden zábavný fejeton. A
samozřejmě nechybí ani tipy, kam zajít koupit
nové kolo.
Věříme, že následující čtení pro vás bude snad
i trochu poučné.
Přejeme vám krásný týden a spoustu šťastných kilometrů s větrem v zádech!
Připravili: Nikol Hlochová a Aneta Křížová

CYKLOSTEZKY
Využíváte při jízdě cyklostezky?

VČtšina
oslovených
ProstČjovanĤ
využívá pĜi jízdČ
na kole
cyklostezky.
StĜední odborná škola
podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Rejskova 4, 796 01 ProstČjov

vzorek: 400 respondentĤ
starších 18 let
realizace: studenti školy

Jak to u nás vypadá s cyklostezkami?

Prostějov je město typické
svým rovinatým rázem,
tudíž je ideální pro cyklistiku. A jak to tedy vypadá
přímo s cyklostezkami?
Ty se budují od roku 1995,
přičemž největší boom přišel
deset let poté. Od roku 2005
se v našem město vybudovalo cca 14,7 km cyklostezek
za téměř 111 milionů korun!
Bezpečnost pro cyklisty
by měla být dána mimo
jiné i tím, že jsou již stezky
odděleny od silničních komunikací. Celkem tedy najdeme
osmapadesát vybudovaných
cyklostezek, v délce něco
málo přes dvacet kilometrů.
V letošním roce jsou v plánu
i další realizace některých
úseků, jako například výstavba první etapy cyklostezky
směrem na Žešov (od hřbitova
po odbočku do ulice Za
Brněnskou), dále cyklostezka
v biokoridoru Hloučela (od
Cavala po ulici Tichou) či
cyklostezka ve Vrahovické
ulici (od autobusového nádraží
po most přes Hloučelu), také
výstavba první etapy cyklostezky Kralická (od ulice
Slezské po křižovatku U
Rodenů). V budoucnu bychom
se mohli dočkat dalších cyklostezek, například v Okružní
(Brněnská, Určická) nebo
Martinákově ulici.
A jak jsou spokojeni naši
spoluobčané se stavem cyklostezek? „Já jezdím po silnici, cyklostezek po pravdě

nijak zvlášť nevyužívám,“ netají se Roman Čížek. „Jelikož
bydlím v Čechovicích, tak než
bych měl jet po silnici, která je
jaká je, raději jezdím po cyklostezce, která vede z Krasic
k nám do Čechovic, a to zvláště
když jezdím s dětmi. Takže já
jsem spokojen,“ uzavřel otázku na spokojenost s cyklostezkami Jaromír Tesák.

Tipy na výlety na kolech

Vydejte se s námi do okolí
Po stopách
Prostějova na výlet. Ze sedla
zámků
kola máte možnost pozorovat
nejen krásnou přírodu, ale i ar- Trasa: Prostějov – Smržice chitektonické skvosty.
Čelechovice na Hané – Čechy
pod Kosířem – Ludéřov
Cyklotrasa
– Laškov – Krakovec –
plná historie
Náměšť na Hané – Střížov
Trasa: Prostějov
– Drahanovice – Slatin– Určice – Vranovice ice – Slatinky – Smržice – Brodek u Prostějova Prostějov
– Otaslavice – Myslejov- Délka trasy: 50 km
ice – Krumsín – Soběsuky Vydáme se po „Mánesově
– Plumlov – Mostkovice – cestě“, která začíná u místProstějov
ního nádraží. Pojedete žlutým
Délka trasy: 42 km
značením přes Smržice a
Trasa je naprosto nenáročná, Čelechovice na Hané až k zámtudíž vhodná pro všechny ku v Čechách pod Kosířem, kde
věkové kategorie. Z Prostějova si můžeme prohlédnout jak sapojedeme směrem na Určice, motný zámek a zámecký park,
kde si můžeme prohlédnout tak kousek opodál i Muzeum
barokní kostel se samostatnou kočárů či hasičské muzeum.
zvonicí. V Brodku u Prostějova Následně se vydáme směrem
si nenecháme ujít barokní na Lhotu pod Kosířem, kde se
zámek či kostel Povýšení sv. napojíme na zelené značení,
Kříže od slavného architekta které nás povede na Ludéřov.
Johanna Bernharda Fischera Zde se můžeme kochat prehisz Erlachu. Další místní zajíma- torickým hradištěm. Následný
vostí je hasičské muzeum s his- Laškov skrývá barokní zámek.

Cykloturistikou k invaliditě

aneb (ne)zachraňujte šneky!

fejeton
HOVÉ
OCHOV
LOC
KOL HL
NIIKO
Vzpomínám si, jak jsem si jednou
jako malá vyrazila do nedaleké vesnice na kole pro nanuk. Bylo horko, takže jsem skoro s jazykem na
vestě a tepem snad dvě stě dvacet
došlapala k místnímu obchodu, odhodila kolo na trávník a běžela jsem
do obchodu pro svou oblíbenou
Kolorku za tři padesát. Když jsem
ji vítězoslavně rozbalovala, rozhodla jsem se vydat na cestu domů,
jednou rukou přece řídit zvládnu,
myslela jsem si... To jsem ale ještě
netušila, co mě čeká.
Jela jsem si vesele z kopečka, pobrukovala si písničku, když jsem
zpozorovala chudáka šneka plazícího se po silnici. Co byste udělali
vy? Asi jeli dál, co? Já jako správinzerce

ná milovnice a zachránkyně zvířat
jsem zastavila, seskočila z kola a
šnečka i s jeho domečkem popadla
do ruky, načež jsme se oba vydali
znovu na cestu k domovu. V hlavě
jsem si představovala, jak mu doma
dám salát, vyrobím mu domeček a
budu se o něho vzorně starat. Ze
sladkého přemítání mě probral vítr
ve tváři. Možná budete mít pocit,
že teď přeháním, ale já vám jela
z kopce snad stokilometrovou rychlostí! Lekla jsem se a první, co mě
v tu chvíli napadlo, bylo zabrzdit.
Na tom by nebylo nic tak zvláštního, ovšem zřejmě bych to nezvládla
tak „bravurně“, kdybych nedržela
v pravé ruce ulitu a v levé nanuk.
Hlavou mi v tu chvíli proletělo, že
musím obětovat nanuk, a vší silou jsem zmáčkla levou brzdu na
řídítkách…Bohužel to byla brzda
přední. Já vám měla pocit, že letím
aspoň půl hodiny a během toho
jsem stihla vystřídat snad všechny
akrobatické triky a prvky, co kdy
kdo vymyslel. Když jsem se vzpamatovala, zvedal mě ze silnice nějaký
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torickou hasičskou stříkačkou
slavné prostějovské firmy
Wikov. A ani v Otaslavicích
se nebudeme nudit, nalezneme zde totiž zříceninu
středověkého Dolního hradu s věží zvanou Hladomorna. V Plumlově si můžete
prohlédnout zámek, který letos
zpřístupní další patro. Při cestě
zpět je na konci Mostkovic
možné odbočit na Jantarovou
cyklostezku, která vede biokoridorem Hloučela.

pán a ptal se mě, jestli žiju. První,
co mě zajímalo, nebylo kolo, rozbitá kolena nebo zadřený štěrk v rukách, dokonce ani nanuk ne, což
bylo u mě krajně podezřelé!
Začala jsem hledat toho šneka,
který musel doletět saltem s trojitým vrutem někam do pole nebo
příkopu. Na silnici neležel, to vím
na beton! Ten chudák chlap si asi
musel myslet, že jsem se praštila do
hlavy nebo že jsem totální magor,
ale já tam toho šneka bezdomovce
nemohla a nechtěla nechat! Bohužel pán byl silnější a pro mé záchranářské sklony neměl příliš pochopení, navíc ho podezřívám z toho,
že mi ani nevěřil, že jsem nějakého
šneka vůbec kdy měla. No chápete
to?! Když se mu konečně podařilo
vytáhnout mě z příkopu, naložil mě
do auta i s mým kolem, které v tu
chvíli vypadalo spíš jako ležatá osmička, a odvezl mě domů. A věřte
mi nebo ne, maminka mě za mou
snahu zachraňovat chudáka šneka
tenkrát moc nepochválila, což do
dneška nechápu…

Foto: Michal Kadlec
Pokračujeme po zelené a
dostaneme se do Krakovce.
Zde k navštívení vybízí další
zámek. Z Laškova pojedeme
naučnou stezkou do Náměště
na Hané, kde nemůžeme
vynechat návštěvu zámku, na
kterém se natáčel oblíbený
film Kameňák. Nyní se již

vydáme směrem na Drahanovice. Dominantou Drahanovic
je chráněná kulturní památka
gotického původu „Černá
věž“, pozůstatek jedné ze čtyř
obranných věží starobylé tvrze.
Nyní již stačí jet přes Slatinky,
Slatinice a Smržice a jste po
celodenním výletu doma.

DO REPECH za sportem, zábavou i odpočinkem...
Repechy/pr - Letošní prodloužená lyžařská sezona v Repechách
právě skončila a přichází čas cyklistických tréninků, výletů a romantických toulek Drahanskou
vrchovinou. V pensionu LADA v
Repechách připravují pro jaro a
léto celou řadu akcí...
S prvním sluníčkem bude otevřeno
venkovní posezení s oblíbenou udírnou a grilováním. Na svátek 1. května je připraveno neformální setkání
cyklistů z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Ve dnech 11. a 12. května
proběhne v pensionu Lada testovací víkend horských kol značek Pells,
Ghost, Lapiére a Superior. „Každý,
kdo bude mít zájem, si může v terénu vyzkoušet nejlepší stroje těchto
značek,“ vzkazuje majitel pensionu
Břetislav Usnul.
Víkend 25. a 26. května bude patřit silničním kolům. Pojedou se
krajské přebory silničních cyklistů

Ilustrační foto

Ilustrační foto
ve všech věkových kategoriích. Své
síly změří cyklisté Olomouckého,
Jihomoravského a Zlínského kraje.
V sobotu 25. května je od 13.00 hodin na programu časovka jednotlivců
Hamry – Repechy, o den později pak
v 9.00 hodin odstartuje silniční závod
na okruhu v Repechách.
V měsíci červnu začnou
i pravidelné páteční večery
s kytarou a harmonikou.
V sobotu 6. července se pojede
závod horských kol „Repechy
Tour - Memoriál Jana Usnula“.
„Závod je určen pro nejširší veřejnost a je vypsán pro všechny
kategorie od nejmenších dětí až po
dospělé,“ uvádí Usnul.

V sobotu 13. července proběhne festival rockové hudby „Repechy mini rock
fest“, který se v loňském roce setkal
s velkým ohlasem a jistě opět přiláká
fanoušky dobré živé muziky. V neděli
14. července bude sloužena polní mše
svatá u Honzíkova kříže.
Během července a srpna proběhne celá
řada akcí, jako jsou táboráky, letní noci,
country bály a další oblíbené prázdninové aktivity včetně gurmánských a
gastronomických zážitků. Repechy a
pension Lada stojí opravdu za to navštívit, určitě nebudete litovat.
Bližší aktuální informace o životě v jedné z nejkrásnějších lokalit
Drahanské vrchoviny naleznete na:
www.pensionlada.cz.

I

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

Region
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KONICKO

KOSTELECKO

NĚMČICKO

PROTIVANOVSKO Dva kamiony ucpaly dálnici ve směru na Vyškov

PLUMLOVSKO

Regionální zpravodajství


Expres
z regionu
Na Stražisk
Stražisku
ku opra
opraví
avíí šk
školku
olk
lku
Stražisko/mls - Do zateplení
školky by se ještě letos měli pustit dělníci stavební firmy Boháč
ze Ptení. Právě tato společnost
nabídla za opravu školky nejnižší cenu, která činí 1 333 000 tisíc
korun bez DPH. Rekonstrukci z
podstatné části zaplatí EU, která
na projekt poskytla dotaci přes
sedm set tisíc korun.
V Konici zahraje kytara
trochu jinak
Konice/mls - Klub přátel hudby a Městské kulturní středisko v Konici zvou všechny na
koncert Miloše Pernici „Kytara
trochu jinak“. Akce se koná ve
středu 17. dubna v 19.00 hodin
v koncertním sále konického
zámku. Kytarista Miloš Pernica je známý svojí spoluprací
s předními českými kytaristy,
hudebními skladateli a pedagogy jako například Štěpánem
Rakem či Vladislavem Bláhou.
Jarní koncert
zaplní Suprovku
Němčice nad Hanou/mls Občanské sdružení D.O.M. A
ZUŠ Němčice nad Hanou vás
srdečně zvou na Jarní koncert,
na kterém vystoupí Dechový
orchestr mladých ze ZUŠ Němčice nad Hanou. Spolu s ním
se představí i spřátelený Krakovský staroměstský orchestr
z Polska. Akce se uskuteční v
sobotu 20. dubna v 18.00 hodin
ve Sportovní hale Suprovka v
Němčicích nad Hanou.
Maminky si v Srdíčku
vymění oblečení
Konice/mls - Možnost prodat nabo koupit oblečení pro
miminko budou mít všichni,
kdo od středy 17. do pátku 19.
dubna navštíví Jarní bazárek
v mateřském centru Srdíčko.
To Spolupracuje s předními
českými kytaristy a hudebními
skladateli a pedagogy, kteří získávají nemalá uznání i v zahraničí - Štěpánem Rakem, Vladislavem Bláhou, sídlí v přízemí
konického zámku.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Stav silnic na Prostějovsku by byl výzvou i pro několikanásobného mistra světa v rallye

ŘIDIČI KLIČKUJÍ MEZI VÝTLUKY. KDE JE SITUACE NEJHORŠÍ?
Dlouhá zima se silničářům prodražila. Na opravy bude minimálně o pět milionů méně než loni...

Kroutit volantem s pohotovostí Sebastiana Loeba
jedoucího rallye Monte Carlo musí v tomto období řidiči na silnicích celého Prostějovska. Kličkování mezi
výtluky letos více jak v předchozích letech prověří jejich postřeh i řidičské umění. Večerník zjišťoval, kde
je situace nejhorší a do oprav kterých komunikací se
silničáři pustí přednostně...
Prostějovsko/mls
Po nekonečné zimě se v průběhu uplynulého týdne mohli silničáři konečně pustit do oprav
silnic na Prostějovsku. „Snad
nám už bude přát počasí! Začali
jsme s opravou komunikace v
Brodku u Prostějova, kde byla
situace dlouhodobě katastrofální. Už v průběhu příštího týdne
bychom se měli přesunout na
silnici v ohrozimském kopci a
také na průtah Výšovicemi. Ten
by se měl v letošním roce díky
investici Olomouckého kraje
konečně dočkat kompletní opravy,“ prozradil Večerníku vedou-

cí prostějovské Správy silnic
Olomouckého kraje Jaromír
Foltýnek.
Opravdu katastrofální je stav
silnice do Ohrozimi, kde jsou
řidiči navíc zvyklí jezdit poměrně rychle. I proto tu letos
byla k vidění auta, jimž chyběla kola! Silničáři se tuto vozovku
pokusili provizorně opravit, „studené“ záplaty jim však dlouho
nevydržely. Nyní by už situace
měla být lepší. „Kromě toho se
pustíme do opravy silnice v Tiché, která spojuje Mostkovice a
silnici z Prostějova do Kostelce na Hané, a také do dalších
komunikací,“ dodal Foltýnek.

Ještě složitější je situace na
Konicku. „U nás je to špatné všude,“ konstatoval věcně
Petr Walter, vedoucí cestmistrovství v Konici. Nejhorší
je podle něj stav silnice mezi
Přemyslovicemi a Ptenským
Dvorkem, Přemyslovicemi a
Pěnčínem. „Obzvláště velké
krátery pak řidičům hrozí mezi
Laškovem a Krakovcem. Na
vrchovině se nám pak rozpadá
silnice mezi Protivanovem a
Repechami,“ doplnil Walter. I
tyto silnice se dočkají opravy
mezi prvními.
Dlouhá zima se ovšem neblaze podepsala na množství
peněz, za které budou silničáři komunikace opravovat.
„Každoročně hospodaříme s
rozpočtem kolem stodvacet
milionů korun. Už nyní vím, že
zimní údržba nás v lednu a únoru stála o pět milionů víc než
v minulém roce. A to nemluvím
ještě o březnu, jehož závěr byl
letos extrémní. Peníze jsme po-

užili na zimní údržbu, při opravách silnic nám pak mohou
chybět,“ upozornil Foltýnek.
Neutěšený stav jarních silnic je
daní za pohodlnější jízdu během

zimy. V průběhu sněhových kalamit se totiž silnice daří udržovat sjízdné jen díky soli. Ta však
asfaltový koberec na jaře na
mnoha místech doslova rozeže-

re. Při záplatování výtluků pak
cestáři musí použít dvě metody.
Buď položí balenou asfaltovou
směs, nebo zastříkají díry emulzí štěrku a asfaltu.

region@vecernikpv.cz

Přijďte příští sobotu na největší košt pálenek a domácích likérů v kraji

Mostkovice/mls - V Mostkovicích
už mají všechny vzorky, které se
pod heslem „Není důležité zvítězit, ale vypálit“, zúčastní šestého
ročníku koštu ovocných pálenek
a domácích likérů. Sešlo se jich
opravdu požehnaně. Mostkovické
kálešek, jehož mediálním partnerem je PROSTĚJOVSKÝ Večerník, i letos potvrdil pověst jednoznačně největší akce svého druhu
v Olomouckém kraji.
Vzorky nejrůznějších kořalek ze
všech koutů České republiky i Slovenska se na Mostkovické kaléšek
scházely do 3. dubna. „V deseti
kategoriích se nám jich přihlásilo
celkem osm set padesát, což je o
šedesát více než loni. Nejpočetnější
zastoupení máme ve slivovicích,
kde jich přišlo kolem dvěstěšedesáti,“ informoval Večerník Lubomír Karafiát z Vodáckého oddílu
SQ Prostějov, který náročnou akci
připravuje již od loňského prosince. Příchozí hosté budou moci

Foto: Martin Zaoral

všechny vzorky v mostkovické
sokolovně ochutnat už za čtrnáct
dní. Již uplynulou sobotu se však
tamtéž sešla sedmdesátka degustátorů, která měla za úkol stanovit
pořadí jednotlivých pálenek. „Když
k nám lidé na Mostkovické kaléšek přijdou, dostanou katalog, kde
budou seřazeny všechny pálenky
a označeno jejich pořadí. Z nich
si budou moci lidé vybrat ty, které okoštují. Je logické, že největší
zájem bude o vítěze jednotlivých
kategorií, nicméně mohu ubezpečit,
že za okoštování určitě stojí všech-

ny pálenky,“ nechal se slyšet Lubomír Karafiát. Organizátorům se
kromě pálenek ze švestek, jablek,
hrušek, meruněk, broskví, vína či
třešní přihlásilo i několik kořalek
z ananasu, ostružin, malin, piva či
dokonce mrkve. Zajímavostí budou určitě také pálenky z oskeruší.
Tyto stromy jsou typické pro Slovácko, tedy kraj, kde lidé sají slivovici snad už s mateřským mlékem.
K dobré pohodě bude v sobotu 27.
dubna hostům vyhrávat živá cimbálová muzika. K zakousnutí bude
připraven výtečný kančí gulášek.

Na závěr vernisáže si zámecký
divadelní ansámbl jako překvapení pro Lilian Amann
připravil nastudování příběhu
„ Kominíček“ z její pohádkové knížky Pohádky a povídání
dávné Hané. „Zámek Plumlov je
pro mě už dlouhá léta srdeční záležitostí. Jsem s ním citově spjata,
kromě toho se mi tu dějí i zvláštní
věci. Když jsem zde vystavovala
před sedmi lety, na jednom obraze jsem ztvárnila mladou dívku
v tyrkysovém tílku s dlouhými
rovnými světlými vlasy. Program
mi tehdy zabezpečovala Věra
Čermáková, která na vernisáž
pozvala zahrát mladičkou klavíristku. Když vstoupila, nešlo si
nevšimnout, že vypadá navlas
stejně jako dívka z obrazu! Mnozí
mi dodnes nevěří, že jsem ji nikdy
předtím neviděla,“ zavzpomínala
Lilian Amann.
Výstava na zámku, sestavená
z obrazů vytvořených nejrůznějšími styly a technikami, určitě
stojí za zhlédnutí. Na plumlovském zámku ji můžete vidět až do
konce června.

Prostějovsko/mls - Pokutu
až dvě stě tisíc korun může
dostat jakýkoliv podomní
prodejce, který od 1. května
navštíví některou z plumlovských domácností. Rada
města Plumlova totiž schválila nařízení o zákazu podomního prodeje. V Němčicích
nad Hanou podobné nařízení
platí už od začátku roku, jeho
zavedení do praxe zvažují i
v Kostelci na Hané, Konici a
dalších místech. Někde už podobné nařízení platí dokonce
několikátým rokem.
Průkopníkem zákazu podomního prodeje na Prostějovsku
byly podobně jako v řadě dalších záležitostí Němčice nad
Hanou. „Především starší lidé

I

si k nám chodili stěžovat, že neodbytným prodejcům podepsali
něco, kvůli čemu musí splácet
věci, na které nemají peníze a
které navíc vůbec nepotřebují.
Byly to například pračky vzduchu a podobné věci. Dalším
důvodem bylo neustálé obtěžování ze strany lidí nabízejících údajně levnější elektřinu,”
vysvětlila Večerníku důvody
zákazu podomního prodeje ve
městě starostka Němčic nad
Hanou Ivana Dvořáková.
Ke stejnému kroku nyní přistoupili v Plumlově. „Bylo to
na základě požadavků občanů,”
reagoval stručně plumlovský
starosta Adolf Sušeň. V Kostelci na Hané o zákazu neodbytných prodejců v tuto chvíli ve-

lice vážně uvažují. „Prodejcům
obcházejícím domácnosti často
chybí základní slušnost. Setkali jsme se opakovaně s řadou
stížností, že lidem lhali,” přidal
svoji zkušenost kostelecký starosta Ladislav Hynek.
Podomní prodej je zatím stále
povolen také v Konici. „Zatím
jsem se od občanů v této souvislosti nesetkal s větším počtem stížností. Pokud by s ním
začaly být větší problémy, pak
jsme připraveni k jeho zákazu
přikročit,” reagoval konický
starosta František Novák.
Na ostatních místech prostějovského regionu je pak
situace obdobná: podobným
obchodníkům je vystaveno
jasné NE!

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Milovníci kol z celého kraje ztrojnásobili počet obyvatel obce na Konicku

Hačky/mls - Vše, co mělo dvě
kola, pedály a přehazovačku
vyrazilo v sobotu do Haček. V
malebné vesničce na Konicku trvale žije osmadevadesát obyvatel. Z různých koutů kraje sem
dorazilo hodně přes dvě stovky
cyklistů zejména z Prostějova,
Olomouce a Uničova. Svým
hromadným výletem tak všem
ostatním cyklistům otevřeli cesty
celého Olomouckého kraje...
Slavnostní otvírání cyklistické sezóny se v Hačkách letos konalo již
pojedenácté. Do malé obce na Konicku vyrazili milovníci kol všech
věkových i výkonnostních kategorií. Než vyjeli, sešli se někteří z
nich v deset hodin na velodromu v
Prostějově, na Andrově stadionu v
Olomouci či před uničovskou radnicí. Po dojetí je se srdečností sobě
vlastní přivítal starosta Haček Josef
Vychodil. Místní hasiči si pak pro
všechny připravili malé občerstvení v obecní klubovně příznačně
zvané Bumbálka. „Letos k nám
zatím přijelo dvě cyklistů z celého
Olomouckého kraje. Dorazili třeba
i kamarádi z Brna,” prohlásil hlavní organizátor akce a někdejší trenér olomouckých cyklistů Václav
Kyba známý jako Kybson.

Od Bumbálky se někteří cyklisté
vypravili k dominantě širokého
okolí, kterou je historický větrný
mlýn patřící právě Kybsonovi a
jeho přičinlivé ženě Zdeňce. „Ještě do roku 1953 se v mlýně mlely kroupy, následně však začal
chátrat. Koncem šedesátých let
mlýn objevil můj tatínek Antonín
Gribovski, který byl uměleckým
fotografem. Do něj i jeho okolí se
zamiloval, ve zdevastovaném stavu ho koupil a využívali jsme ho
jako chalupu. My s manželem v
něm už čtyři roky trvale bydlíme
a snažíme se ho nadále opravovat.
Manžel například sám udělal dřevěné lopatky mlýna. Ačkoliv jsme
oba už v důchodě, mnoho času na
opravy se nám bohužel nedostává.
Sami se totiž rádi projedeme na
kole či na běžkách a máme spoustu
dalších aktivit. Nicméně snažíme
si tu naplno užívat jedinečnou atmosféru a duch tohoto místa,“ sdělila Večerníku paní Zdeňka v pauze
mezi neustálým vítáním hostů, kterým nabízela domácí jednohubky a
speciální domácí slivovici. Návštěvníci si pak v jejím doprovodu mohli
prohlédnout také vnitřek ojedinělé
stavby a dokonce vyšplhat i na
střechu mlýna, z níž byl náramný

Kam se díval? Řidič tohoto cisternového tahače zřejmě nedával pozor a narazil do před ním brzdící nákladní soupravy. Foto: Policie ČR

Hloučela se rozdivočila
Není divu, přehrada je „plná“

Plumlov, Prostějov/mik - Tání
sněhu a páteční i sobotní prudké deště zapříčinily naplnění
Plumlovské přehrady. Povodí
Moravy tak přikročilo k razantnímu vypouštění tisíců
kubíků vody, což mělo za následek vylití Hloučely z břehů.
Krizový moment nastal v sobotu
v osm hodin večer, kdy Hloučela
dosáhla stavu pohotovosti, v neděli dopoledne už úroveň hladiny
kulminovala a vyhlášen byl už
jen stav bdělosti. „Takhle Hloučelu pamatuji vylitou naposledy

před dvaceti lety. Docela mě to
překvapilo, zvláště když je teď
přehrada prázdná,“ komentoval
vodní živel muž, který v lesoparku Hloučela v neděli odpoledne
venčil svého psa. Jenomže se tak
trochu mýlil. Večerník si ještě
včera v podvečer zajel na přehradu a zjistil, že plumlovská nádrž
je nebývale plná vody. Vzhledem
k tomu, že stavbařům voda komplikuje práce při pokračujícím
čištění dna a rekonstrukci hráze,
Povodí Moravy přehradu poměrně drasticky vypouští.

Pravá Kybsonovka. Všechny návštěvníci větrného mlýna v Hačkách přivítala paní Zdeňka Kybová speciální slivovicí
pojmenovanou podle přezdívky svého muže. Tomu jeho kamarádi neřeknou jinak než „Kybson“. Foto: Martin Zaoral
výhled do okouzlujícího okolí Haček. „Asi před dvěma roky k nám
dorazil autobus plný cizinců, které
spojovalo to, že se zajímali o mlýny.
Byli mezi nimi Němci, Francouzi,
Angličané i Japonci a jediný tlumočník do češtiny. S tím však nebyla řeč, protože se u nás brzy opil...
(smích) Já žádné řeči neumím a tak

to bylo hodně veselé setkání. Pokud
si pamatuji, tak jeden z Japonců si
to u nás i měřil, následně si vše zapisoval a kreslil do notýsku. Kdo
ví, k čemu mu to bylo. Není vůbec
vyloučeno, že jednou někde na
předměstí Tokia vyroste kopie větrného mlýnu v Hačkách,“ vypráví s
úsměvem Václav Kyba.

Pokud jste se v sobotu do
mlýna v Hačkách nedostali,
nemusíte si zoufat. „Každého,
kdo si k nám najde cestu, rádi
kdykoliv uvítáme. Jen to nesmí
být zloděj,“ uzavírají sympatičtí manželé Kybovi, kterým v
Hačkách místní celkem logicky
přezdívají „Větřáci“.

otvírání silnice v hačkách 2013
3x foto: Martin Zaoral

Vodní živel. Přehrada je plná vody, její vypouštění logicky ovlivnilo hladinu
říčky Hloučely. Ta se rozlila z břehů i v Prostějově. 3x foto: Michal Kadlec

V Hačkách to žilo. Kolem kapličky stojící v centru Haček bylo Bumbálka. Centrem dění se stala obecní klubovna s příznačným Dominanta okolí. Od Bumbálky se cyklisté vypravili k větrnému
v sobotu nebývale rušno. Sjeli se sem cyklisté ze širokého okolí.
názvem. Místní hasiči zde pro hosty připravovali občerstvení.
mlýnu, který obývají sympatičtí a pohostinní manželé Kybovi.

Pašije na zámku se přesunuly na tento pátek
Plumlov/mls - Jak se Spolek Plumlovských
nadšenců
vypořádá
se ztvárněním příběhu o umučení
Krista? To se brzy konečně dovíme.
Představení Pašijí se bude na plumlovském zámku konat už tento pátek
19. dubna od 20.00 hodin.

Do přípravy velkolepé inscenace
pod širým nebem se zapojilo kolem
stovky dobrovolníků. Původně mělo
být na nádvoří zámku k vidění již
začátkem dubna. Kvůli nepříznivému
počasí jej však organizátoři museli
odložit. Stejný osud Pašije potkal i

loni. Vůbec poprvé je diváci mohli
na plumlovském zámku vidět před
dvěma lety. „Kromě příběhu se od té
doby změnilo téměř vše včetně obsazení,“ zmínila se Večerníku Gábina
Jančíková, díky jejímuž neutuchajícímu elánu představení vzniklo.

www.
vecernikpv.cz

ČEHOVICE: S AUTEM „Plánů je více. Jedná se například o dešťovou kanalizaci ve zbytku obce...“ Policie dopadla
Starostu Hrdibořic Bohumila Kovaříka těší výpomoc i trpělivost obyvatel obce

UVÍZL V KOLEJIŠTI!

Manželský pár. Lilian Amann na vernisáž dorazila ve společnosti
svého muže.
Foto: archiv Večerníku

www.vecernikpv.cz

odhodil na silnici a zčásti do příkopu.
Vozidlo Scania zůstalo po nárazu stát
napříč oběma jízdními pruhy. Alkohol byl na místě vyloučen dechovou zkouškou u obou řidičů, nikdo
naštěstí nebyl zraněn,“ informovala
Večerník o havárii Irena Urbánková,
tisková mluvčí policie Olomouckého kraje s tím, že celková hmotná
škoda byla vyčíslena na 270 tisíc
korun. „Místo nehody byla zhruba
na hodinu a půl uzavřeno v obou
směrech, policisty byl prováděn odklon dopravy,“ dodala Urbánková.

Hačky se staly hlavní vesnicí cyklistiky

Na Mostkovickém kaléšku můžete V Plumlově zakázali podomní prodej
V Němčicích nad Hanou totéž udělali už začátkem roku, Fotoreportáž
Fotoreportáž
ochutnat 850 vzorků slivovic
zvažují to i v Kostelci na Hané, Konici a dalších místech

Výstava Lilian Amann otevřela plumlovský zámek
Výtvarnici se v Plumlově dějí tajemné věci
Plumlov/mls - Poslední březnovou sobotu byla zahájena turistická sezona na zámku v Plumlově. V ten samý den proběhla
vernisáž výstavy Lilian Amann,
která tímto způsobem oslavila
deset let své výstavní činnosti
na zámku a k malé oslavě si pozvala devět přátel z brněnského
uměleckého sdružení Parnas.
Lilian Amann v Plumlově na své
první výstavě předvedla sošky,
plastiky a masky. Po deseti letech
na zámek přivezla tři malby na
dřevě a tři na plátně. „Tyto figurální kompozice jsou malovány s
pohádkovým podtónem a nádechem dávné nostalgie,“ charakterizoval obrazy na vernisáži předseda uměleckého sdružení Parnas
Brno Richard Tribula. U dalších
devíti autorů bylo jasně patrné,
že každý z nich hledal motivy
pro svoji tvorbu jinde. Zatímco
třeba architektka Jana Urbanová
se nechala inspirovat prostředím kavárny Chat Noir v Brně,
vášnivý mořeplavec Milan Záhorský na svých obrazech zachytil do detailu nakreslené lodě.

Konečně! Po dlouhém čekání na teplé počasí se silničáři pustili do opravy silnice v Brodku u Prostějova,
která se po zimě nacházela v katastrofálním stavu.
Foto: Martin Zaoral

776 159 120

Prostějovsko/mik - Škodu za více
než čtvrt milionu si vyžádala dopravní nehoda, ke které došlo v
pondělí krátce před druhou hodinou odpoledne na silnici R/46
ve směru z Prostějova na Vyškov.
„Z prvotního vyšetřování vyplývá,
že šestatřicetiletý řidič tahače Scania
nedodržel bezpečnou vzdálenost za
nákladní soupravou Iveco, která
jela před ním a začala v důsledku
vzniklé kolony plynule brzdit. Šofér
tahače již nestačil včas zareagovat a
narazil do zadní části Iveca. To náraz

Čehovice/mik – Hasiči ve středu vyprošťovali v Čehovicích
škodovku, jejíž řidič jel po
polní cestě a po provizorním
přejezdu určeném pro zemědělské stroje chtěl přejet koleje. Neprojel, uvízl v kolejišti…
„K případu technické pomoci
do obce Čehovice vyjížděli profesionální hasiči z Prostějova ve
středu pár minut před čtvrtou
hodinou odpolední. Na železničním přejezdu uvízlo předním
kolem v kolejišti osobní vozidlo
a majitel nebyl schopen ho vlastními silami z železniční trati odstranit. Hasiči vozidlo pomocí
zvedacích vaků nadzvedli a z
kolejiště vyprostili,“ popsala
Večerníku zásah hasičů Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.

V době zásahu ani před ním naštěstí po kolejích nejel žádný vlak.
Ani nemohl. „V době události
byla naštěstí na trati výluka. Při
nehodě tak nebyl nikdo zraněn,“

konstatovala mluvčí hasičů.
Případ nadále vyšetřují policisté, kteří zjišťují, jak se řidič
se svým vozidlem do kolejiště
vůbec dostal...

Hrdibořice - Ke změně na pozici starosty se prostřednictvím nově zvoleného zastupitelstva odhodlali na
podzim 2010 obyvatelé Hrdibořic. Při posledních komunálních volbách upřednostnili zhruba v poměru dva ku
jedné Sdružení nezávislých kandidátů a do čela obce
byl zvolen nyní osmačtyřicetiletý Bohumil Kovařík. Jak
v rozhovoru pro Večerník první muž této obce prozradil, loni v Hrdibořicích zbudovali nové veřejné osvětlení,
opravili kapličku, rozhlas i dešťovou kanalizaci a cestu
ve staré části obce. Všechny inženýrské sítě již mají uložené v zemi, přesto mají stále na co šetřit. V plánu mají
mimo jiné opravit dešťovou kanalizaci ve zbytku obce a
položit nové chodníky...
Jiří Možný

Zahučel tam! Hasiči museli škodovku vyprostit pomocí zvedacích
vaků.
Foto: HZS Olomouckého kraje

Co vás nejvíc potěšilo či
nepotěšilo, liší se vaše
představy od reality?
„Starostou jsem první volební
období, když jsme jako Sdružení nezávislých kandidátů vyhráli obecní volby v poměru šest
ku třem. Nejvíce mne potěšilo a
těší, že až na malé výjimky nám
vycházejí občané vstříc. Jak ve
výpomoci obci formou brigád,

tak trpělivostí v loňském roce,
kdy jsme dělali dešťovou kanalizaci a novou cestu ve staré
části obce.“
Které z akcí realizovaných za poslední roky
považujete za nejpodstatnější?
„To tak nejde zcela říct. Začali jsme čekárnou na autobus,
která byla v obci zrušena. Od
projektu vytvořeného studentem architektury jsme čekárnu
včetně všech prací, od zámeč-

nických po stavební, realizovali s občany obce. V loňském
roce jsme získali dotaci na
nové veřejné osvětlení v celé
obci, opravu kříže u kapličky,
veřejný rozhlas i obnovu cesty ve staré části obce, při jejíž
realizaci jsme vybudovali novou dešťovou kanalizaci. Stará
totiž byla poničena při stavbě
splaškové kanalizace před deseti lety, takže většina dešťové
vody nám tekla pod domy.

Co vás aktuálně nejvíce
trápí?
„Tak jako všechny malé obce, zápasíme i my s financemi a tím, že
nikdo z nás není uvolněný. Takže
veškeré vyřizování po odpolednech je někdy úmorné. Pro letošní
rok jsme o dotace nežádali. Musíme dodělat parkovací místa kolem cesty a terénní úpravy.“
V čem vidíte priority obce
pro nejbližší období?
„Plánů je více. Jedná se o nové
chodníky ve staré
části, dešťovou kanalizaci ve zbytku
obce, chodníky ve
zbytku obce, zónu
klidu mezi obcí a
chráněnou krajinnou

oblastí. Stále tedy máme na co
šetřit.. (smích).“
Jak obec žije kulturně?
„Po komunálních volbách
založily naše ženy občanské
sdružení ´Radostné Hrdibořice´ a
vzaly na svá bedra akce pro děti.
Konkrétně jde o čarodějnice, dětský den, srpnové posezení, mikulášskou nadílku a Ježíškovu dílnu.
Výrobky dětí jsou pak součástí
velké vánoční výstavy. Zároveň
nám aktivně pracuje knihovna,
která pořádá podzimní vyřezávání dýní, výstavu pečených perníkových chaloupek, velkou velikonoční výstavu. Tímto bych jim
chtěl poděkovat, protože všechny
akce dělají na úkor svého volného
času a svých rodin.“

„Jako všechny malé obce, zápasíme i
my s financemi a tím, že nikdo z nás není
uvolněný. Takže veškeré vyřizování po
odpolednech je někdy úmorné.“
starosta Hrdibořic BOHUMIL KOVAŘÍK o práci pro obec

straky z Bedihoště
Bedihošť/mik - Policisté vypátrali dva mladíky, kteří předminulou neděli v Bedihošti
ukradli ze dvou starých nákladních škodovek autobaterie. Nyní jim hrozí až dvouletý
kriminál.
„Ze spáchání trestného činu
krádeže, spáchaného ve spolupachatelství, jsou podezřelí dva
mladí muži ve věku osmnáct a
devatenáct let z Prostějovska,
kteří se tohoto protiprávního
jednání dopustili v neděli sedmého dubna v Bedihošti. Ve
dvou případech si vybrali vozidla Škoda 706, která byla zaparkována u cyklostezky. Z každého z nich ukradli dvě autobaterie

a poškodili přívodové kabely k
autobateriím. Celková hmotná
škoda byla vyčíslena na čtrnáct
tisíc korun,“ popsala Večerníku
zlodějnu dvou mladíků Irena
Urbánková, tisková mluvčí policie Olomouckého kraje.
Operativním šetřením policistů
Obvodního oddělení Prostějov
2 se podařilo případ objasnit
a pachatele vypátrat. „V úterý
jim policisté sdělili podezření ze
spáchání trestného činu. V případě prokázání viny jim hrozí
až dvouletý pobyt za mřížemi.
Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení,“ dodala mluvčí
prostějovské policie.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Kultura v Prostějově a okolí
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nejvýznamnější kulturní akce

SÓLO PRO...

Mimořádný zážitek v podání
dechového orchestru prostějovské ZUŠ
Koncert dechového orchestru ZUŠ Vl. Ambrose zahájil
v nedělní podvečer už tradiční festival Prostějovské
dny hudby. Publiku se představili i sólisté z řad zpěváků
a instrumentalistů orchestru
a nabídli tak milovníkům
hudby velmi příjemný hudební zážitek.
Prostějov/peh
Dechový orchestr prostějovské
ZUŠ připravil posluchačům
opravdu jedinečný zážitek.
V rámci už 21. ročníku festivalu
Prostějovské dny hudby v Městském divadle zazněly skladby
klasiků vážné hudby (B. Smetana, A. Chačaturjan) i současných
skladatelů. Precizně přednesená
skladba Dragon Fight rakouského skladatele Otto M. Schwarze
uchvátila posluchače dokonalou

pohádkovou atmosférou, která
připomněla i filmové melodie
z velkofilmů Pán prstenů a Harry
Potter.
„Z více než padesáti procent jde o
nově nastudované skladby, které
publikum ještě nemělo možnost
v našem podání slyšet, o to víc
proto doufáme, že se koncert
bude posluchačům líbit,“ zmínil
se jeden z hudebníků dechového
orchestru ZUŠ Vladimíra Ambrose, který se publiku představil pod dirigentskou taktovkou
Rudolfa Proseckého a Zdeňka
Pelly. „Byl to nádherný zážitek,
všichni jsou moc šikovní,“ nešetřila chválou paní Alena, která
si přišla nejen zpříjemnit nedělní
podvečer poslechem kouzelných
melodií, ale i podpořit svoji vnučku - jednu z hudebnic prostějovského dechového orchestru.
Nedělní koncert s názvem „Sólo
pro“ zahájil již 21. ročník festivalu Prostějovské dny hudby, který

pod záštitou primátora statutárního města Prostějova se stejně
jako v minulých ročnících bude
snažit představit prostějovskému
publiku začínající i renomované
hudebníky z řad studentů, učitelů,
začínajících i zavedených prostějovských kapel a hudebních
uskupení.
Dnes, tj. 15. dubna si nenechte ujít Varhanní koncert
v kostele Povýšení sv. Kříže,
nebo Komorní koncert v sále
ZUŠ Vl. Ambrose, který se
koná 24. dubna.

VYHRAJTE LÍSTEK NA... VÁCLAVA NOIDA BÁRTU!
PROSTĚJOVSKÝ Večerník, jakožto mediální partner, pro vás ve spolupráci s klubem
APOLLO 13, jehož je mediálním partnerem, připravil SOUTĚŽ O VSTUPENKY na koncert populárního českého zpěváka VÁCLAVA NOIDA
BÁRTU, který vystoupí právě v Prostějova, konkrétně v Barákově ulici, kde sídlí právě Apollo
13. Velkolepé vystoupení je naplánováno již na
tento pátek 19. dubna. A i když bude klub praskat ve švech, díky Večerníku máte tradičně šanci
být u toho ZADARMO! Těsně před koncertem
jsme si totiž pro vás připravili překvapení – rozdělíme mezi vás HNED ČTYŘI VSTUPENKY!
Soutěž probíhá od pondělí 15. dubna do středy 17.
dubna. Ze správných odpovědí, které dorazí do
redakčního osudí vylosujeme kvarteto šťastných
výherců či výherkyň, kteří obdrží po jednom lístku,
jenž jim zajistí vstup do Apolla ZDARMA právě ve
chvíli, kdy bude na pódiu řádit Václav Noid Bárta se
svojí kapelou...

Co je potřeba pro to vykonat?
Nic složitého. Stačí znát správnou odpověď
na níže položenou otázku, zaslat ji jakýmkoliv
způsobem do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a pak jen čekat, zda-li se právě na vás
usměje štěstí při losování z osudí...

OLOMOUCKÝ KRAJ UDĚLIL CENY ZA KULTURU
Olomouc/lef - Slavnostnímu
předávání cen kraje za významné počiny v oblasti kultury v
roce 2012 patřil středeční večer
v olomouckém Moravském
divadle. Olomoucký kraj je jediný v zemi, který tato ocenění
uděluje, přičemž tento ročník
byl již sedmý v pořadí své stále
více tradiční historie. Vyhlášení prestižní ankety moderoval
Marek Eben, o hudbu se postaral Václav Neckář se skupinou
Bacily a jako speciální hosté
vystoupili Halina Pawlovská a
Petr Nárožný.
Uděleno bylo celkem jedenáct
cen. Znovu se přitom otevřely
dveře do Dvorany slávy a byla
udělena Cena za celoživotní přínos, vyznamenána osobnost roku
a oceněny projekty a pracovití
lidé, kteří za nimi stojí. Letos poprvé měly Ceny za kulturu nové
kategorie - Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin a Cenu hejtmana Olomouckého kraje.
„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 našem 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,“ přidal
hejtman Olomouckého kraje Jiří
Rozbořil. „Jeho cenu“ získalo
občanské sdružení Balet Globa,
kombinující práci zdravých a handicapovaných umělců, za úspěch
na mistrovství světa v interpretačním umění v Los Angeles. I tato
cena byla letos udělena poprvé.
„Při rozhodování o ceně v oblasti
divadla došlo k rozepři, jestli ji má
dostat Robert Balogh nebo Balet
Globa. Když u většiny hlasujících vyhrál choreograf Balogh,
rozhodl jsem se vytvořit novou
cenu, protože by bylo hříchem jedinečnou práci Baletu Globa neocenit. Bylo mi ale ctí pogratulovat
všem laureátům za jejich počiny,“
zhodnotil pak slavnostní večer
v Moravském divadle hejtman Jiří
Rozbořil.

Fo
Fotoreportáž
o to
oreportáž

Pěkně pohromadě. Společné foto všech oceněných a předávajících.
Foto: František Omasta

Jak někteří laureáti
komentovali svá ocenění
Ivana Šrámková, architektka
přerovského mostu
„Jsem ráda, že nám město nechalo
absolutní volnost.“
Robert Balogh, divadelní režisér a choreograf
„Moc si toho vážím. Budu se ještě
více snažit zviditelňovat kraj.“
Ctirad Štipl, filmař, který se
podílel na vzniku dokumentárního filmu Deník Otty Wolfa a
osudy jeho rodiny
„Děkuji všem, jak to bývá zvykem.“
Marie Tomášková-Dytrychová,
zvonařka

„Vyrábět zvony není lehké, ale je
to překrásné. Denně se modlím
a děkuji bohu za sílu, kterou mi
dává, a vám děkuji, že jste si toho
všimli.“
Antonín Suchan, sochař a fotograf
„Umění je hledání. Já jsem rád, že
si tato cena našla mě.“
Pavel Zatloukal, bývalý ředitel
Muzea umění
„Byl bych moc rád, kdyby ten zlatý paprsek, který na mě teď dopadá, se stočil na Muzeum umění.“
Veronika Rybová, autorka jesenické expozice o čarodějnických
procesech
„Dík veřejnosti za hlasy. Je to
důkaz smysluplnosti naší práce
v malém městě kdesi za kopci.“

kultura slavila v olomouci

3x foto: František Omasta

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

JAK SE JMENOVALA KAPELA
VÁCLAVA NOIDA BÁRTA, S NÍŽ PŘED LETY
VYSTUPOVAL V PROSTĚJOVĚ POPRVÉ?
Na vaše odpovědi čekáme v redakci do STŘEDY
17. DUBNA, čtveřici výherců budeme kontaktovat telefonicky. Své odpovědi zasílejte na
adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem
„Koncert Václav Noid Bárta“. Můžete nám také
volat na číslo 582 333 433, zasílat SMS zprávu na
mobil 608 960 042.

Návštěva. Mezi předávajícími hosty večera Legenda. Cenu za celoživotní přínos z rukou he- Hvězda v akci. O hudební zpestření se pobyli i jednatel společnosti TK PLUS Miroslav jtmana J. Rozbořila převzal a do dvorany slávy byl staral Václav Neckář se skupinou Bacily, který
zazpíval i Půlnoční.
Černošek a spisovatelka Halina Pawlovská
uveden folklorista L. Čechák z Velkého Týnce

Prestižní soutěž DOTEKY MÓDY zná své finalisty

inzerce

Slavnostní večer se koná příští pátek

Prostějov/akr - V pátek
12. dubna se v prostorách
STŘEDNÍ ŠKOLY DESIGNU A MÓDY v Prostějově
uskutečnilo předkolo třetího ročníku prestižní soutěže
„DOTEKY MÓDY 2013“.
Ze čtyřiapadesáti soutěžících
do finále postoupilo patnáct
nejlepších soutěžních modelů z kategorie ODĚV.
Mezi účastníky letošního předkola Doteků módy byli budoucí módní návrháři jak z celého
Česka, tak i ze Slovenska.
„Oproti předchozím ročníkům
soutěže máme letos menší
změnu. Tentokrát již nemáme
dvě soutěžní kategorie, jak
tomu bylo dříve. Zůstala jen
kategorie ODĚV, ve které jsou
však zastoupeny i oblíbené
doplňky, takže diváci rozhodně o nic nepřijdou,“ objasnila

pro Večerník organizaci soutěže ředitelka SŠDAM Ivana
Vaňková.
Blížící se galavečer Doteky
módy bude tentokrát výhradně zaměřen na módu. V první
části večera uvidíme módní
přehlídku studentů STŘEDNÍ
ŠKOLY DESIGNU A MÓDY
a následně samotnou soutěž.
Ve druhé části se pak můžeme těšit na přehlídky profesionálních návrhářů Yvony
Leitnerové, Petra Kaloudy, vše
samozřejmě zakončí vyhlášení
vítězů.
Pro vítěze jsou připraveny
hodnotné ceny, přičemž ten
absolutní obdrží zájezd pro
dvě osoby do Řecka. V porotě
již tradičně zasednou experti
z oboru, jako návrháři Lukáš
Mach, Lukáš Lindner, Yvona
Leitnerová a další.

Kočky. Porota měla nelehkou úlohu, a to ze čtyřiapadesáti zúčastněných vybrat patnáct nejlepších. Členové nakonec vybírali podle toho, jak
moc byly modely kreativní, neotřelé a novátorské.. Foto: archív SŠDM
Všichni příznivci módy jsou srdečně zváni v pátek 26. dubna
do Městského divadla v Prostějově, kde v 19.00 hodin odstartuje velkolepou módní show
herec Jan Čenský. Vstupenky je
možné zakoupit v předprodeji

divadla za 100 korun. Přijďte
se s námi pobavit na vzrušující finálový galavečer módy,
kreativity a krásy, který má v
Prostějově své tradiční místo.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník u
toho nebude chybět

Obchodní a mediální partneři Doteky módy 2013

Prostějovská výtvarnice představila
své obrazy i knižní prvotinu
Prostějov/peh – V Galerii N7
si mohou návštěvníci nově
prohlédnout i jemné grafiky
a obrazy Marty Zatloukalové, výtvarnice, spisovatelky,
ilustrátorky a učitelky na
zdejší střední škole. Pondělní vernisáž za účasti autorky
odstartovala výstavu, která
potrvá do 10. května.

Netradiční grafickou techniku
představila v pondělí 8. března
ve zdejší Galerii N7 prostějovská rodačka Marta Zatloukalová, která přiznala, že se ve své
tvorbě ráda nechává inspirovat
kresbami Adolfa Borna, přírodou i životními zážitky. Proto asi
není divu, že stěžejním motivem
jejích obrazů jsou voluty, které

se v různých podobách objevují
ve většině z autorčiných grafik
a obrazů. Výtvarnice zaujala
návštěvníky nejen jemnými,
snovými obrazy vytvořenými
technikou suché jehly, ale i kresbou pastely. Účastníci vernisáže
si navíc mohli zakoupit i knižní
prvotinu „Mohlo to být horší“.
„Je to kniha humorných povídek

ze života, kterou jsem sama napsala i ilustrovala,“ pochlubila
se nadaná umělkyně a na konto
optimistického názvu knihy dodává, že se v budoucnu můžeme
těšit na pokračování s názvem
Lepší už to nebude. Osobité
kresby Marty Zatloukalové mohou znát i ti nejmladší, a to z originálních omalovánek pro měs-

to Prostějov s názvem Vymaluj
si své město a Vymaluj si své
divadlo. Pokud i vás technika
suché jehly zaujala a rádi byste
si ji sami vyzkoušeli, Galerie N7
nabídla své prostory k dispozici
pro případný workshop, vedený
právě Martou Zatloukalovou,
která zájemce do tajů rytí do měděné destičky zasvětí.

Výtvarnice a spisovatelka. Marta Zatloukalová s úsměvem zapózovala před svými díly.
Foto: Petra Hežová

Ze života města
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PROSTĚJOV MÁ PO ČESKU A PRAZE NEJLEPŠÍ HOSPODAŘENÍ
„Ratingový úspěch nepřeceňuji, jsme závislí na ekonomice státu,“
komentuje úspěch primátor statutárního města Miroslav Pišťák

Statutární město Prostějov obhájilo národní ratingové hodnocení na úrovni Aa1.cz. Jedná se
po ratingu celé České republiky a hlavního města Prahy o druhé nejvyšší hodnocení v rámci ČR.
Výborné hodnocení města ratingovou agenturou Moody´s je umocněno výhledem do dalšího
období, které je označeno jako stabilní.
Prostějov/mik
Národní rating statutárního
města Prostějov na úrovni Aa1.
cz odráží řadu faktorů, zejména závazek současného vedení
města udržet nízkou úroveň zadlužení a jeho dosavadní solidní
provozní výsledky v posledních
pěti letech.

V roce 2012 hrubý provozní
výsledek města narostl téměř
k jednadvaceti procentům provozních příjmů ve srovnání se
čtrnácti procenty zaznamenanými v roce 2011. Podle agentury Moody‘s budou provozní
přebytky města v budoucnosti
záviset hlavně na růstu příjmů, jelikož se prostor pro další výrazná

úsporná opatření, která proběhla
v letech 2009 až 2012, značně
zmenšil. „Předpokládáme, že v
roce 2013 bude rozpočet Prostějova těžit ze změny rozpočtového
určení daní, což by mělo městu
zajistit alespoň mírný nárůst příjmů. Přesto existují jistá rizika,
vyplývající z potenciálního sníženého objemu výběru sdílených

Radní už tento týden rozhodnou
o novém ŠÉFOVI DIVADLA

Prostějov/mik - Výběrová
komise, která z jedenácti
kandidátů sestavovala pořadí favoritů na post nového ředitele či ředitelky
Městského divadla v Prostějově, má jasno! Tedy
ne o všem, ale radním už
odevzdala seznam, na jehož základě bude vedení
města nového šéfa divadla
vybírat.
Dosavadní ředitelka Alena
Spurná po více než deseti

letech ve funkci končí a vrací se do školství. Kdo ji od
1. července nahradí? „Výběrová komise sestavila pořadí
všech jedenácti kandidátů,
tedy nikoliv jen prvních tří,
jak se v některých médiích
mylně uvádělo. Ne na všech
místech se totiž členové komise shodli, někteří kandidáti obdrželi stejné hodnocení.
Přesto jsme sestavili určité
pořadí a už tento týden bude
na mimořádném jednání

rada města o novém řediteli
nebo ředitelce rozhodovat,“
informovala Večerník Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora. Právě ona byla
členkou výběrové komise
společně s Alenou Raškovou, Františkem Říhou,
Václavem Kolářem a Alenou
Spurnou.
Koho radní již co nevidět
vyberou? Jasno by mělo být
nejpozději na Radě města
30. dubna.

Radní pod palbou

daní vzhledem k očekávané ekonomické stagnaci v roce 2013.
Nicméně se očekává, že hrubý
provozní výsledek města zůstane
na dostatečné úrovni kolem patnácti procent provozních příjmů i
v roce 2013,“ konstatuje ratingová analýza.
Solidní provozní přebytky Prostějova v roce 2012 snadno vyvážily klesající příjmy z prodeje
aktiv a posílily tak schopnost
samofinancování kapitálových
výdajů. Současně nižší kapitálové výdaje města podporované
dotacemi z EU nebo od centrální
vlády na úrovni dvaceti procent z
celkových výdajů vedly k přebytku rozpočtu před financováním
na úrovni osmi procent celko-

I

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

vých příjmů. Statutární město
Prostějov si udržuje skoro nulové
přímé úvěrové zatížení (méně
než 0,3 % provozních příjmů v
roce 2012) a čerpání úvěru v současné době neplánuje.
„Takové ocenění naší práce je
příjemné, výsledek ovšem nepřeceňuji. Je potřeba si uvědomit,
že rozpočet města je do značné
míry navázán na hospodaření
státu, na kterém jsme závislí, ale
nedokážeme ho ovlivnit. V každém případě patří mé poděkování
všem, kteří se na úspěchu města
podílejí, tedy zastupitelům, pracovníkům magistrátu a organizací, které město zřizuje,“ uvedl
primátor statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák.

Obhajoba úspěchu. Stejně jako vloni se prostějovský primátor
Miroslav Pišťák může chlubit plaketou s osvědčením o nejvyšším
ratingu.
Foto: archiv Večerníku
K jeho poděkování se připojil
také první náměstek. „Věřím, že
se nám společně podaří i letos dosáhnout minimálně stejně velmi

dobrých výsledků v hospodaření
města jako v loňském roce,“ dodal Jiří Pospíšil, první náměstek
primátora.

V úterý se podvaadvacáté
sejde ZASTUPITELSTVO
Prostějov/mik - Primátor statutárního města Prostějova
Miroslav Pišťák svolal na zítra, tj. úterý 16. dubna v pořadí již dvaadvacáté jednání
Zastupitelstva statutárního
města Prostějova v tomto volebním období. Nejvyšší orgán
města zasedne po kratší odmlce v nově zrekonstruované
obřadní síni prostějovské radnice, a to ve 13.00 hodin.
Den předtím měl podle původních předpokladů proběhnout
seminář zastupitelů se zástupci
společnosti Manthellan. Setkání

ohledně informací o plánované
výstavbě obchodního centra
u Špalíčku je však odloženo,
investor podle informací prvního náměstka primátora Jiřího
Pospíšila nemá ještě výsledky
hydrologického průzkumu pozemku, na kterém má centrum
stát. I přesto však v úterý budou
mít prostějovští zastupitelé rozhodně o čem debatovat a hlasovat. Například o šestici jmen
pro udělení prestižních Cen
města Prostějova, veřejných finančních podporách, o zániku
společnosti MI PRO STAV či

o již uskutečněných činnostech
při pořizování nového územního plánu. „Projednávat budeme také několik rozpočtových
opatření na potřebné investice
i majetkoprávní záležitosti.
V mnoha bodech programu
očekávám věcnou diskuzi,“
prozradil Večerníku Miroslav
Pišťák, primátor Prostějova.
Není ani třeba konstatovat, že
úterní jednání zastupitelstva
je veřejně přístupné. Přítomen
bude i Večerník, první zprávy
najdete na www.vecernikpv.cz
už v úterý večer!

Spojku mezi severním a jižním kvadrantem je potřeba zrealizovat

„Nač ta váhavost, investice je v programovém prohlášení rady města,“
Prostějov - Značně rozzlobený po některých výrocích svých kolegů je v současnosti radní a předseda dopravní komise města Zdeněk Peichl (na snímku).
Jak Večerník totiž před pár týdny informoval, na tiskové konferenci rady města se někteří konšelé vyjádřili k propojení jižního kvadrantu s Anglickou ulicí
přespříliš zdrženlivě. Podle nich jsou výkupy pozemků, výstavba komunikace
mezi Anenskou a Krasickou ulicí podél sběrného dvora a stavba nového rondelu v Krasické ulici příliš nákladnou záležitostí a je potřeba ji ještě projednat. Tuto
váhavost radní Zdeněk Peichl nechápe a považuje ji za zbytečnou...
Michal Kadlec
Pane radní, co
vás na těchto
výrocích pobouřilo?
„Jde o úplně poslední fázi
propojení dvou obslužných
komunikací, která je zahrnuta
jak dlouhodobé koncepci dopravy ve městě, tak v programovém prohlášení rady města.
Proto vůbec nechápu, proč někdo nyní couvá a má snahu se
této poslední investici potřebné
ke stoprocentnímu využití jižního kvadrantu vyhnout nebo
ji oddálit.“
INZERCE

Vaši kolegové
pouze argumentovali tím, že právě ona konečná fáze bude příliš nákladná…
„Do současnosti jsme do obslužných komunikací a nových rondelů v Prostějově investovali stovky
milionů korun a nyní bychom
měli konečnou fázi výstavby
vnitřních obchvatů zastavit?“
O jak velké náklady podle vás
ještě jde?
„Včetně peněz potřebných k výkupu pozemků mezi Anenskou
a Krasickou ulicí půjde zhruba o
třicet milionů korun.“

Padla také námitka, že jižní kvadrant není tolik využíván, jak se
čekalo…
„Při mém nástupu do funkce
předsedy dopravní komise vznikly studie o tom, co všechno je potřebné udělat, aby se v Prostějově
neucpával vnitřní okruh. Odborné
studie zcela jasně poukazovaly na
fakt, že je potřeba vybudovat obslužné komunikace po okrajích
města. Tak, aby řidiči měli možnost logicky projet Prostějovem,
ale mimo centrum! Koncepce
dopravy v Prostějově se dopracovala do nejmenších detailů, vybu-

láteří Zdeněk Peichl, šéf dopravní komise

dovala se severní obslužná
komunikace, která dnes
funguje bez nejmenších problémů, postavily se okružní křižovatky u nemocnice,
zimního stadionu,
v Kostelecké a Určické ulici a nyní je
také v řešení křižovatka v Olomoucké
ulici. Podle mého
názoru stejně jako

severní, tak velmi
dobře funguje
i
fung
jižní kvadrant
kv
mezi Krasickou
Kras
a Určickou
Urč
ulicí s napojením na
Brněnsk a
Brněnskou
sm
dále směrem
prů
do průmyslové
zóny.
m
A nyní máme
jedinečnou šanci

co nejrychleji zvládnout poslední
krok a obě obslužné komunikace
spojit dohromady v jeden celek
komunikací okolo sběrného dvora
v Anenské ulici.
Takže propojení
se nemá odkládat, není tak nákladné?
„V poslední době jsem zaslechl, jak někdo přišel s nápadem,
abychom toto propojení zastavili
a odložili. Oslovil jsem projektanta, který mi sdělil, že vlastní
investiční náklad by se měl pohybovat maximálně okolo pětadvaceti milionů korun. Navíc
se dá předpokládat, že výběrové
řízení tuto cenu ještě stlačí směrem dolů. A na výkupy pozemků,
kde jednání o jejich prodeji byla
velmi složitá, budeme potřebovat
zhruba pět milionů. Reálně tedy
můžeme celý jižní kvadrant dobudovat za cenu třiceti milionů
korun. A pokud se tato investice

rozloží na dva roky, rozpočet
města to zásadním způsobem určitě neovlivní.“
Spojka mezi Anglickou ulicí a
jižním kvadrantem by se budovala dva roky?
„Počítáme s tím, že bychom letos
na podzim začali a příští rok na
jaře by byla stavba dokončena.“
Odložení dostavby jižního kvadrantu by vám tedy osobně vadilo?
„Bylo by to naprosto nekoncepční řešení. Vadí mi, když se dlouhá léta tvoří dopravní koncepce
města a někdo pak přijde s nápadem, že se poslední fáze výstavby
obchvatu odloží a začne se úplně
někde jinde. Bohužel, nejedná se
o první případ, kdy někdo přijde
s nápadem, který naprosto nabourá něco, co se v Prostějově
roky budovalo...“

Lidé ze sídliště E. Beneše požadují větší parkoviště
Magistrát slibuje i patrovou variantu!
Prostějov/mik - Na začátku února tohoto roku schválili prostějovští radní
projekt výstavby parkoviště u fotbalového hřiště na sídlišti E. Beneše, na
které město získalo devadesátiprocentní státní dotaci. Jenomže tento
projekt řeší pouze problém s parkováním před hřištěm, za ním však
stávající plocha naprosto nestačí pro
občany sídliště a ti se právem bouří.
Radním dokonce chodí i anonymní
dopisy!
„Je to tak, několik anonymních dopisů jsem obdržel i já osobně. Lidé ze
sídliště upozorňují na fakt, na ploše
k parkování na druhé straně stadionu u základní školy stojí vozidla
naskládaná jako sardinky, přičemž
navíc většina parkujících aut jsou
velké dodávky. Tím se kapacita plochy pro parkování značně zmenšuje.
Je pravda, že jsme před časem toto
parkoviště byli nuceni zmenšit kvůli výstavbě cyklostezky a výsadbě
veřejné zeleně. Budeme muset tento problém řešit, naprosto chápeme
občany, kteří poukazují na naprostý

Jako sardinky. Malé parkoviště mezi fotbalovým hřiště a sídlištěm E. Beneše je
naprosto nedostačující. Město to hodlá urychleně napravit.
Foto: Michal Kadlec
nedostatek parkovacích míst v této
lokalitě,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora Prostějova.
Řešení na sebe nenechalo dlouho
čekat. Vedení města zadalo odboru
rozvoje a investic magistrátu zpracovat
možnost rozšíření parkoviště. „Dokumentace je připravena i ve variantě
dvou výškových úrovních stání, která

umožní případné zapojení soukromého investora do výstavby a zvýší parkovací kapacity bez zásahu do ploch
veřejné zeleně. Jinak bychom v rámci
rozšíření museli nějaké stromy pokácet. Pokud bychom se rozhodli pro
první variantu, hledali bychom i možnosti vstupu soukromého investora,“
řekl Zdeněk Fišer.

Večernice
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Servis pro ženy nejen o životním stylu a módě
víte, jjak na to...

Uvažujete nad tím, jak se oblékat originálně?
ě?

Naložte se do bylinek!

ního stylu?
Potřebujete poradit, jak správně pečovat o své tělo i duši??
Pak jste na správné adrese!

TĚLO

VLASY

Levandule
Její hlavní předností je regenerace kožních buněk a
omlazování pokožky. Má protizánětlivé účinky, často
se t aké přidává do léčivé kosmetiky určené na vyrážky, ekzémy či jiné dermatitidy. Levandulová lázeň
uvolňuje tělo a mysl a zbavuje je stresu a napětí.
Lipový květ
Pokud trpíte dlouhodobě nespavostí a máte pocuchané nervy, doporučujeme koupel v odvaru z lipového
květu. Po této koupeli není vhodné se sprchovat, ale
hned si lehnout do postele.
Pro úlevu a povzbuzení organismu můžete vyzkoušet také koupel v odvarech z máty peprné, arniky,
rozmarýnu nebo tymiánu.

Opět zdravím všechny příznivce naší Večernice!
várku rad, tipů a fíglů. Dnes si prozradíme, v čem našemu tělu prospíváá

dentální hygienistku Alžbětu Porybskou.
Krásný, prosluněný a úspěšný týden vám přeje Večernice
Hlochová (na snímku).

poradna...
d

TRÁPÍ VÁS SKVRNY? Zbavte se jich!

Kopřivy
Odvar z nich dodá vlasům lesk a energii.
Rozmarýn
Rozmarýnový zábal skvěle povzbudí vlasy po
zimě. Regeneruje lámavé a poškozené vlasy,
dodává jim lesk a objem.

TIP!

Odvary z bylin nikdy nevaříme! Kvalitní
bylinkový odvar uděláme tak, že tři hrsti
bylinek spaříme horkou vodou, necháme
patnáct minut louhovat, pak přecedíme
přes jemné síto nebo gázu a nalijeme do
připravené koupele.

Pokud si chcete po dlouhé zimě odpočinout a zregenerovat organismus, poradíme vám,
jak na to. Nebudete potřebovat nic víc než vodu a pár bylinek…

Foto: internet
Skvrny, fleky a nečistoty - věci,
které nám často a rády komplikují život. Pokud máte podobný
problém a boj s nimi jste ještě
nevzdali, máme pro vás pár tipů
a fíglů, jak se některých zbavit...
Make-up
Skvrnu nejprve namočte do
studené vody, pak naneste prací
gel a prádlo vyperte v univerzálním prostředku pro bílé nebo
stálobarevné prádlo, dávkujte
jako pro silné zašpinění. Žádný
další odstraňovač skvrn není v
tomto případě nutné použít.

Rtěnka
Před vypráním potírejte flek
denaturovaným lihem a poté
neředěným mycím prostředkem. Uvidíte, že skvrna zmizí.
Lak na nehty
Starý dobrý savý papír položený na skvrnu a látka z rubu
pokapaná odlakovačem - to dokáže zázraky.
Olej na opalování
Flek potřete trochou tekutého
mýdla, jemně promněte v ru-

kách a opláchněte čistou vodou. Potom oblečení vyperte
jako obvykle. Pokud se vám
olej ocitl na hedvábném textilu, nasypejte na skvrnu trochu
bramborové moučky a potom
vyperte.
Tráva
Zkuste namočit hadřík do
benzínu nebo metylalkoholu. Je-li skvrna na bílém
prádle, zkuste použít citrónovou šťávu, ovocný ocet,
prostě něco kyselého. U barevných látek hrozí, že flek

sice zmizí, s ním ale i barva
kolem. Podle babských rad
může pomoci i namočit
prádlo přes noc do mléka a
potom vyprat.
Pivo a víno
Na červené víno platí starý
trik - posypte postižené místo
solí, nechte chvíli působit a
nakonec přeperte v teplé vodě.
U piva přebijete alkohol alkoholem. Stačí trocha pálenky
zředěné vodou a po chvíli tření
a vyprání bude oblečení zachráněné.

Lahodný nápoj připravený z
pražených semen kávovníku
je každodenní nezbytnou součástí života mnoha lidí. Kofein
obsažený v kávových zrnech
má stimulační účinky na
krevní oběhový systém, zlepšuje schopnost soustředit se a
odbourává pocit únavy. Část
kofeinu se v lidském těle dostává i do mozku, kde působí
svým stimulačním účinkem a
navozuje pocit dobré nálady...
Káva také zvětšuje podíl žaludečních šťáv a usnadňuje nám

tak trávení zkonzumovaných
potravin. Pozor na kávu by si
však měly dávat osoby s vysokým krevním tlakem. Negativní
vliv má také na těhotné ženy,
protože káva zvyšuje krevní tlak
a mohla by vést k tvorbě krve se
snížením obsahem hemoglobinu, tzv. chudokrevnosti.
Pravlastí kávovníku je africký
kontinent, konkrétně Etiopie.
Odtud se káva dostala do Arábie,
která je považována za kolébku
kávy. V současné době se ovšem
kávovníky pěstují po celém svě-

tě. Dalo by se říci, že existují tři
základní druhy kávovníků:
Arabský kávovník
(Coffea arabica)

Tvoří kolem sedmdesáti procent z celkové produkce kávy
na světě, ale pouze jednu pětinu
z tohoto množství tvoří opravdu
kvalitní zrna.
Robusta
(Coffea canephora)
Zrna Robusty jsou menší a méně
kvalitní než z arabského kávov-

kulinářský koutek
aneb tip do kuchyně...

LÉTO SE BLÍŽÍ...

Udělejte si

DOMÁCÍ ZMRZLINU!

rrady
ad a tipy ppro
ro vvaše
aše zzdraví...
drrav ...
d

Kávou vstříc mládí

Foto: internet

Venku už se na nás usmívá sluníčko a teploty budou postupně snad už jen stoupat. Nejen na jaře,
ale hlavně v létě pak bude potřeba se občas trochu osvěžit nebo zchladit. My vám v následujícím
příspěvku přinášíme recept na jedno zdravé osvěžení – domácí jahodovou zmrzlinu!
níku přesto obsahují téměř dvaníku,
krát až třikrát více kofeinu.
Liberica
Nejméně zastoupený typ - pěstuje se v malém měřítku, jeho
velká, nahořklá zrna se používají
převážně jen do směsí.
TIP!
Káva v kombinaci s jogurtem
v podobě pleťové masky skvěle pomáhá v boji proti mastné
pleti, káva pleť rozjasňuje a
detoxikuje.

Postup:
Jahody očistěte a rozmixujte
tyčovým mixérem s tvarohem
dohladka. Přidejte med, cukr
a dle chuti zašlehejte smetanu. Na závěr můžete vzniklou
směs dochutit citronovou šťávou. Pak máte dvě možnosti:
buď směs nalijete do formiček
na nanuky a necháte ztuhnout
v mrazáku, nebo směs dejte v
nádobce do mrazáku celou. V
průběhu tuhnutí je dobré ji několikrát promíchat, podpoříte
tak správné propojení všech
ingrediencí. Tvořte kopečky a
podávejte v mističce.
Přejeme dobrou chuť!

Ingredience:
500 g jahod, 250 g tvarohu
(vanička), 2 lžíce medu,
50-100 g moučkového cukru
(nebo třtinový jemně mletý),
100 ml smetany na šlehání,
citronová šťáva na dochucení

Foto: internet

„Vlastně pomáhám zubařům a oni se pak mohou věnovat závažnějším úkonům,“
řekla o své práci dentální hygienistka ALŽBĚTA PORYBSKÁ
A co mezizubní prosto- kartáček dříve kvůli roztřepeným
ry, jak ty správně vyčis- nebo jinak poškozeným štětintit? Je nutné o ně pečovat pra- kám apod.“
videlně?
Co lidé s rovnátky, ti by
„Skvělá otázka, děkuji... (úsměv)
měli dodržovat ústní hyMezizubní prostory jsou také ve- gienu pravděpodobně pečlivěji?
lice důležitou, bohužel často opo- „Samozřejmě, důkladná hygiena
míjenou součástí našeho chrupu. během nošení rovnátek je nezbytSprávně bychom o ně měli pečo- ná. Máte-li rovnátka fixní, tedy
vat každý večer před spaním, a to pevná, je nutné věnovat zvýšenou
za pomoci zubní nitě nebo me- péči především okolí takzvaných
zizubního kartáčku. Ráda bych zámečků. Právě tam se totiž časdodala, že už zmiňovaná zubní to usazuje větší množství zubnínit slouží pro jednorázové pou- ho plaku. Celkově k péči o zuby
Můžete nám tedy nějak žití, zatímco mezizubní kartáček s rovnátky potřebujete více trpělishrnout základní pravi- je nutné vyměnit zhruba po dvou vosti i speciální sadu kartáčků, ale
dla péče o chrup?
měsících. Tento interval je však to už vám vždy vysvětlí váš den„Ano, velice ráda. Základním a orientační, často je nutné vyměnit tista osobně, je to na delší povídávelice často omílaným pravidlem
je, že zuby se mají čistit dvakrát
denně. Já bych to ještě trochu přiblížila - dvakrát denně, to znamená
ráno po snídani a večer těsně před
spaním. Stíravými nebo vibračními
pohyby byste pak měli očistit celou
plochu zubu. Ideální je při čištění
postupovat od dásní směrem k hraně zubu, rozhodně byste neměli na
žádnou plochu zapomenout! PoPůvabná Alžběta Porybská přidává
kud si zuby správně vyčistíte, měly
jednu
z mnoha rad ze zubní hygieny
by být hladké a bez povlaku.“

Prostějov - Mladá a sympatická dívka Alžběta
Porybská se narodila před devětadvaceti lety v
Olomouci, vyrůstala však v Prostějově. Právě zde
také vystudovala ekonomickou školu, ale toto zaměření ji příliš neoslovilo, a proto se rozhodla vyzkoušet
něco jiného - stala se zubní hygienistkou. Zajímá vás,
jak bychom se měli správně starat o zuby, co obnáší
práce dentální hygienistky nebo jak se sama Bětka
baví ve volném čase? V následujícím exkluzivním interview pro Večernici vám to prozradíme!
Nikol Hlochová
Co vlastně vaše práce
dentální hygienistky obnáší,? Můžete nám to trochu
přiblížit?
„Náplní mé práce je starost o
chrup pacientů. Kontroluji stav
zubů, radím lidem, jak by se o
své zuby měli správně starat, odstraňuji zubní kámen a podobně.
V neposlední řadě se také starám
o dentální hygienu. Když to shrnu, pomáhám zubařům od této
práce a oni se pak mohou věnovat důležitějším a závažnějším
úkonům... (smích)“

„Bělicí prostředky fungují
hlavně na už vybělené zuby.
Vaši přirozenou barvu příliš
nezesvětlí, rozhodně ne tolik,
jak vám říkají v reklamách...“

ní. Pokud nosíte rovnátka snímací,
není péče tolik složitá. Dala by se
srovnat s péčí o protézu. Omývají
se vodou a speciálním roztokem,
na noc se ukládají do speciální
krabičky, která je chrání před poškozením. Pokud jde o váš chrup,
staráte se o něj stejně jako všichni
ostatní.“
Co si myslíte o bělicích
pastách a pudrech, doporučujete tyto prostředky?
„Upřímně, ne. Tyto bělicí prostředky fungují hlavně na už vybělené zuby. Vaši přirozenou barvu
příliš nezesvětlí, rozhodně ne tolik,
jak vám říkají v reklamách. Tyto
prostředky bych doporučovala
používat spíše na už bělené zuby
k udržení barvy.“
Co děláte ve svém volném čase?
„Kromě práce, která je zároveň
i mým koníčkem, také velice
ráda tancuji, především hip
hop a street dance. Mimo to si
krátím volný čas čtením detektivních románů a velmi mě také
baví práce na zahrádce. Okopávání a sázení, to je moje...
(úsměv)“

Renesanční žena. Alžběta kromě dentální hygieny zvládá
spoustu svých koníčků.
Foto: archiv Alžběty Porybské

Zpravodajství

Bažanti jdou do boje!
Prostějov/mik, mls - Havarijní stav bývalého obchodního
domu Dona ve Svatoplukově
ulici v Prostějově začíná ohrožovat chodce. Ve středu hasiči
odstraňovali skleněnou výplň, která po NÁLETU BAŽANTA(!) hrozila, že spadne
na lidi procházející po chodníku v Jihoslovanské ulici...
„Ve středu desátého dubna před
osmnáctou hodinou jsme přijali
oznámení o roztříštěné skleněné výplni jednoho z oken v
domě bývalé DONY na rohu
Svatoplukovy a Jihoslovanské
ulice. Jak strážníci na místě zjistili, tuto událost zavinil letící bažant. Za letu prostě trefil okno,“
potvrdila kuriózní událost z
centra města Jana Adámková,
tisková mluvčí Městské policie
v Prostějově.

Vše Večerníku potvrdila i samotná svědkyně nehody, která
se málem stala její další obětí...
„Šla jsem zrovna okolo Dony,
když jsem nad sebou uslyšela
řinčení skla. Vzápětí jsem byla
zasypána střepy a jen o kousek
dál spadl na zem bažant. Nevěděla jsem v tu chvíli, co se děje,
ale neuvěřitelně jsem se lekla!
Kdybych šla o chvilinku dřív,
spadl na mě..,“ popsala nám
osobní zkušenost Hedvika Drmolová z Otaslavic.
Střepy skutečně dopadly až na
přilehlý chodník, naštěstí nikoho
nezranily. „Hlídka zjistila, že se
jedná o okno ve čtvrtém patře,“
pokračovala Jana Adámková s
tím, že na místo byli přivoláni
i hasiči. „Na žádost Policie ČR
vyjeli ve středu desátého dubna
dvacet minut po osmnácté hodině profesionální hasiči z Prostějova na Jihoslovanskou ulici. Nad
chodníkem skutečně nebezpečně

PETR SOKOL byl opět zvolen
místopředsedou krajské ODS
Olomouc/pk - Občanská demokratická strana v Olomouckém kraji si ve čtvrtek na svém
regionálním sněmu v Olomouci
volilasvévedenínadalšídvaroky.
Výrazné úspěchy zaznamenali
při volbě i zástupci Prostějovska.
Pozici místopředsedy obhájil
vysokoškolský učitel z Prostějova
Petr Sokol, který díky tomu
bude i v dalším období nejvýše
postaveným
prostějovským
členem v hierarchii krajských
občanských demokratů.
Delegáti zvolili Sokola podporou 86 procent. „Čeká nás zejména příprava na čtvery volby
v příštím roce. Musíme se zaměřit
hlavně na to, aby se politika ODS
stala opět srozumitelnou pro
naše voliče a obhájili jsme pozici
nejsilnější pravicové strany,“ popsal to, co nyní čeká krajskou ODS,
její staronový místopředseda Petr
Sokol, který mimo jiné pravidelně
publikuje své komentáře právě
na stránkách Večerníku. „Děkuji
členům krajské ODS v regionu

za to, že mi opětovně dali důvěru.
Za nejdůležitější úkoly do dalšího
funkčního období považuji
důkladnou přípravu, včetně
výběru kandidátů a kampaně,
na supervolební rok 2014. Musíme lidem také srozumitelněji
vysvětlovat naši politiku a vyvarovat se vnitrostranických sporů,“
uvedl po svém zvolení staronový
místopředseda Sokol.
V nejvyšším krajském stranickém orgánu „modrých“ zasednou jako řadoví členové také
náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil a Vilém Novotný z Vranovic-Kelčic, který je
nejmladší člen ve vedení zastupovat obce mimo okresní město.
Krajskou ODS i další dva
roky povede jako předseda
Robert Knobloch z Přerova.
Místopředsedy strany se kromě
Sokola stali olomoucký primátor Martin Novotný, šumperský
místostarosta Marek Zapletal,
ředitel hotelové školy v Jesenci
Petr Procházka.

visel kus skleněné výplně bývalého obchodního domu a hrozilo,
že spadne. Hasiči se výškovou
technikou dostali nahoru, sklo
rozbili a následně pak uklidili
střepy na chodníku. Událost se
obešla bez zranění,” informovala
pro změnu tisková mluvčí hasičů
Vladimíra Hacsiková.
Bývalou Neherovou továrnu
a známý zásilkový obchodní
dům její současní vietnamští
majitelé chtějí zdemolovat.
Budova, kterou prošlo kus prostějovské historie a pro kterou
se v současnosti nepodařilo
najít nové využití, však stále
zůstává v zanedbaném stavu...
A co se stalo s oním bažantem,
který se pustil do avizované
demolice namísto vietnamských podnikatelů? „Mrtvý
opeřenec skončil v rukou pracovníka technických služeb,“
dodala mluvčí prostějovských
strážníků.

www.
vecernikpv.cz

Prostějov/mik - Po odtržení
se od Prostějova v polovině
roku 2006 dostaly Držovice
od Prostějova majetky za
osmdesát milionů korun,
sousedům se ale zdálo, že
jsme je ošidili. Požadovali
další desítky milionů v
penězích, jejich nároky
postupně klesly až na devět a
půl milionu, o které se už čtyři
roky neúspěšně soudí.
Přitom před dvěma lety
primátor Pišťák za souhlasu
prostějovského zastupitelstva
nabídl Držovicím mimosoudní
vyrovnání ve výši 2,9 milionu korun. To ale starostka
sousední obce hrdě odmítla.
Dále se soudila o bezmála deset
milionů, poté o pět a půl milionu, přičemž soudy její žaloby

NAPADL BRATRA A PORVAL SE

s ostatními bezdomovci
jsem se ho snažil usměrnit, vyjel po mně. Bránil jsem se, ale
on mi zkroutil ruku za zády,“
popsal Večerníku mladší bratr
Jana K.
K dalším výtržnostem docházelo i v průběhu uplynulého týdne. Agresivní muž
se přímo na ulici popral i
s ostatními bezdomovci.
„Doufáme, že pokud bude
můj bratr odsouzen, soud mu
zakáže pobyt na území města
Prostějov. Bylo by to jediné
rozumné řešení,“ doufá muž,
který stejně jako jeho rodiče
žije v bytovém domě v prostějovské ulici Emila Králíka.
Otázkou zůstává, kdy se věci
dají do pohybu, celá věc je
totiž zřejmě během na hodně
dlouhou trať...
„V této věci zatím není nic
nového,“ reagoval na dotaz
Večerníku státní zástupce Ivo

Tajemství podzemí Smetanových sadů rozluštěno

Kryty ano, ale ne protiatomové!

Prostějov/mik - Dlouhá
desetiletí bylo mnoho Prostějovanů přesvědčeno, že
podzemí Smetanových sadů
je protkáno katakombami
protiatomového krytu, který si měli vybudovat komunisté za minulého režimu.
Jak Večerník při aktuální
rekonstrukci
centrálního
parku zjistil, pravda je úplně někde jinde.
„Pod Smetanovými sady jsou
ve skutečnosti pouze dva kryty
vybudované za druhé světové
války. Jde ale jenom o takzvané „rouráky“. Jde pouze o dvě
betonové roury o délce zhruba
třiceti metrů a šířce dvou metrů. Ty jsou zalomeny a vedou
k nim šikmé schody, které jsou
v parku a o kterých se lidé dohadovali, kam to vlastně vedou. A to je všechno, co pod
Smetanovými sady je. Pokud

někdo i dnes tvrdí, že pod parkem je obrovský protiatomový
kryt, dokonce s tajnou chodbou vedoucí z bývalého sídla
OV KSČ ve Školní ulici, tak
ho musím zklamat. Protiatomovým krytem je vlastně jen
sál kina Metro,“ uvedl exkluzivně pro Večerník Vincent
Jakubský, vedoucí oddělení
krizového řízení Magistrátu
města Prostějova.
Vchody do stávajících krytů
vybudovaných za protektorátu se v současnosti rovněž
upravují. Ruší se klasická
schodiště, která nahradí pouze
svislé vstupy. „Tyto kryty byly
budovány za války a měly
obyvatele ochránit před střepinami, kulkami nebo náletovým napadením města. Mohli
se sem ale schovat jen náhodní
chodci, moc lidí by se do nich
totiž nevešlo,“ vysvětlil ještě
Vincent Jakubský.
Záhadnému tématu se budeme věnovat ještě v některém z
příštích čísel Večerníku!

Černík, který na Jana K. připravuje žalobu. Jejím obsahem bude mimo jiné i napadení přítelkyně jeho bratra, k
němuž už došlo před několika
měsíci.
Než se však věci pohnou, staří rodiče zřejmě budou muset
psychický teror ze strany svého syna snášet dál. Otázkou
zůstává, jak dlouho to vydrží.
Jak jsme již uvedli, sedmašedesátiletá maminka Jana K. za
poslední rok zhubla polovinu
své váhy a nyní váží dvaatřicet kilogramů, jeho otec jezdí
pravidelně na dialýzu do prostějovské nemocnice. „Budeme čekat, jak se věci vyvinou.
Často mi to připadá, že nikdo
nebude dělat nic až do chvíle,
kdy se přihodí něco tragického...,“ uzavřel bratr Jana K.
Večerník bude případ nadále
sledovat!

několikrát smetly ze stolu. A
tak paní starostka Kolečkářová
přišla s geniálním nápadem, jak
vytřískat z Prostějova alespoň
něco.
„Se zastupiteli Držovic jsme se
rozhodli, že bychom měli iniciovat vstřícný krok a dokázat náš
dlouholetý spor konečně uzavřít.
Myslím si, že jak občané Držovic,
tak i Prostějova ocení, že my dva,
pane primátore, a naše zastupitelstva, se dokážeme s odstupem
času přenést přes soudní spor a
začít úplně jinak. Ať o nás média píší na prvních stránkách
jako o lidech, kteří umí více,
než se soudit. Proto bych si
Vám, pane primátore, dovolila
přednést náš návrh na urovnání
sporu. Akceptovali bychom vámi
dříve navrženou částku ve výši 2
901 500 korun a k tomu ještě
pouhou jednu třetinu z částky,
o kterou se soudíme, tedy 1 807
146 korun. Tak zní náš návrh na

společnou dohodu a narovnání
minulých vztahů,“ citujeme
z dopisu Blanky Kolečkářové
primátorovi Prostějova Miroslavu Pišťákovi.
Laicky řečeno, paní starostka
už zřejmě neví kudy kam a
s největší pravděpodobností tuší,
stejně jako právní zástupkyně
Držovic Jana Hamplová, že po
prohraných soudních jednáních
jim nekápne z Prostějova ani
koruna. A k tomu ty stotisícové
soudní výlohy! A tak nastal velký
obrat a pod pláštíkem přátelství
se sousedé z Držovic snaží získat
nějakou tu korunu.
Na názor se Večerník pochopitelně
zeptal i primátora Miroslava
Pišťáka. „Nebudu radši říkat do
novin, jak na mě dopis od paní starostky Kolečkářové působí. Jsem
člověk, který má pochopitelně
zájem na tom, aby se vztahy mezi
Prostějovem a Držovicemi stabilizovaly a abychom se oprostili

Prostějov/mik
„V sobotu třiadvacátého března
2013 měl být kolem deváté hodiny
večer ve Vrahovické ulici přepaden skupinkou několika osob osmnáctiletý mladík. Mladík však přepadení na policii oznámil až v pátek
pátého dubna. Sdělil, že když před
dvěma týdny procházel Vrahovickou ulicí v Prostějově, měli k němu
přistoupit čtyři muži, kteří po něm
požadovali, aby jim dal peněženku

a mobil. Když mladík odmítl, jeden
z nich ho chytil pod krkem, přitiskl
k plotu, další dva ho drželi a čtvrtý
šacoval. Z kapsy kalhot mu ukradli
mobil a s lupem utekli neznámo
kam. Během přepadení nebyl mladík naštěstí zraněn. Škoda byla vyčíslena na šest set korun,“ popsala
Večerníku loupež, která se měla stát
před více jak dvěma týdny, tisková
mluvčí policie Olomouckého kraje
Irena Urbánková. „Podle popisu
oznamovatele se mělo jednat o čty-

Pokud bych měl něco doporučit
zastupitelstvu, pak by to bylo
pokračování smíru. Můžeme
ale Držovicím nabídnout něco
jiného. My máme zpracovanou
projektovou dokumentaci na
novou kanalizaci v Držovicích
a ještě další projekty, které jsme
kdysi byli připraveni v Držovicích
realizovat. Tyto dokumenty
v hodnotě několika stovek tisíc korun můžeme sousedům
poskytnout
rámci narovnání
našich vztahů a jako kompenzaci
jejich finančních požadavků,“
nabídl jednu možnost vedoucí ke
smíru M. Pišťák, primátor statutárního města Prostějova.
Jak na závěr ještě Večerníku potvrdil, kopii několikastránkového
dopisu od Blanky Kolečkářové
rozeslal všem prostějovským
zastupitelům. Jejich reakce
budeme znát už zítra, kdy se
koná zastupitelstvo města
Prostějova...

U mlýnského náhonu má vzniknout i vodní plocha

Prostějov/mik - Nejdřív neuvěřitelný bordel, pak plány
na revitalizaci a možnost zřídit zde rekreační oddychovou
zónu pro občany Prostějova,
zejména ze Sídliště Svobody a
okolí Šmeralovy ulice. Tak by
se dala ve stručnosti popsat
situace okolo bývalé zahrádkářské kolonie u mlýnského
náhonu mezi Šmeralovou ulicí a Kolářovými sady.
„Zahrádkáři, kteří tady dříve
působili, nám zde nechali nehorázný nepořádek, černé skládky
rozmanitého odpadu byly na
několika místech. V několika
fázích byl tento binec odklizen, navíc zde došlo k pokácení křovin a dalších náletových
dřevin. Už dnes tato lokalita
vypadá úplně jinak, je naprosto
vyčištěná a připravená k další
investici,“ sdělila Večerníku
Ivana Hemerková, náměstkyně
primátora statutárního města,
která je zodpovědná za životní
prostředí.

Co se ale nyní v okolí mlýnského náhonu chystá a jaké má
město s tímto prostorem plány?
„Na začátku tohoto roku jsme
požádali o dotaci, která by nám
významně pomohla s realizací
rekonstrukce celého mlýnského
náhonu a jeho okolí. V každém
případě vyčistíme koryto mlýnského náhonu, které je zaneseno
bahnem a odpadky. K tomu ale
potřebujeme, aby v něm protékala voda z přehrady. Jenomže
v tomto jsem já osobně pesimistka, nevěřím, že plumlovská
nádrž bude letos napuštěna. Pak
bude nutné provést v několika
sériích obrovskou deratizaci
u mlýnského náhonu, protože
v těchto místech se abnormálně
rozmnožili hlodavci, především
potkani. Teprve potom počítáme
s doplněním veřejné zeleně,“ popsala Ivana Hemerková.
Tu největší změnu ale magistrát teprve plánuje. „Velkou
zelenou plochu mezi Šmeralovou ulicí a Kolařovými sady

PODIVNÉ: Mladík si po dvou týdnech vzpomněl, že ho přepadli cikáni…
ři muže snědé pleti. Jeden z nich,
který ho držel pod krkem, měl být
ve věku kolem třiadvaceti let, vyšší
postavy a mohl měřit kolem 190
centimetrů. Měl krátké černé vlasy,
byl oholený a v levém uchu měl
mít výraznou náušnici – stříbrnou
pecku s čirým kamínkem. Na sobě
měl černou bundu s kapucí a modré, upnutější rifle. Druhý z nich, ten,
který mladíka prohledával, byl ve
věku kolem šestadvaceti let, měl
bradku bez knírku. K dalším dvěma zbývajícím se nepodařilo zjistit
žádné bližší informace,“ sdělila
k popisu možných pachatelů mluvčí prostějovské policie.
Druhé nahlášené loupežné přepadení vypadá mnohem reálněji a
také podle kriminalistů se skutečně

od všeho, co v minulosti nebylo
zrovna košer. Musím ale respektovat usnesení Zastupitelstva
města Prostějova z roku 2011, že
platí finanční vyrovnání s obcí
Držovice ve výši 2,9 milionu
korun, což jsme vzápětí našim
sousedům nad rámec našich povinností také ihned nabídli. A o
této částce jsme také připraveni
jednat,“ poznamenal jasně a
důrazně Miroslav Pišťák s tím, že
neshody ohledně finančního a majetkového vyrovnání mezi oběma
obcemi vznikly jenom proto, že
stát povolil odtržení Držovic v
pololetí kalendářního roku. Starostka Držovic však kromě této již
nabídnuté částky požaduje dalších
1,8 milionu korun. „Nevím, co na
to řeknou prostějovští zastupitelé,
a nechci předjímat jejich rozhodnutí. Zaplatit ještě tuto částku by
bylo nad rámec našich povinností a s rozpočtem Prostějova
je nutné zacházet velmi opatrně.

ČERNÉ SKLÁDKY vystřídá rekreační zóna

Prostějovská kriminálka řeší dvě nahlášené LOUPEŽE
Dva nové případy loupeží nyní přibyly na seznam prostějovské kriminálky. Zatímco přepadení mladé ženy v Dukelské
bráně vypadá velice věrohodně, nad oloupením mladíka
ve Vrahovické ulici všichni jen kroutí hlavou. Muž si totiž
až po čtrnácti dnech vzpomněl, že ho banda cikánů přepadla a vzala mu mobilní telefon za šest stovek…

Skutečnost. Takto vypadá kryt zvaný „rourák“, který je v podzemí
Smetanových sadů. V současnosti dělníci při rekonstrukci celého
parku ruší i vstupní schodiště do krytů.
2x foto: Magistrát města Prostějova a Michal Kadlec

Večerník ví o záměrech Držovic: „Buďme přátelé, ale ZAPLAŤTE!“

Bývalý voják týrá své rodiče dál...

Prostějov/mls - Nedá si pokoj a nedá si pokoj. To by se
dalo říci o agresivním bezdomovci Janu K., který se
několikrát denně dožaduje
peněz před oknem do bytu
svých starých rodičů. Činí
tak navzdory všem pokusům o domluvu i rozsáhlému článku v minulém čísle
Večerníku a následném zájmu dvou celostátních soukromých televizí. Dokazuje
přitom jen to, že je mu už
všechno jedno!
Situace kolem dvaapadesátiletého Jana K. jako by vůbec
neměla řešení. Agresivní bezdomovec nedlouho po naší
poslední návštěvě u jeho rodičů napadl svého bratra. Ten
se zraněnou rukou skončil na
ošetření v nemocnici. „Přišel
zase opilý v noci před okno, za
nímž bydlí naši rodiče . Když
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stalo. „Jedná se o loupežné přepadení jednadvacetileté mladé ženy,
ke kterému došlo v sobotu šestého
dubna kolem půl druhé v noci na
ulici Dukelská brána v Prostějově.
Přesněji v prostoru mezi budovou
ČSOB a budovou Atria. Zatím
neznámý pachatel se znenadání
objevil před procházející mladou
ženou a udeřil ji pěstí do obličeje.
Ta po úderu spadla na zem. V tom
okamžiku jí neznámý pachatel
vytrhl kabelku z ruky a utekl neznámo kam. Poškozená v ní kromě oblečení měla klíče od domu,
peněženku s penězi a osobními
doklady, zlaté šperky a kosmetiku.
Přišla o věci v celkové hodnotě deseti tisíc korun,“ informovala Irena
Urbánková s tím, že i k tomuto

pachateli má policie popis. „Podle
popisu poškozené se mělo jednat
o muže mladistvého vzhledu, vysokého kolem 170 centimetrů. Na
sobě měl mít černé kalhoty, černou
bundu a měl tmavé vlasy v délce
po uši,“ řekla Irena Urbánková.
Policisté se tímto obrací na
širokou veřejnost s žádostí o
pomoc při pátrání po pachatelích obou loupežných přepadení. Jakékoliv informace,
které by mohly pomoci při
objasnění případů a dopadení pachatelů, mohou občané
sdělit na kterékoliv policejní
služebně, případně na bezplatnou telefonní linku 158.

Je to možné? Pozemek mezi Šmeralovou ulicí a Kolářovými sady
měli od města pronajatý zahrádkáři. Ti zde ale nechali nehorázný
nepořádek, který bylo zapotřebí zlikvidovat.
2×foto: Magistrát města Prostějova
nyní využívají hlavně pejskaři,
ale v co nejbližší budoucnosti bychom tady chtěli využít
vodního zdroje z mlýnského

náhonu a vybudovat zde menší vodní plochu, takový malý
rybníček,“ nastínila plány města Hemerková.

NEZAMĚSTNANOST
se sice snížila, ale…

Olomoucký kraj/mik - V březnu se počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji snížil, a to o 746 osob. V kraji se
v průběhu tohoto měsíce zaregistrovalo 2 769 lidí bez práce.
„Oproti této dílčí optimistické zprávě však v meziročním
srovnání pozorujeme výrazné
zvýšení počtu lidí bez práce, počet nezaměstnaných je o 4 560
osob vyšší než ve stejném mě-

síci roku 2012,“ uvedl Jaroslav
Mikšaník z referátu trhu práce
Úřadu práce Olomouckého kraje. Co se týká přímo Prostějova,
aktuálně je zde 6 574 lidí bez
práce a jen 292 volných míst.
„V Prostějově nabízí nevíce
míst firma Toray Textiles, kde
hledají operátory a technology
chemické výroby, směnové mistry či technika řízení kvality,“
sdělil Jaroslav Mikšaník.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.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!!!

Filip Šmehlík
8. 4. 2013 50 cm 3,50 kg
Ohrozim

Dominika Enya Beránková
8. 4. 2013 46 cm 2,55 kg
Koválovice - Osíčany

Kateřina Greplová
8. 4. 2013 50 cm 3,95 kg
Držovice

Erik Lošťák
9. 4. 2013 49 cm 3,20 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!

Natálie Procházková
8. 4. 2013 52 cm 3,60 kg
Prostějov

Ema Pichlová
9. 4. 2013 53 cm 4,30 kg
Prostějov

VELIKONOCE V LC-JAZYKOVÉ ŠKOLE
Prostějov/pr - Venku vládlo
zimní počasí, ale studenty jazykové školy to neodradilo,
aby společně oslavili příchod
velikonočních svátků. Formou anglických workshopů
na téma Velikonoce se bavily
jak děti v dětských kurzech,
tak mladí studenti.
Pro naše nejmladší studenty
byl připraven „Hon na velikonoční vajíčko - Easter Egg
Hunt“, děti hledaly ukrytá
velikonoční vajíčka, vyráběly
velikonoční přání a naučily se
několik velikonočních anglických písniček.

Starší studenti v rámci velikonočních workshopů zpracovávali projekt, který prezentovali ve výuce ostatním
studentům. Samotná prezentace i následná diskuze
probíhaly v angličtině, pod
dohledem českých lektorů či
rodilých mluvčí.
Lekce v předvelikonočním
týdnu tak byly netradiční,
zaměřené na poznání velikonočních zvyků a obohacené
o kreativní činnosti.
Kromě oslavy dětského dne
a zakončení školního roku
chystá LC-jazyková škola

pro děti jako již tradičně každé léto dětmi velmi oblíbený
„Příměstský tábor s angličtinou“ a nyní nově v létě ve
spolupráci s Taneční školou
Hubený „Příměstský tábor
s angličtinou a tancem“.
Termíny a detailní
informace naleznete na
webových stránkách
LC-JAZYKOVÉ ŠKOLY
www.lc-jazykovaskola.cz

BABYBOX JE ZABUDOVÁN, u prostějovských
podnikatelů ALE PROPADL...
Otevření schránky pro „NECHTĚNÉ DĚTI“ je plánováno na úterý 23. dubna

Na modré části průčelí prostějovské nemocnice přibyl nový babybox. Vpravo od hlavního
vchodu jej ve středu nainstaloval jeho výrobce
Zdeněk Juřica. Schránka pro zoufalé ženy je
prozatím ve zkušebním provozu, a to přestože
se na ni nepodařilo získat dost peněz. Její výroba přijde na 250 tisíc korun, vybrat se podařilo
zatím necelou třetinu...
Prostějov/mls
„Po celé republice jsme už
umístili celkem šestapadesát
babyboxů, na které přispěly
stovky soukromých firem.
Ovšem to, co v Prostějově, se
nám zatím nikdy jinde nestalo...!
Stejně jako v jiných městech jsem
do jednotlivých regionálních
firem rozeslal přibližně tisícovku
dopisů s prosbou o příspěvek.

Tímto způsobem se nám však
v Prostějově podařilo získat
částku pouhých jednaosmdesát
tisíc korun. Přitom výroba nové
generace babyboxů přijde na
čtvrt milionu korun. Cena se
navýší ještě o montáž, dopravu
a režijní náklady,“ postěžoval
si den po instalaci babyboxu v
prostějovské nemocnici Ludvík
Hess z Nadačního fondu pro
odložené děti Statim.

„Nyní zkouším sehnat peníze
prostřednictvím
emailů.
V úspěch však už příliš
nedoufám..,“ dodal Hess s tím, že
největší dar na prostějovský babybox poskytla Zuzana Baudyšová,
ředitelka Nadace Naše dítě. Ta je
od počátku věrnou příznivkyní
tohoto projektu.
Co by společnost zaštiťující financování babyboxů udělala,
pokud by se sešlo více než
požadovaných téměř tři sta tisíc
korun? „Kromě našeho hlavního
projektu hledáme finance i na
azylový dům pro maminky
s dětmi. Peníze určitě neprojídáme, nemám žádné asistentky,
vše vyřizuji v kanceláři, která
mi zároveň slouží jako ložnice,“
ubezpečoval nás Ludvík Hess.
Zařízení sloužící pro odkládání nechtěných dětí od

středy běží ve zkušebním
provozu. Kolemjdoucí jej mohou vidět vpravo od hlavního
vchodu do prostějovské nemocnice. „Zoufalé ženy díky
tomu nemusí procházet celým
areálem, mohou se spolehnout
na to, že při odkládání dítěte
bude zajištěna jejich anonymita.
K otevření babyboxu nové generace stačí jediné zelené tlačítko,
po vložení dítěte se dvířka samy
zavřou. Následuje signalizace
zdravotnímu personálu, díky
čemuž se odloženým dětem
dostane včasné zdravotní
péče,“ sdělil Večerníku výrobce
Zdeněk Juřica s tím, že zařízení
by mělo naplno začít fungovat v
úterý 23. dubna od 12.00 hodin.
Situaci s babyboxem v
Prostějově se budeme věnovat
i v příštím čísle...

HELEN DORON EARLY ENGLISH- ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV

ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV:
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY...
Prostějov/red - Angličtina
pro děti a teenagery - Helen Doron Early English
- nikdy nebyla „jenom“ o
angličtině. Začít smysluplně
a systematicky vyučovat i
nemluvňata angličtině chce
notnou dávku odvahy a
know-how...
„Do tohoto know-how patří
podpora zdravého duševního
a tělesného vývoje dětí,
vyučování využívající multisenzorický přístup a znakovou
řeč, dále vedení k přívětivému
přístupu i soužití s přírodou.
Helen Doron Early English si
zakládá na tom, že je „environmentally friendly“, neboli
vlídná k životnímu prostředí,
podporuje zdravý životní
styl a myslí zeleně,“ objasnila s úsměvem manažerka
prostějovské Angličtiny pro
děti Eva Šmídová.

Nikoho jistě nepřekvapí, že
čím více chladných a nevlídných dnů uteklo od oficiálního
prvního jarního dne, tím více
se i angličtinářům stýskalo
po slunečném jarním počasí.
Rozhodli se proto toto čekání
zkrátit a šli do akce...
„Angličtina pro děti vyhlásila pro
děti „nature exploration“ badatelskou soutěž. Počasí, nepočasí:
vydejte se do přírody a bádejte!
Každý, kdo přinesl svoji „zelenou knihu“ s přírodninami, které
dokázal anglicky pojmenovat,
dostal odznak „nature explorer“
a příjemnou sladkou odměnu,“
vzkazuje Eva Šmídová.
Zápisy do kurzů na příští
školní rok začínají již
v květnu! Aktuální informace
o Angličtině pro děti najdete na webu angličtiny www.
anglictinaprodetiprostejov.cz
a na www.helendoron.cz .

Tady je. Zdeněk Juřica, výrobce nové generace babyboxů, stojí u
právě instalované bedýnky v Prostějově.
Foto: archiv Z. Juřici

Psychologická cesta za medailí dokonána,

NA
N
A „„ZDRAVKU“
ZDRAVK
KU“ P
PUTOVALO
UTOVALO S
STŘÍBRO!
TŘÍBRO!

Dosáhla úspěchu. Mladá studentka SZŠ Prostějov Tereza Kajíková (na snímku druhá zprava s mašlí
na šatech) získala v krajském kole psychologické olympiády druhé místo.
Foto: archiv SZŠ

2x foto: archiv APDP/HDEE

Prostějov/mm - Jak informoval Večerník v minulém vydání, ve dnech 10. a 11. dubna
proběhlo v Šumperku celostátní kolo „Olympiády v psychologii“, kde měl i Prostějov
zásluhou Terezy Kejíkové z
prostějovské střední zdravotnické školy své zastoupení.
A je velice pozitivní, že vám
můžeme přinést tu radostnou

a skvělou zprávu: Tereza Kejíková dosáhla na stříbrné
umístění a její cesta za medailovým snem tak byla naplněna!
Ředitelka školy Marie Dostálová neskrývala svou spokojenost a uvedla, že si nesmírně
váží práce všech vyučujících,
kteří Tereze v cestě za snem
pomáhali, a pochopitelně svo-

ji žákyni osobně pochválila za
vynikající reprezentaci školy.
Rádi se připojujeme a věříme,
že Prostějov bude i nadále získávat medaile na poli mladé
vědy, což může být naplněno
v nejbližších týdnech, jelikož
se blíží další ročník soutěže
Středoškolská odborná činnost, kde tradičně ocenění přicházejí...

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.

Nově otevřená restaurace
a penzion U Jelínka na Olomoucké 112, proběhnou tyto
akce.
sobota 20. dubna – od 19.30 hod.
COUNTRY vstup zdarma
sobota 20. dubna – od 14.30 hod
VÍTÁNÍ JARA

MC Cipísek, Sídliště Svobody
6, Prostějov
Individuální
psychologické
poradenství-Poradenství s psycholožkou dle objednání
Individuální právní konzultace – Právní minimum pro rodinu-konzultace s právničkou dle
objednání
středa 17. dubna
18.00 Kreativní večer – Jarní
malování na sklo
Regionální pracoviště Tyflo- Sbírka zvukových a vibračCentra Olomouc v Prostějově ních hraček pro Středisko
nadále poskytuje služby
ranné péče Tamtam – od
nevidomým a slabozrakým
pondělí 15. dubna do pátku
občanům na adrese:
19. dubna, v provozní doběKostelecká 17, Prostějov.
-hračky jsou určeny dětem se
zrakovými a kombinovanými
Prostějovská křesťanská literatu- vadami.
ra, přednáška PhDr. Hany Bártkové se koná ve středu 17. dub- Svaz tělesně postižených
v ČR, o.s., místní organizace
na od 17.45 v CMG Prostějov.
v Prostějově, Kostelecká
V neděli 21. dubna od 19.00 17 zve své členy i nečleny na
se uskuteční Divadelní
zájezd 26.4.2013 do Velkého
kavárna s populární herečkou Mederu a na šestidenní pobyt
do Bojnice v termínu 4.8. –
Bárou Štěpánovou
9.8.2013 – slovenské termáv kulturním klubu DUHA.
ly. Jste srdečně zváni. Bližší
Lazariánský servis vás zve opět informace v kanceláři č.106
i v roce 2013 na ozdravný pobyt nebo na tel.č. 588 008 095, 724
v Chorvatsku. Pobyt je vhodný 706 773.
pro rodiče s dětmi, seniory i hanAkademie seniorů
dicapované. Bližší informace a
OS Lipka, Tetín 1
přihlášky na tel. čísle 776 054 299
úterý 16. dubna
paní Zapletalová.
13.30 Den zdraví
úterý 23. dubna
V pátek 19. dubna od 19.00
14.00 Asertivita III.
se koná na zámku ve Vřesoúterý 30. dubna
vicích Indie – země kontrastů,
14.00 Senioři LIPCE –
povídání o cestování Petra
„MODELY ZA BABKU“
Baudyše.
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

POJEĎTE S NÁMI ZA
PŠTROSY! Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR,
okresní organizace Prostějov,
pořádá 12. června poznávací zájezd do Doubravice nad
Svitavou. Pojďte se seznámit
se životem a chovem největších ptáků na světě, poslechnout si odbornou přednášku
s ochutnávkou výrobků z
pštrosího masa, zakoupit si
pštrosí maso, pštrosí klobásy
s minimálním množstvím cholesterolu a výrobky z pštrosí
kůže. Ke koupi budou i produkty ze sousedního zahradnictví. Akce je pořádána i pro
širokou veřejnost. Cena zájezdu včetně vstupenky na přednášku je 200 Kč. Přihlášky na
mobil 739513405, p. Pařízek,
předseda organizace.

je nabídnout bezplatné služby
spoluobčanům, kteří se ne
vždy svojí vinou dostali do
platební neschopnosti a mají
snahu tuto svízelnou situaci
řešit. Poradna při finanční
tísni je osvědčenou organizací, spolupracuje s řadou
bank a dalších institucí a její
poradenská centra fungují
v osmi městech České republiky,“ vysvětlila Alena
Rašková, náměstkyně primátora.
Prostějovská kancelář České
obchodní inspekce, zaměřená

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

Nejsou již mezi námi...
Zdeňka Vojtášková 1922 Hrubčice
Jarmila Zbořílková 1920 Hrubčice
Marie Smejkalová 1931 Myslejovice
Leo Němec 1936
Prostějov
Jitka Kropogová 1947 Prostějov
Marie Humpová 1934
Alojzov
Josef Kouřil 1941
Čelčice
Josef Baláš 1939
Slavonín
František Roztomilý 1932 Plumlov

Antonín Syrovátka 1941
Čechy pod Kosířem
Marie Kryštofová 1927 Prostějov
Anna Jurníčková 1926 Domamyslice
Marie Jelínková 1919
Zdětín
Miroslav Neugebauer 1937
Obědkovice
Antonín Zedka 1928
Vyškov
František Švec 1916 Vyškov - Lhota

Rozloučíme se...
Pondělí 15. dubna 2013
Václav Coufal 1938 Prostějov
9.30 Obřadní síň Prostějov
Marcela Miková 1977 Prostějov
11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 19. dubna 2013
Pavla Lišková 1931 Laškov
11.45 Obřadní síň Prostějov
Žofie Hrdličková 1919 Určice
12.30 Obřadní síň Prostějov
František Bohanos 1948 Čelechovice na Hané
14.00 Obřadní síň Prostějov

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

TIP Večerníku

VÁCLAV NOID BÁRTA
KDE: Apollo 13, Barákova 12, Prostějov
KDY: pátek 19. dubna, 20 hodin

Jako další z hvězdného obsazení navštíví prostějovský Hudební klub Apollo 13 slavný
herec a zpěvák Václav Noid
Bárta a nepřijede sám, přizval
si doprovodnou kapelu, která
je také hvězdně obsazena. (Miloš Meier bicí, Jirka Urban ml.
a Honza Gorgy Gorgel kytary,
Jakub Rolník basa).
Vašek zdědil talent po svých
rodičích, má za sebou plno

SEMTAMNÍK SONS
pondělí 15. dubna - 11.00
Návštěva solné jeskyně v ul.
Budovcova.
úterý 16. dubna
Výlet do Brna s návštěvou vily
Tugendhat a brněnského podzemí. Odjezd z PV vlakem v
7.25 hod. Odjezd z Brna vlakem
v 15.18 hod., nebo 17.18hod.
středa 17. dubna
10.30 až 11.30 hod. Trénink
paměti pro nevidomé a těžce
zrakově postižené lekce č. 4 –
závěr.
14.00 až 16.00 hod. Oblastní
shromáždění členů odbočky
v restauraci U Tří bříz.

Ekocentrum Iris, Husovo
Šipkový turnaj neregistrovanám. 67, Prostějov
ných hráčů se koná v pátek 19. osvětová akce pro veřejnost
dubna od 19.00 hodin v míst- sobota 20. dubna
ním pohostinství v Křenůvkách. Den Země a Ekojarmark
od 8.00 do 13.00 hodin na
Druhý sraz amatérských cuk- nám. T.G.M. v Prostějově. Trarářů se koná ve dnech 20. a 21. diční osvětová akce u příležidubna ve Vrahovicích, v pro- tosti oslav Dne Země spojená
s Ekojarmarkem.
storách hasičské zbrojnice.

Magistrát podpoří dvě nové poradny
Prostějov/mik - Prostějovští
radní na své poslední schůzi
schválili uzavření rámcových
smluv o spolupráci, která
občanům zajistí přístup k
bezplatnému finančnímu poradenství u obecně prospěšné
společnosti Poradna při
finanční tísni a služby bezplatné spotřebitelské poradny České obchodní inspekce.
Obě poradny budou mít sídlo
na odboru sociálních věcí
Magistrátu města Prostějova
ve Školní ulici 4. Poradna pro
klienty, kteří nemohou platit
své dluhy a hrozí jim exekuce,
bude k dispozici ve druhém
patře budovy, v kanceláři
č. 328, a to vždy jednou za
čtrnáct dní v rozsahu dvou
hodin. Nejbližší termíny
jsou 24. dubna a 22. května
vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Spotřebitelská poradna
České obchodní inspekce se
Prostějovanům otvírá každé
první pondělí v měsíci od
13.00 do 16.00 hodin ve třetím
patře budovy, v kanceláři č.
435. „Záměrem vedení města
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na ochranu práv spotřebitele,
je vnímána veřejností velice
kladně, protože kromě poradenské činnosti je možné
podávat na tomto kontaktním
místě i podněty, kterými se
ČOI následně zabývá. „Lidé
nemusí dojíždět do sídla krajského inspektorátu v Olomouci. Poradenství je navíc
službou nadstandardní, neboť
ze strany ČOI je poskytováno
v rámci Olomouckého kraje
pouze v Prostějově, Přerově
a Šumperku,“ doplnila Alena
Rašková.

úspěchů, zahrál si hlavní roli
v muzikálu Hamlet, je autorem
několika písní pro Lucii Bílou,
Kamila Střihavku. Zahrál si i ve
slavném filmu jako je Kájinek,
kde hraje spoluvězně Kájinka
nebo Verdikt osudu, kde si dokonce zahrál hlavní roli.
Pokud budete chtít Vaška
s jeho kapelou vidět na vlastní oči, show začíná v pátek od
20.00 hodin.

Kytarový koncert Miloše
Pernici proběhne ve středu
17. dubna na Zámku Konice.
CSSP, Lidická 86, vás srdečně zve
na den otevřených dveří ve středu
17. dubna od 9.00 do 16.00 hod.
S prezentačně prodejní výstavkou,
ta se koná od 9.00 do 11.00 hod.
v přízemí modré budovy D.

SOUD DRAŽÍ
POLE I LES

Okresní soud v Prostějově
nařídil dražbu nemovitostí,
která se uskuteční v pondělí
20. května 2013 v 9.00 hodin v jednací síni číslo 17 ve
druhém patře budovy soudu
v Havlíčkově ulici. Dražba
je nařízena proti povinným
Evženu Smětalovi, Janě
Mádlové a Jiřině Smětalové
z Olomouce a Petru Smětalovi
z Prahy.
Nejdříve se budou dražit lesní pozemky v katastrálním
území Dolních Otaslavic
s nedostatečně stabilizovanými
hranicemi pozemků zhruba

jeden kilometr na západ od
Sněhotic. Celkem tři parcely
o výměře 217, 1 727 a 1 267
metrů čtverečních se draží
s vyvolávací cenou v pořadí za
70, 1000 a 180 korun.
Posléze bude soud dražit
pozemky s ornou půdou
roztroušené v honech v prostoru mezi Otaslavicemi
a Brodkem u Prostějova.
Dražit se bude celkem šest
parcel o výměře od 5 857
do 42 782 metrů čtverečních
s vyvolávacími cenami v rozmezí od 3 465 do 24 955
korun za parcelu.

inzerce

I

www.vecernikpv.cz

Oznámení o vypnutí elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Obec: Horní Štěpánov
Dne: 29. 4. 2013 od 7:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
část obce Horní Štěpánov od č.
197, 13, 153 po č.3 a 320.
Obec: Prostějov
Dne: 29. 4. 2013 od 7:30 do
9:30 hod. Vypnutá oblast: celý
areál fa. Hopi
Dne: 29. 4. 2013 od 9:30 do
12:30 hod. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice Krasice: Aquapark (č. 300659).
Dne: 29. 4. 2013 od 12:00 do
15:00 hod. Vypnutá oblast:
ulice včetně podnikatelských
subjektů: Pod Kosířem od

ul. Atletické po č. 103, a po
ul. Kosteleckou, Kostelecká
č.p.3712, 4541, 5020, 5021,
5025, 5026, 5030, 5132, 5133,
5134, 925, Olympijská a Atletická celé, Za Kosteleckou
č.p.3632, 3715, fa. Hanakov, Salvator střechy, přejezd
ČD Smržice. Odběratelská
trafostanice PRESTOL (č.
300090).
Obec: Brodek u Konice
Dne: 30. 4. 2013 od 7:30 do
14:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Brodek u Konice
mimo Preciozu a Sušku.
Obec: Hluchov
Dne: 2. 5. 2013 od 7:30 do
10:30 hod. Vypnutá oblast:
celá obec Hluchov včetně podnikatelských subjektů.
Obec: Kostelec
Dne: 2. 5. 2013 od 10:30 do

13:30 hod. Vypnutá oblast:
celé ulice Příhon, Zahradní,
Revoluční od č.666 a 702 +
novo. - po č.843 a 602, Krátká
č.916, Třebízského pořadí od
č. 393 po č. 394.
Obec: Prostějov
Dne: 3. 5. 2013 od 7:30 do
11:30 hod. Vypnutá oblast:
celé síd liště E. Beneše, celá ul.
V. Nezvala, ul. E. Valenty od č.
23 po č. 33 včetně, ul. Za místním nádražím sportovní areál
se správní budovou č.p. 4536,
2893, Olomoucká 91 -101, ul.
Veleslavínská č.2.
Dne: 3. 5. 2013 od 11:30 do
15:00 hod. Vypnutá oblast: fa
FTL, Plavecký klub Chobotnička, Mechanika, STK. Celá
trafostanice LETECKÁ (č.
300057).
E.ON Česká republika, s.r.o.

Kino Metro 70
pondělí 15. dubna
14.00 Pondělní Bijásek
– Král sokolů
17.30 Babovřesky aneb
Z dopisů venkovské drbny
česká komedie
20.00 Babovřesky
úterý 16. dubna
14.00 Úterní Bijásek
– Král sokolů
17.30 a 20.00 Babovřesky
středa 17. dubna
18.00 Wolfgang Amadeus
Mozart: Don Giovanni
čtvrtek 18. dubna
17.30 Jeníček a Mařenka:
Lovci čarodějnic
20.00 Jeníček a Mařenka:
Lovci čarodějnic
pátek 19. dubna
15.30 Čtyřlístek ve službách krále
17.30 Jeníček a Mařenka:
Lovci čarodějnic
20.00 Temné nebe
americký horror
sobota 20. dubna
15.30 Čtyřlístek ve službách krále
17.30 Dávám tomu rok
britská komedie
20.00 Temné nebe
neděle 21. dubna
15.30 Čtyřlístek ve službách krále
17.30 Dávám tomu rok
20.00 Dávám tomu rok

Kino OKO Němčice
pátek 19. dubna
19.30 Anna Karenina
romantické drama

Městské divadlo
v Prostějově
pondělí 15. dubna
19:00 Varhanní koncert –
Erika Lukášová a studenti
církevní konzervatoře
čtvrtek 18. dubna
19.00 Ray Cooney: 1+1=3
– Moje divadlo Prostějov
sobota 20. dubna
13.30
TANEC,
TANEC…2013 – Krajská
postupová přehlídka scénického tance.

čtvrtek 18. dubna
19.00 Koupačka
– Clément Michel
pátek 19. dubna
19.00 Impropoint

Apollo 13
pátek 19. dubna
20.00 Václav NOID Bárta - Tentokrát nás navštíví
NOID s hvězdně obsazenou
doprovodnou kapelou ( Miloš Meier bicí, Jirka Urban
ml.& Honza Gorgy Gorgel
kytary, Jakub Rolník basa )
a show může začít.
sobota 20. dubna
20.00 J.E.Ž.Í.Š T.Ě M.I.L
U.JE V.OLE!!!! no.2 Bullfrog - stoner rock-noise
(sludge - Prostějov, Olomouc... S.N.O.- noise-punk
) Vyškov... Pan!cká Ataka
- punk-rock ( Prostějov...
Likvidace Firmy - hardcore-punk ) Brno... Disfunction - punk-rock / Přerov...

Kinoklub DUHA
sobota 20. dubna
15.00 Za kamarády z televize I.
pásmo pohádek
17.30 Nanga Parbat
německý dobrodružný film
20:00 Nanga Parbat

Kulturní klub DUHA
úterý 16. dubna
9.00 a 10.15 Pohádka ze
staré knihy
Divadlo Matěje Kopeckého,
Praha.
středa 17. dubna
9.00 a 10.15 Pohádka ze
staré knihy
čtvrtek 18. dubna
9.20 a 10.30 Vítání občánků
9.30 Akademie třetího
věku – Jaké jsou osudy
zmizelých uměleckých děl
u nás?
pátek 19. dubna
18.00 až 22.00 TANEČNÍ
VEČER nejen pro seniory
neděle 21. dubna
19:00 Divadelní kavárna
s populární herečkou Bárou
Štěpánovou

MUZEUM PROSTĚJOVSKA, P. O.

ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ
- LIDOVÁ HVĚZDÁRNA
OD 15. 4. DO 21. 4. 2013

TELEFON 582 344 130

POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná každé
odpoledne v 15.00 hodin.
POZOROVÁNÍ SLUNCE se za bezmračné oblohy koná každé
odpoledne v 15.00 hodin.
Pohádku STALO SE NESTALO nabízíme dětem ve středu
v 15.30 hodin.
Klub HVĚZDÁRNÍČEK se sejde ve středu v 16.30 hodin.
Klub GEMINI se sejde ve čtvrtek v 16.30 hodin.
Výstavy Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE, STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU a expozici OPTIKA spatříte na
začátku výše uvedených pozorování. Výše uvedené výstavy a také
výstavu OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN půjčujeme zdarma
obcím, školám, spolkům, klubům seniorů, skautským oddílům apod.

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 16. dubna 2013, blok číslo 8: Pernštýnské náměstí, Kravařova, Fügnerova, Skálovo náměstí, Školní, Šerhovní (Vápenice
- Školní), Jiráskovo náměstí, Smetanovy sady, Kramářská, Blahoslavova, Vápenice.
Čtvrtek 18. dubna 2013, blok číslo 9: Palackého, Palackého – cyklostezka, Podjezd, Podjezd – cyklostezka, Vodní, Vodní parkoviště
(parkoviště u Mlýna), Vodní – cyklostezka, průchod Vodní – Žeranovská, Žeranovská, Žeranovská – vnitroblok, Knihařská, U Spořitelny, Žižkovo náměstí, Žižkovo náměstí – parkoviště, Poděbradovo
náměstí - parkoviště před KB.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

Rozhovor Večerníku
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Exkluzivní interview s hereckou legendou a rodákem z Konice, který navštívil svůj rodný kraj

PAVEL TRÁVNÍČEK: „Být pro diváky navždy princem, to už je takový herecký osud...“
Do prostějovského divadla prý nemůže, tak svoji ´SBOROVNU´ představil v Němčicích nad Hanou

Němčice nad Hanou - Pavel Trávníček, jeden z nejznámějších českých herců s nezaměnitelným hlasem, který
uchvátil srdce mnohých dam a slečen především v roli
prince z legendární pohádky Tři oříšky pro Popelku, zavítal před několika dny do nedalekých Němčic nad Hanou.
Zde se divákům představil nejen jako herec, ale současně i jako režisér inscenace Sborovna. Rozhovoru pro
PROSTĚJOVSKÝ Večerník předcházelo překvapivé zjištění, že populární český herec a jeho divadlo jsou na prknech Městského divadla v Prostějově z rozhodnutítít vedení
d..). Pavel
„nežádoucí“ (viz Večerník č. 13/2013 - pozn. red.).
z svých
Trávníček přesto neodmítl zavzpomínat na jednu ze
e
eakci
na
bezpochyby nejslavnějších rolí a připojil i svou reakci
ellku... Co
plánovaný německý remake Tří oříšků pro Popelku...
vše v exkluzivním interview prozradil?
Petra Hežová
V inscenaci Sborovna jste si
vyzkoušel roli herce a současně i režiséra. Jaké to je,
režírovat sám sebe?
„Obecně nejde o nic moc nového,
protože i dřív se režiséři objevovali
v roli herců, a naopak. Například Oldřich Nový a další běžně režírovali
svá představení. Navíc když máte
dobré kolegy, tak se to dá... (úsměv)“
A ve které z těchto profesí se
cítíte nejvíc „jako doma“?
„Hm, tak v poslední době
spíš v té režisérské roli, to mě teď
hodně baví.“
V televizi vás oproti dřívějšku moc nevídáme. Znamená to, že vás nemůžeme
čekat ani v některém z takzvaných
nekonečných seriálů?
„Tak to rozhodně nemůžete. Hrát
v něčem podobném mě tedy rozhodně neláká... Ale možná, že v dohledné
době se v televizi něco zajímavého
naskytne. Nechte se překvapit.“
Jste herec, režisér, bavič,
zpěvák, moderátor, dabér.
Jakou profesi byste si ještě
rád zkusil?
„Myslím si, že kolem divadla to zatím stačí (úsměv).“

A existuje vůbec ještě
j
nějaký profesionálníí sen, který
p
plnil?
jste si dosud nesplnil?
s toho spl„Z tohoto pohledu jsem si
alle asi bych
nil už opravdu hodně, ale
o vydržeom
si teď nejvíc přál, abychom
e To je teď
e.
li být v zájmu co nejdéle.
můj nejdůležitější sen.“
Na kterou roli jstee ve své kariéře nejvíc pyšný
ý a na kterou naopak ne?
„Každý herec má nějakou
koou
vysněnou roli, svůj herec-ký sen, který se mu obyčejně nikdy nesplní, takže je dobré brát všechny
příležitosti, které přijdou
a udělat pro to všechno.
Ale nemůžu jmenovat
att
žádnou roli, které bych si
s
eb
bo
cenil více než jiných, nebo
naopak některé litoval...““
Kdo byl tedy alespoň
s
spoň
vaším hereckým
m vzorem?
„Je spousta herců a hereček,
čeek, které
nesmírně obdivuju a vážím
ím si jich.
Za všechny můžu jmenovat
n
novat
třeba
Ivu Janžurovou, protože si myslím,
že čeští herci jsou prostěě vynikající.
m ´Všichni
Miluju třeba výborný film
dobří rodáci´, to je podlee mě ukázka brilantního českého herectví.
e
erectví.
Ne

že bych měl něco proti zahraničním
hercům, ale ty znám pouze z filmů,
ne osobně, takže... Navíc nemám moc
rád americké produkce, samozřejmě
ne všechny, některé jsou vynikající,
jako třeba Forrest Gump...“
A co byste poradil začínajícím
hercům, pro které jste vzorem vy sám?
„Mladým hercům bych hlavně poradil,
aby se snažili, vážili si sami sebe a aby
se nenechali špatně platit... (smích)“

Nevadí vám, že vás diváci pořád vidí jako prince z pohádky, ať už hrajete cokoliv?
„To už je takový osud, Vladimír Ráž byl
také pořád princ, respektive mladý král.
Mohl dělat, co chtěl, pro diváky zůstával
pořád princem. Asi to je už opravdu takový osud. Ale je to milé. (úsměv)“
Jak vlastně vnímáte své fanoušky?
„Své divadelní přívržence vnímám většinou z jeviště, protože tam je
t bezprostřední
b
tř d í kontakt.
k t kt No
N a fanoušf
š
ten
ci, kteří mě znají spíš z filmu nebo
televize, ti zase píšou dopisy. Ale na
tom divadle je to takové

bezprostřední, publikum reaguje hned a
to mám nejraději.“
A kolik jste prozatím dostal nabídek k sňatku?
„Jéééžiš, to já nevím... (smích)
Spočítané to přesně nemám, ale musím
přiznat, že jich bylo hodně Ale samozřejmě jsem to bral vždycky trochu s nadsázkou.“
A teď zásadní otázka, která
jistě trápí nejednu čtenářku
Večerníku: proč jste si nevzal
Li
Libuši Šafránkovou?
„A
„Ano, to je zajímavá otázka... Asi to bylo
tím
tím, že Libuška šla jinou cestou než já.

„„Libuška Šafránková šla
Populární herec P
Pav
Pavel Trávníček vysvětluje,
proč si nevzal sv
svoji
voj pohádkovou partnerku

Pocházíte ze zdejšího kraje,
narodil jste se v nedaleké
Konici. Neuvažoval jste někdy o trvalém návratu?
„Popravdě ani ne, protože vlastně
velmi brzy mě osud zavál někam
jinam. A jako herci by se mi do divadla do Prahy odtud velmi těžko
dojíždělo.“
Vaše role prince v pohádce
Tři oříšky pro Popelku musela být předabovaná kvůli
vašemu tehdejšímu silnému hanáckému přízvuku, umíte ještě
něco hanácky?
„Jo, asi bych to ještě zvládl...
(smích)“
Co jste říkal na to, že se v
Německu chystal remake
této legendární pohádky,
ale pouze se současnými německými herci?
„Říkal jsem si, že je to hodně velký
nesmysl a doufám, že to nikdy nebude. To už se prostě podruhé tak
úžasně natočit nedá...“

kdo je

pavel trávníček

Foto: Petra Hežová

Český
Česk
Če
Č
ský herec
herec, dabér
dabér, moderátor a dnes i režisér se na
naroodil 26. října 1950 v Konici u Prostějova. První filmovou roli si zahrál v roce 1973 ještě jako student brm
něnské JAMU, v pohádce režiséra Václava Vorlíčka
Tři oříšky pro Popelku. Po velkém úspěchu za ni získal i prestižní cenu
T
Zlatého dudka. Kvůli silnému hanáckému přízvuku ale jeho roli prinZ
cee v pohádce nadaboval herecký kolega Petr Svojtka. Pavel Trávníček
ovvšem ztvárnil bezpočet rolí v dalších pohádkách jako jsou například
Třetí princ, Jak se mele babí hněv, O princi, který měl o kolečko víc, ale
T
i vve filmech a divadelních inscenacích (Vnitřní zrak, Podivná přátelství
herce Jesenia, Manželská tonutí...), byl také moderátorem hudebních
teelevizních soutěží DO-RE-MI a Caruso show. Svůj nezaměnitelný hlas
pa
ak propůjčil například Alanu Aldovi (MASH), Alainu Delonovi, Melu
Gibsonovi a Terenci Hillovi. V roce 1998 založil své vlastní soukromé
G
diivadlo, kde působí jako herec a současně režisér.
Byl ženatý s herečkou Simonou Stašovou. Má dva syny, staršího Adama
B
a o čtyři roky mladšího Pavla. V současnosti žije s hereckou kolegyní,
pprostějovskou rodačkou a členkou svého divadla Monikou Fialkovou.

INZERCE

Jeďte na Floru Olomouc
zdarma motoráčkem Hurvínkem
Zpříjemněte si návštěvu
jarního zahradnického
veletrhu romantickou jízdou historickým
vláčkem.
ý
Z olomouckého hlavního nádraží vás až na Výstaviště
aviš
i zpět doveze motoráček Hurvínek.
k.

25.–28. dubna 2013

Vlak jezdí po celou dobu konání veletrhu,
u,
denně zhruba od 9 do 18 hodin v intervalech
ch
jedné hodiny. Jízdné
je zdarma!
J

Bližší informace a jízdní řád získáte na
www.cd.cz/olomouckykraj v záložce Tipy na výlet
nebo v žel. stanici Olomouc hl. n.
Kapacita vlaku je omezena!

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz 840 112 113

sportovní menu
www.tkplus.cz
fotbal
DOMA S VÝHROU

TRHÁK TÝDNE

1.SK Prostějov slaví
první jarní triumf,
Hlučín odjel s prázdnou
čtěte
na straně

23

INZERUJTE TAKÉ NA NAŠEM WEBU

www.vecernikpv.cz
lední hokej

Prostějov/pk

SOBOTA 20. 4.
NEDĚLE 21. 4.

OD 8:00
OD 9:00

HOKEJOVÝ TURNAJ

ARIS CUP 2013
Zimní stadion v Prostějově

nohejbal

SOBOTA 20. 4.

10:00

2. LIGA MUŽŮ, SK. B – 2. KOLO

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
R.U.M. NK HOLUBICE
Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

házená

SOBOTA 20. 4.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 18. KOLO

SOKOL II PROSTĚJOV
SOKOL SOKOLNICE

KUPUJÍ JESTŘÁBI
PRVNÍ LIGU?

TO JE VÁM ALE PANEČKU OBRAT! ZATÍMCO JEŠTĚ PŘED NEDÁVNEM ŠLY
MEZI HOKEJOVOU VEŘEJNOSTÍ ZVĚSTI O ÚDAJNÉM PRODEJI LICENCI,
COŽ PŘEDSEDA LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV MICHAL TOMIGA REZOLUTNĚ
POPŘEL, NYNÍ SE HOVOŘÍ NAOPAK O KOUPI PRVNÍ LIGY! A TAKOVOU
MOŽNOST UŽ ŠÉF JESTŘÁBŮ PŘIPUSTIL...
„JE PRAVDOU, ŽE NABÍDKA OD NEJMENOVANÉHO ODDÍLU BYLA A DE
FACTO LEŽÍ NA STOLE. FANOUŠKY ALE ASI ZKLAMU, NEBOŤ O NIČEM
TAKOVÉM NEUVAŽUJEME,“ SMETL TUTO VARIANTU MICHAL TOMIGA.
„CHCE SI POSTUP DOI PRVNÍ LIGY VYBOJOVAT SPORTOVNÍ CESTOU,“ VRACÍ
PRVNÍ MUŽ PŘÍZNIVCŮM NADĚJI, ŽE SE BUDE VE MĚSTĚ OPĚT HRÁT
SOUTĚŽ, KTERÁ MU SLUŠÍ. PODOBNÉ ŘEČI PAK OZNAČIL ZA SPEKULACE A
FÁMY, BYŤ VEČERNÍK ZÍSKAL TUTO INFORMACI OD ČLENA REALIZAČNÍHO
TÝMU. „JÁ UŽ SLYŠEL TOLIK SCÉNÁŘŮ, ŽE BYCH SE MUSEL ZBLÁZNIT...,“
BERE VŠE S ÚSMĚVEM M. TOMIGA.
CO VŠAK PRAVDOU JE, ŽE PRVNÍ MUŽ PROSTĚJOVSKÉHO HOKEJE JEDNÁ
SE SKUPINOU NOVÝCH PARTNERŮ A PODLE JEHO SLOV BY JIŽ DO KONCE
DUBNA MOHLO BÝT JASNO NEJEN O NOVÉ STRUKTUŘE ODDÍLU, ALE
PŘEDEVŠÍM KONCEPCI, S NÍŽ SOUVISÍ CÍL NEJEN ZKVALITNIT MLÁDEŽ,
ALE ZEJMÉNA VRÁTIT PROSTĚJOVU PRVNÍ LIGU!
VÍCE SE DOČTETE V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VEČERNÍKU, KDY PŘINESEME AVIZOVANÝ ROZHOVOR S MICHALEM TOMIGOU! A VĚZTE, ŽE BU STÁT ZA TO!

NE, JE TO KEC!

Foto: archív Večerníku

Hala ZŠ a RG Prostějov ve Sportovní ulici

basketbal

SOBOTA 20. 4.

19:00

MATTONI NBL – ČTVRTFINÁLE PLAY OFF; 1. ZÁPAS

BK PROSTĚJOV
BK ASTRUM LEVICE
Hala Sportcentra DDM Prostějov

volejbal

SOBOTA 20. 4.
NEDĚLE 21. 4.

17:00
17:00

EXTRALIGA ŽEN - FINÁLE PLAY-OFF; 1. A 2. ZÁPAS

VK AGEL PROSTĚJOV
VÍTĚZ OLYMP PRAHA/PŘEROV
Hala Sportcentra DDM Prostějov

nohejbal

NEDĚLE 21. 4.

12:00

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA – 4. KOLO

Dvorec u sokolovny na Skálově náměstí

NEDĚLE 21. 4.

15:00

2. LIGA MUŽŮ, JIŽNÍ MORAVA – 18. KOLO

SOKOL KOSTELEC NA HANÉ – HK
SK KUŘIM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 22. KOLO
SOKOL KONICE
FK KOZLOVICE
NEDĚLE 21. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

MLADÍ TENISTÉ DOSTALI
NOVOU HALU...

Zahájení. Primátor statutárního města
Prostějov Miroslav Pišťák a ministr mládeže, školství a tělovýchovy Petr Fiala se
společně s domácí tenisovou jedničkou
Tomášem Berdychem zhostili v pátekk
dopoledne slavnostního otevření novéé
tenisové haly v Prostějově. Foto: Joseff
Popelka

POZVÁNKA DO ČECHOVIC
Fotbalový oddíl TJ Sokol Čechovice srdečně zve
všechny příznivce na utkání 18.kola I.A třídy:

TJ SOKOL ČECHOVICE
- SK SLATINICE
POZOR !!! změna termínu !!!

Sportovní hala v Kostelci na Hané

boje na zelených trávnících aneb

Katovice
(Polsko),
Prostějov/jim – Až
do
finále
turnaje
WTA v polských Katovicích
dokráčela
nejlepší česká tenistka
a členka TK Agrofert
Prostějov Petra Kvitová.
Třiadvacetiletá hráčka a
nasazená jednička turnaje nestačila na Italku Robertu Vinciovou a podlehla jí 0:2 na sety. Příležitost k odvetě má již
o víkendu, kdy české reprezentantky nastoupí v Palermu k
semifinále Fed Cupu. V českém výběru je kromě ní i další
prostějovská tenistka Lucie Šafářová.

I

TJ SOKOL I PROSTĚJOV
TJ SOKOL SEMILY
házená

Kvitová skončila v Katovicích
POD VRCHOLEM

SOBOTA 20. 4. 16.00 hod.
hřiště Čechovice

KAM ZA F TBALEM

KRAJSKÝ PŘEBOR – 22. KOLO
FC KRALICE NA HANÉ
FKM OPATOVICE-VŠECHOVICE
SOBOTA 20. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích

KRAJSKÝ PŘEBOR – 22. KOLO
TJ SOKOL URČICE
FC DOLANY
NEDĚLE 21. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 18. KOLO
TJ SOKOL ČECHOVICE
SK SLATINICE
SOBOTA 20. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Čechovicích

I.A TŘÍDA, SKUPINA „B“ – 18. KOLO
TJ HANÁ PROSTĚJOV
TJ SOKOL BĚLOTÍN
SOBOTA 20. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál Za Místním nádražím

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 18. KOLO
TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
SK JESENEC
NEDĚLE 21. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ – 18. KOLO
SK LIPOVÁ
FC KOSTELEC NA HANÉ
NEDĚLE 21. 4. 2013 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

Pro volnou chviličku...

SOUTĚŽ

?

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Správná odpověď a výherce

Poznáte, kdo je na fotografii?
Také ve třetím dubnovém čísle pokračujeme v zaběhnutém
projektu „PV Večerník-JEŠTĚ
VĚTŠÍ“ s populárním kláním,
který vám přinášíme právě na
stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. I dnes se
tak znovu setkáváte s fotografií
jisté známé osobnosti veřejného života, jež je graficky mírně
„poupravena“. Vaším úkolem je
odhalit náš záměr a správně vy-

sondovat, 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 chutnou a
lahodnou cenu v podobě poukázky od firmy BRUTUS na
OBČERSTVENÍ V HODNOTĚ 500 Kč!

- bavlna 425,- krep
489,Správná odpověď z č. 14 na snímku byl dům v ulici Pod
- flanel
569,Kosířem 51 v Prostějově.
Vylosovanou
výherkyní je



ostějov
Ludmila Muchová, Císařská 28, Brodek u Prostějo-

va. 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 18. DUBNA 2013, 16.00 hodin. Jméno výherce zveřejníme v pondělí 22. DUBNA 2013.
Cenu do soutěže, bavlněné povlečení, věnuje firma
Profitex Prostějov, Wolkerova 37, tel.: 582 346 300.
V SOB
OTU
OTEVŘ
ENO

549,-

299,-

VELKÁ JARNÍ AKCE ! ! !

549,-

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

CHCETE PRO SEBE NĚCO UDĚLAT?

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

STUDIO SORIA PRÁVĚ V AKCI NABÍZÍ
JARNÍ DETOXIKAČNÍ ...

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

TIP
k obrazovce
S TEBOU MĚ
BAVÍ SVĚT

Režie: Marie Poledňáková
Hrají: Július Satinský, Václav Postránecký, Pavel Nový,
Jana Šulcová, Eliška Balzerová, Zdena Studenková,
Zuzana Githeisová, Marta
Buchtíková, Václav Korda,
Cyril Křupala, Lukáš Pelánek, Marek Dvořák, Květa
Fialová, Jan Faltýnek, Viktor
Maurer, Magda Křížková Šebestová

V minulém, v celkovém součtu stočtvrtém pokračování tohoto originálního klání uspěli
všichni ti, kteří správně poznali, že se jedná o Jana Hájka.
Člena prostějovského tenisového klubu Agrofert a staronového
reprezentanta, který o předminulém víkendu pomohl českému
týmu do semifinále Davisova
poháru, poznala znovu slušná
porce část soutěžících. V osudí
se nakonec objevilo úctyhodných 389 správných odpovědí!
Z losovacího koše se tentokrát
usmálo štěstí na výherkyni, kterou se stala Monika SNÁŠELOVÁ, Tetín 6, Prostějov. Od
Večerníku tak obdrží ZAJÍMAVOU CENU v podobě PRODUKTU od firmy PHYTO.
CZ V HODNOTĚ 1 160 Kč!
Ti další z vás mohou zkusit své
štěstí třeba hned v rámci tohoto
čísla, přičemž tentokrát jsme
zabrousili do politických vod a
graficky mírně poupravili odvážnou a ambiciózní ženu, která
velí sousední obci, s níž město
Prostějov urovnává dlouholeté
spory po odtržení místa, pod které již spadá hypermarket Tesco a
Galerie Arkáda.
Poznáte, o koho se jedná?
Na odpovědi z již stopátého kola čekáme v redakci
ZNOVU DO ČTVRTKU
18. 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 22. DUBNA 2013.
Hodně štěstí při bádání!
Kdo je na fotografii? Poznáte?
Hádejte, bavte se! A berte život i tak trochu s nadhledem...
rie Poledňákové je jednou
z nich - navíc byla velkým
hlasováním televizních diváků vyhlášena nejlepší komedií století... Tři přátelé, dirigent Michal, doktor Albert a
zvukař Pepa chtějí vyrazit na
každoroční pánskou jízdu,
ale jejich drahé polovičky
se vzbouří a rozhodnou, že
tentokrát musí pánové vzít
s sebou děti. Ti se ani příliš nebrání. Šest dětí přece
zvládnou hravě... Nezapomenutelné a neodolatelné
„vychovatele“ vytvořili J.
Satinský, V. Postránecký a
P. Nový.

KOMEDIE ČR (1982)

Jsou komedie, které nestárnou, neokoukají se, a vždy
když se objeví na obrazovce,
pobaví všechny generace diváků. Rodinná komedie Ma-

SOBOTA 20. 4. 2013

VÍCE NEJEN O TÉTO KOMEDII STOLETÍ
ČTĚTE V MAGAZÍNU TV POHODA!

20:00 HODIN

AUTA, DEREŠ, KÁVY, KREP, KRŠNA, KŘEZ, LESK, LESY,
LOUKA, MÍČEK, OKOŘ, OLŠE, OLTÁŘ, OTÍRATI, OTŘAS,
RTÍKY, ŘAPÍK, SEVERÁK, STÁTY, STOKA, ŠEBESTA, ŠPÁLA,
ŠUST, TKÁT, TRNKY, VSTUP, YZOP
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 18. DUBNA 2013 do 16.00 hodin.
Správné znění potřebné části tajenky z minulého čísla bylo
„ŠKOLNÍ“. Další vylosovanou výherkyní se stala Renata
VORÁČOVÁ, A. Slavíčka 10, Prostějov, jenž se může těšit na lukrativní cenu od prostějovského relaxačního studia
SORIA, kterou je POUKAZ NA SLUŽBY V CELKOVÉ
HODNOTĚ 400 Kč!!
Ti, kdo tentokrát nevyhráli, však nemusí smutnit. Ba právě naopak, nejšťastnější z vás si i tentokrát budou moci dopřát něco
dobrého pro své tělo. Nejčtenější regionální periodikum totiž od
minulého dějství soutěže získalo nového partnera, kterým se
stalo relaxační studio SORIA. A tak ti z vás, kdo správně vyluští tajenku, budou zařazeni do slosování o POUKAZ NA
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 22. dubna.
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VYHRAJTE OBĚD U DITTRICHŮ!

V dnešním vydání máme pro
vás v rámci tradičního klání
připraveno zápolení o zbrusu
chutnou výhru. V rámci projektu nejčtenějšího regionálního periodika „JEŠTĚ VĚTŠÍ“ jsme totiž získali nového
partnera. Tím se u dnes tak
populární hry, která si již dávno získala své věrné a početné
publikum, stala restaurace
„U Dittrichů“.
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 RESTAURACE U DITTRICHŮ
z prostějovské ulice Přemyslovka v CELKOVÉ HODNOTĚ 400 Kč!
Řešení v podobě 4 označených čísel nám můžete
posílat na známý e-mail:
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ
či na adresu PROSTĚJOV-

SKÝ Večerník, Olomoucká 10,
Prostějov. Lze také telefonovat
do redakce na číslo 582 333 433,
a to do ČTVRTKU 18. DUBNA
2013, do 16.00 hodin.
Správné vyluštění z minulého
čísla znělo 7 - 9 - 9 - 9, načež
v pořadí celé historie tohoto
klání se už celkově čtyřiadevadesátou výherkyní v historickém pořadí stala Anna NOVÁKOVÁ, Pěnčín 203, jenž si
tak už dnes přímo v sídle redakce může vyzvednout cenu od
partnera soutěže, kterou je ještě naposledy dárková poukázka do BOWLING PALACE
v CELKOVÉ HODNOTĚ
500 Kč!
Jméno nového výherce zveřejníme znovu v příštím čísle, které vychází tradičně v
PONDĚLÍ 22. 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

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

BYTY - PRODEJ

3+kk
s
terasou,Česká,
PV,os.vl.,
nadstand.,podkrov.,100m2, 2.patro 2 500 000Kč

REALITY
POHODA

Kvalitní
služby
od roku
1992

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

Rostislavova 8

BYTY- PRONÁJEM

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.
3+kk s terasou, Česká, PV,nadstand.
podkrov.,100m2, 2.patro 10000Kč/měs. + ink.
3+1, ul.Palackého, PV po celk.rekonstr.
5300Kč/měs. + ink.
4+1, TGM, PV, 240m2, vl. vytápění
7300Kč/měs. + ink.

 605 011 310

796 01 Prostějov
☎ 582 341 705

WWW.SRDCEREALIT.CZ

Kancelář: Vojáčkovo nám. 3, 79601 Prostějov

E-mail: info@srdcerealit.cz
BYTY PRODEJ

☎ 608 805 659, 775 341 705

1+1,OV, TOVAČOVSKÉHO, PV, cihla, po rek.570.000,- Kč

E–mail: jhreality@jhreality.cz

1+1,dr.E.BENEŠE,43m2, po rek, lodžie .....610.000,-Kč

ww
ww.jjhreality.c
cz

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

Prostějov, ul. Šárka. Prodej dr. bytu 2+1, 65 m2, zv. přízemí,
nová kuch. linka, dlažba.
Cena: Kč 649.000,-

Děkujeme za nabídky, za případný tip ODMĚNA ! ! !
VOLEJTE ! I SMS !

Tel: +420 605 011 310

Pronájem obchodu 150m2 + 50m2 sklad
u centra PV. Vhodné i na kanceláře, lehkou
výrobu. Cena: 16 500Kč/měs. + DPH + ink.

NOVINKY!!!
3+1,OV,OKRUŽNÍ, 88m ,slunný,dvě lodžie1.350.000,-Kč
2+kk,OV,KOSTELEC NA HANÉ, cihla 650.000,-Kč
RD BEDIHOŠŤ,2+1,3+1, vjezd, zahrada 1.850.000,-Kč
RD 3+1, SKALKA, po rekonstr.,patrový, zahrada,stodola,
pěkný, možnost vjezdu na pozemek ....... Cena k jednání
2+1 CHOBYNĚ, po rekonstrukci ................499.000,-Kč2

Prostějov, ul. B. Šmerala. Prodej dr. bytu 2+1, 66 m2, 5. patro,
šatna, lodžie, část. opravy.
Cena: Kč 850.000,-

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

DOMY- PRODEJ

Prostějov, Svatoplukova ul. Pronájem velkých obchodních
prostor s výlohou o výměře 420 m2 s možností rozšíření do
1. patra o 200 m2.
Cena: Kč 30.000,-/měsíc + energie
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

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

TOP NABÍDKA!!!
RD 2+kk, VRAHOVICE, zahrada ...........999.000,-Kč
RD5+kk,BEDIHOŠŤ, zahrada, garáž .... 2.200.000,-Kč
RD 6+1 ,NĚMČICE NAD HANOU, zahrada,velmi
pěkný a udržovaný …S GARÁŽÍ .............1.900.000,-Kč

PRONÁJMY 1+1, 2+1, 3+1, RD

Kralice na Hané, okr. Prostějov. Nízkoenerg. novostavba RD
5+kk. Zast. plocha 154 m2, zahrada 716 m2. Cena: Kč 3.595.000,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, Pv, ul. Šárka
2+1, Pv, ul. B. Šmerala
3+1, Plumlov
3+1, Pv, Fanderlíkova ul.
3+1, Pv, Belgická ul.
3+1, Mostkovice
4+1, Pv, Anglická ul.

Kč 525.000,Kč 649.000,Kč 850.000,Kč 819.000,Kč 995.000,Kč 1.049.000,Kč 1.100.000,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.

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

Kč 2.000,-/měsíc + inkaso (cca 3.500)
Kč 4.000,-/měsíc + inkaso (2.200,-)
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

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

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, Močidýlka

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

GARÁŽ - PRODEJ

Kč 69.000,-

Tel.: 606 922 838
PLUMLOV RD 7+1, luxusní
rodinné sídlo na
výjmečném místě s výhledem na Plumlovskou přehradu, zast. plocha 170m2, zahrada
1039m2.
CENA: 7.900.000Kč.
SOBĚSUKY - RD
6+1, cihlový, zast.
plocha 150m2, zahrada 115m2, el.
220V/380V, plynové ÚT, studna, septik,
garáž.
CENA: 899.000Kč.
DRŽOVICE RD 4+1, k demolici, veškeré
IS, zastavěná
plocha 341m2, rozsáhlá zahrada o
výměře 2479m2.
CENA: 1.800.000Kč.
M A L É
HRADISKO RD 3+1, pozemek celk. 320m2,
vodovod, el. 220V/380V, plynové
ÚT, garáž, klenutý sklep.
CENA: 480.000Kč.
KRUMSÍN RD 3+1, vlastní
studna,
el.
220V/380V, vyt.
plynem, žumpa, pozemek celk.
1219m2, klidné místo.
CENA: 790.000Kč.
PLUMLOV BYT 3+1, 72m2,
cihla, OV, 1.patro, nové plynové ÚT, neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, sklep, vlastní
zahrádka.
CENA: 770.000Kč.

www.reality-domino.cz

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

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

Prodej RD, Čelechovice na Hané

Prodej nadstandardního bytu 3+1, Prostějov ul. Krasická

Prodej pěkného

Novinky:

1) RD 2+kk Držovice, 202 m2, zahr.
540 tis.Kč
890 tis.Kč
2) 2+1 Ov Kollárova, 50 m2
3) 2+1 DR Šárka, v pův.st.
680 tis.Kč
4) 2+1 M.Pujmanové, po kompl.rek.
890 tis.Kč
5) RD Smržice, zahr.
2.520 tis.Kč
6) RD 5+1 v Obědkovicích, 2 tis.m2 pozemek
1.700 tis.Kč
7) 2+kk v OV v Krasicích, novostavba
1.500 tis.Kč
8) RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
9) 3+1 OV, cihla, na Sídl.E.Beneše
1.500 tis.Kč
10) RD Dobromilice - zahr., 406 m2
990 tis.Kč
11) 1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
12) RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.699 tis.Kč
13) Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
550 tis.Kč
14) Sklad.a výr.prostory - vytápěné, sociál.záz., od 300 Kč/m2/rok
2
15) Kancel.prost. - se sociál.zař., od 100 Kč/m /měsíc vč.služeb
16) Pozemek s chatou 1+1, 1354 m2 - u lesa - Otaslavice330 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 Vrchlického, 78 m2
8 tis.Kč/měs.
2
6,5 tis.Kč + ink.
2+1 Olomoucká - 80 m , podkroví
3+1 Daliborka - 105 m2
7 tis. + ink.
3+1 Partyzánská
5,5 tis. + inkaso
2
6,9 tis.+ ink., trv.pobyt
3+1 Husserl.nám., 140 m 3+kk Olomoucká, po rek.
7 tis.Kč + ink.
2
3+1 Tylova, 75 m , balk.
8,5 tis.Kč vč.ink.
6,5 tis.+ ink.
3+1 Nám.Spojenců, 150 m2

Výběr nemovitostí z naší nabídky:
BYTY:

1+1 Joštovo nám.
300 tis.Kč + provize
2+1 DR Šárka, 69 m2
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
3+1 OV Západní, 70 m2, po rekonstr.
1.200 tis.Kč + prov.
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
2
790 tis.Kč
4+1 OV, Hrdibořice, 80 m
RODINNÉ DOMY:

RD 2+1 Unčice, k rek.
150 tis.+ provize
RD 2+1 Brodek u Pv
299 tis.+ provize
RD 1+1 Plumlov, po kom.rek.
1.280 tis.Kč
2
RD 3+1 Čehovice, 90 m
370 tis.+ provize.
2
RD 3+1 Čehovice, 220 m , garáž
410 tis.
550 tis.Kč
RD Okál Přemyslovice - 2 byty, zahr. 80 m2
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 2+1 Otaslavice, po kompl.rekonstr.
1.290 tis.Kč
2
RD 3+1 Mojmírova, 193 m
1.500 tis.Kč
1.590 tis.Kč
RD 6+1 Otaslavice, ZP - 843 m2, zahr.
2
RD 5+1 v Obědkovicích, 2 tis.m 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
1.999 tis.Kč
RD 6+kk Vícov, 1579 m2
RD 5+3 Winklerova, zahr.
1.999 tis.Kč
RD Vrahovice, hostinec, 3 byt.jed.,
1,5 mil.Kč
RD 3+1 Mostkovice, ZP - 78 m2, velmi pěkný
2.200 tis.Kč
RD 5+1 v blízk.Olomoucké ul. - zahr., bazén
2.800 tis.Kč
RD - 2 byt.jedn.,hospoda, 2 garáže, stodola, zahr. - Ptení 3.600 tis.Kč
RD Českobratrská, pěkná vilka se zahr.
3.650 tis.Kč
RD Čelechovice - 4 byty, zahr., garáž
3.690 tis.Kč
Nájemní dům blízko centra - 3 byty, sauna, zahr., rek. 5.700 tis.Kč

Prodej bytu 3+1, Prostějov V. Špály

Prodej RD, Senice na Hané

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, Močidýlka79 tis.Kč ..... SLEVA !
- Pronájem v dalších lokalitách:Šmeralova, Brněnská, Vrahovice,
viz. web RK.
- Prodej v lokalitách:Močidýlka, Držovice, u nové nemocnice, aj.

Pronájem bytu 3+1, ul. Brněnská, po rekonstrukci, cena 6.500,-Kč/měs.

CHATY A CHALUPY:

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

I

www.
vecernikpv
.cz

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:
Alojzov
4 tis. m2, sítě v dosahu - 490 Kč/m2
Mostkovice - 1600 m2
1.093 Kč/m2
Kostelec n/H - 1160 m2
1.137 Kč/m2
Otaslavice - poz. s chatou 1+1, 1354 m2, u lesa
330 tis.Kč
Ostatní pozemky:
Držovice, 20 tis. m2 - ke komerč.účelům
Brodek u Pv - 1.442 m2, sítě
Prodej zahrady - za Cílem
Domamyslice - 6000 m2,
Čechovice - zasíťov., 3300 m2
Držovice - 856 m2,
- 3300 m2,
Pv u Kauflandu - 3500 m2,
Bělecký mlýn - 2.532 m2,
- 1000 m2
Alojzov - 3000 m2,
Vícov - 25 parcel 797 - 1578 m2,
Otonovice - 3050 m2,

1 tis.Kč/m2
650 tis.Kč
88 tis.Kč
1280 Kč/m2
2200 Kč/m2
935 Kč/m2
450 Kč/m2
2.000 Kč/m2
350 Kč/m2
240 tis.Kč
375 Kč/m2
450 Kč/m2
295 Kč/m2

Disponujeme pozemky v oblasti: Prostějov, Vrahovice,
Ohrozim, Plumlov, Stražisko, Otonovice, Ohrozim, Alojzov,
Otinoves,Olšany, Zdětín, Hrubčice, atd. - viz. web RK
OSTATNÍ NEMOVITOSTI VČETNĚ FOTOGRAFIÍ
NA WEB.STRÁNKÁCH RK, INFO ZODPOVÍME
TEL. ČI V NAŠÍ KANCELÁŘI.

Plumlovská 34, 796 01 Prostějov,
info@realitypolzer.cz
BYTY
Volejte: 739 322 895
1+1 Husovo nám.
k jednání 380.000Kč
1+1 Resslova OV cihla
525.000Kč
1+1 Dobrovského 44m2
550.000Kč
1+1 Svatoplukova cihla OV
589.000Kč
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

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

Prodej RD 4+1, s dvorem a zahradou, Prodej RD 3+1, po rekonstrukci s dvorkem a
Cena: 990.000,- Kč zahradou,
cena:1.450.000,- Kč
Pronájem bytu 2+1, ul. Komenského, po rek., 88m2!! cena: 7000,-Kč/měs.

tel.: 607 915 184

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

2

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

Prodej RD, Výšovice

Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, v budově ČP

KOMERČNÍ PROSTORY:

Prodej RD 4+1, s rozlehlou zahradou Prodej bytu po rekonstrukci s lodžií,
Cena: 2590000,-Kč komorou a sklepem. Cena 1650000,- Kč
1000m2.

Prodej bytu 2+1, Prostějov ul. U Spořitelny
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PR O N Á J MY
Volejte: 739 322 895
1+kk Svornosti cihla
5100Kč vč.ink
1+1 Dolní zařízený
5.600Kč vč.ink
2+1 Švýcarská
6.300Kč vč.ink
2+1 Sidl. Svobody
7.200Kč 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 2+1 v OV, západní
část města. 777 602 873

Prodám byt 3+1, 75 m2, Belgická,
PV, OV,cena k jed. 950 000 Kč. Ne
RK. Tel.: 733 526 284

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

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

VAŠE NOVÉ BYDLENÍ
* realitní kancelář Prostějov
Svatoplukova 21
* Byt 2+1, cihla, Šárka 650 000 Kč
* Byt 2+kk, cihla, Raisova 699 000 Kč
* Byt 2+1/C, Kollárova 820 000 Kč
* Byt 2+1 zrek.,Vrahovice 850 000 Kč
* Byt 3+1, Hybešova 1 199 000 Kč
* Byt 3+1/C, Okružní 1 299 000 Kč
* RD, 4+1, Protivanov 1 375 000 Kč
* RD 6+3 s garáží, PV
cena v RK
* Chalupa 2+1, Doloplazy 340 000 Kč
* Chata Seč, 400 m2
450 000 Kč
* Chata Alojzov, 700 m2 470 000 Kč
* Pronájem 1+1 Šárka 6 500/měs.
* Pronájem obch.prostor 6 000/měs.
* Prodej obch.prostor 64m2 cena v RK
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 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
Hledám ke koupi byt v Prostějově
a okolí. Tel.: 602 570 658
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
Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1,
PV, 10 – 11 tis./měs, dle počtu os.
Tel.: 724 724 356
Prostorný zrekonstruovaný byt
2+kk vRD, 6 800 Kč vč. ink., 4 km
od PV. Tel.: 777 885 251
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
Pronajmu novou garsonku 30 m2+
krásná koupelna cena 5 000+energie. 602 553 222

Pronajmu byt 1+1 v PV, od 1.4.
2013, cena 4 500 Kč + inkaso.
NE RK. Tel.: 732 548 756
Pronajmu novou atraktivní garsonku,
30 m2 + 30 m2 krásná terasa. Včetně
vybavení. 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
Hledám ke koupi RD. Prostějovsko. Tel.: 602 570 658
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
Dlouhodobě pronajmu nadstandardní, podkrovní byt 4+1. Vybavená kuchyň, air conditioner, balkon,
poblíž centra. Volný ihned. 7 900 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
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 Kč/měsíc. Tel.: 604 430 934
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
Pron. byt 1+1, ul. Šlikova, PV, 47
m2, náj. 4 500 Kč + ink. Volný od
10.5. T: 604 820 358

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

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
Pronájem 2+1, Sídl. Svob., 7 200 Kč
vč. ink. T.: 608 452 400
Prodám byt 2+1. 65 m2, zděný.
Tel.: 774 409 430
Hledám ke koupi byt 2+1 nebo 3+1
v PV. T: 776 878 002 i SMS
Prodám byt 3+1, Brodek u Prostějova. Tel.: 777 001 596
Pronajmu 1 pokoj v RD, 5 km od
PV. Tel.: 776 465 579
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 stavební pozemek 5 km od
Prostějova, cena 610 Kč/1 m2. RK
nevolat. Tel:736 732 287

Prodám byt 3,5+1, Sídl. Svobody,
v původním stavu, balkon, plast.
okna, v OS, RK ne. Cena při tel.
domluvě. T: 602 636 931
Hledám RD nebo pozemek
v Prostějově a okolí, stav, cena nerozhoduje. Rychlé jednání. Děkuji.
T.: 605 011 310 i SMS.
Pronajmu velmi pěkný podkr.
byt 2+kk. Tel.:773 993 675
Mladý pár koupí byt 3+1, cihla,
klidná lokalita, i původ. stav. RK
nevolat. T:777 804 245
Prodám pěkný družst. byt 2+1, 55
m2, 1. patro, Prostějov, St. Suchardy. 640 000 Kč. RK nevolat. Tel.:
602 570 658
Pronajmu byt 3+1 po rekonstrukci,
80 m2, nedaleko hlavního nádraží
v PV. T.: 608 328 617
Pronajmu dům 2+kk v Přemyslovicích. Majitel - tel.: 603 469 575
(jen seriózně).
Mladý pracující pár hledá pěkný
byt 1+1, 2+kk, k dlouhodob. pronájmu. Cena do 7 000 Kč vč. inkasa. Bez RK. Tel.: 722 935 704
Pronájem bytu 1+1, 33 m2, v centru PV, nájem 4 000 Kč + ink, vč.
internetu 1 500 Kč. T. 776 370 656
Pronajmu byt 3+1 s lodžií, ul.
Sportovní, Kostelec na Hané, po
rekonstrukci, s vest. spotřebiči,
rohová vana atd. Cena dohodou.
Tel.: 776 878 001
Přenechám byt po dohodě. Tel.:
721 347 367

Úvěry podnikatelům
Tel.: 605 453 062

Přijmeme do HPP/ŽL - projektanta.
Požadavky: SPŠ-stavební, znalost:
ARCHICAD, ARTLANTIS. Praxe.
Životopis na: Info@cestap.eu

Půjčka 5 000 až 50 000 Kč rychle,
diskrétně až do domu bez poplatku
předem. Tel.: 777 965 734 pracuji
pro více věřitelů

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

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

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

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 rychle a spolehlivě
www.pujcky-prostejov.com

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

Přijmu servírku, brigádně, praxe
výhodou. Tel.: 775 186 915
Hledám důchodce pro občasné hlídání Bullmastifa, čistotný, klidný.
Cena dohodou. Střed města. Tel.:
728 355 317
IF FACILITY a. s. nabízí volná
pracovní místa na pozici uklízečka a strážný pro pracoviště
v Prostějově. Pozice vyhrazena
pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo ČID. Zkrácený pracovní úvazek. Životopisy zasílejte
na: práce@iffacility.cz. Kontaktní
osoba paní Benešová 773 784 562,
588 882 513
Přijmeme pedikérku a kosmetičku.
Tel.: 604 881 600
Přijmu brigádnici na umývání vozidel pro sezonu 2013, požaduji
pečlivost. T: 608 200 777
Přijmeme servírku s praxí na
kavárnu. Tel.: 775 127 642
Chcete si vydělat zapisováním a
zvedáním telefonů z domu, vhodné i jako přivýdělek pro zaměstnané, důchodce a ženy na MD. Info:
777 923 264

KOUPÍM

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

Pronajmu zděnou garáž na ul. Krasická, elektřina, voda, od května.
Tel.: 732 215 683

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

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

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

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

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

Pronajmu zahradu s chatkou v PV.
Voda, el. T.: 775 758 775

Půjčujeme peníze oproti zástavbě
nemovitosti bez prověřování registru. Splatnost až 15 let. Vyplácíme exekuce. Tel.: 776 199 780,
777 696 836

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

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

Pracovní příležitost pro komunikativní osoby, 400 Kč až 1 000 Kč/
den. Tel.: 702 484 292

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

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.

Půjčky, zaměstnancům, důchodcům
PK SERVIS, Komenského 3, PV

Přijmeme lidi pro jednoduchou práci
z domu, 4 000 - 7 000 Kč / měsíc. Info:
725 943 243

Přijmeme soustružníka (klasika) i důchodce i brigádně. Tel.: 603 204 749

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

Pronajmu byt 2+1, blízko centra,
nájemný dům, slunný, cihla, 1.p.
Tel.: 607 545 991

Prodám pěkný RD 3+1, s velkou zahradou, v OS, Klenovice na Hané,
cena 1 190 000 Kč. Tel.: 777 332 994

Rychlá půjčka 5 - 20 000 Kč. Peníze
ještě dnes. Tel.: 603 218 330

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

Realitní kancelář Sting přijme pro pobočku v Prostějově realitního makléře. Info na tel.: 606 662 813 p. Černá

Provádíme dokonalé strojové
čištění sedacích souprav, koberců a keram. dlažby (terasy, garáže). M. Revay T.:604 439 302,
582 382 325 www.revay.cz
Provádíme montáž sádrokartonu,
17 let praxe v oboru. Jarní ceny
a slevy. T.: 725 148 566
SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY servis a konzultace v
oblasti výpočetní techniky, instalace, reinstalace operačních
systémů Windows a Linux, instalace programů, odvirování, zálohování, záchrana dat, výstavba a
správa sítí LAN, WiFi, nastavení
routerů. VOLEJTE 608 818 138
Stříhání a úprava psů. Tel.:
606 166 853 Prostějov

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

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

PRODÁM

AUTO - MOTO

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

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

Pila K+L s.r.o. Doloplazy u Nezamyslic přijímá objednávky na rok
2013 na bukové palivové dříví krácené. Právě probíhá AKCE 1 prm/
500 Kč + DPH. www.pilakl.cz.
Tel.: 582 388 101
Prodej palivového dřeva štípané
(polena délka 35 cm - nebo dle dohody). Cena měkkého 790 Kč/prms.
Tvrdé 990 Kč/prms. Doprava zajištěna. Rozvoz v 8 kubíkovým kontejnerem. Tel.: 734 481 013
Prodám konzumní brambory žluté
a červené jakékoliv množství, 6 Kč/kg.
Tel.: 731 721 330
Prodám nízké zelené bedýnky na ovoce či zeleninu. Cena 30 Kč za kus.
Tel.: 773 086 616.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
pro další číslo
je v PÁTEK
19. dubna 2013
v 10.00 hodin

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
Provádíme přezutí vozidla – celý
vůz 370 Kč. Provozní doba: Po – Pá
9.00-17.00 hod. Po tel. dohodě kdykoliv. Tel.: 606 075 565. Pneuservis
Speed Sup s.r.o., Vrahovická 57 –
areál pivovaru, Prostějov.

GRATULACE
NAJDETE
NA STRANĚ 22

Odkoupím a v hotovosti ihned proplatím starožitnosti, umělecké a sběratelské předměty. Pohlednice, mince,
vyznamenání, obrazy, zbraně, hodiny, fotoaparáty, rádia, gramofony, nábytek, lustry, lampy, kamna, porcelán,
keramiku, sklo, stříbro, šperky, staré
hračky a další. Nabídněte, přijedu.
Tel.: 605 138 473
Galerie umění Prostějov (bývalá G.
Bašta) vykupuje a zdarma oceňuje
veškeré obrazy a starožitnosti. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Školní 49,
tel.: 608 805 775, Jindřich Skácel.

OZNÁMENÍ
Cestovní agentura JADRAN TOUR.
Dovolená nejen v Chorvatsku! Slevy
až 10% do 30. 4. 2013 PV, Kostelní 17 (nad restaurací Jadran) 9 - 12,
14-17, pá: 9 - 12. Tel.: 587 207 120
www.jadrantour.cz, info@jadrantour.cz

Zádušní mše svatá za
Davida AMBROŽE,
který zemřel
dne 27. února 2013
ve věku 34 let,
se bude konat v pátek
19. dubna 2013 v 16.00 hodin
v kostele sv. Bartoloměje
v Prostějově – Vrahovicích.
Děkujeme všem za modlitby
a projevenou soustrast.
Zarmoucená rodina

www.
vecernikpv
.cz

Sport, prezentace
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Prostějovští cyklisté napoprvé

BOXEŘI
XEŘ ZÁŘÍ SPOKOJENOSTÍ, poslední duel mají až v červnu
erv

Itálie, Prostějov/oš, jim - Jezdci
SKC TUFO Prostějov se na
začátku dubna představili hned
na dvou akcích v Itálii, když absolvovali podniky Giro del Belvedere a Gran Premio Palio del
Recioto, tedy závody určené pro
kategorii „U23“ a zařazené do
kategorie UCI 1.2. Trenér Michal Mráček starší nominoval
totožnou sestavu, která startovala na prvním letošním závodě
z Košic do Miškolce, tedy šestici
Jakub Filip, Jiří Matoušek, Michal Mráček mladší, Jan Stöhr,
Pavel Stöhr a Jan Svorada.
Nejprve se kluci předvedli na Giro
del Belvedere. O Velikonočním
pondělí se na start již 75. ročníku
postavili vedle týmů ze zemí, jako
jsou Austrálie, Francie, Rusko,
Švýcarsko, Spojené státy Americké, Belgie, Rakousko, Německo a
samozřejmě domácí Itálie. Mezi
vítězi Giro del Belvedere let minulých nalezneme řadu významných jmen minulosti i současnosti,
k těm nejznámějším patří například Švýcar Fabien Cancelara.
Závod se od počátku odvíjel
v rychlém tempu, slovy Jakuba Filipa naplno od startu až
do cíle. Z vítězství se radoval
švýcarský cyklista v barvách
týmu BMC Stefan Küng, na
stupně vítězů jej doprovodil
Silvio Herklotz z Německa a
Mitchell Mulhern z Austrálie.
Na domácí závodníky tentokrát místo na pódiu nezbylo
a z prostějovských závodníků
byli klasifikováni Jiří Matou-

Prostějovští boxeři o prvním dubnovém víkendu
rozdrtili soupeře z Ústí nad Labem, upevnili si první
příčku v tabulce a ještě více se přiblížili vytouženým
zlatým medailím. Kouč BC DTJ Pavel Duda měl
tak pochopitelně o poznání lepší náladu než po
remízovém utkání s Ostravou. Extraligový titul je totiž
velmi blízko, chybí už pouze bod z duelu v Ostravě,
jenž se uskuteční o víkendu 29. a 30. června!

zavítali do Itálie

„Musíme se připravit a získat aspoň remízu,
chceme ale vyhrát,“ burcuje kapitán Petr Novotný

Prostějov/jim

Start na jihu. Kluci v dresech SKC TUFO zachyceni těsně před
startem Giro del Belvedere.
Foto: archiv SKC TUFO Prostějov
šek na 71. místě, Pavel Stöhr
na 75. místě, Jakub Filip na 76.
místě a Jan Stöhr na 80. místě.
„Na to, že se jednalo o první start
v Itálii, nebyl to podle oddílu výsledek špatný. Navíc bylo poznat,
že závodníci jiných týmů mají za
sebou více než jeden závodní den
v letošním roce,“ nechal se slyšet
prostějovský kouč Mráček starší.
Gran Premio Palio del Recioto je
sice závod o poznání mladší, ale
neméně kvalitní. Vítězem se stal
Caleb Ewan z Austrálie, na druhém místě se opět umístil Silvio
Herklotz z Německa a na místě
třetím stanul Luka Pibernik ze
Slovinska. Z prostějovských závodníků tentokrát dokončil pouze Pavel Stöhr, a to na 72. místě,
což bylo trochu zklamání. „Jakub
Filip odstoupil ze zdravotních důvodů a Jirku Matouška s Honzou
Stöhrem pořadatelé odvolali při-

bližně pětadvacet kilometrů před
cílem,“ prozradil Mráček starší.
„Byla to tvrdá škola, v Itálii není
nijak neobvyklé, že závodníci
se třemi minutami ztráty jsou odvoláni, a tak není divu, že z více
jak sto padesáti startujících dokončila slabá polovina. Je to ale
vynikající zkušenost a průprava
do další části sezony,“ díval se na
závody pozitivně lodivod SKC
TUFO Prostějov.
Michal Mráček starší také zdůraznil, že atmosféra závodů na Apeninském poloostrově je úžasná,
byť se jednalo o závody třiadvacítek. „Diváci olemovali kopce a
zaplnili cílovou rovinku. Takové
závody dodávají závodníkům
energii do další práce a připomenou, jak může být cyklistika atraktivním sportem,“ dodal.
Další cyklistické zprávy naleznete
na www.vecernikpv.cz

„Jsem spokojen. Byl to náš poslední zápas doma a chtěli jsme
se před diváky ukázat. Myslím si,
že se všechny duely musely líbit
a některé byly až nad očekávání,“
neskrýval radost Duda. Velký
dojem na něj udělal Patrik Kliment, jenž se statečně pral se
Zdeňkem Chládkem, byť duel
nakonec skončil ve prospěch
zkušenějšího. „Líbilo se mi to
po všech stránkách, Patrik to
výborně zvládl technicky, takticky i fyzicky, i když prohrál,“
chválil trenér BC DTJ Prostějov.
Proti Ústí nad Lavem udělal
dvě změny v sestavě, obě se
mu vyplatily bodovým ziskem.
Petr Novotný získal vítězství
bez boje, protože soupeř neobsadil váhu, Emil Kocvelda v
„pětasedmdesátce“
nahradil
Víta Krále a dokázal obrátit
téměř ztracené utkání s Robertem Bilíkem. „Nenasazení Vítka
jsme probírali s jeho otcem i
Peťou Novotným. Měl poměrně
dlouhou pauzu, pak se vrátil jako
kometa a čekaly se od něj velké

Obchodní a mediální partneři SKC TUFO Prostějov

věci. Poslední dva zápasy ale
prohrál a nedařilo se mu ani technicky a takticky,“ vysvětlil Duda
Kocveldovo povýšení o jednu
váhovou kategorii.
Spokojenost čišela i z
prostějovského kapitána Petra
Novotného, přestože se nakonec v ringu vůbec nezapotil
a nemohl předvést své umění
a zkušenosti. „Vítězství je super.
Jednotlivé zápasy byly hodně
vyrovnané, rozhodlo ale domácí
prostředí. Tak to ovšem v boxu
bývá,“ připustil, že některé výhry
byly velmi těsné.
Na rozdíl od souboje s Ostravou
byl již zdravotně v pořádku a
připraven poprat se o dva body,
díky oslabení soupeře ale nakonec nemusel. „Spousta lidí se
přišla podívat na mě a mrzí mě,
že jsem se nemohl ukázat. Kvůli
sobě mi to ale nevadí, mám už
dost odboxováno,“ doplnil.
Domácího kapitána překvapila
porážka, kterou utrpěl Norbert
Kalucza, velmi však ocenil
výkon Davida Hunanyana, jenž
se oklepal z porážky proti Patriku
Hejlovi, poučil se a zvládl to vel-

Foto: archív Večerníku
mi dobře takticky. „Celkově je to
ale hodně vyrovnané a ošemetné,
rozhodne až duel v Ostravě.
Tady nás zle potrápila. Musíme se připravit a získat aspoň
remízu, chceme ale vyhrát,“ věří
Novotný v úspěch na cestě za
extraligovým titulem. On sám
se před červnovým duelem na
žádný turnaj nevydá, čas stráví
přípravou kluků i nabíráním kondice v posilovně či cvičením.
„Máme to stále ve svých rukou,
stačí nám bod. Pokud Ostrava
mezitím vše vyhraje, půjde u ní
o titul,“ upozornil Duda. Místní
boxery do té doby čekají tréninky
v mateřských oddílech a společný
sraz v Prostějově, Miroslav
Šerban má navíc reprezentační
program. O aktuální soustředění
ho připravila nemoc, pak se ale

vydá do Ruska a do Litvy.
Trenér boxerů potvrdil, že
výsledky společného týmu
Mostu a České Kamenice
byly anulovány, to paradoxně
Prostějovu trochu uškodilo,
neboť přišel o jednu výhru. „Je
to škoda, po přihlášení by to již
měli odboxovat celé. Lidé chtějí
vidět box,“ mrzí Dudu.
Podobně se na věc dívá i kapitán
prostějovských boxerů. „Ztratili sponzora, to se může stát.
Paradoxní ale je, že jejich šéf
Chocholoušek navrhoval vratnou kauci kvůli Ostravě. Tam
se navíc moc nevyhrávalo, je
to daleká cesta, ale je to škoda
kvůli atraktivitě,“ připojil Petr
Novotný spolu s poděkováním
za podporu městu Prostějov
a Olomouckému kraji.

Obchodní partneři BC DTJ Prostějov:

hlavní partneři

hlavní mediální
partner

další partneři
...ještě

+
inzerce

Ženy na mateřské dovolené a oddlužení ???
Jelikož nasloucháme prosbám a dotazům
našich čtenářů, vytvořili jsme pro vás ve
spolupráci s firmou FINSYS solutions s.r.o.
článek, zabývající se největší problematikou
dnešní doby a to maminek a podnikatelů
v úpadku. Tato firma má bohaté zkušenosti i s
těmito případy a jednatel společnosti ing. Petr
Paníček, společně se specialistkou na oddlužení
p. Marií Šťastnou nám rádi a ochotně poskytli informace k tomuto tématu.

FINSYS SOLUTIONS s.r.o.
Hlaváčkovo náměstí 1, 1.patro
Prostějov 796 01
www.nejlevnejsi-oddluzeni.cz

Tel.: 722 482 212

( stačí prozvonit, případně sms)

Existují firmy, které se nezabývají jen otřelými klasickými případy, kdy dochází téměř vždy ke schválení
oddlužení, s pomocí judikatury se snaží pomoci i těm,
kteří se běžnému rámci vymykají.
Jednou z těchto skupin jsou právě matky pečující o děti
na mateřské dovolené, které jsou zejména ohroženy
platební neschopností a stávají se nejčastěji terčem a
obětí neseriózních finančních praktik. Vždy a všude
můžeme narazit na inzeráty nabízející okamžité půjčky
a úvěry právě ženám na MD, bez dokládání příjmů
apod. Je velice lákavé těmto nabídkám podlehnout,
následky však bývají nedozírné.

Jedním z hlavních rizikových faktorů pro tuto část
klientely je to, že se zde sejdou hned dvě skutečnosti:
►ztráta příjmů, na které byla klientka zvyklá doposud
►zvýšení nákladů a výdajů rodiny za zboží spojené
s péčí o dítě
Pokud se k těmto faktorům přidá například ještě
i dočasný výpadek příjmů partnera, či pokud se
jedná dokonce o samoživitelku, mohou se tyto ženy
ocitnout skutečně na velice tenkém ledě či v mnoha
případech pod ním.

Jaký je pohled insolvenčního zákona:
Insolvenční zákon (dále jen IZ), který hovoří
o příjmech dlužníka, sice považuje rodičovský
příspěvek (lidově mateřskou) za příjem, ovšem jako
takový sám o sobě nedostačující k pokrytí splátek na
plnění pro věřitele, po odečtení odměny insolvečního
správce apod. Tato část obyvatelstva by se tedy
ocitla zcela bez možnosti ochrany před věřiteli, vydaná napospas praktikám hraničícím často s trestnou činností, bez šance na onu tlustou čáru za svou
finanční minulostí.
I v Prostějově se nachází minimálně jedna taková firma,
která díky zkušenostem a více jak tříleté praxi v oboru
insolvencí a IZ a zejména díky znalostem aktuálních
judikátů krajských a vrchních soudů dokáže i této z hlediska IZ problematické skupině pomoci a najít řešení,

Mají podnikatelé nárok na oddlužení ???
Další otázkou, kterou je velice často kladena, ať už prostřednictvím bezplatných poraden či při zpracovávání insolvenčních návrhů je, zda podnikatelé, respektive bývalí podnikatelé mají také šanci dosáhnout oddlužení.
IZ se na tuto problematiku dívá vcelku striktně, kdy oddlužení ponechává jakožto dobrodiní pouze nepodnikatelům a
pamatuje i na vznik závazků – kdy tyto nesmějí pocházet
z podnikatelské činnosti. Ač jsou tyto ustanovení kogentně
daná, opět v praxi jsme se setkali s postupem ne zase až tak
striktním. Je třeba si promítnout celý postup zadlužování u
podnikatelů a díky zkušenostem a opět precizní znalosti aktuální judikatury lze vytvořit návrh tak, aby se jím příslušný
soud minimálně zabýval, ve většině případů ho i schválil.
Vychází se zde navíc i z článků v odborných časopisech,
kde se renomovaní právníci zabývají touto problematiku a
sice tento výklad jako takový nemá sílu judikátu, ale jeho
zněním se lze úspěšně dovolat při sestavování insolvenčního návrhu pro podnikatele.
Je třeba si uvědomit, že jakýkoliv pokus o nápravu situace je
lepší než pasivní očekávání toho co bude, kde následky nic
nedělání zde mohou být fatální.
Klienti si musí uvědomit, že se přihlíží i k tomu, jak dané

závazky vznikly, zda v souvislosti s podnikatelskou činností
či jinak, kde se otvírá velký prostor pro vyjímky a správné
odůvodnění v insolvenčním nárvhu.
I zde doporučujeme těmto klientům, bývalým podnikatelům
či těm co je jejich podnikání spíše administrativní záležitostí,
neváhejte, kontaktujte firmu FINSYS solutions s.r.o., opět
zde platí že informační poradna je pro vás ZDARMA, zpracování návrhu je po domluvě honorováno až podle vyhodnocení situace, zda tento má smysl vypracovávat.

Co je to oddlužení?
Oddlužení, nebo také lidově řečeno osobní
bankrot, je forma řešení úpadku dlužníků, kteří
mají problémy se splácením svých dluhů, jejich
splátky často převyšují příjem a nachází se ve
všeobecně špatné finanční situaci či dokonce
v exekucích.
Oddlužení spočívá v tom, že si dlužník zažádá
prostřednictvím formuláře a zákonem požadovaných příloh o řešení svého úpadku u soudu.
V tomto kroku mu zpravidla pomáhá firma,
kterou si k této činnosti vybere. Samotné zpracování insolvenčního návrhu není vůbec jednoduché a je k němu zapotřebí odborníka.
Soud při splnění všech podmínek návrh dlužníka schválí a nastává samotné splácení dluhů.
Dlužník musí být schopen ze svého příjmu
za období pěti let zaplatit alespoň 30 % všech
svých dluhů. Zbývající část závazku je mu po
řádném plnění zpravidla odpuštěna.
Více informací k podmínkám pro splnění
oddlužení a mnoho dalších naleznete na
www.nejlevnejsi-oddluzeni.cz

které ve většině případů končí schválením oddlužení, a
to firma FINSYS solutions s.r.o. V těchto případech jsou
navíc ve stálém spojení s renomovanou právní kanceláří
a insolvenčními správci, kteří doplňují jejich znalosti
právě oním pohledem z praxe, jak jsou případy posuzovány danými soudy.
Tato firma eviduje již desítky úspěšných návrhů na povolení oddlužení právě z řad matek na MD, kdy kvalitně
a účelně zpracovaný návrh je právě oním klíčem
k úspěchu. Klienti by si měli dávat dobrý pozor, kdo jim
tedy návrh zpracovává, jelikož druhé pokusy (opětovné
podávání již odmítnutého návrhu) bývají problematické.
Jste-li tedy z této kategorie, ocitáte se v tíživé
finanční situaci či k ní
směřujete, nebojte se
kontaktovat FINSYS
solutions s.r.o., jejich
poradenské
služby
jsou zcela ZDARMA.
Za zpracování kvalitního návrhu garantují
nejnižší možnou cenu
v ČR. Nevytloukejte klín klínem, řešte
svou situaci včas a
radikálně, vyplatí se to.

Vzpomínky, fotbal
VZPOMÍNÁME
VZPOMÍNÁME
srdcích jsi zůstal.

Dne 15. dubna 2013
uplyne 5 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Zdeněk
z Prostějova
a dne 2. května 2013
by oslavil 60 roků.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Prázdný je domov, smutno je
v něm, chybíš nám dědečku,
chybíš nám všem.

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
jenž jsi pro nás žil.

Dne 20. dubna 2013
vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana Břetislava
SPÁČILA
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka,
synové Břetislav, Miroslav
s celou rodinou.

Čas ubíhá
a nevrací, co vzal,
ale láska úcta a vzpomínky
v srdci žijí dál.
Dne 21. dubna 2013
uplyne 1. smutný rok od úmrtí
pana Jindřicha HANÁKA
z Tištína
a dne 24. května 2013
by se dožil 65. let.
S láskou vzpomínají manželka Táňa, děti Táňa, Anita
a Jindra s rodinami.

Dne 18. dubna 2013
by se dožil 90. let můj
manžel, tatínek a dědeček
k
pan Jaroslav NĚMEC
z Prostějova.
S láskou vzpomínají man-želka a dcera s rodinou.

V těchto dnech by se dožila
100 let naše maminka,
paní Anna
ČECHOVSKÁ,
rozená Petrásková
z Dětkovic.
V lednu uplynulo
15 let od jejího úmrtí.
Za vzpomínku děkují
dcery Alena a Jarka
s rodinami.

FAČR STOPLA REORGANIZACI, BUDE NEJDŘÍV ZA ROK!
Fotbalová asociace požadovala stoprocentní souhlas,
proti však byly Přemyslovice, Haná Prostějov a Vícov

Schéma mužských fotbalových soutěží pořádaných
Okresním fotbalovým svazem (OFS) Prostějov se pro
příští ročník měnit nebude. Aktiv klubů se sice na počátku
dubna velkou většinou vyslovil pro změny již od sezony
2013/14, Legislativní rada Fotbalové asociace České
republiky (FAČR) se však postavila proti. S reorganizací
totiž nesouhlasily úplně všechny oddíly a soutěžní řád
tak není možné obejít.
Prostějov/jim
„Změny nastanou až od sezony
2014-2015, proti se totiž postavila Haná Prostějov, Přemyslovice a
Vícov a pokud není souhlas všech
klubů, existuje možnost napadnutí,“
vysvětlil náhlý zvrat garant Sportovně technické komise (STK) OFS
Prostějov Roman Minx.
Ještě o týden dříve se hlavní otázka týkala toho, pro jaký formát se
funkcionáři rozhodnou, nyní jsou
na pořadu dne dvě jiná témata – příprava rozpisu soutěže při zachování
současného modelu a počtu šestnácti
mužstev ve II. a III. třídě, dále včasná diskuse a výběr varianty pro další
soutěžní rok.
„Do konce května chceme absolvovat
další pracovní schůzku a vědět, s čím
půjdeme do losovacího aktivu. Stopli jsme výběr variant a všichni mají
možnost podat další,“ doplnil Minx.

Z odporující trojice mají nejmenší
výhrady ke změnám již od sezony
2013/14 Vícovští. Proti hlasovali zejména z toho důvodu, že si nepřáli
sloučení III. a IV. třídy, čímž by kvalita této soutěže dále upadla. „Nikdo
nám neřekl, že je nutný stoprocentní
souhlas, na OFS to sami pořádně
nevěděli. Neinformovali nás o tom
a kdybychom to věděli, hlasovali
bychom jinak. Šestnáct mužstev je
totiž moc a snížení jen kvitujeme,“
podotkl hlavní trenér vícovských
fotbalistů a zástupce oddílu na aktivu Martin Musil.
Soutěžní řád dostal přednost
Naopak Přemyslovice a prostějovská Haná trvaly na svém, že není
možné uprostřed sezony měnit podmínky postupu a sestupu a pravidla
se musejí dodržovat. „Nesouvisí to
se záchranářskými starostmi našeho
béčka. Podporujeme čtrnáct týmů ve

II. i III. třídě, stejně jako vznik dvou
skupin IV. třídy, ale odporovalo by
to článku 3 Soutěžního řádu FAČR,“
sdělil stanovisko předseda Hané Daniel Kolář.
Neoblomný byl rovněž zástupce
Přemyslovic a nedávno sesazený
předseda OFS Vladimír Trunda.
„Divím se, že se sekretář pustil do
takové mystifikace klubů, STK
svou roli absolutně nezvládá. Není
možné udělat změny v průběhu
soutěže, i kdyby byly všechny
kluby pro. Nemůžete si přece odhlasovat, že soutěžní řád neplatí.
To prostě nejde,“ podělil se o svůj
pohled na věc.
Vyloučil, že by v tom bylo něco
osobního vůči novému vedení OFS
nebo fakt, že přemyslovickému
„áčku“ se letos tolik nedaří a nachází se v dolní polovině okresního
přeboru. „Přečtěte si soutěžní řád.
Kdybych tuto změnu udělal já, tak
nevím, co by se kolem toho dělo.
Uděláme si sešlost, která nemá legitimitu, přitom soutěžní řád jasně
říká, co se dělat může a co ne,“ pokračoval Trunda.
S tím ale v žádném případě nesouhlasí garant STK Roman Minx: „Věděli
jsme, že to jde, a změna by klubům
ulevila. Všichni věděli o soutěžním
řádu, ale při jednomyslném souhlasu by FAČR na to pohlížela jinak.“

Tichou a stále bolestivou
vzpomínku uctíme
dne 20. dubna 2013,
3. smutný rok od úmrtí
milovaného manžela,
tatínka a dědečka
pana Karla KYPĚNY
z Držovic.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn Karel
s manželkou Evou,
vnuk Tomáš a Kája.

Roky utekly jako voda,
zdá se to být jako dnes.
V uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se
zpět. Tvůj hlas se ztratil,
tvůj úsměv vítr vzal
a známým jen
vzpomínky zanechal.

Dne 18. dubna 2013
vzpomeneme
10. výročí úmrtí
a dne 19. května 2013
vzpomeneme nedožité
57. narozeniny
pana Jiřího RŮŽIČKY
ze Ptení.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou maminka
a sestry s rodinami.

Příští sezona začne
zřejmě až v srpnu
Nestalo se a mimo jiné to tak znamená, že na účastníky II. a III. třídy bude i v příštím ročníku čekat
hned třicet zápasů. Bývalý předseda OFS Vladimír Trunda ale
nesouhlasí, že by současný model
nebyl dobrý. „Co můžete hodnotit v půlce sezony? Nevím třeba,
proč se neodehrálo o dvě kola víc.
Podle soutěžního řádu je pořadatel
utkání odpovědný za to, aby připravil hřiště, kabiny, občerstvení
a další věci. Mohli se o to aspoň
pokusit,“ odůvodnil Trunda nynější nahuštění termínů po odkladech
celých kol.
Podzimní část sezony 2013/14 sice
nezačne jako loni hned na konci
července, ale kvůli posunutí na polovinu srpna týmy pravděpodobně
nestihnou odehrát žádnou jarní
předehrávku. „Rozhodující pro nás
bude start krajských soutěží. Určitě
nezačneme v červenci, ale pravděpodobně o víkendu 10. a 11. srpna.
Do 17. listopadu tak stihneme pouze patnáct kol,“ posteskl si Minx.
Pokud by tedy jarní část začala na
konci března 2014, včetně květnových svátků to dává přesně patnáct
termínů, aby soutěže skončily v
neděli 22. června.

Výsledky MSFL:

zprávy od zeleného stolu...
Sportovně-technická komise OFS Prostějov na svém řádném
zasedání dne 10. dubna 2013 rozhodla:
Změny termínů utkání:
Dorost 3.kolo Sokol Proti- vily na losovací aktiv příStarší žáci 15.kolo Sokol vanov – Sokol Plumlov. Pů- pravek pořádaný 5.4.2013,
Plumlov – TJ Sokol Určice. vodní termín 1.5.2013, bude budou předány k projedPůvodní termín 13.4.2013, sehráno 9.6.2013 v 11.00. nání DK dle čl.23 RS.
po dohodě oddílů bude se- Dorost 11.kolo Sokol Pro- Odloženo kolo
hráno 26.4.2013 v 16.30. tivanov – FK Němčice Odložené 20. kolo II. třídy,
Mladší žáci 15.kolo TJ Sokol nad Hanou. Původní ter- III. třídy, IV. třídy bude sehráPlumlov – 1.SK Prostějov. mín 14.4.2013, bude se- no po vzájemné dohodě kluPůvodní termín 13.4.2013, hráno 16.6.2013 v 11.00. bů nejpozději do 31.5.2013.
po dohodě oddílů bude se- Starší žáci 16.kolo Sokol Odložené 10. kolo dohráno 29.4.2013 v 16.00. Protivanov – FC Kralice rostu bude sehráno po
Turnaj mladší přípravky na Hané. Původní ter- vzájemné dohodě klubů
3.a 4.kolo. Původní ter- mín 21.4.2013, bude se- nejpozději do 31.5.2013.
mín 12.5.2013, přelože- hráno 12.5.2013 v 9.00. Odložené 14. kolo mladších
no na 18.5.2013 v 9.00, Starší žáci 17.kolo So- a starších žáků bude sehráno
hřiště Kralice na Hané. kol Protivanov – FC po vzájemné dohodě klubů
Utkání III. třída 24.kolo TJ Výšovice. Původní ter- nejpozději do 31.5.2013.
Pavlovice – Sokol Ivaň. mín 28.4.2013, bude se- Kluby předloží na komisí
Utkaní bude sehráno v pů- hráno 23.6.2013 v 9.00. STK do 24.4.2013 termíny
vodním termínu 5.5.2013 v Starší žáci 25.kolo So- utkání.
16.30 hod. Domácí oddíl ne- kol Protivanov – Sokol 7. Důležité upozornění
souhlasí se změnou termínu. Plumlov. Původní termín Žádáme kluby, které nemají
II. třída 21.kolo TJ Otino- 1.5.2013, bude sehráno v registračních průkazech
ves – Sokol Zdětín, FC 8.5.2013 v 9.00.
správný název klubu dle
Hvozd – FC Výšovice V termínu se hraje stanov klubu schválených
nebude sehráno z důvodu 26.kolo proto je nut- ministerstvemvnitra, jsou
klimatických
podmínek. no nahlásit nový ter- povinny sjednotit název na
IV. třída 18.kolo Sokol mín na komisi STK. registračním průkazu.
Protivanov „B“ – Sokol III. třída 18.kolo Sokol Zapsal Pavel Peřina, sekreOtaslavice. Původní ter- Zdětín „B“ – Sokol Vra- tář OFS, odsouhlasil Romín 1.5.2013, bude se- hovice „B“. Původní man Minx, předseda STK.
hráno 7.6.2013 v 17.30. termín 1.5.2013, bude seVeškeré úřední zprávy
IV. třída 22.kolo Sokol hráno 1.5.2013 v 13.30.
a další aktuality
Protivanov „B“ – FK III. třída 19.kolo Sokol VraSkalka 2011. Původní ter- hovice „B“ – TJ Pavlovice.
mohou zástupci
mín 20.4.2013, bude se- Původní termín 8.5.2013,
jednotlivých oddílů
hráno 17.5.2013 v 17.30. bude sehráno 8.5.2013 v
i jejich příznivci
IV. třída 24.kolo Sokol 13.30.
nacházet na
Protivanov „B“ – Sokol Neplnění si povinností internetových stránkách
Malé Hradisko. Původní vůči OFS
WWW.
termín 4.5.2013, bude se- Kluby Sokol Olšany a SK
OFSPROSTEJOV.CZ!
hráno 24.5.2013 v 17.30. Jesenec, které se nedosta-

21. kolo: Frýdek-Místek - Zábřeh 1:0 (1:0). Branka: 4.
Teplý * Třinec - Sigma Olomouc „B“ 0:1 (0:0). Branka: 52.
Nešický * 1.SK Prostějov - FC Hlučín 2:1 (1:1). Branky:18.
z pen. Pavlík, 71. Kazár - 16. Hanus * Kroměříž - Hulín 3:1
(1:1). Branky: 41. Dubkala, 62. Steiner, 68. Šturmach - 19.
Laciga * Břeclav - Zlín „B“ 1:1 (0:1). Branky: 64. Sasín 40. Bartolomeu * Rosice - Uničov 0:1 (0:1). Branka: 27. Juřátek z penalty * Baník Ostrava B – Orlová 3:0 (1:0). Branky: 28. z pen. Zeman, 78. Foltýn, 82. Pyclík * 1.FC Slovácko
B – Žďár nad Sázavou 4:1 (2:0). Branky: 23. z penalty a 44.
Nestorovski, 84, Andreou, 85. Holek – 78. Turek.

průběžná TABULKA MSFL

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

Mužstvo
Třinec
Frýdek-Místek
Prostějov
Břeclav
Zábřeh
Hlučín
Orlová
Baník Ostrava B
Slovácko B
Sigma Olomouc B
Uničov
Rosice
FASTAV Zlín B
Kroměříž
Hulín
Žďár n Sáz.

Z V
16 11
17 11
17 10
17 8
17 8
16 7
16 7
17 7
16 7
17 6
16 5
17 4
16 3
17 4
17 3
17 3

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

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

S
47: 17
30: 16
44: 29
34: 20
31: 25
21: 15
30: 26
20: 20
29: 32
27: 25
29: 33
21: 31
16: 26
20: 36
16: 38
17: 43

B
35
35
34
28
28
26
26
24
23
22
18
17
15
14
13
12

kam PŘÍŠTĚ na MSFL?
22. kolo, neděle 21. dubna 16:00 hodin: FC Hlučín - MFK
Frýdek-Místek, FK Slavia Orlová - FC Slovan Rosice (sobota
20. dubna, 10:15), SK Spartak Hulín - 1. FC Slovácko B, SK
Uničov - FK Fotbal Třinec (neděle 20. dubna, 10:15), SK Sigma
Olomouc B - MSK Břeclav, FC Fastav Zlín B - SK HS Kroměříž, FC Žďár nad Sázavou - 1. SK Prostějov (neděle 21. dubna,
16:00), SK Sulko Zábřeh - FC Baník Ostrava B

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Rozhovor s hrdinou domácí premiéry 1.SK Prostějov v jarní části MSFL

Tomáš Kazár: „Chybí nám důraz ve vápně“

Přání k narozeninám
bychom ti rádi dali,
ale osud chtěl,
abychom jen vzpomínali.

Prostějov – Svým průnikem dvacet minut před koncem a přesným
zakončením mimo dosah brankáře
zajistil Tomáš Kazár výběru 1.SK
Prostějov premiérové tři body v
kalendářním roce 2013. Hoši v
modrých dresech tak udrželi jarní soutěžní neporazitelnost a není
divu, že měl levý obránce či záložník plno důvodů ke spokojenosti a
úsměvům.
Jiří Možný

Dne 17. dubna 2013
uplyne 20 let
od tragické smrti
pana Petra ONDRUŠE.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje a vzpomíná
rodina.
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. dubna 2013

Dne 19. dubna 2013
vzpomeneme nedožité
56. narozeniny našeho
manžela, tatínka a dědečka
pana Pavla ZNOJILA
ze Smržic.
S láskou stále vzpomínají
manželka Dáša, synové
Pavel, Jiří, Tomáš s rodinou a vnoučata Filip,
Ema, Pavlík.

S Pavlem Krejčířem jste se střídal na levém beku a krajním
záložníku. Chutnala vám lajna?
„V zimě odešel Peťa Papoušek a na
jeho flek přišel Pepa Pančochář. Ten
byl ale ke konci přípravy zraněný a
trenéři se rozhodli, že mě vysunou
dopředu a Pavla Krejčíře dají na
beka. Myslím si, že první dva zápasy
jsme jakž takž zvládli, mančaft šlapal
a z těžkých kol máme čtyři body, což
byl de facto náš cíl. Ve středu to ještě
potřebujeme potvrdit s Baníkem, dali

jsme si metu sedmi bodů po třech kolech, to by bylo super. Můžeme opět
honit přední příčky.“
Zdálo se, že duel s Hlučínem
byl hodně o nákopech a vysokých míčích za obranu.
„To je trošičku obraz prvních kol.
Mančafty jsou dobře takticky připravené a nechtějí dělat chyby. Když po
pár zápasech body na kontě budou,
věřím, že se i hra uvolní. Trošku nás
ovlivnil i první gól, který padl po ztrátě
míče uprostřed pole. Začali jsme hrát
jednodušeji, nicméně Míša Pospíšil se
na hrotu srdnatě rval, měli jsme odražené míče a Lukáš Zelenka vymyslel
pár bezvadných kolmic. Škoda, že
jsme víc šancí nedohráli. Předfinální
fázi máme, akorát to finále. Na podzim bylo super, že jsme po dvaceti
minutách doma vedli 1:0 nebo 2:0,
teď si na nás soupeři dávají více pozor,
eliminují naše přednosti a musíme na
to reagovat jiným stylem hry.“
Vy osobně jste měl šanci hned
po pár minutách, co chybělo
ke skórování?

„Základem byla hlavně skvělá přihrávka od Lukáše Zelenky. Původně jsem chtěl gólmana obstřelit, ale
protože jsem už byl poměrně blízko,
tak jsem mu to dával mezi nohy. Perfektní zákrok, ale i trošku se štěstím,
protože jsem už viděl, jak mu to tam
projde. Je to škoda, ale šancí bylo víc
a měli bychom být trochu důraznější
ve vápně, to nám chybí. Hlučín nám
byl opravdu vyrovnaným soupeřem
a tyhle zápasy jsou o jednom gólu.
Bylo podstatné, že jsme hned zareagovali na úvodní branku, a skvělé je,
že jsou tři body doma.“
Při své brance jste se zleva
najednou ocitl na pravém
středu.
„Našel jsem si míč ve středu pole
a zatáhl jsem to doprava. Musím
ocenit černou práci Míši Pospíšila,
který na sebe natáhl dva protihráče a udělal mi prostor. Pak už jen
zbývalo hodit si to kolem frajera
a byl jsem sám před brankářem.
Přiznám se, že pravou nohu tolik
nekoriguji, tak jsem se snažil tre-

fit zařízení, jak povídal legendární trenér Krobot, a jsem rád, že to
skončilo tam, kde mělo.“
Těšil jste se na úvodní domácí
zápas?
„Jednoznačně. Vyšlo počasí, pět set
diváků je taky pěkná návštěva. Hřiště bylo v perfektním stavu a čekání
na první soutěžní zápas bylo strašně
dlouhé. Ještě jsem nezažil, abych první zápas hrál šestého nebo sedmého
dubna. Je to šílené i na psychiku, tři
a půl měsíce na umělce. Starší hráči
toho mají plné zuby a myslím si, že se
to projevilo i v závěru naší přípravy.
Proto jsem rád, že začátek soutěžních
zápasů jsme chytli perfektně.“
Nyní máte Baník Ostrava
„B“. Co od středy očekáváte?
„Myslím si, že to budou podobní
soupeři. Baník určitě přijede s mladým mančaftem, budou běhaví.
Zápas v Ostravě byl nahoru dolů,
budeme se snažit využívat našich
předností a hrát zodpovědně. Nejlepší bude, když opět dáme minimálně
o gól víc než soupeř (úsměv).“
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 přímé reporty  zpravodajství  pozápasové ohlasy

Jednadvacáté kolo MSFL přivedlo prostějovské fotbalisty poprvé v tomto kalendářním roce domů

ESKÁČKO OTOČILO DUEL S HLUČÍNEM A JE BOD OD VEDENÍ
Domácí přečkali velký nápor hostí, o třech bodech rozhodl strážce levé lajny Tomáš Kazár

Čtyři body vytěžili z úvodních dvou jarních utkání
fotbalisté 1.SK Prostějov. Na týden starou remízu
ze Zábřehu navázali tříbodovým ziskem doma proti
Hlučínu a díky zaváhání Třince se Sigmou „B“ se rázem dostali o dva body před Slezany na druhé místo.
Jen o bod víc má nový lídr Frýdek-Místek. Stříbrnou
pozici budou hráči 1.SK hájit již tuto středu, kdy ve
vloženém utkání 19. kola přivítají Baník Ostrava „B“.
Prostějov/jim

E

skáčko začalo svůj úvodní domácí zápas v tomto
kalendářním roce velmi rozpačitě a do poločasu mohlo
klidně čtyřikrát inkasovat. V
první šanci se ocitl Tomáš Kazár, jenž převzal dlouhý míč
a z levé strany postupoval na
gólmana. Jaroslav Šteiniger
ale vyběhl a zakročil. Již předtím domácí marně reklamovali
nastřelenou ruku, nepískalo se.
íky Burešovi v bráně a
nedokonalosti střelců se
Hlučínští prosadili jen jednou.
Stalo se tak hned po čtvrthodině hry, kdy hostům namazal
nevydařenou rozehrou Tomáš
Mazouch a hosté trestali. Martin Hanus si připravil míč těsně za velkým vápnem, vypálil
přesně k pravé tyči nahoru a
Tomáš Bureš skákal zbytečně.
a Hanusovu branku ale
domácí dokázali velmi
rychle odpovědět proměněnou penaltou Petra Pavlíka.
Tentokrát se ruka pískala, zahrál jí po centru z levé strany
shodou okolností právě Hanus
a Pavlík neměl slitování. Gólman skákal vpravo, domácí
obránce vypálil na opačnou
stranu – 1:1. Domácí mohli
vzápětí dokonatt obrat, když
si další z dlouhých
ch míčů našel
Tomáš Machálek
k a podél vybíhajícího gólmana
ana neomylně
orazítkoval tyčku.
u.
řed opačnou bránou nezabožínek,
hrál dobře Zbožínek,
když pouze Bogdaňovi
gdaňovi
přizdvihl centr z pravé
madvacestrany, ale osmadvaceířil polotiletý hráč zamířil
ou kousek
technickou střelou
ětí překonal
nad. Hned vzápětí
ofsajdovou linii rovněž Jan
Mucha, ale v souboji jeden
ál Tomáš Buna jednoho obstál
reš, když střelu vytáhl na roh.
Celkově měli hosté trochu
okázali z cennavrch, ale nedokázali
k po zemi víc
trů ani přihrávek
em času tak
vytěžit. Postupem
řevahu domázačali získávat převahu
cí. Velice jim v tom pomohla
obě křídla a jak Martin Hirsch
omáš Kazár s
napravo, tak Tomáš
m nalevo děPavlem Krejčířem
lali hostům velkéé starosti.
iž ve dvacáté minutě, tedy
bou brankách
krátce po obou
uch své místo
přepustil Mazouch
ovi. Příčinou
Martinu Svozilovi.
nebyla ani tak jeho chyba
nou brankou,
před inkasovanou
rable, jež mu
ale zdravotní trable,
nedovolily dálee pokračovat.
„Udělal chybu, ale fotbal je o
chybách a stát see to může každému. Bohužel jee ale zraněný

D

N

a podle zpráv od doktorů to s
ním nevypadá dobře,“ konstatoval smutnou novinu generální sportovní manažer 1.SK
Prostějov František Jura.
střelit vedoucí branku ještě do konce poločasu se
1.SK nepodařilo. A to i přesto,
že soupeřův gólman dvakrát
zaváhal a míč nekontroloval.
Druhou půli začal Prostějov
ještě lépe, než zakončil tu
první, a napadání přinášelo
chyby v hlučínské rozehře.
Se získanými míči ale domácí
zacházeli velmi lehkovážně.
Hned v sedmačtyřicáté minutě
při ponechané výhodě a lehkém přečíslení vyslal Zelenka
vpravo Machálka, ten ale centrem nikoho nenalezl. Taktika
vzdušného dobytí soupeřova
pokutového území ale pokračovala i nadále. Pavlík si odmítl protihráče, ale jeho centr
byl příliš krátký, po dalším
útoku a sklepnutí následovala
střela vysoko nad.
euspěl ani Hirsch vyslaný
Zelenkou po ubráněné
standardce, byť přešel přes dva
„hlídací psy“. Při předkopnutí

N

PAVEL HAJNÝ – FC Hlučín:
Šťastný střelec. Tomáš Kazár (v modrém) vstřelil dvacet minut před koncem druhou branku 1.SK
a dokonal tak prostějovský obrat v prvním domácím duelu letošního roku.
2x foto: Zdeněk Pěnička
brány postupoval spíše zprava
do vápna a nezaskočil ho ani
gólman, jenž šel rychle k zemi.
Osmadvacetiletý bývalý hráč
Sigmy poslal míč přes něj a
Prostějov vedl – 2:1.
lízko ke zvýšení byli
oba útočníci Prostějova,
ale Machálkovi sebral míč
gólman, Pospíšilovi scházel před gólmanem jeden
krok. Šanci na zvýšení pak
promrhal i Josef Pančochář,
když ukončil nadějný brejk
ukvapenou střelou ze střední
vzdálenosti vysoko nad. Domácí přesto stav 2:1 udrželi a

B

navázali tak na podzimní výhru ve stejném poměru.
alší utkání čeká na prostějovské fotbalisty již
ve středu, kdy v odloženém
19. kole přivítají od půl páté
výběr Baníku Ostrava „B“.
Hosté jsou zatím uprostřed tabulky s výraznou ztrátou na čelo

D

i velkým náskokem na chvost.
Na podzim se po výsledku 3:1
radovali Prostějovští. O víkendu pak nyní až v neděli od čtyř
hodin zabojují hráči 1.SK o
další body ve Žďáru nad Sázavou. Doma na podzim zvítězili 4:0 a bylo to jejich první
čisté konto v sezoně.

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA – 21. KOLO

1.SK Prostějov:
střídání: 20. Svozil za Mazoucha, 64. Pančochář za Hirsche,
p
84. Zatloukal za Pospíšila
trenér:
FRANTIŠEK JURA
Bureš

Brranky: 18. Pavlík z penalty, 72. Kazár - 16. Hanus
Branky:
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 13. Z levé strany se na hostujícího gólmana řítil Kazár, ale Š
Šteiniger si vleže poradil.
 16. POTRESTANÁ CHYBA. Po Mazouchově ztrátě Hanus
nezaváhal a střelou z asi osmnácti metrů rozvlnil síť – 0:1.
 18. BLESKOVÁ ODPOVĚĎ. Hosté zahráli ve vápně rukou a
nařízenou penaltu bezpečně proměnil Petr Pavlík – 1:1.
 21. Až tyč zastavila Machálkův pokus z levé strany podél vybíhajícího gólmana.
 23. Zbožínek nabídl gólovku Hlučínu, ale Bogdaň možností pohrdl a tváří v tvář Burešovi poslal míč lehce nad břevno.
 25. Domácím nevyšlo spoléhání na ofsajd, Mucha šel z levé strany sám a Bureš přízemní střelu vyrazil na roh.
 28. Gólovku na opačné straně zazdil Hirsch, z velkého vápna vystřelil pouze přesně doprostřed.
 29. Machálkovu šanci z levé strany v podobě střely na bližší tyč
vytáhl Šteiniger nad bránu.
 44. Centr z pravé strany Zbožínek dobře netrefil, i tak putoval míč
do brány a Schaffartzik ho musel vykopnout pryč.
 72. ROZUZLENÍ. Tomáš Kazár ustál souboj daleko od branky,
protáhl se netradičně z mírně pravé strany až do vápna a přes rychle
padajícího gólmana dosáhl druhé branky – 2:1.
zaznamenal Jiří Možný

DOKONALÝ
POČIN

Čelůstka
Barcal

Šteiniger

FC Hlučín:

střídání: : 67. T. Dostál za Skřehota,
75. Ptáček za Schaffartzika, 75. Lukáš
za Baladyana
trenér: PAVEL HAJNÝ

obchodní a mediální partneři fotbalového oddílu 1. SK Prostějov

PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK - hlavní mediální partner klubu

TTOMÁŠ
O M Á Š BBUREŠ
UREŠ

1.SK PROSTĚJOV

Mucha

T

„Jsem velmi zklamán. V době, kdy to vypadalo, že Prostějov ve druhé půli ztrácí iniciativu, tak jsme po chybě uprostřed obrany dostali
branku. To utkání rozhodlo. První poločas byl hektický, vstřelili jsme
branku, pak jsme měli asi tři další šance, Prostějov stejně tak. Stav asi
odpovídal. Soupeř nás v posledních pěti deseti minutách první půle
zmáčkl, měl několik standardek. Ve druhé půli jsme ale utkání měli
pod kontrolou a v době, kdy se utkání mělo lámat, jsem tam chtěl dát
jiné hráče, ale udělali jsme velkou chybu.“

Štefek
Bogdaň

míče se mu totiž pod nohy vrhl
gólmana a zachránil
hosty, po jednom z
rohů pak Pavlík hlavičkoval nad.
o hlavní se tak událo ve
dvaasedmdesáté minutě,
kdy se Kazár i ze střídavé pozice levého beka či záložníka
dostal na střed. Po zvládnutém souboji třicet metrů od

FRANTIŠEK JURA – 1.SK Prostějov:
„Pro mě to byl emotivní zápas a jsem rád, že jsme vyhráli. Chtěl bych
toto utkání věnovat tchánovi, velice se těšil na první jarní zápas, ale
bohužel se ho nedožil. Jsou to tři body pro něj a věřím, že tam nahoře
bude rád. Byl to výborný zápas, který měl kvalitu. Hlučín hodně posílil
a první půlka byla nadstandardní. Měli jsme několik šancí, které jsme
měli proměnit, bohužel se s tím ještě potýkáme. Dozadu jsme hráli
zodpovědně, organizovaně a byl to z naší strany velice dobrý výkon.
Věděli jsme, že ve standardních situacích mají sílu, v pátek jsme ještě
trénovali a nabádali jsme hráče, abychom nefaulovali. Bodů si cením
hodně. Hlučín je výborný soupeř, potvrdil to i na podzim. Bude hrát
vrch tabulky. Teď nás čeká Baník Ostrava a vím, že béčka jsou nevyzpytatelná. Áčko má ale své problémy a bude to zřejmě mužstvo
složené z mladíků. Nebude to ale vůbec jednoduché.“

V

P

J

video na pv.cz
ernik
www.vec

O branky 1.SK se sice postarali Petr Pavlík s Tomášem Kazárem, neméně
významný podíl na výhře
měl ovšem rovněž gólman
domácích Tomáš Bureš.
Při Hanusově pokusu sice
plachtil k pravé tyči marně,
o chvíli později ale zmařil
Muchovu šanci, když jeho
střelu vytěsnil na roh, Bogdaň díky Burešovu včasnému
vyběhnutí a zmenšení střeleckého úhlu v další tutovce
zazmatkoval a zamířil nad. Prostějovský brankář rovněž
dobře četl hru a správně odhadl, co se bude dít, zvládal
i rozehrávky. Hlučínští tak druhou branku nepřidali a
přestože Bureš nevychytal pátou nulu v sezoně, přispěl
k již jedenácté výhře prostějovských fotbalistů. Lepší bilancí se může pyšnit pouze Frýdek-Místek.

I

www.
vecernikpv.cz
vecernikpv
.cz
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KONICKO

KRALICKO

URČICKO

Kralice
ulovily
poslední
PROSTĚJOVSKO
a další...

PLUMLOVSKO

Fotbalové zpravodajství


Víkend v číslech
seniorské soutěže
Přebor Olomouckého KFS
21. kolo: Opatovice - Oskava 2:3 (2:0) Janásek,Bernard
- Knop,Masopust,Svačina. 1. HFK „B“ - Kralice 1:2 (1:1)
Buček - Vyhlídal,Chvojka. Dolany - Velké Losiny 2:2 (1:0)
Čech,Krzyžánek - Šimák,Tejkl. Troubky - Určice 2:2 (2:2)
Stoklásek 2 (1p.k.) - Vodák,Los. Kozlovice - Ústí 1:0 (0:0)
Střelec.Hněvotín-Konice„A“1:0(1:0)nehl. ZlatéHory-Litovel
odloženo.Šternberk-Želatovice0:1(0:1)Chuda.R:Válek100.
1. Určice
2. Oskava
3. Kozlovice
4. Konice ‚“A“‘
5. 1. HFK ‚“B“‘
6. Šternberk
7. Velké Losiny
8. Kralice
9. Zlaté Hory
10. Hněvotín
11. Želatovice
12. Litovel
13. Ústí
14. Troubky
15. Opatovice
16. Dolany

17 13
17 11
17 10
18 10
17 8
18 8
18 6
17 7
16 6
17 6
17 6
16 4
17 4
18 4
18 3
18 2

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

0
6
5
6
6
7
7
8
6
7
7
6
7
8
12
10

52:1743
42:3033
31:2332
26:2232
36:2227
38:3027
41:4023
25:3523
22:2522
20:2322
30:3822
22:2418
22:3018
25:3618
19:3512
14:3512

I.A sk. „A“ muži:
17. kolo: Loštice - Leština 2:2 (1:1) Morávek
A.,Zbořil - Puchr,Jurenka. Šumvald Jindřichov 3:1 (2:0) Janoušek,Ráb,Šenk Petr. Bludov - Mohelnice „B“ 0:0. Konice „B“
- Troubelice 1:1 (0:1) Antl - Lolek T.. Medlov
- Štěpánov 3:1 (1:1) Kloss 3 - Tuška. Štíty
- Písečná 0:1 (0:0) nehl.. Mor.Beroun Jeseník odloženo.
1. Medlov
16 13 3 0 48:1342
2. Mor. Beroun 14 8 4 2 42:2728
3. Leština
16 8 3 5 29:2427
4. Jeseník
14 8 2 4 36:2526
5. Mohelnice ‚“B“‘ 16 7 5 4 33:2626
6. Štíty
16 7 4 5 35:2325
7. Bludov
15 7 2 6 30:2723
8. Troubelice 16 5 3 8 30:3018
9. Šumvald
16 5 3 8 24:4218
10. Štěpánov
15 5 2 8 29:3217
11. Loštice
16 3 6 7 24:3215
12. Konice ‚“B“‘ 16 4 3 9 21:3415
13. Jindřichov
15 4 2 9 28:4314
14. Písečná
15 2 2 11 18:49 8
I.A sk. „B“ muži:
17. kolo: Slatinice - Nové Sady 1:2 (1:1)
Vymazal - Škoda,Andreev. Bohuňovice Hlubočky 1:1 (1:0) Fryčák M. - Goldscheid.
Lipník - Bělkovice 6:2 (2:1) Zavadil
3,Kovařík 2,Lošták - Opíchal,Jenderka.
Klenovice - Kojetín 2:1 (1:0) Prokop 2 Ondra. Bělotín - Dub nad Mor. 3: 1 (1:1)
Hanák,Wojnarovski,Novosad - Šálek.
Plumlov - Haná Prostějov 1:0 (0:0) Mlčoch.
Náměšť na Hané - Čechovice 3:0 (2:0)
Vymětal 2,Kvapil.
1. Nové Sady 15 12 2 1 51:1338
2. Kojetín
15 12 1 2 44:1637
3. Čechovice 15 9 2 4 36:1729
4. Lipník
15 7 4 4 36:1925
5. Hlubočky
15 7 3 5 27:2724
6. Klenovice 15 6 2 7 28:2820
7. Bělkovice
16 6 2 8 27:2820
8. Dub nad Mor. 15 5 3 7 27:3418
9. Slatinice
16 5 3 8 19:3318
10. Bohuňovice 16 4 5 7 24:3217
11. Náměšť n. H. 15 5 0 10 23:4115
12. Haná Prostějov 16 3 5 8 16:3014
13. Bělotín
15 3 5 7 18:4214
14. Plumlov
15 2 5 8 15:3111
I.B sk. „A“ muži:
17. kolo: Hranice „B“ - Lipová 5:1
(3:1) Ferenc 3,Kufa,Dohnal - Petržela.
Radslavice - Hor. Moštěnice 5:0 (1:0)
Samohýl
2,Jemelka,Matyáš,Navrátil
M.. Mostkovice - Vrchoslavice 2:1 (2:1)
Dadák,Hanák - Holub. Pivín - Všechovice
4:4 (2:2) Martinec,Švéda,Svozil,Fialka
Hulman
2,Derych,Bobčiak.
Kostelec - Býškovice 1:3 (1:1) Začal Mikulík,Kozlovský,Kočnar. Nezamyslice
- Tovačov 1:1 (0:0) nehlášeno. Jesenec
- Beňov odloženo.
1. Beňov
14 11 1 2 49:1634
2. Vrchoslavice 16 10 2 4 41:2232
3. Hranice ‘”B”’ 15 9 2 4 38:2629
4. Všechovice 16 9 2 5 35:2729
5. Lipová
15 8 2 5 38:3226
6. Tovačov
15 6 3 6 29:2821
7. Nezamyslice 15 6 2 7 22:2820
8. Kostelec
16 6 2 8 33:4020
9. Hor. Moštěnice 15 6 2 7 25:3420
10. Radslavice 15 5 2 8 27:3017
11. Mostkovice 15 5 2 8 22:3117
12. Jesenec
14 4 4 6 20:2516
13. Pivín
16 2 5 9 21:4211
14. Býškovice
15 3 1 11 22:4110

Určice nad Troubkami opět nedokázaly zvítězit

Troubky, Prostějov/jim – Při
třech posledních vzájemných
střetnutích fotbalistů Určic a
Troubek by měl vždy pravdu
ten, kdo by dopředu tipl nulu.
Loni na jaře se oba soupeři
rozešli 2:2, na podzim 3:3 a
nyní opět 2:2. Lídr tabulky
totiž zahazoval nemožné a
umožnil domácím, jimž patří
až čtrnácté místo v tabulce
krajského přeboru, získat jeden bod.
„Na vyložené šance jsme vyhráli 12:3 a kdyby utkání
skončilo 8:2, tak by nikdo nemohl nic říct. Byli jsme zvyklí

dávat více branek, ale nebylo
nám souzeno,“ pokrčil rameny kouč Určic Evžen Kučera.
Na hostujících hráčích se nijak
neprojevil pozdní start sezony
a vytvářeli si spoustu šancí, s
jejich zužitkováním už to tak
slavné nebylo. O branky se
sice postarali zkušení Vodák s
Losem, v dalších případech již
ale neuspěli. To domácím stačila jedna standardka a poté ještě
penalta, aby taktéž dvakrát rozvlnili síť.
„V obraně to první půli nebylo
ideální, druhý poločas již ale
připomínal spíše házenou. Ob-

léhali jsme jejich šestnáctku a
oni se dostali jen do dvou rušivých útoku a získali jednu standardku. Jenže Los s Vodákem
nedali další dva góly, stejně tak
Holly, Petržela dvakrát nedal
branku ze třiceti centimetrů,
Javořík dvakrát nastřelil tyč,“
vyjmenoval ty největší šance
svého mužstva Kučera.
V sestavě vyhradil místo uprostřed zálohy Ondrovi Petrželovi, fakticky se ale jednalo o falešného obránce. Jeho úkolem
totiž bylo znepříjemňovat život
Stokláskovi a nedat mu prostor
při přebírání míče. „Hrálo se

na nekvalitním hřišti, kde se
nedalo kombinovat, ale pouze
nakopávat. První poločas hrály
Troubky podle mých představ,
(2:2)
pak to již nemělo nic společného s fotbalem,“ podotkl ke hře
Branky Určic: Los, Vodák
soupeře určický trenér.
Rozhodčí: Kašpar – Svozil, Kopecký
Nyní hostí vedoucí tým župního přeboru poslední Dolany,
Sestava Určic:
které mají hned o jednatřicet
Nejezchleb – Javořík, Kocourek, Skopalík, Ján – Bokůvka, Holly
bodů méně. Dá se tak předpo(75. Pospíšil), Petržela, Hochman (80. Halouzka) – Los, Vodák.
kládat další dobývání pevné
Trenér: Evžen Kučera
obrany. „Nevím, co od nich
očekávat, potřebují vyhrávat,
aby se zachránili. Naše hřiště
ale bude kvalitní, tak bychom fotbal a věřím, že dáme více me,“ očekává od nedělního odmohli předvádět kombinační branek a méně jich dostane- poledne Evžen Kučera.

FK Troubky
TJ Sokol Určice

2:2

Konice přišla v Hněvotínu o body i dva hráče
Hněvotín, Prostějov/jim – Těžkou hlavu má po duelu v Hněvotínu kouč Konice Roman
Jedlička. Jeho tým se z okolí Olomouce vrátil s prázdnou a utrpěl
tak třetí venkovní porážku v sezoně, mnohem horší pro něj ale
je, že přišel hned o dva ofenzivní
hráče, kteří se v krátkém rozmezí
nechali vyloučit za řeči.
„Byl to podobný duel jako před týdnem proti Opatovicím, Hněvotín
měl ale kvalitnější protiútok. První
brejk zbrkle přestřelili, při druhém
proměnili přihrávku mezi stopery,“

porovnával obě jarní střetnutí svého
týmu Jedlička.
Jak je pro utkání Hněvotína typické,
jednalo se spíše o bojovné utkání s
minimem šancí. Míč putoval spíše
od vápna k vápnu a do šestnáctek
se obě mužstva dostávala jen velmi obtížně. „Když nevystřelíme,
nemůžeme dát branku. Neměli
jsme ani náznaky, pouze v první
půli Klobáska mohl vystřelit a byla
z toho šouračka,“ konstatoval klidným hlasem hostující trenér.
Do druhé půle šel dolů Jaromír Rus,
jenž si stěžoval na drobné zdravotní

potíže, místo něj poslal Jedlička na
trávník Lukáše Malínka, přestože měl na lavce i dva čistokrevné
obránce Ladislava Bílého a Lukáše
Václavka. Mimo jiné to znamenalo, že Ondra Klobáska se stáhl do
obrany, Martin Schön šel na střed a
čerstvý Malínek našel své místo na
křídle. Posílení útoku za cenu oslabení záložní řady ale nepomohlo
a k více šancím a lepší ofenzivě to
nepomohlo.
Hostům také nijak nepřidalo počínání Adama Novotného s Tomášem Řehákem, kteří měli nemístné

poznámky a rozhodčí je oba poslal
do kabin. „Bylo to hodně nečekané.
Stalo se to ale na druhé polovině
hřiště, tak netuším, co padlo. Za
(1:0)
kritiku, že blbě píská bych ale karty
nedával,“ poznamenal Jedlička.
Rozhodčí: Kubec – Křepský, Ráb
Nejméně pro předposlední dubSestava Konice:
nový víkend tak bude mít starosti,
koho postavit do „áčka“ a koho do
Nakládal – Směták, Rus (46. Malínek), R. Řehák, Cetkovský – T.
„béčka“. Zatímco „A“-tým se v neŘehák, Klobáska, Kořenovský – Schön, Novotný, Kryl. Trenér:
děli od čtyř utká doma se čtvrtými
Roman Jedlička.
Kozlovicemi, „B“-tým zajíždí již o
den dřív k poslední Písečné. „Budeme mít velké problémy, celkem Možná to odpískáme a pošle tam vyhráli,“ zauvažoval nahlas Roman
totiž máme asi čtyřiadvacet hráčů. spoustu dorostenců, loni tam stejně Jedlička.

FC Hněvotín
Sokol Konice

1:0

Matěj Vybíhal vystřelil Kralicím tři body

šancí sice nešetřili, ale až série
t rohů v závěrečných sekuntří
dách znamenala navrácení
v
vedení
na hostující stranu.
(1:1)
D
Domácí
již neměli čas na odBranky Kralic: Vybíhal, Chvojka
p
pověď
a trochu překvapivě
Rozhodčí: Slabý – Vičar, Knoll
t všechny tři body putovaly
tak
do Kralic.
Sestava Kralic:
S přírodním pažitem v HodoKrejčí – Valtr, Martinka, Dočkal, Jamrich – Petrásek, Nečas,
lanech se lépe sžili hráči Kralic
Vitásek (75. Chvojka), Kopečný (60. Bošek), Cibulka – Lehký.
a po celé utkání měli blíže k
Trenér: Petr Gottwald.
vvítězství. Na počet šancí vyh
hráli
podle svého kouče Petra
H d l
P těj /ji – Až seli
li kraličtí
k ličtí fotbalisté
f tb li té počkat,
čk t Gottwalda až devět ku jedné,
Hodolany,
Prostějov/jim
do poslední minuty duelu s aby si podruhé v utkání moh- poměr branek ale dlouho uka1.HFK Olomouc „B“ si mu- li zakřičet „góóól“. S tvorbou zoval stav 1:1. Hosté předvedli

1:2

1.HFK Olomouc „B“
FC Kralice na Hané

ukázkovou akci po ose Lehký-Petrásek-Vybíhal,
kterou
posledně jmenovaný zakončil
brankou, domácí ale po taktické chybě v obraně vyrovnali.
„Je to zasloužené vítězství, celý
zápas byl v naší režii. Myslel
jsem, že nás Holice více potrápí. Jeli jsme tam neprohrát, ale
po průběhu utkání by pro nás
bod byl zklamáním, přestože
bychom ho také brali,“ podotkl
Gottwald.
Domácí měli padesátiprocentní
úspěšnost při využívání svých
příležitostí, pro Kralické to

zdaleka neplatilo. Například
Nečasův pokus z malého vápna
skončil těsně vedle, Petráskovu hlavičku gólman reflexivně
vyrazil, Cibulka hlavičkoval
vedle. Výhru tak zařídil až v samotném závěru Jakub Chvojka,
jenž shodou okolností vystřídal
právě autora první branky Vybíhala.
Kralice si díky tomu velmi
pomohly a ze sedmého místa
mohou pomýšlet i na nejlepší
pětici. Právě na holické „béčko“ ztrácejí čtyři body. „Mám
cíl, kterého bych chtěl s hráči

dosáhnout, ale prozrazovat ho
nebudu. Musíme se soustředit
na každý zápas a hlavně doma
vyhrávat,“ přeje si Petr Gottwald.
Nejbližším protivníkem budou
jeho týmu předposlední Opatovice, které nedávno velmi
potrápily Konici. A tomuto celku mají Kralice co oplácet, na
podzim u nich za podivných
okolností prohrály 0:1. „Bude
to beton a dlouhé nákopy do
brejků, to je jejich styl,“ očekává kouč sedmého týmu krajského přeboru.

V regionálním derby mezi Plumlovem a Hanou byli šťastnější domácí
TJ Oresvo Plumlov hráči TJ
Haná Prostějov. Ještě před
výkopem všichni přítomní uctili
minutou ticha památku nedávno
(0:0)
zesnulého plumlovského hráče a
Branka: 48. Mlčoch. Rozhodčí: Januš - Dömisch, Kučera. Žluté
funkcionáře Stanislava Bureše.
karty: Gryglák, Kutný - Kolkop, Strouhal. Červená karta: 75.
Domácí, kteří drželi poslední
Grulich (Plumlov). Diváků: 50.
místo v tabulce, v zimní přestávce
výrazně posílili na všech postech.
Sestava Plumlova:
A na jejich hře to bylo znát. Už v 6.
Piták - Kutný, Gryglák, Mlčoch, Plajner - Hladký, Ševcůj, Maminutě vypálil v pokutovém území
toušek, Vitásek (90. Vrána) - Frýbort (22.Grulich), Křupka (59.
Hané z otočky Křupka, ale jeho
Bureš). Trenér: Lubomír Keluc.
střela minula Pastyříkovu branku.
Oslabení hosté byli aktivním úvoSestava Haná Prostějov:
dem Plumlovských zaskočeni a
Pastyřík - Varga, Zbožínek, Krč, Chum (75. Studený) - Strouhal,
poprvé zahrozili ve
Krupička, M. Kolář, Trnavský - Zatloukal, Kolkop. Trenér: Da12. minutě, když Zatloukal po
niel Kolář.Trenér: Petr Gottwald.
přihrávce Kolkopa protáhl Pitáka
v brance. O deset minut později
Plumlov/ol,
Pl
mlo /ol pk - V sedmnácsedmnác Olomouckého
Olomo ckého KFS nastoupili
nasto pili v nacentroval hostující Strouhal do
tém kole skupiny „B“ I.A třídy areálu „Borky“ proti domácímu vápna domácích, ale Trnavský měl

1:0

TJ Oresvo Sokol Plumlov
TJ Haná Prostějov

I.B sk. „B“ muži:

17. kolo: Brodek u Př. - Černovír 2:2 (2:0) ,Červenka
- Haňovice 4:1 (2:1), Maletín - Protivanov 6:3 (4:3)
Michalčák 2,Formánek,Havlík,Gallo,Beran - Sedlák
2,Pospíšil. Lutín - Kožušany 0:1 (0:1), Doloplazy Drahlov 3:1 (1:0), Slavonín - Velká Bystřice 0:1 (0:1),
Velký Týnec - Chválkovice 2:1 (1:0)

1. Maletín
2. Chválkovice
3. Červenka
4. Slavonín
5. Kožušany
6. Velký Týnec
7. Doloplazy
8. Černovír
9. Brodek u Př.
10. Velká Bystřice
11. Haňovice
12. Lutín
13. Protivanov
14. Drahlov

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
8
8
7
8
7
6
5
5
5
4
3
3
2

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

2
1
4
3
6
6
5
4
6
7
9
8
9
10

46:28 31
42:15 30
43:28 27
39:23 26
22:31 25
25:26 23
34:37 22
29:25 21
32:31 19
21:25 18
25:35 14
15:31 13
26:33 12
24:55 9

Krajský přebor starší dorost
17. kolo: Černovír - Mohelnice 1:6 (0:4) Kupka
- Knýř 3,Marák,Šmíd,Šincl. Velký Týnec - 1.FC
Vikt. Přerov 0:2 (0:1) Mazur,Rytíř. Konice Nemilany 4:0 (1:0) Nedopil,Drešl,Motl,Franc.
Čechovice - Šternberk 1:4 (0:1) Pytela Vaněk,Mejzlík,Sláma,vlastní.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mohelnice
Nemilany
Šternberk
Konice
1.FC Vikt. Přerov
Černovír
Velký Týnec
Čechovice

17
16
16
17
16
16
16
16

14
10
9
9
8
4
3
3

0
1
1
1
1
2
3
1

3
5
6
7
7
10
10
12

73:21 42
48:23 31
43:31 28
32:37 28
34:27 25
26:52 14
31:67 12
32:61 10

Krajský přebor mladší dorost

15. kolo: Černovír - Mohelnice 0:1 (0:0) Vitásek. Velký Týnec - 1.FC Vikt. Přerov 1:0 (0:0)
Šváček. Konice - Nemilany 7:0 (1:0) Nedopil
2,Sedláček 2,Olejníček,Smékal,Motl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mohelnice
Čechovice
1.FC Vikt. Přerov
Černovír
Velký Týnec
Nemilany
Konice

15
13
14
13
14
14
15

13
9
8
5
4
3
1

1
3
4
2
1
0
1

1
1
2
6
9
11
13

75:12 40
42:15 30
40:17 28
31:26 17
22:40 13
14:66 9
21:69 4

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

WWW.OFSPROSTEJOV.CZ !

míč na „dlouhou nohu“ a netrefil
Pitákovu branku. Ve 28. minutě
uzamkli hosté domácí hráče v pokutovém území a vyslali na Pitáka
několik střel (Martin Kolář, 2x Zatloukal), ale plumlovský gólman
je spolu s obránci vyrazil do pole.
„Hanáci“ prostě předváděli festival zahozených a neproměněných
šancí, zatímco domácí bránili
své vápno jako pevnost za druhé
světové války. Když se domácí vymanili z tlaku hostí, poslali centr na
Grulicha, který střílel nad hostující
branku. Stejně tak dopadla hlavička
domácího Vitáska po centru Kutného ve 34. minutě. Ve 40. minutě
centroval z rohu hřiště hostující
Strouhal, avšak hlavička Martina
Koláře minula Pitákovu branku.
Šance měli i domácí, ale branky

se padesátka diváků v první půli
nedočkala.
To se však po přestávce změnilo.
Druhý poločas na rozměklém terénu zahájili lépe plumlovští fotbalisté, kteří svoji gólovou šanci ve 48.
minutě dotáhli do konce. Na centr
z rohového kopu si v pokutovém
území Hané nejvýše vyskočil
„Určičák“ Přemysl Mlčoch a
domácí šli do vedení - 1:0. Branka
se musela líbit i čtveřici srnek,
které při přebíhání hřiště nebraly
na hráče ohled. V 67. minutě po
rohovém kopu střílel dvakrát hostující Trnavský na Pitáka. Brankář
domácích jeho první střelu vyrazil,
druhou vykopl plumlovský bek
z brankové čáry. Když si domácí
nevěděli rady s tlakem Hané, tak
přidali na tvrdosti a někdy i zálud-

Krajská soutěž skupina “B”- dorost
12. kolo: Kostelec - Hor. Moštěnice 4:0 (3:0) Móri

Okresní přebor mladších
žáků

2,Dostálek,Kastner. Opatovice - Určice nehlášeno. Lipník
- Litovel 4:6 (0:3) Bouda,Sivák,Bouchal,Zarajec - Dokoupil
4,Navrátil,Štýbar. Náměšť na Hané - Želatovice 0:1 (0:0)
Vágner. Tovačov - Brodek u Př. 2:4 (1:2) Ledvina,Trávníček
- nehl.. Doloplazy - Hlubočky 4:1 (2:1) Dočkal J.,Novotný
Da.,Novotný Do.,Kovařík - Goldscheid. Mor.Beroun - Nové
Sady odloženo.

1. Litovel
15
2. Doloplazy
15
3. Opatovice
14
4. Kostelec
15
5. Hlubočky
15
6. Nové Sady
14
7. Lipník
15
8. Hor. Moštěnice 15
9. Želatovice
15
10. Brodek u Př.
15
11. Tovačov
15
12. Mor. Beroun
14
13. Náměšť na Hané 15
14. Určice
14

12
10
10
8
8
7
7
7
6
5
4
3
1
2

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

3
1
1
4
6
4
6
6
8
8
11
10
10
12

82:39 36
68:29 34
61:24 33
60:38 27
47:40 25
43:29 24
36:32 23
35:40 23
47:50 19
38:56 17
25:64 12
33:59 10
31:71 7
14:49 6

15.kolo: Haná Prostějov-Čechovice 0:5, Přemyslovice-Olšany
1:3, Kralice-Nezamyslice, Pivín-Bedihošť 12:0, Brodek u
Konice-Klenovice, Brodek u PV-Otaslavice.
1. Čechovice
14 13 0 1 88:15 39
2. Olšany
14 12 1 1 89:28 37
3. 1.SK Prostějov 13 10 2 1 94:25 32
4. Pivín
14 8 1 5 64:39 25
5. Nezamyslice
13 7 3 3 65:59 24
6. Haná Prostějov 13 7 2 4 54:38 23
7. Přemyslovice 13 6 2 5 52:41 20
8. Brodek u PV
13 4 1 8 21:43 13
9. Kralice
12 4 0 8 24:54 12
10. Otaslavice
12 4 0 8 24:66 12
11. Klenovice
13 3 2 8 46:61 11
12. Plumlov
11 2 1 8 18:36 7
13. Bedihošť
12 1 1 10 29:89 4
14. Brodek u Konice 13 1 0 12 10:84 3
Kanonýři: 30 - Soldán Radek (Nezamyslice), 25 - Ježek Jan
(Pivín), 20 - Pátek Tomáš (Klenovice).

nosti. Výsledkem toho bylo zranění
hostujícího Chuma, po němž
čtvrthodiny před koncem přišlo
vyloučení domácího Grulicha.
Haná v zápase sice dvakrát skórovala, ale hlavní arbitr ani v jednom
případě pro ofsajd góly neuznal. V
závěru se zvýšil tlak hostů, ale v
85. minutě zmařil plumlovský
strážce svatyně Piták šanci
Trnavského. Také domácí měli v 88.
minutě příležitost z trestného kopu
zvýšit. Matouškovu střelu brankář
Pastyřík nadvakrát zneškodnil. Ještě
v 90. minutě vyslal hráč hostí Strouhal na branku Plumlova dvě střely
za sebou, Pitáka však nepřekonal.
A tak utkání skončilo nejtěsnější
výhrou domácích, kteří tím zahájili cestu za kýženou záchranou
v soutěži.

608 706 148

sport@vecernikpv.cz

Kralice na Hané/jim - Na
podzim vyřadilo Víta Kopečného ze hry vážné zranění
kolena, nyní je zpět a na jaře
si vyzkouší krajský přebor.
Mateřský 1.SK Prostějov ho
na poslední chvíli uvolnil z
třetiligového kádru do Kralic
na Hané a po zbytek sezony

s ním tak může počítat kouč
Petr Gottwald.
„Čekal jsem, že naskočí později, ale jeho rehabilitace byla
rychlá, tak se to urodilo. Je
mladý a potřebuje hrát. Bude
pro nás posilou,“ pochvaluje si
Gottwald.
Kopečný pod ním nastupoval

již v prostějovském dorostu
a nyní se tak opět jejich cesty protnuly. „Je talentovaný,
rychlý, gólový, umí šance také
vytvářet. Zvýší náš útočný potenciál,“ těší Gottwalda, jenž
potvrdil, že toto půlroční hostování je poslední změnou v kádru Kralic pro jarní část.

I.A třída: Klenovice zdolaly lídra, Čechovice nečekaně padly
Prostějovsko/jim – Velmi překvapivými výsledky se
v úvodním kompletním kole jarní části I.A třídy prezentovaly regionální týmy. Třetí Čechovice zcela nečekaně a vysoko padly ve dvanácté Náměšti, čímž
narostla jejich ztráta na Nové Sady již na devět bodů. Klenovice na Hané naopak zaujaly zcela opačně, vyšláply si totiž na lídra z Kojetína a posunuly se
již na šestou pozici. Důležité body v boji o záchranu
ukořistil rovněž Plumlov, když nejtěsnějším výsledkem zdolal v derby Hanou Prostějov. Pomohla si i
Konice „B“ po domácí remíze s Troubelicemi, nyní
předposlední Jindřichov totiž prohrál.
Sokol Konice „B“
TJ Sokol Troubelice
1:1 (0:1)
Branka Konice „B“: 70. Antl.
Rozhodčí: Oulehla – Sigmund,
Navrátil. Sestava Konice „B“:
Mühlhauser – Václavek, Bílý (88.
Jurník), Růžička, Burget – M.

atraktivnější než sobotní zápas
krajského přeboru. Bod je pro nás
prakticky zisk, přestože celkově je
to ztráta. Mělo to být 3:0 pro ně,
po hlouposti se dostali do vedení, dali pak ještě břevno po rohu.
Druhou půli jsme se ale do nich
pustili a soustavně jsme je tlačili,
oni pouze stáli na šestnáctce a odkopávali míče. Kromě vyrovnání
jsme ještě trefili tyčku. Michala
Drešra jsem nestřídal kvůli zranění, ale byl na Spartě a vrátil se
v noci nepřipraven. Neodvedl
vůbec dobrý výkon. Ze stejného
důvodu byl Jurník pouze na laDrešr (30. Kořenovský), Schvarz, vičce.“
Kaprál, F. Drešr – Antl, Malínek.
TJ Sokol Klenovice na Hané
Trenér: Roman Jedlička.
TJ Slavoj Kojetín-Koválovice
2:1 (0:1)
Hodnocení trenéra Konice „B“
Romana Jedličky:
Branky Klenovic: Prokop 2. Roz„Byl to pěkný fotbal s šancemi, hodčí: Petr – Machala, Krpec.
mnohem živější a pro diváky Sestava Klenovic: Rec – Liška,

Lakomý, T. Cetkovský, Frys
– Kaděra (65. Hladík), Šlézar,
Rozehnal, Všianský (88. Prášil) –
Borovský, Prokop (78. Sigmund).
Trenér: Petr Navrátil.
Hodnocení trenéra Klenovic
Petra Navrátila:
„Věděli jsme o kvalitách i bilanci Kojetína a že to s ním nebude
žádná legrace. Kluci ale plnili
všechny pokyny a nebáli se, čímž
jsme je asi zaskočili. Hned v úvodu jsme šli dvakrát na gólmana a
trefili jeho i boční tyč, po poločase jsme však prohrávali. Kluci ale
nechali na hřišti srdíčko, v osmašedesáté minutě jsme vyrovnali
a měli jsme i další šance. Oni to
otevřeli, dali jsme jim druhý gól
a stav již udrželi. Obě branky dal
Prokop, znám ho již z dorostu a
vyšlo mu to. Povedl se nám tak
ideální vstup do jara a musím

poděkovat divákům, vydatně nás
povzbudili. Výhra nám pomohla, ale všechny celku ze spodku
tabulky vyhrály. Každý soupeř je
pro mě neznámý, teď ale máme
Dub nad Moravou, kde jsem kdysi hrával, takže to pro mě bude
vypjatější. Cílem jsou ale body.“

Náměšť na Hané
TJ Sokol Čechovice
3:0 (2:0)
Rozhodčí: Knoll – Vachutka, Reich. Sestava Čechovic: Švéda (46.
Brablec) – Suchomel (46. Hatle),
Zacpal, Vinklárek, Prášil – Jansa,
Hodulák, Kolečkář, Matula, Haluza – Jahl (60. Klimeš). Trenér:
Jaroslav Liška.
Hodnocení trenéra Čechovic
Jaroslava Lišky:
„Je to velké překvapení, ale výhra domácích je zcela zaslouže-

ná. První dvě branky ve čtyřicáté a pětačtyřicáté minutě jsme
dostali z rohů, sami jsme měli
dvě šance, ale Jansa sám před
brankářem je nevyužil a Haluzovu střelu ze šestnáctky gólman
výtečně zlikvidoval. Mé představy byly zcela jiné než realita, nezvládli jsme to ale a domácí byli
ve všem lepší. Omladili to a hráči měli chuť. Ve druhé půli jsme
byli lepší, Jahl sólo neproměnil,
Hatle přestřelil a Náměšť zvýšila
z penalty. Domácím nechyběla
bojovnost, nasazení, pěkné góly,
hráli chytře a jednoduše. Hrajeme ale dál, Kojetín totiž prohrál
v Klenovicích.“

TJ Oresvo Sokol Plumlov
TJ Haná Prostějov
1:0 (0:0)
Podrobněji na jiném
místě tohoto vydání

I.B třída: Mostkovice zdolaly Vrchoslavice, Lipová utrpěla debakl
Prostějovsko/jim – Gólově chudá i velice bohatá
utkání nabídlo 17. kolo I.B třídy. Vyhrály pouze
Mostkovice po výsledku 2:1 nad Vrchoslavicemi,
Nezamyslice i Pivín remizovaly. Kostelec stejně
jako před týdnem ztratil brzké vedení, Lipová s
Protivanovem dostaly na cestu domů velký příděl
– dohromady jedenáct branek. Do hry nezasáhl
pouze Jesenec, jenž si duel s vedoucím Beňovem
kvůli nezpůsobilému terénu odložil na středu 8.
května. Podstatný duel čeká za týden na Pivín,
předposlední celek jede do posledních Býškovic.
TJ Sokol Mostkovice
TJ Sokol Vrchoslavice
2:1 (2:1)

Branky: Hanák, Dadák – Holub.
Rozhodčí: Petrů – Lasovský, I. Antoníček. Sestava Mostkovic: Lukáš
– P. Zapletal (Kapounek), Karafiát,
Milar, V. Vojtíšek – Šlambor, O. Zapletal, Musil (Kroupa) – Hanák, M.
Vojtíšek – Dadák (Pospíšil). Trenér:
Jiří Kamenov. Sestava Vrchoslavic:
Jurčík – Hradil, Zatloukal, Novák,
Trávníček – P. Horák ml., Lacina,
Polášek, Coufalík – P. Horák st.,
Holub. Trenér: Roman Šmíd.
Hodnocení trenéra Mostkovic
Jiřího Kamenova:
„Po dlouhých odkladech byla na
hráčích patrná nažhavenost a s
třemi body jsem spokojen. Rozdíl
mohl být mnohem větší, ale snad již
konečně dokážeme vedení dotáhnout až do konce. Už v první půli
jsme mohli zvýšit na 3:1, ve druhé
jsme pak nevyužili čtyři tutové šance, když jsme šli tři na jednoho i čtyři na dva. Byly to tak nervy pro mě
i diváky až do konce. Chyběl nám
pouze Chmelař, který je po operaci
křížových vazů a zatím ještě nemá
kondici. Teď jedeme překvapit do
Všechovic, soupeř má svou sílu.“
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Romana Šmída:
„Trápí nás velká marodka, Kuba
Fousek má přetržené vazy a na
šest týdnů sádru, zraněn je i Spiller,
Michal Fousek, nebyl Olšanský,

Zdražil byl v práci. Navíc ještě řádí
chřipky a Jurčík, Zatloukal i Novák
hráli s horečkami. Doslova jsme to
tak protrpěli s deseti hráči v poli a
bez střídání. Hráčům nemohu nic
vytknout, bojovali a dělali, co mohli. Ve druhé půli jsme měli herní
převahu, ale kombinovat se nedalo
a do jasné gólovky jsme se nedostali. Domácí pak chodili do přečíslení,
dokonce sami dva na brankáře, ale
ani jednou to nevyužili.“

SK Hranice „B“
SK Lipová
5:1 (3:1)
Branka Lipové: Petržela. Rozhodčí: Grečmal – Menšík, Kouřílek.
Sestava Lipové: Jelínek – Barták,
Ohlídal, Spáčil, Žilka (60. Barák)
– Z. Koudelka, Macourek, (80.
Šmíd), Růžička, P. Koudelka – Petržela (46. Vlček), Liška. Trenér:
Jaroslav Ullmann.
Hodnocení trenéra Lipové Jaroslava Ullmanna:
„Katastrofa. Vůbec se nám to nevyvedlo, nedodržovali jsme pokyny.
V patnácté minutě jsme prohrávali
0:3, po půlhodině jsme hru vyrovnali a snížili a ve druhé půli měli
navrch, nedali jsme ale branky a po
našich dvou šancích přidali domácí čtvrtý gól z brejku a v poslední
minutě i pátou branku. Byli lepší
kombinačně i pohybově, ale takto
bychom prohráli i s celkem ze IV.
třídy. Hranice sice měly v útoky
Ference, ale připravovali jsme se
na něj. Byli jsme však nedůrazní,

Béčko 1.SK zdolalo Čechovice „B“ jediným gólem

Prostějov/jim – Rezerva
1.SK Prostějov zahájila
druhou půlsezonu vítězně.
V domácím prostředí si
nejtěsnějším poměrem 1:0
poradila s čechovickým
„béčkem“ a také druhé
městské derby vyznělo o
jednu branku ve prospěch
vedoucího týmu tabulky.
Hosté přijeli s několika
hráči širšího kádru „áčka“,
kam patří minimálně gólman Brablec a dále Hatle,
Suchomel, Klimeš. I domácí měli posilu, již tradičně

www.vecernikpv.cz

posilu - Víta Kopečného

se jim rozhodl vypomoci
Ondra Dostál. A právě on
měl velký podíl na nejpodstatnějším momentu duelu,
po faulu na něj pískl rozhodčí penaltu a Michal Fabiánek rozhodl o tom, kdo
vyhraje.

Rozhodčí: Duda – Protivánek
Sestava 1.SK Prostějov „B“:
Zelinka – Krátký (60. Jodl),
Ballek, Peka (80. Ullmann),
Martínek – Sedláček, Coufal
(20. Pořízka), Fabiánek, Komárek – Zelina, Dostál. Trenér: David Mezuliánek.
více se dočtete na Sestava Čechovic „B“:
www.vecernikpv.cz Brablec – Spalovský, Žídek,
Drešr, Mach – Chmelík (85.
1.SK Prostějov „B“
Kolkop), Hatle, Prášil, SuTJ Sokol Čechovice „B“ chomel (65. Jareš), Klimeš
1:0 (1:0)
– Nakládal (80. Antoníček).
Branka: Fabiánek z penalty Trenér: Tomáš Bilík.

kazili jsme nahrávky a oni byli stoTJ Sokol Pivín
procentní v koncovce. Nám chyběli
Tatran Všechovice
jen Bross s Jirkou Abrahámem, oba
4:4 (2:2)
byli v práci, jinak jsme byli kompletní. Teď nás čeká derby s Kostel- Branky Pivína: R. Švéda, Fialka,
cem a musíme to odčinit.“
Svozil, Martinec. Rozhodčí: Milar
– Majer, Dokoupil. Sestava Pivína:
TJ Haná Nezamyslice
Pluhařík – Vláčilík, P. Zbožínek
TJ Sokol Tovačov
ml., Martinec – R. Švéda, Svozil,
1:1 (1:1)
Tydlačka, Šišma (55. Novák) – P.
Branka Nezamyslic: Musil. Rozhod- Fialka, Labounek – Kadlec. Trenér:
čí: Fojtek – Majer, Svozil. Sestava Pavel Zbožínek starší.
Nezamyslic: Buriánek – Hájek (60.
Letocha), Přikryl, Mariánek, T. Přidal Hodnocení trenéra Pivína Pavla
Zbožínka:
– Oulehla, K. Přidal, V. Fialka – Návrat, Dokoupil – Musil (80. Krato- „Měli jsme famózní vstup, v pětadvacáté minutě jsme vedli 2:0.
chvíl). Trenér: Drahomír Crhan.
Hosté snížili po tečované ráně a do
poločasu i vyrovnali. Poté přišlo
Hodnocení trenéra Nezamyslic
podklouznutí gólmana a otočeDrahomíra Crhana:
„Celou přípravu to bylo dobré, teď ní na 2:3, dvacet minut jsme ale
je to ale hodně upracovaný bod. měli dobrý tlak a otočili jsme na
My jsme jednou vystřelili po brej- 4:3. Jenže po chybě stopera hosté
ku, soupeř srovnal po standardce, opět srovnali na 4:4. Herně byli
kdy jsme netrefili míč. Herně to velice dobří, měli jsme ale miniskřípalo a jsem hodně zklamaný. málně o čtyři šance víc, zatímco
Tovačov hraje hodně natěsno a ani Všechovice daly ze čtyř šancí čtyři
naši zkušení hráči se s tím nedoká- branky. Přišla spousta diváků, dvě
zali vyrovnat. Byl to oboustranný stě padesát lidí je nádherná návštěfotbal od vápna k vápnu a bod je asi va, výsledek je ale zklamáním. V
spravedlivý. V přípravě jsme hráli sobotu nás čeká klíčové utkání v
výborný fotbal s dorostem Vyško- Býškovicích, budeme potřebovat i
va, přehrávali jsme je, teď to nešlo. “ trochu štěstí.“

FC Kostelec na Hané
FK Býškovice/Horní Újezd
1:3 (1:1)
Branka Kostelce: 3. Začal. Rozhodčí: Krutovský – Lasovský, Petrů. Sestava Kostelce: L. Menšík –
Móri, Začal, Gréza, Baláš – Chytil
(46. Vařeka), T. Menšík (70. Merta),
Walter, Grepl – Hon, Daněček (46.
Vybíhal). Trenér: Petr Walter.
Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Petra Waltera:
„Je to pro nás nemilé překvapení. Opakovalo se to, co před týdnem, opět jsme po standardce
rychle vedli 1:0, ale nedali jsme
šance a soupeř trestal. Ve druhé
půli to bylo hrozně špatné, předčili nás ve všem a klidně nám
mohli dát pět branek. Nedokážu
si to vysvětlit, na hřišti to bylo
přesně obráceně, než jsme si
říkali v šatně. Od poločasových
střídání jsem doufal, že náhradníci hru oživí, jsou totiž rychlíci.
Celkově je to pro nás komplikace, při výhře jsme mohli být
v klidném středu tabulky, takto
se spodek přibližuje. Deset bodů
nic není, soutěž je velmi vyrovnaná.“

Maletín
TJ Sokol Protivanov
6:3 (4:3)
Branky Protivanova: 4. M. Pospíšil,
7. a 29. (z penalty) R. Sedlák. Rozhodčí: Boháč – Slota, Silný. Sestava
Protivanova: R. Vybíhal – Šindelka,
J. Vybíhal st., Dvořák, M. Bílek
– Nejedlý (80. M. Sedlák), M. Pospíšil, F. Pospíšil, Ženata – Kropáč
(60. T. Pospíšil), R. Sedlák (70. D.
Sedlák). Trenér: Libor Bílek.
Hodnocení trenéra Protivanova
Libora Bílka:
„To jsem dlouho nezažil. V sedmé minutě jsme po dvou rozích
a hlavičkách Marka Pospíšila a
Radka Sedláka vedli 2:0, pak ale
brankář udělal při nákopu hrubku, z dorážky trestného kopu domácí vyrovnali a v šestadvacáté
minutě po střele z vápna již vedli
3:2 a o dvě minuty později 4:2.
Hned o minutu později po faulu na Františka Pospíšila snížil
Radek Sedlák z penalty a další
šance Dan Nejedlý s Františkem
Pospíšilem nevyužili, takže po
přímém kopu Maletín zvýšil na
5:3 a v osmašedesáté minutě,
kdy jsme otevřeli hru, to bylo
6:3. Když jsme vedli 2:0, doufal

Zápasové meníčko
MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA:
Dohrávané 19. kolo: 1.SK Prostějov - FC Baník Ostrava „B“ (středa 17.4.,
16.30, rozhodčí: K. Hájek - Kůrka, Petr).
22. kolo: Žďár nad Sázavou – 1.SK Prostějov (neděle 21.4., 16.00, hřiště
Stovky, Miko – Ondráš, K. Hájek).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS:
22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00: Konice – Kozlovice (Svozil – Knoll,
Kašpar), Určice – Dolany (Hampl – Krobot, Motlíček), Kralice na Hané –
Opatovice (sobota 20.4., 16.00, Straka – Válek, Slota).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
18. kolo: Písečná – Konice „B“ (sobota 20.4., 16.00, Zemánek – Šťastný,
Pivoňka).
I.A TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
18. kolo, sobota 20. dubna, 16.00: Čechovice – Slatinice (Langhammer –
Šebesta, Petr), Nové Sady – Plumlov (Kreif – Malaník, Silný), Haná Prostějov – Bělotín (Chládek – P. Jílek, Lepka), Dub nad Moravou – Klenovice na
Hané (Fojtek – Jelínek, Lasovský).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „A“:
18. kolo, neděle 21. dubna, 16.00: Horní Moštěnice – Nezamyslice (sobota
20.4., 16.00, Baďura – Svozil, Grečmal), Lipová – Kostelec na Hané (I. Antoníček – Knoll ml., Lizna), Býškovice – Pivín (neděle 21.4., 10.15, hřiště Horní
Újezd, Svačina – Silný, Hodaň), Všechovice – Mostkovice (Kulička – Kouřílek, Baďura), Vrchoslavice – Jesenec (Vičar – Vachutka, Fojtek).
I.B TŘÍDA O KFS, SKUPINA „B“:
18. kolo: Lutín – Protivanov (neděle 21.4., 16.00, Lasovský – Milar, Majer).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U19:
22. kolo: 1.SK Prostějov – Břeclav (neděle 21.4., 10.15, Kolář – Ol KFS, Ol KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U17:
18. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (středa 17.4., 14.00, hřiště Vršava).
24. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (sobota 20.4., 12.30, Těšina – MS
KFS, MS KFS).
MORAVSKOSLEZSKÁ DOROSTENECKÁ LIGA – U16:
18. kolo: Zlín – 1.SK Prostějov (středa 17.4., 16.00, hřiště Vršava).
24. kolo: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (sobota 20.4., 14.30, MS KFS –
Těšina, MS KFS).

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – starší dorost:
20. kolo: Šternberk – Konice (sobota 20.4., 14.00, OFS – OFS, OFS), Černovír – Čechovice (sobota 20.4., 10.00, Grečmal – OFS, OFS).
PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KFS – mladší dorost:
20. kolo: Černovír – Čechovice (sobota 20.4., 12.15, Grečmal).
KRAJSKÁ SOUTĚŽ dorostu – skupina „B“:
18. kolo: Určice – Doloplazy (sobota 20.4., 13.45, OFS), Brodek u Přerova –
Kostelec na Hané (neděle 21.4., 16.00, OFS).
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV – II. TŘÍDA:
22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00: Čechovice „B“ – Brodek u Prostějova (sobota 20.4., 16.00), Smržice – Vrahovice, Haná Prostějov „B“ – Přemyslovice
(umělá tráva Za Místním nádražím), Otaslavice – Hvozd, Výšovice – Otinoves, Zdětín – Olšany, Určice „B“ – Kralice na Hané „B“ (sobota 20.4., 16.00),
Držovice – 1.SK Prostějov „B“ (sobota 20.4., 16.00).
III. TŘÍDA:
22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00: Dobromilice – Brodek u Konice, Nezamyslice „B“ – Vrahovice „B“ (neděle 21.4., 10.00), Tištín – Pivín „B“, Horní
Štěpánov – Kostelec na Hané „B“, Pavlovice – Mostkovice „B“, Zdětín „B“
– Ptení (sobota 20.4., 16.00), Vícov – Ivaň, Němčice nad Hanou – Bedihošť.
IV. TŘÍDA:
22. kolo, neděle 21. dubna, 16.00: Kladky volno, Otaslavice „B“ – Želeč
(sobota 20.4., 16.00), Jesenec „B“ – Přemyslovice „B“, Protivanov „B“ –
Skalka (sobota 20.4., 16.00), Čechy pod Kosířem – Plumlov „B“ (sobota
20.4., 16.00), Biskupice – Malé Hradisko, Doloplazy – Tvorovice, Brodek u
Prostějova „B“ – Hrubčice.
PŘEBOR OFS PROSTĚJOV DOROSTU:
12. kolo: Dobromilice – Přemyslovice (sobota 20.4., 10.45), Smržice – Nezamyslice (sobota 20.4., 10.45, hřiště Kostelec na Hané), Plumlov – Protivanov
(neděle 21.4., 10.00), Němčice nad Hanou – Pivín (sobota 20.4., 10.00).
MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN, SKUPINA „B“:
16. kolo: Kostelec na Hané – Vlkoš (neděle 21. dubna, 17.00, Vedral – Ol
KFS, Ol KFS).
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN:
17. kolo: Kohoutovice – Kostelec na Hané „B“ (sobota 20.4., 16.00).
!zvýrazněné zápasy jsou tipem redakce na vaši návštěvu!
-jim-

Přebor OFS Prostějov II.třída
21.kolo: 1.SK Prostějov B-Čechovice “B” 1:0
(1:0), branky:, Fabiánek, Kralice B-Držovice 1:2
(1:1), branky:střelci nehlášeni, Olšany-Určice
B 3:4 (3:1), branky:střelci nehlášeni, OtinovesZdětín -nehráno, Hvozd-Vyšovice nehráno,
Přemyslovice “A”-Otaslavice 3:4 (2:3), branky:,
Kovář, Slavíček, Tyl - Kavánek, Rozsypal,
Vlachýnský, Vogl, Vrahovice-Haná Prostějov
B 1:3, Farný -, Jančiar, Čížek, Brodek u PVSmržice 1:9 (1:3), branky:, Slouka - Hošák 3,
Filgas 2, Kotlár 2, Klus, Kuchař.
1. 1.SK Prostějov B1713 2 2 54:15 41
2. Hvozd
16 11 1 4 51:31 34
3. Otaslavice 18 9 5 4 44:36 32
4. Smržice
17 9 4 4 43:23 31
5. Určice B
17 10 0 7 36:42 30
6. Vrahovice 17 8 3 6 39:27 27
7. Zdětín
16 8 3 5 34:32 27
8. Čechovice “B” 17 8 2 7 29:22 26
9. Olšany
17 7 2 8 35:38 23
10. Brodek u PV 17 6 4 7 39:47 22
11. Přemyslovice “A”17 5 4 8 34:38 19
12. Otinoves
16 5 3 8 35:40 18
13. Držovice
17 4 4 9 27:45 16
14. H. Prostějov B 17 4 3 10 24:40 15
15. Kralice B
17 3 2 12 23:43 11
16. Vyšovice
15 1 4 10 16:44 7
Kanonýři: 19 - Zapletal Petr (Otinoves), 15 Kaláb Michal (Otaslavice), 12 - Halouzka Petr
(Určice B).
III. třída
21.kolo: Bedihošť-Dobromilice 3:3, IvaňNěmčice 0:3, Ptení-Vícov 1:2, Mostkovice
B-Zdětín B 2:1, Kostelec B-Pavlovice 2:3,
Pivín B-Horní Štěpánov 1:2, Vrahovice
B-Tištín 0:2, Brodek u Konice-Nezamyslice
Bnehráno.
1. Němčice
16 13 0 3 57:12 39
2. Bedihošť
17 11 2 4 48:30 35
3. H.Štěpánov 16 11 1 4 41:20 34
4. Dobromilice 17 9 5 3 44:28 32
5. Pavlovice 17 9 5 3 31:18 32
6. Tištín
17 9 3 5 43:25 30
7. Nezamyslice B 16 9 2 5 46:27 29
8. Ptení
17 6 6 5 33:29 24
9. Zdětín B
17 6 2 9 28:25 20
10. Brodek u K. 16 5 4 7 36:40 19
11. Mostkovice B 17 5 3 9 27:38 18
12. Vrahovice B 17 5 3 9 33:46 18
13. Vícov
17 5 3 9 23:36 18
14. Pivín B
17 5 2 10 35:59 17
15. Kostelec B 17 4 1 12 29:45 13
16. Ivaň
17 1 0 16 10:86 3
Kanonýři: 24 - Bosák David (Němčice), 16
- Musil Martin (Bedihošť), 10 - Stančík Jan
(Tištín), Vozihnoj Luboš (Dobromilice).
IV. třída
21.kolo: Hrubčice-, Tvorovice-Brodek u PV
B 4:2, Malé Hradisko-Doloplazy -nehráno,
Plumlov-Biskupice -nehráno, Skalka
2011-Čechy pod Kosířem 6:1, Přemyslovice
B-Protivanov B 0:4, Želeč-Jesenec B 2:0.
1. Skalka 2011 16 15 0 1 87:17 45
2. Plumlov
16 14 2 0 59:18 44
3. Protivanov B 15 10 3 2 51:15 33
4. Biskupice 16 8 3 5 44:25 27
5. Tvorovice 16 8 2 6 41:38 26
6. Doloplazy 15 8 0 7 39:41 24
7. Jesenec B 15 6 4 5 23:22 22
8. Otaslavice B 15 6 2 7 42:41 20
9. Čechy p. K. 16 6 2 8 43:43 20
10. Malé Hradisko 15 5 1 9 25:38 16
11. Kladky
15 4 2 9 32:47 14
12. Přemyslovice B16 4 2 10 12:40 14
13. Brodek u PV B 16 4 0 12 26:64 12
14. Hrubčice
14 2 3 9 23:56 9
15. Želeč
16 2 2 12 23:65 8
Kanonýři: 17 - Kučera Jakub (Plumlov), 14
- Křeček David (Kladky), 13 - Spisar Ondřej
(Skalka 2011).
Okresní přebor dorostu
11.kolo: Pivín-Dobromilice 4:0, VrahovicePlumlov
1:4,
Nezamyslice-Volno,
Přemyslovice-Smržice 0:12.
1. Němčice
8 6 2 0 44:7 20
2. Smržice
9 6 0 3 39:12 18
3. Protivanov
7 5 1 1 31:17 16
4. Plumlov
8 5 1 2 18:11 16
5. Nezamyslice 8 4 1 3 14:20 13
6. Pivín
9 4 0 5 17:20 12
7. Dobromilice 9 2 0 7 14:27 6
8. Přemyslovice 9 2 0 7 12:54 6
9. Vrahovice
9 1 1 7 4:25 4
Kanonýři: 14 - Crhák Petr (Němčice), 8 Grmela Marek (Protivanov), Navrátil Jakub
(Smržice), Sedlák Dalibor (Protivanov), 7 Petík Daniel (Vrahovice), Závodský Michal
(Vrahovice).
Okresní přebor žáků
15.kolo: Pivín-Protivanov 1:4, VolnoDržovice, Volno-Volno, Smržice-Dobromilice
1:4, Brodek u PV-Kostelec.
1. Dobromilice 11 9 1 1 40:17 28
2. Pivín
11 8 2 1 59:10 26
3. Protivanov 10 8 1 1 61:9 25
4. Určice
9 6 1 2 35:15 19
5. Smržice
11 5 1 5 22:39 16
6. Kostelec
10 5 0 5 39:22 15
7. Plumlov
9 3 1 5 17:21 10
8. Kralice
10 3 1 6 17:32 10
9. Držovice
10 2 1 7 20:45 7
10. Vyšovice
10 2 1 7 18:45 7
11. Brodek u PV 10 0 0 10 4:68 0
Kanonýři: 16 - Makoš Josef (Pivín), 14
- Blumenstein Zdeněk (Dobromilice), 10 Holomek Marek (Vyšovice), Hruban Dominik
(Kostelec).

Lední hokej

26

Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. dubna 2013

Účinkování v druholigovém ročníku 2012/13 se
pro mužský výběr LHK Jestřábi Prostějov před
několika týdny uzavřelo. Jestřábi v základní části
příjemně překvapili celkem třiadvaceti výhrami
a osmašedesáti body, což jim stačilo na třetí místo
za bezkonkurenčními Přerovem a Havířovem. Ve
čtvrtfinále jim ale rychlou stopku hned ve třech utkáních vystavila rozjetá Karviná, která to nakonec
dotáhla až do finále play off proti Havířovu, jemuž
podlehla až v rozhodujícím pátém střetnutí.
V minulých číslech jsme přinesli ohlédnutí
s trenérem Petrem Zacharem, kapitánem
LukášemDubou,zkušenoudvojicíPavelKumstát,
Michal Černý i druhým nejproduktivnějším
členem výběru Davidem Šebkem, nyní dostala
prostor další trojice hokejistů – Martin Kotásek,
Zdeněk Novosad, Adam Vrba. Tímto ale naše
hodnocení zdaleka nekončí, již za týden se podělí
o své postřehy další Jestřábi.

Prostějovský Večerník
také na Facebooku!

I

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz

Zdeněk Novosad: „Prostějovský hokej mi není lhostejný“

Prostějov - Vybrat nejusměvavějšího hráče z řad
Jestřábů a stejně tak hokejistu, který stále vymýšlí
různé legrácky, čímž tvoří odlehčenou atmosféru
v kabině, není za současné situace obtížné. Obě
podmínky bezezbytku splňuje Zdeněk Novosad. A
to přesto, že ho na spoustu zápasů vyřadilo zranění
a ani v play off se necítil úplně stoprocentně. Třetí
nejproduktivnější hráč mužského „A“-týmu neskrýval zklamání z rychlého a neúspěšného konce čtvrtfinále i ze svého ne zcela povedeného comebacku,
ocenil ale výkony mladíků i pozici po základní části.
hrají ti, co prošli juniorskou
uniorskou
první ligou... A po základní
kladní části
Vraťme se ještě ke jsme byli třetí, to je podle
dle mě občtvrtfinále play off dru- rovský úspěch!“
hé ligy, v němž jste s Karvinou
Co vám ve vyřazovajvíce chyvypadli v poměru 0:3 na zápacích bojích nejvíce
sy. Byla o tolik lepší?
bělo?
ko a také
„To rozhodně ne. Sérii rozho- „Neměli jsme štěstíčko
dl první zápas. Kdybychom jsme málo stříleli. A když se
vyhráli, bylo by to úplně jiné. nestřílí, šancí je málo a těžko se
My jsme ale zápas prohráli ne- dává gól. Není to o tom,
om, že by
šťastně v prodloužení. Musím někdo chtěl víc a někdo
ěkdo míň,
ovšem smeknout před všemi všichni jsme chtěli, ale
le dopadlo
kluky. Máme tu sice starší hráče, to takto a brzy bylo po
o sezoně.“
ale taky spoustu mladých kluků
Souhlasíte, že třetí
a druhá liga je kvalitní soutěž.
zápas byl nejjednoMladí sice dělají chyby, ale za- značnější?
slouží si uznání. Proti hráčům „Dá se říct, že asi jo. První zápas
jako Moravec nebo Ivan, kteří byl hodně vyrovnaný
ý a kdybyprošli extrachom vyhráli, série by podle
ligou,
mě dopadla úplně jinak. V Karviné
rviné jsme
dlouho drželi stav
„Mrzí mě, že jsme vypadli,
2:2 a góly jsme
ale už příští rok můžou kluci
dostali až několik
minut před konvyhrát a postoupit. Prostějov
cem. Strašně
rašně jsme
chtěli to otočit, ale
by si první ligu zasloužil“
prostě síla nebyla a
nepovedlo se to.“
.“
Jiří Možný

„Byl to trochu PODRAZ NA MĚ,“ vrací se

se zranil, ale strašně jsem chtěl
hrát. Je mi pětatřicet let a sezona
mi vycházela strašně dobře. Dařilo se mi, byl jsem velmi spokojen
a chtěl jsem se vrátit na led. Byl
jsem v Praze na klinice, pánové
Polách a Macháček mě dávali
dohromady, abych mohl naskočit. Měl jsem udělanou speciální
ortézu na nohu, ale když člověk
nic nedělá, je to strašně moc znát.
Chtěl jsem kluky aspoň morálně podpořit, abych v kabině
byl. Možná jsem se na to
měl vykašlat, jenže prostějovský hokej mi není lhostejný... Lidi kolem hokeje mám rád a chtěl
jsem jim pomoci.“
Jste známý
a proslulý
svými srandičkami. Pozvedla se
kabina s vaším
návratem?
„ To se musíte zeptat jiných, mám
Foto: archiv Večerníku to ale strašně rád...
(úsměv) Všichni si to
vracíme a jsme dobrá

Před posledním kolem
jste mohli narazit na
Vsetín či Karvinou. Nebyli by
Valaši nakonec lepší?
„To je strašně těžké, po bitvě je
každý generál. Vsetín je strašně
odlišný mančaft. Není tak zkušený a první zápas by na rozdíl
od Karviné nevyhrál. Jsou tam
mladí kluci, mají užší kluziště.
Mně to bylo vcelku jedno, ale
faktem je, že zkušeností
nás Karviná přehrála...“
Vynechal jste
vel-

kou částt
základníí
části a roz-hodl jste see
vrátit v nej-důležitější
fázi sezony.
y..
Jak jste byll
sám se sebou
u
spokojen?
p j
„Řekl bych, že se to
o
nepovedlo. V prosinci jsem

parta. Sranda k tomu taky patří.
Mrzí mě, že jsme vypadli, ale je
to jen sport a příští rok můžou
kluci vyhrát a postoupit, protože Prostějov by si první ligu
zasloužil.“
Jak vidíte svou vlastní
budoucnost?
„Stále mám dvě nabídky z
Francie. Hrál jsem tam hrozně
dlouho, mám v té ze
zemi spoustu
známých a mohu se tam kdykoliv vrátit. Otázkou je, jak se
tady domluvím, co bbude. Mám
to strašně otevřené...“
Zmínil jste svůj věk.
Neláká vás po
p skončení
kariéry trenérská ččinnost?
„Já asi trenér nikd
nikdy nebudu,
hlou
jsem spíše pro hlouposti
a nezís respekt,
vím, zda bych si získal
jaký by trenér měl mít. Jsem
manageme
spíše do managementu.
Mám
spoustu známých, kkamarádů a
směr bych se
nějakým tímto směrem
chtěl v další kariéře realizovat.
čty let a chtěl
Hokej hraji od tří čtyř
Kd to se ješbych u něj zůstat. Kde,
má ale rád a
tě uvidí. Prostějov mám
mohu být tady.“

„Mladí sice dělají chyby,
ale zaslouží si uznání. Proti
hráčům jako Moravec nebo Ivan,
kteří mají za sebou extraligovou kariéru,
hrají ti, co prošli juniorskou první ligou....“

útočník Jestřábů ZDENĚK NOVOSAD
o nelehké roli prostějovských mladíků

Martina Kotáska stíhaly zdravotní obtíže

k angažování dalšího gólmana Adam VRBA „CELOU SEZONU JSEM SE DO
Prostějov/jim - Všem se člověk nikdy nezavděčí. Tato
slova si může opakovat gólman prostějovských Jestřábů Adam Vrba. Po většinu
sezony neotřesitelná jednička
mužstva vychytala v druholigovém ročníku 2012-2013 dvě
čistá konta a úspěšnost zákroků si držela nad devadesáti a
půl procenty, přesto se musel
krátce před play off smířit s
posazením na lavičku a při
posledním utkání sezony na
něj část domácích fanoušků
pískala či pokřikovala...
„Škoda, že mi lidé nepomohli.
Byl to šestý hráč proti mně, ale
bohužel. V hledišti jsou individua, k nimž se přidají další. Slyšel
jsem to, snažil jsem se to vypustit
z hlavy a nevnímat,“ vracel se
Adam Vrba k atmosféře po závěrečném duelu čtvrtfinále.
Do brány naskočil po předchozích dvou duelech strávených v
pozici dvojky a navzdory věku
a mnoha zkušenostem na sobě
cítil nervozitu. „Bylo to pro mě
hodně těžké. Věděl jsem ale, že
jde o všechno, a snažil jsme se
na to připravit. Kluci vnímali,
jak se cítím, a od mého příchodu do kabiny mě hecovali a
podporovali. Cítil jsem se pak o
hodně líp a po první třetině to ze
mě úplně opadlo,“ ocenil týmového ducha a roli spoluhráčů.
Letošní ročník by Vrba z hlediska svých výkonů rozdělil
na několik částí. První půlku
zhodnotil jako úplně perfektní, ve druhé už to tak skvělé
nebylo. „Dostali jsme spoustu
branek v Havířově a zlomový
byl zápas v Opavě, kdy se to
tak smolně otočilo. Byli jsme

TOHO POŘÁDNĚ NEDOSTAL...“

Jistota v bráně. Adam Vrba si i za průchozí obranou počínal velmi jistě a přivedl Jestřáby ke třetímu
místu po základní části.
Foto: archív Večerníku
z toho smutní všichni do jednoho,“ připomněl nečekaný a
málo vídaný obrat z 6:0 na 6:8.
Sledováním statistik se příliš
nezabývá, překvapilo ho tedy, že
dosáhl letos na zhruba stejná čísla jako před rokem Dalibor Sedlář. Loňská jednička Jestřábů
měla úspěšnost zákroků pouze
o necelé čtyři desetiny procenta vyšší a taktéž zaznamenala
dvě čistá konta. „Navíc jsme
měli horší obranu, tak jsem za to
rád. Vůbec jsem to ale netušil, na
statistiky se nedívám. Kdyby to
ovšem bylo třiadevadesát nebo
čtyřiadevadesát procent, bylo by
to mnohem lepší,“ viděl stále určité rezervy.
Ani čísla srovnatelná s loňskem
ale nezměnila nic na tom, že
Adam Vrba musel místo v bráně přepustit Ondřeji Raszkovi
a přijmout v důležitých zápasech roli dvojky. „Nevím, jak
to říct... V poslední přestupový

den se tak trenér a manažer rozhodli. Byl to trochu podraz na
mě, ale musel jsem se s tím vyrovnat. Zejména teď v play off
to bylo těžké, když jsem šel do
brány až na rozhodující zápas,“
neskrýval Vrba zklamání ani
několik týdnů od uskutečnění
střídavých startů.
S Raszkou i Lukášem Vydrželem ale podle svých slov
vycházel v pohodě, přestože
ho angažování třetího brankáře velmi překvapilo. „Celou
sezonu se mluvilo o tom, že je
potřeba přivést dva beky, ale
nakonec přišel gólman. Ondřej
ale nemůže za to, že je tady,“
komentoval to.
Při rekapitulaci čtvrtfinálové série poukázal Vrba stejně
jako mnozí jeho spoluhráči na
skutečnost, že Karviná měla
k dispozici zkušenější hráče.
„Neříkám, že nemáme straší
hráče, ale oni těch zkušenějších

měli víc a většina hrála extraligu. Toto v play off rozhoduje,
přestože mladí mohli překvapit
rychlostí a dravostí. To ale nevyšlo,“ konstatoval.
Podstatným momentem se i pro
něj ukázal závěr hned úvodního duelu, po němž se soupeř
dostal do celkového vedení.
„Kdybychom za stavu 1:1 dali
šťastnější gól my, celá série by
se vyvíjela jinak. Play off je o
malých chybách, které rozhodují, v základní části se to ani
tak nevidí. Jakmile jdou dva
na jednoho, tak to vesměs bývají góly. Mohli jsme se o tom
přesvědčit ve všech třech zápasech,“ zmínil Vrba s tím, že
Karviná na rozdíl od Prostějova
své šance proměňovala.
Co se bude dít v létě, v tom
Adama Vrba zatím jasno nemá.
Je však hráčem Prostějova, a
pokud se nic nezmění, tak by
měl přípravu zahájit na Hané.

Prostějov/jim - Sedm utkání
v základní části a další tři v
play off stihl za Jestřáby odehrát devětatřicetiletý útočník
Martin Kotásek. Bývalý hráč
Zlína, Vítkovic, Slavie Praha, Vsetína, Permu, Dinama
Minsk, polského Nowy Targu, francouzského Epinalu
či německého Freiburgu při
svém třetím a nejnovějším
působení v Prostějově zaznamenal čtyři branky, jednu
asistenci a jeden proměněný
samostatný nájezd v základní části, ve vyřazovací části
vyšel bodově naprázdno.
„Pod tíhou toho, že jsme chtěli dojít co nejdál v play off a
nepovedlo se nám to, tak jsme
zklamaní. Po základní části
panovala spokojenost, protože
jsme skončili třetí, ale play off
to pokazilo,“ přebily i u Kotáska negativní vzpomínky na vyřazení předchozí pozitivní věci.

Zkušený hokejista a dvojnásobný vicemistr extraligy
strávil předchozí tři roky v
Přerově, nedávno skončenou sezonu začal v Karviné.
Vinou zranění se ale na zápasový led do konce loňského
kalendářního roku nedostal
a v polovině prosince ho Slezané vyřadili z kádru. Právě
Karviná mu pak paradoxně rovněž ukončila sezonu,
když Jestřáby zdolala ve
třech čtvrtfinálových utkáních. „Ke konci základní části
již hráli dobře a neprohrávali.
Hlavně obranu mají neskutečně zkušenou. Umí si puk
podržet, rozehrát a vyloženě je
to mužstvo pro play off. Byli
lepší,“ uznal kvalitu soupeře.
Premiérového utkání v ročníku 2012-2013 se tak dočkal
až v prostějovském dresu po
Novém roce. Vrátil se tak do
působiště, kde působil již v

devadesátých letech za vlády
BHS a následně strávil prvoligový ročník 2007-2008. Tehdy
zvládl jednačtyřicet utkání s
bilancí devatenácti branek a
šestadvaceti přihrávek, v deseti
utkáních play out přidal jeden
gól a tři asistence. „Začal jsem
hrát až v lednu a odehrál jsem
dohromady tak deset zápasů.
Nejprve jsem byl na operaci
kolene a začátek jsem nehrál
vůbec, pak jsem zase měl
palec v sádře, přišla nemoc.
Celou sezonu jsem se do toho
pořádně nedostal,“ okomentoval protrápený rok plný komplikací.
Věří tedy, že sezona 20132014 pro něj bude mnohem
lepší. „Mám už devětatřicet a
pokud se ještě rozhodnu hrát,
doufám, že budu zdravý a že
se na to nachystám,“ přeje si.
Kde ale bude doma, to zatím
netuší...

Počítá Tomiga i dál se Zacharem?

Prostějov/jim - Týdny pokročily
a situace ohledně „A“-týmu
Jestřábů zůstává nadále
nepřehledná. Dosavadní kouč
Petr Zachar se již před časem
vyjádřil, že by chtěl mít do
začátku května jasno, kde
bude pokračovat, ohledně
jeho budoucnosti ale není ani
zhruba tři týdny před tímto
termínem nic jasného...

„Stále platí, že preferuji
feruji zůstat
v Prostějově, ale sonduji
rovněž situaci jinde.
de.
Zkouším si něcoo
sehnat, zatím bych
to však nechtěl
konkretizovat.
Podepsané nic
není,“ částečně
losvětlil svou aktuální pozici Zachar.

Zkušený trenér čeká, jak se
vyvine situace u Jestřábů,
žádná jednání mezi ním a majitelem Michalem Tomigou
aktuálně neprobíhají. „Vidíme
se prakticky každý den, ale
napřed si musí vyřešit své
věci,“ zmínil s tím, že pokud
by nevyšlo pokračování v
Prostějově, chtěl by působit
někde poblíž.

Zkušenost sama. Devětatřicetiletý Martin Kotásek si vyzkoušel spoustu tuzemských i zahraničních
angažmá, letos vypomáhal i Jestřábům.
Foto: archív Večerníku

Fotbal
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Pravidelný seriál Večerníku FOTBAL EXTRA, vyplňující již tradičně období mezi podzimní a jarní částí
sezony, nabídl v minulém čísle úvodní díl věnovaný
ohlédnutí za první polovinou III. třídy OFS Prostějov.
Před týdnem jsme přinesli analýzu, rozhovor s
osobností soutěže, tabulky, výběr ze statistik a hodnocení zástupců nejlepší šestice, která má nejblíže
k postupu do okresního přeboru.
Ve druhém díle přinášíme pohled mužstev, která
se umístila na sedmém až jedenáctém místě tabulky. Jmenovitě se jedná o fotbalisty Tištína, Ptení,
Zdětína „B“, Brodku u Konice a Vrahovic „B“, tedy
týmů aktuálně tvořících střed soutěže. Z tohoto kvinteta pomýšlejí na postup pouze v Tištíně, zbývající
čtveřice si přeje pozice minimálně udržet a zejména
nemít sestupové starosti.

texty: 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

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
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„Zkusíme zabojovat o postup,“ neklade si nízké cíle trenér Zdeněk Oulehla
TJ Sokol Tištín – 7. místo, 27 bodů
V lepší polovině tabulky s
mírnou ztrátou na nejlepší
zakončili podzim fotbalisté Tištína. V úvodních
šesti kolech tomu ale nic
nenasvědčovalo,
mužstvo
porazilo pouze na úvod
Zdětín „B“, k tomu jednou remizovalo a čtyřikrát
prohrálo. Série osmi duelů
bez porážky vyplněná šesti
výhrami ale kurz změnila
a tým z Němčicka tak stále
může pomýšlet i útočit na
postavení mezi nejlepšími.
„Naším cílem bylo pohybovat
se na pátém až sedmém místě,
což se nám zatím daří plnit.
Klidný střed se nám líbí, je před
námi ale ještě spousta kol včetně
vložených střed. Již úvodní zápasy ukáží, jak na tom jsme,“
pustil se do ohlédnutí za dosavadními výkony spolutrenér
mužstva Zdeněk Oulehla.
V létě Tištín posílil zkušený
pilíř nezamyslické defenzivy
Miroslav Lakomý, podle jeho
současného kouče tvůrce hry
a duše týmu. Start do sezony
byl právě poznamenaný sehráváním mužstva a také typick-

I

ými prázdninovými starostmi
se složením sestavy. „Pokaždé
jsme to i kvůli dovoleným
složili jinak, narazili jsme také
na těžké soupeře. Poté už to
bylo mnohem lepší a porazili nás jen Němčice,“ potěšil
následný vývoj Oulehlu.
Mužstvu se paradoxně více dařilo
při venkovních zápasech než při
těch domácích. Zatímco z cizích
hřišť přivezli šestnáct bodů,
na tom vlastním jich ukořistili
pouze jedenáct za tři výhry,
dvě remízy a tři porážky. „Naše
hřiště je menší, moc na něm ale
hrát neumíme a nespoléháme na
něj. Už pro nás není dvanáctým
hráčem jako dřív,“ zamrzelo
tištínského trenéra.
Jako hlavní opory výběru Oulehla označil kapitána Josefa
Slavíka, dalšího obránce Radima Havlíčka, brankáře Jiřího
Koutského a hráče i trenéra
Marka Břečku, který se vrátil
po těžkém zranění. „Přes zimu
jsme navíc získali dva hráče
na hostování. Z Ivanovic
přichází Lukáš Konupka, z
Chválkovic Josef Tuma,“ prozradil změny v kádru Oulehla.

Foto: Jiří Možný
Příprava na jaro se příliš
nepovedla, přestože hráči
mohli využívat novou halu
v Nezamyslicích. Zima však
byla trochu delší, takže venku
prakticky nic nenatrénovali a
oba přáteláky Tištínští prohráli.
Navzdory tomu se však nechtějí

s pozicí uprostřed tabulky
smířit a rádi by zaútočili ještě
výš, klidně na první místo.
„Je před námi vidina postupu
do II. třídy a zkusíme o to zabojovat. Letos je to pro tento tým
poslední šance, máme totiž spíše
přestárlé mužstvo a budeme se

postupně dívat do budoucna a
budovat kádr z mladých,“ upozornil na výjimečnou možnost
trenér Tištína Zdeněk Oulehla.
Jeho hráči před sebou mají ještě
čtrnáct utkání, mimo jiné domácí
střetnutí s prvními Němčicemi a
třetím Horním Štěpánovem.

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv.cz
denně aktualizované zprávy z fotbalu

„Hrajeme pouze se svými odchovanci,“ těší předsedu Ptení Romana Minxe
FC Ptení – 8. místo, 24 bodů
Velice suverénně si v
loňském ročníku „A“ skupiny IV. třídy vedli fotbalisté Ptení. Ze šestnácti
duelů hned dvanáct vyhráli,
k tomu nastříleli nejvíce a
inkasovali nejméně branek.
Podobně hladce vpluli i
do III. třídy, když první
tři kola znamenala sedm
bodů, po pěti utkáních měli
Ptenští deset bodů. Sklizeň z

dalších kol již tak hojná nebyla, nováček soutěže si tak
pohoršil do středu tabulky,
kde přezimoval.
„Po postupu zavládla obrovská
euforie a po třech zápasech se
mužstvo vyhřívalo na druhém
místě tabulky. Jenže o to horší
byl pád a následná krize, kdy
mužstvo získalo ze čtyř zápasů
pouze tři body za vítězství nad
nejslabším mužstvem soutěže

Ivaní, která hrála pouze s deseti hráči,“ vracel se k podzimu
předseda oddílu Roman Minx.
Po porážkách s Dobromilicemi,
Němčicemi a Bedihoští, které se
pohybují na špici soutěže, přišel
ale čtyřbodový zisk v derby s Vícovem a Zdětínem „B“. „Tyto zápasy jsou vždy vyhecované a hrají se za velké podpory fanoušků,
kteří svými hlasivkami ženou
obě mužstva za vítězstvím,“
těšila Minxe návštěva zhruba
sto padesáti diváků při utkání se
Zdětínem.

Následovala porážka s Pavlovicemi a vysoká výhra 4:0 nad Horním
Štěpánovem, která odstartovala sérii čtyř utkání bez porážky. „Zápas
byl ovlivněn dvěma vyloučeními
hostí i zraněním Davida Abraháma
a provázely ho velké emoce ze
strany štěpánovských příznivců,
kteří se nemohli smířit s porážkou,“
připomněl Minx obtížný duel.
Roli tahounů plnili podle
předsedy oddílu hrající kouč
Antonín Hradil, kapitán Pavel
Marek, Tomáš Nevrla a Jan
Sekanina. Již na počátku ledna

pak muži zahájili přípravu v ptenské a přemyslovické tělocvičně.
„Na začátku března jsme odjeli
na čtyřdenní soustředění do
Vrbna pod Pradědem, kde
třináct hráčů absolvovalo spoustu výběhů. Využili jsme i halu
v Karlovicích a splnilo to svůj
účel,“ potěšilo Minxe.
Naopak velkým zklamáním je
pro něj přístup mladších hráčů,
kteří se na trénincích objevují
spíše sporadicky. „To, že se
na ně nemůžeme spolehnout,
ukázal hned přátelák, kdy mladí

hráči museli již po patnácti
minutách střídat,“ poukázal.
V jarní části se navíc Ptenští musejí obejít bez Pavla Marka, jenž
se rozhodl odejít do fotbalového
důchodu. Jinak zůstalo mužstvo
beze změny. „Nepodařilo se nám
posílit, jako předsedu oddílu mě
ale velmi těší, že hrajeme pouze se
svými odchovanci a jsme schopni
držet krok s mužstvy, která mají
plno hráčů na hostování,“ vyzdvihl Minx.
Cílem pro jarní část zůstává udržet
střed tabulky a nemít případné

starosti se záchranou. „Čeká
nás patnáct zápasů v jedenácti
víkendech a velmi nás mrzí, že
nebude reorganizace soutěže již
od ročníku 2013/2014. Třicet
zápasů ve III. třídě je moc a
špatné jarní počasí v plné kráse
ukázalo, jakou chybu udělal
starý výbor OFS Prostějov pod
vedením pana Trundy rozšířením
na šestnáct mužstev,“ podotkl
předseda FC Ptení Roman Minx,
jenž neopomněl poděkovat oddílovému výboru, obci i soukromému sponzoru.

„Prioritou je střed tabulky,“ vyřkl Předseda Petr Podhorný: Pomohl nám
cíl vedoucí mužstva Radek Kvapil
návrat Aleše Burgeta
TJ Jiskra Brodek u Konice - 10. místo, 19 bodů

TJ Sokol Zdětín „B“ – 9. místo, 20 bodů

Po dvou letech strávených
ve fotbalovém pralese se loni
na jaře probojovali hráči
Brodku u Konice zpět do
III. třídy. Díky rozšiřování
okresního přeboru i „trojky“ jim v „A“ skupině IV.
třídy stačilo k postupu i třetí
místo za Ptením a Mostkovicemi „B“, díky povedené
druhé polovině sezony 20112012 se tým vedený Ludvíkem Burgetem posunul
blíž okresní elitě.
„Postoupili jsme, zpočátku
jsme ale měli dost smůly. Pomohl nám návrat Aleše Burgeta, který dříve hrával za Určice
či Lipovou, od té doby jsme
jsme si vedli lépe, ale spokojeni
být nemůžeme,“ nejásal nad
výkony a výsledky předseda
klubu Petr Podhorný.

Mužstvo šlo skutečně v úvodu
od porážky k porážce, více než
polovina podzimu byla doslova tragická. Devět zápasů
totiž přineslo pouze nerozhodné
výsledky 2:2 s Vícovem a 1:1
při derby s Horním Štěpánovem,
proti Němčicím, Bedihošti,
Zdětínu „B“, Pavlovicím, Tištínu,
Nezamyslicím „B“ i Dobromilicím tahali hráči Brodku za kratší
konec. Průběžné skóre po devíti
kolech pak znělo 9:32.
Zbytek podzimní části již byl
o něčem úplně jiném a Brodek
ve zbývajících sedmi utkáních
neprohrál. Napomohl k tomu
rovněž los, když se Jiskře postavilo posledních šest celků
tabulky. I díky tomu se zrodily
výhry 8:0 nad Ivaní, 7:1 nad
Mostkovicemi „B“ či 4:2 nad
Vrahovicemi „B“. Nejlepším

střelcem týmu se stal s osmi
góly již zmiňovaný Aleš Burget,
pět jich přidal Hubert Burget,
čtyřikrát se trefil Radek Burget.
V zimní přestávce zamířil do
Jesence za Lukášem Burgetem
i Hubert Burget, oba si tak formou hostování vyzkouší I.B
třídu. Opačným směrem zamířil
taktéž na hostování David
Mrňka, papírově kmenový hráč
Kladek. „Jinak všichni zůstali
a nikdo další nepřišel. Přípravu
jsme strávili hlavně v tělocvičně
u základní školy a běháním venku. Pilovali jsme tak především
fyzičku,“ přiblížil tréninkovou
náplň Podhorný.
Reorganizace okresních soutěží se
o rok odkládá, i Brodku tak může
hrozit sestup zpět do IV. třídy.
„Záchranářské starosti se nás týkají, chceme tu ale zůstat a nejlépe
skončit do jedenáctého místa,“
přeje si předseda Jiskry Brodek u
Konice Petr Podhorný.

jsme si vedli lépe, ale spokojeni
být nemůžeme,“ nejásal nad
výkony a výsledky předseda
klubu Petr Podhorný.
Mužstvo šlo skutečně v úvodu
od porážky k porážce, více než
polovina podzimu byla doslova tragická. Devět zápasů
totiž přineslo pouze nerozhodné výsledky 2:2 s Vícovem a 1:1 při derby s Horním
Štěpánovem, proti Němčicím,
Bedihošti, Zdětínu „B“, Pavlovicím, Tištínu, Nezamyslicím
„B“ i Dobromilicím tahali
hráči Brodku za kratší konec.
Průběžné skóre po devíti kolech
pak znělo 9:32.

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

Zbytek podzimní části již byl
o něčem úplně jiném a Brodek
ve zbývajících sedmi utkáních
neprohrál. Napomohl k tomu
rovněž los, když se Jiskře postavilo posledních šest celků tabulky. I díky tomu se zrodily výhry
8:0 nad Ivaní, 7:1 nad Mostkovicemi „B“ či 4:2 nad Vrahovicemi
„B“. Nejlepším střelcem týmu se
stal s osmi góly již zmiňovaný
Aleš Burget, pět jich přidal Hubert Burget, čtyřikrát se trefil
Radek Burget.
V zimní přestávce zamířil do
Jesence za Lukášem Burgetem
i Hubert Burget, oba si tak formou hostování vyzkouší I.B

třídu. Opačným směrem zamířil
taktéž na hostování David
Mrňka, papírově kmenový hráč
Kladek. „Jinak všichni zůstali
a nikdo další nepřišel. Přípravu
jsme strávili hlavně v tělocvičně
u základní školy a běháním venku. Pilovali jsme tak především
fyzičku,“ přiblížil tréninkovou
náplň Podhorný.
Reorganizace okresních soutěží
se o rok odkládá, i Brodku tak
může hrozit sestup zpět do IV.
třídy. „Záchranářské starosti se
nás týkají, chceme tu ale zůstat
a nejlépe skončit do jedenáctého
místa,“ přeje si předseda Jiskry
Brodek u Konice Petr Podhorný.

„Chtěli jsme hlavně zapojovat dorostence, musejí
ale mít chuť,“ posteskl si kouč Jakub Tomeček
SK Sokol Vrahovice „B“ – 11. místo, 18 bodů

Chybička se vloudila...
Prostějov/red - V minulém čísle zavítal do naší
redakce na krátkou návštěvu novinářský šotek
a pohrál si hned se dvěma jmény. V představení
dvoustrany
věnované
III. třídě jsme omylem
překřtili nestárnoucího
obránce Pavla Navrátila
na Petra, chybě jsme se
nevyhnuli ani při představení kouče fotbalistů
Němčic nad Hanou.
Hlavním trenérem lídra
soutěže není nikdo jiný než
Petr Doseděl a vedení oddí- foto: archív FK Němčice nad Hanou
lu skutečně nepřichystalo
přes zimní přestávku překvapení v podobě nového realizačního týmu.
Pavlu Navrátilovi i Petru Dosedělovi se tímto omlouváme.

Po dvou letech strávených ve
fotbalovém pralese se loni na
jaře probojovali hráči Brodku
u Konice zpět do III. třídy.
Díky rozšiřování okresního
přeboru i „trojky“ jim v „A“
skupině IV. třídy stačilo k
postupu i třetí místo za Ptením
a Mostkovicemi „B“, díky povedené druhé polovině sezony
2011-2012 se tým vedený Ludvíkem Burgetem posunul blíž
okresní elitě.
„Postoupili jsme, zpočátku
jsme ale měli dost smůly. Pomohl nám návrat Aleše Burgeta, který dříve hrával za Určice
či Lipovou, od té doby jsme

Bohatým brali, chudým taky.
Těm uprostřed ale ne. Vrahovické „béčko“ slavilo na konci
loňského jara díky rozšiřování
okresního přeboru i III. třídy
postup ze IV. třídy, o patro výš
si ale jeho hráči na podzim spíše
zvykali. V prvních šesti kolech
získali pouze čtyři body za výhru nad bezkonkurenčně poslední Ivaní a remízu se Zdětínem
„B“, teprve pak začali přidávat
další body.
„Některé zápasy nám nevyšly,
je to dáno i prací. Počet mužstev
je podle mě velký, nemá to ten
správný náboj. Čtverka pro nás
vzdálenostmi byla lepší, kvalitou však ne,“ komentoval první
část sezony 2012/13 předseda
klubu Petr Mudrý.

V úvodních hracích víkendech
Vrahovičtí mimo jiné podlehli
2:5 Bedihošti, 1:6 Němčicím,
1:2 Vícovu a 2:4 Pavlovicím,
poté naopak přišly i výhry 2:0
nad třetím Horním Štěpánovem
a 2:1 nad pátými Nezamyslicemi
„B“, stejně jako série čtyř utkání
bez porážky včetně remízy 2:2 se
čtvrtými Dobromilicemi.
Kouč Jakub Tomeček ale příliš
radosti nad podzimním vystoupením neprojevoval. „Těžko
jsme se dávali dohromady. Doma
nám vypomáhali hráči z áčka,
venku jsme ale sotva složili
mančaft. Mohlo to být o sto procent lepší,“ okomentoval strasti.
Tento výběr podle předsedy
Mudrého vznikl pro kluky z
dorostu, pro ty, kteří se nedosta-

nou do výběru áčka a pro hráče
vracející se po zranění. „Chtěli
jsme hlavně zapojovat dorostence, musejí ale mít chuť. Je
krásné mít doma šestnáct sedmnáct hráčů, pro zápasy venku
ale musíme obvolávat chlapy,
kteří mají přes čtyřicet let,“
doplnil ho Tomeček.
Trenéra potěšily již zmíněné
zisky proti celkům z vedoucí
pětice, ocenil i výkon při
porážce 0:2 v Němčicích z
posledního kola. „Hráli fotbal,
snažili se. Nebyli odevzdaní, zatímco někdy šli na hřiště s tím, že
prohrají,“ podotkl Tomeček.
Největší
facku
utrpěli
Vrahovičtí v Tištíně, kde
prohráli vysoko 2:8. Při tomto
utkání se ukázaly zkušenosti
domácích. „Převálcovali nás,
pětkrát jsme inkasovali ze
standardky. Je tam malé hřiště,

navíc hráli mladí kluci proti
starým mazákům,“ vracel se k
debaklu Jakub Tomeček.
Přesným opakem se ovšem stal o
měsíc později domácí duel s Pivínem „B“, který skončil pro Vrahovice taktéž výsledkem 8:2. „Vypomohli nám náhradníci z áčka,
sešli se mladíci, navíc jsme jim
chtěli oplatit předchozí porážku,“
připomněl rok staré skóre 8:2 při
návštěvě „Turecka“.
Od jarní části toho vrahovický
kouč příliš neočekává, přípravu
totiž absolvovalo jen jádro týmu
a někteří mladíci společně s
„áčkem“, „béčko“ navíc i kvůli
klimatickým podmínkám neodehrálo žádný přátelák. Čím výše
mužstvo skončí, tím samozřejmě
lépe, konkrétní umístění ale není
prioritou. Mnohem raději by oddíl
přivítal rozdělení III. třídy na tři
skupiny s vyšším počtem derby.
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Basketbalisté Prostějova vyhráli v Kolíně a skončili senzačně na druhém místě
N
102 ČEZ B
PROSTĚJOV
56 BK PROSTĚJOV

ASKETBALL YMBURK

STARTUJE PLAY-OFF. ORLI VYZVOU LEVICE
První utkání je na programu už v sobotu od 19 hodin

poločas: 54:26

čtvrtiny: 32:12, 22:14, 19:21, 29:9
Trestné hody: 17/11:20/13
Střelba 2 b.: 58/35:41/14
Trojky: 19/7:18/5
Doskoky: 41:34

Asistence:
Osobní chyby:
Získané míče:
Ztracené míče:

24:6
19:22
16:5
9:22

Rozhodčí: Vyklický, Lukeš, Kec
Diváků: 500

Sestava NYMBURKU:
Carter Demond 20, Hruban Vojtěch 15, Efevberha Michale James 13, Rančík
Radoslav 13, Pomikálek Tomáš 9, Benda Petr 8, Houška Pavel 8, Naymick
Andrew 6, Nečas Radek 4, Palyza Lukáš 4, Welsch Jiří 2

Sestava a body Prostějova:
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Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Pouze dva soupeře nedokázali basketbalisté
Prostějova porazit v průběhu sezony. Nymburk a
Levice. Právě proti slovenskému soupeři budou v
play-off bojovat o postup do semifinále Mattoni NBL.
První zápas se hraje v sobotu 20. dubna od 19.00
hodin, odveta ve středu na Slovensku a případný
rozhodující duel 27. dubna v hale Sportcentra DDM.
Prostějov/lv
„Čeká nás nepříjemný protivník. Především v domácím bouřlivém prostředí
jsou Levice silné. Doufáme, že naši fanoušci v play-off vytvoří v naší hale
dobrou kulisu a pomůžou
týmu k postupu. Kluci si to
určitě zaslouží,“ zve diváky
generální manažer BK Prostějov Petr Fridrich.

poločas: 38:33

čtvrtiny: 25:13, 13:20, 22:33, 36:19

Nymburk/lv - Podruhé v průběhu jediného týdne nastoupili
basketbalisté Prostějova proti
Nymburku. Na půdě mistra
neodehráli povedené utkání. O
jejich vysoké porážce bylo rozhodnuto už po první čtvrtině.
Orli ztratili utkání v poměru
56:102.
Po prvních seznamovacích pěti
minutách se nymburská mašina

Asistence: 14:7
Osobní chyby: 16:22
Získané míče: 9:9
Ztracené míče: 15:11

Rozhodčí: Vyklický, Paulík, Kurz
Diváků: 500

Sestava a body Prostějova:
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Bolds 27, Kříž 16, Ubilla 15, Machač 10, Field 7, Zuzák 6, Benáček 4,
Radulovič 2, Hubálek, Matějka, Němeček, Vyoral.

KONEČNÁ tabulka a1 skupiny nadstavbové části
Z

V

P

Skore

Body

1. ČEZ Basketball Nymburk

34

33

1

3066:2200

67

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

34
34
34

21
20
19

13
14
15

2914:2783
2723:2608
2681:2587

55
54
53

Tým

rozjela naplno. Domácí soupeři
utekli z 15:9 na 32:12 a díky tomu
si zajistili klid až do konce střetnutí
posledních ligových finalistů.
Až do poločasu se skóre prakticky
nezměnilo. Orli míchali sestavou a
snažili se šetřit klíčové hráče před
důležitým zápasem s Kolínem. V
průběhu zápasu se dopustili celkově 22 ztrát a jejich technické
chyby odpovídaly poločasovému
výsledku 26:54, který určila šťastná trojka Efevberhyho v poslední
sekundě.
Krok s nymburským protivníkem
Orli drželi pouze ve třetí čtvrtině,
kterou vyhráli o dva body. Na

zdramatizování průběhu utkání
to nemohlo stačit. Domácí hráli
s rozvahou a bez větších potíží
ubránili hostující střelce.
V závěru sestava vedoucího týmu
Mattoni NBL přidala a jejich převaha byla patrná při každém rychlém útoku. Při zakončení se dařilo
Hrubantovi, který zaznamenal i
stý bod nymburského mužstva.
„V dnešním zápase, dá se říct, o
moc nešlo, čímž nechci omlouvat,
že jsme dostali takovou rychtu.
V posledních dvou týdnech jsme
hráli šest zápasů a únava postupuje,“ pronesl po utkání pivot Orlů
Ondřej Kohout.

Ronen GINZBURG - ČEZ Basketball Nymburk:
„Hráli jsme poměrně dobře a odevzdali solidní výkon. Jsem
rád, že je to již čtvrtý zápas za sebou v podobném duchu.
Krátce před začátkem play off je to pro všechny dobrá
zpráva. Líbila se mi především obrana. Pod vlastním košem
tým odvedl dobrou práci. Ani v útoku to nebylo špatné.“

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Nymburk je super silný tým a od začátku to předvedl.
Od začátku nás tlačil svoji výbornou obranou do těžkých
pozic, ze kterých jsme neproměňovali. V obraně nemáme
moc hráčů, abychom se v ní mohli vydat a zastavovat
útok domácích za každou cenu i za cenu faulů, a to se na
výsledku projevilo.“

Vítězné loučení s nadstavbou odnesl Kolín

Trenér: Zbyněk Choleva
Asistent: David Hájek

Sestava KOLÍNA:



Foto: archív Večerníku

Dohrávka třetího kola byla jasně v režii šampionů
Očima trenérů

P
96 BK PROSTĚJOV
KOLÍN
87 BC UNIKOL KOLÍN

Trestné hody: 29/21 - 19/12
Střelba 2b.: 34/18:8/6
Trojky: 27/13:24/7
Doskoky: 4:9

V základní části Orli s jediným zahraničním celkem
v Mattoni NBL prohráli v
Prostějově 62:78 a střetnutí
na Slovensku ztratili v poměru 79:96. „Moc si přejeme, aby se něco podobného
neopakovalo. Pracujeme na
tom, abychom šli do vyřazovací části v co nejlepší
pohodě. Uvědomujeme si,
že nás nečeká nic snadného, ale chceme postou-

pit do dalšího kola,“ tvrdí
trenér Prostějova Zbyněk
Choleva.
Na play-off se těší celý tým,
který chce zůstat v soutěži
co nejdéle. Na předcházející nezdary s Levicemi už
ani nemyslí.
„Play-off je jiná soutěž. V
dlouhodobé části se dají
nezdary napravit, teď to
nepůjde. V posledních týdnech hrajeme docela dobře
a stejnými výkony se chceme prezentovat také v následujících zápasech. Když
budeme soustředění a vyvarujeme se hloupých chyb,
máme rozhodně slušné šance projít mezi nejlepší čtyři
kluby soutěže,“ věří svému
týmu kapitán Orlů Jaroslav
Prášil.

5. BK JIP Pardubice

34

19

15

2785:2711

53

6. BC UNIKOL Kolín

34

18

16

2727:2868

52

koše Mattoni nbl v číslech:
Skupina A1
dohrávka 3. kola: Nymburk - Prostějov 102:56 (32:12, 54:26, 73:47).
Nejvíce bodů: Carter 20, Hruban 15, Rančík a Efevberha po 13 - Slezák
11, Bratčenkov a Švrdlík po 10. Rozhodčí: Vyklický, V. Lukeš, Kec. Fauly:
19:22. Trestné hody: 17/11 - 20/13. Trojky: 7:5.
10. kolo: . NH Ostrava – BK Děčín 75:79 (20:21, 40:38, 59:62). Nejvíce
bodů: Ames a Barnes po 14, Dufault 11 - Alič 22, Stria 12, Jiříček 11. Rozhodčí: Dolinek, Matějek, Vondráček. Fauly: 22:18. Trestné hody: 17/12 - 28/21.
Trojky: 13:6 * Pardubice - Nymburk 68:100 (23:27, 39:50, 52:78). Nejvíce bodů: Nelson 17, Čarnecký 14, Peterka a P. Bohačík po 9 - Pomikálek
18, Carter 17, Welsch 12, Benda a Rančík po 10. Rozhodčí: V. Lukeš, Hošek,
Kec. Fauly: 25:22. Trestné hody: 21/18 - 24/17. Trojky: 4:9 * BK Prostějov
– BC Kolín 96:87 (25:13, 38:33, 60:66). Nejvíce bodů: Slezák 25, Marko
19, Kohout 18, Pandula 14, J. Bohačík a Švrdlík po 10 - Bolds 27, Kříž 16,
Ubilla 15, Machač 10. Rozhodčí: Vyklický, Paulík, Kurz. Fauly: 16:22. Trestné hody: 29/21 - 19/12. Trojky: 13:7.
PŘEDKOLO PLAY OFF
2. zápasy: Opava - USK Praha 92:85 (25:25, 53:38, 70:58). Stav série:
1:1. Nejvíce bodů: Martin 26, Blažek 18, Sokolovský 17, Kramný 14 - Slavík 20, Votroubek 19, Mareš 15. Rozhodčí: Dolinek, Kurz, Kapl. Fauly:
21:27. Trestné hody: 23/20 - 24/19. Trojky: 6:12. Dvojky: 50/27:36/16.
Osobní chyby: 22:21. Diváci: 900 * Chomutov - Levice 89:87 (20:22,
45:45, 66:59), Stav série 1:1. Nejvíce bodů: Fields 19, Allen a Hanzlík 15,
Bosák 14 - Kemp 21, Addison 18, Nuhanovič 15, Fields 12, Simmons 10.
Dvojky: 55/29: 55/31. Trojky: 7/3:13/3. Trestné hody: 31/22:29/16. Osobní chyby: 26:26. Doskoky: 31:37. Diváci: 600
3. zápasy: Levice - Chomutov 107:74 (34:23, 59:39, 83:55). Konečný stav
série: 2:1. Nejvíce bodů: Kemp 24, Nuhanovič 17, Grznár 16, Addinson 15,
Brandon Fields a Simmons po 14 - Bailey Fields 23, Allen 13, Bosák 10.
Rozhodčí: Paulík, Kapl, Večeřa. Fauly: 22:21. Trestné hody: 26/17 - 31/21.
Trojky: 8:3 * USK Praha - Opava 66:56 (14:8, 35:27, 48:44). Konečný
stav série: 2:1. Nejvíce bodů: Slavík 18, Meno 14, Vocetka 9 - Sokolovský
20, Blažek 10, Šiřina a Kramný po 8. Rozhodčí: V. Lukeš, Hruša, Karásek.
Fauly: 20:23. Trestné hody: 22/16 - 17/14. Trojky: 8:4.

Prostějov/lv - Už před zápasem proti Kolínu bylo
jasné, že bez ohledu na výsledek obsadí basketbalisté
Prostějova druhé místo ve
skupině A1. Orli přesto
utkání nevypustili a vyhráli 96:87, když nejvíce týmu
pomohl Pavel Slezák osmadvaceti body.
Domácí měli raketový start
do zápasu a už ve 3. minu-

tě vedli 12:0. Kolínský kouč
Predrag Benáček se pokoušel zastavit další nápor Orlů
oddechovým časem, přesto
po pěti minutách jeho tým
prohrával o třináct bodů.
Ofenzivu Prostějova táhl
především Slezák, který jen
v úvodní čtvrtině proměnil
pět trojek z pěti pokusů a
patnácti body pomohl svým
spoluhráčům k vedení 25:13
po deseti minutách.
Pohoda na prostějovské straně vydržela ještě několik minut. Ještě ve 14. minutě vedli
30:15, o čtyři minuty později už ale měli na své straně

pouze šestibodový náskok.
V té době měl kouč Zbyněkk
Choleva k dispozici pouze
sedm hráčů. Kvůli nemoci
nenastoupil Jaroslav Prášil
a v průběhu úvodní dvaceti minutovou se zranil Vojtěch Bratčenkov. Také proto
Orli v poločase vedli pouze
38.33.
Na začátku druhé půle hosté
během jediné minuty vyrovnali a začínalo se od začátku. Drobný náskok domácí
drželi do 26. minuty, kdy se
z dálky trefil Zuzák a otočil
výsledek na 50:51. Vzápětí
hosté přidali sedm bodů v

„Začínáme od nuly a věříme
v dobrý konec,“ říká Pospíšil
Prostějov - Také ve své deváté sezoně v Mattoni
NBL basketbalisté Prostějova ukazují, že patří mezi
domácí špičku. Po nadstavbové části obsadili druhé
místo a vybojovali si výhodnou pozici před začátkem
play-off. „Tým ukázal, že má vysokou kvalitu. Tento
ročník je hodně vyrovnaný, přesto uspěl. Doufám,
že to potvrdíme také ve vyřazovací části,“ přeje si šéf
klubu Ivan Pospíšil.
Ladislav Valný
Jak hodnotíte dosavadní průběhu sezony?
Musíme být spokojeni. Letošní
ročník je nejtěžší v novodobé
historii klubu. Nemá smysl vypočítávat všechny problémy,
které hráči museli překonat.
Přesto se s nimi poprali výborně a výsledkem je naše současná pozice.
S jakými cíli půjdete
do play-off?
„Je třeba si uvědomit, že vyřazovací část je nová soutěž.
Začínáme od nuly. Čtvrtfinále
bude hodně těžké. Ale všichni
věříme, že bude mít dobrý konec. Postup znamená medaili a

tu bychom chtěli opět získat.
Souhlasíte s názorem,
že se opět bude hrát
pouze o stříbro a titul obhájí
Nymburk?
„Stačí se podívat na výsledky.
Nymburk v posledních třech
zápasech dal soupeřům stovku
a během sezony prohrál jediný
zápas. Je největším favoritem
play-off. Myslím si, že zlaté
medaile obhájí.“
Prostějov pro změnu
obhajuje stříbro. Do finále se probojoval třikrát za
sebou. Postoupí do boje o titul počtvrté v řadě?
„Hodně bude záležet na zdraví
hráčů a momentální formě. Zní
to jako fráze, ale je to realita.

Nejdříve je třeba zvládnout
čtvrtfinále. Až pak se můžeme
dívat, co bude následovat.“

Očima trenéra

Zbyněk CHOLEVA - BK Prostějov:
„Tým ukázal, že chce vyhrávat. Začali jsme výborně, pak se ke
slovu dostal soupeře. Přesto hráči nesložili zbraně a šli za úspěchem.
Především z tohoto důvodu má výhra vysokou hodnotu. Vyrovnali
jsme se i s úzkou rotací a v závěru utkání se projevila dobrá pohoda
v kabině.“
řadě a šli do osmibodového
trháku. Do konce 30. minuty
Hanáci svojí ztrátu jen mírně
upravili - 60:66.
Poslední část střetnutí nabídla zajímavou přestřelku.

Za stavu 69:69 zaznamenali
Orli deset bodů v řadě, Kolín
vrátil do hry šesti body Ubilla. Kanonáda pokračovala až
do konce, v němž se více dařilo domácím.

KAM PŘÍŠTĚ na mattoni nbl
PLAY OFF - Čtvrtfinálové dvojice:
ČEZ BASKETBAL NY - USK PRAHA
BK PROSTĚJOV – BK ASTRUM LEVICE
NH OSTRAVA – BC UNIKOL KOLÍN
BK DĚČÍN – BK JIP PARDUBICE.
Termíny zápasů:
sobota 20. dubna, středa 24. dubna a sobota 27. dubna

Výsledky mládeže BK a TJ OP
Prostějov po roce uvidí opět
Mistrovství České republiky.
Tentokrát sice nebylo orlímu
klubu přiděleno, ale mladší
žačky jej, jako nejlepší tým
soutěže, budou pořádat. Hala
Sportcentra tak uvidí ve dnech
25.- 28. dubna nejlepší týmy,
připomínáme, že prostějovská
děvčata titul obhajují!
Postup na MČR mají jistý i
starší žačky, nejmladší minižáci
a mladší minižáci. Starší minižačky a minižáci budou bojovat
o postupová místa na MČR na
kvalifikaci, děvčata v Praze, resp.
Jenči, chlapci v Pardubicích.
Muži v oblastním přeboru jdou
z druhého místa do play off, ženy
možnost hrát kvalifikaci o 2.ligu
ztratily. Do dalšího kola jdou i
junioři, oba zápasy v Ostravě vyhráli a drží naději v boji o baráž

extraligy.
oblastní přebor muži
MEZ Mohelnice “B” - BK Prostějov “B” 25:104 (7:21 13:54
19:75)
oblastní přebor ženy
LOKO Krnov - TJ OP Prostějov
61:73
liga junioři U19 play off
NH Ostrava - BK Prostějov
72:73 (12:18, 30:32 a 48:57)a
75:79 (15:23 35:40 50:57)
Střelci : Sehnal 28, Charvát 21,
Vévoda 10, Truneček 6, Pěnička
4 a Goga 4
extraliga kadetky U17 play out
TJ OP Prostějov - Aritma Praha
59:58 (18:10, 31:25, 50:40)
TJ OP Prostějov - KARA Trutnov 50:67 (18:20 26:44 37:50)
liga starší žáci U15
BK Prostějov - BC Kolín 85:50
(33:6 50:24 64:38)

BK Prostějov - BC Vysočina
89:38 (19:4 41:21 72:30)
OP starší žačky U15
TJ OP Prostějov “B” - OSK Olomouc 53:52 a 45:52
extraliga mladší žačky U14 - finále o pořadatelství MČR
TJ OP Prostějov - DDM Česká
Lípa 65:48 (19:14 37:25 47:34)
Střelkyně: Galíčková Kateřina
21, Vymlátilová Klára 15, Švagerová Sarah 9, Szcotková Karolína
8, Jurmanová Miroslava 5, Neherová Michaela 4, Vymazalová
Adéla 3
OP starší minižáci U13
SKB Zlín - BK Prostějov 73:65
a 58:66
OP starší minižačky U13
LOKO Krnov - TJ OP Prostějov
63:52 a 63:45
TJ OP Prostějov - BK Lipník
78:36 a 74:19

Sport

Výsledky 17. kola:

házenkářská sedmička
aneb průřez druholigovou sezónou 2012-2013

KOSTELEC VENKU OPĚT NEBODOVAL, V MEZIŘÍČÍ DOTAHOVAL MARNĚ
Velké Meziříčí, Prostějov/jim
- Pět utkání o všechno mají
před sebou v následujících víkendech kostelečtí házenkáři.
Jarní nepohodu potvrdili i na
palubovce Velkého Meziříčí,
prohráli tam o pět branek a v
šesti utkáních druhé poloviny
získali jen tři body. Všechny na
domácí půdě.
Týden po výsledku 25:26 v
Havlíčkově Brodu zavítal Sokol
Kostelec na Hané opět na Vysočinu, i napodruhé se však vracel s
prázdnou. Hostům se vůbec nedařila střelba, když jejich úspěšnost
klesla pod čtyřicet procent, navíc
se dopouštěli spousty technických
chyb. Jen za první polovinu jich
bylo jedenáct a Velké Meziříčí si
tak relativně v poklidu dokráčelo
k pětibrankovému vítězství.
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25:20

TJ Sokol Velké Meziříčí
Sokol Kostelec na Hané

(12:7)

Rozhodčí: Jurečka – Matušík. ŽK: 2:3. Vyloučení: 7:4. Sedmičky:
6/5:2/1. Diváků: 96. Pětiminutovky: 2:1, 3:3, 6:4, 9:5, 11:5, 12:7, 14:9,
16:13, 17:14, 19:17, 21:18, 25:20

Sestava a branky Kostelce:
Varha, Navrátil – Smékal 1, I. Chalupecký 1, Kopečný, Grulich 5, Rikan
2, Vymětal 1, M. Grepl 5, Palička, J. Grepl, Hochvald 1, Varhalík 2,
Říčař 2. Trenér: Alois Jurík.

„Prohráli jsme naprosto zaslouženě se soupeřem, který byl ve
všech aspektech jednoznačně lepší, o všem rozhodl první poločas.
Soupeř nás svou agresivitou nutil
chybovat a celkových devatenáct
technických chyb o tom svědčí. To
je šíleně moc,“ uznal kvalitativní
rozdíl trenér Kostelce Alois Jurík.

Obranná fáze mužstva ho celkem
potěšila, s útokem to ale bylo horší. Za vstřelením pouze dvaceti
branek viděl Jurík zejména nevydařenou hru spojek. „Pouze
Marek Grepl snese měřítko
druholigového hráče. Bohužel
pro nás opět herně zklamali Vymětal s Varhalíkem a přidal se k

tomu i Smékal,“ posteskl si.
Platí stále stejná písnička, že hlavní příčinou je nízká účast na trénincích, čímž hráči ztrácejí jistotu.
„Přihrávky letí jinam, o razanci
a přesnosti střelby ani nemluvě.
Výbor jednoznačně řekl, že k výměně trenéra není důvod a teď je
to na hráčích. Kdyby Juríkovi bylo
pětadvacet, je jich na hřišti deset,“
snaží se své ovečky vyburcovat.
Kostelečtí hráči si totiž stále více
komplikují situaci na chvostu
tabulky a pokud opravdu budou
sestupovat dva celky, čeká je
tuhý boj až do konce. „Musíme
bezpodmínečně doma všechno
vyhrát, za určitých okolností by
to mohlo stačit. Jsme pod nepříjemným tlakem a záleží na tom,
jak si to hráči ve svých hlavách
rozeberou,“ nastínil Alois Jurík

před duely s Kuřimí, se Sokolnicemi, s Brnem „B“, v Bohunicích
a Maloměřicemi.
„Pod námi je zlínská a jihomoravská divize. Úvahy, jestli někdo chce nebo nechce postoupit,
zatím neřeším a důležité je, abychom se z toho dostali a pokusili
se soutěž zachránit,“ nespoléhá
Jurík na příznivý vývoj vnějších
okolností.
Nejbližší duel čeká na Kostelecké v neděli od tří odpoledne
proti Kuřimi, bojující o druhé
místo. „Hrajeme o všechno a
chtěl bych pozvat všechny naše
příznivce, aby přišli a povzbudili nás. Dva body jsou doslova a
do písmene velmi nutné,“ přeje
si kouč Alois Jurík výhru. První
duel skončil výsledkem 34:21
pro tým z okolí Brna.

16. kolo
Maloměřice – Ivančice......................................................... 22:24
Brno „B“ – Telnice ........................................................ nehlášeno
Velké Meziříčí – Kostelec na Hané..................................... 25:20
Havlíčkův Brod – Brno „B“ ......................................... nehlášeno
Kuřim – Prostějov............................................................. 33:29
Bohunice – Havlíčkův Brod ............................................ 35:20
Sokolnice – Hustopeče.......................................................27:27

Průběžná tabulka druhé ligy, skupiny Jižní Morava

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

Mužstvo
Bohunice
Kuřim
Hustopeče
Brno „B“
Velké Meziříčí
okolnice
elnice
vančice
aloměřice
rostějov

Z
17
17
17
16
17
17
16
17
17
17

V
16
12
11
10
10
7
6
6
5
5

R
0
1
1
1
0
1
2
1
2
2

P
1
4
5
5
7
9
8
10
10
10

S
536:408
469:444
482:415
454:449
434:442
432:483
417:427
452:435
465:451
455:491

B
32
25
23
21
20
15
14
13
12
12

Kostelec na Hané
Havlíčkův Brod

17
17

5
1

2
1

10
15

405:457
420:519

12
3

KAM NA házenou?
8. kolo, neděle 21. dubna: Prostějov – Sokolnice (20.4.,
15.00), Ivančice – Velké Meziříčí (20.4., 17.00), Hustopeče –
Brno „B“ (10.30), Kostelec na Hané – Kuřim (15.00), Havlíčkův Brod – Maloměřice (17.00), Telnice – Bohunice (17.00).

PROSTĚJOV SELHAL V KONCOVCE, PŘESTŘELKA VYZNĚLA PRO KUŘIM Alois Jurík v Kostelci nekončí

Kuřim, Prostějov/jim – Ani
devětadvacet branek nastřílených na soupeřově hřišti nestačilo házenkářům Sokola II
Prostějov k bodovému zisku.
V sedmnáctém kole se vydali
do Kuřimi a přestože Kosina
předvedl lehce nadstandardních dvanáct branek, Kozlovský s Jurečkou se tentokrát v
zakončení trápili a trefili se jen
třikrát. Vinou výhry Ivančic v
Maloměřicích tak poklesli na
desáté místo o skóre před Kostelec.
Hosté měli velice špatný vstup do
utkání, rychle museli dotahovat
stav 0:4. To se jim podařilo a ještě
v první půli se dostali do vedení,

SK Kuřim
Sokol II Prostějov

33:29

(15:13)

Rozhodčí: Horáček – Novotný. ŽK: 3:2. Vyloučení: 3:4. Sedmičky:
3/3:4/4.

Sestava a branky Prostějova:
Hrubý, Zacpal – Kosina 12, Kozlovský 1, Valach 3, Jurik 2, Gazdík
4, Procházka 3, Chytil, Mikulka, Raška, Ordelt 2, Jurečka 2. Trenér:
Josef Zedníček.

byť poločas nakonec o dvě branky prohráli. Stejně tak Prostějov
vedl i po pauze, dokonce o dva
góly, zaváhal však při stoprocentních tutovkách a Kuřim odskočila až na pět branek. Proměněná
sedmička v poslední minutě již

nic neřešila, hosté díky ní pouze
snížili na čtyřbrankový rozdíl.
„Gólů jsme dali dost, ale přece
jen méně, než jsem předpokládal.
Šancí bylo dost, oboustranně to
byl útok za útokem a dohromady
jsme vyprodukovali dvaasedm-

Skvělý vstup nohejbalistů do druhé ligy
Bedřichov/ben, pk - V sobotu
13. dubna zahájili v Bedřichově
další ročník druhé celostátní
ligy mužůnohejbalisté Sokola I
Prostějov, kteří do nové sezóny
vstupují s historicky nejmladším
družstvem celé soutěže a věkovým
průměrem necelých dvaceti roků.
Do Bedřichova odjeli v sestavě
Klaudy, Valenta, Pírek, Omelka,
Wiesner, Roba, Matkulčík a
Ftačnik a předem nutno říci, že
v Bedřichově v minulosti nikdy
nevyhráli. Letošní zápas musel být
pro všechny přítomné a nohejbalové odborníky doslova šokem...
Do první dvojky postavil trenér
Prostějova Wiesnera a Valentu, kteří
proti jasně nejlepší setavě domácích
(Loffler-Poul mladší) předvedli
doslova bezchybný výkon a nakonec po zásluze získali ve třetím
setu veledůležitý bod do zápasu.. Ve
druhé dvojce dal Beneš příležitost
prostějovské naději Tomáši Robovi,
kterého postavil společně s lídrem
týmu Jakubem Klaudy a oba dva
rovněž trenérovu důvěru nezklamali a po výborném výkonu bez
ztráty setu zvýšili vedení Prostějova
již na 2:0. Na první „trojku“ šla za
Sokol I Prostějov trojice ve složení
Klaudy-Valenta-Wiesner, kteří po

vynikajícím výkonu porazili trojku
domácích vedenou zkušeným Lofflerem a pro Bedřichov byl na ukazateli skóre již nepříjemný stav 0:3
pro Sokol I. Ve druhé „trojce“ hrál
za Prostějov Omelka, Pírek, Roba
a střídající Ftačník, kteří rovněž po
výborném výkonu prohráli až v rozhodujícím zkráceném třetím setu a
soupeř z Bedřichova snížil na 1:3.
Ve vložené „dvojce“ jsme nečekali
žádné zázraky, neboť Pírek je ještě
loňský dorostenec a Ftačník je
věkem ještě starší žák. Oba dva však
hráli naprosto odpovědně a téměř
bezchybně proměňovali své útoky a
k překvapení všech nakonec ve dvou
setech zvítězili a zvýšili vedení již na
1:4. Do singlu měl trenér Beneš na
výběr, neboť jak zkušený Klaudy,
tak i dorostenec Roba hrají singl
výborně. Nakonec šel na kurt mladý
Tomáš Roba, který proti výbornému
a zkušenému Poulovi mladšímu
zvládl i nešťastný začátek setu, kdy
nakonec již prohrával 5:9, bojovností
ovšem nakonec těsně zvítězil 10:9 a
ve druhém setu již byl jasným pánem
kurtu a zvýšil vedení Prostějova na
5:1. Obrácené trojky měly jen jedno
pokračování neboť prostějovská
druhá trojice Pírek, Roba a Omelka
ve dvou setech svého soka porazila

a upravila tak konečný stav zápasu
Bedřichov versus Sokol I Prostějova
na konečný stav 1:6!
„K zápasu nenacházím slov, kluci
se překonávali v přístupu, nasazení a
obětavosti, takto ještě letos skutečně
nehráli, byl to opravdu výtečný téměř
bezchybný výkon týmu, který má
věkový průměr cca dvaceti let,“
jásal po utkání Richard Beneš, šéf
prostějovského nohejbalového klubu.
„V této souvislosti bych vyzvedl celek
jako kolektiv, nemá význam rozebírat
podrobně hru jednotlivců. Přesto
Klaudy byl skutečným lídrem týmu
a mladý Roba udělal čtyři body v zápase a to je při jeho věku úctyhodný
výkon,“ dodal pochvalně na adresu
klubových odchovanců Beneš.
Další zápas hraje TJ Sokol I
Prostějov v domácím prostředí
v Prostějově v sobotu od 10.00 hod.
u sokolovny nebo v tělocvičně ZŠ
Palackého (dle počasí) s výrazně
posilněným družstvem R.U.M.
Holubice, který má v kádru mj.
několikanásobného mistra světa
Bubniaka z Modřic a našeho
Kristiána Pacejku a i oni rovněž
zvítězili ve svém prvním utkání
doma 6:1.
Přijďte povzbudit naše mladé
družstvo!

obchodní partneři nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov

Tenisté budou hrát proti Argentině v Praze
Praha/lv – Krátce po postupu českých tenistů do
semifinále Davis Cupu bylo
rozhodnuto o dějišti atraktivního zápasu proti Argentině. Obhájci titulu budou o
finále hrát s největší pravděpodobností v pražské O2
Areně.
„Pro Prahu hovoří především
kapacita haly. Nezastírám, že
v tomto případě svoji roli hraje také příjem ze vstupného.
Proti Argentině by mělo být
vyprodáno. Rozhodnutí ještě
není definitivní, ale blížíme se
k dohodě,“ prohlásil šéf pořádající agentury Česká sportovní Miroslav Černošek.

S místem zápasu souhlasí také
nehrající kapitán českého výběru Jaroslav Navrátil, podle
něhož mají hráči na pražskou
halu ty nejlepší vzpomínky. V
loňském roce natřískaná O2
Arena dotlačila jeho tým k
celkovému vítězství. „Kluci
na to pořád vzpomínají. Kulisa zápasu proti Španělům
byla výjimečná,“ poznamenal
Navrátil.
V Praze by se měl objevit také
Tomáš Berdych, který vynechal čtvrtfinálový souboj s
Kazachstánem kvůli zranění.
„Jsem strašně rád, že se nám
podařilo postoupit. Máme
možnost se divákům předsta-

vit v domácím prostředí jako
obhájci titulu. To je skvělé,“
řekla česká jednička, podle
níž právě výhoda vlastní haly
může týmu pomoci. „Můžeme
si zvolit povrch a na své straně
budeme mít fanoušky,“ dodal
Berdych.
Ostravská ČEZ Arena by
mohla pro změnu vidět finále
Fed Cupu. Obhájkyně vítězství ale nejdříve musí uspět v
semifinálovém duelu, který
se hraje na konci týdne v Itálii. „Jsme oprávnění slíbit, že
když uspějeme v Itálii, uděláme vše pro to, aby se finále
hrálo v Ostravě,“ řekl Černošek.

desát střel, k nim ještě deset technických chyb. Naše úspěšnost
ale byla pouze čtyřicetiprocentní,
jinak bychom mohli dát i čtyřicet
branek,“ podotkl k utkání trenér
Sokola II Prostějov Josef Zedníček.
Výkonem ho potěšil Jiří Hrubý v
bráně, Jiří Kosina v útoku a také
Štěpán Gazdík, dalším tradičním
střelcům se již tolik nevedlo. „Jeli
jsme tam pro body a hráli jsme
dobře. Nechybělo nám nasazení ani bojovnost, bylo to pěkné
utkání. Bohužel jsme neměli tolik štěstí a třeba Jirka Kozlovský
vyloženě trefoval gólmana,“ přiblížil duel Zedníček.
Jeho týmu zkomplikovala situaci

nečekaná výhra Ivančic u taktéž
namočených Maloměřic, závěrečných pět kol tak bude velmi
napínavých. Mezi osmými Ivančicemi a jedenáctým Kostelcem
je totiž jediný bod. „Musíme
přivézt nějaké body zvenku a
dneska jsme k nim byli velmi
blízko,“ uvědomuje si prostějovský trenér.
Nyní Sokol II hostí Sokolnici a jednoznačným cílem jsou
dva body. „Povinnost nám velí
vyhrát, ideálně o osm branek,
abychom měli lepší vzájemné
zápasy,“ upozornil Zedníček na
podzimní porážku 22:29. Odveta
v hale ve Studentské ulici začíná
v sobotu ve tři hodiny.

Kostelec na Hané/jim – Trenérem kosteleckých házenkářů
zůstává minimálně do konce
letošní druholigové sezony dosavadní kouč Alois Jurík. Zkušený lodivod sice po nečekané
porážce v Havlíčkově Brodu
nabídl rezignaci, vedení klubu

I

mu ale vyslovilo podporu.
„Zatím zůstávám, v létě se
uvidí. Výbor nevidí důvod pro
můj konec, přestože jsme nyní
tam, kde jsme, a přeje si, abych
to dotrénoval,“ sdělil trenér až
desátého celku tabulky jihomoravské skupiny druhé ligy.

www.
vecernikpv
.cz

TENIS ROZŠIŘUJE ZÁZEMÍ, MLÁDEŽ

ZAČALA VYUŽÍVAT NOVOU HALU
Prostějov/jp - Prostějovský
tenisový klub Agrofert má
oficiálně k dispozici novou
halu s jedním dvorcem a zázemím pro trenéry. Projekt
„Hledá se nový Berdych,
Kvitová či Veselý“ tak dostal
nový rozměr, hala je totiž určená především pro tenisovou
mládež. Třeba se právě v ní
zrodí nová tenisová hvězda...
Na výstavbě se velkou měrou
podílelo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
za podpora statutární města
Prostějova a marketingové
společnosti TK PLUS.
Národní tenisové centrum Morava v Prostějově se před časem
zařadilo mezi šest největších
tenisových center na světě a to
není zcela jistě náhoda, stejně
jako podíl prostějovských tenistů na zisku Davisova poháru
či obhajobě Fed cupu. V baště
českého tenisu byla totiž v pátek 12. dubna otevřena nová
hala, která má výhradně sloužit
pro výchovu mladých talentů a
třeba i budoucích vítězů zmíněných pohárů.
Výstavbu za třináct miliónů
korun podpořilo z větší části
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zbývající
část profinancovalo město
Prostějov. Ministr Petr Fiala

a primátor Miroslav Pišťák,
čelní zástupci obou investorů, po boku s šestým hráčem
světového žebříčku Tomášem
Berdychem symbolicky zahájili provoz haly. „Každá nová
investice rozšíří náš areál a nabídne další možnosti k intenzivnímu tréninku a přípravě,“
konstatoval Michal Ptáček,
provozní ředitel prostějovského klubu.
„Peníze vložené do této krásné
haly považujeme za dobře investované, a to nejen proto, že
zde působí naši úspěšní tenisoví reprezentanti, ale především
proto, že se tu na vysoké úrovni
pracuje s mládeží,“ prozradil o
dobré investici ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Petr
Fiala. Ten se také nebál chopit
tenisové rakety a postavil se
proti mladým tenistům, kteří již
v nové hale zahájili přípravu.
Z Monte Carla, kde se již naplno věnuje přípravě, si na otočku do Prostějova našla cestu i
česká tenisová jednička Tomáš
Berdych. „Hala se mi moc
líbí, je to určitě krok správným
směrem. Když jsem začínal
s tenisem, takové podmínky
jsem neměl, s přestupem do
Prostějova se mi dostalo tohoto
úžasného zázemí. Nějaký čas
tu tedy působím a můžu porov-

Fotoreportáž
Fotoreportáž

nat, jak ten areál roste, z čehož
mám obrovskou radost. Každý
si myslí, že ve světě to musí být
všechno obrovské, ale osobně
můžu porovnat, že to, co se rodí
tady, je opravdu jedinečné,“
řekl na adresu prostějovského
centra vítěz Davisova poháru
Tomáš Berdych. Po krátké pauze se již naplno věnuje tréninku
a přípravě na blížící se turnaje,
ve kterých by rád byl ještě silnější než v úvodu sezony. „Přiletěl jsem na slavnostní otevření
z Monte Carla, kde se v těchto
dnech připravuji. Jsou tam zcela jiné klimatické podmínky,
což má samozřejmě pozitivní
vliv na fyzickou i psychickou
připravenost. Pauza mi rozhodně prospěla, tělo si odpočinulo, v současné chvíli se cítím
dobře, všechno probíhá tak,
jak má. Věřím, že se vše zúročí
také na kurtu a ziskem nějaké
té trofeje,“ dodal s úsměvem
vítěz Davisova poháru Tomáš
Berdych.
Také primátor města Prostějova Miroslav Pišťák neskrýval
spokojenost se spolufinancováním nové haly. Ve svém
projevu poděkoval všem, kdo
se na výstavbě nové haly podíleli, ale především popřál prostějovskému tenisovému klubu další pokračování úspěšné

práce nejen s mládeží.
Podle spolumajitele společnosti TK Plus Miroslava Černoška
doposud v Prostějově chybělo
zázemí pro talenty zejména mezi pátým a patnáctým
rokem. „Jsem velice rád, že za
tak krátkou dobu se podařilo
postavit plnohodnotnou halu,
která má světové parametry.
Začalo se někdy v listopadu,
stavba byla dokončena v únoru. Staré kurty se tak podařilo
dostat na vyšší úroveň. Plánujeme ještě zlepšení sociálního zařízení, ale také třeba i
posilovnu,“ prozradil blízkou
budoucnost stále se rozrůstajícího zázemí tenisového klubu
Miroslav Černošek.
Už skoro dvacet let platí Prostějov = město sportu. „Bez dokonalé spolupráce s městem Prostějov bychom jen těžko mohli
stát za sportovními projekty,
které zviditelňují náš region,“
dodává jednatel TK PLUS Petr
Chytil.
Na to, zda se v nové hale zrodí budoucí tenisová hvězda, si
budeme muset ještě nějaký ten
čas počkat. Jisté je, že toto nové
zázemí může být lákadlem pro
další a další zájemce o „bílý
sport“, k čemuž jim tenisový
klub TK Agrofert Prostějov
nabízí je ty nejlepší podmínky.

jak se otevírala hala...
3x foto: Josef Popelka

Může zaskočit. Ministr školství, mládeže a Nový stánek. Během krátké doby vznikla na V provozu. Mladí tenisté se již naplno věnují
tělovýchovy Petr Fiala dostal od Tomáše Ber- „starých kurtech“ tato stavba, která má sloužit tréninku v nové hale, která nabízí vynikající zádycha podepsanou raketu, se kterou se hned především k výchově mladých talentů.
zemí pro budoucí tenisové hvězdy.
představil proti prostějovské mládeži.
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Prostějovské volejbalistky ukončily semifinálovou sérii hned ve třetím zápase

OLOMOUC „AGELKY“ ZVLÁDLY, TEĎ UŽ ZBÝVÁ JEN FINÁLE!

SK UP OLOMOUC
VK AGEL PROSTĚJOV
Konečný stav série: 0:3

Čas: 1:56 hodin
Rozhodčí: Kostka a Dziacký
Diváků: 600
1. set: 25:16 22 minut
2. set: 15:25 23 minut
3. set: 25:22 26 minut
4. set: 19:25 24 minut
5. set: 9:15 16 minut

Sestava Olomouce:
Tinklová, Košická, Rutarová, Janečková, Kojdová, Nachmilnerová,
Libero: Maléřová Střídaly: Vanžurová, Piňosová, Rašková,
Polášková, Uhrová. Trenér: Jiří Teplý.

Sestava Prostějova:
libero Chlumská
Kossányiová
ovvá
Soaresová
Gomesová
ová
v

Hrončeková

de Assis

Vincourová
Trenérská dvojice:
Miroslav Čada
a Lúbomír Petráš

Střídaly: Jelínková, Žarková,
Miletičová, Hippeová, Kočiová

9, -9).
rová a
Košická po 11 - Kossanyiová 17, Žarkovová 11, Assisová 10 * PVK Přerov - PVK
Olymp Praha 3:2 (15, 21, -14, -20, 12). Stav série: 1:2. Nejvíce bodů: Mátlová 23,
Dedíková 18, Murčinková 16 - Kvapilová 19, Hodanová 16, Mlejnková 13.
4. ZÁPAS: PVK Přerov - PVK Olymp Praha 3:2 (-20, 18, 19, -22, 11). Stav série:
2:2. Nejvíce bodů: Mátlová 20, Murčinková 17, Gambová 16 - Hodanová 22, Kvapilová 16, Mudrová 12.

kam za volejbalovým play-OFF...
SEMIFINÁLE - 5. ZÁPAS:
PVK Olymp Praha - PVK Přerov (pondělí 15.4., 20.10 - PP ČT
SPORT, rozhodčí: Záhorcová K./Buchar T./Ibl J./Pítr V./Škoda Z)
FINÁLE:
1. ZÁPAS, sobota 20. dubna, 17.00 hodin: VK AGEL Prostějov - PVK Olymp Praha nebo PVK Přerov
2. ZÁPAS, neděle 21. dubna, 17.00 hodin: VK AGEL Prostějov - PVK Olymp Praha nebo PVK Přerov
3. ZÁPAS, středa 24. dubna, 17.00 hodin: PVK Olymp Praha nebo
PVK Přerov - VK AGEL Prostějov
PŘÍPADNÝ 4. ZÁPAS, čtvrtek 25. dubna, 17.00 hodin: PVK Olymp
Praha nebo PVK Přerov - VK AGEL Prostějov
PŘÍPADNÝ 5. ZÁPAS, sobota 27. dubna, 17.00 hodin: VK AGEL
Prostějov - Olymp Praha nebo PVK Přerov
O TŘETÍ MÍSTO:
1. ZÁPAS, středa 17. dubna, 17.00 hodin: PVK Olymp Praha nebo
PVK Přerov - SK UP Olomouc
2. ZÁPAS, sobota 20. dubna, 17.00 hodin: SK UP Olomouc - PVK
Olymp Praha nebo PVK Přerov
PŘÍPADNÝ 3. ZÁPAS, středa 24. dubna, 17.00 hodin: PVK
Olymp Praha/PVK Přerov - SK UP Olomouc
Termíny i časy jednotlivých utkání se ještě mohou změnit.

Julianu Gomesovou
trápí výron v kotníku
Prostějov/son - Stoprocentní
zdravotní stav nevydržel
hráčskému kádru prostějovských volejbalistek dlouho.
Ve třetím utkání semifiná
lové série UNIQA extraligy
v Olomouci se totiž zranila
smečařka Juliana Gomesová,
jejíž problémy však naštěstí
nejsou vážného charakteru.
Jak už to ve volejbale bývá,
při soubojích na síti občas
dopadne noha jedné hráčky
na nohu protihráčky. Přesně
k tomu došlo na konci
druhého setu středečního duelu v hanácké metropoli,
kde si šestadvacetiletá Brazilka nešťastným došlápnutím
přivodila výron v kotníku.
Okamžitě musela střídat, zbytek

I

Rozhodující boj o titul odstartuje o víkendu v Prostějově,
ovšem soupeře ještě „vékáčko“ nezná

Šest zápasů, šest vítězství. Stoprocentně úspěšnou bilanci v play off mají volejbalistky VK AGEL Prostějov i po
semifinálové sérii UNIQA extraligy 2012/13, v níž porazily
SK UP Olomouc doma dvakrát jasně 3:0 a venku těsně
po velkém boji 3:2. Šlo o splnění dalšího, již předposledního dílčího cíle na cestě za pátým národním titulem v řadě.
Prostějov/son
„První dvě utkání byla z naší
strany dobrá, to třetí slabé.
V Olomouci se nám nedařila
obrana, horší byly přihrávka
i útok, ani nahrávačce se moc
nedařilo. Celkově jsme venkovní duel semifinále neodehráli příliš kvalitně a vyloženě
jej urvali silou. Za postup 3:0
na zápasy jsem ale samozřejmě
rád,“ ohlížel se za hanáckými derby hlavní trenér našeho
týmu Miroslav Čada.
Vzdor nespokojenosti s výkonem svých svěřenek ve třetí

bitvě viděl na sérii i dost pozitivního. „Je pravda, že podobně
problematické souboje jsme
během ligové sezony třikrát
nezvládli. Tentokrát ano, což je
určitě posun k lepšímu a důkaz
toho, že se mančaft dostal svou
výkonností i odolností na vyšší
úroveň,“ zmínil Čada důležitou
skutečnost.
Ve finále budou Agelky maximální kvalitu rozhodně potřebovat, ať už nastoupí proti komukoliv. Druhá semifinálová série
mezi Olympem Praha a Přerovem totiž stále není rozhodnutá
a svého vítěze pozná až dnes ve-

co nejlépe připraví. „Hlavně ve
svých specifických halách jsou
oba tyto celky velmi sebevědomé a tím nebezpečné, na což si
musíme dát pozor. Proto bude nesmírně důležité vítězně zvládnout
obě první střetnutí finále doma,
abychom šli do zápasového vedení 2:0. Tohle se otáčí těžko, takže

holkám maximálně zdůrazním
nutnost absolutního soustředění
na domácí vstup do série,“ připojil zkušený stratég.
Program finálové série UNIQA
extraligy žen ČR 2012-2013 ve
vedlejším dvousloupci, stručné
představení možných soupeřů pak
najdete na www.vecernikpv.cz

Máme to! Tým Prostějova se raduje z kýženého postupu do finále. A v něm chce vybojovat zlato.
Foto: www.vkprostejov.cz

Obchodní a mediální partneři VK AGEL Prostějov

I
Volejbalové aktuality
hledejte také na:

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
.cz

Marina Miletičová neřeší, jestli ve finále bude Olymp nebo
Přerov. „Hlavní je, abychom my hrály dobře,“ zdůrazňuje
Prostějov/son - Největší trumf
žen VK AGEL Prostějov v dosavadním průběhu extraligového play off? Možnost účinně
střídat na většině postů! Našim
volejbalistkám ve všech třech
semifinálových duelech s Olomoucí teklo do bot, obzvláště
v tom třetím na soupeřově palubovce. Kouč Miroslav Čada
však pokaždé protočil sestavu a
právě hráčky z lavičky vydatně
pomohly dotáhnout všechna
střetnutí série k vítězství.
Trochu specifickým případem byla
ve středeční bitvě na hřišti SK UP
Marina Miletičová. Zkušená chor-

vatská smečařka by za normálních
okolností z lavičky do zápasu patrně
nezasáhla, neboť Andree Kossányiové i Julianě Gomesové se dařilo
a na smeči nebyl důvod střídat. Na
konci druhé sady si však Brazilka
poranila kotník a třicetiletá rodačka
z Vukovaru musela neplánovaně do
boje. Svou nelehkou roli zvládla se
ctí, do konce dramatického mače
zaznamenala sedm bodů včetně
několika klíčových vedoucích za
rozhodujícím triumfem.
„Výsledek 3:2 jasně vypovídá o
tom, že šlo o velice těžké utkání.
Už v předchozích dvou zápasech
doma nám olomoucký tým místy

dělal potíže a dnes se mu povedlo
přiblížit k výhře, ale my jsme
dokázaly v pravou chvíli zabojovat. V prvním i ve třetím setu
náš výkon poznamenalo hodně
chyb hlavně na přihrávce, naštěstí
jsme svou hru postupně zpřesnily,
přidaly lepší servis a nepříznivý
vývoj otočily. Celkově to bylo zajímavé střetnutí pro diváky, z mého
pohledu můžeme být navzdory
dílčím problémům spokojené. Podstatný je postup do finále v nejkratším
možném čase,“ rozpovídala se
Miletičová po skončení nervydrásající
řežby se šťastným koncem pro VK.
Přitom již okamžitě směřovala

myšlenky k závěrečným měřením
sil o mistrovský titul. „Hned se musíme začít soustředit na finálovou
sérii. Nejdřív si trochu odpočineme
a pak se po všech stránkách co
nejlépe připravíme,“ zdůraznila
Marina. Na koho by v závěrečných
soubojích celé sezóny narazila
radši? Na Olymp Praha, nebo na
PVK Přerov? „Osobně je mi to jedno. Myslím si totiž, že klíčové stejně
budou naše vlastní výkony. Ať do
finále postoupí ten lepší, my proti
němu musíme hrát kvalitní volejbal
a třikrát jej porazit. Rozhodně nic
nepodceníme, Olymp či Přerov
budeme brát jako soupeře napro-

sto vážně,“ ujistila černovláska.
Během své bohaté kariéry prošla
Francií,
Řeckem,
Ruskem,
Ázerbájdžánem i Tureckem,
nyní vyzkoušela Českou republiku. Líbí se jí v Prostějově? „Jsem
tady moc spokojená. V první
polovině soutěžního ročníku mě
sice pronásledovala různá zranění,
ale poslední dobou už se cítím
mnohem lépe. Také výkony nás
všech dohromady jako družstva
šly postupem času nahoru a pevně
věřím, že společně dosáhneme
na hlavní cíl letošní sezóny. Tím
je samozřejmě titul v extralize,“
připojila Miletičová s úsměvem.

Markéta Chlumská: „Nic jiného než titul pro nás neexistuje!“
Uzdravená opora VK je pevně přesvědčena o zisku dalšího
extraligového zlata bez ohledu na
finálového soupeře

zápasu strávila na lavičce a Prostějov - Dokud byla v sestavě žen VK Prostějov,
postižené místo ledovala.
tým v české elitní soutěži prodlužoval rekordní nepo„Hned druhý den Ju absolvovrazitelnost.
Jakmile však Markéta Chlumská musela
ala první vyšetření, které neodv
prosinci
na
operaci s kolenem, hned Agelky podlehly
halilo žádné větší poškození
kotníku, pouze klasický výron. Frýdku-Místku a pak ještě v Přerově. U dalšího výpadPro jistotu však ještě půjde na ku na Olympu Praha už libero našeho volejbalového
druhé vyšetření, a to v pondělí
15. dubna. Po něm budeme klubu asistovalo přímo na hřišti, ovšem viditelně neros jistotou vědět víc včetně doby zehrané po téměř tříměsíční zdravotní pauze. Jakmile
nutného léčení,“ prozradil kouč opora hanáckého kolektivu znovu nabrala formu, faAgelek Miroslav Čada s tím,
vorit opět pouze vítězí, což i přes dílčí problémy dokuže momentálně jeho zraněná
svěřenka samozřejmě netrénuje mentoval v extraligovém semifinále s Olomoucí.
a odpočívá.
všech ostatních činnostech, hlavně
Všechny ostatní hráčky VK Marek Sonnevend
jsme smečovaly z těžkých pozic.
kromě Gomesové jsou naštěstí
Proběhla série proti SK UP Tím pádem se míče neskládaly na
zdravé. „A snad už to tak vydrží
dle vašeho očekávání, nebo zem, olomoucké hráčky viděly,
do konce sezony, zranění jsme
že to proti nám asi půjde, a chytily
vás
něco
překvapilo?
v tomto ročníku měli opravdu
„V podstatě to probíhalo tak, jak se. My jsme pak musely pořádně
dost,“ přál si Čada.
se dalo předpokládat. Hlavně jsme zabrat, abychom nepříznivý vývoj
rády za postup 3:0 na zápasy, protože dokázaly otočit. Zatímco doma byl
jsme to takhle chtěly. Možná se tro- v ohrožení pokaždé jediný set, venchu vymykalo třetí vzájemné utkání ku jsme mohly ztratit celé střetnutí.
Pokud totiž soupeř riskuje a přitom
v Olomouci, ze kterého se stalo velké
minimálně chybuje, dostáváme se
drama. Soupeřky se v něm po dvou do problémů. Z mého pohledu je
poměrně jasných soubojích u nás výborné, že jsme je zvládly překonatt
podstatně zlepšily a ukázaly, že umí a náročný zápas vyhrát.“
hrát hodně dobrý volejbal.“
Platí, že takto těžké duely
Takže těsný výsledek 3:2
jste během sezony ztrácely,
byl vyústěním kvalitního zatímco teď už je umíte dovést do
výkonu úpéčka?
vítězného konce?
„My jsme začaly špatně na přihráv- „Takhle jsem nad tím opravdu nece a od toho se odvíjely potíže ve přemýšlela (úsměv). Já i všechny

www.vecernikpv.cz
www.vecernikpv
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čer, kdy je za vyrovnaného stavu 2:2 na programu střetnutí o
všechno v metropoli ČR. Zatím
stoprocentně platí rčení „můj
dům, můj hrad“, neboť nejprve uspěly doma Pražanky 3:1
a 3:2, poté neklopýtl na vlastní
palubovce ani PVK dvakrát 3:2.
„Jestli je nepříjemné, že až do
pondělního večera nebudeme znát
svého finálového soupeře? V tomto případě ani ne. Rozhodující série o titul totiž začíná až v sobotu,
tím pádem máme k přípravě na
konkrétního protivníka dostatek
času,“ přemítal prostějovský kouč.
A ani neprozradil, kterého soka by
si do posledních mačů celého soutěžního ročníku přál. „Kohokoliv
upřednostňovat je dvousečné. Proto jako obvykle řeknu, že je v podstatě jedno, na koho narazíme.“
Olymp i Přerov mají podle Čady
své nezpochybnitelné volejbalové kvality, na které svůj kolektiv

ostatní holky jsme
hlavně rády, že se nám
povedlo splnit dílčí cíl
vyhrát semifinále extraligy ve třech utkáních
a teď už se musíme
dívat zase dál.“
Udělaly jste
coby tým výkonnostní pokrok oproti první polovině soutěžního ročníku?
„Určitě ano. Především v sehranosti a taktice, což je pro nově
složené družstvo ze začátku
vždycky složitější. Postupně
jsme si na sebe zvykly, poznaly se a zažily, co
která i všechny
společně máme
na hřišti dělat,
tím se uvolnila
a zvedla výkonnost celého týmu.
Momentálně už
hrajeme poměrně kvalitní volejbal
a
pokud
vydržíme
soustředěné,
cílevědomé
bez jakéhokoliv podcenění,
musíme ligu
vyhrát.“
vyhrát “

Ve druhém semifinále Přerov vyrovnal stav série s Olympem
Praha na 2:2, finálového
protivníka se tak dozvíte
až v pondělí večer. Je to
nepříjemné?
„Nijak zvlášť. My prostě
máme před sebou jasný
cíl obhájit titul, který musíme splnit bez nějakého
ohlížení na konkrétní
soupeře. Že bychom
si někoho víc přáli, to
rozhodně ne. Druhé semifinále je každopádně
zajímavé, s holkama se
o něm bavíme a každá
něco tipujeme. Pro nás
platí, že ať postoupí
Olymp nebo Přerov, musíme jej ve finále bezpodmínečně
porazit.“
p
Po uzdravení a
návratu na palubovku jste postupně nabírala předchozí formu. Cítíte se již
z hlediska vlastních
výkonů stoprocentně?
„To musí posoudit trenér. Z mého pohledu
už uběhla delší doba
od chvíle, co jsem
se po zranění vrátizápasů, tudíž
la do zápasů

momentálně cítím naprosse m
to v pořádku bez jakýchkoliv
zdravotních omezení. Naopak
zdrav
jsem díky té vynucené přestávce možná víc odpočatá než
většina ostatních holek, které
většin
jely ccelou sezonu. Já jsem maximálně nažhavená, volejbal mě
ximál
strašně
strašn baví a závěr soutěže si
maximálně
užívám. Hodnocení
maxim
mých výkonů ale určitě nechám
na jjiných.“
jin
Olymp i Přerov jsou
doma velmi nebezpečBude proto ve finálové sérii
ní. Bu
klíčové zvládnout dva první
klíčov
mače na vlastním hřišti?
„Vyhrát
„Vyhr obě utkání doma samozřejmě
zřejm bude moc důležité, stav
série po nich 1:1 či dokonce
0:2 ssi v Prostějově nikdo nepřipouští.
Doma zkrátka musípřipou
me dvakrát
zvítězit tím víc, že
dv
oba potenciální
soupeři jsou ve
p
svých halách silní a nepříjemní.
Zvlášť
Zvláš na Olympu v tamních
dost atypických podmínkách
velké prostorové stísněnosti
je ka
každé střetnutí těžké, také
v Přerově
je prostředí hodně odPřer
lišné v porovnání s naší rozlehlou halou.
Každopádně je nutné
ha
se vším
vš se vypořádat, věřit si,
jít jednoznačně
za svým cílem
jed
a ten splnit. Nic jiného totiž pro
nás neexistuje.“
ne

Volejbal, šipky
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Prostějovský VEČERNÍK, pondělí 15. dubna 2013

Třetí semifinále v Olomouci: drama a obrat pro „Agelky“!

ŠIPKAŘSKÁ TREFA
aneb Večerník monitoruje regionální dění

Prostějovské volejbalistky jdou do finále už po třech zápasech

UP Ol
VK Pv

2
3

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

Prostějov/son - Bez porážky
v dosavadním průběhu play off
postoupily naše volejbalistky
do finále UNIQA extraligy ČR
2012-2013. V semifinálové sérii
proti SK UP Olomouc sice na
palubovce rivala ztratily svou
dosavadní setovou suverenitu,
ale dokázaly zvrátit nepříznivý vývoj třetího vzájemného
utkání ke konečnému vítězství.
Na soupeře v boji o pátý mistrovský titul za sebou si ženy
VK AGEL Prostějov ještě musí
počkat, neboť ve druhém semifinále Přerov vyrovnal stav série
s Olympem Praha na 2:2 a rozhodne se až dnes večer.

Očima kapitánek
Veronika Tinklová - SK UP Olomouc:
„Šly jsme do zápasu s tím, že nemáme co ztratit a
musíme riskovat každý míč. Ve dvou setech nám
soupeř hned na začátku utekl o pět a více bodů, to
se pak proti takovému týmu dohání těžko. Škoda
tiebreaku, bylo to hratelné.“
Solange Soaresová - VK AGEL Prostějov:
„Od začátku to byl boj, což jsme očekávaly už
před cestou sem. Potýkaly jsme se s přihrávkou a
domácím naopak šla. Proto je velmi dobře, že jsme
zvládly sérii zakončit už v prvním utkání venku.“

Volejbalové zpravodajství hledejte na:

www.vecernikpv.cz
.cz
na 4:0 a zanedlouho ještě zvýšily na 7:2. Agelkám dělaly potíže
výborným podáním, spolehlivě
útočily, využívaly četných chyb
VK. Hostující tým jako by nebyl
ve své kůži a zvednout se dokázal
až čtyřmi body za sebou (10:5 –
10:9), načež i vyrovnal na 11:11.
Vzápětí však dobře naladěné vysokoškolačky znova udeřily, s pomocí kvalitních servisů Rutarové
odskočily do dalšího pětibodového trháku (17:12). Naše děvčata
vyráběla příliš mnoho nepřesností
ve všech činnostech a hlavně na
přihrávce, což rozjetou Olomouc
nemohlo ani přibrzdit – 25:16.

Druhá sada:
První sada:
Po velmi špatné úvodní sadě se
Domácím hráčkám dokonale prostějovské ženy v pauze srovvyšel vstup do zápasu, když při naly a pořádně mákly, navíc jim
podání Košické bleskově utekly prospěla střídání. Nová krev z la-

vičky Žarkova + Hippe pomohly
skvělými servisy, do hry vnesly
potřebnou energii a celý mančaft
rázem šlapal jako švýcarské hodinky, tudíž tento set vypadal jako
zrcadlový odraz předchozího (0:3,
1:7, 4:12). Probuzené Čadovy
svěřenky přitom znejistěly jen na
chvíli, aby od snížení protivnic na
8:13 vzaly další průběh do svých
rukou ještě nekompromisněji. Za
stavu 9:21 bylo rozhodnuto, určitou nepříjemnost vneslo do tábora
favoritek pouze zranění kotníku
Gomes. Leč přes tuhle komplikaci
se přenesly s grácií – 15:25.

Třetí sada:
Zatímco první dvě dějství se nesla
v jednoznačném duchu na tu či
onu stranu, třetí část konečně nabídla vyrovnaný boj. Úpéčko se
dostalo zpět do střetnutí několika

Očima trenérů
Jiří Teplý - SK UP Olomouc:
„Podali jsme dobrý výkon, určitě nejlepší v celé sérii
s Prostějovem. Holky se snažily, bojovaly, a pokud
hrály aktivně, tak byly schopné soupeře zatlačit a
být nad ním. Bohužel se nám nedařilo skládat lehké
balóny a další příčinou naší porážky byla rozdílná
kvalita lavičky. Když se některé hostující hráčce
nedařilo, tak se ji střídáním podařilo nahradit, my
jsme takovou možnost příliš neměli.“
Miroslav Čada - VK AGEL Prostějov:
„Přijeli jsme do Olomouce s tím, že to bude
diametrálně odlišné utkání oproti prvním dvěma
semifinále u nás. Což se také potvrdilo. Domácí
hráli s maximálním elánem, dobře servírovali
i polařili a hlavně zásluhou Kojdové nás drželi
pod tlakem. Pak se průběh přeléval ze strany na
stranu podle toho, kdo lépe podával. A nakonec rozhodlo, že
jsme byli o něco lepší v útoku.“
vítěznými bloky a když k nim
přidalo též sérii vydařených podání, zrodil se trhák z 9:9 na 15:10.
Družstvo AGELu okamžitě kontrolovalo snižující šňůrou (15:14) a
poté fanoušky zvedala ze sedadel
strhující bitva s nádhernými volejbalovými momenty i nevynucenými hrubkami. Náš tým jich
v klíčových momentech nasekal
víc, a proto koncovku urvaly
zástupkyně hanácké metropole –
25:22.

Čtvrtá sada:
Ztracená sada naše holky zase vyhecovala, takže čtvrté pokračování
zápasového dramatu odstartovaly
s opětovně zvýšenou koncentrací
vedoucí k naprosto preciznímu
výkonu (2:7). Jenže ten jim vydržel krátce, následnou pasáž pro
změnu jasně ovládly rvoucí se

soupeřky (11:11). Naštěstí Prostějovanky v kritický okamžik
nezpanikařily, za pomoci střídající Kočiové se vrátily k předchozí
herní kvalitě a dvěma bodovými
sériemi (11:14, 13:15 – 13:20)
poslaly duel do tiebreaku – 19:25.

Pátá sada:
Rozhodující setové klání sice začal
lépe domácí kolektiv (0:1 – 2:1),
ovšem pak naše družina ukázala,
že umí rovněž hodně zabojovat.
I s trochou štěstí doslova vydřela
několik stěžejních výměn - většinou dost dlouhých – a tím nasměrovala závěrečnou sadu k triumfu
(3:7). Sice byl vykoupený litry
potu, ale tím sladší. Absolutorium
za divácky atraktivní dvouhodinovou řežbu přitom zasloužily oba
celky, z nichž výsledkově uspět
mohl jediný – 9:15 a 2:3!

Mladé „Agelky“ nadějně bojují o titul v extralize kadetek!
Talentované Prostějovanky doma porazily Řepy i Plzeň a s budějovickým
favoritem svedly nádhernou, byť neúspěšnou bitvu

Prostějov/son - Výborných
sedm bodů posbíraly naše
mladé volejbalistky v úvodním finálovém turnaji extraligy kadetek 2012/13. Po
sobotním skolení Španielky
Řepy i Slavie Plzeň svedly
v domácím prostředí haly
Sportcentra DDM naprosto vyrovnaný boj se silnou
Madetou České Budějovice,
přičemž strhující duel byl
opravdovým vyvrcholením
dvoudenního
zápasového
programu. Oba největší favorité soutěže se vybičovali
ke skvělé hře a potvrdili, že
plným právem vévodí průběžné tabulce. Těsné vítězství nakonec slavil hostující
tým, Hanačky mají na druhé
příčce slibně zaděláno minimálně na stříbro. Ani vysněný titul však před druhým
finálovým kláním na jihu
Čech rozhodně není ztracen!

VK Prostějov
Španielka Řepy
3:1 (-23, 21, 18, 22)
Rozhodčí: Dvořák a Vachutka. Čas: 102 minut. Diváků:
150. Sestava: Lakomá, Gogová, Adamčíková, Chludová,
Stavinohová, Přibylová, libero: Kratochvílová, střídaly:
Koblerová, Meidlová. Trenér:
Jaroslav Matěj.
Vstupní duel rozklepal děvčatům na obou stranách sítě ruce
i nohy, tudíž v úvodní sadě často chybovala. O něco klidnějším a jistějším dojmem přece
jen působily domácí hráčky,
které neustále vedly, aby svůj
náskok opakovaně ztrácely.
Tahle nevyrovnanost se jim
stala osudnou v koncovce, kdy
soupeřkám dovolily čtyři body
za sebou a zbytečně set ztratily
nejtěsnějším poměrem 23:25.
Zkraje druhé části však Agelky zlepšily svůj výkon o sto
procent, což vedlo k rychlému
trháku na 11:4. Jenže nervozita
hanácký tým pořád neopouštěla, vedla k nepřesnostem a jelikož pražský výběr bojoval, šlo
se do závěru při vyrovnaném
skóre 21:21. Kouči Matějovi
v tu chvíli dokonale vyšlo vůbec první střídání, když Koblerová skvělým servisem dopodávala na 25:21.
Ve třetím dějství byly naše
mladé volejbalistky opět lepší

kromě jedné špatné pasáže (3:1
– 5:7). Jinak diktovaly tempo a
měly průběh s výjimkou menších zaváhání pod kontrolou.
Navíc koncovku znovu výrazně ovlivnila střídající Koblerová, s jejímž podáním si protivnice nevěděly rady při finální
šňůře na 25:18.
Prostějovanky tak směřovaly
k dokonalému obratu nesmírně
důležitého střetnutí, leč čtvrtý
set dlouho nezvládaly. Dostaly se pod velký tlak nezdolné
Španielky a za stavu 13:18 to
vypadalo, že dramatický mač
půjde do tiebreaku. V pravý
okamžik ale hostitelky ohromně zabraly, bleskově manko
smazaly a také díky dalšímu
vydařenému příchodu náhradnice na palubovku v osobě
Meidlové dospěly ke sladkému triumfu – 25:22 a 3:1!

značné problémy. Hosté těžili
z dobrého servisu a výborné
obrany v poli, naše nesoustředěné hráčky na tyto silné
zbraně jen těžko hledaly recept. Dlouho ztrácely a když
už se konečně chytily (11:15
– 22:20), znova vyrobily několik hrubek. Soupeřkám tím
umožnily dva setboly, které
v nervydrásajícím závěru naštěstí odvrátily a vzdor nemalé
nervozitě celé dějství doslova
urvaly 30:28.
Do úvodu druhé části tím získaly psychickou výhodu, jenže
ta nevydržela dlouho. Hlavně
vinou špatné přihrávky provázely hru VK prudké výkyvy,
trápení se dotklo v podstatě
všech činností. Naopak Slavia
zuřivě bojovala o každý míč
a spoustou vrácených balonů
rozleptávala již tak narušenou
jistotu papírových favoritek.
Ty se přesto kously natolik,
že od zdánlivě rozhodnutého
stavu 15:19 přestaly chybovat,
bod po bodu likvidovaly ztrátu
a především rapidním zkvalitněním podání otočily na 25:22.
Ani třetí set neproběhl naprosto klidně, ačkoliv do něj povzbuzená hanácká parta vlétla
jako uragán (10:3). Vzápětí
však vlastními minelami opět
upadla do letargie, jež naštěstí
trvala jen pět výměn do skóre
10:8. Poté naše mladice až do
konce dokázaly předvádět svůj
obvyklý standard a do tabulky
finálové skupiny zaknihovaly
druhé tříbodové vítězství –
25:15 a 3:0.

Pohledem trenéra:
Jaroslav Matěj
(trenér VK AGEL Prostějov):
„Začátek byl nervózní, dost se
chybovalo na obou stranách.
Jakmile se však holky uklidnily, hrál se kvalitní volejbal.
My jsme bohužel vlastní vinou
ztratili koncovku první sady a
nevypadalo to dobře, naštěstí
celé družstvo příkladně bojovalo. Společná práce všech
děvčat přinesla obrat, velkou
pomoc přitom znamenal přínos dvou náhradnic v rozhodujících momentech zápasu. Je
výborné mít k dispozici nejen
šest nebo sedm silných hráček, ale všechny členky kádru.
Díky tomu jsme se přenesli i
Pohledem trenéra:
přes trápení ve čtvrtém setu a
Jaroslav Matěj
maximální bojovností nakonec
(trenér VK AGEL Prostějov):
uspěli. Mančaft zaslouží vel„Utkání jsme rozjeli moc
kou pochvalu, takhle vydřené
vítězství v natolik důležitém špatně. Místo aby chyboval
nepříjemný soupeř, tak jsme
utkání je dvojnásob cenné.“
mu sami darovali body vlastVK Prostějov
ními nevynucenými hrubkami,
Slavia Plzeň
které bych neváhal označit za
3:0 (28, 22, 15)
blbosti. Tím se Plzeň nastarRozhodčí: Vachutka a Dvo- tovala a potom jsme s ní měli
řák. Čas: 81 minut. Diváků: velké potíže. Rozhodl náš tý200. Sestava: Gogová, Adam- mový duch i fakt, že holky ve
číková, Chludová, Stavinoho- stěžejních pasážích přestaly
vá, Přibylová, Lakomá, libero chybovat. Když šlo do tuhého,
Kratochvílová , střídaly: Kob- tak naopak maximálně zabraly
lerová, Meidlová. Trenér: Ja- a nepříznivý vývoj prvního i
druhého setu otočily. Vážím
roslav Matěj.
Specifické pojetí volejbalu zá- si nezdolnosti děvčat, jež to
padočeského souboru dělalo nezabalila ani při delším herAgelkám v zahajovací sadě ním trápení. Odměnou je pro

nás výhra bez jediné ztracené
sady, čímž máme boj o medaile rozjetý přesně tak, jak jsme
si představovali.“

VK Prostějov
České Budějovice
2:3 (-15, 21, 21, -23, -7)
Rozhodčí: Vachutka a Dvořák. Čas: 120 minut. Diváků:
150. Sestava: Lakomá, Koblerová, Adamčíková, Chludová,
Stavinohová, Meidlová, libero
Kratochvílová, střídaly: Přibylová, Kočařová, Gogová.
Trenér: Jaroslav Matěj.
Pozdějšímu dramatu v zahajovací sadě absolutně nic nenasvědčovalo. Vítězky dlouhodobé části nekompromisně
udeřily perfektním servisem
i razantními útoky, zatímco
Agelky trápila přihrávka a postupně veškeré herní činnosti.
Madeta tak měla vstupní dějství
naprosto pod kontrolou, získala
jej rozdílem dvou tříd 15:25.
Tím větší překvapení soupeřkám připravily ve druhém
pokračování naše plejerky,
když svůj výkon v pozměněné
sestavě zvedly po všech stránkách ne o sto, nýbrž o dvě stě
procent. Hostující děvčata pod
tlakem najednou nestíhala a
musela dohánět výrazné manko 15:9, což se jim sice povedlo (18:18), ovšem závěr patřil
rozjetým Matějovým svěřenkám – 25:21.
V úžasné atmosféře, kterou
vedle rodinných příslušníků
hráček znovu vytvářel hlavně
kotel dvaceti fanoušků z řad
mladých fotbalistů 1.SK Prostějov, se poté karta zase obrátila. Za stavu 3:7 a ještě 6:9 to
vypadalo na opětovnou dominanci Budějovic, jenže vzápětí
přišel klíčový zlom. Lakomá
parádně zapodávala, což vedlo
k osmibodové šňůře na 14:9!
O slibný náskok sice vékáčko
málem přišlo (17:15, 21:20),
ale koncovku naštěstí znova
ovládlo – 25:21.
V dané pasáži naše talenty
předváděly vskutku výtečný
volejbal a po dalším obratu
skóre (7:9 – 11:9) vše spělo
k nesmírně cennému triumfu,
jenž by notně přiblížil zlaté
medaile. Bohužel při vedení
16:11 Hanačky rozstřílel zlepšený servis protivnic, které se
trhákem na 17:20 zachránily

v utkání, byť naše lvice neskutečně bojovaly a podlehly až
nejtěsnějším poměrem 23:25.
Také v rozhodujícím tiebreaku byly Jihočešky od úvodu o
něco lepší, leč naděje domácí
ekipy ožily díky snížení na rozdíl jediného bodu (2:6 – 6:7).
Následně už však palubovku
suverénně opanoval hostující
celek, jehož drtivá jízda vedla
k určení konečného výsledku –
7:15 a 2:3.
Přesto bouřlivě, přitom dokonale organizovaně povzbuzující
fandové z eskáčka připravili
svým kamarádkám zaslouženou
děkovačku a na hřiště z hlediště
přilétlo jak množství papírových
srdcí, tak dvanáct opravdových
růží. Pro každou prostějovskou
kadetku jedna!

Pohledem trenéra:
Jaroslav Matěj
(trenér VK AGEL Prostějov):
„Byl to jednoznačně náš nejlepší zápas turnaje, až dnes jsme
naplno ukázali svou sílu. Avšak
s výjimkou některých členek
družstva, které nejsou v optimální formě. Celkově jsme hráli
velice dobře, většinu času dělali
minimum nevynucených chyb
a plnili taktické pokyny, naopak
slabinou místy bylo zbytečně
moc zkažených podání. V tomhle jsem viděl klíčový rozdíl
mezi oběma týmy, jenž rozhodl
o výsledku. Každopádně všichni
viděli volejbal vysoké úrovně,
na věkovou kategorii kadetek se
nebojím říct perfektní. Holky zaslouží velkou pochvalu! Máme
slibně našlápnuto, ale musíme
to potvrdit za dva týdny v Budějicích. Za dané situace budeme
chtít minimálně stříbro a rozhodně nevzdáváme ani boj o titul.“
Ostatní výsledky 1. finálového turnaje extraligy kadetek 2012/13: Madeta České
Budějovice – Slavia Plzeň 3:0
(15, 3, 21), Španielka Řepy –
Madeta České Budějovice 1:3
(-16, 22, -13, -15), Slavia Plzeň
– Španielka Řepy 1:3 (16, -12,
-18, -23).
Průběžné pořadí: 1. České
Budějovice 8 bodů (skóre 9:3),
2. VK AGEL Prostějov 7 (8:4),
3. Španielka Řepy 3 (5:7), 4.
Slavia Plzeň 0 (1:9).
Druhý finálový turnaj
se koná 27. a 28. dubna
v Českých Budějovicích.

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
20
20
20
20
20
20

Domácí
Asi Prostějov
Darts Club Držovice
Mexičani Čelčice
Orli Kojetín
Rafani Čelčice
Seniors Hamry

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

BD
15
13
9
9
13
4

BH
3
5
10
10
5
14

LD
32
29
20
24
28
11

LH
12
16
23
23
17
31

Ligová tabulka - průběžné pořadí
Tým

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

1 Berini Ivanovice na Hané

20

15

2

0

0

3

0

241:121

540:328

49

2 Jiřina Black Bears Prostějov

20

14

2

0

1

3

0

221:142

510:357

47

3 Orli Kojetín

20

13

2

0

3

2

0

234:131

524:343

46

4 Darts Club Držovice

20

13

1

0

1

5

0

221:141

505:366

42

5 V Zeleném Prostějov

20

10

0

0

3

6

0

193:152

458:368

33

6 O tečku Prostějov

20

9

2

0

1

8

0

175:188

423:455

32

7 Asi Prostějov

20

10

0

0

0

10 0

177:183

425:427

30

8 Rafani Čelčice

20

5

1

0

1

12 0

163:181

388:432

18

9 Mexičani Čelčice

20

5

0

0

2

13 0

150:212

378:491

17

10 Š.O.K. U Pavelků Prostějov

20

5

1

0

0

14 0

134:227

340:513

17

11 KRLEŠ Kralice na Hané

20

4

1

0

1

13 0

122:222

333:494

15

12 Seniors Hamry

20

3

0

0

0

17 0

114:246

307:556

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
8 Ladies u Jedličky Čechovice Divošky od Jany Přerov
8 Pitbulky Prostějov
Šipkařky od Golema Ol.
Tým

BD BH LD
2 8 6
7 3 16

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

LH
17
9
BO

1 Pitbulky Prostějov

6

5

0

0

0

1

0

41:19

91:54

15

2 Dračice od Jedličky Čechovice

6

4

1

0

1

0

0

38:24

84:62

15

3 Šipkařky od Golema Olomouc

7

3

1

0

1

2

0

40:32

88:76

12

4 Divošky od Jany Přerov

7

1

2

0

1

3

0

35:38

85:86

8

5 Ladies u Jedličky Čechovice

8

0

0

0

1

7

0

20:61

62:132

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
20 Capa team U Jedličky Čechovice Skalní Na Nové Doloplazy
20 Fénix Prostějov
Věčná žízeň Ivan. na H.
20 Soběsuky 49
Hroši od Jedličky Čechovice
20 U Žida Ivanovice na Hané
Němčická střela
20 Žabáci Ivanovice na Hané
Twister Kroměříž

BD BH LD LH
11 7 27
18
14 4 30
12
10 8 24
18
neznámo v době uzávěrky
7 11 17
27

Ligová tabulka - průběžné pořadí


Tým

1 ŠK Brablenci Kojetín

Kol V VP R PP P K Skóre

Legy

BO

18

537:240

53

17

1

0

0

0

0

239:86

2 Twister Kroměříž

17

15

0

0

1

1

0

247:60

532:199

46

3 Fénix Prostějov

17

10

1

0

0

6

0

162:145

383:352

32

4 U Žida Ivanovice na Hané

17

9

1

0

1

6

0

145:163

366:401

30

5 Soběsuky 49

18

8

1

0

2

7

0

152:175

365:406

28

6 Capa team U Jedl. Čechovice

18

6

2

0

2

8

0

148:180

361:430

24

7 Věčná žízeň Ivanovice na Hané

18

7

0

0

1

10 0

134:191

351:440

22

8 Skalní Na Nové Doloplazy

17

4

1

0

2

10 0

136:173

343:421

16

9 Němčická střela

17

4

1

0

1

11

116:192

302:432

15

0

10 Hroši od Jedličky Čechovice

19

3

1

0

0

15 0

152:191

367:459

11

11 Žabáci Ivanovice na Hané

18

4

1

0

0

12 1

125:200

332:459

11

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
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Na prostějovském zimáku se konal další mezinárodní turnaj a byla to paráda...

MLADÍ JESTŘÁBI SKONČILI NA DOMÁCÍM TURNAJI TŘETÍ
Dvanáct týmů se na prostějovském zimním stadionu zúčastnilo druhého ročníku mezinárodního turnaje mladších dorostenců. Akci určenou pro hráče
narozené v letech 1997 a 1998 vyhrál polský Prorink
Stars Select Team, když ve finále jasně porazil přerovské Zubry, hned za nimi se na třetí příčce umístil
domácí výběr LHK Jestřábi Prostějov.
Prostějov/jim
„Je to veliký úspěch. Skončili
jsme třetí na mezinárodním
turnaji, to hodnotím velmi
kladně. Před turnajem jsme
vůbec nepočítali s tím, že bychom mohli skončit tak vysoko, navíc jsme prohráli první
zápas s Uničovem,“ radoval
se ze zisku medaile kapitán
Jestřábů Filip Lang. Mrzel ho
sice nepostup do finále, uznal
ale, že v semifinále byl soupeř lepší.
Pořadatelé rozdělili účastníky
do čtyř tříčlenných skupin,

z nichž na vítězství mohly
pomýšlet vždy dva nejlépe
umístěné celky. Jestřábi si tak
sice situaci úvodní porážkou
zkomplikovali, ale díky výhře 3:0 nad Hvězdou Praha
prošli nejen do čtvrtfinále,
ale dokonce svou skupinu
vyhráli. Z prvního místa šli
dál i Přerov, Slavia Bratislava
a Hamr Team White. Naopak
pozdější vítězové Prorink
Stars a nakonec čtvrtá Budapešť skončili v základní skupině druzí.
Čtvrtfinále vyšlo domácím
hokejistům na výbornou a v

Výsledky mezinárodního turnaje
mladších dorostenců U16:
Skupina „A“: 1. LHK Jestřábi Prostějov 2 body/4:3 (- Uničov
1:3, Hvězda Praha 3:0), 2. HC Uničov 2/4:3 (- Hvězda Praha
1:2), 3. HC Hvězda Praha 2/2:4.
Skupina „B“: 1. HC Zubr Přerov 4/14:2 (- Feltre 8:1, Davos
6:1), 2. HC Feltre 2/7:11 (- Davos 6:3), 3. HC Davos 0/4:12.
Skupina „C“: 1. Hamr Team White 4/10:6 (- Prorink 6:4, Slovak Academy 4:2), 2. Prorink Stars Select Team 2/10:11 (- Slovak Academy 6:5), 3. Slovak Academy 0/7:10.
Skupina „D“: 1. HC Slavia Bratislava 4/7:4 (- Budapešť 3:2,
Hamr Team Blue 4:2), 2. MAC Budapešť 2/6:5 (- Hamr Team
Blue 4:2), 3. Hamr Team Blue 0/4:8.
O deváté až dvanácté místo: Davos – Hvězda Praha 3:0,
Slovak Academy – Hamr Team Blue 5:3, Slovak Academy –
Hvězda Praha 5:2, Hamr Team Blue – Davos 6:0, Hamr Team
Blue – Hvězda Praha 5:1, Slovak Academy – Davos 5:2.
Čtvrtfinále: Prostějov – Feltre 11:1, Přerov – Uničov 3:2, Budapešť – Hamr Team White 2:1, Prorink – Bratislava 5:1.
O páté až osmé místo: Uničov – Hamr Team White 6:3, Bratislava – Feltre 6:0.

O páté místo: Bratislava – Uničov 4:3.
Semifinále: Přerov – Budapešť 3:0, Prorink – Prostějov 3:1.
O bronz: Prostějov – Budapešť 2:1 po nájezdech.
Finále: Prorink – Přerov 4:0.

Finále. Polský Prorink vyhrál poslední zápas 4:0 a stal se vítězem
druhého ročníku turnaje. Foto: Jiří Možný
Foto: Jiří Možný

Úspěšní Jestřábi. Hokejisté pořádajícího oddílu skončili na třetím místě.

O sedmé místo: Ham Team White – Feltre 7:1.

sobotu ráno vysoko porazili HC Feltre 11:1. O branky
se postarali třikrát Vystavěl,
dvakrát Lang se Skácelem
a jednou se trefili Kořenek,
Ondroušek, Vytásek, Pečenka. Znamenalo to, že skončí
nejhůře čtvrtí a v semifinále

se postavili polskému Prorinku. Ten byl ale nad jejich síly,
vyhrál oba dvacetiminutové
poločasy, byť o tom rozhodl
až v posledních šesti minutách.
Na Jestřáby tak zbyla bitva o
bronz a dramatický boj, který

čtyřicet minut hry nerozhodlo, rozuzlily až samostatné
nájezdy. Jako jediný ve třech
sériích uspěl Tomáš Vystavěl
a bronz tak zůstal doma.
Finále mělo jednoznačného
vládce – Prorink. Polský tým
se dostal již ve čtvrté minutě
do vedení, dvěma slepenými
brankami krátce po změně
stran navýšil na 3:0 a skóre
dokonal krátce před koncem,
přestože hrál pětiminutové
oslabení po faulu do oblasti
hlavy a krku.

Foto: Jiří Možný

Vítězové. Turnaj v Prostějově vyhrál polský Prorink Stars Select
Team.
Foto: Jiří Možný

INZERCE

STIHL FS 38
motor 2-mix: 27,2 cm3
výkon 0,65 kW/0,9K
hmotnost 4,2 kg

STIHL FS 87
motor 4-mix: 28,4 cm3
výkon 0,95 kW/1,3K
hmotnost 5,6 kg
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STIHL FS 410 C-E
motor 2-mix: 41,6 cm3
výkon 2,0 kW/2,7 K
hmotnost 8,5 kg
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